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رضي هللا عنه  -هذا احلديث واحلديث الذي قبله فيهما مناسبة بالنسبة حلديث رافع بن خديج 
، فإن حديث رافع الذي تقدم معنا يف إجارة األرضني متعلق باملنافع؛ ألن إجارة األرضني -وأرضاه 

من بيان السنة  -رمحه هللا  -ليست متليكًا للرقبة وإمنا هي منفعة ال تؤول إىل امللكية، فبعد أن فرغ 
يف ملكية املنافع بالعوض يف حديث رافع ذكر بعدها ملكية املنافع بدون عوض على أن تؤول الرقبة 

مث أتبع ذلك مبلكية املنفعة املؤقتة، والعمرى والرقىب كل منهما منافع  -كما يف العمرى   -إىل املوهوب 
جاره أو يضع اخلشب على جدار  مؤقتة يف األصل، وهنا ملا أذن للجار أن يضع خشبته على جدار

اجلار نوع من املنافع، ومنه ارتبطت األحاديث ببعضها من جهة وجود الرفق واإلحسان يف كل، 
 يف أحكام الرفق يف هذه الوجوه املتعددة.  Uحيث فصلت السنة عن رسول اهلدى 

ما ينبغي أن يكون  Uهذا احلديث الشريف يتعلق بباب املعامالت مع اجلريان بني فيه رسول هللا 
عليه اجلار مع جاره من اإلحسان واجتناب اإلساءة، واحلر  على أن يعينه على حتقيق مصاحله دون 
أن يضن عليه أو يبخل عليه بالدنيا، فأخوة اإلسالم وحق اإلسالم أعظم من الدنيا وما فيها، ولذلك 

سلم معتربًا فوق األمور الدنيوية، عظم الشرع هذا املعىن وجعل أخوة اإلسالم ورفق املسلم بأخيه امل
حق اجلار وهذا أصل قررته نصو  الكتاب والسنة وأمجعت عليه  -عليه الصالة والسالم  -فبني 

األمة ذلك أن النصو  دلت على أن للجار على جاره حقاًّ عظيماً، ومن هنا وصى هللا هبذا احلق 
تبة أو متفاوتة على حسب أحوال من فوق سبع مساوات، فبني أن للجار على جاره حقوقًا مرت 

بعد األمر بتوحيده والنهي عن  -يف وصيته باخلري  ,اجلريان، فقسم اجلريان ثالث مراتب، فقال 

  ژ    ھ ہ ہ ہ ہ ۀ  ۀ ژقال:  -الشرك والوصية بالقرابة 
الء أن هؤ  ,فهذه ثالثة أنواع من اجلريان: اجلار ذو القرىب واجلار اجلنب والصاحب باجلنب، فبني 

قال: ) ال مينعن جار جاره أن يغرز  Uأن رسول هللا  Wعن أيب هريرة  - 222] 
خشبه يف جداره (. مث يقول أبو هريرة: مايل أراكم عنها معرضني؟! وهللا ألرمني هبا بني 

 أكتافكم [.
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الثالثة هلم حقوق على املسلم، وأنه وصى عباده املؤمنني أن يؤدوا هذه احلقوق وأن ُيفظوها وال 
: له حق اإلسالم -وهو اجلار املسلم القريب منك  -يضيعوها، واجلار ذو القرىب له ثالثة حقوق 

واجلار اجلنب وهو أعظم احلقوق، مث بعد حق اإلسالم حق القرابة، مث بعد حق القرابة حق اجلرية. 
هو: اجلار املسلم الذي ليس بذي قرابة منك فله حق اإلسالم مث حق اجلوار. والصاحب باجلنب 
هو: اجلار الكافر ليس له حق يف اإلسالم؛ ألنه ليس مبسلم، وال حق يف القرابة؛ ألنه ليس بقريب 

سالم والقرابة واجلوار، وله حق يف اجلوار. فهذه ثالثة مراتب للجريان أعظمها: ما اشتمل على حق اإل
: -عليه الصالة والسالم  -هذا احلق؛ ألن هللا عظمه، حىت ثبت يف احلديث عنه  Uوقد عظم النيب 

أي:  - Uوأصبح يناجي النيب  Uأنه كان مع أصحابه ذات يوم فجاء رجل واستوقف رسول هللا 
من  Uفقوا على رسول هللا حىت إن الصحابة أش Uوطال وقوف رسول هللا  -يكلمه سراًّ بينه وبينه 

: يا رسول هللا، لقد قام معك هذا الرجل قياماً Wطول القيام، فلما انصرف الرجل قال الصحايب 
زال يوصيين باجلار حىت ظننت أنه  ربيل، ماـذا جذا؟ هـن هـدري مـأشفقنا عليك منه! قال: ) أت

مع ما أوتيه من الفهم والعلم ومع ذلك يقف  -عليه الصالة والسالم  -سيورثه ( فهو رسول اهلدى 
معه هذا املوقف الطويل وهو يقول له: "يا حممد اجلار، يا حممد اجلار، استو  باجلار خرياً" وهو 

ل جربيل يوصيين باجلار حىت ظننت أنه سيورثه ( يكرر عليه هذه الوصية ويذكره حبقوق اجلار ) ما زا
أن من أعظم األذية أذية  -عليه الصالة والسالم  -وهذا يدل على عظيم حق اجلار، ومن هنا بني 

 8اجلار، فأذية اجلار يف ماله أو أذيته يف عرضه أو أذيته يف دينه أو أذيته يف ماله معظمة عند هللا 
حىت قال  ،بإمث األذية مث يضاعف عليه اإلمث بسبب ضياع حق اجلوار واإلمث فيها كبري، فيبوء املؤذي

U  يف احلديث الصحيح: ) وهللا ال يؤمن، وهللا ال يؤمن، وهللا ال يؤمن ( قلنا: من يا رسول هللا؟
قال: ) من ال يأمن جارُه بوائقه ( أي: الذي يؤذي جاره، كلما أراد اجلار أن يرتاح ال يأمن أن يأتيه 

 !-والعياذ باهلل  -من خبث جريته  ؛وال يأمن أن يأتيه بضرر، وال يأمن أن يأتيه بشر وسوءمبصيبة، 
بربه أنه ال يؤمن من ال يأمن جاره  -عليه الصالة والسالم  -) وهللا ال يؤمن ( فأقسم رسول اهلدى 

نه وبني اجلار بوائقه، يشمل هذا أذية اجلار املباشرة: فكلما أراد اجلار أن يرتاح من مشكلة حدثت بي
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إذا به يفتح عليه مشكلة أخرى، أو األذية بواسطة: فيسلط عليه أوالده، أو يسلط عليه زوجه، أو 
يسلط عليه أحدًا من الناس من أجل أن يؤذيه أو يضره أو يضيق عليه أو مينعه من منفعة ومصلحة 

أوالده على أذية أوالده،  ، فإذا آذاه بولده يسلط ولده على أذية ولده وُيرضUوهذا كله حذر النيب 
أو ُيرض زوجه على أن تأيت إىل زوجته فتفسدها عليه، أو تشوش عليها، أو تضر هبا أو تنشر عنها 
ما مل تقله "الشائعة"، أو تقذفها أو حنو ذلك من األذية والضرر، سواء كانت أذية دينية أو أذية 

أن مثل هذا احملروم يف وبال  8بربه يقسم  -عليه الصالة والسالم  -دنيوية، فهذا رسول اهلدى 
: من كبائر الذنوب: أذية اجلار جلاره. ومن وقع يف -رمحهم هللا  -وخيبة، ومن هنا قال العلماء 

: Uالكبرية ُحرم املغفرة بني الصلوات، وحرم املغفرة بني الصيام، وُحرم املغفرة بني احلج واحلج، يقول 
عمرة إىل العمرة: مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر ( ) الصلوات اخلمس ورمضان إىل رمضان وال
بأذيته جلاره، وعظم  -نسأل هللا السالمة والعافية  - 8فهو ُيرم هذه املغفرة وهذ الرمحة من هللا 

هذا احلق العظيم،  -رضي هللا عنهم وأرضاهم  -حق اجلار، ولذلك حفظ أصحابه  Uرسول هللا 
إذا ذبح الشاة يف بيته صاح على أهله وزوجه:  - Uول هللا خادم رس -حىت كان أنس بن مالك 

"أهديتم إىل جارنا اليهودي منها شيئاً؟" يعين: هل أعطيتم جارنا اليهودي من الشاة شيئاً؟ وهذا كله 
حلق اجلار، ولذلك نص العلماء واألئمة على تعظيم هذه  -رضي هللا عنه وأرضاه  -تعظيمًا منه 

م ْعلماً من املعامل الواضحة البينة فيما ينبغي أن  Uث الشريف عن رسول هللا احلرمة، وجاء هذا احلدي
يكون عليه اجلار مع جاره من اإلحسان واجتناب اإلساءة، واإلكرام واالبتعاد عن اإلهانة، وإعزاز 

 اجلار وعدم إيقاعه يف مذلة أو مهانة.

] ) ال  رز خحشحبه يف جداره ( [ار جاره أن يغ) ال مينعن ج] : -عليه الصالة والسالم  -يقول 
وهذا ال يتأتى إال يف اجلار املالصق، ومن هنا اجلريان يتفاوتون حبسب القرب،  مينعن جار جاره ( [

فلو كان عند اإلنسان خريًا من طعام أو شيء يريد أن يعطيه إىل جريانه يبدأ بأقرهبم منه مسكنهم، 
رضي هللا عنها  -اً من باب بيته، ولذلك سألت عائشة فإن كانوا كلهم ُييطون به نظر إىل أقرهبم باب

: ) أقرب اجلريان منك بابًا (  -عليه الصالة والسالم  -: أي اجلريان أحق؟ فقال Uرسول هللا  -
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كما يف صحيح البخاري، فهذا يدل على أنه يقدم اجلار املالصق، واجلار املالصق يقدم فيه من كان 
 أقرب باباً إىل اإلنسان.

كانوا يف   ار جاره أن يغرز خحشحبه يف جداره ( [) ال مينعن ج] : -عليه الصالة والسالم  -وقوله 
ُتس قف البيوت باخلشب، ومن هنا ُيتاج البيت إذا أقيمت جدرانه  -والزال إىل اآلن  -القدمي 

األربعة إذا وضع ُيتاج إىل دعائم يف سقفه وهي األربعة اجلدران، فلو كان للجار جدار شرقي وأراد 
ف البناء، فقد أمر أن يبين اجلار ويستغين جبدار جاره فيضع خشبه على جدار اجلار دون أن يتكل

) ال ] : -عليه الصالة والسالم  -ذلك اجلار أن يأذن جلاره وأن ُيله يف ذلك، فقال  Uرسول هللا 
 ] ) خشبه ( [: -عليه الصالة والسالم  -وقوله  يعرز خشبه يف جداره ( [مينعن جار جاره أن 

سقفًا لبيته، أو يكون دعامة : سقفًا للغرفة، أو -مثل ما ذكرنا  -عام، سواء كان خشبًا للتسقيف 
وضعها كما يقع يف األحواش اآلن، قد يتعذر اآلن مع وجود التخطيط وبُعد املباين بعضها عن 
بعض، لكن هناك معان تلتحق هبذا املعىن، فلو أنه احتاج أن يبين غرفة يف حوشه فوضع على جدار 

ر احلديث أنه جيب على اجلار احلوش اخلشب أو صب اخلرسان عليه فعليه أن ميكنه من ذلك، وظاه
؛ -رمحة هللا على اجلميع  -أن يفعل ذلك، وهو مذهب الشافعية واحلنابلة وأهل احلديث والظاهرية 

هناه أن ميتنع، وهذا يدل على أنه حرام، والنهي عن الشيء أمر بضده، فلما هناه أن  Uألن النيب 
إىل أن هذا  -رمحهم هللا  -نفية واملالكية مينع جاره فمعناه: أنه جيب عليه أن يأذن له. وذهب احل

على سبيل الندب واالستحباب وليس على سبيل احلتم واإلجياب، والصحيح: ما ذهب إليه 
 -وهو القول الراجح: أنه جيب عليه  -أصحاب القول األول على ظاهر السنة، وعلى هذا القول 

شبه على جداره. لكن هناك مسألة فإن القاضي يقضي بذلك ويُلزم اجلار أن يأذن جلاره بوضع خ
تستثىن وهي: إذا كان جدار اجلار ال يتحمل وأراد أن يضع اخلشب عليه وغلب على ظننا أنه لو 
وضع اخلشب عليه تـ ه دَّم أو سقط: فحينئذ ال ضرر وال ضرار ويقال: مينع من ذلك؛ ألن اجلار ليس 

ال يُلزم يف  :نلزم اجلار أن يبين جداراً، فإذاً بوسعه، كما لو احتاج إىل جدار جاره وهو غري موجود فال 
حال ضعف اجلدار عن التحمل، لو قال أهل اخلربة وأهل البناء: لو ُوضع هذا اخلشب على اجلدار 
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سقط فإن من حقه أن ميتنع؛ ألن الضرر ال يزال بالضرر، ومن هنا يسقط احلق للجار أن يُلزم جاره 
 بتمكينه من وضع خشبه على جداره.

أجيب عنها بأن  "خشبة"باجلمع هي رواية األكثرين، ورواية  "ُخُشبه" ."خشبة" و"ُخُشبه"ة: رواي
املراد هبا: اجلنس "جنس اخلشب". والتعبري باخلشب ال مفهوم له، يشمل ما إذا وضع السقف وكان 

 جاره. من حديد ويشمل اخلرسان اآلن لو أراد أن يصب فاملعىن كله واحد؛ ألن املراد: أن يعني اجلار

ويف هذا احلديث دليل على مساحة الشريعة اإلسالمية وكمال منهجها يف حتبيب الناس بعضهم 
لبعض، وإعانة الناس على اخلري ودفعهم إىل ما يزيد من األلفة واحملبة بينهم؛ فإن الدنيا فانية وما عند 

، 8بد هبا مرضاة هللا هللا باق، وما أعظم الدنيا وأمجلها وأفضلها إذا كانت على الفضل فنال الع
فأي خري يستفيده اجلار من جداره إذا مل جيد أجرًا وثوابًا واألجر والثواب من أقرب الناس منه وهو 
جاره؟ فتكون له منة عليه وحسنة لديه تأتلف هبا القلوب وتتواصل هبا النفوس مما يدفع الشر بني 

، كل ذلك حمقق ملقصود الشرع الذي مجع  اجلريان وُيقق بينهم التواصل والتعاطف والتكاتف والتآلف
 هللا به بني القلوب ومل يفرق به بينها.

 وهللا ألرمني هبا بني أكتافكم] أي: عن هذه السنة  [؟! مايل أراكم عنها معرضني] : Wويف قوله 
وكان أقرب الصحابة  Uكلمة من أيب هريرة هذا الصحايب اجلليل الذي حفظ أحاديث رسول هللا   [

رضي هللا  -يف احلفظ بعد إسالمه، ولذلك شهد إذ غابوا، وحضر وهم بعيدون  Uإىل رسول هللا 
على ملء بطنه، فكان ُيدث بأحاديث ال توجد عند  U، وكان يصحب رسول هللا -عنه وأرضاه 

نسبوه إىل أنه فسبوه و  Uغريه من الصحابة، ومن هنا لقي من العناء: حفظ لألمة سنة رسول هللا 
ما مل يقله ابتالًء من هللا، وهذه سنة للعلماء واألئمة واألخيار والصاحلني أن  Uيقول عن رسول هللا 

وهو إمامهم، فلما حد ث هبذا احلديث استغربه الناس وتعجبوا منه،  Uيبتلوا كما ابتلي رسول اهلدى 
 -ة الثبت ولذلك لٌقب عند األئمة احلج Wوكانوا يتعجبون من بعض أحاديثه الذي انفرد هبا، وهو 

: ) من يبسط -كما يف احلديث الصحيح   -قال  Uحبافظ الصحابة؛ ألن رسول هللا  -رمحهم هللا 
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رداءه  Wيل رداءه فُأحدث الناس مث جيمعه إىل صدره فال ينسى من حديثي شيئاً ( فبسط أبو هريرة 
من حديثه مجعه  Uانتهى رسول األمة لكي يُبسط له من الرمحة ما مل خيطر له على بال، فلما 

فجمع هللا له العلم بني دفيت صدره، فمع تأخر إسالمه كان أكثر الصحابة حفظاً، وهو من املكثرين 
أكثر من مخسة آالف حديث،  Uحىت قيل: إنه روى عن رسول هللا  Uيف روايته عن رسول هللا 

وعن أمة  Uوجزاه عن سنة رسول هللا  رضي هللا عنه وأرضاه وجعل أعايل الفردوس مسكنه ومثواه،
 خبري اجلزاء وأوفاه. Uحممد 

ألنه ملا حد ث الناس طأطأوا رؤوسهم وكأهنم مستغربون من هذه  [؟! مايل أراكم عنها معرضني] 
مقرعًا وموخبًا هلم ومتشددًا يف إثبات السنة والغرية  - Wالسنة اليت مل يسمعوها من غريه، فقال 

قيل: هي السنة. وقيل:  ؟! وهللا ألرمني هبا بني أكتافكم [اكم عنها معرضنيمايل أر  ]: -عليها 
مايل أراكم عن تطبيق هذه السنة بوضع اخلشب معرضني، وهللا إن كنت على حال فاحتجت إىل أن 
أضع اخلشب لرميتها على أكتافكم بدل أن أضعها على جدرانكم. وهذا تعبري من جهة املعىن، قيل: 

رضي هللا  -مها املعىن األول؛ ألن يف الرواية ما يدل على أهنم استعجبوا واستغربوا، فبني املعنيني. وأقوا
، وهذا يدل على أن العامل إذا غار على سنة Uأهنا سنة حمكمة عن رسول اهلدى  -عنه وأرضاه 

أو على حكم الشرع املستنبط من األدلة الصحيحة أن له احلق أن يقرع ويوبخ ويتشدد  Uرسول هللا 
يف إثبات السنة، ويبني ملن ينكرها أو يتشكك فيها أو جيادل ومياري فيها يقرعه مبا يردعه، وهذا هو 

 عليهم رمحات هللا -حال السلف الصاحل من الصحابة والتابعني وأئمة الدين من اهلداة املهتدين 
 .-أمجعني 

ويف هذا احلديث دليل على تقدمي الدين على الدنيا، فالدين هو أخوة اإلسالم وما تستلزمه أخوة 
اإلسالم من التعاون على الدنيا وهي: حر  اإلنسان على حفظ ماله؛ ألن من حقك أن متنع الغري 

ليك أن ترعى من جدارك ومن مالك، وهذا مالك وأنت أحق به، ولكن إذا كان أخوك حمتاجًا فع
 ... [.ملوفق من وفقه هللا ] حاجته وأن تسد خلته، وا


