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 واجلوار    الزمالة    حق

القائلُهُُرب ُهُُللُهُُالحمدُ  كتابهُهُُالعالمين،ُ ُُالكريمُهُُفيُ َشْيًئاُُُۖ): ُ بههه ت ْشرهك واُ َوََلُ َّللاهَُ َواْعب د واُ ُ۞
ُُ َواْلَيَتاَمٰى اْلق ْرَبٰىُ َوبهذهيُ إهْحَساًناُ ُ َُوبهاْلَوالهَدْينه ن به اْلج  ُ َواْلَجاره اْلق ْرَبٰىُ ذهيُ ُ َواْلَجاره ُ َواْلَمَساكهينه

َُفخُ  َُمنَُكاَنُم ْخَتاًَل ُي حهبُّ َُّللاهَََُل ُإهنه َُأْيَمان ك ْمُۗ َُوَماَُمَلَكْت بهيله ُالسه َُواْبنه ُبهاْلَجنبه احهبه ،ُ(وًراَوالصه

،ُاللهمُُهُ ورسولُ ُُهُ اُعبدُ حمدًُاُمُ نَُسيدَُُُأنُهُُوأشهدُ ،ُُلهُ َُُلُشريكَُُُهُ وحدَُُُُللاُ إَلُ ُُهََُلُإلَُُُأنُُُْوأشهدُ 
ُ:.ُوبعدُ الدينُهُإلىُيومُهُمُبإحسانُ هُ نُتبعَُ،ُومَُهُهوصحبُهُهُه،ُوعلىُآلُهعليهُهُوباركُُْوسلمُُْصل ُه

ُُأواصرَُُُقُ اُيوث ُهمُ ،ُوهوُمُهاإلسالمُهُُ،ُوحسنُهاإليمانُهُُنُكمالُهمُهُُإليهُهُُواإلحسانَُُُالجارُهُُإكرامَُُُفإنُه
كاَنُُ:ُ)وَمنملسو هيلع هللا ىلصاُُنَُنبيُُُُّيقولُ ُُ،ُحيثُ فيُالمجتمعُهُُوالتكافلُهُُالتعاونُهُُروحَُُُ،ُويشيعُ واأللفةُهُُالمودةُه

ويقولُ  جاَره (،ُ َفْلي ْكرهْمُ ُ ره اآلخه واْلَيومهُ باَّللههُ ُ ُي ْؤمهن  )َمنُُملسو هيلع هللا ىلصُ ُ:
ُهُيؤمنُ ُكانَُ ،ُواليومُهُباَّلله نُُْاآلخره ويقولُ ُإلُىُفلي حسه ُجارههه(،ُ :ُملسو هيلع هللا ىلصُ

ن ُمؤمًنا(.َُتكنُجارهكُإلىُ)أحسه
ُنُصورُهمُهُُصورةُ ُُُأوُبأي ُهُأوُفعاًلُ،ُقوَلًُالجارُهُُإيذاءُهُُنمُهُُالتحذيرُهُُأشدُهُُاإلسالمُ ُُرَُوقدُحذُه
نُياُُ:ُمَُ،ُقيلَُنُ َلُيؤمُهُُ،ُوللاُهنُ َلُيؤمُهُُ،ُوللاُهنُ َلُيؤمُهُُ:ُ)وللاُهملسو هيلع هللا ىلصاُُنَُنبيُُُُّيقولُ ُُ،ُحيثُ اإليذاءُه
ُُملسو هيلع هللا ىلص ُُللاُهُُاُرسولُهنَُلسيدُهُُرَُكُه،ُوقدُذُ هُ (،ُأي:ُشرورَُهُ قَُبوائُهُُهُ جارُ ُُيأمنُ الذيَُلُُ :؟ُقالللاُهُُرسولَُ
ُلكنُهالليلَُُُوتقومُ ُُالنهارَُُُ،ُتصومُ قوامةُ ُُصوامةُ ُُامرأةُ  عنها:ُُُُملسو هيلع هللا ىلص ا،ُفقالُُهَُاُبلسانُههَُيُجيرانَُؤذُههاُتُ ،

ُ(ُ.فيُالن ارُهُيَُ)هُه



 

َواْعب د واَُّللاهََُوََلُت ْشرهك واُبهههُُُُ﴿۞ا:ُُهَُفيُبيانُهُُهُ سبحانَُُُالحقُُُُّيقولُ ُُ،ُحيثُ متنوعةُ ُُصورُ ُُوللجوارُه
ُذهيُاْلق ْرَبٰىَُواْلجَُ َُواْلَجاره ُإهْحَساًناَُوبهذهيُاْلق ْرَبٰىَُواْلَيَتاَمٰىَُواْلَمَساكهينه َُشْيًئاَُُۖوبهاْلَوالهَدْينه ن به ُاْلج  اره

َُأْيَمان كُ  َُوَماَُمَلَكْت بهيله ُالسه َُواْبنه ُبهاْلَجنبه احهبه َُمنَُكاَنُم ْخَتاًَلَُفخ وًرا﴾َوالصه ُي حهبُّ َُّللاهَََُل ُإهنه ُْمُۗ

،ُأمُفيُُالعلمُهُُوطلبُهُُفيُالدراسةُهُُ،ُسواءُ فيُالعملُهُُالزمالةُهُُجوارُ ُُالجوارُهُُصورُهُُنُأهم ُهومُه
ا،ُأمُا،ُأمُقياديُ ا،ُأمُحرفيُ ا،ُأمُمهنيُ ،ُإداريُ هذاُالعملُهُُنوعُ ُُاُكانَُأيُهُُأوُالخاصُهُُالعامُهُُالعملُه

احهبُهى:ُُتعالَُُُهُهفيُمعنىُقولُهُُا،ُفهيُداخلةُ اُأوُتطوعيُ مجتمعيُ  {،ُوالزمالءُ ُُ}َوالصه فيُُُبهاْلَجْنبه
:ُُملسو هيلع هللا ىلصاُُنَُنبيُُُُّيقولُ ُُ،ُحيثُ والتكاملُهُُالتآلفُهُُمُروحُ بينهُ ُُتسودَُُُيُأنُْ،ُينبغُهوجيرانُ ُُأصحابُ ُُالعملُه

ُعنَدُللاهُخير كمُ ُاألصحابه ُعنَدُللاُهُُوخيرُ ُلصاحبهه،)خير  ُنُأهم ُهُخير كمُلجارهه(.ُومُهالجيرانه
اُبمَُُالمعلوماتُهُ،ُوتبادلُ ،ُوالتناصحُ الخبراتُهُ،ُونقلُ الزمالءُهُاُبينَُفيمَُُالتعاونُ ُُالزمالةُهُحقوقُه
ُيحققُ  ُصالحَُُ ُالعملُهُ ُهُ وإتقانَُُ أكملُهُ ُعلىُ حيثُ وجهُ ُ ُ،ُ ُيقولُ ُ ُنَُنبيُُُّ :ُملسو هيلع هللا ىلصاُ

ويقولُأنُُْعماًلُُأحد كمُعمهلَُُإذاُيحهبُُُّللاَُُ)إنُه ُي تقهَنه(،ُ :ُملسو هيلع هللا ىلصُ
يهُهُحاَجةُهُفيُكانَُُ)وَمن ينُ ملسو هيلع هللا ىلصُحاَجتههه(،ُويقولُ ُفيَُّللاهُ ُكانَُُأخه يَحة (ُ.ُ:ُ)الد ه ُالنهصه

،ُُوالنميمةُهُُ،ُوالغيبةُه،ُوالتحاقدُه،ُوالتباغضُهالتشاحنُهُُعنُأسبابُهُُى،ُوالبعدُ األذَُُُومنها:ُكفُُّ
ُيقولُ ُُالعالمين،ُحيثُ ُُاُربُُّهَُأرادَُُُحكمةُ ُُوفقَُُُمقسومةُ ُُاألرزاقَُُُ،ُفإنُهالزمالءُهُُبينَُُُوالوقيعةُه

ْيطاَنُقْدُيئهسملسو هيلع هللا ىلصاُُنَُنبيُُّ ُالشه ُُ:ُ)إنه ،ُوَلكهْنُفيُالتهْحرهيشه أْنَُيْعب َده ُالم َصلُّوَنُفيَُجزهيَرةهُالَعَربه
ْم(،ُويقولُ  وَحُُ":ُُملسو هيلع هللا ىلصُُبْيَنه  ُر  "،ُ"َنَفثَُإنه َلُُُالق د سه َُنْفًساُلنَُتموَتُحتىَُتْستكمه ي"،ُأنه وعه فيُر 

ْزَقها"، َبُره ل وُاَُُأَجَلها،ُوَتْسَتْوعه ُعلىُفيُفَأْجمه ْزقه َلنهك م ُاْستهْبَطاء ُالر ه ُوَلَُيْحمه َتْطل ب واُُُأنُُْالطهَلبه
نُْ ُماُعه ُفإهنهه َُلُي َنال  يتههه ُللاهُبهَمْعصه ُُ."َدُللاهُإهَلُبهَطاَعتههَشْيًئاُمنَُفْضله

ُُالواحدُهُُمعنىُالجسدُهُُاُيحققُ مَُ،ُبُهوالملماتُهُُالمهماتُهُُعندَُُُ،ُوالتكافلُ الكرباتُهُُومنها:ُتفريجُ 
أكُ  اإلسالمُ ُُدَُالذيُ حيثُ عليهُ )ملسو هيلع هللا ىلصُُانَُنبيُُُُّيقولُ ُُ،ُ ْمُ»:ُ وَتَراح مههه ْمُ هه َتَواد ه فيُ الم ْؤمهنهيَنُ ُ َمَثل 



 

ُُ ْم،َُمَثل  ُوالح مهىوَتَعاط فههه َهره ُبالسه ُالَجَسده َُتَداَعىُلهَُسائهر  ْنه ُع ْضو  ُإذاُاْشَتَكىُمه (،ُُ«الَجَسده
ُكربًةُمُهَُُمنُنفهَسُ:ُ)ملسو هيلع هللا ىلصُُويقولُ  ُيومُهُُنُك َربُهكربًةُمُهُُعنهُ ُُللاُ ُُالدنيا،ُنفهَسُُُنُك َربُهعنُمؤمن 

رَُ،ُومَُالقيامةُه رَُُُنُيسه ،ُيسه ُهُ مسلًماُسترَُُُنُسترَُ،ُومَُعليهُفيُالدنياُواآلخرةُهُُللاُ ُُعلىُمعسر 
ُ(.أخيهُهُفيُعونُهُالعبدُ ُماُكانَُُالعبدُهُ،ُوللا ُفيُعونُهفيُالدنياُواآلخرةُهُللاُ 

*ُ*ُ

،ُُملسو هيلع هللا ىلصُُحمدُ اُمُ نَُوالمرسلين،ُسيدُهُُاألنبياءُهُُعلىُخاتمُهُُوالسالمُ ُُالعالمين،ُوالصالةُ ُُرب ُهُُللُهُُالحمدُ 
ُأجمعين.ُُوصحبهُهُوعلىُآلهُه

ُُواحتسابَُُُ،نُالبعضُهمُهُُوقعَُُُىُإنُْاألذَُُُلَُوتحمُُُُّالنفسُهُُضبطَُُُالزمالةُهُُنُحقوقُهمُهُُأنُهَُُلُشكُه
ُُالجوارُهُُ:ُليسُحسنُ للاُ ُُهُ رحمَُُُالبصريُُُُّالحسنُ ُُوجل(،ُيقولُ ُُ)عزُهُُللاُهُُفيُذلكُعندَُُُاألجرُه

ُ،ُحيثُ الكرامُهُُنُشيمُهمُهُُالجارُهىُُأذَُُُلُ ى،ُفتحمُُّاألذَُُُاحتمالُ ُُالجوارُهُُحسنَُُُى،ُولكنُهاألذَُُُكفُه

إهنُهُُ}َوَلَمنه:ُُسبحانًُُُالحقُُُُّيقولُ  َوَغَفَرُ َلمهنَُُْصَبَرُ لهَكُ {ُذَٰ اأْل م وره ُُتعالَُُُ،ُويقولُ َعْزمهُ ُ}َوَلَُى:
َُفإهَذاُالهذهيَُبْيَنَكَُوَبْيَنه َُعَداَوة َُكأَُ َيَُأْحَسن  ي هَئة ُُۚاْدَفْعُبهالهتهيُهه َُُتْسَتوهيُاْلَحَسَنة َُوََلُالسه نهه َُولهيٌّ

ُُ.َحمهيم {
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