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ُّ
 
ُّ واجلوار ُُُّّّالزمالة ُُُّّّحق

ُُّّديسمب2ُُُّّّ ُّ– هــ1444ُُُّّّاألولُُُّّّيُّمجادُُُّّّ 8
ُّم2022ُّ

ُء َيْوَمِئٍذ َبْعُضُهْم ِلَبْعٍض َعُدوٌّ ِإَّلا اْلُمتاِقين ﴿ الَحْمُد هلِل القائِل في محكِم التنزيلِ  الزخرف:  ﴾   اْْلَِخَّلا
ُ وليُّ الصالحين، َوأشهُد َأنا ُمَحماًدا َعْبُدُه َوَرُسوُلُه وصفيُُّه ِمن خلقِه َوَأْشَهُد َأْن َّل  67 ِإَلَه ِإَّل َّللاا

الغرِ   النبيين وقائُد  اْلتقياِء وإماُم اْلصفياِء وسيُد المرسلين وخاتُم  اْلنبياِء وإماُم  إماُم  وخليُلُه، 
آلِه وصحبِه اْلعَّلِم، مصابيِح الظَّلِم، خيِر المحجلين وصاحُب الشفاعِة الُعظمى يوَم الديِن، وعلى  

 .هذه اْلمِة على الدواِم، وعلى التابعيَن لهم بإحساٍن والتزام
أماا بعُد …..فأوصيُكم ونفِسي أيُّها اْلخياُر بتقوى العزيِز الغفاِر } َيا َأيَُّها الاِذيَن آَمُنوا اتاُقوا َّللااَ 

 102أل عمران :) َّلا َوَأْنُتْم ُمْسِلُمونَ َحقا ُتَقاِتِه َوََّل َتُموُتنا إِ 
 عنواُن وزارِتَنا وعنواُن خطبِتَنا ))    والجوارِ  الزمالةٍ   حقُّ  ))ِعَباَد هللِا: 

ُّ: ُُُّّّأوًلا
 
ُّم ُُُّّّالزمالة ُُُّّّمراعاة

ٌ
ُّعظيم

ٌ
ُّ.ُّ.نُّأخالق ُّاإلسالم ُّخلق

ا:ُُّّ
ا
ُّثاني

 
ُّ.علىُّزميله ُُُّّّالزميل ُُُّّّحق

اُّ
ا
اُُُُّّّّثالث

ا
ُّ:ُُّّوأخري

 
ُُُّّّإياك

ا
ُّىُّالزميل.ُّوأذ

  والجوارِ   الزمالةِ   حق ِ   بدايًة ما أحوَجَنا في هذه الدقائِق المعدودِة إلى أْن يكوَن حديُثَنا عن: أيُّها السادةُ 
وخاصًة ونحن    ، والمبادئِ   واْلخَّلقِ   ن القيمِ مِ   والكثيرَ   الكثيرَ   الزمالةُ   فقدتْ   اونحن نعيش زمانً   وخاصةً ،

بين   اَّلحتراُم  قلا فيه  اَّلو   الزمَّلءِ   نالكثيِر مِ نعيُش زماًنا    والكراهيةُ   والحسدُ   والحقدُ   هانُة  انتشرْت 
 ما رحَم  إَّل    اليوِم  زمَّلءَ   وأنا   وخاصةً ،بصورٍة مخزيٍة    م البعض  بعضهِ    الزمَّلءِ وعدُم احتراِم    والبغضاءُ 

قد يموُت وَّل    كزميلَ و  يزميلٍ ِه شرًّا أذاَعُه، إنا  لزميلخيًرا كتَمُه، وإذا رأي    زميلهِ إذا رأَي لهللُا جل وعَّل  
في خيٍر وَّل يغمُض    هُ زميلَ نعلُم بمرضِه وَّل بموتِه، وإنا البعَض َّل يناُم الليَل ِمن شدِة الحزِن، إذا رَأي  

 …..سلم ياربِ  سلم في مصيبٍة ناَم قريَر العيِن هنيًئا  هُ زميلَ له جفٌن وَّل تناُم له عيٌن، وإذا رِأي 
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 إذا ما الدهُر جرا على أناٍس ***بكلكلٍة أناَخ بآخرين 
 فُقْل للشامتيَن بَنا أفيُقوا *** سيلَقي الشامتوَن كما لقينا

 .؟ملسو هيلع هللا ىلص ا بها اإلسَّلُم ونبيُّ اإلسَّلِمنَ التي أمرَ  اهَ وحقوقِ  الزمالةِ  مراعاةِ ن فأيَن نحُن مِ 
ُّ: ُّمنُّأخالق ُُّّلُّخُّمراعاةُّالزمالةُُُُّّّّأوًلا

ٌ
ُّعظيم

ٌ
ُُُُُّّّّّ.ُّ.اإلسالم ُّق

لقد أمَر القرآُن الكريُم باإلحساِن إلى الجيراِن في كلِ  زماٍن ومكاٍن وفي كلِ  وقٍت وحيٍن،    :أيُّها السادةُ 
حيُث جاء ذلك في أسلوٍب يتمثُل روعًة وجماًَّل في أنا هللَا جلا وعَّل قد قرَن اإلحساَن إلي الجيراِن  

ِرُكوا ِبِه َشْيًئا َوِباْلَواِلَدْيِن ِإْحَساًنا َوِبِذي اْلُقْرَبى  باْلمِر بتوحيدِه وطاعتِه، قال ربَُّنا )َواْعُبُدوا َّللااَ َوَّل ُتشْ 
ِبيِل َومَ  اِحِب ِباْلَجْنِب َواْبِن السا ا َمَلَكْت َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكيِن َواْلَجاِر ِذي اْلُقْرَبى َواْلَجاِر اْلُجُنِب َوالصا

ومفهوُم الجاِر أعمُّ وأشمُل فليَس   [.36]النساء: ْخَتاًَّل َفُخوًرا(  َأْيَماُنُكْم ِإنا َّللااَ َّل ُيِحبُّ َمْن َكاَن مُ 
هو الذي يجاوُرَك في المنزِل فحسب، ولكْن كلُّ َمن يجاوُرَك جاٌر لك، الزوجُة   المقصوُد بالجارِ 

السيارِة  جاٌر لك لها حقوٌق وعليها واجباٌت، زميُلك في العمِل جاٌر لك، والذي يجلُس بجواِرَك في  
  الزمالِة؟  مراعاةُ ما    وما أدراكَ   الزمالةٍ   مراعاةُ . و وعليهن واجباتٌ   لهم حقوقٌ   أو في المسجِد جاٌر لكَ 

 ،ن شيِم اْلبراِر اْلخيارِ مِ  اإلسَّلِم، وِشيمةٌ ن مبادِئ  كريٌم مِ   الديِن، ومبدأٌ ن أخَّلِق  مِ  خلٌق عظيمٌ 
تدُل على    ، ملسو هيلع هللا ىلصا بها الديُن ، وتخلَق بها سيُد المرسلين  نَ أمرَ   الموحدين،ن صفاِت المؤمنين  مِ   ةٌ وصف

ووعى الروٍح، ونبِل اإلنسانيِة وأصالِة    ورجاحِة العقلِ   وسَّلمِة الصدرٍ   وعظمِة القلِب   سمو النفسِ 
 أكثرَ   ا ما يكونُ ، وغالبً في العملِ   ن وقتهِ مِ   ي الكثيرَ يقِض   أن  اإلنسانَ   فيهِ   مما َّل شكا و   . المعدنِ 

 ؟ ها اْلخيارُ أليس كذلك أيُّ   هوأصدقائِ  مع أسرتهِ  هُ يقضيَ ا قد م  مِ 
رضي    َعْن َعْبِد َّللااِ بِن َعْمٍرو بِن اْلَعاصِ ف  ملسو هيلع هللا ىلصا  نَ كما قال نبيُّ   م لصاحبهِ هُ خيرُ   هللاِ   عندَ   الزمَّلءِ   وخيرُ 

َخْيُرُهْم ِلَصاِحِبِه، َوَخْيُر الِجيَراِن ِعْنَد  : ))َخْيُر اَْلْصَحاِب ِعْنَد َّللااِ  ملسو هيلع هللا ىلص  َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللااُ عنه قال    هللاٌ 
 .َأْي: َأْكَثُرُهْم ِإْحَساًنا ِإَلْيِه َوَلْو ِبالناِصيَحةِ  رواه الترمذي ((َّللااِ َخْيُرُهْم ِلَجارِه

أمِ   والزمالةُ  عائشَة  حديِث  في  كما  اْلعماِر،  وزيادِة  الدياِر،  ِعمراِن  أسباب  ِمن  الِجواِر   وُحسُن 
ِحِم، َوُحْسُن اْلِجَواِر:   :أناه قال  ملسو هيلع هللا ىلص  المؤمنين رضى هللُا عنها : عن النبي ِ  ُحْسُن اْلُخُلِق، َوِصَلُة الرا

َيارَ  ْرَن الدِ   ).رواه أحمد (َيِزْدَن ِفي اْْلَْعَماِر، َوُيَعمِ 
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إلحساُن إلي الجاِر ِمن عَّلماِت اإليماِن لقوِل النبيِ  المختاِر كما في حديِث َأِبي ُهَرْيَرَة  وا  والزمالةُ 
ُ َعَلْيِه َوَسلاَم َمْن َكاَن ُيْؤِمُن ِباَّللاِ َواْلَيْوِم اْْلِخِر َفََّل ُيْؤذِ  َجاَرُه َوَمْن َكاَن    َقاَل َقاَل َرُسوُل َّللااِ َصلاى َّللاا

َيْصُمْت   َواْلَيْوِم اْْلِخِر َفْلُيْكِرْم َضْيَفُه َوَمْن َكاَن ُيْؤِمُن ِباَّللاِ َواْلَيْوِم اْْلِخِر َفْلَيُقْل َخْيًرا َأْو لِ ُيْؤِمُن ِباَّللاِ 
رواية   َجاَرُه(   وفي  َفْلُيْكِرْم  اْْلِخِر  َواْلَيْوِم  ِباَّللاِ  ُيْؤِمُن  َكاَن  عليَمْن  أيُّها    ،همتفق  المطلوُب  وليس 

فحسب فلو كان اْلمُر كذلك لكان اْلمُر سهًَّل بل َّلبدا وأْن نتحمَل    زمَّلءِ السادُة: هو اإلحساُن إلي ال
الذين  الثَّلثِة  إليِه، فِمن  المعروِف  أذاه، ونتعامَل معه باإلحساِن وبذِل  اْلَذى منه ونصبَر علي 

ُ َعَلْيِه   يحبُُّهم هللُا اسمْع إلي النبيِ  المختاِر وهو يقوُل كما في حديثِ  َأِبي َذرٍ  َعْن الناِبيِ  َصلاى َّللاا
ُ َعزا َوَجلا َأماا الاِذيَن يُ  ُ َعزا َوَجلا َوَثََّلَثٌة َيْبُغُضُهْم َّللاا ُ َعزا َوَجلا  َوَسلاَم َقاَل َثََّلَثٌة ُيِحبُُّهْم َّللاا ِحبُُّهْم َّللاا

ِ َفَلقِ  َي اْلَعُدوا ُمَجاِهًدا ُمْحَتِسًبا َفَقاَتَل َحتاى ُقِتَل َوَأْنُتْم َتِجُدوَن ِفي ِكَتاِب َّللااِ  َقاَل َرُجٌل َغَزا ِفي َسِبيِل َّللاا
َفَيْصِبُر عَ  َلُه َجاٌر ُيْؤِذيِه  ا{ َوَرُجٌل  ُيَقاِتُلوَن ِفي َسِبيِلِه َصفًّ الاِذيَن  َأَذاُه  َعزا َوَجلا} ِإنا َّللااَ ُيِحبُّ  َلى 

ُ ِإيااُه ِبَمْوٍت َأْو َحَياةٍ َوَيْحَتِسُبُه حَ   رواه أحمد (( تاى َيْكِفَيُه َّللاا

ا:ُُّّ
ا
ُّثاني

 
ُّ.علىُّزميله ُُُّّّالزميل ُُُّّّحق

ا منها  هَ يراعِ   أنْ   موظفٍ   ينبغي على كل ِ   وعليها واجباتٌ   ا لها حقوقٌ نَ في دينِ   الزمالةُ   :أيُّها السادةُ 
 التي يجبُ   ن اْلساسياتِ مِ   ،العملِ   بين زمَّلءِ   المتبادلُ   ا اَّلحترامُ هَ أولُ   َّل الحصر:  المثالِ   على سبيلِ 

 عنه زيادةٌ   ، كما ينتجُ الفريقِ   روحِ   وتعزيزِ   على تنميةِ   ، فهو يعملُ صحيةٍ   عملٍ   بيئةِ   ا لخلقِ توافرهَ 
 أي  استثناءٍ   بدونِ  الزمَّلءِ  لجميعِ  يكونَ  أنْ  يجبُ  ، واَّلحترامُ الموظفينَ لدى  واإلنتاجيةِ  في الكفاءةِ 

ِر، َوُهَو  مهِ أو معتقدِ   مهِ عملِ   طبيعةِ   م أوعن مركزهِ   وبغض  النظرِ  ِقيِ  َوالتاَحضُّ ، َواَِّلْحِتَراُم َيُدلُّ َعَلى الرُّ
ُعوُب  َثَقاَفٌة   الشُّ َعَلْيَها  بماِله َتَتَرباى  يسعهم  وَّل  الناَس  يسع  وديِنه  بأخَّلِقه  المرَء  ،وإن 

صفةٌ  وأمَّلِكه، بناِء   فاَّلحتراُم  في  مهمٌة  قاعدٌة  وهي  نبيلٌة،  إنسانيٌة  وحاجٌة  حميدٌة،  أخَّلقيٌة 
وكيف   ِ.اْلصدقاِء والمعارفالزمَّلِء و ن  م، واَّلستزادِة مِ العَّلقاِت العامِة، وكسِب ودِ  اْلخرين ومحبِتهِ 

باَّلحتراِم وباْلدِب وبالليِن وبالرفِق مع أصحابِه بل ومع الناِس أجمعين فقال    ملسو هيلع هللا ىلص   وهللُا أمَر نبياه َّل ؟
وعَّل: ))فِبَما َرْحَمٍة مِ َن َّللا ِ   وقال جلا   ،88الحجر:  )) َواْخِفْض َجَناَحَك ِلْلُمْؤِمِنينَ (( :اهمخاطًبا إي  

وْا ِمْن َحْوِلكَ  اْلَقْلِب ََّلنَفضُّ َوَلْو ُكنَت َفظًّا َغِليَظ  َلُهْم  ولقد جاَء   ولم َّل ؟ .159آل عمران:  )) ِلنَت 
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  البقرة:)(اَّلحتراُم في اإلسَّلِم في المخاطبِة والحديِث مع الناِس فقال تعالى: ))َوُقوُلوْا ِللنااِس ُحْسًنا
تخيرُ  ،)83 مِ أي  أحسنهَ وا  الكلماِت  ومِ ن  أجملهَ ا  اْللفاِظ  ومن  أدقاها  العباراِت  لخواطِر  ن  جبًرا  ا 

وفيما بين المؤمنين أنفِسهم أمَرُهم باَّلحتراِم واْلدِب واْلخَّلِق  , الناِس ومراعاًة لمشاعِرهم واحتراِمهم
ا باَّلحتراِم حتى في الخصومِة مع اْلخرين أمرنَ )َأْحَسنُ قال تعالى: ))َوُقل لِ ِعَباِدي َيُقوُلوْا الاِتي ِهَي  

اْدَفْع ِبالاِتي ِهَي َأْحَسُن َفِإَذا الاِذي َبْيَنَك َوَبْيَنُه َعَداَوٌة َكَأناُه  ((اوبعدِم اَّلهانِة وتحقِيِر الناِس قال ربُّن
)َأْحِبْب حبيَبك هوًنا ما، عسى أن  وعن أبي هريرَة رضي هللُا عنه قال:   ، 34فصلت:   (َوِليٌّ َحِميمٌ 

 حبيَبك يوًما ما( رواه الترمذي يكونً  يكوَن بغيَضك يوًما ما، وأبغْض بغيَضك هوًنا ما، عسى أنْ 
الَعَّلقاِت مع   ،وهو أساُس نجاحِ   ،فاَّلحتراُم هو أساُس المودِة والمحبِة واْللفِة والتعاوِن بين الناسِ 

  ه الناُس،ه الناُس ويعظمُ فالمحترُم يحبُّه الناُس ويوقرُ   شاهٍد على ما أقول،اْلخرين ،والواقُع خيُر  
  .ن شأِنه وَّل حوَل وَّل قوَة إَّل باَّللالناُس مِ   الناُس ويحتقُره الناُس ويقللُ   والبذيُء يكرُههُ  والسيئُ 
ُمجـيـبَ نِ يخاطبُ  له  أكوَن  أْن  وأكَرُه   *** ُقبٍح  بكلِ   السفيُه   ـا ي 
 وأزيُد ِحلًما *** كُعوٍد زاَده اإلحراُق طـِيبــا َسفاهةً يزيُد 

 ْت وكم أحبطَ   ،الصالحينَ   ن أعمالِ مِ   النميمةُ   تْ فكم أفسدَ   ،عن النميمةِ   اَّلبتعادُ   :  الزمالةِ   ومن حقوقِ 
أجورِ مِ  جلبَ ،  العاملينَ   ن  سخطِ مِ   تْ وكم    وسَّلحُ   ، لين  اْلرزِ   فاكهةُ   فالنميمةُ   ،العالمينَ   رب ِ   ن 

  للصَّلِت  قاطعٌ ، للفتنِ  باعثٌ  ،ذميمٌ  خلقٌ  فالنمُّ  إَّل باَّللِ  وَّل قوةَ   وَّل حولَ  ،المذنبين  العاجزين وداءُ 
  متنافرينِ   والزوجينِ   أجنبيينِ   واْلخوينِ   ، عدوينِ   الصديقينِ   يجعلُ ،  للجماعاتِ   ومفرقٌ ،  لألحقادِ   وزارعٌ ،

ْيَطاِن     النامااِم َأَضرُّ وأخطرُ َعَمُل  و   ،إَّل باَّللِ   وَّل قوةَ   وَّل حولَ  ْيَطاِن ، َفِإنا َعَمَل الشا ِمْن َعَمِل الشا
 الجنةِ   دخولِ  عدِم ن أسباِب مِ   سببٌ  النميمةُ و  ِباْلَوْسَوَسِة ، َوَعَمَل النامااِم يكون  ِباْلُمَواَجَهِة.  يكونُ 

 على الرغِمو (ََّل َيْدُخُل اْلَجناَة قتاتٌ   ََّل َيْدُخُل اْلَجناَة َنمااٌم" وفي روايةٍ   ِّبىالن  لحديثِ   مسل ِ   ربِ    م ياسل ِ 
 ، ولكن على الموظفِ السيئةِ   ن هذه العادةِ مِ   العملِ   و أماكنُ ما تخلُ   ه قليلٌ  أنا إَّل      النميمةِ   ن مساوئِ مِ 

  ا للنميمةِ مَ ؛ لِ ن اْلحاديثِ مِ   هذا النوعِ   في مثلِ   الخوضِ   وتجنبَ   عن هذه الممارسةِ   ي اَّلبتعادَ الذكِ 
ها سلوٌك مكروٌه إنا   الموظفين، حيثُ   بينَ   الشخصيةِ   ، وعلى العَّلقةِ العملِ   ن آثاٍر سلبيٍة على بيئةِ مِ 
 .مهُ واحترامَ  هُ ن حولَ مَ  ثقةَ  يفقدُ  النمامَ  الشخَص  ، كما أنا اْلشخاصِ   أغلِب  ن ِقبلِ مِ 
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ا م  ي، مِ والتعالِ   هي التكبرُ   الزمَّلءُ ا  هَ التي يبغضُ   الصفاتِ   ن أكثرِ مِ ف  :التواضعُ   الزمالةِ   ن حقوقِ ومِ 
  الشخُص   أرادَ   ، لذلك إنْ هذه الصفاتِ   بمثلِ   الذي يتصفُ   مع الشخصِ   م يتجنبون التعاملَ هُ يجعلُ 
:  ملسو هيلع هللا ىلصقال النبيُّ    ،التواضعِ   قِ بخل   يتصفَ   عليه أنْ   يجبُ   لِ في العم  عَّلقاٍت جيدٍة مع زمَّلئهِ   بناءَ 

  »ُ ِ ِإَّلا َرَفَعُه َّللاا ُ َعْبًدا ِبَعْفٍو ِإَّلا ِعزًّا، َوَما َتَواَضَع َأَحٌد َّللِا أْن    ن التواضعِ مِ و   ،مرواه مسل»َوَما َزاَد َّللاا
 التواضعُ هذا  ،و 88الحجر:    ﴾ َواْخِفْض َجَناَحَك ِلْلُمْؤِمِنينَ  ﴿ :المؤمنين؛ قال تعالى  كَ تتواَضَع إلخوانِ 

هم وخيانتِ هِ م ومحباتِ هِ يدعوَك إلى نصيحتِ  ُ َعَلْيِه م، هِ م والُبعِد عن ِغشِ  فَعْن َأَنٍس َعْن الناِبيِ  َصلاى َّللاا
  متفق عليه»َّل ُيْؤِمُن َأَحُدُكْم َحتاى ُيِحبا َْلِخيِه َما ُيِحبُّ ِلَنْفِسِه« َوَسلاَم 

 فإنا َرِفيَع الَقوِم َمْن َيَتواَضعُ  ***  الناِس ِرفعةً ِنْلَت في  َتواَضْع إذا ما
 ، وإتقانهِ   للعملِ   ن مصلحةٍ مِ   ا فيهِ مَ لِ   المعلوماتِ   وتبادلُ   الخبراتِ   ونقلُ   التعاونُ   :الزمالةِ   ن حقوقِ ومِ 

ْثِم َواْلُعْدَوانِ  َوَتَعاَوُنوا َعَلى اْلِبرِ  َوالتاْقَوى    }وعَّل    قال جلا  َعْن  و ،    3المائدة  ﴾َوََّل َتَعاَوُنوا َعَلى اإلِْ
ُ َعَلْيِه َوَسلامَ   َعاِئَشةَ  ُ َعْنَها قالت قال الناِبيِ  َصلاى َّللاا إنا هللَا تعالى ُيِحبُّ إذا عِمَل أحُدكْم   ))  َرِضَي َّللاا

 ((عمًَّل أْن ُيتِقَنهُ 
ُث المحباَة، وَينِزُع الضغائَن، وُيزيُل    والهديةُ   :ءُ اإلهدا  الزمالةِ   ن حقوقِ ومِ  اْلحقاَد،  ِمن أحسِن ما ُيورِ 

لَة، ويزيُد اُْللفَة والتراُحَم، قال صلاى هللُا عليه وسلم  ))َتَهاَدْوا َتَحابُّوا (( ويقوِ ي الصِ 
  ، ويفضحُ   يهتكُ   والمنافقُ   ،ويسترُ   ينصحُ   ؤمنُ فالم  :واللينِ   له بالحكمةِ   النصحُ   الزمالةِ   ن حقوقِ ومِ 

َقاَل:    في صحيحهِ   روى مسلمٌ  َوَسلاَم  َعَلْيِه   ُ الناِبيا َصلاى َّللاا َأنا  اِريِ  رضي هللا عنه  الدا َتِميٍم  َعْن 
ِ َوِلِكَتاِبِه َوِلَرُسوِلِه َوِْلَِئماِة اْلُمْسِلِميَن َوَعاماِتِهمْ  يُن الناِصيَحُة«، ُقْلَنا ِلَمْن؟ قال: »َّللِا  «. قال اإلمامُ »الدِ 

 "كان ناقَص الدين وللعام ةِ  ولألئم ةِ  هللِ  ن لم ينَصحْ : "مً رحمه هللاُ  الذهبيُّ 
  هم روحٌ ا كأنا فالمؤمنون جميعً   :واْلزماتِ   والكروباتِ   معه في الشدائدِ   الوقوفُ   الزمالةِ   ن حقوقِ ومِ 

ُ َعَلْيِه َوَسلاَم  إذ يقولُ   النبيُّ   ، وصدقَ واحدٌ  النُّْعَماِن ْبِن   ن حديثِ مِ   مسلمٍ   كما في صحيحِ   َصلاى َّللاا
ِهْم َوَتَراُحِمِهْم  ُ َعَلْيِه َوَسلاَم َمَثُل اْلُمْؤِمِنيَن ِفي َتَوادِ  َوَتَعاُطِفِهْم َمَثُل  َبِشيٍر َقاَل َقاَل َرُسوُل َّللااِ َصلاى َّللاا

َهِر َواْلُحماى(اْلَجَسِد ِإَذا     إذ يقولُ   ملسو هيلع هللا ىلصوصدق النبي    اْشَتَكى ِمْنُه ُعْضٌو َتَداَعى َلُه َساِئُر اْلَجَسِد ِبالسا
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ُ َعَلْيِه َوَسلاَم َقاَل ِإنا  و البخاري    كما في صحيحٍ  مسلم مْن حديث َأِبي ُموَسى َعْن الناِبيِ  َصلاى َّللاا
 اْلُمْؤِمَن ِلْلُمْؤِمِن َكاْلُبْنَياِن َيُشدُّ َبْعُضُه َبْعًضا َوَشباَك َأَصاِبَعُه(  

َقاَل :» اْلُمْسِلُم َأُخو اْلُمْسِلِم ََّل َيْظِلُمُه َوََّل ُيْسِلُمُه     ملسو هيلع هللا ىلصوعن َعْبَد َّللااِ ْبَن ُعَمَر َأْخَبَرُه َأنا َرُسوَل َّللااِ  
ُ َعْنُه ِبَها  ُ ِفى َحاَجِتِه َوَمْن َفراَج َعْن ُمْسِلٍم ُكْرَبًة َفراَج َّللاا ُكْرَبًة ِمْن   َمْن َكاَن ِفى َحاَجِة َأِخيِه َكاَن َّللاا

ُ َيْوَم اْلِقَياَمةِ ُكَرِب َيْوِم اْلِقَياَمِة َوَمْن َسَتَر َعلَ   رواه مسلم ( ى ُمْسِلٍم َسَتَرُه َّللاا
يقولُ مَ لِ   يساهمُ   واإلنصاتُ   الجيدُ   اَّلستماعُ ف  :إليهِ   اَّلستماعُ   :الزمالةِ   ن حقوقِ ومِ  في    الزمَّلءُ   هُ ا 

 التقرِب م، في  هِ ن مشاكلِ م البعض مِ هِ م، ومشاركتِ هِ م وآرائِ هِ عن أفكارِ   لهم في التعبيرِ   ، والسماحُ العملِ 
 .ممعهُ  ووطيدةٍ  عَّلقاٍت جيدةٍ  منهم وبناءِ 

مع   التعاملِ   عندَ   الصدرِ   وسعةِ   ي بالصبرِ التحل ِ   على الشخصِ   يجبُ   ،الصبرُ   :الزمالةِ   ن حقوقِ ومِ 
 ه، كما يجبُ عملِ   ا خَّللَ هَ التي قد يواجهُ   في المشاكلِ   الوقوعِ   عندَ   واَّلنفعالِ   الغضِب   ، وتجنِب زمَّلئهِ 
م  هِ وقدرتِ   التعل ِم  م في سرعةِ لديهِ   ، والتباينِ والصفاتِ   في الِطباعِ   اْلشخاصِ   بينَ   اَّلختَّلفِ   مراعاةُ 

  عنه  الجوابَ     وهو يعرفُ سؤاَّلً   ا على  أصحابهِ يومً   يطرحُ   ملسو هيلع هللا ىلص لذا نري الرسولَ   . العملِ   على إنجازِ 
َقاَل    :لهم كما في حديث  َعْبِد َّللااِ َقالَ   فيقولُ   اْلمورَ   ويصححَ   المفاهيمَ   يغيرَ   أنْ   أرادَ   ملسو هيلع هللا ىلصه  كنا ل،  

َجالُ  َرَعَة ِفيُكْم َقاُلوا الاِذي ََّل َيْصَرُعُه الرِ  وَن الصُّ ُ َعَلْيِه َوَسلاَم َما َتُعدُّ  َقاَل ََّل َوَلِكناُه َرُسوُل َّللااِ َصلاى َّللاا
 رواه أبو داود الاِذي َيْمِلُك َنْفَسُه ِعْنَد اْلَغَضِب(

ٌض   ،أِ بالخط  اَّلعترافُ   :  الزمالةِ   حقوقِ   نومِ    الناجحَ   ، ولكن  اإلنسانَ في الخطأِ   للوقوعِ   كُل إنساٍن معر 
على    ا، بل يعملُ هَ ن مواجهتِ مِ   ا وَّل يهربُ هَ التي يرتكبُ   باْلخطاءِ   هو الذي يعترفُ   ن نفسهِ مِ   والواثقَ 
، كما  في المستقبلِ   هذه اْلخطاءِ   في نفسِ   الوقوعَ   ا، ويتجنبُ هَ عن حلوٍل مناسبٍة إلصَّلحِ   البحثِ 

 . ملسو هيلع هللا ىلص انَ ا ونبيُّ نَ نُ يا دهكذا علمنَ  مبحقهِ  ن أخطأَ م  لآلخرين مِ  اَّلعتذارِ  ن تقديِممِ  ه َّل يخجلُ أنا 
والتصنِت   اكشفهَ   احتراُم خصوصياِت اْلخرين، وأسراِرهم وأحواِلهم التي َيْحُرمُ  :الزمالةِ   ن حقوقِ ومِ 

ُ َعَلْيِه َوَسلامَ قائًَّل كما في حديث َأِبي َبْرَزَة  ى النبيُّ لذا نادَ   مهِ عوراتِ   على الناِس وتتبعِ  َصلاى َّللاا
ُ َعَلْيِه َوَسلاَم: )) َيا َمْعَشَر َمْن آَمَن ِبِلَساِنِه َوَلْم   يَماُن  اْْلَْسَلِميِ  َقاَل :َقاَل َرُسوُل َّللااِ َصلاى َّللاا َيْدُخْل اإلِْ
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ُ  َقْلَبُه ََّل َتْغَتاُبوا اْلُمْسِلِميَن َوََّل َتتاِبُعوا َعْوَراِتِهْم َفِإناُه َمْن اتاَبَع َعْوَراِتِهْم َيتاِبُع َّللااُ   َعْوَرَتُه َوَمْن َيتاِبْع َّللاا
  ؛ المجالسِ   سر ِ   افشاءِ   وعدمُ   ،هرواه أحمُد في مسنده وأبو داود في سنن  َعْوَرَتُه َيْفَضْحُه ِفي َبْيِتِه((

اْلَمَجاِلُس   :  ملسو هيلع هللا ىلص عنهما َقاَل َرُسوُل َّللااِ   رضي هللاُ   –  هللاِ   عبدِ   لما روي عن جابِر بنِ    ها أمانةٌ ْلنا 
  ) رواه أحمد  ِباَْلَماَنِة ِإَّلا َثَّلَثُة َمَجاِلَس : َسْفُك َدٍم َحَراٍم ، َأْو َفْرٍج َحَراٍم ، َأِو اْقِتَطاُع َماٍل ِبَغْيِر َحقٍ 

 .في مسنده وأبو داود في سننه
بالقبولقلبِ   أحزانُ  أبشَر  حتى  تزول**  َّل   ي 

 بالرسول ي عينِ ي باليمين ** وتقرُّ وأرى كتابِ 
 لي ولكم  العظيمَ  هللاَ  ي هذا واستغفرُ قولِ  أقولُ 

ُ  ، َوَأْشَهُد َأْن َّل ِإَلَه ِإَّل   بهِ وَّل يستعاُن إَّل    هللاِ    له وبسِمالحمُد هلل وَّل حمَد إَّل   :الخطبة الثانية  َّللاا
   وبعدُ  َوْحَدُه َّل َشِريَك َله َوَأنا ُمَحماًدا َعْبُدُه َوَرُسوُلهُ 

اُّ
ا
اُُُّّّثالث

ا
ُّ:ُُّّوأخري

 
ُُُّّّإياك

 
ُّىُّالزميل.ُّوأذ

  ،  باَّللِ إَّلا   وَّل قوةَ   وَّل حولَ   مخزيةٍ   بصورةٍ   اْلخيرةِ   في اْلونةِ   والجوارِ   ى الزميلِ أذً   انتشرَ   :ها السادةُ أيُّ 
قال    ،ملسو هيلع هللا ىلص  انَ نبي ِ   القرءاِن وهديِ   يِ لهد  وهذا مخالفٌ   والكراهيةِ   والبغضاءِ   والغل ِ   بالحقدِ   القلوبُ   امتألتْ 

َرباَنا  ٱوَ  جل وعَّل )) َيُقوُلوَن  َبْعِدِهْم  َجٓاُءو ِمن  ِنَنا  ٱلاِذيَن  ْخوََٰ َوإلِ َلَنا  َسَبُقوَنا  ٱْغِفْر  َوََّل بلاِذيَن  ِن  يمََٰ ٱإلِْ
ِحيمٌ َتْجَعْل ِفى ُقُلوِبَنا ِغَّلًّ لِ لاِذيَن َءاَمُنوْا َرباَنٓا ِإناَك     هَّلكٌ   حق ٍ   رِ يبغ  وأذى الزميلِ   ، 10( الحشر  َرُءوٌف را

ُيْذَكُر ِمْن َكْثَرِة  َأِبي ُهَرْيَرَة َقاَل: َقاَل َرُجٌل: َيا َرُسوَل َّللااِ ِإنا   كما في حديث   ودمارٌ   وخرابٌ  ُفََّلَنَة 
ها َّل  لماذا ْلنا  “ِهَي ِفي الناارِ  ”:َصََّلِتَها َوِصَياِمَها َوَصَدَقِتَها َغْيَر َأناَها ُتْؤِذي ِجيَراَنَها ِبِلَساِنَها َقالَ 

ِقلاِة ِصَياِمَها َوَصَدَقِتَها   الجيراَن وَّل تحسُن إليهم ,َقاَل : َيا َرُسوَل َّللااِ َفِإنا ُفََّلَنَة ُيْذَكُر ِمنْ   تحترمُ 
اْلجَ  ِفي  ِهَي  َقاَل:)  ِبِلَساِنَها  ِجيَراَنَها  ُتْؤِذي  َوََّل  اْْلَِقِط  ِمْن  ِباْْلَْثَواِر  ُق  َتَصدا َوِإناَها  رواه  (ناةِ َوَصََّلِتَها 

 يحترمُ   الناَس وَّل  سيُئ اْلخَّلِق َّل يحترمُ   ملسو هيلع هللا ىلص المفلُس َمن ؟؟ كما قال النبيُّ المختارُ   د( بلأحم
َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َأنا َرُسوَل َّللااِ    مسلمٍ   ففي صحيحِ   في العملِ   هُ وجارَ   هُ زميلَ   وَّل يحترمُ  القيَم والمبادئَ 

ُ َعَلْيِه َوَسلاَم َقاَل َأَتْدُروَن َما اْلُمْفِلُس َقاُلوا اْلُمْفِلُس ِفيَنا َمْن ََّل ِدْرَهَم َلُه َوََّل مَ  َتاَع َفَقاَل ِإنا  َصلاى َّللاا
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َياٍم َوَزَكاٍة َوَيْأِتي َقْد َشَتَم َهَذا َوَقَذَف َهَذا َوَأَكَل َماَل  ْأِتي َيْوَم اْلِقَياَمِة ِبَصََّلٍة َوِص اْلُمْفِلَس ِمْن ُأمتى يَ 
 َقْبَل َهَذا َوَسَفَك َدَم َهَذا َوَضَرَب َهَذا َفُيْعَطى َهَذا ِمْن َحَسَناِتِه َوَهَذا ِمْن َحَسَناِتِه َفِإْن َفِنَيْت َحَسَناُتهُ 

 .(ْم َفُطِرَحْت َعَلْيِه ُثما ُطِرَح ِفي الناارِ َأْن ُيْقَضى َما َعَلْيِه ُأِخَذ ِمْن َخَطاَياهُ 
تماَم اإليماِن عن كلِ  إنساٍن ِمن   ملسو هيلع هللا ىلصنَفى النبيُّ  لذا ملسو هيلع هللا ىلصالمرسلين  سيدِ  ن أخَّلقِ مِ  ى خلقٌ اْلذَ  فكفُّ 

َوهللِا ََّل ُيْؤِمُن، َوهللِا ََّل ُيْؤِمُن،  » :َقالَ   ملسو هيلع هللا ىلصشأِنِه أْن يلحَق اْلَذى بجارِه فَعْن َأِبي ُشَرْيٍح، َأنا الناِبيا  
(( رواه البخاري أي: غوائَلُه  ِقيَل: َوَمْن َيا َرُسوَل هللِا؟ َقاَل: »من ََّل َيْأَمُن َجاُرُه َبَوائَقهُ  «َوهللِا ََّل ُيْؤِمنُ 

 .وشراُه وأذاهُ 
يوِشُك أْن تعَلموا  (( وفي الحديثِ ي  وأنت َّل تدرِ   يوم الدينِ   لكَ   شفاعةٌ    لكَ   كَ زمَّلئِ   شهادةَ   واعلم أنا 

ِء أنُتْم ُشَهداُء َّللااِ  خياَرُكم ِمن ِشراِرُكْم . قالوا : ِبَم يا رسوَل َّللااِ ؟ قاَل بالثاناِء الحسِن والثاناِء  يِ  السا
في اْلرض(( وفي روايٍة ُيوِشُك أْن تعرف وا أهَل الجنِة ِمن أهِل الناِر قالوا ِبِم ذاك يا رسوَل هللِا قال  
بالثناِء الحسِن والثناِء السيِ ِئ أنتم شهداُء هللِا بعُضكم على بعٍض(( فثناُء الناِس لك أو عليك دليٌل  

هللَا هللَا  . فاَّلَل هللَا في اإلحساِن إلى الجيراِن،    والزمَّلء  خاصًة الجيران   إساءِتكَ على إحساِنَك أو  
  هللاَ   هللاَ   .هللَا هللَا في اإلحساِن إلى الناِس في كلِ  مكانٍ ،    في كلِ  مكانٍ   الزمَّلءِ في اإلحساِن إلى  

 . والطمائنيةِ  والسَّلمةِ  واْلمانِ  باْلمنِ  فيه الجميعُ  ينعمُ  حضرٍ تم راقٍ  مجتمعٍ  في بناءِ 
ُّم نُّكيد ُّالكائدين،ُّوحقد ُّاحلاقدين،ُّومكر ُّالـماكرين،ُّواعتداء ُُّّ

 
ُّمصر

 
ُّاهلل

 
حفظ

رجفني،ُّوخيانة ُّاخلائننيُّ
 
ُّ.الـمعتدين،ُّوإرجاف ُّالـم

 كتبهُّالعبدُّالفقريُّإلُّعفوُّربهُّ
 د/ُّحممدُّحرزُّ

ُّإمامُّبوزارةُّاألوقافُّ

 


