حقوق الجار في اإلسالم

للشيخ :د .صالح بن حميد

المسجد الحرام 0121/01/32:

حقوق الجار في اإلسالم
ألقى فضيلة الشيخ صالح بن عبد اهلل بن حميد  -حفظه اهلل  -خطبة الجمعة بعنوان" :حقوق الجار في
اإلسالم" ،والتي َّ
تحدث فيها عن حقوق الجار في دين اهلل تعالى ،وذكر األدلة من الكتاب والسنة واآلثار على
أهمية ذلك وخطورة مخالفة أمر النبي  -صلى اهلل عليه وسلم  -فيه.

الخطبة األولى
فقهر ،وأراد َّ
وهب وأعطى ،وأغنَى
فقدر ،أحمده  -سبحانه -
وأمرَ ،
الحمد هلل ،الحمد هلل َ
وملك َ
خلق َ
وأشكره َ
ُ

وأقنَى ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له له الحم ُد في اآلخرة واألولى ،وأشهد أن سي َدنا ونبيَّنا محم ًدا

وبارك عليه ،وعلى آله وأصحابه أهل الفضل
عب ُد اهلل ورسولُه صفوةُ األخيار وقُدوةُ األبرار ،صلَّى اهلل وسلَّم َ
وهنوا لما أصابَهم في سبيل اهلل وما ضعُ ُفوا وما استكانُوا ،والتابعين ومن تب َعهم بإحسان إلى يوم الدين
والتُّقى ،ما َ
كثيرا.
وسلَّم
ً
تسليما ً
أما بعد:
فأُوصيكم  -أيها الناس  -ونفسي بتقوى اهلل ،فاتقوا اهلل  -رحمكم اهلل  -واعبدوه ،اجتمعوا على الرحمة
تتفرقوا على َّ
الشحناء والهوى والمعصية.
والمحبّة والطاعة ،وال َّ
تبرحوا؛ لعلَّكم في جنات عدن أن
بطاعة ربِّكم تزيَّنوا ،ومن الذنوب توبوا وتطهَّروا ،وعن باب موالكم فال َ
ضروا .من َّ
أيقن بطول الطريق تأهَّب للسفر.
تُح َ
تفكر بعواقب الدنيا أخ َذ بالح َذر ،ومن َ
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نفسه وهواه،
هجر ما َّ
حرم اهللُ ،
المسلمون من لسانه ويدهُ ،
سلم من سلم ُ
ُ
والمجاهد من جاه َد َ
والمهاج ُر من َ
الم ُ
َّ
صاب ُروا َوَرابطُوا َواتَّ ُقوا اللَّهَ لَ َعلَّ ُك ْم تُ ْفل ُحو َن [آل عمران.]311 :
آمنُوا ْ
اصب ُروا َو َ
ين َ
يَا أَيُّ َها الذ َ

أيها المسلمون:
وحسن العبادة ،ومتانة العالقات ،وصفاء
التشر ُ
يعات في ديننا والوصايا في إسالمنا تبدأُ بتحقيق التوحيدُ ،
ب الدين ،ولُباب المشاعر ،يحيا بها المسلم ويحيا لها،
ِّ
ُخوة اإليمانية هي لُ ُّ
الصالت .الرابطةُ اإلسالميةُ واأل َّ
ضها برقاب بعض.
عقيدةٌ وشعائر وصالت يأخ ُذ بع ُ
َّ
ْجار
ساكين َوال َ
سانًا َوبذي الْ ُق ْربَى َوالْيَتَ َامى َوال َْم َ
اقرأوا إن شئتمَ :وا ْعبُ ُدوا الل َه َوَال تُ ْشرُكوا به َش ْيئًا َوبال َْوال َديْن إ ْح َ

ب َم ْن َكا َن ُم ْختَ ًاال
ْجنُب َو َّ
ت أَيْ َمانُ ُك ْم إ َّن اللَّهَ َال يُح ُّ
ْج ْنب َوابْن َّ
السبيل َوَما َملَ َك ْ
الصاحب بال َ
ْجار ال ُ
ذي الْ ُق ْربَى َوال َ

فَ ُخوًرا [النساء.]23 :

جمع اهلل في هذه اآلية بين ِّ
ص
حقه وحقوق عباده،
وخ َّ
وأصحاب هذه الحقوق أنواعٌ؛ منهم :ذوو القراباتَ ،
ُ
َ
ِّ
لشدة قُربهما وعظَم ِّ
بالذكر الوال َدين؛ َّ
حقهما.
بالجنب.
الجنُب،
الجار ذو ال ُقربى،
والصاحب َ
والجار ُ
ومنهم :قر ٌ
ُ
وهم ُ
ُ
يب ُمخالطٌُ ،
حتاج لقلَّة ماله ،وهو المسكين.
ضعيف
ومنهم:
ٌ
وم ٌ
ٌ
محتاج إلى اإلحسان لضعف بدنه ،وهو اليتيمُ .
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معاشر اإلخوة:
المسلم في دوائر ُمتكاملة تتَّسع شيئًا فشيئًا ،حتى تنتظم
المجتمع ُ
تنظيم حياة ُ
إن من أعظم ما عُن َي به اإلسالم َ

َّ
لتشمل الجيران واألصدقاء والمعارف ،ثم تمت ّد
بدء من حقوق الوالدين ،ثم األقارب ،ثم تتَّسع
ُ
المجتمع كلهً ،
َ
المسلمين.
لتتَّص َل بالغُرباء وغير ُ
صور هذه الرابطة اإلسالمية بكل معانيها
التعاون ،وتُ ِّ
جسد هذا ُ
وهذه وقفةٌ مع إحدى هذه الدوائر والحلقات ،تُ ّ

ووسائلها ومقاصدها ،إنها :دائرةُ الجوار وحقوق الجيران.

الم َّ
األقدر
قدم؛ ألنه هو
واألقرب واألسرعُ
ُ
ُ
المجتمع القريب في البيت والحي هو ُ
ذلكم أن توثيق العالقات مع ُ

المناسب ،وتقدير النفع في صورته البارزة.
لتحقيق
ُ
التكامل في وقته ُ

خرج ،ويطَّلعون على
ضهم أحوال بعض ،ويُحي ُ
الجيرا ُن ُ
ط بع ُ
يعرف بع ُ
ضهم بأسرار بعض ،يعرفون ما يدخل وما ي ُ

ويشمون الروائح .يبلُغُهم ما يجري من وفاق
ويسمعون األصوات،
العورات ،ويُشاهدون الغادي والرائح،
ُّ
َ
ُسر.
ب عنهم
وخصام ،وخالف وئام ،ال تُ َ
تغيب عنهم خفايا األ َ
ذخائر البيوت ،وال ُ
حج ُ
ُ
كل ما يعظُم ُّ
وأجاره.
استجار به
وشرعا ،ولهذا يُقال:
والجوار في معناه  -حفظكم اهلل  -يُعبَّر به عن ِّ
حقه عقالً ً
َ
َ
ُ
جار عليه.
وربُّنا َّ -
عز شأنُه  -لكمال ربوبيَّته ّ
جير وال يُ ُ
وعلو مقامه هو وحده الذي يُ ُ
ار لَ ُك ْم [األنفال.]14 :
وقد َ
خذل إبليس  -عليه لعنة اهلل َ -
أتباعه وزيَّن لهم حين قالَ :وإنِّي َج ٌ
الخير والنفع.
جير صاحبَه ويدفع عنه السوء واألذى،
فالجا ُر  -حفظكم اهلل ُ -س ِّمي ً
ُ
ويجلب له َ
جارا ألنه يُ ُ
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سلم
"الجار
ألصق من بعض .يقول الحافظ ابن حجر  -رحمه اهلل :-
اتب ،بع ُ
ضها َ
والجيرا ُن أنواعٌ ومر ٌ
يشمل ُ
ُ
الم َ
ُ
ضها أعلى
والكافر،
دارا واألبعد .ولهم مراتب بع ُ
َ
والعباد والفاسق ،والصديق والعدو ،والقريب والغريب ،واألقرب ً
َ
وعكسه من اجتمعت فيه
الصفات األولى كلُّها ،ثم أكثرها ،وهكذا،
من بعض ،فأعالها من اجتمعت فيه
ُ
ُ
الصفات األخرى ،فيُعطَى بحسبه".
الصلة بالجوار ما أمكن".
وقال أهل العلم" :ينبغي توسيعةُ دائرة ِّ
جاره".
يقول ٌّ
علي  -رضي اهلل عنه " :-من سمع النداء فهو ُ
ومنه حديث« :ال صالة لجار المسجد إال في المسجد».
ويقول األوزاعي  -رحمه اهلل ُّ :-
دارا من كل ناحية".
"حد الجوار أربعون ً
معاشر المسلمين:
إن َّ
عظيم ربطَه نبيُّنا محم ٌد  -صلى اهلل عليه وآله وسلم  -باإليمان باهلل واإليمان باليوم اآلخر ،فقال
حق الجوار ٌ
جاره».
جاره» .وفي رواية« :فال يُؤذ َ
ؤمن باهلل واليوم اآلخر فليُكرم َ
 -عليه الصالة والسالم « :-من كان يُ ُ

وعن أبي ُشريح  -رضي اهلل عنه  -عن النبي  -صلى اهلل عليه وآله وسلم  -أنه قال« :واهلل ال يُؤمن ،واهلل ال
جاره بوائ َقه».
يأمن ُ
يُؤمن ،واهلل ال يُؤمن» .قيل :من يا رسول اهلل؟ قال« :الذي ال ُ

وجاره
آمن من بات شبعان ُ
ُ
وروي عن ابن عباس  -رضي اهلل عنهما  -عن النبي  -صلى اهلل عليه وسلم « :-ما َ
جائع».
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وكل هذه األحاديث واآلثار وأمثالُها تُؤِّكد الصلةَ واالرتباط بين اإليمان والقيام بحقوق الجوار ،مما ُّ
يدل على أن
َّ
حق الجار من خصال اإليمان ،ومن أعمال اإليمان .اإليمان باهلل الذي يطَّلع على خائنة األعيُن ،واإليمان باليوم

اآلخر الذي فيه الجزاءُ والحساب.

خيرهم لصاحبه،
وفي حديث عن الترمذي وابن حبان وابن خزيمة والحاكمَّ ،
خير األصحاب عند اهلل ُ
وصححهُ « :

خيرهم لجاره».
وخير الجيران عند اهلل ُ
ُ

وعن أبي هريرة  -رضي اهلل عنه  -قال :قال رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم « :-من يأخذ عني هذه
فقلت :أنا يا رسول اهلل .فأخذ بيده َّ
فعد
بهن؟» .فقال أبو هريرة:
بهن أو يُعلِّم من يعمل َّ
الكلمات فيعمل َّ
ُ
قسم اهلل ت ُكن أغنى الناس ،وأحسن إلى جارك ت ُكن
سا ،وقال« :اتَّق المحارم ت ُكن أعب َد الناس،
َ
وارض بما َ
خم ً

ميت القلب»؛ أخرجه
ب للناس ما ُّ
مؤمنًا ،وأح َّ
سلما ،وال تُكثر الضَّحك فإن كثرَة الضحك تُ ُ
تحب لنفسك ت ُكن ُم ً
حديث حسن.
الترمذي ،وهو
ٌ
أيها اإلخوة:

حق الجار ثالثةُ أمور :إكر ُامه ،و ُّ
ويجم ُع َّ
وتحمل أذاه.
كف األذى عنهُّ ،
لين له في الكالم ،ويتلطَّف معه في الحديث ،ويُرش ُده إلى ما فيه
أما إكر ُامه؛ ٌ
فباب ٌ
واسع يبدأه بالسالم ،ويُ ُ
وحسن
صالحه
وصالح أهله في دينه ُ
ودنياه ،ويح َفظُه في غيبَته ،حر ٌ
يص في ذلك كلِّه على ا ِّلرفق واللُّطفُ ،
ُ
ُ
ودودا.
سا ،لطي ًفا ً
المعشر ،وإسداء المعروف في اليُسر والعُسر ،والفرح والشدةُ ،
والحزن والسرور ،مواسيًا مؤن ً

يخرج
ينظر إلى ما
تيسر؛ ألن
المبادرةُ بإهداء ما َّ
يدخل َ
َ
ومن إكرام الجار واإلحسان إليهُ :
جار داره وما ُ
الجار ُ
ُ

منها.
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ذر  -رضي اهلل عنه  -قال :قال رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وآله وسلم « :-يا أبا ذر! إذا
روى
مسلم عن أبي ٍّ
ٌ
ماءها وتعهَّد جيرانَك».
َ
طبخت مرقةً فأكثر َ

اللحم وأمثالَه ال
لحمها؛ إذ أن
ماءها» تنبيهٌ إلى عدم التكلُّف في اإلهداء ،ولم ي ُقل :فأكثر َ
وفي قوله« :أكثر َ
َ
غير أنه ينبغي التنبيه إلى عدم إهداء الحقير؛ لقوله  -عليه الصالة والسالم « :-ثم انظُر
ُ
يسه ُل على كل أحدَ .
أهل بيت من جيرانك ،فأصبهم منها بمعروف».
َ

أي :بشيء مما يُه َدى عُرفًا .فال يُهدي الحقير والنَّزر اليسير الذي ال يُه َدى في العُرف والعادة.
وحسن العشرة ودفع الحاجة والمفسدة؛ فإن
إن هذه صورةٌ من مكارم األخالق ،تتوثَّق فيها الصلة والمحبة ُ
صغار تعظُم على وليِّهم والقائم عليهم ال ُكلفةُ
الجار يتأذَّى ب َقتار قدر جاره ،وربما كان لهذا الجار ذريَّةٌ ضعفاء ٌ

َّ
ُّ
يندفع بمثل هذه
وتشتد الحسرة .وكل هذا
المشقة
فقيرا ،فتعظُم
ُ
واأللم ،والسيَّما إذا كان القائم عليهم أرملةً أو ً
المشاركات اليسيرة.

وقد قال نبيُّنا محم ٌد  -صلى اهلل عليه وسلم  -ألهل بيته عند تفريق لحم األُضحية« :ابدأي بجارنا اليهودي».
وذُبحت شاةٌ في أهل عبد اهلل بن عمرو  -رضي اهلل عنهما  ،-فلما جاء قال :أهديتُم لجارنا اليهودي  -ثالث
ظننت أنه
يل يُوصيني بالجار حتى
مرات ،-
سمعت رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  -يقول« :ما ز َ
ُ
ُ
ال جبر ُ
ورثُه».
سيُ ِّ

ورثُه» فكأنَّه ال فار َق بين حقوق األقارب والجيران سوى الميراث.
ظننت أنه سيُ ِّ
وفي قوله« :حتى ُ
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جاره فيما وهبَه اهلل من مواهب،
ينفع
ومن أنواع اإلحسانُ :مواساتُه عند الحاجة؛ بل كم هو
جميل أن َ
الجار َ
ُ
ٌ
والطبيب يُعالجِّ ِّ ُ ،
والنجار،
فالغني يُواسي،
تخصصات؛
وهيَّأ له من ُّ
مثل هذا في المهندسَّ ،
ُّ
ُ
والمعل ُم يُعلم .يُقال ُ
َّ
ضا.
ضهم بع ً
وينفع بع ُ
ضهم بع ً
عين بع ُ
ضاُ ،
والحداد ،وسائر أرباب الح َرف والم َهن والصنائع .جيرا ٌن ُمتحابُّون ،يُ ُ

المنكر بأدب وحكمة ،كما ينبغي أن
تعليمه
ُ
وإرشاده ،ونُ ُ
وأمره بالمعروف ونهيُه عن ُ
ومن أنواع اإلحسانُ :
صحهُ ،
ودنياه.
يتلطَّف لولده في كلماته ويُرشده إلى ما ينفعه في أمور دينه ُ

وفي حديث جامع حسن اإلسناد ،عن معاذ بن جبل  -رضي اهلل عنه  -قال :قُلنا :يا رسول اهلل! ما ُّ
حق الجار؟
عت
استقرضك أقرضتَه ،وإن استعانَك أعنتَه ،وإن
قال« :إن
ض عُدتَّه ،وإن َ
مات تب َ
َ
احتاج أعطيتَه ،وإن مر َ
َ
وعزيتَه ،وال تُؤذه ب َقتار قدرك إال أن تغرف له
ساءك َّ
خير َّ
جنازتَه ،وإن أصابَه ٌ
سرك وهنَّيتَه ،وإن أصابَته ُمصيبةٌ َ

يت فأهد له منها ،وإال فأدخلها
يح إال بإذنه ،وإن اشتر َ
وتس ّد الر َ
منها ،وال تستطل عليه بالبناء لتُشرف عليهُ ،
ظ به ول َده».
يخرج ول ُدك بشيء منه يُغي ُ
ًّ
سرا ،وال ُ
ض عليه».
جار في حاجة أو شريك فال يبعه حتى يعر َ
وفي حديث ُمتف ٌق عليه« :ومن كان له ٌ
يخرج؛ فعند البخاري
األقرب يرى ما
ويبدأ في إحسانه ومعروفه باألقرب فاألقرب؛ ألن
َ
يدخل من بيت جاره وما ُ
ُ

جارين ،فإلى أيِّهما أُهدي؟ قال« :إلى أقربهما
عن عائشة  -رضي اهلل عنها  -قالتُ :
قلت :يا رسول اهلل! إن لي َ

منك بابًا».

أمكن اإلهداءُ لهما
أهل العلم" :والمر ُ
اد :إذا لم ي ُكن عندك ما تُهديه إليهما ً
جميعا فتُهدي لألقرب ،أما إذا َ
قال ُ

ضل".
جميعا فهو أولَى وأف َ
ً
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خاصة،
يتيما أو أرملةً أو
وتزداد الحقو ُق حين يكو ُن
صاحب حاجة َّ
وتتضاعف المسؤوليةُ
ُ
ُ
الجار مسكينًا أو ً
ُ
َ
وأغلق عني
منع عني معروفَه
الغني يوم القيامة ويقول" :يا ِّ
َ
الجار الفقير يتعلَّق بالجار ِّ
لم َ
وروي أن َ
ُ
رب! ْ
سل هذا َ
بابَه؟".

أيها اإلخوة في اهلل:
ومن أعظم حقوق الجيرانُّ :
ؤمن
كف األذى عنهم ،وقد قال ُ
رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم « :-من كان يُ ُ
جاره».
باهلل واليوم اآلخر فال يُؤذ َ
جاره بوائ َقه».
وعند مسلم من حديث أبي هريرة  -رضي اهلل عنه « :-ال
يأمن ُ
يدخل الجنةَ من ال ُ
ُ
يتحول»؛ رواه أحمد،
جار البادية َّ
وفي الحديث اآلخر« :أعوذُ بك من جار السوء في دار اإلقامة؛ فإن َ
وصححه ،ووافقه الذهبي.
والبخاري في "األدب المفرد" ،والنسائي ،والحاكم َّ
جمع بائقة ،وهي :الغائلة والف ْتك والشرور واألضرار.
والبوائق ُ
جاره بوائ َقه» أي :ال يتَّخذ من معرفته بأحواله سبيالً لطعنه والتسلُّط عليه،
يأمن ُ
وعبَّر في الحديث بقوله« :ال ُ
وطري ًقا البتزازه.
نظره فيما يحملُه من متاع،
وأنواع األذىُ ،
وصوره كثيرة ،فيص َف ُح عن زالَّته ،وال يطَّ ُ
لع على عوراته ،وال يُتب ُع َ
ناسة في فنائه ،وال
ض
ف من عورته ،ويغُ ُّ
ويستُ ُر ما ينكش ُ
البصر عن محارمه ،وال يُضاي ُقه في طرح األتربة وال ُك َ
َ
فيحجب عنه الهواء
مصب الماء في ميزابه ،وال يستطل عليه في البناء
يُضيِّ ُق عليه في طريقه إلى جاره ،وال في
ِّ
ُ

إال بإذنه.
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يسمع الخنا ،ويهذي بكل عنا.
وتعوذوا باهلل  -رحمكم اهلل  -من جار السوء،
َّ
ُ
التطاول عليه ،أو الستكبارك
جارك ،أو
الحذر
ثم
الحذر أن يكون وفرةُ مالك أو َ
ُ
سعة جاهك سببًا إلهانتك َ
َ
َ
عليه.
الحي على الحسد والنِّقمة والكراهية والحقد.
وعلِّم أ َ
والدك أن يح َفظوا حقو َق الجيران ،حتى ال يتربَّى أهل ِّ
وبعد ،عباد اهلل:
يتبادلون
وتحصل المودَّة،
فبالقيام بحقوق الجيران تقوم األُلفة،
والمجتمع في أمن وطُمأنينةَ ،
ُ
ُ
أهل الحي ُ
فيعيش ُ

البر والتقوى ،ويدفَعون ُّ
والسوء عن
الشرور واأل َذى
ضون حاجاتهم فيما بينهم،
ويتعاونون على ِّ
المنافع ،ويق ُ
َ
َ
وينهون
أهليهم وبيوتهم ،في إخالص وصدق في الظاهر والباطن ،يُؤمنون باهلل واليوم اآلخر ،ويأمرون بالمعروفَ ،

المنكر ،ويُسارعون في الخيرات ،وأولئك من الصالحين.
عن ُ

نفعني اهلل وإياكم بالقرآن العظيم ،وبهدي محمد  -صلى اهلل عليه وسلم  ،-وأقول قولي هذا ،وأستغفر اهلل لي
ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة؛ فاستغفروه ،إنه هو الغفور الرحيم.

الخطبة الثانية
َساءوا بما َعملُوا ويَ ْجز َّ
خلق الذكر واألُنثى ليَ ْجز َّ
سنُوا
الحمد هلل ،هو
الحكم العدلَ ،
ين أ ْ
ين أ َ ُ َ
ي الذ َ
َ َ
ي الذ َ
َ
َح َ
َ
ُ
وأشكره على نعم من ربِّنا ال تُ ُّ
حصى ،وأشهد أن ال إله
ْح ْسنَى [النجم ،]20 :أحمده  -سبحانه -
عد وال تُ َ
بال ُ
ُ
خاتم النبيين
ب لديه ُّ
إال اهلل وحده ال شريك له شهادةً تُ ِّ
قر ُ
الزلفى ،وأشهد أن سي َدنا ونبيَّنا محم ًدا عب ُد اهلل ورسولُه ُ
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وسار على نهجهم
وبارك عليه ،وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تب َعهم بإحسان َ
الورى ،صلَّى اهلل وسلَّم َ
وسيّد َ
فاهت َدى.

أما بعد ،معاشر المسلمين:
يصر منه ومن أهله وأوالده ،فهذا من أعظم الحقوق،
ومن حقوق الجار :أن َّ
يتحمل أذَى جاره ،ويصبر على ما ُ

ومن أنبَل األخالق.

دخلت
قمت به
ُ
رجل إلى النبي  -صلى اهلل عليه وسلم  -فقال :يا رسول اهلل! ُدلَّني على عمل إذا ُ
فقد جاء ٌ
أعلم أني ُمحسن؟ قالَ « :س ْل جيرانك ،فإن قالوا :إنك ُمحسن فأنت
الجنة .فقالُ « :كن ُمحسنًا» .فقال :كيف ُ

ذكره البيهقي من رواية أبي هريرة  -رضي اهلل عنه .-
ُمحسن ،وإن قالوا :إنك ُمسيءٌ فأنت ُمسيءٌ»؛ َ

"اذهب،
جار يُؤذيني ويشتُ ُمني ويُضيِّ ُق َّ
علي .فقالَ :
رجل إلى ابن مسعود  -رضي اهلل عنه  -فقال له :لي ٌ
وجاء ٌ
عصى اهللَ فيك فأطع اهللَ فيه".
فإن َ

احتمال األذى".
ولكن ُحسن الجوار
ويقول
ُ
كف األذىَّ ،
سن الجوار ّ
الحسن" :ليس ُح ُ
ُ
فرق بينهما
الرجل يكو ُن له
يحب
روى في خبر مرفوع« :إن اهلل ُّ
جواره فيصب ُر على أذاه حتى يُ ِّ
الجار يُؤذيه ُ
ُ
ويُ َ
َ
ضعة»؛ أخرجه أحمد في "مسنده".
ٌ
موت أو َ
المه َدى إليهم من الجيران من القبول ُّ
والشكر والعرفان ،يقول  -عليه
ومما
يدخل في ذلك :ما ينبغي على ُ
ُ
نساء المؤمنات! ال تحق َّ
حرقة».
رن
إحداكن لجارتها ولو ُكر َ
ّ
اع شاة ُم ّ
الصالة والسالم « :-يا َ
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أي
تأثيرا في السلوك
ألنهن
ص النساء؛
وخ َّ
والتصرفات .فال يستصغر َّ
َّ
ُّ
َ
أثرا في المودَّة والبغضاء ،وأسرع ً
أعظم ً
ُ
قل.
عون مهما صغُر ،وليش ُكر ما قُدِّم مهما َّ
ذات بينكم ،وأطيعوا اهلل ورسولَه إن كنتم
أال فاتقوا اهلل  -رحمكم اهلل  ،-وقوموا بحقوق جيرانكم ،وأصلحوا َ
مؤمنين.
المسداة :نبيِّكم محمد رسول اهلل؛ فقد أمركم بذلك ربُّكم في
المهداة ،والنعمة ُ
ثم صلُّوا وسلِّموا على الرحمة ُ

َّ
كريما :إ َّن اللَّ َه َوَم َالئ َكتَهُ يُ َ ُّ
ين
ُمحكم تنزيله ،فقال  -وهو الصاد ُق في قيله  -قوالً ً
صلو َن َعلَى النَّب ِّي يَا أَيُّ َها الذ َ
يما [األحزاب.]63 :
آمنُوا َ
َ
صلُّوا َعلَْيه َو َسلِّ ُموا تَ ْسل ً
المجتبى ،وعلى آله الطيبين
اللهم ِّ
المصطفى ،والنبي ُ
صل وسلِّم وبارك على عبدك ورسولك نبيِّنا محمد الحبيب ُ

وعثمان،
الطاهرين ،وعلى أزواجه أمهات المؤمنين،
وعمرُ ،
وارض اللهم عن الخلفاء األربعة الراشدين :أبي بكرُ ،
َ

وجودك
ٍّ
وعلي ،وعن الصحابة أجمعين ،والتابعين ومن تب َعهم بإحسان إلى يوم الدين ،وعنَّا معهم بعفوك ُ
وإحسانك يا أكرم األكرمين.
اللهم أع َّز اإلسالم والمسلمين ،اللهم أع َّز اإلسالم والمسلمين ،اللهم أع َّز اإلسالم والمسلمين ،وأذ َّل الشرك
والمشركين ،واخ ُذل الطغاة والمالحدة وسائر أعداء الملَّة والدين.

أئمتنا ووالة أمورنا ،واجعل اللهم واليتَنا فيمن خافك واتقاك ،واتبع رضاك يا رب
اللهم آمنَّا في أوطاننا ،وأصلح َّ
العالمين.
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وولي أمرنا بتوفيقك ،وأع َّزه بطاعتك ،وأعل به كلمتَك ،واجعله نُصرًة لإلسالم والمسلمين،
اللهم وفِّق إمامنا َّ
حب وترضى،
لباس الصحة والعافية ،وُم َّد في ُعمره على طاعتك ،ووفِّقه ونائبَ ْيه وإخوانَه وأعوانَه لما تُ ُّ
وألبسه َ
للبر والتقوى.
وخذ بنواصيهم ِّ
ُ

اللهم وفِّق والةَ أمور المسلمين للعمل بكتابك وبسنَّة نبيك محمد  -صلى اهلل عليه وسلم  ،-واجعلهم رحمةً
والهدى والسنَّة يا رب العالمين.
لعبادك المؤمنين ،واجمع كلمتَهم على الحق ُ
ؤم ُر فيه بالمعروف ،ويُ َنهى
أمر ُرشد يُ ُّ
أهل المعصية ،ويُ َ
اللهم وأبرم ألمة اإلسالم َ
أهل الطاعة ،ويُه َدى فيه ُ
عز فيه ُ

قدير.
فيه عن المنكر ،إنك على كل شيء ٌ

جير الضُّعفاء،
المستغيثين ،يا
ستضعفين ،ويا غ َ
اللهم يا َّ
الم َ
ياث ُ
ولي المؤمنين ،ويا ناصر ُ
عظيم الرجاء ،ويا ُم َ
َ
فر َجهم ،وألِّف بين
اللهم أغث أهلَنا في سوريا ،اللهم أغث أهلَنا في سوريا ،اللهم اكشف كربَهمِّ ،
وعجل َ

وفر ًجا
بجندكُ ،
قلوبهم ،اللهم ُم َّدهم بم َددك ،وأيِّدهم ُ
نصرا ُمؤزًَّراَ ،
وانصرهم بنصرك ،اللهم إنا نسألُك لهم ً
جمع كلمتَهم.
وصوب رميَهمِّ ،
ورحمةً وثباتًا ،اللهم سدِّد رأيَهمِّ ،
عزائمهم ،وا َ
وقو َ
شايعهم ومن أعانَهم ،اللهم عليك بهم،
اللهم وعليك بطغاة سوريا ،اللهم وعليك بطغاة سوريا الظالمين ومن َ
تدميرهم في تدبيرهم يا قوي يا عزيز.
كل ُم َّ
جمعهم ،وشتِّت شملَهمِّ ،
اللهم ِّ
ومزقهم َّ
فرق َ
مزق ،واجعل َ
المحتلِّين ،فإنهم ال يُعجزونك ،اللهم
اللهم عليك باليهود الغاصبين ،اللهم عليك باليهود الصهاينة الغاصبين ُ
بأسك الذي ال يُ ُّ
المجرمين ،اللهم إنا ندرأُ بك في نُحورهم ،ونعوذُ بك من ُشرورهم.
وأنزل بهم َ
رد عن القوم ُ
َربَّنَا آتنَا في ُّ
اب النَّار [البقرةَ ،]310 :ربَّنَا ظَلَ ْمنَا أَنْ ُف َسنَا َوإ ْن لَ ْم
سنَةً َوقنَا َع َذ َ
الدنْ يَا َح َسنَةً َوفي ْاآلخ َرة َح َ
ين [األعراف.]32 :
تَغْف ْر لَنَا َوتَ ْر َح ْمنَا لَنَ ُكونَ َّن م َن الْ َخاسر َ
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ودعاءنا ،وأصلح أعمالَنا ،و ِّ
كفر عنا
أبواب القبول واإلجابة ،وتقبَّل طاعاتنا،
اللهم وفِّقنا للتوبة واإلنابة ،وافتح لنا
َ
َ

سيِّئاتنا ،وتُب علينا ،واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم.
عباد اهلل:

َّ
شاء َوال ُْم ْن َكر َوالْبَ غْي يَعظُ ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم
سان َوإيتَاء ذي الْ ُق ْربَى َويَ ْن َهى َعن الْ َف ْح َ
إ َّن الل َه يَأ ُْم ُر بال َْع ْدل َو ْاإل ْح َ
تَ َذ َّك ُرو َن [النحل.]01 :
يعلم ما تصنَعون.
فاذكروا اهلل يذكركم ،واشكروه على َنعمه يزدكم،
ولذكر اهلل أكبر ،واهلل ُ
ُ
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