
 الحكم على األحادیث واآلثار
 »�سا�ع جار -صلى هللا علیه وسلم-أوصى النبي « :خبر درجة

 
فهـل  ،أو هكـذا ،علـى سـا�ع جـار -صلى هللا علیه وسـلم-أوصى النبي  نسمعهم �قولون: :السؤال

 هذا حدیث؟

اختلف ( ):فتح الباري (�قول الحافظ ابن حجر في  ،هذا الحدیث ال أصل له في المرفوع :الجواب
من صلى  :وقیل ،من سمع النداء فهو جار :-رضي هللا عنه-فجاء عن علي  ،في حد الجوار

حد الجوار  :-رضي هللا عنها-وجاء عن عائشة  ،معك صالة الصبح في المسجد فهو جار
مثله عن  )األدب المفرد(وأخرج البخاري في  ،وعن األوزاعي مثُله ،أر�عون داًرا من �ل جانب

المعجم [ »أال إن أر�عین داًرا جار« :وللطبراني �سند ضعیف عن �عب بن مالك مرفوًعا ،الحسن
أر�عون داًرا عن �مینه وعن �ساره  :وأخرج ابن وهب عن یونس عن ابن شهاب، ]١٤٣الكبیر: 

-فالتحدید ال یثبت فیه شيء عن النبي  ،وهذا �له ال یثبت مرفوًعا ،)ومن خلفه ومن بین ید�ه
وحینئٍذ  ،فال �صح -علیه الصالة والسالم-و�ل ما جاء تحدیده عنه  ،-علیه الصالة والسالم

فما سماه الناس جاًرا فهو جار یدخل في النصوص التي جاءت  ،�عرف تحدید الجار �العرف
�اهلل والیوم اآلخر فلیكرم من �ان یؤمن « :-صلى هللا علیه وسلم–�قوله  �الحث على إكرامه

 »زال جبر�ل یوصیني �الجار حتى ظننت أنه سیورثه ما«قوله: و ، ]٦٠١٩البخاري: [ »جاره
 .]٦٠١٥البخاري: [

و�ذا �ان مسلًما من قرابته  ،و�ذا �ان مسلًما فله حقانوعلى �ل حال الجار له حق عظیم، 
فما تعارف الناس على أن هذا  ،�العرفترك تحدید هذا المسمى وحینئٍذ یُ  ،فله ثالثة حقوق 

و�ذلك سائر النصوص التي  ،فیدخل في النص اسمون جیرانً المقدار من البیوت المتجاورة �ُ 
 رجع فیها إلى العرف.و�ال فیُ  ،جاءت مطلقة في الشر�عة ال تحدد إال بنص

أولى في  و�ذا تساوى الجیران في الرتبة �أن �انوا �لهم مسلمین فال شك أن األقرب للبیت
 :قالفسئل عن األولى �الصلة من الجیران  -علیه الصالة والسالم-النبي  حق الجوار؛ ألن

أو یراك إذا  ،وال شك أن الجار الذي �ا�ه مجاوٌر لبا�ك ،]٢٢٥٩: البخاري [ »ك �اً�امن اأقر�هم«
ال شك أن مثل هذا تتعلق نفسه  ،و�رى ما معك إذا دخلت �ه وخرجت �ه ،دخلت و�ذا خرجت

 فهو أولى �الصلة من غیره.و�ستشرف لذلك، وتتوق نفسه ونفوس أوالده لما تدخل �ه إلى بیتك 
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