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بسم اهلل و احلمد اهلل و الصالة و السالم عىل رسول اهلل حممد بن عبد اهلل صلوات ريب
و سالمه عليه و عىل اله األطهار و صحابته الكرام أما بعد:
هذا تفريغ للامدة  :بيان معنى حديث عبداهلله بن ٍ
عمرو «خرياألصحاب عنداهلل خريهم
لصاحبِه» لشيخنا  :أيب حممد عبد احلميد احلجوري الزعكري حفظه اهلل
احلمد اهلل و الصالة و السالم عىل رسول اهلل و أشهد أن ال إله اال اهلل و اشهد ان حممد
 :عبده و رسوله صىل اهلل عليه وسلم تسلي اام كثري اا اما بعد:
فاحلمد اهلل الذي أعاننا عىل زيارة أخوننا يف هذه البلدة الطيبة املباركة و هذا من فضل اهلل
عز وجل علينا و عىل الناس إذا سخر لنا سبحانه و تعاىل السبل إىل زيارة أخوننا
و اجللوس معهم و املذاكرة فيام قال اهلل و قال رسوله صىل اهلل عليه وسلم و هذه و اهلل
منزلة رفيعة أن يوفق اهلل عز و جل من شاء من عباده هلا بأن ال نجتمع يف هذا املسجد
والبغريه من املساجد عىل مصلحة دنيوية فليس بيننا و بني أخواننا أي مداخالت دنيوية
حتى يكون لشيطان حظ أو للنفس حظ يف ذلك و إنام املراد من هذه الزيارة و من غريها
من الزيارات التذكري ألنفسنا أوال ثم ألخواننا ثانيا فإننا يف بحاجة ماسة إىل من يذكرنا
و بحاجة إىل من يعلمنا ثم إن املذكر قد يستفيد أكثر من املذكر إذا وعظ و أرشد و وجه
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حيصل له موعظة لنفسه ثم موعظة لغريه و الدال عىل اخلري له كأجر فاعله و من دعى اىل
هدى كان له من االجر مثل أجور من تبعه ال ينقص ذلك من أجورهم شئ عباد اهلل أنتم
تسمعون و تعون اخلري الذي قد حصل لكم يف الدنيا و نرجو أن يكون باألخرة و ذلك
أن مثل هذه املناطق التي نمر هبا و القرى التي نأيت عليها قد صارت سمعتها يف العامل مع
أنه ال مصانع فيها و ال فنادق و ال مالعب و ال كورنيشات و ال شئ مما تشار به بعض بلد
العامل و إنام هذه السمعة الطيبة بسبب إستامع اخلري و نرصت احلق و النبي صىل اهلل عليه
ِ
هاس َع َل ْي ِه ؟ َق َال :
حي َمدُ ُه الن ُ
الر ُج َل َي ْع َم ُل ا ْل َع َم َل م ْن ْ َ
اخل ْ ِري َو َ ْ
وسلم قد سئل فقيل لهَ :أ َر َأ ْي َت ه
« تِ ْل َك َع ِ
ْشى ا ُْمل ْؤ ِم ِن » أخرجه مسلم من حديث أيب ذر ريض اهلل عنه .فإننا نحمد
اج ُل ُب َْ
اهلل سبحانه و تعاىل فال تذكر هذه القرى يف بالد املهرة و يف كثري من البالد اليمنية إال مع
السنة و مع التوحيد ما تذكر مع بدعة و ال تذكر مع حزبية و ال تذكر مع دنيوية و إنام
تذكر مع السنة و ينتْش اخلري الذي يذكر فيها إىل العامل و هذا من فضل اهلل علينا ينبغي أن
﴿وإِذْْت ََأ َّذ َْنْ َر ُّبكُمْْ َلئِنْ َشكَرتُمْْ ََلَ ِزيدَ َّنكُمْْْۖ
نشكر اهلل عز و جل عليه يقول اهلل عز و جل َ
ابْ َل َش ِديدٌ ﴾
َو َلئِنْ َك َفرتُمْْإِ َّْنْ َع َذ ِ ْ
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عباد اهلل أخرج الرتمذي و غريه من حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص ريض اهلل عنهام
ابْ ِعندَْْاهللِْ َخيهمْْلِص ِ
يْ ِ
انْ
اجل َي ِْ
احبِ ِهَ ْ،و َخ ُْ
يْاَلَص َح ِ ْ
قال النبي صىل اهلل عليه وسلمَ «ْ:خ ُْ
ُ ُ َ
ِعندَْْاهللِْ َخي ُهمْْ َ ِجل ِ
ار ِْه» .انظر اىل هذا احلديث القصري يف مبناه العظيم يف معناه فإن الناس
ُ
يتصاحبون يف مجيع العامل بل قد ربام يصاحب بعض الناس السيام من الكفار الكالب
و القرود و غري ذلك من أنواع احليوان لكن املؤمن صحبته هلل عز و جل ألنه يعتقد مارواه
َب ِاء ْب ِن َع ِ
از ٍ
ب ،عن النهبِي َص هىل اهللُ َع َل ْي ِه َو َس هل َم ،قالْ« :إِ َّْنْ
االمام وقد روى أمحد « َع ِن ا ْل َ َ
اْليَم ِْنَ ْ:أنْْ ُ ِ
فْاهللِ».
ضْ ِ ْ
فْاهللَِ ْ،وتُب ِغ َ ْ
بْ ِ ْ
ُت َّ ْ
َأو َث َ ْ
قْ ُع َرىْ ِ َ
وحسنه حمققو املسند  ،وكذا حسنه األلباين يف "صحيح الرتغيب" (. )0303فصحبتهم
هلل كام أن فراقهم هلل عز و جل فإذا أردت أن تكون من األخيار فلتكن صحبتك لصاحبك
عىل خري و ليكن خريك واصال إىل صاحبك فإن اإلنسان إذا كان ناصحا لصاحبه غري
غاش له فهذا يدل عىل كرم الطبع و نبل اخللق و كثري من الناس إذا جالس جيالس للدنيا
فإذا ما غفل عنه صاحبه و قعت منه الغيبة له و ربام اخليانة و إذا ما إستشاره ربام كذب
عليه و غشه ألن كثري من املصاحبات من أجل الدينا كام هو حال كثري من الناس لكن
املسلم ينبغي أن تكون خرييته لنفسه و لصاحبه و صحابه أحق الناس بالنصيحة فال
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يمكّن منه أحد وال ينصح لبعيد ثم إذا أخطأ صاحبه ال يوجهه و إذا نيس ال يذكره و إذا
غفل ال يعظه بل ينبغي أن يستفيد الصاحب منه يف جمالسته و يستفيد منك يف العطاء إذا
إحتاج إىل ذلك و يستفيد منك يف ا ُملآزرة إذا أحتاج إىل ُمآزرة و يستفيد منك يف تفريج
الكرب إذا إحتاج إىل ذلك و يستفيد منك يف التعزية و املُآنسة إذا إحتاج إىل ذلك
و يستفيد منك أن تشاركه يف األفراح إذا إحتاج إىل ذلك و هلذا سمي الصاحب صاحب
قال اهلل عز وجل﴿:والص ِ
بْ ب ِ َ
نبْ﴾قيل أهنا الزوجة و قيل غري ذلك و السبب أهنا
اجل ِ ْ
اح ِ ْ
َ َّ
تقع املصاحبة من هذا الصاحب و من هذا املجالس فيستفيد بعضهم من بعض فينبغي
املسلم أن يكون خري اا يف نفسه و خري اا لغريه و النبي صىل اهلل عليه وسلم قال كام يف
ِ
ِ
خري ُه ،
حديث أيب هريرة َ «:أ َال ُأ ْخ ِ ُ
خريكم َم ْن ُي ْر َجى ُ
َبك ُْم بخريكم م ْن رشكم ؟ ُ
خريه َ ،
رش ُه » وهو يف صحيح اجلامع -
ورشكم َم ْن َال ُي َ
وال يؤ َم ُن ُّ
رجى ُ
رش ُه ُّ ،
و ُي ْؤ َم ُن ُّ
( ) 3030و هذا احلديث يدخل فيه اخلري للصاحب و للقريب و للجار أكثر من غريه أو
قد يكون ال يعرفه و ال خيتلط معه فال رضر هنالك بينام إذا كنت مصاحبا ألحد فينبغي أن
يرجوا منك اخلري يرجوا منك اخلري إذا كان جار لك فغاب أمن و إذا قابلته يف سفر إرتاح
لك و إذا إستشارك و ضع مشورته عند املؤمتن والنبي صىل اهلل عليه وسلم «:إِ هن املُْ ْست ََش َار
ُم ْؤ َمتَن » و قد أخى النبي صىل اهلل عليه وسلم بني املهاجرين و األنصار بل إن النبي صىل
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اهلل عليه وسلم صار من صاحبه أو لقيه أو رآه و هو مؤمن و لو للحظة صحايب إسمه
صحايب ألنه صاحب النبي صىل اهلل عليه وسلم فهم خري الناس صحبة و أعظمهم منزلة
و أكثرهم رشفا ثم قال النبي صىل اهلل عليه وسلم «و َخري ِ ِ ِ
جل ِ
ار ِه»
اجل َريان عنْدَ اهللِ َخ ْ ُري ُه ْم ِ َ
َ ُْ
اجلار حيتاج إىل اجلار و قديم قيل « اجلار قبل الدار » فاجلار حيتاج إىل العناية و إىل قضاء
حاجته و إىل حصول األمن لبيته و إىل غض الطرف عن أهله و إىل بناء جدار جنب جدار
صاحبه و إىل اإلطعام و إىل غري ذلك فقد تكون حقوق اجلريان يف بعض املواطن مقدمة
عىل غريها من احلقوق كأن يكون الرحم بعيد فيصل رمحه بالتليفون أو يصل رمحه
بالزيارة بني احلني و األخر أو بالدعاء أو نحو ذلك أما اجلار فقد حيتاج إىل جاره يف
الصباح و املساء و يف الليل و النهار و يف الشدة و الرخاء و يف الرساء و الرضاء و هلذا كان
ُبْوالص ِ
بْ ب ِ َ
ارْ ُ
خري اجلار عند اهلل خريهم جلاره واهلل عز وجل يقول َ ْ﴿:و َ
نبْ
اجل ِ ْ
اح ِ ْ
اجل ِْ
اجلن ِ ْ َ َّ
﴾ خصوصا إذا كان اجلار ذا قربى فله حقان حق القرابة كأن يكون أخا أو خاال أو عام
أو أعىل من ذلك أبا أو أما فله حقان و إن كان من غريهم فله حق عظيم فعن ِ
عبد اهللهِ ِ
بن
َع ٍ
ذبح شا اة َ
صّلْ
رسولْاهللَِّْ َّ ْ
َْ
تْ
فإّنْْ َس ِمع ُ ْ
هوديْ ِّ ْْ،
فقال َ ْ« :أهدَ يتُمْْْجلاريْْال َي
ِّ
مرو ،أ هن ُه َ
ِ
ور ُث ُْهْ»ْْ
باجلارْ،حتَّىْظن ُ ْ
جربيلْيوصينيْ
ُْ
َالْ
يقولْ:ماْز َ ْ
عليهْْوعّلْآلِ ِْهْْوس َّل َْمْ ُ ْ
اهللَّْ ِْ
َنتْأ َّن ُْهْس ُي ِّ
صحيح وهو يف الصحيح املسند فهذه الوصية من جَبيل ملن ؟ لرسول اهلل صىل اهلل عليه
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وسلم احلريص عىل تأدية احلقوق إىل أهلها املؤدي لكل حق إىل أهله يوصيه جَبيل عليه
السالم باجلار و وصية جَبيل للنبي صىل اهلل عليه وسلم باجلار هي وصية لنا مجيعا و قال
النبي صىل اهلل عليه وسلم ْ« :الْيؤمنْأحدكمْحتىْحيبَْلخيهْماْحيبْلنفسهْ»ْأخرجاه
يد ِْهْْ،الْي ِ
سْ ب ِ ِ
بْ ِجل ِ
بْ
ار ِْهْماْ ُحيِ ُّ ْ
نْعبدٌْْحتىْْ ُحيِ َّ ْ
ؤم ُْ
عن أنس بن مالك و يف روايةْ«:والذيْنف ِ ْ
ُ
لِ ِ
نفس ِْهْ» وهو صحيح اجلامع )6300 -و حديث أيب هريرة -ريض اهلل تعاىل عنه -أن
النبي -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :واهللْالْيؤمنْ،واهللْالْيؤمنْ،واهللْالْيؤمن» ،قيل :من
.يا رسول اهلل؟ قال«ْ:الذيْالْيأمنْجارهْبوائقه»ْ.متفق عليه
يؤمنْباهللِْْواليو ِْمْْ
وقال صىل اهلل عليه وسلم كام يف حديث أيب هريرة عند مسلم «منْكانْ ُْ
جارهْْْ.ومنْْ
ِْ
يؤمنْباهللِْْواليو ِْمْْ
خياْأوْليصمتْْْ.ومنْْكانْ ُْ
ِْ
اآلخرْفليكرمْْ َ
اآلخرْْفليقلْْ ً
اآلخرْفليكرمْْْضي َفه»ْويف رواية ْ«:فيلحسنْإىلْجارهْ»و يف رواية
ِْ
يؤمنْباهللِْْواليو ِْمْْ
كانْ ُْ
ملسلم ايضاْ«:فالْيؤذيْجارهْ» فأنت بني هذه الثالثة إن مل حتسن و تكرم فال تؤذي
فحقوق اجلريان عظيمة و كثرية فيحتاج إىل أن يمد اخلشبه إىل بيتك أو يفتح طريق إىل
جنبك و ربام خرج أهله فيحتاج إىل غض البرص و حيتاج إىل إزالة األذى فال توضع فال
يوضع يشء من األذى عىل بابه إىل غري ذلك من احلقوق بل إن النبي صىل اهلل عليه وسلم
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يقول أليب ذر « :ياْأباْذرْإذاْطبختْمرقةْفأكثرْماءهاْوتعاهدْجيانك»رواه مسلم ثم إن
اإلنسان إذا أ ّدى هذين احلقني فهو لغريمها أعظم أداء ملاذا ؟ ألن بعض احلقوق تؤدى يف
الشهر يف السنة يف اليوم يف العمر بينام هاذان احلقان الصاحب حيتاج إىل تأدية حقه يف كل
حلظه ما دمت مصاحبا له مقارنا له و اجلار ما دام جارك حيتاج إىل حق حيتاج إىل حقه
و تقع بني األصحاب و بني اجلريان من املشاحنات بسبب الشيطان أو بسبب بعض
األمور ما حيتاج إىل إصالح فتجد اجلار احلسن و الصاحب احلسن كثري العفو كثري
الصفح كثري اإلحسان ال سيام إىل من خيالط و هلذا أخَب النبي صىل اهلل عليه وسلم بخريية
هؤالء اجلريان و بخريية هؤالء األصحاب و إن أفضل ما نبذله جلرياننا و ألصحابنا هلو
الوصية بالعلم الوصية بالعلم الوصية بطاعة اهلل الوصية بتوحيد اهلل والوصية بالعمل
بسنة رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم هذا أفضل ما يبذل و اهلل ألن يطعمك اللحم
و العسل كل يوم ثم ال ينصحك و ال يوجهك أنه ما أدى احلق الذي جيب عليه لك بينام
إذا كان ناصحا لك بالعلم و العمل بالتوحيد و السنة فإنه قد أحسن إليك غاية اإلحسان
ألنه دلك عىل الطريق الذي يوصلك للجنة و يوصلك إىل مرضات اهلل عز و جل
و جينبك غضب اهلل عز و جل فأي رشف و أي نعمة و أي إحسان فوق هذا فقد كان
الصحابة رضوان اهلل عليهم عىل هذا املنوال سواء مع اجلريان أو مع االصحاب

9

خيراألصحاب عنداهلل خيرهم لصاحبِه

فقدْزارْسلَمنْريضْاهللْعنهْأباْالدرداءْريضْاهللْعنهْْفرأىْأمْالدرداءْمتبذلةْفقالْهلاْماْ
شأنكْقالتْأخوكْأبوْالدرداءْليسْلهْحاجةْفْالدنياْفجاءْأبوْالدرداءْفصنعْلهْطعاماْ
فقالْكلْقالْفإّنْصائمْقالْماْأناْبآكلْحتىْتأكلْقالْفأكلْفلَمْكانْالليلْذهبْأبوْ
الدرداءْيقومْقالْنمْفنامْثمْذهبْيقومْفقالْنمْفلَمْكانْمنْآخرْالليلْقالْسلَمنْقمْاآلنْ
فصلياْفقالْلهْسلَمنْإنْلربكْعليكْحقاْولنفسكْعليكْحقاْوَلهلكْعليكْحقاْفأعطْ
كلْذيْحقْحقهْفأتىْالنبيْصّلْاهللْعليهْوسلمْفذكرْذلكْلهْفقالْالنبيْصّلْاهللْعليهْ
وسلمْصدقْسلَمن) أنظر اىل سلامن ريض اهلل عنه كيف دل أبو الدرداء ريض اهلل عنه إىل
األمر احلسن ليؤدي حق زوجته و احلق عىل نفسه و حق اهلل عز و جل بصيام بعض األيام
و هكذا يفطر البعض األخر و يقيم من الليل ما شاء اهلل أن يقوم و ال يكلف نفسه ما ال
يطيق فليتزم هدي النبي صىل اهلل عليه وسلم و أيضا دله عىل تأديت حقوق زوجته ألن
الزوجة حرمت مما هلا بسبب تعبد زوجها فقال سلامن ريض اهلل عنه إن لزوجك عليك
حق و لضيفك عليك حق و لنفسك عليك حق و لربك عليك حق فأعطي كل ذي حق
حقه و مما يدل أيضا عىل أمهية ذلك ما كان بني عمر ريض اهلل عنه و بني جاره األنصاري
فإن عمر ريض اهلل عنه ربام ختلف عن بعض املجالس عند النبي صىل اهلل عليه وسلم
لطلب الرزق و النفقة عىل أبنائه و لكن إتفق مع األنصاري أن األنصاري ينزل إىل النبي
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صىل اهلل عليه وسلم فيأيت بخَب ذلك اليوم من الوحي و العلم و غريه ثم عمر يف اليوم
الثاين يأيت النبي صىل اهلل عليه وسلم و ذلك األنصاري يعمل فيأيت عمر ريض اهلل عنه
األنصاري بالعلم و اخلري و الوحي الذي نزل يف ذلك اليوم هكذا حياة الناس لتبقى حياة
الناس الطيبة لتكن عىل التعاون و عىل الصدق و عىل اإلخالص و عىل البذل و عىل
الداللة عىل اخلري و التحذير من الْش فإذا حصل ذلك حسنت دنيانا و حسنت أخرانا
وإذا فسد ذلك فسدت الدنيا و قد تفسد األخرة السيام إذا كان اإلنسان عىل معايص
و عىل إعراض عن طاعة اهلل عز و جل فينبغي لنا عباد اهلل أن نعمل بمثل هذا احلديث
(ْخيْاجليانْعندْاهللْخيهمْجلارهْوْخيْاَلصحابْعندْاهللْخيهمْلصاحبهْ)
و سبحانك اللهم و بحمدك ال إله إال أنت أستغفرك و أتوب إليك و قد م ّن اهلل عليكم
بالشيخ أيب زيد حفظه اهلل فإستفيدوا منه و نارصوه وأيدوه فعنده خري من العلم والعمل
فيام نرجوا وهكذا يف بقية املناطق التي م ّن اهلل سبحانه و تعاىل عليكم بطالب العلم فكان
الناس يف الزمن املايض يرحلون من بالد إىل بالد ومن قرية إىل قرية يف هذا الزمن رحلوا
إىل دماج عىل سيارات و عىل غري ذلك من وسائل النقل ثم يرس اهلل عز و جل هلم أن
الدعاة أتوا إىل بيوهتم و إىل منازهلم و إىل مساجدهم و إىل قراهم فام بقي إال أن نلتف
حوهلم و نستفيد من العلم الكثري و نحصل العلم الغزير و نحن بني أهلينا و بني أبنائنا
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و بني أزواجنا و عند جريانينا و عند معايشنا ما يفوت اإلنسان يشء فتجتمع له مجيع
أنواع النعم أي واهلل أهيا اإلخوة وينبغي لإلنسان أال حيرم نفسه من اخلري و العلم
و الدعوة و منارصة احلق و أهل احلق و أسأل اهلل عز وجل أن يغفر يل و لوالديا و أن
يغفر لكم وولوالديكم و جلميع املسلمني

