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 بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على خامت األنبياء 

 واملرسلني، نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، وبعد.. 
فسلمُت عليه، وتباّش كّل واحد منَّا يف وجه صاحبه،  قابلُته

وحتادثنا برهة، فلما حان وقت الوداع سألته: كيف حال جارك أيب 
 قال يل: يف احلقيقة أنا مل أره منذ فرتة، ولعله يكون خبري.. حممد؟

يا رجل! أال تعلم أن جارك يف املستشفى منذ شهر  فقلت له:
تقريًبا، وقد أجريت له عملية جراحية، وهو اآلن يتماثل للشفاء، 

 وسوف خيرج قريًبا إن شاء هللا.. 
 وهللا ال علم يل بذلك، ولعلي أزوره إن مسحت يل قال يل:
 الظروف!! 

هذه القصة ليست من بنات األفكار، وال من  أخي احلبيب!
نسيج اخليال، ولكنها حتكي واقع كثري من الناس ممن أمهلوا حقوق 

 جبرياهنم..  جرياهنم، وانشغلوا بأنفسهم، وتركوا وصية رهبم ورسوهلم 
فهذا الذي ال يعرف شيًئا عن جاره املريض، أمل يشعر بغيابه 

 املسدد فال دجده؟ أمل يفتقده وهو ير  سيارته واقفة وهو يذهب إىل
 أمام داره ال تتحرك؟

ملاذا مل يكلف نفسه عناء االتصال به هاتفًيا والسؤال عنه، إن  
 كان يف ذلك عناء؟!
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جبوار جاره يف مرضه وشدته من العوامل املساعدة  أليس وجوده

 يف التخفيف عنه وسرعة شفائه؟
ره املريض من دالئل حسن اجلوار حباجات بيت جا أليس قيامه

 وعالمات الفتوة والرجولة؟
 ذلك السرور على املريض وأهله على السواء؟ أال يُدخل
أن ميرض هو ويصبح طريح الفراش؟ فهل كان يتمىن  أال ميكن

 أن يعامله جاره مبثل معاملته؟! 
 اإلسالم واجلار
رمة حل اإلسالمإن للدار يف  قال الدكتور حممد علي اهلامشي:

مصونة، مل تعرفها قوانني األخالق وال شرائع البشر، بل إن تلك 
القوانني والشرائع الوضعية لتستمرئ العبث حبرمه اجلار وعرضه، إذ 
غالًبا ما يكون العبث بعرض اجلار أسهل تناواًل وأقل كلفة وأسنح 

 فرصة من العبث بأعراض غريه.
جار الشباك وما شاعت فينا تلك األغاين املائعة اليت تصف 

، وغشيتنا غواٍش من ليل نوغريه إال حينما زايَ َلْتنا أخالق الفتوة واإلميا
التقليد وموجات الغزو الفكري واحلضاري، فبات الفىت األرعن 
الرخيص فينا يتغىن جبارته ويتغزل هبا، يف حني مل يُعرف هذا عنا يف 

األعراض  جاهليتنا بَ ْله إسالمنا، إذ كان شاعرنا الشهم الغيور على
 يقول حينما يصادف جارته: 

 وأغضضضضضضضضضب تضضضضضضضضضر  مضضضضضضضضضا بضضضضضضضضضد  يل جضضضضضضضضضاري
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 حضضضضضضضضضضضضضضضضضه يضضضضضضضضضضضضضضضضضوار  جضضضضضضضضضضضضضضضضضاري م وا ضضضضضضضضضضضضضضضضضا 
ولقد منّى اإلسالم هذا اخللق اإلنساين النبيل فينا، إذ حشد تلك  

النصوص الضخمة يف رعاية اجلار، وصيانة عرضه، واحلفاظ على 
لبعد عن  شرفه، وسرت عورته، وسد خلته، وغض البصر عن حمارمه، وا

 .(1)كل ما يريبه ويسيء إليه
 حقوق اجلار   القرآن والسنة

وهللا سبحانه ذكر اإلحسان إىل اجلار بعد ذكر عبادته وحده ال 
شريك له، وبعد ذكر حقوق الوالدين وذي القرىب واليتامى واملساكني، 

َواْعُبُدوا ﴿فمما يدل على ِعظم هذه احلقوق وتأكدها قوله تعاىل: 
اَل ُتْشرُِكوا ِبِه َشْيًئا َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا َوِبِذ  اْلُقْرََب َواْلَيَتاَمى اَّللهَ وَ 

َواْلَمَساِكنِي َواجْلَاِر ِذ  اْلُقْرََب َواجْلَاِر اجْلُُنِب َوالصهاِحِب بِاجْلَْنِب 
  [.63]النساء:  ﴾َواْبِن السهِبيِل َوَما َمَلَكْت َأمْيَاُنُكمْ 

َواجْلَاِر ِذ  ﴿قال:  -رضي هللا عنهما  -وعن ابن عباس 
الذي ليس  ﴾َواجْلَاِر اجْلُُنبِ ﴿يعين الذي بينك وبينه قرابة،  ﴾اْلُقْرََب 

 . (2)بينك وبينه قرابة
أوصى باجلار، وبنيَّ أن ذلك إمنا هو بأمر هللا عز  والنيب 

ما زال جربيل يوصيين باجلار »وجل، فقال عليه الصالة والسالم: 

                              

 (.13-11( نقالً عن حقوق اجلار ص)171-171شخصية املسلم ص) (1)
 (.1/341تفسري ابن كثري ) (2)
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]متفق عليه[؛ أي حىت ظننت أنه سيدعل  «نت أنه سيورثهحه ظن

 له نصيًبا يف املرياث، ويدخله يف مجلة الورثة!
من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليحسن »: وقال النيب 

 ]متفق عليه[.  «إىل جاره
 إكرام اجلار

بإكرام اجلريان وتعاهدهم باهلدايا، فقال عليه  وأمر النيب 
يا أبا ذر إذا تبخت مرقة، ف كثر ماء ا، وتعا د » الصالة والسالم:

 ]رواه مسلم[. «جريانك
إذا تبخت »أوصاين:  ويف روايٍة أن أبا ذر قال: إن خليلي 

مرقًا، ف كثر ماءه، مث انظر أ ل بيت من جريانك، ف صبهم منها 
 ]رواه مسلم[. «مبعروف

جاره؛  وال ينبغي للدار أن حيتقر شيًئا يقدمه جلاره أو يقدمه له
ألن اهلدية ليست بقيمتها، بل مبعناها الدال على الود واحملبة واأللفة، 

يا نساء املسلما ، ال حتقرن جارة جلارهتا، ولو »: ولذلك قال 
 ]متفق عليه[. «فرسن شاة

 حترمي إيذاء اجلار
وإيذاء اجلار من كبائر الذنوب وعظائم اخلطايا اليت حذر منها 

وهللا »قال:  أن النيب  -رضي هللا عنه  -، فعن أيب هريرة النيب 
قيل: من يا رسول هللا؟ قال:  «ال يؤمن، وهللا ال يؤمن، وهللا ال يؤمن

 ]متفق عليه[. «الذ  ال يَْ َمن جاره من بوائقه»
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 الشرور والغوائل. والبوائق:
من كان يؤمن باهلل »قال:  أن النيب  -رضي هللا عنه  -وعنه 

 ]متفق عليه[. «جاره واليوم اآلخر فال يؤذ
أن ذنب إيذاء اجلار واالعتداء عليه يقع مضاعًفا؛  وبنيَّ النيب 

سأهلم عن الزنا، فقالوا: حرام،  فعن املقداد بن األسود أن النيب 
ألن يزين الرجل بعشر نسوٍة خري له من »حرَّمه هللا ورسوله، فقال: 

 .«أن يزين بامرأة جاره
حرام، حرَّمها هللا ورسوله، فقال: وسأهلم عن السرقة، فقالوا: 

ألن يسرق الرجل من عشرة أبيا  أيسر عليه من أن يسرق من »
 ]رواه أمحد وصححه األلباين[. «بيت جاره

ويا هلل العدب من أناس جعلوا إيذاء اجلار من أهون األمور 
على أنفسهم؛ فرتاهم ال يقيمون للدار وزنًا، وال يراعون له شعورًا، وال 

ه حرمة، وكأن الشريعة قد جاءت باحلث علي إيذائه وترويعه حيفظون ل
 واالعتداء عليه..

 تركوا ديارهم بسبب جرياهنم! فكم من أناس
 باعوا بيوهتم بسبب جرياهنم! وكم من أناس
 بكوا وسالت دموعهم بسبب ظلم جرياهنم! وكم من أناس
رفعوا أكف الضراعة أن خيلصهم هللا من أذ   وكم من أناس

.. واملوعد هللا جل وعال.. ومن الناس من هو بارد الطبع، جرياهنم
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سليب التصرف؛ ير  أبناءه يؤذون جرياهنم ويتعدون عليهم بالقول 
والفعل، وال حيرك لذلك ساكًنا، وكأنه ورث الشارع عن أبيه أو عن 
أمه.. فإذا ما اشتكى جاره سوء خلق أبنائه، رأ  أن ذلك حسد من 

 بنائه.جاره عليه، أو بغض منه أل
ُكفوا عن إيذاء اجلار، فإن عاقبة ذلك   فيا أيها الفضالء!

 وخيمة.
راعوا حرمات جريانكم، واحذروا دعوًة تُفتح هلا  يا أيها النجباء!

 أبواب السماء فُتفسد عليكم دنياكم وأخراكم.
سيشهد عليكم جريانكم يوم القيامة، فهذا  يا أيها العقالء!

يقول: ضربين، وهذا يقول: آذاين، وهذا يقول: شتمين، وهذا يقول: 
جحد متاعي، وهذا يقول: جتسس عليَّ، وهذا يقول: اطَّلع علي 
داري وأراد كشف حرميي، وهذا يقول: رآين على املنكر فما وعظين، 

مرضت فما  وهذا يقول: وجدين يف شدة فلم يساعدين، وهذا
عادين.. وهذا يقول، وهذا يقول، فماذا سيكون جوابك أخي 

كم من جار متعلق جباره يوم القيامة »: احلبيب؟! قال النيب 
]أخرجه  «يقول: يا رب!  ذا أغلق بابه دوين، فمنع معروفه

 البخاري يف األدب املفرد، وحسَّنه األلباين[.
ا يف اللعنة والعياذ أن إيذاء اجلار قد يكون سببً  -أخي  -واعلم 

 قال: جاء رجل إىل النيب  -رضي هللا عنه  -باهلل، فعن أيب هريرة 
مث  «اصرب»: -ثالث مرات  - فشكا إليه جارًا له، فقال النيب 
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ففعل،  «اترح متاعك   الطريق»: -أو الثالثة  -قال له يف الرابعة 
 جاري، قال: فدعل الناس ميرون به ويقولون: مالك؟ فيقول: آذاين

فدعلوا يقولون: لعنه هللا، فداء جاره فقال: رد متاعك، ال وهللا ال 
 أوذيك أبًدا. ]رواه أبو داود، وقال األلباين: حسن صحيح[.
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 النار ملن آذى اجلار

أن إيذاء اجلريان من أسباب دخول النار، فعن أيب  بنيَّ النيب 
، إن ُفالنة قال: قال رجل: يا رسول هللا -رضي هللا عنه  -هريرة 

تكثر من صالهتا وصدقتها وصيامها، غري أهنا تؤذي جرياهنا بلساهنا! 
 ]رواه أمحد[. « ي   النار»قال: 

، تكثر « ي   النار»تكثر من الصالة والنوافل، ومع ذلك.. 
، تكثر من الصيام « ي   النار»من الصدقة واإلنفاق، ومع ذلك.. 

 .« ي   النار»ومع ذلك.. 
هنا تؤذي جرياهنا، فليس لصالهتا أثر يف تعديل سلوكها، أل ملاذا؟

وليس لصيامها وصدقتها أثر يف كفها عن املنكر وردعها عن ظلم 
اآلخرين، فكان ذلك دلياًل على عدم صدقها يف تلك العبادات اليت 

 تؤديها.
هلذا  -أخيت املسلمة  -أخي املسلم  -فال تُعرِّض نفسك 

: حلون، واحفظا وصية رسول هللا املصري، وِقفا حيث وقف الصا
]متفق  «ما زال جربيل يوصيين باجلار حه ظننت أنه سيورثه»

 عليه[.
 َمن اجلار؟

واسم اجلار يشمل املسلم والكافر،  قال احلافظ ابن حجر:
والعابد والفاسق، والصديق والعدو، والغريب والبلدي، والنافع 
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ألبعد، وله مراتب بعضها والضار، والقريب واألجنيب، واألقرب دارًا وا
 . ا.ه .(1)أعلى من بعض

 كيف حتفظ جارك؟
حفظ  نقل احلافظ عن ابن أيب مجرة نصها جامًعا قال فيه:
 اجلار من كمال اإلميان، وكان أهل اجلاهلية حيافظون عليه!!

بإيصال ضروب اإلحسان إليه  وحيصل امتثال الوصية به:
الوجه عند لقائه، وتفقد حبسب الطاقة؛ كاهلدية، والسالم، وطالقة 
 حاله، ومعاونته فيما حيتاج إليه، إىل غري ذلك.

 وكف أسباب األذ  عنه حسية كانت أو معنوية، وقد نفى 
اإلميان عمن مل يأمن جاره بوائقه، وهي مبالغة تنبئ عن عظيم حق 

 اجلار، وأن إضراره من الكبائر.
غري الصاحل، ويتفرق احلال يف ذلك بالنسبة للدار الصاحل و  قال:

والذي يشمل اجلميع: إرادة اخلري له، وموعظته باحلسىن، والدعاء له 
 باهلداية، وترك اإلضرار له بالقول والفعل.
 والذي خيص الصاحل مجيع ما تقدم.

وغري الصاحل: كفه عن الذي يرتكبه باحلسىن على حسب 
 مراتب األمر باملعروف والنهي عن املنكر.

                              

 (.11/413فتح الباري ) (1)
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الم عليه، وتبيني حماسنه له، وترغيبه ويعظ الكافَر بعرض اإلس

 فيه برفق.
ويعظ الفاسق مبا يناسبه بالرفق أيًضا، ويسرت عليه زلل ه عن غريه، 
وينهاه برفق، فإن أفاد فيه وإال فيهدره؛ قاصًدا تأديبه على ذلك، مع 

 . (1)إعالمه بالسبب
 التكافل بني اجلريان

جة بعض، ومن حقوق اجلار أيًضا أن يسعى بعضهم يف سد حا
وتفريج كرب بعضهم بعًضا، فإذا كان حمتاًجا واساه مباله وطعامه 
وشرابه وكسوته، فليس من املعقول يف اإلسالم أن يبيت الرجل شبعان 

 وجاره جائع.
وتتسع دائرة التكافل يف اجملتمع املسلم،  قال الدكتور اهلامشي:

م، ومن هب فتشمل اجلريان الذي أّكد جربيل توصية الرسول الكرمي 
هنا كان الفرد يف اجملتمع املسلم رافًدا جلاره، مسعًفا مواسًيا، ال حيتمل 
أن ير  جاره يف ضيق وعسر وفاقة، وهو يف حببوحٍة من العيش منعم 

 مرفَّه.
وكيف حيتمل وجدانه الذي أرهفه اإلسالم هذه املفارقة بينه وبني 

ان ما آمن يب من با  شبع»: جاره، وهو يسمع قول الرسول 

                              

 (.11/413فتح الباري ) (1)
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]رواه الطرباين وصححه  «جنبه، و و يعلم إىلوجاره جائع 
 . (1)األلباين[

 قصة
ُروي أن رجاًل من ذوي اليسار كان يسكن يف جوار قوم، فمات 
والدهم، وخلَّف هلم دارًا قيمة كبرية، فاحتاجت الزوجة واألوالد إىل 
رب بيع الدار، فاشرتاها ذلك الرجل، وأرسل باملال إليهم، وكان ما يقا

 عشرة آالف درهم.
فلما كان املساء مسع ذلك الرجل بكاء الزوجة واألوالد، فقال 

 ألهله: عالم يبكي هؤالء؟
 على مفارقة دارهم اليت عاشوا فيها وأِلفوها. قالت:
 ومل باعوها؟ فقال:
 من حاجتهم وفقرهم. قالت:

اذهيب إليهم وقويل هلم: الدار دارهم واملال هلم  فقال الرجل:
 !(2)حالل

فهذه هي أخالق اإلسالم واملسلمني فأروين كيف كانت أخالق 
 غريهم!

 
                              

 (.114، 116اجملتمع املسلم ص) (1)
 الرتغيب والرتهيب لليافعي. (2)
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 أنت أخيت وأنت حرمة جار 

 
 

 وحقيق عليه حفظ اجلوار 
 إن للجار إن تغيهب غيًبا 

 
 

 حافظًا للمغيب واألسرار 
 ما أبايل أكان للجار سرت 

 
 

 مسبل أم بقي بغري ستار 
 احتمال أذى اجلار 

يا من أساء إليك جارك بقول أو فعل  -يب أخي احلب -وأنت 
أو تصرف، اصرب واحتسب، واعف واصفح، وال تنتقم لنفسك، وال 
تدع على جارك ألول خطأ أخطأ عليك فيه؛ بل ادع له باهلداية 
والتوفيق للصواب، فقد قال احلسن رمحه هللا: ليس حسن اجلوار كف 

 األذ ، إمنا حسن اجلوار الصرب على األذ .
أذ  اجلار، وترك مقابلته باملثل من أرفع األخالق  فاحتمال
 .(1)وأعلى الشيم

نسأل هللا تعاىل أن دجعلنا من احلافظني حلقوق اجلار، املراعني 
 حلرمته، املوفني بعهده، وهللا أعلم. 

 وصلى هللا وسلم على نبينا حممد. 
*** 

                              

 (. 22التقصري يف حقوق اجلار ص ) (1)


