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حق الجار   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  حق الجار - 30الدرس :  -مكارم األخالق 

2003 -12-28  

الحمد � رب العالمین، والصالة والسالم على سیدنا محمد الصادق الوعد األمین، اللھم ال علم لنا إال ما  

وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا بما ینفعنا 

وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطالً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  إن لم تنشأ لجارك حق علیك فقد تدابرتھ:

ألخالق, ننتقل إلى موضوع ھو: حق الجار، حق الجار أیھا األخوة الكرام, في سلسلة دروس مكارم ا 

ینطلق من تعریف الجار، حد الجوار من سمع النداء فھو جار، مؤذن أذن، أین ینتھي صوت المؤذن 

بالمكبر فھو من جیرانك، یوجد أربعون بیتًا، أو بناء یمیناً، وأربعون یساراً وشماالً وجنوباً، وإذا كنا في 

ربعون بناء نحو األعلى, وإذا كنا في بلد في أقبیة كثیرة، فنقول: وأربعون تحت بناء ناطحات السحاب, أ

  األرض، أربعون بیت بكل جھة، ھذا بعض مصطلحات الجار، من سمع النداء فھو جار.

  وقیل: من صلى معك الصبح فھو جار. 

ث, ھذا عن لو كان ساكن بمساكن برزة جار, ما دام صلى معك صالة الفجر فھو جار، وفي رأي ثال 

  قالت: -رضي هللا عنھا-عائشة 

  حق الجوار أربعون داراً من كل جانب. 

لكن: لو لك جار مسلم لھ علیك حقان؛ حق الجار وحق اإلسالم، لك جار مسلم قریب لھ علیك حقوق  

  ثالثة؛ حق الجوار، وحق اإلسالم، وحق القرابة، طبعاً اآلیات الكریمة:

َ َوَال تُ  ْشِرُكوا بِِھ َشْیئاً َوبِاْلَواِلَدْیِن إِْحَساناً َوبِِذي اْلقُْربَى َواْلیَتَاَمى َواْلَمَساِكیِن َواْلَجاِر ِذي ﴿َواْعبُُدوا �َّ

اِحِب بِاْلَجْنِب﴾   اْلقُْربَى َواْلَجاِر اْلُجنُِب َوالصَّ

  ]36[سورة النساء اآلیة: 

  ، وھو الزمیل.یوجد جار قریب نسباً، وجار قریب مكاناً، وجار قریب في العمل 

  َعْن ُسَرْیجٍ َولَھُ ُصْحبَةٌ قَاَل: 
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 ِ ُ َعزَّ َوَجلَّ بِعَْبٍد َخْیًرا َعَسلَھُ, قِیَل: َوَما َعَسلُھُ؟ -َصلَّى اللَّھم َعلَْیِھ َوَسلَّمَ - ((قَاَل َرُسوُل �َّ : إِذَا أََراَد �َّ

ُ َعزَّ َوَجلَّ لَھُ َعَمًال َصاِلحً    ا قَْبَل َمْوتِِھ ثُمَّ یَْقبُِضھُ َعلَْیِھ))قَاَل: یَْفتَُح �َّ

   

من عالمة قربك من هللا: أن من حولك 

یحبونك، ومن عالمة بعدك عن هللا: أن من 

  حولك یبغضونك.

قال: إذا طبخت مرقاً فأكثر ماءه، ثم انظر أھل  

  بیت من جیرانك, فأصبھم منھا بمعروف.

یبة السلف الصالح كان فیھ عادة في البلدة الط 

اسمھا: السكبة، كل جار یقدم صحنًا من طعامھ 

ً نوع من  إلى جاره تنشأ مودة، وأحیانا

االنفراج، وأنا سمعت ببعض أحیاء دمشق القدیمة, إذا لمح الجیران أن جارھم معھ ضیف, یأتي إلى ھذا 

رھم البیت بعشرات من الصحون, الضیف یذھل, أین ھذا الطعام؟ متى صنع ھذا؟ لمح الجیران أن جا

  معھ ضیف, كانت العالقات متینة جداً.

مرة أردت أن أزور زمیل لي قدیماً في التدریس, دلني على بناء في ركن الدین, صعدت إلى البناء, لم  

أعرف البیت, طرقت الباب, سألت عن األستاذ فالن، وساكن في البناء من أربع سنوات, قال: لم نعرفھ، 

  الء, طابق واحد بینھما, ھذا من التدابر.فلما عاتبتھ قال: أنا أسكن فوق ھؤ

ِ ْبِن َعْمٍرو قَاَل:    َعْن َعْبِد �َّ

 ِ ِ َخْیُرھُْم ِلَصاِحبِِھ, َوَخْیُر اْلِجیَراِن ِعْنَد -َصلَّى �َّ َعلَْیِھ َوَسلَّمَ - ((قَاَل َرسُوُل �َّ : َخْیُر اْألَْصَحاِب ِعْنَد �َّ

ِ َخْیُرھُْم)) َّ�  

  لترمذي في سننھ][أخرجھ ا

  قدسیة الجار في اإلسالم:

  دققوا في ھذا الكالم: عن اْلِمْقَداِد ْبِن اْألَْسَوِد یَقُوُل: 

 ِ ُ َوَرُسولُھُ, فَُھَو  -َصلَّى �َّ َعلَْیِھ َوَسلَّمَ - ((قَاَل َرسُوُل �َّ َمھُ �َّ نَا؟ قَالُوا: َحرَّ ِألَْصَحابِِھ: َما تَقُولُوَن فِي الِزّ

ِ حَ  ُجُل بِعَْشَرِة  -َصلَّى �َّ َعلَْیِھ َوَسلَّمَ -َراٌم إِلَى یَْوِم اْلِقیَاَمِة, قَاَل: فَقَاَل َرُسوُل �َّ ِألَْصَحابِِھ: َألَْن یَْزنَِي الرَّ

ُ نِْسَوٍة, أَْیَسُر َعلَْیِھ ِمْن أَْن یَْزنَِي بِاْمَرأَِة َجاِرِه, قَاَل: فَقَاَل: َما تَقُولُوَن فِي ال َمَھا �َّ سَِّرقَِة؟ قَالُوا: َحرَّ

ُجُل ِمْن َعْشَرِة أَْبیَاٍت, أَْیَسُر َعلَْیِھ ِمْن أَْن یَْسِرَق مِ    ْن َجاِرِه))َوَرسُولُھُ فَِھَي َحَراٌم, قَاَل: َألَْن یَْسِرَق الرَّ
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حرمة الجار كأن الذنب یضاعف أضعافاً  

 كثیرة، وھذا الجار الذي خان جاره في امرأتھ

علیھ الصالة -فأكلھ الكلب, فبلغ ذلك النبي 

, فقال: خان صاحبھ، والكلب قتلھ، -والسالم

  والكلب خیر منھ.

  وعنترة قال: 

  

  

  أغض طرفي إن بدت لي جارتي .................................

  یقول علیھ الصالة والسالم مستعیذاً من جار السوء ........

  َعْن أَبِي ُھَرْیَرةَ قَاَل: 

 ِ ِ ِمْن َجاِر السَّْوِء فِي َداِر اْلُمقَاِم, فَِإنَّ َجاَر اْلبَاِدیَِة -َصلَّى �َّ َعلَْیِھ َوَسلَّمَ - ((قَاَل َرُسوُل �َّ ذُوا بِا�َّ : تَعَوَّ

ُل َعْنَك))   یَتََحوَّ

معاملتھ؟ جار البادیة مؤقت, أما جار البناء ثابت، لذلك: كم من جار یرخص البیوت التي حولھ بسوء  

  وكم من جار یرفع أسعار البیوت التي حولھ من طیب معاملتھ؟.

بطل الجزائر كان مدفونًا في دمشق، وقد  - رحمھ هللا تعالى-ویروى: أن األمیر عبد القادر الجزائري  

اختار أن یقیم في دمشق, لھ جار أراد أن یبیع بیتھ, عرضھ للبیع, فدفع لھ مبلغًا قلیال، فغضب، وقال: 

 ال أبیع جیرة األمیر بثالثمائة لیرة ذھبیة، بلغ األمیر ھذا الكالم فاستدعاه، وقال لھ: ھذه الثالثمائة وهللا

  لیرة ذھبیة خذھا، وابق جارنا!.

الجار مقدس، بل عن التضامن االجتماعي أساسھ: عالقات النسب، وعالقات الجوار، إذا في اإلسالم  

  تضامن اجتماعي أساسھ: عالقات النسب.

  اب حفظ الجار والنھي عن إیذائھ:ب

  یقول علیھ الصالة والسالم: 

  ((لیس المؤمن الذي یشبع وجاره جائع))

  [أخرجھ الطبراني في المعجم الكبیر]

  وفي حدیث آخر: 
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  ((ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جانبھ وھو یعلم))

ِّ -َرِضي �َّ َعْنَھا-َعْن َعائَِشةَ     قَاَل: -َصلَّى �َّ َعلَْیِھ َوَسلَّمَ -, َعِن النَّبِي

ثُھُ))   ((َما َزاَل یُوِصینِي ِجْبِریُل بِاْلَجاِر َحتَّى َظنَْنُت أَنَّھُ َسیَُوِرّ

  [أخرجھ البخاري ومسلم في الصحیح, وأبو داود والترمذي في سننھما]

   

من سعادة المرء الجار الصالح، والمركب 

كبر أسباب الھنيء، والمسكن الواسع، أحد أ

  السعادة الجار الصالح.

أقام عدة أبنیة, فلھ طبع  -جزاه هللا خیر- لنا أخ  

في بیع البیوت عجیب, ال یبیع البیوت إال لمن 

حسنت سیرتھ، فتجد سكان البناء على مودة ما 

بعدھا مودة، ألنھ ما باع إال ما صلح بین 

الناس، وكأنھ یخطب ابنتھ, یسأل عنھ؛ عن 

  ھ, عن دینھ، فإن ثبت لھ أنھ صالح باعھ البیت.أخالقھ, عن صالت

  َعْن أَبِي ُشَرْیحٍ اْلعََدِويِّ قَاَل: 

ِ  - َصلَّى اللَّھم َعلَْیِھ َوَسلَّمَ -((َسِمعَْت أُذُنَاَي َوأَْبَصَرْت َعْینَاَي ِحیَن تََكلََّم النَّبِيُّ  فَقَاَل: َمْن َكاَن یُْؤِمُن بِا�َّ

ِ َواْلیَْوِم اْآلِخِر فَْلیُْكِرْم َضْیفَھُ, َجائَِزتَھُ قَاَل: َوَما َجائِزَ َواْلیَْوِم اْآلِخِر فَلْ  تُھُ یُْكِرْم َجاَرهُ, َوَمْن َكاَن یُْؤِمُن بِا�َّ

یَافَةُ ثََالثَةُ أَیَّاٍم, فََما َكاَن َوَراَء ذَِلَك, فَُھَو َصَدقَةٌ  ِ؟ قَاَل: یَْوٌم َولَْیلَةٌ, َوالِضّ َعلَْیِھ, َوَمْن َكاَن  یَا َرُسوَل �َّ

ِ َواْلیَْوِم اْآلِخِر فَْلیَقُْل َخْیًرا أَْو ِلیَْصُمْت))   یُْؤِمُن بِا�َّ

ربط إكرام الجار باإلیمان، أنت مؤمن یمكنك أن تكرم جارك في  -علیھ الصالة والسالم-كأن النبي  

  دعاء:

شراً أذاعھ, اللھم إني أعوذ بك من  اللھم إني أعوذ بك من جار السوء؛ إن رأى خیراً كتمھ، وإن رأى 

  إمام سوء؛ إن أحسنت لم یقبل، وإن أسأت لم یغفر.

  أیھا األخوة, َعْن أَبِي ُھَرْیَرةَ قَاَل: 

ِ, إِنَّ فَُالنَةَ یُْذَكُر ِمْن َكثَْرِة َصَالتَِھا َوِصیَاِمَھا َوَصَدقَتَِھا, َغْیَر أَنَّ  ْؤِذي ِجیَرانََھا َھا تُ ((قَاَل َرُجٌل: یَا َرُسوَل �َّ

ِ, فَِإنَّ فَُالنَةَ یُْذَكُر ِمْن قِلَِّة ِصیَاِمَھا َوَصدَ  قَتَِھا َوَصَالتَِھا, بِِلَسانَِھا, قَاَل: ِھَي فِي النَّاِر, قَاَل: یَا َرُسوَل �َّ

  قَاَل: ِھَي فِي اْلَجنَِّة)) َوإِنََّھا تََصدَُّق بِاْألَثَْواِر ِمَن اْألَقِِط, َوَال تُْؤِذي ِجیَرانََھا بِِلَسانَِھا,



5 

حق الجار   

خمس صلوات، والضحى، واألوابین، والزكاة، ومثلھا صدقة، كالم الصادق المصدوق، كالم سید الخلق  

  في النار، تكثر من صالتھا وصیامھا، لكنھا تؤذي جیرانھا، قال:

ا َوَصَالتَِھا, َوإِنََّھا تََصدَُّق ((ھي في النار، وذكرت عنده امرأة أخرى قیل: ِمْن قِلَِّة ِصیَاِمَھا َوَصَدقَتِھَ 

  بِاْألَثَْواِر ِمَن اْألَقِِط, َوَال تُْؤِذي ِجیَرانََھا بِِلَسانَِھا, قَاَل: ِھَي فِي اْلَجنَِّة))

  ھل ھناك كالم أبلغ من ھذا الكالم؟. 

  ِذي ِجیَرانََھا بِِلَسانَِھا, قَاَل: ِھَي فِي النَّار))((یُْذَكُر ِمْن َكثَْرِة َصَالتَِھا َوِصیَاِمَھا َوَصَدقَتَِھا, َغْیَر أَنََّھا تُؤْ 

تقل من صالتھا الفرض فقط المفروضات، وصدقتھا الزكاة، وصیامھا رمضان, غیر أنھا تحسن  

  لجیرانھا, قال:

  ((ھي في الجنة))

  لذلك: الدین المعاملة. 

  قُْلُت: -َرِضي �َّ َعْنَھا-َعْن َعائَِشةَ  

  , إِنَّ ِلي َجاَرْیِن فَِإلَى أَیِِّھَما أُْھِدي؟ قَاَل: إِلَى أَْقَربِِھَما ِمْنِك بَابًا))((یَا َرسُوَل �َِّ 

   

یوجد جار أقرب إلیك باباً، وجار أقرب إلیك 

نسباً، وجار أقرب إلیك إیماناً، فلذلك القاعدة: 

  األقربون أولى بالمعروف.

عندك ثالثة محاور؛ محور النسب، محور  

  الفقر، محور اإلیمان.

ِ ْبِن َعْمٍرو, أَنَّھُ َذبََح َشاةً فَقَاَل:    َعْن َعْبِد �َّ

  

  

 ِ , فَِإنِّي َسِمْعُت َرُسوَل �َّ  یَقُوُل: َما َزاَل ِجْبِریلُ  -َصلَّى �َّ َعلَْیِھ َوَسلَّمَ -((أَْھَدْیتُْم ِلَجاِري اْلیَُھوِديِّ

ثُھُ))   یُوِصینِي بِاْلَجاِر َحتَّى َظنَْنُت أَنَّھُ َسیَُوِرّ

الجار في المعنى الدقیق العام: قبل أن تعرف ما إذا كان مسلماً أو غیر مسلم، إذا مسلم لھ علیك حقان،  

ً لھ علیك ثالثة حقوق، لكن أي جار ولو كان غیر مسلم لھ حق علیك، فھذا الجار كن  وإذا كان قریبا

  یھودي.

ِّ - َرِضي �َّ َعْنھ-َعْن أَبِي ُھَرْیَرةَ     قَاَل: -َصلَّى �َّ َعلَْیِھ َوَسلَّمَ -, َعِن النَّبِي
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  ((یَا نَِساَء اْلُمْسِلَماِت, َال تَْحِقَرنَّ َجاَرةٌ ِلَجاَرتَِھا َولَْو فِْرِسَن َشاٍة))

ً علیھ بعض اللحم, تنمي المودة بین الجارین، الھدی    ة بین الجوار رائعة جداً.لو قدمت عظما

  طبعاً الحدیث: 

((أتدرون ما حق الجار؟ إذا استعان بك أعنتھ، وإذا استقرضك أقرضتھ، وإذا افتقر عدت علیھ، وإذا 

افتقدتھ عدتھ، وإذا أصابھ خیر ھنأتھ، وإذا أصابتھ مصیبة عزیتھ، وإذا مات تبعت جنازتھ، وال تستطل 

  بإذنھ، وال تؤذیھ بریح قتار قدرك)) علیھ بالبنیان فتحجب الریح عنھ إال

یوجد أكالت لھا رائحة نفاذة وشھیة كشي اللحم، یجب أن یكون األكل النفیس الذي لھ رائحة یجب أن  

تقدم منھ شیئاً، أو أن تسعى جھدك كي ال تنتقل الرائحة لبیت آخر, ھذا من السنة، أو تبعث لھ منھا، وإذا 

  عل فأدخلھا سراً، وال یخرج بھا ولدك لیغیظ ولده، ما ھذه اآلداب؟.اشتریت فاكھة فأھدي لھ، فإن لم تف

  لن تعرف البشریة قیمة الحضارة إال إذا ازدھرت بأخالقھا:

اإلسالم یجعل المجتمع كتلة واحدة، من باب التفاؤل تنتھي إلي قصص عن جیران مؤمنین لھم مع  

  بعضھم أعمال بطولیة.

، بناء مؤلف من طوابق كثیرة جداً، وكل طابق أربع شقق، ھؤالء في بناء في ھذه المنطقة عجیب أمره 

ً لھم جلسة كل اثنین، یستضیفون أحد العلماء، كل اثنین لھم جلسة مع عالم من علماء  الجیران جمیعا

دمشق، ھیئوا للبناء في أیام أزمات الكھرباء مولدة، وحدیقة ألطفالھم، وفي الطابق األرضي دار 

  عاً ، وإقامة الوالئم، والحفالت، وألعاب ألطفالھم.الستقبال الضیوف جمی

  

جعلت من ھذا البناء نموذج، كأنھ بعید عن 

مشكالت المدینة؛ مولدة خاصة, وحدیقة 

لألطفال، وألعاب, وصالة استقبال لألفراح 

واألتراح, والوالئم تواصل أسبوعي, حتى إنھم 

ً خطبة واحدة في جامع  كانوا یحضرون جمیعا

على تباین في ثقافاتھم، ومشاربھم، واحد، وھم 

ً من الطبقة  واختصاصاتھم، لكنھم جمیعا

األخالقیة، فإذا كان لإلنسان جار رائع, تصبح 

  الحیاة جنة.
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حدثني أخ قال: وهللا بمنطقة یسكنھا أناس مؤمنون، مستحیل أن امرأة خرجت إلى الشرفة أن یوجد رجل  

د أن یبقى في الشرفة، ال یبقى رجل واقف في ھذه الشرفة في شرفة ینسحبون أو بالعكس، ھذا الجار أرا

  المقابلة، ھكذا اإلسالم.

أخواننا الكرام، حیاتنا فیھا متاعب، لكن بالمحبة تغدو جنة ومریحة, العبرة أن تكون مع من یحبك،  

  ویقدرك، ویرعى مشاعرك، ومع من یأخذ بیدك، ومع من ینھض معك عند الشدة.

ثُھُ)) ((َما َزاَل ِجْبِریلُ    یُوِصینِي بِاْلَجاِر َحتَّى َظنَْنُت أَنَّھُ َسیَُوِرّ

  فأسأل هللا أن نكون جمیعاً في ھذا المستوى الرفیع: 

  إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم, فسعوھم بأخالقكم. 

ً إنسان یبالغ في إیذاء جاره، ال یحلو لھ إال أن ینظف شرفتھ ونوافذه بالماء الغزیر، وھذا الم  اء أحیانا

ینزل على جاره في الطابق األرضي، وعلى غسیلھ األبیض، وعلى فسحتھ التي رتبھا، ونظمھا، وال 

  یعبأ بجاره.

الحضارة لیست باستعمال الھاتف الخلوي، وال بالدخول على اإلنترنت، وال بركوب سیارة فارھة,  

  الق.الحضارة في ھذه األخالق، وما عرف البشر حضارة أخالقیة أرقى من ھذه األخ

كم إنسان یعطي ابنھ للمدرسة قطعة حلویات 

غالیة جداً, ھو في بحبوحة، یوجد قطع ثمنھا 

ثمانون لیرة، یجب أن تعطي ابنك الشيء 

الطبیعي المقبول الذي یستطیعھ كل الناس، أما 

ً نفیساً, أطعمھ في  إن أردت أن تطعمھ إطعاما

  البیت، یجب أن تراعي حق الجار.

ً ف  ي سفر, الذي إلى جانبي لم مرة كنت راكبا

یترك شیئًا إال وأكلھ من فستق حلبي, موز، 

....., وجانبھ امرأة معھا طفل, لم أجد رجل أقل ذوقاً منھ، أطعم ھذا الطفل، ألنھ یشتھي، فیوجد إنسان 

  عدیم الذوق، وإنسان یالحظ مالحظة كبیرة جداً.

  میة كبیرة, من جاء بھذا الطعام فقد یشتھیھ.قال لي أخ: وهللا ما دخل بیتي طعام, إال وأضفت منھ ك 

   

ھناك إنسان فّضاح, لو أن الجار اختلف مع زوجتھ لیالً وتشاجروا, ال یترك إنسانًا إال ویقول لھ:  

البارحة وصلوا للشیطان الرجیم! أنت ال تقدر أن تسكت!!؟ ھذا من سوء األدب مع هللا عز وجل, لذلك: 
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یباً، وقائداً، وزعیماً، ومفتیاً، ومجتھداً، وكان، وكان, و.... كان قمة البشر، النبي الكریم كان عالماً، وخط

  فلما أراد هللا أن یمدحھ قال:

  ﴿َوإِنََّك لَعَلى ُخلٍُق َعِظیٍم﴾

  ]4[سورة القلم اآلیة: 

 


