
 ( ما ال تعرفه عن حق اجلار) 

 بسم هللا الرمحن الرحيم

ونستغفره، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من  إن احلمد هلل، حنمده ونستعينه
يهده هللا فال مضل له، ومن ُيضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال هللا، وحده ال شريك 

 .-صلى هللا عليه وسلم-له، وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله 

لاقاُكمْ  ا النَّاُس اْعُبُدوا رابَُّكُم الَِّذي خا عالا  }َيا أاي ُّها واالَِّذينا ِمن ق اْبِلُكْم لاعالَُّكْم ت ات َُّقونا . الَِّذي جا
رااِت رِْزقًا لَّكُ  اًء فاأاْخراجا ِبِه ِمنا الثَّما اِء ما ما اءا بِنااًء واأانزالا ِمنا السَّ ما ْم فاالا لاُكُم اْْلاْرضا ِفرااًشا واالسَّ

[} اًدا واأانُتْم ت اْعلاُمونا  .[22-21لبقرة: اَتاْعاُلوا ّلِلَِّ أاندا

 :أما بعد

، وشر اْلمور -صلى هللا عليه وسلم-فإن خري احلديث كتاب هللا، وخري اهلدي هدي حممد 
 .حمداثهتا، وكل بدعة ضاللة

}واعبدوا هللا وال تشركوا قال تعاىل يف آية مساها بعض العلماء ابحلقوق العشرة، قال سبحانه: 
بني العبد وربه وهو توحيد هللا ية ببيان أعظم واجب ابتدأ اآلبه شيئًا وابلوالدين إحساًًن{، 

ال يُذبح وال يُنذر وال يُدعى وال ُيستغاث إال ابهلل الذي ال إله إال هو، وال أب ةدإفراده ابلعباو 
ملك مقرب وال نيب مرسل،  من يطلب املدد وال العون وال التوفيق إال من هللا سبحانه، ال

 .فضاًل عن غريه -ليه وسلمصلى هللا ع-حىت من رسولنا حممد 

، ابتدأ يف بيان أعظم حق بني املخلوقني وهو حق الوالدين، }وابلوالدين إحساًًن{مث قال: 
}واجلار ذي القرىب واجلار ، مث ذكر احلقوق فقال سبحانه: }وابلوالدين إحساًًن{لذا قال: 

 .، فعّد من هذه احلقوق، حق اجلاراجلنب{



عظيمة يف اإلسالم، فإنه ملا كان يف الغالب ال يسكن املسلم فدل هذا على أن للجار مكانة 
مكاًًن إال ويكون له جاٌر ذكرت الشريعة حقوق هذا اجلار، وذكرت حقوقًا عظيمة هلذا 

اجلار، بل وشددت وحّذرت وبّينت خطورة أذية هذا اجلار، فدل على أن للجار منزلة كبرية 
 .يف اإلسالم ينبغي أن يعتين هبا املسلمون

وكمله  قد كان للجار منزلة كبرية يف اجلاهلية، فجاء اإلسالم فحث على هذا اخللق الكرميو 
 :جاءت بطريقنييف اجلار أدلة الشريعة  وإن، وهذبه

 .اإلحسان إىل اجلار :الطريق األوىل

 .كّف اْلذى عن اجلار :الطريقة الثانية

تشركوا بيه شيئًا وابلوالدين إحساًًن{ }واعبدوا هللا وال ومن اإلحسان إىل اجلار قوله تعاىل: 
 .أي: عاملوا اجلار ابإلحسان}واجلار ذي القرىب واجلار اجلنب{ إىل قوله سبحانه: 

»من قال: -صلى هللا عليه وسلم-أن النيب  -رضي هللا عنه-وأخرج مسلم عن أيب شريح 
 .«كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر فليحسن إىل جاره

صلى -أن النيب  -رضي هللا عنهما-ن عائشة وعبد هللا بن عمر وأخرج البخاري ومسلم ع
 .«»ما زال جربيل يوصيين ابجلار حىت ظننت أنه سيورّثهقال:  -هللا عليه وسلم

 !َي سبحان هللا

يف اجلار، حىت  -صلى هللا عليه وسلم-هذا امللك العظيم جربيل ُيكثر الوصية على رسولنا 
أن ربنا سيجعل اجلار شريًكا ْلوالدًن يف املرياث،  -سلمصلى هللا عليه و -يظن نبينا حممد 

 .إىل هذه الدرجة؟ نعم إىل هذه الدرجة اعتنت الشريعة أبمر اجلار



- أن النيب -رضي هللا عنه-ومن اْلدلة على اإلحسان للجار أن يُبتدأ ابملعروف، عن أيب ذر 
اءها، وتعاهد جريانك. »َي أاب ذر، إذا طبخت مرقًة فأكثر مقال:  -صلى هللا عليه وسلم

 .رواه مسلم

 -صلى هللا عليه وسلم-أن النيب  -رضي هللا عنه-وثبت يف مسلم من حديث أيب هريرة 
، أتدرون ما “فرسن شاة”؟ »َي نساء املسلمني، ال حتقرنَّ جارة جارهتا ولو فرسن شاة«قال: 

هذا اْلمر، وهو خري  هي احلافر من الشاة، حىت هذا احلافر ال حتقر اجلارة أن تعطي جارهتا
 .من أال تعطي جارهتا شيئًا

صلى هللا عليه -فدل هذا على فضيل وعظيم مكانة اجلار يف شريعة حممد بن عبد هللا 
 .-وسلم

، فإنه كثريًا ما حيصل بني اجلريان ما يوجب اه وأوالدهالصرب على أذ اإلحسان إىل اجلار وأبلغ
از أبجر عظيم وبدرجة عالية، فإن هذا من الصرب، فمن ُوفِّق وصرب على أذى اجلار ف

 .اإلحسان إىل جاره

 . فاتقوا هللا إخوة اإلميان وقوموا بواجب اإلحسان إىل اجلار

 .الطريق الثاين: كف األذى عن اجلار

صلى هللا عليه -النيب  أن -رضي هللا عنه-أخرج البخاري ومسلم من حديث أيب هريرة 
، ومعىن »وهللا ال يؤمن، وهللا ال يؤمن، وهللا ال يؤمن، من ال أيمن جارُه بوائقه«قال:  -وسلم

 .!!! ثالاثً  -صلى هللا عليه وسلم-حلف  البوائق: أي ظلمه وأذيّته،

: -صلى هللا عليه وسلم-قال  -رضي هللا عنه-وثبت يف صحيح مسلم من حديث أيب هريرة 
 .«دخل اجلنة من ال أيمن جارُه بوائقه»ال ي



قال:  -صلى هللا عليه وسلم-أن النيب  –رضي هللا عنه -عن أيب هريرة  الصحيحني وثبت يف
 .«»من كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر فال يؤذ جاره

إخوة اإلميان، إن اْلحاديث كثرية يف احلث على حقوق اجلار، وكلما ضعفت نفسك يف 
 -صلى هللا عليه وسلم-أكثر حثَّ النيب  -عليه السالم-تذّكر أن جربيل القيام حبق جارك، 

 .على اجلار، حىت ظن أنه سيورّثه

اللهم َي من ال إله إال أنت، َي رب العاملني، َي رمحن َي رحيم، اللهم منَّ علينا ابلقيام حبقك، 
 .مث حبقوق عبادك، وحق اجلريان وغريهم َي رب العاملني

 .أستغفر هللا يل ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيمأقول ما تسمعون و 

 

 :اخلطبة الثانية

 :احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد

رضي هللا -فإنه كلما كان اجلار أقرب، كان حقه أعظم، ثبت يف البخاري من حديث عائشة 
؟ قال: إىل أيهما أهديجارين، فيل : إن -صلى هللا عليه وسلم- أنه قيل لرسول هللا -عنها

 .«»أقرهبم

بيتًا  : اجلار هو أربعون بيتًا عن ميينك، وأربعون-هللا  مارمحه-واْلوزاعي إلمام الزهري وقال ا
 .عن مشالك، وأربعون بيتًا أمامك، وأربعون بيًتا خلفك، وعلى هذا مجاهري أهل العلم

وإن من أعظم القيام حبقوق اجلار القيام ابحلقوق الدينية، أن يُتعاهد اجلار ابلنصيحة، 
وابلتعاون على الرب والتقوى، وأن يُتعاهد اجلريان ابلتعليم والعلم الشرعي والدعوة، أبن يقوم 



بذلك إمام املسجد أو من كان ذا علم، فلنتعاون مجيًعا على الرب والتقوى، إذا كان هناك 
 .يؤدي الصالة مع املسلمني حىتر ال يصلي فلنتعاهده ابلنصيحة جا

إذا كان عندًن جار فيه كذا أو كذا، فلنتعاهده ابلنصيحة، ولو بكتابة رسالة ابلواتساب، أو 
 .و بغري ذلك، فإن هذا من أعظم حقوق اجلاربرسالة جوال أو برسالة خطية، أ

وإن من حقوق اجلار أن يتعارف اجلريان بعضهم على بعض، فيتفّقد بعضهم بعًضا، ويكون 
نه يتجاور فإحالنا اليوم، ال ك ويساعد بعضهم بعًضا عند احلاجةبينهم ألفة وتواصل وقربة، 

يعرف بعضهم بعًضا، وهذا من الرجالن السنة والسنتني، بل السنوات العشر واْلكثر، وال 
 .التقصري العظيم

أسأل هللا أن يعيننا على القيام حبق عباده ومن ذلك حق اجلار، اللهم اجعلنا ممن حيسن إىل 
 .جرياننا ، اللهم إننا نعوذ بك أن نؤذي جرياننا

 اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك

 . اللهم اهدًن فيمن هديت وتولنا فيمن توليت

 موا إىل صالتكم يرمجكم هللاوقو 

 


