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وسيئات   أنفسنا  رشور  من  باهلل  ونعوذ  ونستغفره،  ونستعينه  نحمده  هلل،  احلمد  إن 

إله إال اهلل،   ُيضلل فال هادي له، وأشهد أن ال  اهلل فال مضل له، ومن  أعاملنا، من هيده 

 . ملسو هيلع هللا ىلصوحده ال رشيك له، وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله  

َخ } الَِّذي  ُكُم  َربَّ اْعُبُدوا  النَّاُس  َا  َأُّيه َتتَُّقوَن  َيا  ُكْم  َلَعلَّ َقْبلُِكْم  ِمن  َوالَِّذيَن  الَِّذي    َلَقُكْم   .

ََمِء َماًء َفَأْخَرَج بِِه ِمَن الثََّمَراِت ِرْزقً  ََمَء بِنَاًء َوَأنَزَل ِمَن السَّ ا  َجَعَل َلُكُم اْْلَْرَض فَِراًشا َوالسَّ

َعُلوا ّلِلَِِّ َأنَداًدا َوَأنُتْم َتْعلَ   [.22-21]البقرة:  {ُمونَ لَُّكْم َفََل ََتْ

 أما بعد: 

َواْعُبُدوا اّلِلََّ  }فقد قال تعاىل يف آية سامها بعض العلامء باحلقوق العرشة، قال سبحانه:  

ُكوا بِِه َشْيًئا َوبِاْلَوالَِدْيِن إِْحَساًنا َوبِِذي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى َواْلََْساكِنِي َواْلََْساكِنِي وَ  ارِ َوال ُتْْشِ   اْْلَ

إِنَّ اّلِلََّ ال  َأْيََمُنُكْم  َمَلَكْت  َوَما  بِيِل  السَّ َواْبِن  نِْب  بِاْْلَ اِحِب  َوالصَّ نُِب  اْْلُ اِر  َواْْلَ اْلُقْرَبى   ِذي 

 [. 36]النساء:  {ُُيِبه َمْن َكاَن ُُمَْتااًل َفُخوًرا 

بأال ُيذبح  ابتدأ اآلية ببيان أعظم واجب بني العبد وربه وهو توحيد اهلل وإفراده بالعبادة  

وال ُينذر وال ُيدعى وال ُيستغاث إال باهلل الذي ال إله إال هو، وال يطلب املدد وال العون  
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وال التوفيق إال من اهلل سبحانه، ال من ملك مقرب وال نبي مرسل، حتى من رسولنا حممد  

 فضاًل عن غريه.  ملسو هيلع هللا ىلص

قال:   إِْحَساًنا    }ثم  بيان  {َوبِاْلَوالَِدْيِن  يف  ثنى  حق  ،  وهو  املخلوقني  بني  حق  أعظم 

لذا قال:   إِْحَساًنا    }الوالدين،  منها قوله:  {َوبِاْلَوالَِدْيِن  اِر    }، ثم ذكر احلقوق فذكر  َواْْلَ

نِْب   اِحِب بِاْْلَ نُِب َوالصَّ  ، فعّد من هذه احلقوق، حق اجلار. {اْْلُ

ملا كان يف   فإنه  للجار مكانة عظيمة يف اإلسالم،  أن  الغالب ال يسكن  فدل هذا عىل 

حقوًقا   له  وذكرت  اجلار،  هذا  حقوق  الرشيعة  ذكرت  جاٌر  له  ويكون  إال  مكاًنا  املسلم 

جار منزلة  عظيمة، بل وشددت وحّذرت وبّينت خطورة أذية هذا اجلار، فدل عىل أن لل

 . كبرية يف اإلسالم جيب معرفتها واالعتناء هبا 

إلسالم فحث عىل هذا اخللق الكريم  وقد كان للجار منزلة كبرية يف اجلاهلية، فجاء ا

 وكمله وهذبه، وإن أدلة الرشيعة يف اجلار جاءت بطريقني: 

 اإلحسان إىل اجلار.  الطريق اْلوىل: -

 كّف األذى عن اجلار.  الطريقة الثانية: -

تعاىل:   قوله  اجلار  إىل  اإلحسان  َوبِاْلَوالَِديْ }ومن  َشْيًئا  بِِه  ُكوا  ُتْْشِ َوال  اّلِلََّ  ِن َواْعُبُدوا 

سبحانه:    {إِْحَساًنا  قوله  نِْب    }إىل  بِاْْلَ اِحِب  َوالصَّ نُِب  اْْلُ اِر  اجلار    {َواْْلَ عاملوا  أي: 

 باإلحسان، واإلحسان للجار كلمة جامعة لكل تعامل حسن سواء كان فعلًيا أو قولًيا، 
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من كان يؤمن  قال: »   ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي    -ريض اهلل عنه-وأخرج اإلمام مسلم عن أيب رشيح  

 « فدل هذه األدلة عىل وجوب اإلحسان إىل اجلار. باّلِل واليوم اآلخر فليحسن إىل جاره

  ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي    -ريض اهلل عنهام-وأخرج البخاري ومسلم عن عائشة وعبد اهلل بن عمر  

 «.ما زال جربيل يوصيني باْلار حتى ظننت أنه سيوّرثهقال: » 

 يا سبحان اّلِل! 

يف اجلار، حتى يظن نبينا حممد    ملسو هيلع هللا ىلصصية عىل رسولنا  هذا امللك العظيم جربيل ُيكثر الو

 وأزواجنا يف املرياث!! أن ربنا سيجعل اجلار رشيًكا ألوالدنا  ملسو هيلع هللا ىلص

 بأمر اجلار.  إنه أمر عظيم ملن تفكر فيه وتدبره، ودليل كبري عىل عناية الرشيعة

أن    -عنه ريض اهلل  -ومن األدلة عىل اإلحسان للجار أن ُيبتدأ باملعروف، عن أيب ذر  

 . رواه مسلم. «يا أبا ذر، إذا طبخت مرقًة فأكثر ماءها، وتعاهد جريانكقال: » ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  

النبي    -ريض اهلل عنه-وثبت يف مسلم من حديث أيب هريرة   »   ملسو هيلع هللا ىلصأن  نساء  قال:  يا 

الشاة،    ”شاة  فرسن“و   «جارهتا ولو فرسن شاة  اْلسلمني، ال حتقرنَّ جارة هي احلافر من 

القليل الذي يدل عىل املحبة    حتى هذا احلافر ال حتقر اجلارة أن تعطي جارهتا هذا األمر

 ، وهو خري من أال تعطي جارهتا شيًئا. وعدم الكلفة بينهم

أوالده، فإنه كثرًيا ما حيصل بني اجلريان  أذى  وأبلغ اإلحسان إىل اجلار الصرب عىل أذاه و

من ُوفِّق وصرب عىل أذى اجلار فاز بأجر عظيم وبدرجة عالية، فإن هذا  ما يوجب الصرب، ف

 من اإلحسان إىل جاره. 
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 الرمحن.  لتفوزوا برضا فاتقوا اهلل إخوة اإليامن وقوموا بواجب اإلحسان إىل اجلار

 : كف اْلذى عن اْلار. الطريق الثاين

واّلِل  قال: »  ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي    -ريض اهلل عنه-أخرج البخاري ومسلم من حديث أيب هريرة  

«، ومعنى البوائق: أي ظلمه  ال يؤمن، واّلِل ال يؤمن، واّلِل ال يؤمن، من ال يأمن جارُه بوائقه

 ثالًثا !!!  ملسو هيلع هللا ىلصوأذّيته، حلف  

ال يدخل  : » ملسو هيلع هللا ىلصقال    -ريض اهلل عنه-وثبت يف صحيح مسلم من حديث أيب هريرة  

 «. اْلنة من ال يأمن جارُه بوائقه

  يؤمن   كان  من» :  قال  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  أن  –ريض اهلل عنه  -وثبت يف الصحيحني عن أيب هريرة  

 . «ّلِل واليوم اآلخر فَل يؤذ جارهبا

كف أذى    من من عدم نرش عيوبه بل سرتها و  كف األذى عن اجلار شامل لكل أذىو

وكف أذى    ممتلكاته كداره أو سيارتهأوالده أو  االعتداء عىل  أذى  و  املزعجة،  األصوات

 ...  وهكذا ،النفايات واملخلفات عن بيته

إخوة اإليامن، إن األحاديث كثرية يف احلث عىل حقوق اجلار، وكلام ضعفت نفسك يف  

  الوصية باجلار   ملسو هيلع هللا ىلصالنبي    أكثر عىل   -عليه السالم-يل  أن جربتذّكر  ف القيام بحق جارك،  

 حتى ظن أنه سيوّرثه. 

اللهم يا من ال إله إال أنت، يا رب العاملني، يا رمحن يا رحيم، اللهم منَّ علينا بالقيام  

 بحقك، ثم بحقوق عبادك، وحق اجلريان وغريهم يا رب العاملني. 
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 روه، إنه هو الغفور الرحيم. أقول ما تسمعون وأستغفر اهلل يل ولكم فاستغف
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 احلمد ّلِل والصَلة والسَلم عىل رسول اّلِل، أما بعد:

ريض  -فإنه كلام كان اجلار أقرب، كان حقه أعظم، ثبت يف البخاري من حديث عائشة  

 «.أقرهبم: إن يل جارين، فإىل أهيام أهدي؟ قال: » ملسو هيلع هللا ىلصأنه قيل لرسول اهلل  - اهلل عنها

واألوزاعي   الزهري  اإلمام  اهلل  -وقال  يمينك، :  -رمحهام  بيًتا عن  أربعون  هو  اْلار 

وعىل هذا مجاهري    .بعون بيًتا أمامك، وأربعون بيًتا خلفك وأربعون بيًتا عن شَملك، وأر

 أهل العلم. 

أن ُيتعاهد اجلار بالنصيحة،  ق اجلار القيام باحلقوق الدينية بوإن من أعظم القيام بحقو 

بأن    إىل اهلل  الدعوة اجلريان بنرش العلم الرشعي ووبالتعاون عىل الرب والتقوى، وأن ُيتعاهد  

أو من كان ذا علم، فلنتعاون مجيًعا عىل الرب والتقوى، إذا كان    يقوم بذلك إمام املسجد

 هناك جار ال يصيل فلنتعاهده بالنصيحة حتى يؤدي الصالة مع املسلمني. 

تابة رسالة بالواتساب،  إذا كان عندنا جار فيه كذا أو كذا، فلنتعاهده بالنصيحة، ولو بك

 هذا من أعظم حقوق اجلار. وال أو برسالة خطية، أو بغري ذلك، فإن اجلأو ب

بأن    وإن من حقوق اجلار أن يتعارف اجلريان بعضهم عىل بعض، فيتفّقد بعضهم بعًضا

الكبري الذي   ألفة وتواصل، ومن القصور  بينهم  يعاد املريض ويساعد املحتاج، ويكون 

وال يعرف    والسنوات العرش نه يتجاور الرجالن السنة والسنتني، بل  نعيشه هذه األيام أ

 ضهم بعًضا، وهذا من التقصري العظيم. بع
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الكريم: املعاملة    أُّيا اْلار  بزيارة جارك، والتعرف عليه وعىل أوالده ومعاملته  بادر 

الدين ومكارم   بادر بدعوته وضيافته احتساًبا لألجر وقياًما بحقه فإن هذا من  احلسنة، 

 األخالق. 

ة والزيارة والضيافة والبشاشة  بادل جارك التعارف واملعاملة احلسن  أُّيا اْلار الكريم:

 فإنه كاد أن يكون رشيًكا يف ورثك مع أوالدك. 

اصرب عىل أذى جارك وقابل اإلساءة باإلحسان فإن هذا من أجل    أُّيا اْلار الكريم:

 القرب والعبادات، ومن مكارم األخالق. 

 : -رمحه اهلل–قال اإلمام الشافعي  

 ْلدنى عىل القرب والبعد ومن يقض حَق اْلار بعد ابن عمه ** وصاحبه ا

 يعش سيدا يستعذُب الناُس ذكَره ** وإن نابه حٌق أتوه عىل قصد 

أسأل اهلل أن يعيننا عىل القيام بحق عباده ومن ذلك حق اجلار، اللهم اجعلنا ممن حيسن  

 إىل جرياننا، اللهم إننا نعوذ بك أن نؤذي جرياننا. 

 اللهم أعنا عىل ذكرك وشكرك وحسن عبادتك 

 اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت 

 وقوموا إىل صالتكم يرمحكم اهلل 

   


