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إن هذه الشريعة المباركة  -شريعة اإلسالم  -جاءت بمكارم
َّ
األخالق ورفيع اآلداب وجميل المعامالت؛ مما يدل على
كمالها وشمولها وعظمتها وتناولها ِّ
لكل الجوانب والمصالح
وتفضل،
من
َّ
والحقوق واالحتياجات ،فلله الحمدُ على ما َّ
لح ْسن االستمساك بآداب
ونسأله جل يف عاله أن يوفقنا أجمعين ُ
الشريعة وأخالقها العظيمة.

والمعامالت الطيبة
الح ُقوق العظِيمة واآلداب الكريمة
ومن ُ
ُ
التي د َعت إليها شريعة اإلسالم العناية بحق الجار ،وما أدراك ما

الجار!! ذلكم الذي صارت داره قريبًا من دارك ،ومسكنه قريبًا من

لقاءات متعددات تراه ويراك؛ فجعل اهلل سبحانه
مسكنك ،ولك به
ٌ
وتعالى له حقًا َّ
حث عباده عليه ،وجاء عن نبيه الكريم صلوات اهلل
أحاديث كثيرة يف بيان حق الجار ِ
ُ
وعظم شأن ذلكم
وسالمه عليه
الحق ،بل يكفي يف هذا المقام أن اهلل ع َّز وجل قرن حق الجار بحقه
سبحانه وتعالى؛ وذلكم يف قوله( :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

ﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤ
ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬ
ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ)
ٍ
لجار حقه
[النساء] ،ومن كان من أهل االختيال والفخر فلن ْير َع
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ٍ
خيالء وكِ ْبر ،أما
يرع شيئًا من الحقوق لِ َـما قام يف قلبه من
ولن َ

إذا كان مؤمنًا متواضعًا م ْعتنيًا بطاعة ربه سبحانه وتعالى ومواله

فإن هذه الحقوق سيكون لها يف نفسه شأنًا ومكان ًة فيحرص تمام

الحرص على أدائها والوفاء بها.

ويكفي بيانًا ِ
ٍ
حقوق عظام ما ثبت
لعظم حق الجار وما له من

يف الصحيحين( )1من حديث ابن عمر وحديث عائشة ﭭ أن
يل ي ِ
وصينِي بِا ْل َج ِ
ْت َأ َّن ُه
ارَ ،حتَّى َظنَن ُ
النبي ﷺ قالَ :
«ما َز َال ِج ْبرِ ُ ُ

وحي من اهلل بأن يكون للجار
علي
َس ُي َو ِّر ُث ُه»؛ أي
ُ
ٌ
ظننت أن ينزل َّ
نصيب من ميراث جاره ،وذلكم تبيانًا لعظم حق الجار وما
ٌ
ٍ
حقوق وتعامالت .
ينبغي أن ُيرعى له من
ويجمع ما ينبغي أن يكون تجاه الجار من حقوق أمران عظيمان:

* الأول :أن ُيعنى بإكرام جاره واإلحسان إليه بما تعنيه هذه
الكلمة من داللة ومعنى ،جاء يف الصحيحين( )2من حديث أبي
َان ي ْؤ ِمن بِاهَّلل ِ واليو ِم ِ
اآلخرِ َف ْل ُي ْكرِ ْم
هريرة َّ
َ َْ
«م ْن ك َ ُ ُ
أن النبي ﷺ قالَ :
َج َار ُه» ،وجاء يف رواية أنه ﷺ قالَ « :ف ْل ُي ْح ِس ْن إِ َلى َج ِ
ار ِه»(. )3

فاإلكرام واإلحسان لفظتان عظيمتان ومطلبان جليالن ينبغي لكل

مسلم أن يعنى بهما تمام العناية يف حق جاره إكرامًا وإحسانا.
((( أخرجه البخاري (رقم)6015/؛ ومسلم (رقم.)2625/
((( أخرجه البخاري (رقم )6019/عن أبي ُشريح العدوي؛ ومسلم (رقم )47/عن أبي هريرة.
((( أخرجه مسلم (رقم )47/عن أبي هريرة؛ و(رقم )48/عن أبي شريح الخزاعي.
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أمر باإلكرام واإلحسان ولم يحدِّ د نوعًا مع َّينًا
ويف الحديث ٌ
ٍ
إحسان مستطاع؛ ليكون ذلكم بابًا
منه ليتناول كل إكرا ٍم وكل
للتنافس بين عباد اهلل المؤمنينٌّ ،
كل مع جاره إحسانًا وإكرامًا
فيما يستطيعه من إحسان وإكرام .وكلما زاد اإلحسان وزاد
اإلكرام ع ُظم الثواب وع ُظم األجر؛ ألن هذا اإلكرام وهذا
اإلحسان من اإليمان باهلل َّ
جل وعال واليوم اآلخر.

ِ
أي
* الأمر الثاين :أن يحرص على أن ال يصل إلى جاره منه َّ
أذى فعلي ،يتجنب ذلك تمام التجنب ألن
أذى قولي وال ً
أذى ،ال ً
ذلكم ُي َعدُّ تضييعًا لحق الجار وإساء ًة إليه وتعريضًا للنفس لعقوبة
اهلل تبارك وتعالى.

ولنتأمل يف هذا المقام ما رواه البخاري يف صحيحه( )4من حديث
أبي شريح الخزاعي ﭬ أن النبي ﷺ قال« :واهَّلل ِ الَ يؤ ِمن ،واهَّلل ِ
ُْ ُ َ
َ
ِ
ِ
يلَ :و َم ْن َيا َر ُس َ
الَ ُي ْؤ ِم ُنَ ،واهَّلل ِ الَ ُي ْؤ ِم ُن» ِق َ
ول اهَّلل؟ َق َال« :ا َّلذي الَ
أن
َي ْأ َم ُن َج ُار ُه َب َوائِ َق ُه» ،وجاء يف حديث آخر يف مسند اإلمام أحمد(َّ )5
الصحابة ﭫ قالوا َيا َر ُس َ
ول اهَّلل ِ َو َما َب َوائِ ُق ُه ؟ َق َالَ :
«ش ُّر ُه».
وروى البخاري يف األدب المفرد( )6من حديث أبي هريرة ﭬ
قالوا« :يا رس َ ِ
إن ُف َل َن ًة َت ُقو ُم ال َّل ْي َل َوت َُصو ُم الن ََّه َار َو َت ْف َع ُل
ول اهَّلل َّ
َ َ ُ
((( (رقم.)6016/
((( (رقم )27162/وصححه االلباين  $يف «صحيح الترغيب» (رقم.)2551/
((( (رقم ،)119/وصححه األلباين يف «صحيح األدب المفرد» (رقم،)119/88/
و«الصحيحة» (رقم.)190/
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َوت ََّصدَّ ُق َوت ُْؤ ِذي ِج َيران ََها بِ ِل َسانِ َها؟» َف َق َال َر ُس ُ
«ل َخ ْي َر
ول اهَّلل ِ ﷺَ :
ٍ
فِ َيها ِهي ِم ْن َأ ْه ِل الن ِ
صدقات
قوامة منفقة وتتصدق
صوامة َّ
َّار»  -امرأة َّ
َ
كثيرة!! قال« :ال خير فيها هي من أهل النار» ألنها تؤذي جيرانها
ٍ
بشيء
«و ُف َل َن ٌة ت َُص ِّلي ا ْل َم ْكتُو َب َة َوت ََّصدَّ ُق بِ َأ ْث َو ٍار  -أي
بلسانها -قالواَ :
ول اهَّلل ِ ﷺِ :
زهيد َ -و َل ت ُْؤ ِذي َأ َحدً ا؟» َف َق َال َر ُس ُ
«ه َي ِم ْن َأ ْه ِل ا ْل َجن َِّة».
* وأذى الجار عقوبته أشد وإثمه أكبر؛ ألن إضاف ًة إلى ما يف األذى
نفسه من عقوبة ،زاد اإلثم لما يف ذلكم من تعدٍّ على حق الجار .

ولنتأمل يف هذا المقام ما ثبت يف المسند( )7وغيره عن المقداد ابن
«لَ ْن يسرِ َق الرج ُل ِمن ع ْشر ِة َأبي ٍ
ات
األسود ﭬ َّ
َّ ُ
ْ َ َ َْ
أن النبي ﷺ قالْ َ َ :
ِ
ِ
َأ ْي َس ُر َع َل ْي ِه ِم ْن َأ ْن َي ْسرِ َق م ْن بيت َج ِ
اره» ،وهذا فيه التنبيه إلى أن

التعرض للجار بأي نو ٍع من األذى عقوبته أعظم وإثمه أكبر؛ لما فيه
ٍ
واعتداء على ٍ
جار له حق عليه ،بل إن الواجب على الجار
من َخ ْر ٍق
مع جاره أن يحوطه بأخالقه وتعامالته ،وأن يحرص على معاونته

ومساعدته ،وأن يحرص على الدفاع عنه والذب عنه ،إلى غير ذلكم

من المعاين العظيمة واآلداب الكريمة ،فإن لم يتمكن من شيء من
ذلك فال َّ
َّ
يكف أذاه فال يصل إلى جاره شيء من األذى.
أقل من أن

األحاديث المأثورات عن النبي ﷺ يدرك كمال هذه الشريعة
وشمولها ،فأين قوانين الناس وأين وضعياتهم من مثل هذه

اآلداب الرفيعة واألخالق العالية!!

* ومما يتأكد يف هذا الـمقام العظيم  -مقام حقوق الجار ورعايتها

والوفاء بها والعناية بالبعد عن اإلتيان بما يناقضها أو يصادمها  -أن
يحرص المسلم على تربية أبنائه وتنشئة أوالده على رعاية حقوق

جيرانه والوفاء بها ،وأن يؤكد تمام التأكيد على البعد عن أذى
الجيران ،فكم هم من يشتكون من أبناء جيرانهم من أنوا ٍع من األذى

وأنوا ٍع من التعديات وأنوا ٍع من التجاوزات مما يكون سببًا لقلق
وضجر من حولهم من السكان.
جيرانهم
َ

فينبغي على األب وكذلكم على األم أن يحرصوا على غرس

هذه المعاين العظيمة واآلداب الكريمة والمعامالت الرفيعة يف
ِّ
وينشئوا فيهم يف الوقت نفسه أن يقوموا بذلكم
نفوس األبناء
طاع ًة هلل وطلبًا لثوابه وخوفًا من عقابه (ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ

ﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜ
ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ) [لقمان].

إن هذه اآلداب العظيمة واألخالق المباركة التي دعا إليها
َّ
اإلسالم تدل دالل ًة ظاهرة ب ِّينة على كمال هذه الشريعة وعظمتها،

نسأل اهلل ع َّز وجل أن يوفقنا أجمعين للتأ ُّدب بآداب اإلسالم،
وأن يوفقنا أجمعين للقيام بالحقوق العظيمة التي أوجبها اهلل

((( (رقم ،)23854/وصححه األلباين يف« صحيح الجامع» (رقم)5043/

للخير ،وأن يهدينا إليه صراطًا مستقيما.

ومن يتأمل هذه الحقوق بهذه الدقة وبهذا البيان الب ِّين يف هذه
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تبارك وتعالى علينا وأمرنا بها ،وأن يشرح صدورنا أجمعين
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