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 . وعلى آله وصحبه ومن وااله ،رسول اهلل ىوالصالة والسالم عل ،احلمد هلل

وإن الِصالِت اليت تصل بعضهم ببعض  ،فإن الروابط بني الناس كثرية: أما بعد

 . متعددة

وهناك رابطة الصداقة ، وهناك رابطة النسب واملصاهرة، فهناك رابطة القرابة

 . سكن إىل غري ذلكوهناك رابطة اجلوار وامل، والزمالة

 . وبهذه الصالت تتكون املمالك والدول، فعلى هذه الروابط تقوم األمم

ومتى سارت هذه الروابط على أساس من الرب والتقوى واحملبة والرمحة، عظمت 

 . وِهيب جانبها، وقوي شأنها، األمة

، وهانت، شقيت األمة وتفَصَمْت تلك الروابط، ومتى أهملت هذه احلقوق

 . ها التفكك والدماروحل ب

، ومتكينها، وتقوميها، ومن أجل ذلك جاء اإلسالم مبراعاة تلك الروابط

 . ويعلي منارها، وإحاطتها مبا حيفظ وجودها

بل اجته إىل ، ومل يكتِف الشارع يف دعوته برعاية الروابط الكربى كرابطة الِدين

ذلك أن هذه الروابط ؛ ًصاالروابط الصغرية كرابطة النسب واجلوار وغريها اجتاًها خا

 . كحلقات يف سلسلة كبرية هي رابطة األمة

 . وكمال السلسلة الكبرية وقَوُتها يف سالمة احللقات ومتانتها

وشدد يف اإلبقاء ا، وأوصى مبراعاته، ومن تلك الروابط اليت دعمها اإلسالم

ومل ، فيهامن الناس  تلك الرابطة العظيمة اليت فرط كثري، عليها، رابطة اجلوار

 . يرعوها حق رعايتها

 مقدمة
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 . واحلديث يف الصفحات التالية سيكون حول التقصري يف حق اجلار

 . ووصاية اإلسالم به، وحِقه، وحِده، وقبل ذلك سيتم احلديث عن تعريف اجلار

ثم بعد ذلك يتم احلديث عن مظاهر التقصري يف حق اجلار مع حماولة عالج تلك 

 . املظاهر

، وأن جيعلها اهه احلسنى وصفاته العلى أن ينفع بهذه الصفحاتفأسأل اهلل بأمس

 . وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد، واهلل أعلمخالصة لوجهه الكريم، 

 حممد بن إبراهيم احلمد

 ـه32/23/2121  الزلفي

 164: ب.ص

www.toislam.net 
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واجلار الذي ، اجملاورة: واجلوار=: ×قال ابن منظور :اجلار يف اللغة: أواًل

 . جياورك

 . ساَكَنُه: والكسر أفصح، وجاور الرجَل جماورة وِجواًرا وُجواًرا

  .(2) +وضرٍب منه، حلاٍل من اجلوار :وإنه َلَحسُن اجلرية

وال نظري له ، وجريان، وجرية، واجلمع أجوار، الذي جياورك :وجاُرك= :وقال

  .(3) +وقيعة، وقيعان، وأقواٌع، إال قاٌع

وهو َمْن جاورك جواًرا شرعًيا سواء كان  :تعريف اجلار يف االصطالح :ثانًيا

، نافًعا أو ضاًرا، ً، حمسنًا أو مسيئًا صديًقا أو عدَوا، بًرا أو فاجًرا، مسلًما أو كافًرا

 . بلدَيًا أو غريًبا، قريًبا أو أجنبًيا

، هودين، وقرابته، تزيد وتنقص حبسب قربه، وله مراتب بعضها أعلى من بعض

  .(2) َفُيْعطى حبسب حاله وما يستحق، وحنو ذلك، وتقواه

 
                                                           

 .1/252لسان العرب البن منظور ( 2)

 .1/225املرجع السابق ( 3)

 .، وفتح الباري البن حجر العسقالني51_1/252انظر لسان العرب  (2)

ارـف اجلـتعري  
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فمما قيل يف ذلك ما ، اختلفت عبارات أهل العلم يف حد اجلوار املعترب شرًعا

  :(2)يلي

رضي اهلل _وقد جاء ذلك عن عاهشة، أن حد اجلوار أربعون داًرا من كل جانب_2

 . كما جاء عن الزهري واألوزاعي_عنها

 . دور من كل جانب أنه عشرة_3

 . ÷عليجاء ذلك عن  قدو، أن من مسع النداء هو جار_2

 . أن اجلار هو املالصق املالزق_1

 . أن حد اجلوار هم الذين جيمعهم مسجٌد واحٌد_5

فما علم عرفًا أنه جار ؛ أن حد اجلوار ُيرجع فيه إىل العرف_واهلل أعلم_واألقرب

 . فهو جار

 
                                                           

 .162، 24/155، وفتح الباري البن حجر 2/121انظر جامع العلوم واحلكم البن رجب احلنبلي ( 2)

وارـد اجلـح  
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 . سكن هو أجلى صور اجلوار وأوضحهاال ريب أن اجلوار يف امل

بل هو أعم ؛ ولكن مفهوم اجلار واجلوار ال يقتصر على اجلوار يف املسكن فحسب

 ، والسوق، فاجلار معترب يف املتجر؛ من ذلك

 . ومقعد الدرس، واملكتب، واملزرعة

ولكل ، فإنه جماور لصاحبه مكاًنا وبدنًا؛ ومفهوم اجلار يشمل الرفيق يف السفر

 . منهما على اآلخر حق اجلوار واحد

َواْلَجاِر ِذي اْلُقْرَبى ]_تعاىل_كما جاء يف تفسري قوله، والزوجة كذلك تسمى جارة

  .(26: النساء) [َواْلَجاِر اْلُجُنِب َوالَصاِحِب ِباْلَجْنِب

بل إن العرب كانت تسمي الزوجة جارة كما قال ، وسيأتي بيان تلك اآلية قريًبا

 : اهلزانية حني طلقها األعشى المرأته

 أيا جارتا ِبْيِني فإنك طالقْة

 

 وموموقة ما دمت فينا ووامقْة 

 
فلكل دولة على جارتها ؛ وكذلك مفهوم اجلار يشمل اجلوار بني الدول واملمالك

 . حق اجلوار

 . جار: وللذي جيري، جار: وكذلك ُيقال للذي يستجري بك

 

 مشول مفهوم اجلار
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، فللجار يف اإلسالم حرمة مصونة؛ قدره وأعلى من، لقد أوصى اإلسالم باجلار

 . وال شراهع البشر، األخالق وحقوق كثرية مل تعرفها قوانني

إذ ؛ وتستمرئ العبث حبرمته، بل إن تلك القوانني والشراهع الوضعية لتتنكر للجار

 . وأسنح فرصة، كلفة وأقل، غالًبا ما يكون العبث حبق اجلار أسهل تناواًل

ق اجلار يف اإلسالم أن قرَن اهلل حق اجلار بعبادته ولقد بلغ من ِعَظم ح

 . واألرحام، واليتامى، وباإلحسان إىل الوالدين_تبارك وتعاىل_وتوحيده

َواْعُبُدوا الَلَه َوال ُتْشِرُكوا ِبِه َشْيئًا ]: يف آية احلقوق العشرة_عز وجل_قال

اَمى َواْلَمَساِكنِي َواْلَجاِر ِذي اْلُقْرَبى َواْلَجاِر َوِباْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا َوِبِذي اْلُقْرَبى َواْلَيَت

  .(26: النساء) [اْلُجُنِب َوالَصاِحِب ِباْلَجْنِب َواْبِن الَسِبيِل

هو : وقيل، هو الذي بينك وبينه قرابة: [َواْلَجاِر ِذي اْلُقْرَبى]: _تعاىل_فقوله

 . الزوجة: وقيل، املسلم: وقيل، الذي َقُرَب جواُره

هو الذي يعد يف العرف جاًرا وبينك وبني : قيل: [َواْلَجاِر اْلُجُنِب]: قولهو

 . منزله فسحة

  .(2) غري املسلم: وقيل: الزوجة: وقيل، هو الذي ليس بينك وبينه قرابة: وقيل

والوصاية ، أما السنة النبوية فقد استفاضت نصوصها يف بيان رعاية حقوق اجلار

وغض البصر ، وسد خَلته، وسرت عورته، على شرفهواحلفاظ ، وصيانة عرضه، به

 . والبعد عن ما يريبه ويسيء إليه، عن حمارمه
                                                           

وجامع العلوم  72_3/17اد املسري البن اجلوزي ، وز322، 3/224تفسري البغوي معامل التنزيل : انظر( 2)

 .165_1/161وفتح القدير للشوكاني  127، 2/121واحلكم 

 جلاروصاية اإلسالم با
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ومن أجلى تلك النصوص وأعظمها ما جاء يف الصحيحني من حديث عاهشة 

ما زال جربيل يوصيين باجلار حتى =: قال "أن النيب _رضي اهلل عنهما_وابن عمر

  .(2) +ظننت أنه سيوِرثه

 . سيبلغين عن اهلل األمُر بتوريث اجلاِر اجلاَر أي ظننت أنه

فإن الوصاية باجلار تشمل كف الشر عنه وإسداء اخلري ؛ وهذه كلمة جامعة بالغة

يدل على أن الوصاية باجلار كانت على  +حتى ظننت أنه سيوِرثه=: "إليه، وقوله 

  .(3) واحلث على رعاية حقوقه، جانب عظيم من التأكد

 .د بيان لوصاية اإلسالم باجلار فيما سيأتي من صفحاتهذا وسيأتي مزي
                                                           

من ( 3635)ومسلم ( 6425)، من حديث عاهشة، والبخاري (3631)، ومسلم (6421)البخاري ( 2)

 .حديث ابن عمر

 .17انظر اهلداية االسالمية للشيخ حممد اخلضر حسني ص  (3)
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(2) ارـحقوق اجل
 

 

حقوق اجلار على وجه التفصيل كثرية جًدا وأما أصوهلا فتكاد ترجع إىل أربعة 

 : حقوق

 . وحرمًة مصونة، فقد تقَدم أن للجار مكانًة عالية: كف األذى_2

؛ حق من يؤذي جاره ومن أجل ذلك جاء الزجر األكيد والتحذير الشديد يف

 . وأذية اجلار أشد حترمًيا، فاألذى بغري حق حمرم

، واهلل ال يؤمن=: قال "عن النيب ÷جاء يف صحيح البخاري عن أبي شريح

 . +واهلل ال يؤمن، واهلل ال يؤمن

 ؟ من يا رسول اهلل: قيل

  .(3) +من ال يأمن جاُره بواهقه=: قال

ال يدخل اجلنة من =: قال "لنيبعن ا÷وجاء يف صحيح مسلم عن أبي هريرة

  .(2) +ال يأمن جاره بواهقه

من كان يؤمن باهلل =: _ رضي اهلل عنه_ويف الصحيحني من حديث أبي هريرة

  .(1) +واليوم اآلخر فال يؤِذ جاره
                                                           

، 245_241ص  ، وخمتصر منهاج القاصدين البن قدامة221_2/222ء علوم الدين للغزالي انظر إحيا (2)

، وموعظة املؤمنني 24/156_2/212، وجامع العلوم واحلكم 24_3/26واآلداب الشرعية البن مفلح 

، واجلوار عند العرب يف الشعر حتى العصر األموي 72_17، واهلداية اإلسالمية ص 262_264للقامسي ص 

 . 52_12رزوق بن تنباك ص م/ د

 (.6426)البخاري ( 3)

 (.16)مسلم ( 2)

 (.11)، ومسلم (6427)البخاري  (1)
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، إن فالنة تقوم الليل!  يا رسول اهلل: "قيل للنيِب : قال÷وعن أبي هريرة

 ؤذي جريانها بلسانها ؟وت، وتصدق، وتفعل، وتصوم النهار

 . +هي من أهل النار، ال خري فيها=: "قال رسول اهلل 

 وال تؤذي أحدًا ؟ ،(2) وتصَدق بأثوار، وفالنة تصلي املكتوبة: قالوا

 . +هي من أهل اجلنة=: "فقال رسول اهلل 

  .(3) +وال تؤذي بلسانها جريانها=: ولفظ اإلمام أمحد

جاء : قال÷ففي حديث أبي جحيفة، جاره بل لقد جاء اخلرب بلعن من يؤذي

 . +اطرح متاعك يف الطريق=: يشكو جاره، فقال له "رجل إىل النيب 

ما ، يا رسول اهلل: فقال "فجاء إىل النيب ، فجعل الناس ميرون به فيلعنونه: قال

 . ؟ لقيُت من الناس

 . يلعنوني: قال. +؟ وما لقيَت منهم=: قال

 . +ناسفقد لعنك اهلل قبل ال=: قال

 . +فإني ال أعود، يا رسوَل اهلل: قال

اإلفضال إىل : ؟ قال ما بقي من كرم إخوانك +قال علي بن أبي طالب للعباس= 

  .(2) +اإلخوان، وترك أذى اجلريان

 . ترك أذى اجلريان من الكرم÷فانظر كيف عَد العباس

 : قال هدبة بن اخلشرم، ولقد كان العرب يتمدحون بكف األذى عن اجلار
                                                           

 .األثوار مجع ثور وهو القطعة العظيمة من االقط، وهو اللنب اجلامد املستحجر (2)

 .، ووافقه الذهيب1/266، وصححه احلاكم (221)، والبخاري يف األدب املفرد 3/114رواه امحد  (3)

  .3/27اآلداب الشرعية (2)
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 يبيت عن اجلريان ُمْعزُب جهله

 

 ( 2)ُمريُح حواشي احللم للخري واصف 

 

 
 : وقال

 وال خنذل املوىل وال نرفع العصا

 

 ( 3)عليه وال ُنزجي إىل اجلار عقربا 

 : قال، بل إن لبيًدا عَد هوان اجلاِر جلاِره فاقرًة من الفواقر  

 وإن هواَن اجلاِر للجاِر مؤمٌل

 

 ( 2)إليها الفواقروفاقرٌة تأوي  

ومما ينبه لشرف همة ، فمن الوصية باجلار ومن حقه محايته: محاية اجلار_3 

أو ، أو بدنه، يف عرضه سواء كان ذلك، الرجل نهوضه إلنقاذ جاره يف بالء ُينال به

 . ماله أو حنو ذلك

 . ولقد كانت محاية اجلار من أشهر مفاخر العرب اليت مألت أشعارهم

 : قال عنرتة

 وإني ألمحي اجلار من كل ذلة

 

 ( 1) وأفرح بالضيف املقيم وأبهج 

 : ء متدح أخاها حبمايته جاَره وقالت اخلنسا 

 وجارك حمفوٌظ منيٌع بنجوٍة

 

 ( 5) من الضيم ال ُيؤذى وال يتذلل 

 : وقالت 

 حيامي عن احلِي يوم احلفا

 

 ( 6)واجلار والضيف والُنَزل ظ 

                                                            

 .231شعر هدبة بن اخلشرم ص ( 2)

 .61شعر هدبة بن اخلشرم ص ( 3)

 .334ديوان لبيد ص  (2)

 .21ديوان عنرتة ص  (1)

 .222ص  ديوان اخلنساء (5)

 .232ص  ديوان اخلنساء( 6)
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بالكوفة إذا انصرف من عمله يرفع صوته يف غرفته جار ×وكان ألبي حنيفة

 : منشًدا قول العرجي

 أضاعوني وأي فتى أضاعوا

 

 ليوم كريهة وِسداد ثغِر 

فاتفق أن أخذ احلرس يف ليلة هذا اجلار ، فيسمع أبو حنيفة إنشاده هذا البيت 

ه، وسأل عنه من الغد، فأخربوه حببس، ففقد أبو حنيفة صوته تلك الليلة، وحبسوه

 . فأطلقه يف احلال، وطلب منه إطالق اجلار، فركب إىل األمري عيسى بن موسى

 ؟ فهل أضعناك يا فتى: وقال له سَرًا، فلما خرج الفتى دعاه أبو حنيفة

  .(2) أحسن اهلل جزاءك، ولكن أحسنت وتكرمت، ال: قال

هم عن اجلار إذ مل تتوقف حمامات؛ بل لقد غاىل العرب وبالغوا يف احملاماة عن اجلار

نزل حول بيوتهم حتى ولو  فأجاروا ما ليس بإنسان إذا، بل لقد تعدوا ذلك، اإلنسان

، وحتدًيا ألحد أن خيفر اجلوار، مبالغة يف الكرامة والعزة؛ كان ال يعقل وال يستجري

فمنع أحًدا أن ، مثل ما فعل مدجل ابن سويد الطاهي الذي نزل اجلراد حول خباهه

  .(3) ُعَد عنهيصيده حتى طار وَب

  .(2) وكان كليب جيري الصيد فال يعرض له أحٌد

، فال يكفي الرجل يف حسن اجلوار أن يكف أذاه عن جاره: اإلحسان إىل اجلار_2

 . أو لسانًا مقذعًا، أو أن يدفع عنه بيده أو جاهه يًدا طاغيًة

ل فذلك دلي، بل يدخل يف حسن اجلوار أن حيسن إليه يف كافة وجوه اإلحسان

 . وعنوان الصدق، وبرهان اإلميان، الفضل
                                                           

 .74انظر اهلداية اإلسالمية ص  (2)

 .27ند العرب ص ، واجلوار ع2/33انظر جممع األمثال للميداني ( 3)

 .27، واجلوار عند العرب ص 5/31انظر األغاني ألبي الفرج  (2)



 

 

 التقصري يف حقوق اجلار
 

14 
 

 رر

 وأسرار

من كان يؤمن باهلل واليوم = :قال÷جاء يف الصحيحني من حديث أبي هريرة

ومن ، يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليكرم جاره ومن كان، اآلخر فليقل خرًيا أو ليصمت

  .(2) +كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليكرم ضيفه

  .(3) +جارهفليحسن إىل =: _أيًضا_وملسلم

 : قال حامت الطاهي

 إذا كان لي شيئان يا أم مالك

 

 ( 2)فإن جلاري منهما ما ختريا 

وعيادته عند ،  وتهنئته عند الفرح، فمن اإلحسان إىل اجلار تعزيته عند املصيبة 

وإرشاده إىل ما ينفعه يف أمر ، طالقة الوجه عند لقاهه و، وبداءته بالسالم، املرض

مواصلته باملستطاع من ضروب اإلحسان مما سيأتي التنبيه عليها فيما و، دينه ودنياه

 . بعد

وله فضل يف ، فللرجل فضل يف أن يكف عن جاره األذى: احتمال أذى اجلار_1

وله فضل يف أن يواصله ، وجيريه عن أيٍد أو ألسنة متتد إليه بسوء، أن يذود عنه

 . باإلحسان جهده

ويتلقى بالصفح كثرًيا من زالته ، هفواته وهو أن يغضي عن، وهناك فضل رابع

 . أو إساءة ندم عليها وجاء معتذًرا منها، وال سيما إساءة صدرت عن غري قصد، وإساءاته

 . فاحتمال أذى اجلار وترك مقابلته باملثل من أرفع األخالق وأعلى الشيم

 . ولقد فقه السلف هذا املعنى وعملوا به

حسن اجلوار الصرب ، حسن اجلوار كف األذىليس : روى املُروذي عن احلسن= 
                                                           

 (.11)، ومسلم (6427)البخاري ( 2)

 (.16)، (11)مسلم  (3)

 .316ديوان حامت الطاهي ص ( 2)
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 . +على األذى

 : قال منصور الفقيه ميدح بعض إخوانه من جريانه

 يا ساهلي عن حسني

 

 وقد مضى أشكاله 

 أقُل ما يف حسني 

 

 كُف األذى واحتماله 

مزيد بيان وأدلة حلق اجلار عند احلديث عن التقصري يف _إن شاء اهلل_هذا وسيأتي 

 . حقوقه



 

 

 التقصري يف حقوق اجلار
 

16 
 

 رر

 وأسرار

 

 

غري ، وما له من عظيم احلق يف دين اإلسالم، مّر بنا الوصية األكيدة يف حق اجلار

، واملودة، فرتَحلت السماحة، أن كثرًيا من املسلمني قد فرط يف هذا احلق أميا تفريط

 . والشنآن، والتقاطع، والفظاظة، وحل حمَلها الغلظة، واإلحسان بني اجلريان

 . لفض النزاعات واملشكالت، وة إىل احملاكم والُشَرطبل قد َتِصُل حَدُة العدا

ويقوضون صرح املروءة واإلنسانية ، وهم بذلك يشوهون صورة اإلسالم النقية

 . احلقة

وما شاعت تلك األخالق املرذولة يف كثري من جمتمعات املسلمني إالعندما جانبت 

 . ًا مما ذِكرت بهـونسيت حَظ، هدي اإلسالم

فلعل يف ؛ لبعض مظاهر التقصري يف حق اجلار مع حماولة العالج وفيما يلي ذكر

 . وعليه التكالن واهلل املستعان، فإىل تلك املظاهر؛ وتذكرًيا، ذلك إيقاًظا

فمن ؛ وهي تأخذ صوًرا شتى، وتلك املضايقة داخلة يف أذية اجلار :مضايقة اجلار_2

 . أو اخلروج منه، ه دخوُل منزلهمضايقة اجلار إيقاف السيارات أمام بابه حتى يضيَق علي

وتؤذيه بتساقط ، ومن ذلك مضايقته باألشجار الطويلة اليت تطل على منزله

 . األوراق عليه

، ومن ذلك ترك املياه تتسرب أمام منزل اجلار مما يشق معها دخول اجلار منزله

 . وخروجه منه

 . اريومن ذلك إيذاء اجلريان بالرواهح املنتنة املنبعثة من مياه اجمل

ولكن ُيالم إذا مل حيرص على إصالحها ، وقد ال ُيالم املرء على هذا يف بداية األمر

 . أو تعاهدها

  التقصري يف حق اجلار
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حيث متكث طوياًل أمام بيوت ؛ ومن ذلك مضايقتهم مبخلفات البناء وأدواته

 . اجلريان بال داع

وحرص على ، أمام منزل جاره أما إذا احتاج اجلار إىل وضع بعض املخلفات

وَتَحُمُل مثل ذلك من حق ، فمتطلبات احلياة تستلزم مثل هذا؛ العمل فال بأسإجناز 

 . اجلار على اجلار

وشكرهم ، واملقصود أن يعجل املرء يف إماطة األذى عن جريانه مع االعتذار هلم

 . على حتملهم

فتكون عرضة ، ومن مضايقتهم حفر اآلبار وتركها مكشوفة دون وضع محاية هلا

 . اء اجلريان فيهالسقوط أحد أبن

 . ومن املضايقة للجريان وضع الزبل أمام أبوابهم

أو هو البغض والكراهية ملا ، احلسد هو متين زوال نعمة احملسود: حسد اجلار_3

  .(2) يراه من حال احملسود

واحلسد خلق لئيم، ومن لؤمه أنه موكل باألدنى فاألدنى من األقارب، واألكفاء، 

 . اإلخوانواملعارف، واخللطاء، و

ولئن كان احلسد قبيًحا فإن قبحه يزداد إذا كان منصرًفا إىل اجلريان؛ ألنهم من أوىل 

 . الناس ببذل الندى هلم، وكف األذى عنهم

 . فإذا حَل احلسد فال تسل عّما سيكون من التقصري يف حقهم، واإلساءة إليهم

يزول ما بهم من  من حيسد جريانه، ويتمنى أن_واهلل املستعان_فكم من اجلريان

 . نعمة، سواء كانت دينية أو دنيوية
                                                           

 .221انظر أمراض القلوب وشفاؤها البن تيمية، حتقيق محاد سالمة ص  (2)
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وأكثر ما يقع احلسد بني النساء املتجاورات، أو التجار املتجاورين يف حمالت 

 . التجارة

كأن حيتقر جاره، أو يسخر منه لفقره، أو جلهله، : احتقار اجلار والسخرية منه_2

 . أو وضاعته

رية مبلبس اجلار، أو منزله، أو ومن ذلك السخرية حبديثه إذا حتدث، والسخ

 . أوالده أو حنو ذلك

َيا َأُيَها اَلِذيَن آَمُنوا ال َيْسَخْر َقوٌم ]_تعاىل_ويكفي يف التنفري من هذا اخللق القبيح قوله

 [َنِمْن َقْوٍم َعَسى َأْن َيُكوُنوا َخْيرًا ِمْنُهْم َوال ِنَساٌء ِمْن ِنَساٍء َعَسى َأْن َيُكَن َخْيرًا ِمْنُه

  .(22: احلجرات)

واحتقار اجلار ال يصدر من ذي خلق كريم، أو دين قويم، وإمنا يفعله الذين مل 

 . يرتبوا تربية فاضلة

وا كرامًا ملا احتقروا جارهم، بل حلرصوا على أن جيلوه، وأن يرفعوا _وإال لو كان

 . خسيسته

 : ÷قال حسان بن ثابت

 فما أحد منا مبهٍد جلاره

 

 مزٍر به وهو عاهدأذاًة وال  

 ألنا نرى حَق اجلواِر أمانًة 

 

 ( 2)وحيفظه منا الكريم املعاهد 

يف _فاجلار أقرب الناس إىل جاره، وهو أعرفهم: كشف أسرار اجلار_1 

بأسراره؛ فمن اللؤم واألذية للجار كشف سره، وهتك سرته، وإشاعة أخباره _الغالب

 . اخلاصة بني الناس
                                                           

 .11ديوان حسان بن ثابت ص ( 2)
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سر جارهم، وحيافظون على سرته سواء يف َغيبته أو وإال فالكرام حيفظون 

 . حضوره

حدثين : روى حييى ابن زكريا بن حييى الباجي قال=: ×قال اإلمام ابن عبد الرب

مّر مالك بن : حدثين أبي عن إبراهيم عن عبد اهلل قال: حممد بن الفضل املكي، قال

 : أنس بقينة تغين شعر مسلم

 أنِت أخيت وأنت حرمة جاري

 

 حقيٌق علَي حفُظ اجلوارو 

 إن للجار إن تغَيب غيبًا 

 

 حافظًا للمغيب واألسرار 

 

 

 ما أبالي أكان للجار سرت

 

 مسبل أم َبِقْي بغري ستار 

  .(2) +علموا أهليكم هذا وحنوه: فقال مالك 

 : قال احلطيئة

 لعمرك ما اجملاور من كليب

 

 ِبُمْقصًى يف اجلوار وال مضاِع 

 
 جلارهم وليست ُهُم َصَنٌع

 

 َيُد اخلرقاء مثَل يد الَصناِع  

 
 وَيْحُرُم ِسُر جاِرهم عليهم

 

 الِقصاع( 3)ويأكل جارهم ُأُنف 

 
فمن اجلريان من يتتبع عثرات جريانه،  :تتبع عثرات اجلار، والفرح بزالته_5

 . ويفرح بزالتهم، وال يكاد يغض الطرف عّما يراه من أخطاههم وهفواتهم

أن الذي يفتح بصره على جاره سيظفر بكٍم هاهل من هذا القبيل؛ حبكم  وال ريب

القرب، واالطالع على كثري من األحوال؛ فالالهق باجلار أن يتجنب هذا اخللق 
                                                           

 .3/21، وانظر اآلداب الشرعية 314_2/371جة اجملالس به (2)

إذا مل ترع، وكأس : روضة انف: أنف القصاع يريد املستأنف الذي مل يؤكل قبل منه شيء، يقال: قوله (3)

 .221، وديوان احلطيئة ص2/313الس انظر بهجة اجمل. إذا مل يشرب منها شيء قبل: انف
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 . املذموم

 : قال قيس بن عاصم املنقري

 إني امرؤ ال شاهٌن حسيب

 

 دنٌس ُيَغِيره وال أْفُن 

 من منقٍر يف بيت مكرمة 

 

 نبت حوله الُغْصُنوالغصن ي 

 خطباُء حني يقول قاهلهم 

 

 بيض الوجوه أِعَفٌة ُلْسُن 

 ال َيْفَطنون لعيب جارهُم 

 

 ( 2) وهم حلفظ جواره ُفْطُن 

ومن ذلك تنفري الناس من بضاعة اجلار إن كان التجاور : تنفري الناس من اجلار_6 

املشرتي بذم جريانهم، يف املتجر، كما يفعل بعض من ال خالق هلم، حيث يبادرون 

 . حتى ُيْقِبَل الناُس على بضاعتهم، ويعرضوا عن بضاعة جارهم

وهذا من مذموم األخالق، ومن الشح باخلري على عباد اهلل، ومما يُدل على قلة 

الثقة بكفاية اهلل؛ فحري باجلار أن يتجنب هذا اخللق؛ فاهلل هو الرزاق ذو القوة املتني، 

 . ب ألخيه ما حيب لنفسهوال يؤمن أحدكم حتى حي

ومن التنفري من اجلار صد اإلنسان عن اخِلطبة من بنات جاره، حبيث يذم اجلار 

 . وأهل بيته أمام من يريد التقدم للخطبة

ورمبا جتنى وأسرف يف الذم يف جمامع الناس؛ ألجل أن ينفر الناس من جاره، 

 . ويعرضوا عن الزواج من بناته

أمام الناس، والتحذير من تزوجيهم، أو االتصال بهم؛ كل  ومن ذلك ذم أبناء اجلريان

 . ذلك دون ما مناسبة أو داع لذلك، وإمنا يقول ما يقول بسبب لؤم طبعه، ورقة دينه

فمن ذلك إرسال الغنم يف مزرعة اجلار، : التعدي على حقوق اجلار وممتلكاته_1
                                                           

 .2/376عيون األخبار البن قتيبة  (2)
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 . ضراءهاوتركها تعيث فيها فساًدا، ورمبا نفشت فيها لياًل فأبادت خ

ومن التعِدي على حقوق اجلار التعدي على حدوده، ومراسيمه، إما بإزالة، أو 

 . تغيري

  .(2) +لعن اهلل من غَير منار األرض=: "قال النيب 

 . ومن ذلك تغيري جماري السيول، وصرفها عن وجهتها، وحرمان اجلار من منافعها

على أدوات جاره يف الفصل ومن صور التعدي سرقة اإلنسان من جاره، أو تعديه 

 . أو املكتب، أو املزرعة، أو غريها، أو املصنع، أو حنو ذلك

ومن ذلك الكتابة على جدار اجلار، ويقبح األمر إذا كانت كتابات بذيئة؛ فعلى من 

كتبها أن يزيلها، وأن يستبيح اجلار، أو يعوضه، ألن ذلك تعدٍّ عليه، وتشويٌه 

 . جلداره

 . ار إيذاء أبناهه، والعبث بسيارته وساهر ممتلكاتهومن التعدي على اجل

كل ذلك داخل يف أذية اجلار والتعدي عليه؛ فيجب على اإلنسان أن يفطن ملثل 

 . تلك األمور، وأال حيقر شيًئا من أذى اجلار

  .(3) +إنه ال قليل من أذى اجلار=: "قال النيب 

: ؟ قالوا تقولون يف السرقة فما=: "وجاء يف حديث املقداد بن األسود قول النيب 

ألن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه : حرمها اهلل ورسوله، فهي حرام، قال
                                                           

 (.2117)رواه مسلم  (2)

، 7/2141، وذكره اهليثمي يف اجملمع 24/31، وعنه أبو نعيم يف احللية 32/525رواه الطرباني يف الكبري  (3)

 .وقال رجال ثقات
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  .(2) +من أن يسرق من جاره

 . التذمم وما ذلك إال لعظم حق اجلار، وألنه أوىل باحلفظ و

فكثري من الناس ال يربي أوالده على  :قلة االعتداد بتعليم األوالد حق اجلار_7

 . رعاية حق اجلار، واحرتامه، وترك أذيته

 . بل رمبا رأى أوالده يسيؤون للجار دون أن حيرك ساكًنا

 . بل رمبا دافع عنهم إذا شكا منهم أحد اجلريان بسبب أذيتهم وتسلطهم

وهذا من التقصري يف حق اجلار، وإال فإن الكرام يرعون حق اجلار، ويربون 

 . أوالدهم على ذلك

إذا رَويَتهم شعًرا فال ترِوهم إال : مللك بن مروان قال ملؤدب ولدهيروى أن عبد ا

 : مثل قول العجري السلولي

 َيِبْيُن اجلاُر حني يبني عين

 

 ومل تأَنْس إلَي كالُب جاري 

 
 وتظعن جارتي من جنب بييت

 

 ومل ُتْسَتْر بسرت من جدار 

 
 وتأمن أن أطالع حني آتي

 

 عليها وهي واضعة اخِلمار 

 كذلك هدُي آباهي قدميًا 

 

 ( 3) توارثه الِنجاُر عن النجار 

 
فمن اجلريان َمْن ال يأنف من إيذاء جريانه باجللبة، إما  :إيذاء اجلريان باجَلَلبِة_1

برفع األصوات بالغناء واملالهي، أو برفع الصوت بالشجار بني أهل البيت، أو بلعب 

رق باب اجلار وضرب جرس منزله دون األوالد بالكرة وإزعاجهم للجريان، أو بط
                                                           

، وذكره اهليثمي يف 34/645، والطرباني يف الكبري (242)، والبخاري يف االدب املفرد 6/7رواه امحد  (2)

 (.16)، وصحيح االدب املفرد (65)ه ثقات، وصححه االلباني يف الصحيحة رجال: ، وقال7/267اجملمع 

 .74، 11انظر اهلداية اإلسالمية ص ( 2)
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حاجة، أو بإطالق األبواِق املزعجة أمام بيت اجلار خصوصًا يف الليل، أو يف أوقات 

الراحة؛ فلرمبا كان أحد اجلريان مريًضا، أو كبرًيا ال ينام إال بشق األنفس، أو لديه 

 . طفل يريد إسكاته وتهدهته، فال يستطيع ذلك بسبب اإلزعاج واجللبة

كحال من يؤجر العزاب يف البيوت  :تأجري من ال يرغب اجلريان يف إسكانه_24

اآلهلة باحُلُرم، وكحال من يؤجر الفسقة املنحرفني الذين خيشى منهم إفساد أبناء 

 . احلي، وكحال من يؤجر احملالت اليت جتلب الضرر على اجلريان

 خاص ومذهب أمحد ومالك أن مينع اجلار أن يتصرف يف=: ×قال ابن رجب

ملكه مبا يضر جباره، فيجب عندهما كُف األذى عن اجلار مبنع إحداث االنتفاع امُلِضِر 

  .(2) +به، ولو كان املنتفع إمنا ينتفع خباص ملكه

على أنه ال حيسن باجلريان أن يتشددوا فيما ال حيصل فيه أذى، أو فيما يكون قلياًل 

 . من األذى؛ فذلك من حق جارهم عليهم

ن ذلك بيع اإلنسان ما ميلكه من حنو األرض، أو املنزل، أو احملل دون وقريب م

عرضه على جاره القريب؛ فالذي يليق باجلار أن يعرضه على جاره قبل بيعه، فذلك 

 . داخل يف اإلحسان إىل اجلار، فقد تكون له رغبة فيما سيباع، فيكون أحق به من غريه

 . م مل يشرِتفإذا ُعِرض عليه طابت نفسه، سواء اشرتى أ

من كانت له أرض، =: أنه قال "عن النيب _رضي اهلل عنهما_عن ابن عباس

  .(3)+فأراد أن يبيعها فليعرضها على جاره

ومن صور ذلك اإلغراء باجلار، والتجسس عليه، : خيانة اجلار والغدر به_22

 . والوشاية به عند أعداهه
                                                           

 2/252جامع العلوم واحلكم  (2)

 (.6523)، ويف صحيح اجلامع (3257)، وصححه األلباني يف السلسلة 3/277رواه ابن ماجه  (3)



 

 

 التقصري يف حقوق اجلار
 

24 
 

 رر

 وأسرار

 : قال ُهْدَبُة بن اخَلْشَرم

 جاري وإني ال خياف الغدَر

 

 ( 2)وال خيشى غواهلي الغريُب 

ومن صور ذلك تتبع عورات اجلار، والنظر إىل حمارمه عرب سطح املنزل، أو عرب  

 . النوافذ املطلة عليه، أو حال زيارة اجلريان ألهل ذلك الغادر

فذلك العمل من أقبح اخلصال وأحطها، وهو مما يرتفع عنه الكرام؛ فال يصدر إال 

 . خسيس الطبع من جبان لئيم،

ولقد كانت العرب يف جاهليتها وإسالمها تأنف هذه اخلصلة، وتفخر بالرتفع 

 : عنها، قال مسكني الدارمي

 ما ضر جاًرا لي أجاوره

 

 أال يكون لبيته سرت 

 أعمى إذا ما جارتي برزت 

 

 ( 3)حتى يواري جارتي اخِلُدر 

 : وقال عنرتة 

 وأغض طريف إن بدت لي جارتي

 

 ( 2)ري جارتي مأواهاحتى يوا 

 : وقال سويد بن أبي كاهل ميدح قومه 

 ال خياف الغدر من جاورهم

 

 ( 5)(1) أبًدا منهم وال خيشى الَطَبْع 

 . ومن صور اخليانة والغدر باجلار الرتدد على اجلارة؛ طمًعا بها 
                                                           

 .65شعر هدبة بن اخلشرم ص  (2)

 حتى تواري جارتي اجُلدُر: خري من البيت الثاني يروىوالشطر اال (2)

 .3/7واالداب الشرعية  ،2/314وبهجة اجملالس  223الشعر والشعراء البن قتيبة ص : انظر 

  .16ديوان عنرتة ص ( 2)

 .تلطخ العرض: الطبع ما يعابون به، وأصل الطبع( 2)

 .211املفضليات للمفضل الضيب ص  (1)
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 ولقد كان كرام العرب ينفرون من هذه اخلصلة، ويذمون فاعلها غاية الذم؛ بل لقد

كان من مفاخرهم رعايتهم للجارة، وحرصهم على محايتها، وصون كرامتها، 

  .(2) وغض الطرف عنها، وعدم التطلع إليها، أو الطمع فيها

ما تبالي املرأة إذا نزلت بني بيتني من األنصار =: _رضي اهلل عنها_قالت عاهشة

  .(3) +صاحلني أال تنزل بني أبويها

 : قال بشار بن بشر اجملاشعي

 وإني َلَعفٌّ عن زيارة جارتي

 

 وإني ملشنوٌء لدَي اغتياُبها 

 إذا غاب عنها َبْعُلها مل أكن هلا 

 

 زؤوًرا ومل تأنس إلَي كالُبها 

 ومل أك طاَلبًا أحاديث ِسِرها 

 

 ( 2) وال عاملًا من أي جنس ثيابها 

 : وهذا األعشى يقول 

 وال تقَرَبَن جارًة إَن ِسَرها

 

 ( 1) راٌم فانِكَحْن أو تأَبداعليك ح 

 : ويقول يف موضع آخر 

 وجارة جنِب البيِت ال تبِغ ِسَرها

 

 ( 5) فإنك ال ختفى على اهلل خافيا 

وهذا حامت الطاهي ُيقِبح أن يطمع ذو املروءة جبارته، أو أن حتِدثه نفسه بزيارتها  

 : حتت جنح الليل فيقول
                                                           

 13د العرب ص اجلوار عن: انظر( 2)

 .2/32عيون األخبار ( 3)

 .2/312بهجة اجملالس ( 2)

 .37ديوان األعشى ص ( 1)

 .وجاره جنب البيت ال تنع سرها: ويروى البيت( 5)

 .327ديوان األعشى ص : انظر. ال تنع أي ال تظهر وتفشي: قوله 
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 إذا ما بتُّ أختُل ِعْرَس جاري

 

 ليخفيين الظالم فال خفيت 

 وأفضح جارتي وأخون جاري 

 

 ( 2)معاذ اهلل أفعُل ما حييُت 

 : ويقول 

 وما أنا باملاشي إىل سِر جارتي

 

 ( 3)طروقًا أحِييها كآَخَر جانِب 

  .:وتقول اخلنساء متدح أخاها 

 وال يقوم إىل ابن العم يْشِتمه

 

 ( 2)وال َيِدُب إىل اجلارات ختويدا 

 : وقالت فيه 

 مل َتَرُه جارٌة ميشي بساحتها

 

 ( 1)لريبة حني خيلي بيته اجلار 

ومن صور اخليانة والغدر باجلار معاكسة حمارم اجلار عرب اهلاتف؛ فهناك من يؤذي  

جريانه باالتصاالت اهلاتفية، واليت يبتغى من وراهها أن يظفر مبكاملة غادرة يستجر بها 

 . عسول وبعباراته الرقيقةإحدى احملارم بكالمه امل

ورمبا وجد من جياريه يف سفالته وغيه، ورمبا وقع اهلاتف يف يد بريئة ال تعرف 

تلك األالعيب، فاستدرجها ذلك الغادر، ورمبا سجل صوتها يف جهاز التسجيل، 

 . ثم جعل تلك املكاملة إدانة لتلك املسكينة يهددها بها إن مل تستجب ملطالبه

وة أو سبيل إليها، وفاعله َحِرٌي بالعقوبة، َفُيخشى أن تنزل به وهذا نوع من اخلل

 . عقوبة تلوث وجه كرامته

ومثل هذا يقال يف حق بعض النساء ممن رقَّ دينهن، وقَلت مروءتهن، ممن 
                                                           

 .332ديوان حامت ص  (2)

 .341ديوان حامت ص ( 3)

 .14ديوان اخلنساء ص ( 2)

 .11ديوان اخلنساء ص  (1)
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يتعرضن ألبناء اجلريان عرب اهلاتف، أو عرب النظرات الغادرة، أو بإبداء الزينة، أو 

 . وحال اخلروج التربج أمامهم حال الدخول

وأقبح صور الغدر واخليانة باجلار أن يزاني الرجل حليلة جاره، فذلك العمل غاية 

يف الفحش والبشاعة والشناعة؛ ألنه مجع بني جراهم عدة؛ ففيه جرمية الزنا، وأْعِظْم 

بها من جرمية، وفيه جرمية إفساد املرأة على زوجها، وفيه هتك حلرمة اجلار الذي 

 . ه احملافظة على عرضه حال غيبتهينتظر من جار

وهلذا جاء يف ذلك الوعيُد الشديُد حمذًرا من كان له قلب أو ألقى السمع وهو 

 . شهيد

يا رسول اهلل، أي الذنب : قلت: قال÷أخرج الشيخان عن عبد اهلل بن مسعود

 ؟ أعظم

 ؟ ثم أي: قلت. أن جتعل هلل نَدًا وهو خلقك: قال

 ؟ ثم أي: قلت. أن َيطعم معكأن تقتل ولدك خمافة : قال

  .(2) +أن تزاني حليلة جارك: قال

: ؟ قالوا ما تقولون يف الزنا= :"قال رسول اهلل : قال÷وعن املقداد بن األسود

ألن يزني =: "حرام حرمه اهلل ورسوله، فهو حرام إىل يوم القيامة؛ فقال رسول اهلل 

  .(3) +هالرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جار

ولقد أخذ هذا الذنب صفة الفحش، والغدر واخليانة، والتعدي، والظلم، 
                                                           

 (.76)، ومسلم (1534)و ( 111)البخاري  (2)

، وذكره اهليثمي 34/645، والطرباني يف الكبري (242)، والبخاري يف األدب املفرد 6/57أخرجه امحد ( 3)

، ويف صحيح األدب املفرد (65)ورجاله ثقات، وصححه األلباني يف الصحيحة :، وقال7/267يف اجملمع 

(16.) 



 

 

 التقصري يف حقوق اجلار
 

28 
 

 رر

 وأسرار

واإلفساد، ألن اجلار يعرف أوقات جاره دخواًل وخروًجا، وحضًرا وسفًرا، 

 . أحوال البيت وما يدور فيه_غالًبا_ويعرف

وهذا ال ينفي مسؤولية املرأة إذا كانت مطاوعة لذلك الغادر اخلاهن؛ فهي مطالبة 

احلشمة، والسرت، والبعد عن التربج والتبذل، كما أنها مأمورة باحملافظة على دينها، ب

 . وشرفها، وفراش زوجها

فمن حق اجلار، ومما ينبه لشرف همة الرجل : قلة النهوض حلماية اجلار_23

 . _كما مر_أن ينهض حلماية جاره من بالء ينال به؛ فذلك من حق اجلار_وطيب أرومته

 . وض حلماية اجلار فتقصري يف حقه، ودليل على اخلور واملهانةأما قلة النه

فمن الناس من ال يدافع عن جاره إن ُظلم، وال يذب عن عرضه إن نيل مبكروه، 

 . وال يكف البغي عنه إن سامه أحٌد ُخَطَة َضْيٍم

 : ولقد مر بنا أن محاية اجلار من مفاخر العرب، قال السموأل

 اُرناوما ضرنا أَنا قليٌل وج

 

 عزيٌز وجاُر األكثرين ذليُل 

 لنا َجَبٌل حيتُله من ُنجريه 

 

 ( 2)منيٌع َيرُد الطرَف وهو كليل 

كما أن العرب تهجو من ال مينع جاره، وال يدفع عنه، وتعد ذلك ُسَبًة وعاًرا، قال  

 : بشر ابن أبي خازم

 فمن يك من جار ابن ضَباء ساخًرا

 

 اء َمْسَخُرفقد كان يف جار ابن ضَب 

 أجار فلم مينْع من الضيم َجاَرُه 

 

 ( 3)وال هو إذ خاف الضياع ُمَسَيُر 

 . فمن حق اجلار أن ُيحسن إليه كما مر قبل قليل :قلة اإلحسان إىل اجلار_22 
                                                           

 .1شعر السموأل ص  (2)

 .75ديوان بشر بن ابي خازم ص  (3)
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أما قلة اإلحسان إىل اجلار فنقيصة تزري بصاحبها، وتدل على ضعف إميانه، وقلة 

 . الكرام حيسنون إىل جريانهم غاية اإلحسان رسوخه يف الفضيلة، وإال فإن

وما أحد _حني: أو قال_لقد أتى علينا زمان=: قال_رضي اهلل عنهما_عن ابن عمر

أحق بديناره ودرهمه من أخيه املسلم، ثم اآلن الدينار والدرهم أحب إىل أحدنا من 

مة، كم من جار متعلق جباره يوم القيا=: يقول "أخيه املسلم،مسعت رسول اهلل 

 .(2) +هذا أغلق بابه دوني، فمنع معروفه!  يا رِب: يقول

 .(3) +من حق اجلار أن تبسط له معروفك، وتكف عنه أذاك=÷قال عمر بن اخلطاب

ولقد كانت العرب متدح من حيسن إىل جريانه، وتفخر باإلحسان إىل جريانها، 

 . وتعد ذلك من حمامدها ومآثرها

 : يف حسن اجلوارومن أحسن ما قيل : قال األصمعي

 جاورت شيبان َفاْحلوىل جوارهم

 

 ( 2)إن الكرام خيار الناس للجار 

 : وقال امُلَثِقُب العبدي 

 ُأْكِرُم اجلاَر وأرعى حقه

 

 

 ( 1)إن عرفان الفتى احلَق َكَرْم 

ميدح قومه بأنهم ال _وهو ُمعِوُد احلكماء_وقال معاوية بن مالك بن جعفر بن كالب 

 :ابهم عن جريانهم، ويذم من يغلق بابه دون جاره، قاليغلقون أبو

 إْذ بْعُضُهْم حيمي مراصَد بيِته

 

 ( 5)عن جارُه وسبيُلنا مورُود 

                                                            

 +.حسن لغريه(: =72)، وقال األلباني يف صحيح األدب املفرد (222)أخرجه البخاري يف األدب املفرد ( 2)

 .3/27اآلداب الشرعية ( 3)

 .2/314بهجة اجملالس  (2)

 .311املفضليات للمفضل الضيب ص ( 1)

 .323األصمعيات لألصمعي ص (5)
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 . ومما ينبغي التنبيه عليه أن إكرام اجلار خيتلف باختالف األحوال واألشخاص

ثم األمر بإكرام اجلار خيتلف باختالف األشخاص واألحوال؛ =×قال ابن حجر

فقد يكون فرض عني، وقد يكون فرض كفاية، وقد يكون مستحًبا، وجيمع اجلميع 

  .(2) +أنه من مكارم األخالق

 . هذا وسيأتي مزيد بيان لصور قلة اإلحسان إىل اجلار

فمن الناس من ال يعرف جاره : قلة احلرص على التعرف على اجلريان_21

على هذه احلال، إما جتاهاًل، أو املالِصَق، ورمبا دامت اجلرية سنواٍت عديدة وهم 

 . تهاوًنا، أو اشتغااًل بالدنيا، وقلة الفراغ للتعرف على اجلريان، أو حنو ذلك

ويكثر هذا يف املدن الكربى، وال ريب أن هذا الصنيع تفريط وتقصري؛ فمن حق 

 . اجلار أن تتعرف عليه، وأن تتحبب إليه، وتتودد له

فمن الناس من ال َهَم له إال خاصة نفسه، وما : نقلة املشاركة العاطفية للجريا_25

عدا ذلك ال يعنيه يف قليل وال كثري؛ َفَفرُح الناس وحزنهم ومشكالتهم ال تشغل حِيًزا 

 . من تفكريه

وتلك آفة سيئة، وأثرٌة قبيحة، وهي مع اجلريان أسوأ وأقبح؛ فاجلار الصاحل من 

ركهم أتراحهم، فإن ناهلم َفَرٌح ُيعنى بشؤون جريانه، فيشاطرهم أفراحهم، ويشا

َفِرَح معهم، وزاد من أنسهم، وإن نابهم َتَرٌح شاركهم يف مشاعرهم، وواساهم، 

وخفف عليهم مصابهم؛ فإن ذلك دليل اإلميان، وآية املروءة؛ فاملؤمن للمؤمن 

كالبنيان املرصوص يشد بعضه بعضًا، واملؤمنون يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم 

 . حد إذا اشتكى منه عضو تداعى له ساهر اجلسد باحلمى والسهركاجلسد الوا
                                                           

 .24/164فتح الباري ( 2)
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ولقد كان العرب يضربون املثل يف حسن اجلوار جبار أبي دؤاد، وهو كعب بن 

 . +جار كجار أبي دؤاد=: مامة، فيقولون يف مثلهم الساهر

وإن هلك له بعري أو شاة أخلف  ،(2) فإن كعبًا كان إذا جاوره رجل فمات وداه

جاءه أبو دؤاد الشاعر جماوًرا له، فكان كعب يفعل به ذلك، فضربت العرب عليه، ف

 . جار كجار أبي دؤاد: به املثل يف حسن اجلوار، فقالوا

 : قال قيس بن زهري

 أَطِوف ما أطوف ثم آوي

 

 ( 3)إىل جار كجار أبي دؤاد 

رِكَبْتُه  فمن اجلريان من هو حمتاج، ومنهم من قد :قلة التفقد ألحوال اجلريان_26 

 . الديون، ومنهم املرضى، ومنهم املطلقات واألرامل

وكثري من الناس ممن أعطاهم اهلل بسطة يف املال أو اجلاه ال يتفقد جريانه، وال يسأل 

 . عن أحواهلم

بل جتد من الناس من حيسن إىل األباعد، ويتفقد أحواهلم، وجريانه األقربون من 

 . فضله وتفقده حمرمون

إلنسان أن يتفقد جريانه، وأن يسعى يف إيصال النفع إليهم، إما أن فحٌق على ا

يبذل من ماله إن كان موسًرا، أو أن يشفع هلم عند احملسنني، أو أن ُيْعِلم عنهم 

 . املربات واجلمعيات اخلريية؛ حتى تقوم بكفايتهم مبا تستطيع

هذا األمر، فكم من الناس من يغفل عن : الغفلة عن تعاهد اجلريان بالطعام_21

فال يتعاهد جريانه بالطعام، مع أنه قد يصنع ما يزيد على حاجته ثم يرمي باقيه يف 
                                                           

 .أي أعطى أهله مقدار ديته: وداه (2)

 .2/371جممع األمثال : انظر (3)
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 . الِزبل، مع أن ِمْن جريانه َمْن قد يبيت على الطوى ال جيد ما يسد جوعته

عن _رضي اهلل عنهما_وهذا مناٍف حلق اجلرية، وأدب املروءة، فعن ابن عباس

 . +ي يشبع وجاره جاهعليس املؤمن الذ=: قال "النيب 

أوصاني : قال÷بل لقد جاءت الوصية بتعاهد اجلريان بالطعام، فعن أبي ذر

إذا طبخت مرقًا فأكثر ماءه، ثم أنظر إىل أهل بيت جريانك فأِصْبهم = :"خليلي 

 . +منها مبعروف

يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد =: قال "ويف رواية أن النيب 

  .(2) +جريانك

رضي _بل لقد جاء الوعيد فيمن يصبحون، ومن بينهم جار جاهع فعن ابن عمر

أميا أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جاهع فقد برهت منهم =: قال "أن النيب _اهلل عنهما

  .(3) +ذمة اهلل عز وجل

 . ولقد كان العرب يكرمون اجلار، ويفاخرون بإطعامه الطعام

 : قال مسكني الدارمي

 جلاِر واحدٌةناري وناُر ا

 

 ( 2)وإليه قبلي تنزل الِقْدُر 

 : وقال حامت الطاهي 
                                                           

، وأبو يعلى (2311)، والطرباني يف الكبري 1/261، واحلاكم (223)أخرجه البخاري يف األدب املفرد ( 2)

، وقال املنذري يف ، وصححه احلاكم، ووافقه الذهيب(216)، وابن أبي الدنيا يف مكارم األخالق (611)

 .7/267، وكذا قال اهليثمي يف اجملمع (رجاله ثقات: )2/257الرتغيب والرتهيب 

 (.221)، (222)، والبخاري يف األدب املفرد 5/211، وامحد (635)رواه مسلم ( 3)

، وصححه أمحد شاكر يف تعليقه على (2222)، والبزار 6/241، وابن أبي شيبة 3/22أخرجه امحد ( 2)

 (.1774)د املسن
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 أيا ابنة عبد اهلل وابنة مالك

 

 ويا ابنة ذي الربدين والفرس الِوْرِد 

 إذا ما عملِت الزاَد فالتمسي له 

 

 أكياًل فإني لست آكَله وحدي 

 أخًا طارقًا أو جاَر بيٍت فإنين 

 

 بعدي أخاف َمَذَماِت األحاديث من 

 وكيف يسيغ املرء زاًدا وجاُره 

 

 ( 2)خفيُف امِلَعى بادي اخلصاصة واجلهد 

 . بل قد كانوا يذمون غاية الذم من يبيت مآلن البطن من الشبع، وجاره جاهع 

 : أهجى بيت قول األعشى: قال الثعاليب

 تبيتون يف املشتى مالًء بطوُنكم

 

 ( 3) وجاراُتكم غرثى َيِبْتَن مخاهصا 

أنتم تبيتون الليلَة الشاتيَة الباردَة مالَء البطون من الّشبع، وجاراتكم تبيت : يقول 

 . ُخْمَص البطون من اجلوع؛ فأين أنتم وأين املكارم واملروءات

ما حيصل من _حبكم القرب_فاجلريان حيصل بينهم :قلة التهادي بني اجلريان_27

ا يؤِصر العالقة فيما بينهم، اهلفوات والزالت، وما شاكل ذلك، فيحتاجون إىل م

 . وإىل ما يذيب أسباب الفرقة والعداوة

ويأتي على رأس ذلك اهلديُة؛ فهي جتلب املودة، وتكذب سوء الظن، وتستل 

 . سخاهم القلوب

 إن اهلدية حلوٌة

 

 كالسحر جتتذب القلوبا 

 تدني البعيد عن اهلوى 

 

 حتى تصِيره قريبًا 

 وتعيد مضطغن العدا 

 

 عد بغضته حبيبًاوة ب 

                                                            

مل تنسب، وعقب عليها التربيزي حلامت خياطب بها  2/313، ويف محاسة أبي متام 2/312بهجة اجملالس ( 2)

 .2/215، والكامل 23/254امرأته، ووردت منسوبة لقيس بن عاصم املنقري يف األغاني 

 .224أحسن ما مسعت للثعاليب ص ( 3)
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 ـتنفي السخيمة عن ذوي الش

 

 ( 2)حنا ومتتحق الذنوباـ 

ومع عظم شأن اهلدية، ومع حاجة اجلريان إليها إال أن من الناس من ال يأبه بها،  

فرمبا مّرت األعوام تلو األعوام، ورمبا حدثت مشكالت بني اجلريان، ومع ذلك ال 

 . األعمار دون تهاٍد بني اجلريان يبادر أحد منهم باهلدية، بل رمبا مّرت

ومن هنا تهي حبال املودة، وتتصرم عرى احملبة بني اجلريان، فيحسن باجلريان أن 

يتهادوا فيما بينهم، وأن يتعاهدوا باهلدية األقرب فاألقرب، جاء يف صحيح البخاري 

يا رسول اهلل، إن لي جارين، فإىل أيهما : قلت: قالت_رضي اهلل عنها_عن عاهشة

  .(3) +إىل أقربهما منك باًبا=: ؟ قال أهدي

 . أي أشدهما قرًبا +أقربهما=: وقوله=: ×قال ابن حجر

احلكمة فيه أن األقرب يرى ما يدخل بيت جاره من هدية وغريها، فيتشوف : قيل

هلا؛ خبالف األبعد، وأن األقرب أسرع إجابة ملا يقع جلاره من املهمات، وال سيما يف 

 . أوقات الغفلة

اإلهداء إىل األقرب مندوب؛ ألن اهلدية يف األصل ليست : قال ابن أبي مجرة

  .(2) +واجبة، فال يكون الرتتيب فيها واجًبا

فمن الناس من يتكرب عن قبول اهلدية من جاره،  :عن قبول هدية اجلار التكرب_21

 . وذلك إذا كانت يسرية قليلة، أو كانت من جار فقري أو وضيع

 . املذموم، ومما يورث البغضاء والشحناءوهذا من الكرب 

فالالهق باجلار أن يقبل هدية جاره ولو قَلت، سواء أكان غنًيا أم فقرًيا، أو كان 
                                                           

 .312روضة العقالء البن حبان ص ( 2)

 .( 6434)، و (3515)، و (3351)ري البخا( 3)

 .24/162فتح الباري ( 2)
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 . رفيًعا أو وضيعًا، فاهلدية ال تقدر بقيمتها، وإمنا تقدر مبعناها

 . وإذا قبلَت اهلديَة من اجلار أْفَرْحَته، وأشعرته بتواضعك وحمبتك له

  .(2) +يا نساء املؤمنات، ال َتْحِقرَن جارٌة جلارتها ولو ِفْرِسن شاة=: " قال النيب

هو العظم قليل : الِفْرِسن بكسر الفاء، وسكون الراء، وكسر السني ثم نون

 . اللحم، وهو خف البعري أيًضا، وقد يستعار للشاة وهو الظلف

  .(3) حافر الشاة: واملقصود بالفرسن يف احلديث

ال حتقرن جارة أن تهدي إىل جارتها شيًئا ولو أن تهدي هلا ما ال : ثومعنى احلدي

ُينتفع به يف الغالب، وإمنا حذف املفعول؛ اكتفاء بشهرة احلديث، وألن املخاطبني 

  .(2) يعرفون املراد منه

ال متتنع جارة من الصدقة : ومعناه=: يف هذا احلديث رمحه اهلل قال النووي

هلا واحتقارها املوجوَد عندها، بل جتود مبا تيسر وإن كان واهلدية جلارتها؛ الستقال

َفَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل ]: _تعاىل_قلياًل كفرسن شاة، وهو خري من العدم، وقد قال اهلل

  .(1: الزلزلة) [َذَرٍة َخْيرًا َيَره

 . +اتقوا النار ولو بشق مترة=: "وقال النيب 

وهو تأويل مالك؛ إلدخاله هذا احلديَث يف هذا التأويل يف الظاهر، : قال القاضي

 . باب الرتغيب يف الصدقة

  .(1) +وحيتمل أن يكون نهًيا للمعطاة عن االحتقار: قال
                                                           

 ( 2424)، ومسلم (6421)رواه البخاري ( 2)

 .24/1، وفتح الباري 3/34، واآلداب الشرعية 11، 1/17انظر صحيح مسلم بشرح النووي ( 3)

 .24/151انظر فتح الباري ( 2)

 .1/11صحيح مسلم بشرح النووي ( 1)
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حيتمل أن يكون النهي للمعطية، وحيتمل : وقال الكرماني=: ×وقال ابن حجر

 . أن يكون للُمهدى إليها

مبعنى من،  +جلارتها=: قولهوال يتم محله على املهدى إليها جبعل الالم يف : قلت

  .(2) +وال ميتنع محله على املعنيني

 : وباجلملة فاحلديث ُيستفاد منه فاهدتان

 . أال حتقر املرأة شيًئا تهديه جلارتها ولو قل_2

 . أال حتتقر املرأة امُلهَدى إليها شيًئا ولو كان قلياًل أو حقرًيا_3

 : وإمنا خص النساء بالنهي ألمور منها

 . لنساء يكثر منهن االحتقار للُمهدى، أو املهديأن ا_2

 . وألن النساء أكثر اتصااًل باجلريان من الرجال؛ حبكم املكث والقرار_3

  .(3)_واهلل أعلم_وألن النساء موارد املودة والبغضاء_2

فمن التقصري يف حق اجلار منعه ما يطلبه من حنو  :منع اجلار ما حيتاج إليه عادًة_34

 . لح، واملاءالنار، وامل

ومن ذلك رفض إعارته ما اعتاد الناس استعارته من أمتعة البيت كالِقْدر، والَدْلو، 

 . والفأس، والصحفة، والسكني، والَقدوم، والغربال، والفرش، وحنو ذلك

 [َوَيْمَنُعوَن اْلَماُعوَن]:_تعاىل_وقد محل كثري من املفسرين املاعون يف قوله

األدوات وحنوها؛ ذلك أن منعها دليل لؤم الطبيعة، ودناءة  على هذه( 1_2: املاعون)

 .(2) النفس
                                                           

 .24/151فتح الباري ( 2)

 .24/151فتح الباري : انظر( 3)

 .551_1/556انظر تفسري القرآن العظيم البن كثري ( 2)
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وِمْن َمْنِع اجلاِر ما حيتاج إليه َمْنُعُه من أن يغرز خشبًة أو بناءًا على جداره أو بناهه 

إذا استأذنه، واحتاج إليه، ومل يكن فيه ضرر؛ فإن متكني اجلار من ذلك داخل يف 

 . ا أن فيه تركًا إليذاهه، ومضاَرتِه، والتضييق عليهاإلحسان إليه، والرفق به، كم

ال مينعن =: "قال رسول اهلل : قال÷ففي الصحيحني، وغريهما عن أبي هريرة

  .+أحدكم جاره أن يغرز خشبة يف جداره

 . (2)+ما لي أراكم عنها معرضني، واهلل ألرمنَي بها بني أكتافكم=: ثم يقول أبو هريرة

ب اإلمام أمحد أن اجلار َيْلزمه أن ُيمِكن جاَره من ومذه=: ×قال ابن رجب

وضع خشبة على جداره إذا احتاج إىل ذلك، ومل يضَر جبداره؛ هلذا احلديث 

 . الصحيح

وظاهر كالمه أنه جيب عليه أن يواسيه من فضل ما عنده مبا ال يضر به إذا علم 

 . (3)+حاجته

 . (2)+إليه وال ضرر عليه ببذلهوجيب عند أمحد أن يبذل جلاره ما حيتاج =: وقال

فمن الناس من يستعري بعض ما : قلة االهتمام بإعادة املعار من اجلريان إليهم_32

حيتاج إليه من جريانه، ولكنه ال يأبه بإعادة ذلك املستعار، ورمبا كان اجلريان حيتاجون 

 . إىل ما أعاروه

 . بل إن من الناس من يستعري وجيحد ما استعاره

حيسن يف حق كل أحد فضاًل عن اجلار، ولقد جاء يف سبب قطع يد املرأة وهذا ال 
                                                           

 .3/26، وامحد (2641)، ومسلم (5637)، و (3162)البخاري ( 2)

 .2/253جامع العلوم واحلكم ( 3)

 .2/252جامع العلوم واحلكم ( 2)
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  .(2) املخزومية اليت أَهَم قريشًا أْمُرها أنها كانت تستعري املتاع وجتحده

إما نسياًنا، أو تهاوًنا، أو حنو : قلة املباالة بدعوة اجلار إىل الوالهم واملناسبات_33

ا يوغر الصدر، ويورث لدى اجلار الشكوك يف ذلك، وهذا األمر ال َيْحُسن؛ فهو مم

جاره؛ فقد يظن أنه حمتقر له، غري مباٍل به، فحري باجلار أن حيرص على دعوة جريانه 

 . خصوًصا يف املناسبات العامة، خاصة وأن اجلار يرى املدعوين يتوافدون إىل بيت جاره

 . كما حيسن باجلار إذا مل ُيْدَع أال يْعُظم ذلك يف نفسه، وأال يتشوف إىل دعوة جاره له

بل جيمل به أن حيسن الظن جباره، وأن يلتمس له أحسن املخارج واملعاذير؛ فذلك 

 . من دالهل السمو، وكرم النفس، ورسوخ القدم يف الفضيلة

جاره، ويستضيفه مراًرا،  فمن الناس من يدعوه :ترك اإلجابة لدعوة اجلار_32

عتذارات، وحيتج بكثرة املشاغل إلولكنه ال جييب الدعوة، بل يكثر من ا

 . واالرتباطات

وقد يكون صادقًا فيما يقول، ولكن ذلك ال يعفيه من إجابة اجلار يف بعض 

 . األحيان، وإال فال أقل من التلطف يف االعتذار؛ حتى يقبل اجلار

ليوافق، وليجب الدعوة؛ ألن الشيطان مرتبص ببين وإن رأى أن ذلك ال جيدي ف

فرمبا شعر اجلار بدنو منزلته، وأنه ليس أهاًل ألن يزار، ورمبا ساورته الظنون بأن  آدم؛

جاره حيتقره، وال يراه إال هماًل مضاًعا، أو لقًى مزدرًى خصوًصا إذا كان املدعُو ذا 

 . منصب ومنزلة

جاره إذا اعتذر عن اجمليء إليه؛ فالعاقل ال على أنه حيسن باجلار أن يبسط عذر 

يستويف حقه كاماًل، بل يرضى بالقليل وبالعفو الذي يأتيه من جريانه، والكريم 
                                                           

 .23/13فتح الباري : انظر( 2)
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يقضي الناس حقوقهم، ويتغاضى عن حقه إذا ُقِصر فيه؛ فذلك أبقى للود، وأحفظ 

 . ملا بني األحبة من العهد

 إذا أنت مل تستبق وَد صحابٍة

 

 ( 2) كثرت بَث املعايبعلى َدَخٍن أ 

: قال "فعن أبي رقية متيم الداري عن النيب  :قلة التناصح بني اجلريان_31 

هلل، ولكتابه، ولرسوله،  +:قلنا ملن يا رسول اهلل؟ قال +ثالًثا_الدين النصيحة=

  .(3) +وألهمة املسلمني وعامتهم

، ومع ذلك قَل فالنصيحة واجبة لعموم املسلمني، وهي يف حق اجلار أوجب وآكد

من حيرص عليها ويسديها جلريانه، مع أنه يوجد من بني اجلريان من ال يشهد صالة 

اجلماعة، وقد يوجد فيهم من يتعاطى املسكرات، وقد يوجد من يدخل آالت الفساد 

يف بيته، وقد يوجد بينهم من يعق والديه، أو يقطع أرحامه، أو يؤذي جريانه بأنواع 

 . من األذى

 . د من بينهم من هو متلبس بكثري من املخالفات الشرعيةوقد يوج

ومع ذلك يندر أن جتد من ُيْعنى بالنصيحة، ويْقُدُرها قدرها؛ فيقوم مبناصحة 

 . جريانه باألسلوب احلكيم املناسب

 . ومن هنا تتزايد الشرور، وترتسخ، وُتْسَتْمرأ

بعضهم بعًضا، حتى  فواجب على اجلريان أن يتناصحوا فيما بينهم، وأن ُيَكِمل

 . تشيع فيهم احملبة، وُتْرَفَع عنهم العقوبة

فقد توجد النصيحة، وقد : التكرب عن قبول النصيحة، والزراية بالناصح_35
                                                           

 .2/12عيون األخبار ( 2)

 (.55)مسلم  رواه( 3)
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يبذهلا ناصح مشفق أمني، ومع ذلك ال جتد أفئدة مصغية، وال آذاًنا مصيخة، بل إن 

 . هناك من يردها، ويزري مبن أسداها

 . الناصح، وناصبه العداء، وأضمر له الشربل رمبا أساء الظن ب

 وكم سقت يف آثارهم من نصيحٍة

 

 وقد يستفيد البغضة امُلَتَنِصح 

ومع ذلك فال ينبغي للمرء ترك النصح، بل عليه أن يستمر عليه، وأن ينوع يف  

ويدفع اهلل بها من البالء ما ال يعلمه إال هو؛ فقد _كما مر_أساليبه؛ فالنصيحة واجبة

 . ع املنصوح، وقد خيف شرهيرتد

 . فال يعين أنها ال جتدي مع كل أحد_وإذا مل ُتْجِد النصيحة مع شخص ما

ثم إن على املنصوح أن يتقبل النصيحة بقبول حسن، وأن حيسن الظن مبن نصح 

 . له، وأن يشكره على حرصه ومبادرته

ن يضمر له بل عليه أن يتلقى من يهدي إليه شيئًا من عيوبه بالبشر والفرح، وأ

احملبة واملودة؛ فإصالح النفس ال يتأتى بتجاهل عيوبها، وال بإلقاء الستار عليها، 

 . والعاقل اللبيب يفرح بالنقد اهلادف كفرحه بالثناء الصادق

وهذا األمر قريب مما قبله، فكثري من الناس ال  :قلة التعاون على الرب والتقوى_36

فال يأبه باحنراف أبناء اجلريان، وال بشيوع  يتعاون مع جريانه على الرب والتقوى،

 . املنكرات يف احلي

وقد يكون من بني اجلريان َمْن هو طالب علم، أو صاحب دعوة، أو آمٌر باملعروف 

 . ناٍه عن املنكر

 . ومع ذلك ال حتس له وجبًة، وال تسمع له ركًزا

الرب والتقوى،  وهذا تفريط كبري وخلل فادح؛ فالالهق باجلريان أن يتعاونوا على
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على أبناء احلي، وحيموهم من أسباب االحنراف ورفقة _على سبيل املثال_فيحرصوا

 . السوء، ويوجدوا هلم البداهل املناسبة قدر املستطاع

وعليهم أن حيرصوا على القضاء على املنكرات املوجودة يف احلي، ويناصحوا 

حالت بيع الغناء، واألفالم أصحاب احملالت اليت تغري بالفساد، وتنشر الرذيلة، كم

 . اهلابطة، وكمحالت بيع الدخان، واجملالت اخلليعة

ومن التعاون املطلوب تعاوُنهم واهتمامهم حِبَلق القرآن الكريم يف املساجد، 

 . وتسهيل مهام القاهمني عليها، وبذل ما يستَطاع يف سبيل الرقي بها

عز _ن وحتفيظهن كتاب اهللومن ذلك االهتمام بنساء احلي، واحلرص على توجيهه

 . _وجل

ومن ذلك العناية بدعوة أهل احلي؛ إما عرب توزيع الكتب العلمية، واألشرطة 

النافعة، أو باستضافة بعض أهل العلم إللقاء الكلمات املفيدة يف املسجد، أو غري 

 . ذلك مما فيه نفع للحي وأهله

يتدارسون فيه وضع ومما جيمل بهم أن يكون بينهم اجتماع شهري أو أسبوعي 

احلي، ويطرحون فيه ما جيُد من مشكالت، وما يتطلبه احلي من حلول وإصالحات؛ 

َوَتَعاَوُنوا َعَلى اْلِبِر ]:يقول_عز وجل_فهذا من التعاون على الرب والتقوى، واهلل

  .(3: املاهدة) [َوالَتْقَوى َوال َتَعاَوُنوا َعَلى اإِلْثِم َواْلُعْدَواِن

فمن الناس من هو كثري اخلصومة : خلصومة واملالحاة بني اجلريانكثرة ا_31

واملالحاة مع جريانه، فرتاه يتشاجر معهم عند كل صغرية وكبرية، ورمبا وصل األمر 

 . إىل االشتباك باأليدي، ورمبا تطور األمر فوصل إىل الُشرط واحملاكم

قليل من سعة العقل وكرب وكثرًيا ما يكون النزاع بسبب أمور تافهة، ميكن اإلنسان ب

النفس أن ينظر إليها ويبتسم من حدوثها؛ فاحلياة ال ختلو من أعمال تثري النفس، ومن 
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أناس يثريون اخلصومة؛ فإذا أمعن اإلنسان يف األمل من تلك األمور الصغرية فإن ذلك 

 . ناتج عن ضيق نفسه، وخفة عقله

أن يعملوا على حنو ما وإذا أَمْلت أن يسري الناس على وفق ما تشتهي، و

 . فخرٌي لك أال تنتظر طوياًل؛ ألنك قد ُرْمَت مستحياًل_تريد

ولكن خرٌي من ذلك أن تأخذ الناس كما هم، فتسمو بنفسك، وترتفع عن 

السفاسف، وتكون واسَع النفس عميقها، تتقبل شرور الناس وأعماهلم الصغرية 

 . بصدر رحب ونفس مطمئنة

 : قومهقال طرفة بن العبد ميدح 

 ُفُضٌل أحالُمهم عن جارهم

 

 ( 2)رُحُب األذرع باخلري ُأُمْر 

فهناك من اجلريان من يتخاصم  :التهاجر والتقاطع بني اجلريان عند أدنى سبب_37 

 . مع جريانه، ولكنه يبقي على حبال املودة، فال يصرمها البتة

مة، فظلم، ولكن هناك من إذا خاصم جارًا أو أحًدا من الناس فجر يف اخلصو

 . وتعّدى، وهجر صاحبه، وقاطعه حتى بعد أن تنتهي اخلصومة

 . بل رمبا تربص به، وأَلب اجلريان عليه

وما أكثر وقوع هذا األمر بني اجلريان، فبمجرد أدنى خالف يسري ال يرتتب عليه 

شيء يف الغالب يهجر أحدهم أخاه، ويعطيه ظهره، ويقطع شواجر احملبة، ووشاهج 

 . ألخَوةالرمحة وا

 . وما هكذا تورد األمور، وال هكذا تكون املعاملة بني املسلمني

ال تباغضوا، وال حتاسدوا، وال تدابروا، وال تقاطعوا، وكونوا =: "قال النيب 
                                                           

 .71ديوان طرفة بن العبد ص ( 2)
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  .(2)+عباد اهلل إخواًنا، ال حيل ملسلم أن يهجر أخاه فوق ثالث

وقوعه بني اجلريان أشد  فإن_ولئن كان هذا األمر مرفوضًا وقوعه بني عامة املسلمني

وأكرب؛ فليس من احلكمة أن يتخاصم اجلريان عند كل صغرية وكبرية، وليس من 

الدين وال املروءة بعد اخلصام أن يتهاجروا ويتقاطعوا؛ فاخلصومة الشريفة خصومة 

دعا إليه سبب معقول، وتبودلت فيها احلجج والرباهني من غري مهاترٍة أو مسابٍة، 

شوفُة الظاهرة ال اخلفية الدنيئة، وخرج كل خصم من املعركة شريًفا والوساهُل املك

نبياًل مل ُتدِنْسه اخلصومة؛ فاخلصومة الشريفة كالصراع بني فارس نبيل وفارس نبيل، 

ال بد حلربهما من سبب معقول قوي، فإذا حتاربا خضعا متام اخلضوع لقوانني 

ب اخلداع واملراوغة، وإذا انتهى الفروسية، وترفعا عن الصغاهر والسفاسف، وأسالي

  .(3) الصراع انتهت اخلصومة

فكثرًيا ما تفسد ذات البني بني  :قلة احلرص على إصالح ذات بني اجلريان_31

أو بسبب تافه حقري، ورمبا قامت سوق العدواة _كما مر_اجلريان إما بسبب خصومة

 . بني اجلريان بدون سبب ظاهر

 . صالح، ورأب الصدع، ومجع الكلمةومع ذلك قَل من حيرص على اإل

 . بل قد يوجد من مَحالة احلطب من يغري العدواة، ويذكي أوارها

فهذا الصنيع ال جيوز، بل الالهق باجلريان أن َيُهُبوا إلصالح ذات البني إذا فسدت 

 . بني بعضهم، ويعظم هذا الواجب يف حق من له جاه ومكانة

 ِمْن َنْجَواُهْم ِإاَل َمْن َأَمَر ِبَصَدَقٍة َأْو َمْعُروٍف َأْو ال َخْيَر ِفي َكِثرٍي]: _تعاىل_قال

ِإْصالٍح َبْيَن الَناِس َوَمْن َيْفَعْل َذِلَك اْبِتَغاَء َمْرَضاِة الَلِه َفَسْوَف ُنْؤِتيِه َأْجرًا 
                                                           

 .عن انس رضي اهلل عنه( 3551)، ومسلم 1/77رواه البخاري ( 2)

 .5/375فيض اخلاطر ألمحد أمني : انظر( 3)
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  .(221: النساء)[َعِظيمًا

ُيسعى يف الصلح فقد تبذل األسباب، و: العناد وقلة االستجابة لداعي الصلح_24

بني اجلريان، ولكن قد يوجد من يتعنت، ويركب رأسه، ويرفض الصلح، فيكتوي 

اجلميع بلهيب الفرقة، فال حيسن بالعاقل أن يرفض الصلح، بل ينبغي له أن يفرح 

 . به، وأن يشكر من سعى له

فبعض الناس َيْقُصُر إحسانه على اجلار ذي  :ترك اإلحسان للجار الغريب_22

 . أو اجلار البلدي الذي هو من أهل بلده أصاًل الرحم،

لكنه ال حيسن إىل اجلار الغريب الذي حل عندهم، وهذا من التقصري؛ فاجلار جار 

له حقه أَيًا كان، بل رمبا كان الغريب أوىل باإلحسان، إن كان قريًبا مالصقًا، أو كان 

 . حمتاًجا؛ فذلك مما يؤنسه، وُيَهِون عليه غربته

إن الغريب إذا نزل بني الكرام أْنسوه أهله؛ من حسن كرمهم، وطيب وهلذا ف

 . معشرهم

تذاكر أهل البصرة من ذوي اآلداب واألحساب يف أحسن =: ×قال ابن عبد الرب

ما قاله املوَلدون يف حسن اجلوار من غري تعسف وال تعجرف، فأمجعوا على بييت أبي 

 : اهلندي، وهما

 نزلت على آل املهلب شاتيًا

 

 غريبًا عن األوطان يف بلد َمْحِل 

 فما زال بي إكراُمهم وافتقادهم 

 

 ( 2)وبُرهُم حتى َحِسْبُتُهُم أهلي 

فاألصل أال يبقى يف جزيرة العرب كافر، : ترك اإلحسان للجار غري املسلم_23 

 . واألصل أال ُيْسَتْقَدَم الكفار إىل بالد املسلمني
                                                           

 .3/21االداب الشرعية : ، وانظر2/311بهجة اجملالس ( 2)
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ملسلمني قد ابتلوا بهم، فصاروا يعيشون بني ولكن طاملا أنهم قد أتوا، وأن ا

كان على من جاورهم أن حيسن جوارهم، ما داموا مقيمني على  ظهرانيهم جرياًنا هلم

الَلُه َعْن اَلِذيَن َلْم ُيَقاِتُلوُكْم ِفي الِديِن َوَلْم  الينهاكم]: _تعاىل_العهد، قال اهلل

 [وُهْم َوُتْقِسُطوا ِإَلْيِهْم ِإَن الَلَه ُيِحُب اْلُمْقِسِطنَيُيْخِرُجوُكْم ِمْن ِدَياِرُكْم َأْن َتَبُر

  .(7: املمتحنة)

حيث ذبح شاًة ÷وهذا ما فهمه الصحابي اجلليل عبد اهلل بن عمرو بن العاص

 . هل أهديتم منها جلارنا اليهودي؟ ثالث مرات: فقال

تى ظننت أنه ما زال جربيل يوصيين باجلار ح=: يقول "مسعت النيب : ثم قال

  .(2) +سيورثه

أنه يشمل  ففهم هذا الصحابي اجلليل من هذا احلديث يف حسن معاملة اجلار

 . املسلم والكافر

ويف ظل هذا التوجيه القرآني عاش أهل الكتاب يف جوار املسلمني ينعمون باألمن 

 . والطمأنينة على أنفسهم وأعراضهم وأمواهلم

 . يكونوا جيدونها بني أهليهم وبين جنسهم ومَلتهمبل لقد وجدوا معاملًة وعداًل مل 

وحني وجدوا تلك املعاملة احلسنة والعدل واخللق من املسلمني أحبوا دين 

 . اإلسالم، وسارعوا إىل الدخول فيه عن قناعة ويقني

 . وال يعين اإلحسان إليهم أن حنبهم، ونتوالهم؛ فذلك قدر زاهد على اإلحسان

مي يف حق اجلار إال أن من الناس من ال حيسن إىل اجلار ومع هذا التوجيه اإلسال

 . الكافر، بل إن منهم من يسيء إليه، ويظلمه حبجة أنه كافر
                                                           

وقال ( 112)، والرتمذي (5223)، وأبو داود (245)، والبخاري يف األدب املفرد 3/264أخرجه امحد ( 2)

 .حسن غريب
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وهذا ال جيوز، بل عليه أن حيسن إليه، وأعظم ذلك أن يدعوه إىل اإلسالم، وأن 

 . يرغبه فيه

 ويعظ الكافر بعرض اإلسالم عليه، ويبني حماسنه=: ×قال ابن أبي مجرة

  .(2) +والرتغيب فيه برفق

فاجلار الصاحل من عالمات السعادة، ومن  :قلة العناية باختيار اجلار الصاحل_22

عن النيب ÷عاجل البشرى، أخرج البخاري يف األدب املفرد، عن نافع ابن احلارث

من سعادة املرء املسلم املسكن الواسع، واجلار الصاحل، واملركب =: قال "

  .(3)+اهلينء

ذلك جتد كثرًيا من الناس ال يبالي باختيار اجلار الصاحل، خصوًصا إذا أراد بناء ومع 

 . منزل جديد، أو شراءه، فرتاه حيرص على حسن املوقع، وقربه من اخلدمات العامة

 . أما صالح اجلريان من عدمه فال يشغل باله، وال مير خبياله

 . (2)+الرفيق قبل الطريقاجلار قبل الدار، و=: ÷وهذا خلل وخطل، ومن كالم علي

 : وأخذه الشاعر فقال

 يقولون قبل الدار جاٌر موافُق

 

 ( 1)وقبل الطريِق النهِج ُأْنُس رفيِق 

 : وقال آخر 

 اطلب لنفسك جريانًا جتاورهم

 

 ( 5)ال تصلح الداُر حتى يصلَح اجلاُر 

                                                            

 .24/156فتح الباري ( 2)

 +.صحيح لغريه(: =75)، وقال األلباني يف صحيح األدب املفرد (226)األدب املفرد ( 3)

 .3/72، واآلداب الشرعية 2/312بهجة اجملالس ( 2)

 .املرجع السابق( 1)

 .3/27، واآلداب الشرعية 2/312بهجة اجملالس ( 5)
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الصاحل، فهناك فكما أن هناك من ال يأبه باختيار اجلار  :التفريط باجلار الصاحل_21

من ال يبالي بالتفريط باجلار الصاحل، فرتاه ال حيافظ عليه، وال يقدر قدره، وال يظهر 

له املودة واحملبة، بل رمبا أساء إليه بقوله أو فعله، أو بهما مجيًعا، ومن هنا يتسبب يف 

 . رحيله وفراقه

ري، أو طمعًا يف ومن الناس من يفرط جباره الصاحل بالرحيل عنه، إما رغبة يف التغي

تأجري منزله أو بيعه، أو ما شاكل ذلك من األسباب، متناسيًا أو ناسيًا جاره الصاحل 

 . الذي ال يقدر بثمن

ومن التفريط باجلار الصاحل قلة املباالة به إذا هَم بالرحيل عن داره األوىل، فال جتد 

عن رأيه إذا َوَجد من  من جريانه من يثنيه عن رحيله، ويعزم عليه بالبقاء فلرمبا عدل

جريانه رغبًة فيه، وشفقة عليه خصوصًا إذا مل يكن هناك سبب ُمِلٌح يدعوه للرحيل، 

 . أو كان ثَم سبب ميكن أن ُيزال

وكل هذا تفريط باجلار؛ فأنى لك بعد هذا جبار صاحل يبذل لك معروفه، ويكف 

 عنك أذاه، وحيتمل أذاك، وحيميك ممن ينالك؟

ر الصاحل منزلًة عند العقالء، وَمْن يْقدرون املكارم قدرها؛ فهم ال وهلذا فإن للجا

يعدلون به شيًئا، وال يرتضون به بداًل، وال يبغون عنه ِحواًل؛ ألن فيه أْنَس 

بعد _وحشتهم، واستقرار حياتهم، وبه األمن على كل مرختص ونفيس، فهو

دتهم وعتادهم عند غناهم حال الفقر، وغياثهم وجندتهم يف اخلطوب، وهو ع_اهلل

 . النوازل؛ فبقاؤه خصب ونعمة، وفراقه ورحيله َمْحٌل ونقمة

وهلذا كان السلف الصاحل، والكرام من الناس ال يؤثرون باجلار الصاحل مااًل وال 

 . عرضًا من الدنيا

بكم تشرتون جواَر سعيد : باع أبو اجلهم العدوي داره مباهة ألف درهم، ثم قال= 
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 ؟ وهل يشرتى جواٌر قط :بن العاص؟ قالوا

ردوا علَي داري، وخذوا مالكم؛ ال أدع جوار رجل إن قعدت سأل عين، : قال

وإن رآني رَحب بي، وإن غبت حفظين، وإن شهدت قربين، وإن سألته قضى 

 . حاجيت، وإن مل أسأله بدأني، وإن نابتين ناهبة فَرج عين

  .(2)+فبلغ ذلك سعيًدا، فبعث إليه مباهة ألف درهم

وملا عزم أبو الربكات التلمساني على الرحلة من بالد املغرب إىل الشرق كتب إليه 

 : ابن خامتة أحد شعراء تلمسان أبياتًا يقول فيها

 أمشَس الغرِب حّقًا ما مسعنا

 

 بأنك قد سئمت من اإلقامه 

 وأنك قد عزمت على طلوع 

 

 إىل شرق مسوت به عالمه 

 لقد زلزلَت منا كَل قلٍب 

 

 حبق اهلل ال َتِقم القيامه 

 . +ال أرحل من إقليم فيه من يقول مثل هذا=: فقال أبو الربكات 

، ثم ختم +أمشس الغرب=: ونفثة السحر والتأثري يف هذا أنه هيأ ملراده بقوله

إشارة إىل أن طلوع الشمس من مغربها من عالمات قيام  +ال تقم القيامة=: بقوله

مل من بالد الغرب قيامٌة لقلوب حمبيه؛ وهلذا ثناه عن الساعة، وأن طلوع هذا العا

  .(3)رحيله، فمكث أبو الربكات يف بلده

فمن الناس من هو حمب للتنقل والرتحال، : االستعجال بالرحيل عن اجلريان_25

 . ومنهم من يرحل عن جريانه ألتفه األسباب، ومنهم من يرحل بال سبب أصاًل

وأن يصرب على ما _كما مر_ريانه إذا كانوا صاحلنيوالالهق باملرء أن حيافظ على ج
                                                           

 .3/325األعيان البن خلكان  اتوفي( 2)

 .1/227، وأثار الشيخ حممد البشري اإلبراهيمي 322اهلداية اإلسالمية ص : انظر( 3)
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يصيبه منهم إذا كان يسرًيا، وأن حياول استصالحهم إذا كان ممكًنا، ثم إذا أراد 

 . الرحيل فليرتيث، وليتأَن، وليستِخْر، وليستشْر

  .(2)+إنه َلُحَوٌل ُقَلٌب=: والعرب متدح من كان كذلك وتقول

  .(3)+طأ زاد الَعُجولاخل=: وتذم من يستعجل، وتقول

جاء رجل إىل أبي العباس أمحد بن حييى ثعلب يشاوره يف االنتقال من حملة إىل = 

 . أخرى؛ لتأذي اجلوار

صربك على أذى من تعرفه خري لك من استحداث من ال : إن العرب تقول: فقال

  .(2)+تعرفه

أي _عاملة اجلارفاألصل يف م :قلة املراعاة ألقدار اجلريان وإنزاهلم منازهلم_26

 . أن ُيرعى حُقه_جار

ولكن هناك أمور يغفل عنها بعض الناس يف معاملتهم جلريانهم، فرتاهم 

يعاملونهم معاملة واحدة دون مراعاة ألقدارهم ومنازهلم، ودون فهم لطباهعهم 

 . ونفسياتهم

ة ختتلف والالهق باملرء أال تغيب هذه املعاني عن باله حال معاملته جلريانه؛ فاملعامل

باختالف األشخاص واألحوال؛ فللجار العامل حق، وللعابد حق، وللكبري حق، 

وللصغري حق، وللمكافئ حق، وللعاصي حق، ولليتيم حق، ولألرملة حق، 

  ...وللغريب حق، وهكذا

فلهذا حق اإلجالل والتوقري، وهلذا حق الرمحة والشفقة، وهلذا حق النصح 
                                                           

 .244األمثال ألبي عبيد ص ( 2)

 .2/123جممع األمثال للميداني ( 3)

 .3/34اآلداب الشرعية ( 2)
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  ...وهكذاواملالطفة، وهلذا حق التواصي، 

ثم إن من اجلريان من يكفيه طالقة احمليا وابتداء السالم، ومنهم من تكفيه الزيارة 

احلولية أو الشهرية، ومنهم من يعفو عن حقه كاماًل، ومنهم من ال يرضى إال 

  ...باملالحظة الداهمة واملالطفة املستمرة، وهكذا

تهم، ومراعاُة عقوِل الناِس فمعاملتهم بهذا املقتضى تعني كثرًيا على استبقاء مود

وطباِعهم ونزعاتهم فيما ال ُيْقِعُد حَقًا أو يقيم باطاًل مظهٌر من مظاهر اإلنسانية 

 . املهذبة، ولون من ألوان الذوق الرفيع

هو كذلك يأتي ف وهذا األمر وإن كان عاهًدا إىل األملعية وهي يف أصلها موهبة إهلية

 . بالَدَرَبِة واملمارسة

 . فقد مّر بنا أن من حق اجلار أن تصرب على أذاه: احتمال اجلاِر والصرِب على أذاه قلة_21

 . ومن الناس من ال يصرب على أدنى هفوة تصدر من جاره؛ فال يتغاضى وال يتغافل

بل يضع كل شيء على باله؛ فما أن يصاب بالتافه من األمر إال وتراه حرج 

اهلموم يف صدره، فتؤرق جفنه،  الصدر، هليف القلب، كاسف الوجه، تتناجى

 . وتقض مضجعه، وما ذلك إال لرخاوة نفسه، وضيق عطنه، وقلة حتمله

ولو حدثت ملن هو أقوى منه احتمااًل ملا ألقى هلا بااًل، وملا حركت منه ساكًنا، بل 

 . نام ملء عيونه رضَي البال، مرتاح القلب

هفوة؛ فاجلار أوىل بأن تعفو  ومن هنا ال ينبغي للجار أن يتضايق من جاره ألدنى

 . عنه، وتتغاضى عن زلته، خصوًصا إذا كان ذا فضل وإحسان

 وإذا احلبيب أتى بذنب واحد

 

 ( 2)عجاءت حماسنه بألف شفي 

                                                            

 .2/211مفتاح دار السعادة البن القيم ( 2)
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 . وهناك من الناس من يرد اإلساءة بأشد منها

 . وهذا من التقصري يف حق اجلار، ومما يوغر الصدور، ويغري العدواة

 [ْذ اْلَعْفَو َوْأُمْر ِباْلُعْرِف َوَأْعِرْض َعْن اْلَجاِهِلنَيُخ]:_تعاىل_قال

  .(211:األعراف)

 وهذا يف حق الناس كلهم؛ فكيف باجلار؟

فليس من الالهق بذي الفضل أن يرد إساءة جاره مبثلها أو أشد، بل الالهق به أن 

يارة، أو يصفح، ويعفو، وأن يناصح، وإن أراد أن يأخذ حقه فليأخذه بالعدل دون ز

وإن صرب وغفر فإن ذلك من عزم األمور، وإن أخذ باألسباب امُلصلحة للجار . تعٍد

 . كان ذلك نورًا على نور

ما يلقاه من أذى جاره أمره بالصرب، فلما  "وهلذا ملا اشتكى رجل إىل النيب 

 . تكررت األذية والشكاية أرشده إىل عالج مفيد مع بعض الناس

 +اذهب فاصرب=: يشكو جاره فقال "جاء رجل إىل النيب =: قال÷فعن أبي هريرة

فطرح متاعه يف الطريق،  ،+اذهب فاطرح متاعك يف الطريق=: فأتاه مرتني أو ثالثًا فقال

 . فجعل الناس يسألونه فيخربهم خربه، فجعل الناس يلعنونه، فعل اهلل به وفعل

  .(2) +ارجع، ال ترى شيئًا تكرهه: فجاء إليه جاره فقال له

ففي هذا احلديث حتريم أذية اجلار، وفيه حث ملن أوذي أن يصرب، وفيه عالج ملن 

 . متادى يف أذية جاره

وليس معنى ذلك أن ُيْخِرَج كُل َمْن آذاه جاُرُه متاَعُه إىل السوق، ولكنه عالج 

 . نبوي قد ينفع مع بعض النفوس اليت ال يكفها عن أذاها إال التشهري ونشر اخلزي
                                                           

، واحلاكم (534)، وصححه ابن حبان (231)، والبخاري يف األدب املفرد (2252)أخرجه أبو داود ( 2)

 .إسناده حسن: 3/21، ووافقه الذهيب، وقال ابن مفلح يف اآلداب 1/264
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رًيا ما يكون الصفح عن الرجل، والعفو عن زلته دواًء لسوء خلقه، وإال فكث

 . وتقومًيا لعوجه، فيعود اجلفاء إىل ألفة، واملناوأة إىل مساملة

أما التسرع إىل دفع السيئة مبثلها أو بأشد منها دون نظر إىل ما يرتتب عليها من األثر 

 . السيئ فدليل ضيق الصدر، والعجز عن كبح مجاح الغضب

إمنا يتفاضل الناس يف السماحة والسيادة على قدر تدبرهم للعواقب، وإسكاتهم و

  .(2) الغضَب إذا طغى

فإذا أساء إليك أحد من جريانك فادفع باليت هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه 

 . عداوة كأنه ولي محيم؛ فذلك من دالهل مروءتك، ومن عالمات سؤددك

نه، واحتمال عثرات جريانه، وبذل املعروف مروءة الرجل صدق لسا=: وهلذا قيل

 . (3)+ألهل زمانه، وكفه األذى عن أباعده وجريانه

 : قال أحدهم

 أقول جلاري إذ أتاني معاتبًا

 

 ُمِداًل حبٍق أو ُمِداًل بباطل 

 إذا مل َيِصْل خريي وأنت جماوٌر 

 

 ( 2)إليك فما شري إليك بواصل 

 :ى الصفح واإلعراضوقال امُلَثِقب العبدي يف احلث عل 

 وكالٍم سيٍئ قد وقرت

 

 ُأُذني عنه وما بي من صمم 

 َفَتَعَزيُت؛ خشاًة أن يرى 

 

 جاهٌل أني كما كان زعم 

 وَلَبْعُض الصفِح واإلعراض عن 

 

 ( 1)ذي اخلنا أبقى وإن كان ظلم 

                                                            

 .72، 73انظر اهلداية اإلسالمية ص( 2)

 .122عني األدب والسياسة وزين احلسب والرياسة لعلي بن عبد الرمحن بن هذيل ص ( 3)

 .3/27شرعية اآلداب ال( 2)

 .311املفضليات ص ( 1)
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ه، قد مر بنا أن من حق اجلار إكراَمُه، وكَف األذى عن: اإلقامة بدار اهلوان_27

والصرَب على أذاه، وأن الكرام يقضون حق اجلرية، ويصربون على ما يأتيهم من أذى 

 . جريانهم

 . ولكن قد يبتلى اإلنسان جبار سوٍء َيَعُز عالجه، ويتعذر استصالحه

 . وال ريب أن جار السوء من البالء، ومما ُيتعوذ منه

عوذ بك من جار اللهم إني أ= :"كان من دعاء النيب =: قال÷فعن أبي هريرة

  .(2) +السوء يف دار املقام؛ فإن جار الدنيا يتحول

أن الصرب على أذى اجلار حممود ُمرَغٌب فيه إذا مل يرتتب عليه _أيًضا_وال ريب

هوان أو مذلة، ومل حيصل بسببه ضرر على اإلنسان يف دينه وعرضه، أو كان اجلار 

 . ممن ميكن عالجه أو استصالحه

جلار، وترتب على اجلوار أن ُيهان اإلنسان، ويستذل، وخشي أما إذا عز عالج ا

اإلنسان أن يناله األذى يف دينه وعرضه فإن احلزم واحلكمة يقتضيان أن يرحل عن 

 . داره، وما زالت وصايا احلكماء تتتابع يف ذلك

  .(3) +ال ينفعك من جار سوء توٍق=: والعرب تقول يف أمثاهلا

  .(2) +داريبعت جاري ومل أبع =: وتقول

 . إني كنت راغًبا يف الدار إال أن جاري أساء جماورتي، فبعت الدار من أجله: يقول

وأخربي ابن الكليب أن النعمان بن املنذر سأل الصقعب ابن عمرو =: قال أبو عبيد

 ؟ ما الداء العياء: _وكان من حكماء العرب_النهدي
                                                           

 (.76)، وصححه األلباني يف صحيح األدب املفرد (221)أخرجه البخاري يف األدب املفرد ( 2)

 .311األمثال ألبي عبيد ص ( 3)

 .317األمثال ألبي عبيد ص ( 2)
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  .(3) (2) +عنه َسَبَعك جار السوء الذي إن قاوْلته بهتك، وإن ِغْبَت: قال

 : حني رحل من إشبيلية×قال ابن عبد الرب

 ما لي أراك ُمَرِحاًل: وقاهلٍة

 

 ( 2)صرًبا وامسعي القول جممال: فجاوبت 

 تنَكر َمْن ُكَنا ُنَسُر بقربه 

 

 بعد ما كان سلسال وعاد زعافا 

 وحق جلاٍر مل يواِفْقه جاره 

 

 وال الءمته الدار أن يرتحال 

 أليس حبزم من له الظل مقعٌد 

 

 إذا أدركته الشمس أن يتحوال 

 ُبلْيُت حبمٍص وامُلقام ببلدة 

 

 طوياًل لعمري ُمْخِلٌق يورث الِبَلى 

 إذا هان حٌر عند قوم أتاهم 

 

 ومل ينأ عنهم كان أعمى وأجهال 

 ومل تضرِب األمثال إال لعامل 

 

 ( 1) وال غَرب اإلنسان إال ليعقال 

 : ال آخروق 

 إذا ما احُلر هان بأرض قوم

 

 فليس عليه يف هرب جناح 

 وقد ُهَنا بأرضكم وصرنا 

 

 ( 5)لقًى يف األرض تذروه الرياح 

 : وقال آخر 

 وكانت إذا ضاقت علَي َمَحَلٌة

 

 ( 6)تيَمْمُت أخرى ما علَي تضيق 

                                                            

 .وقع يف عرضك: سبعك( 2)

 .317األمثال ألبي عبيد ص ( 3)

 .وال يستقيم عروضيًا. فقلت صربًا وامسعي القول جمماًل: صلورد يف الشطر الثاني يف األ( 2)

زعاقًا، والزعاق هو املاء الشديد املرارة، الذي ال يطاق : السم، وحيتمل أن تكون رواية البيت: الزعاف( 1)

 . شربه، والزعاق يناسب السلسل ويطابقه بل والزعاف كذلك

 .3/33 اآلداب الشرعية( 5)

 .3/32اآلداب الشرعية ( 6)
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 : وقال آخر

 يلومونين أن بعت بالرخص منزاًل

 

 ًا هناك ُيَنِغُصومل يعرفوا جار 

 كفوا املالم؛ فإنها: فقلت هلم 

 

 ( 2)جبريانها تغلو الدياُر وترخُص 

 : وقال آخر 

 واترك حمَل السوِء ال َتْنِزْل به

 

 وإذا نبا بك منزٌل فتحَوِل 

 داُر اهلواِن ملن رآها داَرُه 

 

 (3)أفراحٌل عنها كمن مل يرحِل 

فمن الناس من ينسى جريانه بعد أن يرحل عنهم، : قلة الوفاء للجار بعد الرحيل_21 

 . أو بعد أن يرحلوا عنه

واملروءة تقضي بأن تكون وفَيًا جلارك، فمن الوفاء له أال تنساه بعد رحيله عنك، أو 

رحيلك عنه، وأن تتواصل معه بالزيارة، واهلدية، أو املهاتفة، أو حنو ذلك مما يبقي على 

 . حبال املودة

ذكره باخلري، والثناء عليه بعد انقضاء مدة اجلوار، خصوًصا إذا كان من ومن الوفاء له 

 . احملسنني

 : قال النابغة الذبياني

 ال َيْبَعِد اهلل جريانًا َتَرْكُتُهُم

 

 مثَل املصابيح جتلو ليلة الظلم 

 ال َيْبَرمون إذا ما األفق جَلَله 

 

 ( 2)برُد الشتاء من اإلحمال كاأَلَدِم 

وءة أن تعرض عن ذكر ما تعرف عن جريانك من السوء بعد أن تفارقهم؛ فذلك ومن املر 

 . من حسن التذمم، ومجيل الوفاء
                                                           

 .3/27، واآلداب الشرعية 2/312بهجة اجملالس ( 2)

 .331األصمعيات ص ( 3)

 . 15ديوان النابغة الذبياني ص ( 2)
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وبعد هذا التطواف يف احلديث عن اجلار؛ يتبني لنا ِعَظم حقه، وعظم دين اإلسالم 

 . حيث رعاه حق رعايته، كما يتبني لنا أن التقصري يف حق اجلار مدعاة للفرقة والشقاء

وصفوة احلديث، أن انتظام رابطة اجلوار حيث يذهب التنافر بني اجلريان، وحيل 

 . ألكرب شاهد على رقي اجملتمع، ومسو آدابه_حمله الرتاحم والتآزر على مرافق احلياة

وبإصالح هذه الرابطة تطوى عن احملاكم قضايا كثرية ال منشأ هلا إال عدم رعاية 

  .(2)حق اجلار

متامه يف هذا املوضوع، وعلى اهلل قصد السبيل، وصلى اهلل على هذا ما يسر اهلل إ

 . نبينا حممد وآله وسلم
                                                           

 .72اهلداية اإلسالمية ص : انظر( 2)

 اخلامتة
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