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مقدمة
الحمد لله ،والصلةا والسلما على رسول الللله ،وعلللى
آله وصحبه ومن والها.
ت
صللل ِ
أما بعد :فإن الروابط بين الناس كللثيرةا ،وإن ال ّ
التي تصل بعضهم ببعض متعددةا.
فهنلللاك رابطلللة القرابلللة ،وهنلللاك رابطلللة النسلللب
والمصاهرةا ،وهنللاك رابطللة الصللداقة والزمالللة ،وهنللاك
رابطة الجوار والمسكن إلى غير ذلك.
فعلى هذها الروابط تقوما المم ،وبهذها الصلت تتكللون
الممالك والدول.
ومللتى سللارت هللذها الروابللط علللى أسللاس مللن الللبر
والتقوى والمحبة والرحمة ،عظمت المة ،وقوي شأنها،
هيب جانبها.
و ِ
ت تلللك الروابللط
م ْ
صلل َ
ومتى أهملت هذها الحقللوق ،وتف ّ
شقيت المة ،وهانت ،وحل بها التفكك والدمار.
ومن أجل ذلك جللاء السلللما بمراعللاةا تلللك الروابللط،
وتقويمها ،وتمكينها ،وإحاطتها بما يحفظ وجودها ،ويعلي
منارها.
ف الشارع في دعوته برعاية الروابط الكللبرى
ولم يكت ِ
دين ،بل اتجه إلى الروابللط الصللغيرةا كرابطللة
كرابطة ال ّ
صللا؛ ذلللك أن هللذها
النسللب والجللوار وغيرهللا اتجاهًللا خا ً
الروابط كحلقات في سلسلة كبيرةا هي رابطة المة.
وكمال السلسلة الكبيرةا وقوُّتها في سلللمة الحلقللات
ومتانتها.
ومللن تلللك الروابللط الللتي دعمهللا السلللما ،وأوصللى
بمراعاتها ،وشدد في البقاء عليها ،رابطللة الجللوار ،تلللك
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الرابطة العظيمة التي فرط كثير من النللاس فيهللا ،ولللم
يرعوها حق رعايتها.
والحديث في الصفحات التالية سيكون حول التقصللير
في حق الجار.
دها،
وقبل ذلك سيتم الحللديث عللن تعريللف الجللار ،وحلل ّ
قه ،ووصاية السلما به.
وح ّ
ثم بعد ذلك يتم الحديث عن مظاهر التقصير في حللق
الجار مع محاولة علجا تلك المظاهر.
فأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفللع
بهلذها الصللفحات ،وأن يجعلهلا خالصلة للوجهه الكريللم،
والله أعلم ،وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
محمد بن إبراهيم
الحمد
الزلفي 23/12/1
417هل
ص.ب460 :
www.toislam.net

رر
وأسر
ار

التقصير في حقوق الجار

تعريلف الجلار
أول ً :الجار في اللغة :قال ابن منظللور×= :والجللوار:
المجاورةا ،والجار الذي يجاورك.
وجاور الرج َ
جواًرا ،والكسر أفصح:
جواًرا و ُ
ل مجاورةا و ِ
ه.
ساك َن َ ُ
ب منلله+
وإنه ل َ َ
ل من الجوار ،وضللر ٍ
ن الجيرةا :لحا ٍ
حس ُ
).(1

وقللال= :وجللاُرك :الللذي يجللاورك ،والجمللع أجللوار،
وجيرةا ،وجيران ،ول نظير له إل قللاع ٌ ،وأقللواع ٌ ،وقيعللان،
).(2
وقيعة+
ن جللاورك
ثانًيا :تعريف الجار فللي الصللطلحا :وهللو َ
ملل ْ
ما أو كافًرا ،بللًرا أو فللاجًرا،
جواًرا شرعًيا سواء كان مسل ً
قا أو عدّوا ً ،محسنا ً أو مسيئا ً ،نافًعا أو ضللاًرا ،قريب ًللا
صدي ً
أو أجنبًيا ،بلدي ّا ً أو غريًبا.
وللله مراتللب بعضللها أعلللى مللن بعللض ،تزيللد وتنقللص
بحسللب قربلله ،وقرابتلله ،ودينلله ،وتقللواها ،ونحللو ذلللك،
).(3
فَي ُْعطى بحسب حاله وما يستحق

 (1)1لسان العرب لبن منظور .4/153
 (2)2المرجع السابق .4/135
 (3)3انظر لسان العرب  ،54_4/153وفتح الباري لبن حجر العسقلني.
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حلد الجلوار
اختلفت عبارات أهلل العلللم فلي حلد الجلوار المعتللبر
):(1
عا ،فمما قيل في ذلك ما يلي
شر ً
_1أن حد الجوار أربعون داًرا من كل جانب ،وقللد جللاء
ذلك عن عائشة_رضي الله عنها_كما جللاء عللن الزهللري
والوزاعي.
_2أنه عشرةا دور من كل جانب.
_3أن من سللمع النللداء هللو جللار ،وقللد جللاء ذلللك عللن
علي÷.
_4أن الجار هو الملصق الملزق.
د.
_5أن حد الجوار هم الذين يجمعهم مسجد ٌ واح ٌ
والقرب_والله أعلللم_أن حللد الجللوار ُيرجللع فيلله إلللى
العرف؛ فما علم عرفا ً أنه جار فهو جار.

 (1)1انظر جامع العلوما والحكم لبن رجب الحنبلي  ،1/437وفتح الباري
لبن حجر .461 ،10/455
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شمول مفهوما الجار
ل ريب أن الجوار في المسكن هو أجلى صللور الجللوار
وأوضحها.
ولكن مفهوما الجار والجوار ل يقتصر على الجوار فللي
المسكن فحسب؛ بل هو أعلم ملن ذللك؛ فالجلار معتلبر
في المتجر ،والسوق،
والمزرعة ،والمكتب ،ومقعد الدرس.
ومفهوما الجار يشمل الرفيق في السفر؛ فإنه مجللاور
لصاحبه مكاًنا وبدنا ً ،ولكل واحد منهما علللى الخللر حللق
الجوار.
والزوجة كللذلك تسللمى جللارةا ،كمللا جللاء فللي تفسللير
ر ِذيِ اَل ْ ُ
ب
ر اَل ْ ُ
واَل ْ َ
واَل ْ َ
جن ُجج ِ
قْرب َججىَ َ
قوله_تعالى_] َ
جججاَ ِ
جججاَ ِ
ب[ )النساء.(36 :
صاَ ِ
ب ِباَل ْ َ
جن ْ ِ
ح ِ
واَل ّ
َ
با ،بللل إن العللرب كللانت تسللمي الزوجللة
وسيأتي بيان تلك الية قري ً
جارةا كما قال العشى لمرأته الهزانية حين طلقها:

ة
أياَ جاَرتاَ ب ِي ِْنيِ فإنك طاَلق ْ

وموموقججة مججاَ دمججت فينججاَ
ة
وواَمقجججججججججججججججججججججججججج ْ

وكللذلك مفهللوما الجللار يشللمل الجللوار بيللن الللدول
والممالك؛ فلكل دولة على جارتها حق الجوار.
وكذلك ُيقال للللذي يسللتجير بللك :جللار ،وللللذي يجيللر:
جار.
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وصاية السلما بالجار
لقد أوصى السلما بالجار ،وأعلى مللن قللدرها؛ فللجللار
في السلما حرمللة مصللونة ،وحقللوق كللثيرةا لللم تعرفهللا
قوانين الخلق ،ول شرائع البشر.
بل إن تلك القوانين والشرائع الوضعية لتتنكللر للجللار،
وتستمرئ العبث بحرمته؛ إذ غالًبا ما يكون العبللث بحللق
الجار أسهل تناول ً ،وأقل كلفة ،وأسنح فرصة.
ع َ
ن الله
ولقد بلغ من ِ
ظم حق الجار في السلما أن قر َ
حق الجار بعبادته وتوحيللدها_تبللارك وتعللالى_وبالحسللان
إلى الوالدين ،واليتامى ،والرحاما.
دواَ
واَ ْ
عب ُ ُ
قال_عز وجل_في آيللة الحقللوق العشللرةاَ ] :
سججاَناَ ً
ر ُ
ه َ
ولَ ت ُ ْ
كواَ ب ِجج ِ
ن إِ ْ
ح َ
اَلل ّ َ
وِباَل ْ َ
شججْيئْاَ ً َ
ه َ
شجج ِ
واَل ِججدَي ْ ِ
ذيِ اَل ْ ُ
ر ِذيِ
ساَ ِ
وب ِ ِ
واَل ْ َ
م َ
واَل ْ َ
واَل ْي ََتاَ َ
ن َ
مىَ َ
قْرَبىَ َ
َ
جججاَ ِ
كي ِ
ْ
ْ
ْ
ْ
ُ
ن
ص اَ ِ
ب ِبجاَل َ
ر اَل ُ
واَل َ
جن ْ ِ
ح ِ
جن ُ ِ
واَل ّ
ب َ
ب َ
اَلقْرَبىَ َ
جاَ ِ
واَْبج ِ
ل[ )النساء.(36 :
اَل ّ
سِبي ِ
ر ِذيِ اَل ْ ُ
قْرب َججىَ[ :هللو الللذي
واَل ْ َ
فقوله_تعللالى_َ ] :
جاَ ِ
ب جللواُرها ،وقيللل:
بينك وبينه قرابة ،وقيل :هو الذي قَللُر َ
المسلم ،وقيل :الزوجة.
ب[ :قيللل :هللو الللذي يعللد فللي
ر اَل ْ ُ
واَل ْ َ
جن ُ ِ
وقولهَ ] :
جاَ ِ
العرف جاًرا وبينك وبين منزله فسحة.
وقيللل :هللو الللذي ليللس بينللك وبينلله قرابللة ،وقيللل:
).(1
الزوجة :وقيل :غير المسلم
أما السنة النبوية فقد استفاضللت نصوصللها فللي بيللان
رعايللة حقللوق الجللار ،والوصللاية بلله ،وصلليانة عرضلله،
 (1)1انظر :تفسير البغوي معللالم التنزيللل  ،211 ،2/310وزاد المسللير
لبللن الجللوزي  81_2/78وجللامع العلللوما والحكللم  438 ،1/437وفتللح
القدير للشوكاني .465_4/464
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والحفاظ على شرفه ،وستر عورته ،وسلد خّلتله ،وغلض
البصر عن محارمه ،والبعد عن ما يريبه ويسيء إليه.
ومللن أجلللى تلللك النصللوص وأعظمهللا مللا جللاء فللي
الصحيحين مللن حللديث عائشللة وابللن عمللر_رضللي الللله
عنهما_أن النبي " قللال= :ماَ زاَل جبريججل يوصججينيِ
).(1
باَلجاَر حتىَ ظننت أنه سيوّرثِّه+
أي ظننت أنه سيبلغني عن الللله المللُر بتللوريث الجللارِ
الجاَر.
وهذها كلمة جامعة بالغة؛ فإن الوصللاية بالجللار تشللمل
كف الشر عنلله وإسللداء الخيللر إليلله ،وقللوله "= :حتىَ
ظننت أنه سيوّرثِّه +يللدل علللى أن الوصللاية بالجللار
كانت على جانب عظيم من التأكد ،والحث علللى رعايللة
حقوقه ).(2
هذا وسيأتي مزيد بيللان لوصللاية السلللما بالجللار فيمللا
سيأتي من صفحات.

 (1)1البخاري ) ،(6014ومسلم ) ،(2624من حديث عائشة ،والبخاري )
 (6015ومسلم ) (2625من حديث ابن عمر.
 (2)2انظر الهداية السلمية للشيخ محمد الخضر حسين ص .78
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حقوق الجلار

56
)(1

دا وأما أصللولها
حقوق الجار على وجه التفصيل كثيرةا ج ً
فتكاد ترجع إلى أربعة حقوق:
ة عاليللة،
دما أن للجللار مكانلل ً
_1كف اَلذى :فقللد تقلل ّ
ة مصونة.
وحرم ً
ومن أجل ذلك جاء الزجر الكيد والتحذير الشديد فللي
حق من يؤذي جارها؛ فالذى بغير حق محرما ،وأذية الجار
ما.
أشد تحري ً
جاء في صحيح البخاري عن أبي شريح÷عللن النللبي "
قللال= :واَلله لَ يججؤمن ،واَللججه لَ يججؤمن ،واَللججه لَ
يؤمن.+
قيل :من يا رسول الله ؟
).(2
قال= :من لَ يأمن جاَُرهُ بواَئقه+
وجاء في صحيح مسلم عن أبلي هريلرةا÷علن النلبي"
قال= :لَ يدخل اَلجنة من لَ يأمن جاَرهُ بججواَئقه+
).(3

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرةا_رضي الله عنه
_= :من كاَن يؤمن بججاَلله واَليججوم اَلخججر فل يججؤِذ
جاَرهُ.(4) +
ي " :يا رسللول الللله !
وعن أبي هريرةا÷قال :قيل للنب ّ
 (1)1انظر إحياء علوما الللدين للغزالللي  ،114_1/111ومختصللر منهللاجا
القاصللدين لبللن قدامللة ص  ،105_104والداب الشللرعية لبللن مفلللح
 ،30_2/16وجامع العلوما والحكم  ،10/456_1/343وموعظة المؤمنين
للقاسمي ص  ،161_160والهداية السلمية ص  ،83_78والجوار عنللد
العرب في الشعر حتى العصر الموي د /مرزوق بن تنباك ص .51_43
 (2)2البخاري ).(6016
 (3)3مسلم ).(46
 (4)4البخاري ) ،(6018ومسلم ).(47
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إن فلنة تقوما الليللل ،وتصللوما النهللار ،وتفعللل ،وتصللدق،
وتؤذي جيرانها بلسانها ؟
قال رسول الله "= :لَ خير فيهاَ ،هججيِ مججن أهججل
اَلناَر.+
دق بللأثوار ) ،(1ول
قالوا :وفلنة تصلللي المكتوبللة ،وتصلل ّ
تؤذي أحدا ً ؟
فقال رسول الله "= :هيِ من أهل اَلجنة.+
ولفلللظ الملللاما أحملللد= :ولَ تجججؤذيِ بلسجججاَنهاَ
جيراَنهاَ.(2) +
بل لقد جاء الخبر بلعن من يؤذي جللارها ،ففللي حللديث
أبي جحيفة÷قال :جاء رجل إلللى النللبي " يشللكو جللارها،
فقال له= :اطرحا متاعك في الطريق.+
قال :فجعلل النلاس يملرون بلله فيلعنلونه ،فجللاء إلللى
ت من الناس ؟.
النبي " فقال :يا رسول الله ،ما لقي ُ
ت منهم ؟ .+قال :يلعنوني.
قال= :وماَ لقي َ
قال= :فقد لعنك اَلله قبل اَلناَس.+
قال :يا رسو َ
ل الله ،فإني ل أعود.+
=قال علي بن أبي طالب للعباس +ما بقي من كرما
إخوانللك ؟ قللال :الفضللال إلللى الخللوان ،وتللرك أذى
).(3
الجيران+
فللانظر كيللف عللد ّ العبللاس÷تللرك أذى الجيللران مللن
الكرما.
ولقد كان العللرب يتمللدحون بكللف الذى عللن الجللار،
 (1)1الثوار جمع ثور وهو القطعة العظيمة من القط ،وهو اللبن الجامد
المستحجر.
 (2)2رواها احمد  ،2/440والبخاري في الدب المفرد ) ،(119وصللححه
الحاكم  ،4/166ووافقه الذهبي.
(3)3الداب الشرعية .2/18
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قال هدبة بن الخشرما:

56

ب
مْعللز ُ
يللبيت عللن الجيللران ُ
جهلللللللللللللللللللللللللللللللللله
وقال:
ول نخللذل المللولى ول نرفللع
العصللللللللللللللللللللللللللللللللا

ح حواشللي الحلللم للخيللر
مريلل ُ
ُ
)(1
واصلللللللللللللللللللللللللللف
عليلله ول ُنزجللي إلللى الجللار
)(2
عقربللللللللللللللللللللللللللللا

م
وإن هوا َ
ن الجللارِ للجللارِ مللؤل ٌ

وفاقرةا ٌ تأوي إليها الفللواقر

دا عللد ّ هللوان الجللارِ لجللاِرها فللاقرةا ً مللن
بللل إن لبيلل ً
الفواقر ،قال:
)(3

_2حماَية اَلجججاَر :فمللن الوصللية بالجللار ومللن حقلله
حمايته ،ومما ينبلله لشللرف همللة الرجللل نهوضلله لنقللاذ
جارها في بلء ُينال به ،سللواء كللان ذلللك فللي عرضلله ،أو
بدنه ،أو ماله أو نحو ذلك.
ولقد كانت حماية الجار من أشهر مفاخر العرب الللتي
ملت أشعارهم.
قال عنترةا:

وإني لحمي الجار من كل ذلة

وأفرحا بالضيف المقيم وأبهللج
)(4

وقالت الخنسا ء تمدحا أخاها بحمايته جاَرها:

وجارك محفللو ٌ
ظ منيللعٌ بنجللوةاٍ

من الضيم ل ي ُللؤذى ول يتللذلل
)(5

وقالت:

ي يللوما الحفللا
يحامي عن الحلل ّ

ظ والجار والضيف والن ّللّزل

)(6

وكان لبي حنيفة×جار بالكوفة إذا انصرف من عمله
دا قول العرجي:
يرفع صوته في غرفته منش ً
(1)1
(2)2
(3)3
(4)4
(5)5
(6)6

شعر هدبة بن الخشرما ص .124
شعر هدبة بن الخشرما ص .67
ديوان لبيد ص .220
ديوان عنترةا ص .37
ديوان الخنساء ص .113
ديوان الخنساء ص .123
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أضاعوني وأي فتى أضللاعوا

ليللوما كريهللة و ِ
سللداد ثغللرِ

فيسمع أبو حنيفة إنشادها هللذا الللبيت ،فللاتفق أن أخللذ
الحرس في ليلة هذا الجللار وحبسللوها ،ففقللد أبللو حنيفللة
صوته تلك الليلة ،وسأل عنه من الغد ،فأخبروها بحبسلله،
فركب إلى المير عيسى بن موسى ،وطلب منلله إطلق
الجار ،فأطلقه في الحال.
فلما خرجا الفتى دعاها أبو حنيفة ،وقال له سللّرا ً :فهللل
أضعناك يا فتى ؟
قال :ل ،ولكن أحسنت وتكرمت ،أحسن الللله جللزاءك
).(1

بل لقد غالى العرب وبالغوا في المحاماةا عللن الجللار؛
إذ لم تتوقف محاماتهم عن الجار النسان ،بل لقد تعدوا
ذلك ،فأجاروا ما ليس بإنسان إذا نزل حول بيوتهم حللتى
ولللو كللان ل يعقللل ول يسللتجير؛ مبالغللة فللي الكرامللة
والعزةا ،وتحدًيا لحد أن يخفر الجوار ،مثل ما فعل مدلج
ابن سويد الطائي الذي نزل الجللراد حللول خبللائه ،فمنللع
).(2
دا أن يصيدها حتى طار وب َعُد َ عنه
أح ً
).(3
وكان كليب يجير الصيد فل يعرض له أحد ٌ
_3اَلحسججاَن إلججىَ اَلجججاَر :فل يكفللي الرجللل فللي
حسن الجوار أن يكف أذاها عللن جللارها ،أو أن يللدفع عنلله
ة ،أو لسانا ً مقذعًا.
دا طاغي ً
بيدها أو جاهه ي ً
بل يدخل في حسن الجوار أن يحسن إليلله فللي كافللة
وجوها الحسان ،فذلك دليللل الفضللل ،وبرهللان اليمللان،
 (1)1انظر الهداية السلمية ص .80
 (2)2انظر مجمع المثال للميداني  ،1/22والجوار عند العرب ص .18
 (3)3انظر الغاني لبي الفرجا  ،5/29والجوار عند العرب ص .18
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56

وعنوان الصدق.
جاء فللي الصللحيحين مللن حللديث أبللي هريللرةا÷قللال:
=من كاَن يؤمن باَلله واَليوم اَلخر فليقل خيججًراَ
أو ليصمت ،ومن كاَن يؤمن باَلله واَليججوم اَلخججر
فليكجرم ج اَرهُ ،ومجن ك اَن يجؤمن بجاَلله واَليجوم
).(1
اَلخر فليكرم ضيفه+
).(2
ضا_= :فليحسن إلىَ جاَرهُ+
ولمسلم_أي ً
قال حاتم الطائي:
إذا كان لي شيئان يا أما مالللك

فإن لجاري منهما ما تخيللرا

)(3

فمن الحسان إلى الجار تعزيته عند المصيبة ،وتهنئتلله
عند الفرحا  ,وعيادته عنللد المللرض ،وبللداءته بالسلللما ،و
طلقة الوجه عند لقائه ،وإرشادها إلى ما ينفعه فللي أمللر
دينه ودنياها ،ومواصلته بالمستطاع من ضروب الحسان
مما سيأتي التنبيه عليها فيما بعد.
_4اَحتماَل أذى اَلجاَر :فللرجل فضل في أن يكللف
عن جارها الذى ،وله فضل في أن يذود عنه ،ويجيرها عن
أيد ٍ أو ألسنة تمتد إليه بسوء ،وله فضل فللي أن يواصللله
بالحسان جهدها.
وهناك فضل رابع ،وهللو أن يغضللي عللن هفللواته ،ويتلقللى
بالصفح كثيًرا من زلته وإساءاته ،ول سلليما إسللاءةا صللدرت
عن غير قصد ،أو إساءةا ندما عليها وجاء معتذًرا منها.

فاحتمال أذى الجار وتللرك مقللابلته بالمثللل مللن أرفللع
الخلق وأعلى الشيم.
ولقد فقه السلف هذا المعنى وعملوا به.

 (1)1البخاري ) ،(6018ومسلم ).(47
 (2)2مسلم ).(76) ،(47
 (3)3ديوان حاتم الطائي ص .296
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=روى المّروذي عن الحسن :ليس حسن الجوار كف
الذى ،حسن الجوار الصبر على الذى.+
قال منصور الفقيه يمدحا بعض إخوانه من جيرانه:
يا سللائلي عللن
حسلللللللللللين
أقلل ّ
ل مللا فللي
حسلللللللللللين

وقللللد مضللللى
أشلللللللللللكاله
ف الذى
كللللللل ّ
واحتملللللللللاله

هذا وسيأتي_إن شاء الله_مزيد بيان وأدلة لحق الجار
عند الحديث عن التقصير في حقوقه.
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التقصير في حق الجار
مّر بنا الوصللية الكيللدةا فللي حللق الجللار ،ومللا للله مللن
عظيللم الحللق فللي ديللن السلللما ،غيللر أن كللثيًرا مللن
حلت
المسلمين قد فرط في هذا الحق أيما تفريط ،فللتر ّ
السماحة ،والمودةا ،والحسان بين الجيران ،وحل محّلها
الغلظة ،والفظاظة ،والتقاطع ،والشنآن.
صلل ُ
ل حللد ّةا ُ العللداوةا إلللى المحللاكم وال ّ
شللَرط،
بل قللد ت َ ِ
لفض النزاعات والمشكلت.
وهم بذلك يشوهون صورةا السلما النقية ،ويقوضللون
صرحا المروءةا والنسانية الحقة.
ومللا شللاعت تلللك الخلق المرذولللة فللي كللثير مللن
مجتمعللات المسلللمين إلعنللدما جللانبت هللدي السلللما،
ونسيت حظ ّلا ً مما ذ ّ
كرت به.
وفيما يلي ذكر لبعض مظاهر التقصير في حللق الجللار
مع محاولة العلجا؛ فلعل في ذلك إيقا ً
ظا ،وتذكيًرا؛ فإلى
تلك المظاهر ،والله المستعان وعليه التكلن.
_1مضاَيقة اَلجاَر :وتلك المضللايقة داخلللة فللي أذيللة
الجار ،وهي تأخذ صوًرا شتى؛ فمن مضايقة الجللار إيقللاف
السيارات أماما بللابه حللتى يضلليقَ عليلله دخللو ُ
ل منزللله ،أو
الخروجا منه.
ومن ذلك مضايقته بالشجار الطويلة التي تطل علللى
منزله ،وتؤذيه بتساقط الوراق عليه.
ومن ذلك ترك المياها تتسرب أمللاما منللزل الجللار ممللا
يشق معها دخول الجار منزله ،وخروجه منه.
ومن ذلك إيذاء الجيران بالروائح المنتنة المنبعثللة مللن
مياها المجاري.
وقد ل ُيلما المرء على هذا في بداية المر ،ولكللن ُيلما
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إذا لم يحرص على إصلحها أو تعاهدها.
ومن ذلك مضللايقتهم بمخلفلات البنللاء وأدواتله؛ حيلث
تمكث طويل ً أماما بيوت الجيران بل داع.
أما إذا احتاجا الجار إلللى وضللع بعللض المخلفللات أمللاما
منللزل جللارها ،وحللرص علللى إنجللاز العمللل فل بللأس؛
ملل ُ
ل مثللل ذلللك
فمتطلبات الحياةا تستلزما مثل هللذا ،وت َ َ
ح ّ
من حق الجار على الجار.
والمقصللود أن يعجللل المللرء فللي إماطللة الذى عللن
جيرانه مع العتذار لهم ،وشكرهم على تحملهم.
ومن مضايقتهم حفر البار وتركها مكشوفة دون وضع
حماية لها ،فتكللون عرضللة لسللقوط أحللد أبنللاء الجيللران
فيها.
ومن المضايقة للجيران وضع الزبل أماما أبوابهم.
_2حسججد اَلجججاَر :الحسللد هللو تمنللي زوال نعمللة
المحسود ،أو هو البغض والكراهيللة لمللا يللراها مللن حللال
).(1
المحسود
والحسللد خلللق لئيللم ،ومللن لللؤمه أنلله موكللل بللالدنى
فالدنى من القللارب ،والكفللاء ،والمعللارف ،والخلطللاء،
والخوان.
حللا فللإن قبحلله يللزداد إذا كللان
ولئللن كللان الحسللد قبي ً
منصرًفا إلى الجيران؛ لنهم من أولى الناس ببذل الندى
لهم ،وكف الذى عنهم.
فإذا ح ّ
ملا سليكون ملن التقصلير
ل الحسد فل تسلل ع ّ
في حقهم ،والساءةا إليهم.
فكم من الجيران_والله المستعان_من يحسد جيرانه،
ويتمنى أن يزول ما بهم من نعمة ،سواء كللانت دينيللة أو
 (1)1انظر أمراض القلوب وشفاؤها لبن تيمية ،تحقيق حماد سلللمة ص
.134
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دنيوية.
وأكثر ما يقع الحسد بين النساء المتجاورات ،أو التجار
المتجاورين في محلت التجارةا.
_3اَحتقججاَر اَلجججاَر واَلسججخرية منججه :كللأن يحتقللر
جارها ،أو يسخر منه لفقرها ،أو لجهله ،أو وضاعته.
ومللن ذلللك السللخرية بحللديثه إذا تحللدث ،والسللخرية
بملبس الجار ،أو منزله ،أو أولدها أو نحو ذلك.

ويكفي في التنفير من هذا الخلق القبيح قوله_تعالى_]ي َججاَ
َ
َ
ن َ
خْر َ
ن
قجج
س َ
وم ٍ َ
م ِ
هاَ اَل ّ ِ
سججىَ أ ْ
قو ٌ
ع َ
مُنواَ لَ ي َ ْ
أي ّ َ
مجج ْ
ذي َ
نآ َ
ْ
َ
يَ ُ
ن
سججاَ ٍ
كوُنواَ َ
ء َ
سججاَءٌ ِ
خْيجراَ ً ِ
سجىَ أ ْ
ع َ
ن نِ َ
ولَ ن ِ َ
من ْ ُ
مج ْ
هج ْ
م َ
ن[ )الحجرات.(11 :
ن َ
خْيراَ ً ِ
من ْ ُ
ه ّ
ي َك ُ ّ

واحتقار الجللار ل يصللدر مللن ذي خلللق كريللم ،أو ديللن
قويم ،وإنما يفعله الذين لم يتربوا تربية فاضلة.
وإل لو كان_وا كراما ً لما احتقروا جارهم ،بل لحرصللوا
على أن يجلوها ،وأن يرفعوا خسيسته.
قال حسان بن ثابت÷:
فمللا أحللد منللا بمهللد ٍ لجللارها

أذاةا ً ول مللزرٍ بلله وهللو عائللد

ة
لنللا نللرى حللقّ الجللوارِ أمانلل ً

ويحفظللللله منلللللا الكريلللللم
)(1
المعاهللللللللللللللللللللللللللد

_4كشف أسراَر اَلجاَر :فالجار أقللرب النللاس إلللى
جارها ،وهو أعرفهم_في الغللالب_بأسللرارها؛ فمللن اللللؤما
والذية للجار كشف سرها ،وهتك سترها ،وإشاعة أخبللارها
الخاصة بين الناس.
وإل فالكراما يحفظون سر جللارهم ،ويحللافظون علللى
سترها سواء في َ
غيبته أو حضورها.
قال الماما ابن عبد البر×= :روى يحيى ابن زكريا بن يحيللى البللاجي
قال :حدثني محمد بن الفضل المكي ،قال :حدثني أبي عن إبراهيم عللن عبللد الللله قللال :مللّر

 (1)1ديوان حسان بن ثابت ص .77
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مالك بن أنس بقينة تغني شعر مسلم:

56

ت أختي وأنت حرمة جللاري
أن ِ

ي حفلل ُ
ظ الجللوار
وحقيللقٌ عللل ّ

إن للجللللار إن تغي ّللللب غيبللللا ً

حافظلللا ً للمغيلللب والسلللرار

مللا أبللالي أكللان للجللار سللتر

ي بغيللر سللتار
مسللبل أما ب َ ِ
قلل ْ

فقال مالك :علموا أهليكم هذا ونحوها+

).(1

قال الحطيئة:

لعمرك مللا المجللاور مللن كليللب

ى فللي الجللوار ول مضللاِع
م ْ
بِ ُ
قص ً

صلللن َعٌ لجلللارهم وليسلللت
ُ
هللل ُ
م َ

ي َللد ُ الخرقللاء مثلل َ
صللناِع
ل يللد ال ّ
ُ
قصللاع
ويأكللل جللارهم أن ُللف) (2ال ِ

سلللّر جلللاِرهم عليهلللم
ما ِ
وي َ ْ
حلللُر ُ

_5تتبججع عججثراَت اَلجججاَر ،واَلفججرح بزلَتججه :فمللن
الجيران من يتتبللع عللثرات جيرانلله ،ويفللرحا بزلتهللم ،ول
ما يراها من أخطائهم وهفواتهم.
يكاد يغض الطرف ع ّ
م
ول ريب أن الذي يفتح بصرها على جارها سلليظفر بكلل ّ
هائل من هذا القبيل؛ بحكم القرب ،والطلع علللى كللثير
مللن الحللوال؛ فللاللئق بالجللار أن يتجنللب هللذا الخلللق
المذموما.
قال قيس بن عاصم المنقري:

ن حسللبي
إنللي امللرؤ ل شللائ ٌ

ن
دنللللل ٌ
س ي ُغَّيلللللرها ول أْفللللل ُ

مللن منقللرٍ فللي بيللت مكرمللة
خطبللاُء حيللن يقللول قللائلهم

ن
والغصن ينبللت حللوله الغُ ْ
صلل ُ
ن
ع ّ
فلل ٌ
بيللض الوجللوها أ ِ
ة لُ ْ
سلل ُ

ف َ
م
ل يَ ْ
طنلللون لعيلللب جلللاره ُ

ن
وهم لحفللظ جللوارها فُط ْلل ُ

)(3

 (1)1بهجة المجالس  ،290_1/289وانظر الداب الشرعية .2/17
 (2)2قوله :أنف القصاع يريد المستأنف الذي لم يؤكل قبل منلله شلليء،
يقال :روضة انف :إذا لم ترع ،وكأس انف :إذا لم يشرب منها شيء قبل.
انظر بهجة المجالس  ،1/292وديوان الحطيئة ص .137
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_6تنفير اَلناَس من اَلجاَر :ومن ذلك تنفير النللاس
من بضاعة الجار إن كان التجاور في المتجر ،كما يفعللل
بعض مللن ل خلق لهللم ،حيللث يبللادرون المشللتري بللذما
قب ِ َ
س على بضاعتهم ،ويعرضوا عن
جيرانهم ،حتى ي ُ ْ
ل النا ُ
بضاعة جارهم.
وهذا من مذموما الخلق ،ومن الشح بالخير على عباد
دل على قلة الثقة بكفاية الله؛ فحري بالجار
الله ،ومما ي ُ
أن يتجنب هذا الخلق؛ فالله هو الرزاق ذو القوةا المتين،
ول يؤمن أحدكم حتى يحب لخيه ما يحب لنفسه.
خطبللة مللن
ومن التنفير من الجار صد النسللان عللن ال ِ
بنات جارها ،بحيث يذما الجار وأهللل بيتلله أمللاما مللن يريللد
التقدما للخطبة.
وربما تجنلى وأسلرف فلي اللذما فللي مجلامع النلاس؛
لجل أن ينفر الناس من جارها ،ويعرضوا عن الزواجا من
بناته.
ومن ذلك ذما أبنللاء الجيللران أمللاما النللاس ،والتحللذير مللن
تزويجهم ،أو التصال بهم؛ كل ذلللك دون مللا مناسللبة أو داع
لذلك ،وإنما يقول ما يقول بسبب لؤما طبعه ،ورقة دينه.

_7اَلتعديِ علىَ حقوق اَلجاَر وممتلكججاَته :فمللن
ذلك إرسال الغنم في مزرعة الجار ،وتركهللا تعيللث فيهللا
دا ،وربما نفشت فيها ليل ً فأبادت خضراءها.
فسا ً
دي على حقوق الجار التعللدي علللى حللدودها،
ومن التع ّ
ومراسيمه ،إما بإزالة ،أو تغيير.
قال النبي "= :لعن اَلله من غّيججر منججاَر اَلرض+
).(1

ومن ذلك تغيير مجاري السيول ،وصرفها عن وجهتها،
 (1)3عيون الخبار لبن قتيبة .1/286
 (1)1رواها مسلم ).(1978
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وحرمان الجار من منافعها.
ومن صور التعدي سرقة النسان من جللارها ،أو تعللديه
على أدوات جارها في الفصل أو المكتب ،أو المزرعة ،أو
غيرها ،أو المصنع ،أو نحو ذلك.
ومن ذلك الكتابة علللى جللدار الجللار ،ويقبللح المللر إذا
كللانت كتابللات بذيئللة؛ فعلللى مللن كتبهللا أن يزيلهللا ،وأن
ه
يستبيح الجار ،أو يعوضلله ،لن ذلللك تعللد ّ عليلله ،وتشللوي ٌ
لجدارها.
ومن التعدي على الجار إيذاء أبنائه ،والعبللث بسلليارته
وسائر ممتلكاته.
كل ذلك داخل في أذية الجللار والتعللدي عليلله؛ فيجللب
على النسان أن يفطن لمثل تلك المور ،وأل يحقر شيًئا
من أذى الجار.
).(1
قال النبي "= :إنه لَ قليل من أذى اَلجاَر+
وجاء فللي حللديث المقللداد بللن السللود قللول النللبي ":
=فماَ تقولون فيِ اَلسرقة ؟ قاَلواَ :حرمهاَ اَلله
ورسوله ،فهيِ حراَم ،قجاَل :لن يسجرق اَلرج ل
من عشرة أبياَت أيسر عليه مججن أن يسججرق مججن
).(2
جاَرهُ+
وما ذلك إل لعظم حللق الجللار ،ولنلله أولللى بللالحفظ و
التذمم.
_8قلة اَلَعتداَد بتعليم اَلولَد حق اَلجاَر :فكثير
مللن النللاس ل يربللي أولدها علللى رعايللة حللق الجللار،
 (2)1رواها الطبراني فللي الكللبير  ،23/535وعنله أبلو نعيلم فلي الحليلة
 ،10/27وذكرها الهيثمي في المجمع  ،8/1707وقال رجال ثقات.
 (3)2رواها احمد  ،6/8والبخاري في الدب المفرد ) ،(103والطبراني في
الكبير  ،20/605وذكللرها الهيثمللي فللي المجمللع  ،8/168وقللال :رجللاله
ثقات ،وصححه اللباني في الصحيحة ) ،(65وصحيح الدب المفرد ).(76

56
رر
وأسر
ار

التقصير في حقوق الجار

56

واحترامه ،وترك أذيته.
بللل ربمللا رأى أولدها يسلليؤون للجللار دون أن يحللرك
ساكًنا.
بل ربما دافع عنهم إذا شكا منهم أحد الجيران بسللبب
أذيتهم وتسلطهم.
وهذا ملن التقصللير فللي حللق الجلار ،وإل فلإن الكلراما
يرعون حق الجار ،ويربون أولدهم على ذلك.
يروى أن عبد الملك بن مروان قال لمللؤدب ولللدها :إذا رّويت َهللم شللعًرا فل تروّهللم إل مثللل
قول العجير السلولي:

ن اَلجاَُر حين يججبين عنجيِ
ي َب ِي ْ ُ

ب جاَريِ
يِ كل ُ
ولم تأن َ ْ
س إل ّ

وتظعججن جججاَرتيِ مججن جنججب
بيججججججججججججججججججججججججججججججتيِ
وتأمن أن أطاَلع حيججن آتججيِ

ست َْر بستر مججن جججداَر
ولم ت ُ ْ

يِ آبججاَئيِ قججديماَ ً
كججذلك هججد ُ

خمججاَر
عليهاَ وهيِ واَضعة اَل ِ
تواَرثِّه اَلّنجاَُر عن اَلنجاَر

)(1

نل
جل َبجج ِ
_9إيذاَء اَلجيججراَن باَل َ
ة :فمللن الجيللران َ
ملل ْ
يأنف من إيذاء جيرانه بالجلبة ،إما برفع الصوات بالغناء
والملهي ،أو برفع الصوت بالشجار بين أهللل الللبيت ،أو
بلعب الولد بالكرةا وإزعاجهم للجيللران ،أو بطللرق بللاب
الجللار وضللرب جللرس منزللله دون حاجللة ،أو بللإطلق
ق المزعجة أماما بيت الجار خصوصا ً في الليللل ،أو
البوا ِ
ضللا ،أو
في أوقات الراحة؛ فلربما كان أحد الجيللران مري ً
كبيًرا ل يناما إل بشق النفس ،أو لديه طفل يريد إسكاته
وتهدئته ،فل يستطيع ذلك بسبب الزعاجا والجلبة.
_10تأجير من لَ يرغب اَلجيراَن فججيِ إسججكاَنه:
حُرما،
كحللال مللن يللؤجر العللزاب فللي الللبيوت الهلللة بللال ُ
وكحال من يؤجر الفسقة المنحرفين الذين يخشى منهم
 (1)1انظر الهداية السلمية ص .80 ،79
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إفساد أبناء الحي ،وكحال من يؤجر المحلت التي تجلب
الضرر على الجيران.
قال ابللن رجللب×= :ومللذهب أحمللد ومالللك أن يمنللع
الجار أن يتصرف في خاص ملكه بما يضر بجارها ،فيجب
ضّر
عندهما ك ّ
م ِ
ف الذى عن الجار بمنع إحداث النتفاع ال ُ
).(1
به ،ولو كان المنتفع إنما ينتفع بخاص ملكه+
على أنه ل يحسن بالجيران أن يتشددوا فيما ل يحصل
فيه أذى ،أو فيما يكون قليل ً من الذى؛ فللذلك مللن حللق
جارهم عليهم.
وقريب من ذلك بيع النسان ما يملكه من نحو الرض،
أو المنزل ،أو المحل دون عرضلله علللى جللارها القريللب؛
فاللذي يليلق بالج ار أن يعرضله عللى جلارها قبلل بيعله،
فذلك داخل في الحسان إلى الجار ،فقد تكون له رغبللة
فيما سيباع ،فيكون أحق به من غيرها.
رض عليه طللابت نفسلله ،سللواء اشللترى أما لللم
فإذا ع ُ ِ
ر.
يشت ِ
عن ابن عباس_رضي الله عنهما_عن النبي " أنه قال:
=من كاَنت له أرض ،فأراَد أن يبيعهاَ فليعرضججهاَ
).(2
علىَ جاَرهُ+
_11خياَنججة اَلجججاَر واَلغججدر بججه :ومللن صللور ذلللك
الغللراء بالجللار ،والتجسللس عليلله ،والوشللاية بلله عنللد
أعدائه.
خ ْ
شَرما:
ة بن ال َ
قال هُد ْب َ ُ

وإنللي ل يخللاف الغللدَر جللاري

ب
ول يخشى غوائلي الغريلل ُ

)(3

 (1)1جامع العلوما والحكم 1/353
 (2)2رواها ابن ماجه  ،2/388وصححه اللبللاني فللي السلسلللة )،(2358
وفي صحيح الجامع ).(6512
 (3)3شعر هدبة بن الخشرما ص .65
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ومللن صللور ذلللك تتبللع عللورات الجللار ،والنظللر إلللى
محللارمه عللبر سللطح المنللزل ،أو عللبر النوافللذ المطلللة
عليه ،أو حال زيارةا الجيران لهل ذلك الغادر.
فذلك العمللل مللن أقبللح الخصللال وأحطهللا ،وهللو ممللا
يترفع عنه الكراما؛ فل يصدر إل من جبان لئيللم ،خسلليس
الطبع.
ولقد كانت العرب في جاهليتها وإسلمها تأنف هللذها الخصللة ،وتفخللر بلالترفع عنهللا ،قللال
مسكين الدارمي:

مللا ضللر جللاًرا لللي أجللاورها

أل يكلللللون للللللبيته سلللللتر

أعمللى إذا مللا جللارتي بللرزت

در
حتى يواري جللارتي ال ِ
خلل ُ

)(1

وقال عنترةا:
وأغللض طرفللي إن بللدت لللي
جلللللللللللللللللللللللللللللللارتي
وقال سويد بن أبي كاهل يمدحا قومه:
ل يخللاف الغللدر مللن جللاورهم

حتى يواري جللارتي مأواهللا

)(2

دا منهم ول يخشى الط ّب َعْ
أب ً

)(3

)(4

ومن صور الخيانة والغدر بالجار الللتردد علللى الجللارةا؛
طمًعا بها.
ولقد كللان كللراما العللرب ينفللرون مللن هللذها الخصلللة،
ويذمون فاعلها غاية الذما؛ بللل لقللد كللان مللن مفللاخرهم
رعللايتهم للجللارةا ،وحرصللهم علللى حمايتهللا ،وصللون
كرامتها ،وغللض الطللرف عنهللا ،وعللدما التطلللع إليهللا ،أو
).(5
الطمع فيها
1
جللدُر
) (1والشطر الخير من البيت الثاني يروى :حللتى تللواري جللارتي ال ُ
انظر :الشعر والشعراء لبللن قتيبلة ص  132وبهجلة المجللالس ،1/290
والداب الشرعية .2/8
 (2)2ديوان عنترةا ص .76
 (3)3الطبع ما يعابون به ،وأصل الطبع :تلطخ العرض.
 (4)4المفضليات للمفضل الضبي ص .194
 (1)5انظر :الجوار عند العرب ص 92
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قالت عائشة_رضي الله عنها_= :ما تبالي المللرأةا إذا
نزلللت بيللن بيللتين مللن النصللار صللالحين أل تنللزل بيللن
).(1
أبويها+
قال بشار بن بشر المجاشعي:

ف عللن زيللارةا جللارتي
وإني ل َعَ ٌ

وإنللي لمشللنوٌء لللديّ اغتياب ُهللا

إذا غاب عنها ب َعُْلها لم أكن لها

ي كلب ُهللا
زؤوًرا ولم تللأنس إللل ّ

سللّرها
ولم أك طلّبا ً أحللاديث ِ

ول عالما ً من أي جنس ثيابهللا
)(2

وهذا العشى يقول:

سلللّرها
ن ِ
ن جلللارةا ً إ ّ
ول تقَرب َللل ّ

ن أو تأّبللدا
ما فللانك ِ َ
عليك حرا ٌ
ح ْ

)(3

ويقول في موضع آخر:

فإنك ل تخفى على الله خافيا

ت ل تبلللِغ
ب اللللبي ِ
وجلللارةا جنللل ِ
سللللللللللللللللللللللللللللللللرها
ِ
دثه نفسله بزيارتهلا تحلت
وهذا حاتم الطائي ُيقّبح أن يطمع ذو ّالمروءةا بجلارته ،أو أن تحل ّ
)(4

جنح الليل فيقول:

ت أخت ُ
س جللاري
ل ِ
إذا ما ب ّ
عللْر َ

ليخفينلللي الظلما فل خفيلللت

وأفضح جارتي وأخللون جللاري

معاذ اللله أفعل ُ
ت
ل ملا حييل ُ

)(5

ب
طروقا ً أحّييها كآ َ
خَر جللان ِ

)(6

ويقول:

ومللا أنللا بالماشللي إلللى سللّر
جلللللللللللللللللللللللللللللللارتي

وتقول الخنساء تمدحا أخاها.:

ول يقوما إلى ابن العم ي ْ
شللِتمه

ب إلللللى الجللللارات
ول َيللللد ِ ّ
)(7
تخويللللللللللللللللللللللللللللدا

 (2)1عيون الخبار .3/23
 (3)2بهجة المجالس .1/291
 (4)3ديوان العشى ص .28
 (5)4ويروى البيت :وجارها جنب البيت ل تنع سرها.
قوله :ل تنع أي ل تظهر وتفشي .انظر :ديوان العشى ص .218
 (1)5ديوان حاتم ص .223
 (2)6ديوان حاتم ص .204
 (3)7ديوان الخنساء ص .40
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وقالت فيه:
لم ت ََرها ُ جارةا ٌ يمشي بسللاحتها

لريبة حين يخلي بيته الجللار

)(6

ومن صور الخيانة والغدر بالجار معاكسة محارما الجار
عللبر الهللاتف؛ فهنللاك مللن يللؤذي جيرانلله بالتصللالت
الهاتفيللة ،والللتي يبتغللى مللن ورائهللا أن يظفللر بمكالمللة
غللادرةا يسللتجر بهللا إحللدى المحللارما بكلملله المعسللول
وبعباراته الرقيقة.
وربما وجد من يجاريه في سللفالته وغيلله ،وربمللا وقللع
الهاتف في يد بريئة ل تعرف تلك اللعيللب ،فاسللتدرجها
ذلك الغادر ،وربما سجل صوتها في جهاز التسللجيل ،ثللم
جعل تلك المكالمة إدانة لتلك المسللكينة يهللددها بهللا إن
لم تستجب لمطالبه.
وهذا نللوع مللن الخلللوةا أو سللبيل إليهللا ،وفللاعله َ
حللرِيٌ
بالعقوبة ،فَُيخشى أن تنزل به عقوبة تلوث وجه كرامته.
ومثل هذا يقال في حق بعض النساء ممن رقّ دينهللن،
وقل ّللت مروءتهللن ،ممللن يتعرضللن لبنللاء الجيللران عللبر
الهاتف ،أو عللبر النظللرات الغللادرةا ،أو بإبللداء الزينللة ،أو
التبرجا أمامهم حال الدخول وحال الخروجا.
وأقبح صلور الغللدر والخيانلة بالجلار أن يزانللي الرجلل
حليلة جارها ،فذلك العمل غايللة فللي الفحللش والبشللاعة
والشناعة؛ لنه جمع بين جرائم عدةا؛ ففيه جريمة الزنللا،
م بها من جريمة ،وفيه جريمة إفساد المرأةا علللى
وأع ْظ ِ ْ
زوجها ،وفيه هتك لحرمة الجللار الللذي ينتظللر مللن جللارها
المحافظة على عرضه حال غيبته.
ولهذا جاء في ذلك الوعيد ُ الشديد ُ محذًرا من كللان للله
قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
 (4)6ديوان الخنساء ص .49
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أخرجا الشيخان عن عبد الله بن مسعود÷قال :قلللت:
يا رسول الله ،أي الذنب أعظم ؟
قال :أن تجعل لله ندّاَ ً وهو خلقك .قلت :ثم أي ؟
قللال :أن تقتل ولججدك مخاَفججة أن َيطَعججم معججك.
قلت :ثم أي ؟
).(1
قال :أن تزاَنيِ حليلة جاَرك+
وعن المقداد بن السللود÷قللال :قللال رسللول الللله ":
=ماَ تقولون فيِ اَلزنججاَ ؟ قللالوا :حللراما حرملله الللله
ورسوله ،فهو حراما إلى يوما القيامة؛ فقال رسللول الللله
"= :لن يزنيِ اَلرجل بعشججر نسججوة أيسججر عليججه
).(2
من أن يزنيِ باَمرأة جاَرهُ+
ولقد أخذ هذا الذنب صفة الفحللش ،والغللدر والخيانللة،
والتعدي ،والظلللم ،والفسللاد ،لن الجللار يعللرف أوقللات
جلللللا ،وحضلللللًرا وسلللللفًرا،
جلللللارها دخلللللول ً وخرو ً
ويعرف_غالًبا_أحوال البيت وما يدور فيه.
وهذا ل ينفي مسؤولية المرأةا إذا كانت مطاوعة لذلك
الغادر الخائن؛ فهي مطالبة بالحشللمة ،والسللتر ،والبعللد
عن التبرجا والتبذل ،كما أنهللا مللأمورةا بالمحافظللة علللى
دينها ،وشرفها ،وفراش زوجها.
_12قلة اَلنهوض لحماَية اَلجاَر :فمن حق الجللار،
ومما ينبه لشرف همة الرجل وطيب أرومتلله_أن ينهللض
لحماية جارها من بلء ينال به؛ فذلك من حق الجللار_كمللا
مر_.
 (1)1البخاري ) (477و ) ،(7520ومسلم ).(86
 (2)2أخرجه احمد  ،6/58والبخاري في الدب المفرد ) ،(103والطبراني
في الكبير  ،20/605وذكرها الهيثمي في المجمع  ،8/168وقال:ورجاله
ثقات ،وصححه اللباني في الصحيحة ) ،(65وفي صحيح الدب المفللرد )
.(76
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أما قلة النهوض لحماية الجار فتقصير في حقه ،ودليل
على الخور والمهانة.
فمن الناس من ل يدافع عن جللارها إن ظ ُلللم ،ول يللذب
عللن عرضلله إن نيللل بمكللروها ،ول يكللف البغللي عنلله إن
م.
سامه أحد ٌ ُ
خط ّ َ
ضي ْ
ة َ
ٍ
ولقد مر بنا أن حماية الجار من مفاخر العرب ،قال السموأل:
ومللا ضللرنا أّنللا قليلل ٌ
ل وجاُرنللا
جَبلل ٌ
ل يحتّللله مللن ُنجيللرها
لنللا َ

عزيللٌز وجللاُر الكللثرين ذليلل ُ
ل

ف وهو كليل
منيعٌ َيرد ّ الطر َ

)(1

ة وعاًرا ،قال بشللر ابللن
سب ّ ً
كما أن العرب تهجو من ل يمنع جارها ،ول يدفع عنه ،وتعد ذلك ُ
أبي خازما:

فمن يك مللن جللار ابللن ضللّباء
سلللللللللللللللللللللللللللللللاخًرا
أجللار فلللم يمنللعْ مللن الضلليم
َ
جلللللللللللللللللللللللللللللللللاَرها ُ

فقد كان فللي جللار ابللن ضللّباء
خُر
سللللللللللللللللللللللللللللللل َ
م ْ
َ
ول هللللو إذ خللللاف الضللللياع
)(2
سللللللللللللللللللللللللللللي ُّر
م َ
ُ

_13قلة اَلحساَن إلىَ اَلجاَر :فمن حق الجللار أن
ُيحسن إليه كما مر قبل قليل.
أما قلة الحسان إلى الجللار فنقيصللة تللزري بصللاحبها،
وتدل على ضعف إيمانه ،وقلة رسوخه في الفضيلة ،وإل
فإن الكراما يحسنون إلى جيرانهم غاية الحسان.
عن ابن عمر_رضي الله عنهما_قال= :لقللد أتللى علينللا
زمان_أو قال :حين_وما أحللد أحللق بللدينارها ودرهملله مللن
أخيه المسلم ،ثم الن الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من
أخيه المسلم،سللمعت رسللول الللله " يقللول= :كم مججن
ب!
جاَر متعلق بجاَرهُ يوم اَلقياَمجة ،يقجول :يجاَ ر ّ
).(3
هذاَ أغلق باَبه دونيِ ،فمنع معروفه+
قال عمر بن الخطللاب÷=مللن حللق الجللار أن تبسللط للله
 (1)1شعر السموأل ص .7
 (2)2ديوان بشر بن ابي خازما ص .85
 (1)3أخرجه البخاري في الدب المفرد ) ،(111وقال اللباني في صحيح
الدب المفرد )= :(81حسن لغيرها.+
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).(1

ولقللد كللانت العللرب تمللدحا مللن يحسللن إلللى جيرانلله،
وتفخر بالحسان إلى جيرانها ،وتعلد ذللك ملن محاملدها
ومآثرها.
قال الصمعي :ومن أحسن ما قيل في حسن الجوار:

حلولى
جلللاورت شللليبان َفلللا ْ
جلللللللللللللللللللللللللللللوارهم
ب العبدي:
مث َ ّ
ق ُ
وقال ال ُ
ُ
ما الجلللاَر وأرعلللى حقللله
أك ْلللرِ ُ

إن الكللللراما خيللللار النللللاس
)(2
للجلللللللللللللللللللللللللللللار
)(3
ما
إن عرفان الفتى الحقّ ك ََر ْ

وقججاَل معاَويججة بججن ماَلججك بججن جعفججر بججن
د اَلحكماَء_يمدح قومه بججأنهم لَ
و ُ
كلب_وهو ُ
مع ّ
يغلقون أبواَبهم عن جيراَنهم ،ويذم من يغلججق
باَبه دون جاَرهُ ،قاَل:

م يحمي مراصد َ بيِتلله
إذ ْ بعْ ُ
ضهُ ْ

عن جللارها ُ وسللبيُلنا مللورُود

)(4

وممللا ينبغللي التنللبيه عليلله أن إكللراما الجللار يختلللف
باختلف الحوال والشخاص.
قللال ابللن حجللر×=ثللم المللر بللإكراما الجللار يختلللف
باختلف الشخاص والحللوال؛ فقللد يكللون فللرض عيللن،
وقد يكللون فللرض كفايللة ،وقللد يكللون مسللتحًبا ،ويجمللع
).(5
الجميع أنه من مكارما الخلق+
هذا وسيأتي مزيد بيان لصور قلة الحسان إلى الجار.
_14قلة اَلحرص علىَ اَلتعرف علججىَ اَلجيججراَن:
 (1)5فتح الباري .10/460
(2)1
(3)2
(4)3
(5)4

الداب الشرعية .2/18
بهجة المجالس .1/290
المفضليات للمفضل الضبي ص .294
الصمعيات للصمعي ص .212
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ق ،وربمللا دامللت
فمن الناس من ل يعرف جارها المل ِ
صلل َ
ت عديدةا وهم على هذها الحال ،إما تجللاهلً،
الجيرةا سنوا ٍ
أو تهاوًنا ،أو اشتغال ً بالدنيا ،وقلة الفللراغ للتعللرف علللى
الجيران ،أو نحو ذلك.
ويكثر هذا في المدن الكبرى ،ول ريب أن هذا الصللنيع
تفريط وتقصير؛ فمن حللق الجللار أن تتعللرف عليلله ،وأن
تتحبب إليه ،وتتودد له.
_15قلة اَلمشاَركة اَلعاَطفيججة للجيججراَن :فمللن
م للله إل خاصللة نفسلله ،ومللا عللدا ذلللك ل
الناس من ل هَ ّ
حا النلللاس وحزنهلللم
يعنيللله فلللي قليلللل ول كلللثير؛ فَفَلللر ُ
ومشكلتهم ل تشغل حي ًّزا من تفكيرها.
وتلك آفة سيئة ،وأثرةا ٌ قبيحة ،وهي مع الجيللران أسللوأ
وأقبللح؛ فالجللار الصللالح مللن ُيعنللى بشللؤون جيرانلله،
فيشاطرهم أفراحهم ،ويشللاركهم أتراحهللم ،فللإن نللالهم
حا
حا معهللم ،وزاد مللن أنسللهم ،وإن نللابهم َتللَر ٌ
حا َفللرِ َ
َفللَر ٌ
شللاركهم فللي مشللاعرهم ،وواسللاهم ،وخفللف عليهللم
مصللابهم؛ فللإن ذلللك دليللل اليمللان ،وآيللة المللروءةا؛
فالمؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضًا،
والمؤمنون في توادهم وتراحمهللم وتعللاطفهم كالجسللد
الواحد إذا اشتكى منلله عضللو تللداعى للله سللائر الجسللد
بالحمى والسهر.
ولقد كان العرب يضللربون المثللل فللي حسللن الجللوار
بجار أبي دؤاد ،وهو كعب بن مامة ،فيقولون فللي مثلهللم
السائر= :جار كجار أبي دؤاد.+
فإن كعبا ً كان إذا جاورها رجل فمات وداها ) ،(1وإن هلك
له بعيللر أو شللاةا أخلللف عليلله ،فجللاءها أبللو دؤاد الشللاعر
 (1)1وداها :أي أعطى أهله مقدار ديته.

56
رر
وأسر
ار

التقصير في حقوق الجار

56

مجاوًرا له ،فكان كعب يفعل به ذلك ،فضربت العرب به
المثل في حسن الجوار ،فقالوا :جار كجار أبي دؤاد.
قال قيس بن زهير:

أ َ
وف مللا أطللوف ثللم آوي
طلل ّ

إلللى جللار كجللار أبللي دؤاد

)(1

_16قلة اَلتفقد لحواَل اَلجيراَن :فمن الجيللران
ه الللديون ،ومنهللم
من هو محتللاجا ،ومنهللم مللن قللد رك ِب َت ْلل ُ
المرضى ،ومنهم المطلقات والرامل.
وكثير من الناس ممن أعطاهم الله بسطة في المللال
أو الجاها ل يتفقد جيرانه ،ول يسأل عن أحوالهم.
بل تجد من النللاس مللن يحسللن إلللى الباعللد ،ويتفقللد
أحوالهم ،وجيرانه القربون من فضله وتفقدها محرمون.
فحقٌ على النسان أن يتفقد جيرانه ،وأن يسللعى فللي
إيصللال النفللع إليهللم ،إمللا أن يبللذل مللن مللاله إن كللان
موسًرا ،أو أن يشللفع لهللم عنللد المحسللنين ،أو أن ي ُعْل ِللم
عنهم المبرات والجمعيات الخيرية؛ حتى تقوما بكفللايتهم
بما تستطيع.
_17اَلغفلة عن تعاَهد اَلجيراَن باَلطَعججاَم :فكللم
من الناس من يغفل عن هللذا المللر ،فل يتعاهللد جيرانلله
بالطعاما ،مع أنه قد يصنع ما يزيد على حاجته ثللم يرمللي
ن قللد يللبيت علللى
باقيه في الّزبل ،مع أن ِ
ن جيرانلله َ
ملل ْ
م ْ
الطوى ل يجد ما يسد جوعته.
ف لحللق الجيللرةا ،وأدب المللروءةا ،فعللن ابللن
وهذا منا ٍ
عبلاس_رضلي اللله عنهملا_عللن النلبي " قلال= :ليلس
المؤمن الذي يشبع وجارها جائع.+
بل لقد جاءت الوصية بتعاهد الجيللران بالطعللاما ،فعللن
أبي ذر÷قال :أوصاني خليلللي "= :إذاَ طبخت مرقججاَ ً
 (2)1انظر :مجمع المثال .1/289
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فأكثر مججاَءهُ ،ثِّججم أنظججر إلججىَ أهججل بيججت جيراَنججك
صْبهم منهاَ بمعروف.+
فأ ِ
وفي رواية أن النبي " قال= :ياَ أباَ ذر ،إذاَ طبخججت
).(1
مرقة فأكثر ماَءهاَ وتعاَهد جيراَنك+
بل لقد جاء الوعيد فيمللن يصللبحون ،ومللن بينهللم جللار
جائع فعن ابن عمر_رضي الله عنهمللا_أن النللبي " قللال:
=أيماَ أهل عرصة أصبح فيهم اَمججرؤ جججاَئع فقججد
).(2
برئت منهم ذمة اَلله عز وجل+
ولقد كان العرب يكرمون الجار ،ويفللاخرون بإطعللامه
الطعاما.
قال مسكين الدارمي:

نلللاري ونلللاُر الجلللارِ واحلللدةا ٌ

قللد ُْر
وإليلله قبلللي تنللزل ال ِ

)(3

وقال حاتم الطائي:

أيا ابنة عبللد الللله وابنللة مالللك
ت الللزاد َ فالتمسللي
إذا ما عمل ِ
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللله
ت فللإنني
أخا ً طارقا ً أو جاَر بيلل ٍ
دا وجاُرها
وكيف يسيغ المرء زا ً

ويا ابنة ذي البردين والفللرس
ال
لللللللللللللللللللللللللللللللللوِْرد ِ
أكيل ً فإني لست آكَله وحللدي
ت الحللاديث مللن
ما ِ
مذ َ ّ
أخاف َ
بعللللللللللللللللللللللللللللللللدي
مَعى بادي الخصاصة
خفي ُ
ف ال ِ
)(4
والجهلللللللللللللللللللللللللللد

 (1)1أخرجلله البخللاري فللي الدب المفللرد ) ،(112والحللاكم ،4/167
والطبراني في الكبير ) ،(1274وأبو يعلى ) ،(699وابن أبلي اللدنيا فلي
مكارما الخلق ) ،(346وصححه الحاكم ،ووافقه الذهبي ،وقال المنللذري
في الترغيب والترهيب ) :3/358رجاله ثقلات( ،وكللذا قللال الهيثمللي فللي
المجمع .8/168
 (2)2رواها مسلم ) ،(625واحمد  ،5/149والبخاري في الدب المفلرد )
.(114) ،(113
 (3)3أخرجه احمللد  ،2/33وابللن أبللي شلليبة  ،6/104والللبزار )،(1311
وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند ).(4880
 (1)4بهجة المجالس  ،1/293وفي حماسة أبي تماما  1/292لم تنسللب،
وعقب عليها التبريزي لحاتم يخاطب بها امرأته ،ووردت منسللوبة لقيللس

رر
وأسر
ار

التقصير في حقوق الجار

56

بل قد كانوا يذمون غاية الللذما مللن يللبيت ملن البطللن
من الشبع ،وجارها جائع.
قال الثعالبي :أهجى بيت قول العشى:

تلللبيتون فلللي المشلللتى ملءً
بطلللللللللللللللللللللللللللللوُنكم

ن خمائصا
وجاراُتكم غرثى ي َب ِت ْ َ

)(1

ة الباردةا َ ملَء البطللون
ة الشاتي َ
يقول :أنتم تبيتون الليل َ
من ال ّ
ص البطللون مللن الجللوع؛
شبع ،وجاراتكم تبيت ُ
خ ْ
م َ
فأين أنتم وأين المكارما والمروءات.
_18قلة اَلتهاَديِ بين اَلجيراَن :فالجيران يحصللل
بينهم_بحكم القرب_ما يحصللل مللن الهفللوات والللزلت،
صللر العلقللة فيمللا
وما شاكل ذلك ،فيحتاجون إلى مللا يؤ ّ
بينهم ،وإلى ما يذيب أسباب الفرقة والعداوةا.
ة؛ فهي تجلب المللودةا ،وتكللذب سللوء الظللن ،وتسللتل سللخائم
ويأتي على رأس ذلك الهدي ُ
القلوب.

إن الهديللللة حلللللوةا ٌ

كالسحر تجتذب القلوبللا

تلللدني البعيلللد علللن
الهلللللللللللللللللللوى
وتعيللللد مضللللطغن
العلللللللللللللللللللللدا
تنفي السخيمة عللن
ذوي الشلللللللللللللللل

حلللتى تصلللّيرها قريبلللا ً
وةا بعللد بغضللته حبيبللا ً
لحنا وتمتحق الللذنوبا

)(2

ومع عظم شأن الهدية ،ومع حاجة الجيران إليها إل أن
مللن النللاس مللن ل يللأبه بهللا ،فربمللا مللّرت العللواما تلللو
العواما ،وربما حدثت مشكلت بين الجيران ،ومللع ذلللك
ل يبادر أحد منهم بالهدية ،بللل ربمللا مللّرت العمللار دون
تهاد ٍ بين الجيران.
ومن هنا تهي حبال المودةا ،وتتصرما عرى المحبة بيللن
الجيران ،فيحسن بالجيران أن يتهللادوا فيمللا بينهللم ،وأن
بن عاصم المنقري في الغاني  ،12/150والكامل .1/345
 (2)1أحسن ما سمعت للثعالبي ص .130
 (1)2روضة العقلء لبن حبان ص .243
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يتعاهللدوا بالهديللة القللرب فللالقرب ،جللاء فللي صللحيح
البخاري عن عائشة_رضي الللله عنهللا_قللالت :قلللت :يللا
رسول الله ،إن لللي جللارين ،فللإلى أيهمللا أهللدي ؟ قللال:
).(1
=إلىَ أقربهماَ منك باًَباَ+
قال ابن حجر×= :وقوله= :أقربهماَ +أي أشللدهما
قرًبا.
قيل :الحكمة فيه أن القرب يرى ما يدخل بيت جللارها
مللن هديللة وغيرهللا ،فيتشللوف لهللا؛ بخلف البعللد ،وأن
القرب أسرع إجابة لمللا يقللع لجللارها مللن المهمللات ،ول
سيما في أوقات الغفلة.
قال ابن أبي جمرةا :الهداء إلى القللرب منللدوب؛ لن
الهدية في الصل ليست واجبة ،فل يكون الللترتيب فيهللا
).(2
واجًبا+
_19اَلتكبر عن قبول هدية اَلجججاَر :فمللن النللاس
من يتكبر عن قبول الهديللة مللن جللارها ،وذلللك إذا كللانت
يسيرةا قليلة ،أو كانت من جار فقير أو وضيع.
وهللذا مللن الكللبر المللذموما ،وممللا يللورث البغضللاء
والشحناء.
فاللئق بالجار أن يقبل هديللة جللارها ولللو قل ّللت ،سللواء
أكان غنًيا أما فقيًرا ،أو كللان رفيعًللا أو وضلليعًا ،فالهديللة ل
تقدر بقيمتها ،وإنما تقدر بمعناها.
حَتلله ،وأشللعرته
ت الهديلل َ
ة مللن الجللار أفَْر ْ
وإذا قبللل َ
بتواضعك ومحبتك له.
ن
ح ِ
قججر ّ
قللال النللبي "= :ياَ نسججاَء اَلمؤمنججاَت ،لَ ت َ ْ
).(3
سن شاَة+
جاَرةٌ لجاَرتهاَ ولو ِ
فْر ِ
 (2)1البخاري ) ،(2259و ) ،(2595و ). (6020
 (3)2فتح الباري .10/461
 (1)3رواها البخاري ) ،(6017ومسلم )(1030
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سن بكسر الفاء ،وسكون الراء ،وكسر السين ثم
فْر ِ
ال ِ
ضا ،وقللد
نون :هو العظم قليل اللحم ،وهو خف البعير أي ً
يستعار للشاةا وهو الظلف.
).(1
والمقصود بالفرسن في الحديث :حافر الشاةا
ومعنى الحديث :ل تحقرن جارةا أن تهدي إلللى جارتهللا
شيًئا ولو أن تهدي لها ما ل ُينتفع بلله فللي الغللالب ،وإنمللا
حلللذف المفعلللول؛ اكتفلللاء بشلللهرةا الحلللديث ،ولن
).(2
المخاطبين يعرفون المراد منه
قال النووي رحمه الله في هذا الحديث= :ومعنللاها :ل
تمتنللع جللارةا مللن الصللدقة والهديللة لجارتهللا؛ لسللتقللها
واحتقارها الموجود َ عندها ،بل تجود بما تيسللر وإن كللان
قليل ً كفرسللن شللاةا ،وهللو خيللر مللن العللدما ،وقللد قللال
مث ْ َ
الله_تعالى_َ ] :
قججاَ َ
م ْ
خي ْججراَ ً ي َججَرهُ[
ة َ
ل ذَّر ٍ
ل ِ
ن يَ ْ
م ْ
ع َ
ف َ
)الزلزلة.(7 :
وقال النبي "= :اَتقواَ اَلناَر ولو بشق تمرة.+
قال القاضي :هللذا التأويللل فللي الظللاهر ،وهللو تأويللل
ث فللي بللاب الللترغيب فللي
مالللك؛ لدخللاله هللذا الحللدي َ
الصدقة.
قال :ويحتمل أن يكون نهًيا للمعطللاةا عللن الحتقللار+
).(3

وقال ابن حجر×= :وقال الكرماني :يحتمل أن يكون
مهدى إليها.
النهي للمعطية ،ويحتمل أن يكون لل ُ
قلت :ول يتم حمله على المهدى إليها بجعل اللما فللي
قللوله= :لجارتهللا +بمعنللى مللن ،ول يمتنللع حمللله علللى
 (2)1انظر صحيح مسللم بشلرحا النلووي  ،99 ،7/98والداب الشلرعية
 ،2/20وفتح الباري .10/9
 (3)2انظر فتح الباري .10/459
 (4)3صحيح مسلم بشرحا النووي .7/99
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).(1

المعنيين+
وبالجملة فالحديث ُيستفاد منه فائدتان:
_1أل تحقر المرأةا شيًئا تهديه لجارتها ولو قل.
دى إليها شيًئا ولو كان قليل ً أو
مه َ
_2أل تحتقر المرأةا ال ُ
حقيًرا.
وإنما خص النساء بالنهي لمور منها:
مهدى ،أو المهدي.
_1أن النساء يكثر منهن الحتقار لل ُ
_2ولن النسللاء أكللثر اتصللال ً بللالجيران مللن الرجللال؛
بحكم المكث والقرار.
_3ولن النسلللاء ملللوارد الملللودةا والبغضلللاء_واللللله
).(2
أعلم_
ة :فمن التقصير
_20منع اَلجاَر ماَ يحتاَج إليه عاَد ً
في حق الجار منعه مللا يطلبلله مللن نحللو النللار ،والملللح،
والماء.
ومن ذلك رفض إعارته ما اعتاد الناس اسللتعارته مللن
در ،والللد ّْلو ،والفللأس ،والصللحفة،
أمتعللة الللبيت كال ِ
قلل ْ
قدوما ،والغربال ،والفرش ،ونحو ذلك.
والسكين ،وال َ
وقلللد حملللل كلللثير ملللن المفسلللرين الملللاعون فلللي
ن[ )المللاعون(7_1 :
ماَ ُ
عو َ
عو َ
من َ ُ
ن اَل ْ َ
وي َ ْ
قوله_تعالى_َ ]:
علللى هللذها الدوات ونحوهللا؛ ذلللك أن منعهللا دليللل لللؤما
).(3
الطبيعة ،ودناءةا النفس
ة
ه من أن يغرز خشللب ً
و ِ
من ْعُ ُ
من ِْع الجارِ ما يحتاجا إليه َ
ن َ
م ْ
أو بناءا ً على جللدارها أو بنللائه إذا اسللتأذنه ،واحتللاجا إليلله،
ولم يكن فيه ضرر؛ فإن تمكين الجار من ذلك داخل فللي
الحسان إليلله ،والرفللق بلله ،كمللا أن فيلله تركللا ً ليللذائه،
 (1)1فتح الباري .10/459
 (2)2انظر :فتح الباري .10/459
 (3)3انظر تفسير القرآن العظيم لبن كثير .557_4/556
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ه ،والتضييق عليه.
ومضاّرت ِ
ففي الصحيحين ،وغيرهما عن أبي هريرةا÷قال :قللال
رسول الللله "= :لَ يمنعن أحججدكم جججاَرهُ أن يغججرز
خشبة فيِ جداَرهُ.+
ثم يقول أبو هريرةا= :ما لي أراكم عنها معرضللين ،والللله
ن بها بين أكتافكم.(1)+
لرمي ّ

قال ابن رجللب×= :ومللذهب المللاما أحمللد أن الجللار
ي َْلزمه أن ُيم ّ
كن جاَرها من وضللع خشللبة علللى جللدارها إذا
احتاجا إلى ذلك ،ولم يضّر بجدارها؛ لهذا الحديث الصحيح.
وظاهر كلمه أنه يجب عليه أن يواسيه من فضل ما عندها
بما ل يضر به إذا علم حاجته.(2)+

وقال= :ويجب عند أحمللد أن يبللذل لجللارها مللا يحتللاجا
إليه ول ضرر عليه ببذله.(3)+
_21قلة اَلَهتماَم بإعاَدة اَلمعججاَر مججن اَلجيججراَن
إليهم :فمن الناس من يستعير بعض ما يحتاجا إليه مللن
جيرانه ،ولكنه ل يأبه بإعادةا ذلك المسللتعار ،وربمللا كللان
الجيران يحتاجون إلى ما أعاروها.
بل إن من الناس من يستعير ويجحد ما استعارها.
وهذا ل يحسن في حق كل أحد فضل ً عن الجار ،ولقللد
م
جاء في سللبب قطللع يللد المللرأةا المخزوميللة الللتي أهَلل ّ
).(4
مُرها أنها كانت تستعير المتاع وتجحدها
قريشا ً أ ْ
_22قلججة اَلمبججاَلَة بججدعوة اَلجججاَر إلججىَ اَلججولَئم
واَلمناَسباَت :إما نسياًنا ،أو تهاوًنا ،أو نحو ذلللك ،وهللذا
سن؛ فهو مما يوغر الصدر ،ويورث لللدى الجللار
المر ل ي َ ْ
ح ُ
(1)1
(2)2
(3)3
(1)4

البخاري ) ،(2463و ) ،(5628ومسلم ) ،(1609واحمد .2/16
جامع العلوما والحكم .1/352
جامع العلوما والحكم .1/353
انظر :فتح الباري .12/92
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ل بلله،
الشكوك في جارها؛ فقد يظن أنه محتقر له ،غير مبا ٍ
صللا فللي
فحري بالجار أن يحرص على دعوةا جيرانلله خصو ً
المناسللبات العامللة ،خاصللة وأن الجللار يللرى المللدعوين
يتوافدون إلى بيت جارها.
كما يحسن بالجار إذا لم ي ُد ْع َ أل يعْ ُ
ظم ذلك فللي نفسلله،
وأل يتشوف إلى دعوةا جارها له.
بل يجمل به أن يحسن الظن بجللارها ،وأن يلتمللس للله
أحسن المخللارجا والمعللاذير؛ فللذلك مللن دلئللل السللمو،
وكرما النفس ،ورسوخ القدما في الفضيلة.
_23ترك اَلجاَبة لدعوة اَلجاَر :فمللن النللاس مللن
يدعوها جارها ،ويستضيفه مراًرا ،ولكنه ل يجيلب اللدعوةا،
بللل يكللثر مللن العتللذارات ،ويحتللج بكللثرةا المشللاغل
والرتباطات.
وقد يكون صادقا ً فيما يقول ،ولكن ذلك ل يعفيلله مللن
إجابة الجار في بعض الحيان ،وإل فل أقل مللن التلطللف
في العتذار؛ حتى يقبل الجار.
وإن رأى أن ذلك ل يجدي فليوافللق ،وليجللب الللدعوةا؛
لن الشيطان متربص ببني آدما؛ فربما شعر الجللار بللدنو
منزلته ،وأنه ليس أهل ً لن يزار ،وربما ساورته الظنللون
ى
بللأن جللارها يحتقللرها ،ول يللراها إل همل ً مضللا ً
عا ،أو لقلل ً
صا إذا كان المدعوّ ذا منصب ومنزلة.
مزدرىً خصو ً
على أنله يحسلن بالجلار أن يبسلط علذر جلارها إذا اعتلذر علن المجيلء إليله؛ فالعاقلل ل
يستوفي حقه كامل ً ،بل يرضى بالقليل وبالعفو الذي يأتيه من جيرانه ،والكريم يقضي النللاس
صر فيه؛ فذلك أبقى للود ،وأحفظ لما بين الحبة من العهد.
حقوقهم ،ويتغاضى عن حقه إذا قُ ّ

إذا أنت لم تسللتبق ود ّ صللحابةٍ

ث
عللللى د َ َ
ن أكلللثرت بللل ّ
خللل ٍ
)(1
المعلللللللللللللللللللللللللايب

_24قلة اَلتناَصح بين اَلجيججراَن :فعللن أبللي رقيللة
تميم الداري عن النبي " قال= :الدين النصلليحة_ثلث ًللا+
 (1)1عيون الخبار .3/91
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قلنا لمن يا رسول الله؟ قال +:لله ،ولكتابه ،ولرسللوله،
).(1
ولئمة المسلمين وعامتهم+
فالنصيحة واجبللة لعمللوما المسلللمين ،وهللي فللي حللق
الجللار أوجللب وآكللد ،ومللع ذلللك قلل ّ
ل مللن يحللرص عليهللا
ويسديها لجيرانه ،مع أنه يوجد مللن بيللن الجيللران مللن ل
يشللهد صلللةا الجماعللة ،وقللد يوجللد فيهللم مللن يتعللاطى
المسكرات ،وقد يوجد من يدخل آلت الفساد في بيتلله،
وقد يوجد بينهم مللن يعللق والللديه ،أو يقطللع أرحللامه ،أو
يؤذي جيرانه بأنواع من الذى.
وقللد يوجللد مللن بينهللم مللن هللو متلبللس بكللثير مللن
المخالفات الشرعية.
قلد ُُرها
ومع ذلك يندر أن تجلد ملن ي ُْعنلى بالنصليحة ،وي ْ
قللدرها؛ فيقللوما بمناصللحة جيرانلله بالسلللوب الحكيللم
المناسب.
مرأ.
ومن هنا تتزايد الشرور ،وتترسخ ،وت ُ ْ
ست َ ْ
فواجب على الجيللران أن يتناصللحوا فيمللا بينهللم ،وأن
ضلا ،حللتى تشلليع فيهللم المحبللة ،وت ُْرَفلعَ
مل بعضهم بع ً
ي ُك َ ّ
عنهم العقوبة.
_25اَلتكججبر عججن قبججول اَلنصججيحة ،واَلزراَيججة
باَلناَصح :فقد توجد النصيحة ،وقد يبذلها ناصح مشللفق
أمين ،ومع ذلك ل تجد أفئدةا مصللغية ،ول آذان ًللا مصلليخة،
بل إن هناك من يردها ،ويزري بمن أسداها.
بل ربما أساء الظن بالناصح ،وناصبه العداء ،وأضمر له الشر.

وكلم سلقت فلي آثلارهم مللن
نصللللللللللللللللللللللللللللللليحةٍ

صللح
وقد يستفيد البغضة ال ُ
مت َن َ ّ

ومع ذلك فل ينبغي للمللرء تللرك النصللح ،بللل عليلله أن
يسلللتمر عليللله ،وأن ينلللوع فلللي أسلللاليبه؛ فالنصللليحة

 (2)1رواها مسلم ).(55
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واجبة_كما مر_ويدفع الله بهللا مللن البلء مللا ل يعلملله إل
هو؛ فقد يرتدع المنصوحا ،وقد يخف شرها.
جد ِ النصيحة مع شللخص مللا_فل يعنللي أنهللا ل
وإذا لم ت ُ ْ
تجدي مع كل أحد.
ثم إن على المنصوحا أن يتقبل النصيحة بقبول حسللن،
وأن يحسن الظن بمن نصح له ،وأن يشكرها على حرصه
ومبادرته.
بل عليلله أن يتلقلى مللن يهلدي إليله شلليئا ً مللن عيلوبه
بالبشر والفرحا ،وأن يضمر له المحبة والمللودةا؛ فإصلللحا
النفس ل يتأتى بتجاهل عيوبها ،ول بإلقاء السللتار عليهللا،
والعاقللل اللللبيب يفللرحا بالنقللد الهللادف كفرحلله بالثنللاء
الصادق.
_26قلة اَلتعاَون علىَ اَلبر واَلتقوى :وهذا المر
قريب مما قبله ،فكثير من الناس ل يتعللاون مللع جيرانلله
على البر والتقوى ،فل يأبه بللانحراف أبنللاء الجيللران ،ول
بشيوع المنكرات في الحي.
ن هللو طللالب علللم ،أو
وقد يكون من بيللن الجيللران َ
ملل ْ
صاحب دعوةا ،أو آمٌر بالمعروف ناهاٍ عن المنكر.
ة ،ول تسمع له ركًزا.
ومع ذلك ل تحس له وجب ً
وهذا تفريط كللبير وخللل فلادحا؛ فللاللئق بلالجيران أن
يتعللاونوا علللى الللبر والتقللوى ،فيحرصللوا_علللى سللبيل
المثال_على أبناء الحي ،ويحموهم من أسباب النحراف
ورفقللة السللوء ،ويوجللدوا لهللم البللدائل المناسللبة قللدر
المستطاع.
وعليهللم أن يحرصللوا علللى القضللاء علللى المنكللرات
الموجودةا في الحي ،ويناصللحوا أصللحاب المحلت الللتي
تغللري بالفسللاد ،وتنشللر الرذيلللة ،كمحلت بيللع الغنللاء،
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والفلما الهابطلللة ،وكمحلت بيلللع اللللدخان ،والمجلت
الخليعة.
حل َللق
ومللن التعللاون المطلللوب تعللاوُنهم واهتمللامهم ب ِ
القرآن الكريم في المسللاجد ،وتسللهيل مهللاما القللائمين
عليها ،وبذل ما يست َ
طاع في سبيل الرقي بها.
ومللن ذلللك الهتمللاما بنسللاء الحللي ،والحللرص علللى
توجيههن وتحفيظهن كتاب الله_عز وجل_.
ومن ذلك العناية بللدعوةا أهللل الحللي؛ إمللا عللبر توزيللع
الكتب العلمية ،والشرطة النافعللة ،أو باستضللافة بعللض
أهل العلم للقاء الكلمات المفيدةا في المسلجد ،أو غيلر
ذلك مما فيه نفع للحي وأهله.
وممللا يجمللل بهللم أن يكللون بينهللم اجتمللاع شللهري أو
أسبوعي يتدارسون فيه وضع الحي ،ويطرحون فيلله مللا
يجللد ّ مللن مشللكلت ،ومللا يتطلبلله الحللي مللن حلللول
وإصلللحات؛ فهللذا مللن التعللاون علللى الللبر والتقللوى،
واَلت ّ ْ
وى
وُنواَ َ
وت َ َ
ق َ
عَلىَ اَل ْب ِّر َ
عاَ َ
والله_عز وجل_يقولَ ]:
ن[ )المائدةا.(2 :
وُنواَ َ
واَل ْ ُ
ولَ ت َ َ
واَ ِ
عدْ َ
عَلىَ اَل ِثِّ ْم ِ َ
عاَ َ
َ
_27كثرة اَلخصومة واَلملحججاَة بيججن اَلجيججراَن:
فمن الناس من هو كثير الخصومة والملحاةا مع جيرانه،
فتراها يتشللاجر معهللم عنللد كللل صللغيرةا وكللبيرةا ،وربمللا
وصل المر إلللى الشللتباك باليللدي ،وربمللا تطللور المللر
فوصل إلى ال ّ
شرط والمحاكم.
وكللثيًرا مللا يكللون النللزاع بسللبب أمللور تافهللة ،يمكللن
النسان بقليل من سللعة العقللل وكللبر النفللس أن ينظللر
إليها ويبتسم من حدوثها؛ فالحياةا ل تخلو من أعمال تثير
النفللس ،ومللن أنللاس يللثيرون الخصللومة؛ فللإذا أمعللن
النسان في اللم من تلك المور الصغيرةا فإن ذلك ناتج
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عن ضيق نفسه ،وخفة عقله.
مْلت أن يسير الناس على وفق ما تشللتهي ،وأن
وإذا أ ّ
يعملوا على نحو ما تريد_فخيٌر لك أل تنتظر طويلً؛ لنللك
ت مستحيلً.
م َ
قد ُر ْ
ولكن خيٌر من ذلك أن تأخذ النللاس كمللا هللم ،فتسللمو
بنفسك ،وتترفع عن السفاسلف ،وتكللون واسللعَ النفلس
عميقها ،تتقبل شرور الناس وأعمللالهم الصللغيرةا بصللدر
رحب ونفس مطمئنة.
قال طرفة بن العبد يمدحا قومه:

ضلل ٌ
مهللم عللن جللارهم
فُ ُ
ل أحل ُ

ُ
مللْر
حلل ُ
ر ُ
ب الذرع بللالخير أ ُ

)(1

_28اَلتهاَجر واَلتقاَطع بين اَلجيراَن عند أدنججىَ
سبب :فهناك مللن الجيللران مللن يتخاصللم مللع جيرانلله،
ولكنه يبقي على حبال المودةا ،فل يصرمها البتة.
دا مللن النللاس
ولكن هناك مللن إذا خاصللم جللارا ً أو أحلل ً
دى ،وهجللر صللاحبه،
فجللر فللي الخصللومة ،فظلللم ،وتعلل ّ
وقاطعه حتى بعد أن تنتهي الخصومة.
بل ربما تربص به ،وأّلب الجيران عليه.
وما أكثر وقوع هذا المر بين الجيللران ،فبمجللرد أدنللى
خلف يسللير ل يللترتب عليلله شلليء فللي الغللالب يهجللر
أحدهم أخاها ،ويعطيلله ظهللرها ،ويقطللع شللواجر المحبللة،
وةا.
ووشائج الرحمة والخ ّ
وما هكذا تورد المللور ،ول هكللذا تكلون المعامللة بيللن
المسلمين.
قللال النللبي "= :لَ تباَغضججواَ ،ولَ تحاَسججدواَ ،ولَ
تداَبرواَ ،ولَ تقاَطعواَ ،وكونواَ عباَد اَللججه إخواَن ًججاَ،
 (1)1ديوان طرفة بن العبد ص .87

رر
وأسر
ار

التقصير في حقوق الجار

56
).(1

لَ يحل لمسلم أن يهجر أخاَهُ فوق ثِّلثا+
ولئللن كللان هللذا المللر مرفوضللا ً وقللوعه بيللن عامللة
المسلمين_فإن وقوعه بين الجيران أشد وأكللبر؛ فليللس
من الحكمة أن يتخاصم الجيران عند كل صغيرةا وكبيرةا،
وليس من الدين ول المروءةا بعللد الخصللاما أن يتهللاجروا
ويتقاطعوا؛ فالخصومة الشريفة خصومة دعا إليه سللبب
معقول ،وتبودلت فيها الحجج والبراهين من غير مهللاترةاٍ
ة ،والوسللائ ُ
ة الظللاهرةا ل الخفيللة
ل المكشللوف ُ
أو مسللاب ٍ
فا نللبيل ً لللم
الدنيئة ،وخرجا كل خصم مللن المعركللة شللري ً
سه الخصللومة؛ فالخصللومة الشللريفة كالصللراع بيللن
ُتدن ّ ْ
فللارس نبيللل وفللارس نبيللل ،ل بللد لحربهمللا مللن سللبب
معقول قوي ،فإذا تحاربا خضعا تمللاما الخضللوع لقللوانين
الفروسية ،وترفعا عن الصغائر والسفاسللف ،وأسللاليب
الخداع والمراوغة ،وإذا انتهى الصراع انتهللت الخصللومة
).(2
_29قلجججة اَلحجججرص علجججىَ إصجججلح ذاَت بيجججن
اَلجيراَن :فكثيًرا ما تفسد ذات البين بين الجيللران إمللا
بسبب خصومة_كمللا مللر_أو بسللبب تللافه حقيللر ،وربمللا
قامت سوق العدواةا بين الجيران بدون سبب ظاهر.
ومع ذلك ق ّ
ل من يحرص على الصلحا ،ورأب الصللدع،
وجمع الكلمة.
مالللة الحطللب مللن يغللري العللدواةا،
بل قد يوجد من ح ّ
ويذكي أوارها.
فهللذا الصللنيع ل يجللوز ،بللل اللئللق بللالجيران أن ي َهُب ّللوا
لصلحا ذات البين إذا فسدت بين بعضللهم ،ويعظللم هللذا
 (1)1رواها البخاري  ،7/88ومسلم ) (2559عن انس رضي الله عنه.
 (2)2انظر :فيض الخاطر لحمد أمين .5/285
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الواجب في حق من له جاها ومكانة.
م ِإلَ ّ
قال_تعالى_] :لَ َ
واَ ُ
خي َْر ِ
ر ِ
ن نَ ْ
مجج ْ
ه ْ
ججج َ
فيِ ك َث َِيجج ٍ
ق َ
َ
س
صدَ َ ٍ
عُرو ٍ
م ْ
ح ب َي ْ َ
م ْ
و َ
نأ َ
َ
و إِ ْ
مَر ب ِ َ
فأ ْ
ةأ ْ
ن اَلّنججاَ ِ
صل ٍ
ّ
ل ذَل ِ َ
ه َ
ن يَ ْ
ف نُ ْ
ع ْ
ه
ك اَب ْت ِ َ
و َ
مْر َ
ؤِتي ِ
ة اَلل ِ
ضاَ ِ
ف َ
ف َ
م ْ
غاَءَ َ
و َ
س ْ
َ
َ
ً
ً
ظيماَ [)النساء.(114 :
جراَ َ
ع ِ
أ ْ
_30اَلعناَد وقلة اَلَستجاَبة لداَعيِ اَلصلح :فقللد
تبذل السباب ،وُيسعى في الصلح بيللن الجيللران ،ولكللن
قد يوجد مللن يتعنللت ،ويركللب رأسلله ،ويرفللض الصلللح،
فيكتوي الجميع بلهيللب الفرقللة ،فل يحسللن بالعاقللل أن
يرفض الصلح ،بل ينبغي له أن يفرحا به ،وأن يشللكر مللن
سعى له.
_31ترك اَلحساَن للجاَر اَلغريب :فبعض النللاس
صُر إحسانه علللى الجلار ذي الرحللم ،أو الجللار البلللدي
يَ ْ
ق ُ
الذي هو من أهل بلدها أصلً.
لكنه ل يحسن إلى الجلار الغريلب اللذي حلل عنلدهم،
وهذا من التقصير؛ فالجار جار له حقه أي ّا ً كان ،بللل ربمللا
كان الغريب أولى بالحسان ،إن كللان قريب ًللا ملصللقًا ،أو
ون عليه غربته.
كان محتا ً
جا؛ فذلك مما يؤنسه ،وي ُهَ ّ
ولهذا فإن الغريب إذا نزل بيللن الكللراما أن ْسللوها أهللله؛
من حسن كرمهم ،وطيب معشرهم.
قال ابن عبد البر× = :تذاكر أهل البصرةا من ذوي الداب والحساب فللي
أحسن ما قاله الموّلدون في حسن الجوار من غير تعسف ول تعجرف ،فللأجمعوا علللى بيللتي
أبي الهندي ،وهما:

نزلللللللت علللللللى آل
المهلللللللب شللللللاتيا ً
مهللم
فما زال بي إكرا ُ
وافتقلللللللللللللللادهم

غريبا ً عن الوطللان فللي بلللد
ل
م ْ
َ
حلللللللللللللللللللللللللللللللل ِ
م
ه
ت
ب
سلللل
ح
حللللتى
م
رهلللل
ُ
ِ
ْ
َ
ُ ُ
ُ
وب ّ
)(1
أهلللللللللللللللللللللللللللللي

_32ترك اَلحساَن للجاَر غير اَلمسلم :فالصلللل
 (1)1بهجة المجالس  ،1/294وانظر :الداب الشرعية .2/19
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ما
سلت َقْد َ َ
أل يبقى في جزيلرةا العلرب كلافر ،والصلل أل ي ُ ْ
الكفار إلى بلد المسلمين.
ولكن طالما أنهم قللد أتللوا ،وأن المسلللمين قللد ابتلللوا
بهم ،فصاروا يعيشون بيللن ظهرانيهللم جيران ًللا لهللم كللان
على من جاورهم أن يحسن جوارهم ،ما دامللوا مقيميللن
ن
ه َ
عجج ْ
على العهد ،قللال الللله_تعللالى_] :لَينهاَكم اَلل ّجج ُ
م يُ َ
م
م يُ ْ
م ِ
اَل ّ ِ
ر ُ
فججيِ اَلجج ّ
ذي َ
ججوك ُ ْ
ول َجج ْ
قججاَت ُِلوك ُ ْ
ن لَ ْ
ن َ
خ ِ
دي ِ
من دياَرك ُ َ
َ
ق ِ ُ
وت ُ ْ
ه
ن ت َب َّرو ُ
م إِ ّ
مأ ْ
ن اَلل ّ َ
ه ْ
ه ْ
ِ ْ ِ َ ِ ْ
م َ
سطَواَ إ ِلي ْ ِ
م ْ
ن[ )الممتحنة.(8 :
يُ ِ
س ِ
ق ِ
ح ّ
طَي َ
ب اَل ْ ُ
وهذا ما فهمه الصحابي الجليل عبد الله بن عملرو بلن
العاص÷حيث ذبح شاةا ً فقال :هللل أهللديتم منهللا لجارنللا
اليهودي؟ ثلث مرات.
ثم قال :سللمعت النللبي " يقللول= :ماَ زاَل جبريججل
).(1
يوصينيِ باَلجاَر حتىَ ظننت أنه سيورثِّه+
ففهم هذا الصحابي الجليل من هذا الحديث في حسن
معاملة الجار أنه يشمل المسلم والكافر.
وفي ظل هذا التوجيه القرآني عاش أهل الكتلاب فلي
جللوار المسلللمين ينعمللون بللالمن والطمأنينللة علللى
أنفسهم وأعراضهم وأموالهم.
ة وعدل ً لللم يكونللوا يجللدونها بيللن
بل لقد وجدوا معامل ً
أهليهم وبني جنسهم ومّلتهم.
وحين وجدوا تلك المعاملللة الحسللنة والعللدل والخلللق
من المسلمين أحبوا دين السلما ،وسارعوا إلى الدخول
فيه عن قناعة ويقين.
ول يعني الحسان إليهللم أن نحبهللم ،ونتللولهم؛ فللذلك
قدر زائد على الحسان.
 (1)1أخرجه احمد  ،2/160والبخاري في الدب المفرد ) ،(105وأبو داود
) ،(5112والترمذي ) (943وقال حسن غريب.
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ومع هذا التوجيه السلمي فللي حللق الجللار إل أن مللن
الناس من ل يحسن إلى الجار الكافر ،بل إن منهللم مللن
يسيء إليه ،ويظلمه بحجة أنه كافر.
وهذا ل يجوز ،بل عليه أن يحسن إليه ،وأعظم ذلك أن
يدعوها إلى السلما ،وأن يرغبه فيه.
قال ابن أبي جمرةا×= :ويعظ الكافر بعرض السلللما
).(1
عليه ،ويبين محاسنه والترغيب فيه برفق+
_33قلة اَلعناَية باَختياَر اَلجججاَر اَلصججاَلح :فالجللار
الصللالح مللن علمللات السللعادةا ،ومللن عاجللل البشللرى،
أخللرجا البخللاري فللي الدب المفللرد ،عللن نللافع ابللن
الحللارث÷عللن النللبي " قللال= :مججن سججعاَدة اَلمججرء
اَلمسججلم اَلمسججكن اَلواَسججع ،واَلجججاَر اَلصججاَلح،
واَلمركب اَلهنيِء.(2)+
ومع ذلك تجد كثيًرا من الناس ل يبللالي باختيللار الجللار
صللا إذا أراد بنللاء منللزل جديللد ،أو شللراءها،
الصالح ،خصو ً
فتراها يحرص على حسن الموقع ،وقربلله مللن الخللدمات
العامة.
أما صلحا الجيران من عدمه فل يشللغل بللاله ،ول يمللر
بخياله.
وهذا خلل وخطل ،ومن كلما علي÷= :الجار قبل الللدار،
والرفيق قبل الطريق.(3)+
وأخذها الشاعر فقال:

يقولون قبل الدار جاٌر موافقُ
وقال آخر:

وقبللل الطريللق النهلل ُ
س
ج أْنلل ُ
ِ
ِ
)(4
ق
رفيللللللللللللللللللللللللللللل ِ

 (1)1فتح الباري .10/456
 (2)2الدب المفرد ) ،(116وقال اللباني في صحيح الدب المفرد ):(85
=صحيح لغيرها.+
 (3)3بهجة المجالس  ،1/291والداب الشرعية .2/81
 (4)4المرجع السابق.
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اطلللللب لنفسللللك جيرانللللا ً
تجللللللللللللللللللللللللللللاورهم

ح
ل تصلللح الللداُر حللتى يصللل َ
)(1
الجلللللللللللللللللللللللللللللاُر

_34اَلتفريط باَلجاَر اَلصاَلح :فكما أن هناك من ل
يأبه باختيار الجار الصالح ،فهناك مللن ل يبللالي بللالتفريط
بالجار الصالح ،فتراها ل يحافظ عليه ،ول يقدر قللدرها ،ول
يظهر له المودةا والمحبة ،بلل ربملا أسلاء إليله بقلوله أو
فعللله ،أو بهمللا جميًعللا ،ومللن هنللا يتسللبب فللي رحيللله
وفراقه.
ومن الناس من يفرط بجارها الصالح بالرحيل عنه ،إما
رغبة في التغيير ،أو طمعا ً في تأجير منزله أو بيعه ،أو ما
شاكل ذلك من السباب ،متناسيا ً أو ناسيا ً جارها الصللالح
الذي ل يقدر بثمن.
م
ومن التفريط بالجار الصللالح قلللة المبللالةا بلله إذا هلل ّ
بالرحيل عن دارها الولى ،فل تجد من جيرانلله مللن يثنيلله
عن رحيله ،ويعزما عليه بالبقاء فلربما عدل عن رأيلله إذا
ة فيه ،وشفقة عليه خصوصا ً إذا لللم
جد من جيرانه رغب ً
وَ َ
م سللبب
مل ِ ٌ
ح يدعوها للرحيللل ،أو كللان ثلل ّ
يكن هناك سبب ُ
يمكن أن ُيزال.
وكل هذا تفريط بالجار؛ فأنى لك بعد هذا بجللار صللالح
يبللذل لللك معروفلله ،ويكللف عنللك أذاها ،ويحتمللل أذاك،
ويحميك ممن ينالك؟
ن
ولهللذا فللإن للجللار الصللالح منزللل ً
ة عنللد العقلء ،و َ
ملل ْ
قدرون المكللارما قللدرها؛ فهللم ل يعللدلون بلله شلليًئا ،ول
ي ْ
س
يرتضللون بلله بللدلً ،ول يبغللون عنلله ِ
حللولً؛ لن فيلله أن ْلل َ
وحشللتهم ،واسللتقرار حيللاتهم ،وبلله المللن علللى كللل
مرتخلص ونفيللس ،فهلو_بعلد الللله_غنللاهم حللال الفقلر،
وغياثهم ونجدتهم في الخطللوب ،وهللو عللدتهم وعتللادهم
 (5)1بهجة المجالس  ،1/291والداب الشرعية .2/18
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ح ٌ
ل
م ْ
عند النوازل؛ فبقاؤها خصب ونعمة ،وفراقه ورحيله َ
ونقمة.
ولهللذا كللان السلللف الصللالح ،والكللراما مللن النللاس ل
يؤثرون بالجار الصالح مال ً ول عرضا ً من الدنيا.
=باع أبو الجهم العدوي دارها بمائللة ألللف درهللم ،ثللم
قال :بكم تشترون جواَر سعيد بن العاص؟ قللالوا :وهللل
يشترى جواٌر قط ؟
ي داري ،وخذوا مالكم؛ ل أدع جوار رجل
قال :ردوا عل ّ
حللب بللي ،وإن غبللت
إن قعدت سللأل عنللي ،وإن رآنللي ر ّ
حفظني ،وإن شهدت قربني ،وإن سألته قضى حللاجتي،
وإن لم أسأله بدأني ،وإن نابتني نائبة فّرجا عني.
).(1
دا ،فبعث إليه بمائة ألف درهم+
فبلغ ذلك سعي ً
ولما عزما أبو البركات التلمساني على الرحلة من بلد المغرب إلى الشرق كتب إليه ابللن
خاتمة أحد شعراء تلمسان أبياتا ً يقول فيها:

قا ً ما سمعنا
بح ّ
س الغر ِ
أشم َ

بأنك قد سللئمت مللن القللامه

وأنك قد عزمللت علللى طلللوع

إلى شرق سللموت بلله علملله

ت منللا كلل ّ
ب
لقللد زلزللل َ
ل قللل ٍ

قلللم القيلللامه
بحلللق اللللله ل ت َ ِ

فقال أبو البركات= :ل أرحل من إقليم فيه من يقللول
مثل هذا.+
ونفثة السحر والتأثير في هذا أنلله هيللأ لمللرادها بقللوله:
=أشمس الغرب ،+ثم ختم بقوله= :ل تقللم القيامللة+
إشارةا إلى أن طلوع الشمس من مغربهللا مللن علمللات
قيللاما السللاعة ،وأن طلللوع هللذا العللالم مللن بلد الغللرب
ة لقلوب محبيه؛ ولهذا ثناها عللن رحيللله ،فمكللث أبللو
قيام ٌ
).(2
البركات في بلدها
_35اَلَستعجاَل باَلرحيججل عججن اَلجيججراَن :فمللن
 (1)1وفيات العيان لبن خلكان .2/235
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الناس من هو محب للتنقل والترحال ،ومنهم من يرحللل
عن جيرانه لتفه السباب ،ومنهللم مللن يرحللل بل سللبب
أصلً.
واللئللق بللالمرء أن يحللافظ علللى جيرانلله إذا كللانوا
صالحين_كما مر_وأن يصبر على ما يصيبه منهم إذا كان
يسيًرا ،وأن يحاول استصلللحهم إذا كللان ممكن ًللا ،ثللم إذا
خْر ،وليستشْر.
ن ،وليست ِ
أراد الرحيل فليتريث ،وليتأ ّ
حللوّ ٌ
ل
والعرب تمدحا مللن كللان كللذلك وتقللول= :إنلله ل َ ُ
).(1
ب+
قُل ّ ٌ
).(2
جول+
وتذما من يستعجل ،وتقول= :الخطأ زاد العَ ُ
=جاء رجل إلى أبي العباس أحمللد بللن يحيللى ثعلللب
يشاورها في النتقال من محلة إلى أخرى؛ لتأذي الجوار.
فقال :إن العرب تقول :صبرك علللى أذى مللن تعرفلله
).(3
خير لك من استحداث من ل تعرفه+
_36قلة اَلمراَعججاَة لقججداَر اَلجيججراَن وإنزاَلهججم
مناَزلهم :فالصل في معاملة الجار_أي جار_أن ُيرعى
قه.
ح ّ
ولكللن هنللاك أمللور يغفللل عنهللا بعللض النللاس فللي
معاملتهم لجيرانهم ،فللتراهم يعلاملونهم معامللة واحللدةا
دون مراعاةا لقدارهم ومنللازلهم ،ودون فهللم لطبللائعهم
ونفسياتهم.
واللئق بالمرء أل تغيب هللذها المعللاني عللن بللاله حللال
معاملته لجيرانه؛ فالمعاملة تختلف بللاختلف الشللخاص
 (2)2انظللر :الهدايللة السلللمية ص  ،233وأثللار الشلليخ محمللد البشللير
البراهيمي .4/138
 (1)1المثال لبي عبيد ص .100
 (2)2مجمع المثال للميداني .1/432
 (3)3الداب الشرعية .2/20
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والحوال؛ فللجار العالم حق ،وللعابد حق ،وللكبير حللق،
وللصغير حق ،وللمكافئ حللق ،وللعاصللي حللق ،ولليللتيم
حق ،وللرملة حق ،وللغريب حق ،وهكذا...
فلهللذا حللق الجلل والتللوقير ،ولهللذا حللق الرحمللة
والشللفقة ،ولهللذا حللق النصللح والملطفللة ،ولهللذا حللق
التواصي ،وهكذا...
ثم إن من الجيران مللن يكفيلله طلقللة المحيللا وابتللداء
السلما ،ومنهم من تكفيه الزيللارةا الحوليللة أو الشللهرية،
ومنهم من يعفو عن حقه كاملً ،ومنهم مللن ل يرضللى إل
بالملحظة الدائمة والملطفة المستمرةا ،وهكذا...
فمعاملتهم بهذا المقتضللى تعيللن كللثيًرا عللى اسللتبقاء
عهم ونزعللاتهم
س وطبللا ِ
مللودتهم ،ومراعللاةا ُ عقللو ِ
ل النللا ِ
قللا ً أو يقيللم بللاطل ً مظهللٌر مللن مظللاهر
قعِللد ُ ح ّ
فيمللا ل ي ُ ْ
النسانية المهذبة ،ولون من ألوان الذوق الرفيع.
دا إلللى اللمعيللة وهللي فللي
وهللذا المللر وإن كللان عائلل ً
أصلها موهبة إلهية فهو كذلك يأتي بالد َّرب َةِ والممارسة.
ر علىَ أذاَهُ :فقللد مللّر
ر واَلصب ِ
_37قلة اَحتماَل اَلجاَ ِ
بنا أن من حق الجار أن تصبر على أذاها.

ومن الناس من ل يصبر على أدنللى هفللوةا تصللدر مللن
جارها؛ فل يتغاضى ول يتغافل.
بل يضع كل شيء على باله؛ فما أن يصاب بالتافه من
المر إل وتراها حرجا الصدر ،لهيف القلب ،كاسف الوجه،
تتنللاجى الهمللوما فللي صللدرها ،فتللؤرق جفنلله ،وتقللض
مضجعه ،وما ذلك إل لرخاوةا نفسه ،وضيق عطنه ،وقلللة
تحمله.
ولو حدثت لمن هو أقوى منه احتمال ً لما ألقى لها بالً،
ي البللال،
ولما حركت منه ساكًنا ،بل ناما ملء عيونه رض ّ
مرتاحا القلب.
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ومن هنا ل ينبغي للجار أن يتضايق من جارها لدنى هفللوةا؛ فالجللار أولللى بللأن تعفللو عنلله،
صا إذا كان ذا فضل وإحسان.
وتتغاضى عن زلته ،خصو ً

وإذا الحبيب أتللى بللذنب واحللد

جاءت محاسنه بألف شفيع

)(1

وهناك من الناس من يرد الساءةا بأشد منها.
وهذا من التقصير في حق الجار ،ومما يوغر الصللدور،
ويغري العدواةا.
َ
ْ
ع ْ
ض
قال_تعالى_ُ ]:
وأ ْ
عْر ِ
مججْر ب ِججاَل ْ ُ
خذْ اَل ْ َ
وأ ُ
ر ْ
ف َ
و َ
ف َ
عجج ِ
ن[ )العراف.(199:
َ
جاَ ِ
ن اَل ْ َ
هِلي َ
ع ْ
وهذا في حق الناس كلهم؛ فكيف بالجار؟
فليس من اللئللق بللذي الفضللل أن يللرد إسللاءةا جللارها
بمثلهللا أو أشللد ،بللل اللئللق بلله أن يصللفح ،ويعفللو ،وأن
يناصللح ،وإن أراد أن يأخللذ حقلله فليأخللذها بالعللدل دون
د .وإن صبر وغفر فإن ذلك من عزما المور،
زيارةا ،أو تع ّ
مصلحة للجار كان ذلللك نللورا ً علللى
وإن أخذ بالسباب ال ُ
نور.
ولهذا لما اشتكى رجل إلى النبي " ملا يلقلاها ملن أذى
جارها أمرها بالصبر ،فلما تكررت الذية والشكاية أرشدها
إلى علجا مفيد مع بعض الناس.
فعن أبي هريرةا÷قال= :جللاء رجللل إلللى النللبي " يشللكو
جارها فقال= :اَذهب فاَصبر +فأتاها مرتين أو ثلثا ً فقال:
=اَذهب فاَطرح متاَعك فيِ اَلطَريق ،+فطرحا متاعه

في الطريللق ،فجعلل النلاس يسلألونه فيخلبرهم خللبرها،
فجعل الناس يلعنونه ،فعل الله به وفعل.
فجاء إليه جارها فقال له :ارجع ،ل ترى شيئا ً تكرهلله+
).(2

ففي هذا الحديث تحريم أذية الجللار ،وفيلله حللث لمللن
أوذي أن يصبر ،وفيه علجا لمن تمادى في أذية جارها.
 (1)1مفتاحا دار السعادةا لبن القيم .1/177
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جا ك ّ
ه
وليس معنى ذلك أن ي ُ ْ
خر ِ َ
ن آذاها جللاُرها ُ متللاع َ ُ
ل َ
ملل ْ
إلى السوق ،ولكنه علجا نبوي قد ينفع مع بعض النفوس
التي ل يكفها عن أذاها إل التشهير ونشر الخزي.
وإل فكثيًرا ما يكون الصفح عللن الرجللل ،والعفللو عللن
مللا لعللوجه ،فيعللود الجفللاء
زلته دواًء لسوء خلقلله ،وتقوي ً
إلى ألفة ،والمناوأةا إلى مسالمة.
أما التسرع إلى دفع السيئة بمثلها أو بأشللد منهللا دون
نظر إلى ما يترتب عليها من الثلر السلليئ فللدليل ضليق
الصدر ،والعجز عن كبح جماحا الغضب.
وإنما يتفاضل الناس في السماحة والسيادةا على قدر
).(1
ب إذا طغى
تدبرهم للعواقب ،وإسكاتهم الغض َ
فإذا أسللاء إليللك أحللد مللن جيرانللك فللادفع بللالتي هللي
أحسن ،فإذا الذي بينك وبينلله عللداوةا كللأنه ولللي حميللم؛
فذلك من دلئل مروءتك ،ومن علمات سؤددك.
ولهذا قيل= :مروءةا الرجللل صللدق لسللانه ،واحتمللال
عثرات جيرانه ،وبذل المعروف لهل زمانه ،وكفه الذى
عن أباعدها وجيرانه.(2)+
قال أحدهم:

أقول لجللاري إذ أتللاني معاتبللا ً

دل ً بباطللل
ملل ِ
ملل ِ
ق أو ُ
ُ
دل ً بحلل ٍ

صللل ْ
إليللللك فمللللا شللللري إليللللك
ل خيلللري وأنلللت
إذا للللم ي َ ِ
)(3
بواصلللللللللللللللللللللللللللل
للللللللللللللللللللللللللللللللاوٌر
مج
الصفح والعراض:
قب العبدي في الحث على
مث َ ّ
وقال ال ُ
 (1)2أخرجلله أبللو داود ) ،(3153والبخللاري فللي الدب المفللرد )،(124
وصححه ابن حبان ) ،(520والحاكم  ،4/160ووافقه الذهبي ،وقال ابللن
مفلح في الداب  :2/17إسنادها حسن.
 (1)1انظر الهداية السلمية ص .83 ،82
 (2)2عيللن الدب والسياسللة وزيللن الحسللب والرياسللة لعلللي بللن عبللد
الرحمن بن هذيل ص .431
 (3)3الداب الشرعية .2/18
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ئ قللللد وقللللرت
وكلما ٍ سللللي ٍ

أُ ُ
ذني عنه وما بللي مللن صللمم

ت؛ خشلللاةا ً أن يلللرى
فَت َعَّزيللل ُ

جاهلل ٌ
ل أنللي كمللا كللان زعللم

ح والعراض عن
ول َب َعْ ُ
ض الصف ِ

ذي الخنلللا أبقلللى وإن كلللان
)(1
ظلللللللللللللللللللللللللللللللم

_38اَلقاَمة بداَر اَلهواَن :قللد مللر بنللا أن مللن حللق
ف الذى عنلله ،والصللبَر علللى أذاها ،وأن
ه ،وكلل ّ
ملل ُ
الجللار إكرا َ
الكراما يقضون حق الجيرةا ،ويصبرون علللى مللا يللأتيهم مللن
أذى جيرانهم.

ولكن قد يبتلى النسان بجار سوٍء ي َعَّز علجه ،ويتعللذر
استصلحه.
ول ريب أن جار السوء من البلء ،ومما ُيتعوذ منه.
فعللن أبللي هريللرةا÷قللال= :كللان مللن دعللاء النللبي ":
=اَللهم إنيِ أعوذ بججك مججن جججاَر اَلسججوء فججيِ داَر
).(2
اَلمقاَم؛ فإن جاَر اَلدنياَ يتحول+
ضللا_أن الصللبر علللى أذى الجللار محمللود
ول ريللب_أي ً
ب فيه إذا لم يترتب عليه هوان أو مذلة ،ولم يحصل
مرغ ّ ٌ
ُ
بسببه ضللرر علللى النسللان فللي دينلله وعرضلله ،أو كللان
الجار ممن يمكن علجه أو استصلحه.
أما إذا عز علجا الجللار ،وترتللب علللى الجللوار أن ي ُهللان
النسان ،ويستذل ،وخشي النسللان أن ينللاله الذى فللي
دينه وعرضه فللإن الحللزما والحكمللة يقتضلليان أن يرحللل
عن دارها ،وما زالت وصايا الحكماء تتتابع في ذلك.
والعرب تقول في أمثالها= :ل ينفعللك مللن جللار سللوء
).(3
ق+
تو ّ
 (4)1المفضليات ص .294
 (1)2أخرجه البخاري فللي الدب المفللرد ) ،(117وصللححه اللبللاني فللي
صحيح الدب المفرد ).(86
 (2)3المثال لبي عبيد ص .277
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).(1

وتقول= :بعت جاري ولم أبع داري+
يقول :إني كنللت راغب ًللا فللي الللدار إل أن جللاري أسللاء
مجاورتي ،فبعت الدار من أجله.
قال أبو عبيد= :وأخبري ابللن الكلللبي أن النعمللان بللن
المنللذر سللأل الصللقعب ابللن عمللرو النهللدي_وكللان مللن
حكماء العرب_ :ما الداء العياء ؟
ت عنلله
قال :جار السوء الذي إن قاوْلته بهتك ،وإن ِغب ْ َ
).(3) (2
سب ََعك+
َ
قال ابن عبد البر×حين رحل من إشبيلية:
حل ً
وقائللل ٍ
مللَر ّ
ة :مللا لللي أراك ُ

فجلللاوبت :صلللبًرا واسلللمعي
)(4
القلللللللللللللللللللول مجمل
وعللاد زعافللا بعللد مللا كللان
سلسللللللللللللللللللللللللللللللل
ول لءمتلله الللدار أن يللترحل

أليللس بحللزما مللن للله الظللل
مقعلللللللللللللللللللللللللللللللللد ٌ
مقلاما ببللدةا
ص وال ُ
ُبلْيل ُ
ت بحم ٍ

إذا أدركته الشمس أن يتحول

تن ّ
سللّر بقربلله
ن ك ُّنللا ن ُ َ
كللر َ
ملل ْ
قه جللارها
وحق لجللارٍ لللم يللوافِ ْ

إذا هللان حلٌر عنلد قللوما أتلاهم
ب المثللال إل لعللالم
ولم تضر ِ

خل ِللقٌ يللورث
م ْ
طويل ً لعمللري ُ
الب ِل َلللللللللللللللللللللللللللللللللى
ولللم ينللأ عنهللم كللان أعمللى
وأجهل
)(5
ول غّرب النسان إل ليعقل

وقال آخر:

حللر هللان بللأرض قللوما
إذا ما ال ُ

فليس عليه فللي هللرب جنللاحا

 (3)1المثال لبي عبيد ص .278
 (1)2سبعك :وقع في عرضك.
 (2)3المثال لبي عبيد ص .278
 (3)4ورد في الشطر الثاني في الصللل :فقلللت صللبرا ً واسللمعي القللول
مجملً .ول يستقيم عروضيًا.
 (4)5الزعاف :السم ،ويحتمل أن تكون رواية البيت :زعاقًا ،والزعاق هللو
الماء الشديد المرارةا ،الذي ل يطاق شللربه ،والزعللاق يناسللب السلسللل
ويطابقه بل والزعاف كذلك.
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وقال آخر:

ة
حل ّلل ٌ
م َ
ي َ
وكانت إذا ضاقت عللل ّ

ي
مللل ُ
م ْ
تي ّ
ت أخلللرى ملللا علللل ّ
)(2
تضلللللللللللللللللللللللللللليق

يلومونني أن بعت بللالرخص
منللللللللللللللللللللللللللللللزل ً
فقلللت لهللم :كفللوا الملما؛
فإنهلللللللللللللللللللللللللللللللا

ولللم يعرفللوا جللارا ً هنللاك
ص
ي ُن َّغللللللللللللللللللللللللللللل
بجيرانهللللا تغلللللو الللللديا ُ ُر
)(3
ص
وترخللللللللللللللللللللللل ُ

ل السللوِء ل ت َن ْللزِ ْ
واترك مح ّ
ل
بللللللللللللللللللللللللللللللللللله
ن لمللن رآهللا داَرها ُ
داُر الهللوا ِ

وإذا نبللا بللك منللز ٌ
ل
ل فتحللوّ ِ

وقال آخر:

وقال آخر:

أفراحللل ٌ
ل عنهلللا كملللن للللم
ل
يرح
للللللللللللللللللللللللللل ِ
ملن
_39قلة اَلوفاَء للجاَر بعد اَلرحيل :فمن النلاس
)(4

ينسى جيرانه بعد أن يرحل عنهم ،أو بعد أن يرحلوا عنه.
والمروءةا تقضي بأن تكون وفي ّا ً لجارك ،فمللن الوفللاء للله
أل تنساها بعد رحيله عنك ،أو رحيلك عنه ،وأن تتواصللل معلله
بالزيارةا ،والهدية ،أو المهاتفة ،أو نحو ذلك ممللا يبقللي علللى
حبال المودةا.
ومن الوفاء له ذكرها بالخير ،والثناء عليه بعد انقضاء مللدةا
صا إذا كان من المحسنين.
الجوار ،خصو ً
قال النابغة الذبياني:
مثلل َ
ل المصللابيح تجلللو ليلللة
م
ل ي َب َْعللد ِ الللله جيرانللا ً ت ََرك ْت ُُهلل ُ
الظللللللللللللللللللللللللللللللللم
بلللرد ُ الشلللتاء ملللن المحلللال
ل ي َب َْرمون إذا مللا الفللق جل ّل َلله
)(5
كلللللللللللللللللللللللللللال َد َما
ِ
ومن المروءةا أن تعرض عن ذكر ما تعللرف عللن جيرانللك

(5)1
(6)2
(1)3
(2)4
(3)5

الداب الشرعية .2/22
الداب الشرعية .2/21
بهجة المجالس  ،1/291والداب الشرعية .2/18
الصمعيات ص .229
ديوان النابغة الذبياني ص .75
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الخاتمة

التقصير في حقوق الجار

).(1

كثيرةا ل منشأ لها إل عدما رعاية حق الجار
هذا ما يسر الله إتمامه في هذا الموضوع ،وعلى الللله
قصد السبيل ،وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.

 (1)1انظر :الهداية السلمية ص .83
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