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 جوارآداب ال -21

 :فضل الجار الصالح 

ِ َعِن الن   َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َعْن أنَس   -1 ِدِه! ال يُْؤِمُن بِـيَ َوال ِذي نَْفِسي »قال: ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي 

ىَعْبدٌ حَ   .(1)متفق عليه  «.ِحبُّ ِلنَْفِسهِ ـَجاِرِه )أْو قال ألَِخيِه( َما يُ ـِحب  لِ ـيُ  تـ 

 ْيـرُ خَ »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬قَاَل َرُسوُل ا :قَالَ َرِضَي هللاُ َعْنـُهـَما  ْمروْبِن عَ  ٬اَعْن َعْبدِ وَ  -2

 ُهـمْ ْيـرُ خَ  ٬ِجيَراِن ِعْندَ اال ْيـرُ َوخَ  ،ِلَصاِحبهِ  ُهـمْ ْيـرُ خَ  ٬األَْصَحاب ِعْندَ ا

 .(2)أخرجه الترمذي .«َجاِرهِ ـلِ 

 :حق الجار 

ه ه ه ه ے ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ) قال هللا تعالى: -1

 .[36]النساء:(   ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ

ِ َعِن الن   َعْنـَها هللاُ  َعْن َعائَِشةَ َرِضيَ وَ  -2  نِـيَما َزاَل يُوِصي»: الَ قَ  ملسو هيلع هللا ىلص بِـي 

ىحَ  الَجارِ ِجْبِريُل بِ  هُ َظنَْنُت أ تـ  ثُهُ  نـ   .(3)متفق عليه .«َسيَُور ِ

 :إكرام الجار واإلحسان إليه 

َمْن َكاَن يُْؤِمُن : »الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َعْن َرُسوِل ا َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َرْيـَرةَ َعْن أبِـي هُ  -1

يَْوِم الوَ  ٬ْصُمْت، َوَمْن َكاَن يُْؤِمُن بِاِلـيَ أْو  ْيـرا  قُْل خَ ْلـيَ يَْوِم اآلِخِر فَ الوَ  ٬بِا

 «.فَـهُ ْكِرْم َضيْ ْلـيُ يَْوِم اآلِخِر فَ الوَ  ٬ْكِرْم َجاَرهُ، َوَمْن َكاَن يُْؤِمُن بِاْلـيُ اآلِخِر فَ 

                                                 

 .واللفظ له(, 45ومسلم برقم ) (,13أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 (.1944برقم )ترمذي أخرجه ال صحيح/( 2)

 (.2624ومسلم برقم )للفظ له، وا(, 6014أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 3)
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 .(1)متفق عليه

يَا أَبَا ذَر   إِذَا ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬قَاَل: قَاَل َرُسوُل ا َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  أَبِـي ذَر    َعنْ وَ  -2

 .(2)أخرجه مسلم .«ِجيَرانَكَ  َهـدْ َطبَْخَت َمَرقَة ، فَأَْكثِْر َماَءَها، َوتَعَا

 :تقديم الجار المالصق على غيره في اإلحسان 

 لَـىَجاَرْيِن، فَإِ  ِلـي، إِن  ٬قُْلُت: يَا َرُسوَل ا َعْنـَها ْن َعائَِشةَ َرِضَي هللاُ عَ 

 .(3)أخرجه البخاري  .«ا ِمْنِك بابا  بِـِهـمَ أْقرَ  لَـىإِ »ي؟ قال: ْهـدِ ا أي ِـِهـمَ أ

 :عدم منع الجار جاره من االنتفاع بجداره 

نَْع َجاٌر يَـمْ ال : »الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َرُسوَل ا أن   َعنهُ  ةَ َرضَي هللاُ ْيـرَ ُهرَ  بِـيَعْن أ

 .(4)متفق عليه .«ِجدَاِرهِ  فِـي بَـهُ َجاَرهُ أْن يَْغِرَز َخشَ 

 :عدم أذى الجار بقول أو فعل 

َمْن َكاَن يُْؤِمُن »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬َرُسوُل ا الَ : قَ الَ قَ َرِضَي هللاُ َعْنـهُ ةَ ْيـرَ ُهرَ  بِـيَعْن أ

 .(5)متفق عليه. «ِذ َجاَرهُ يَْوِم اآلِخِر فاَل يُؤْ الوَ  ٬بِا

 :أعظم أذى الجار 

أَيُّ الذ ْنِب أَْعَظُم ملسو هيلع هللا ىلص:  بِـي  قَاَل: َسأَْلُت الن   َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  ابِن َمْسعُواد  َعْن 

قُْلُت: إِن  ذَِلَك لَعَِظيٌم، قُْلُت: ثُم   «َوُهَو َخلَقَكَ  ا  نِد   ٬عََل تَـجْ أَْن »؟ قَاَل: ٬ِعْندَ ا

؟ قَا ؟ قَاَل: «اُف أَْن يَْطعََم َمعَكَ تَـخَ َوأَْن تَْقتَُل َولَدََك »َل: أَيُّ . قُْلُت: ثُم  أَيُّ

                                                 

 .واللفظ له(, 47(, ومسلم برقم )6018أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 (.2625برقم )أخرجه مسلم ( 2)

 (.2259برقم )أخرجه البخاري ( 3)

 (.1609ومسلم برقم )واللفظ له، (, 2463أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 4)

 (.47(, ومسلم برقم )6018ي برقم )أخرجه البخار ،متفق عليه( 5)
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 .(1)متفق عليه .«لَةَ َجاِركَ ِلـيحَ  نِـيَ أَْن تَُزا»

 :إثم من ال يأمن جاره بوائقه 

ال  ٬ُن، َواال يُْؤمِ  ٬َوا»: الَ قَ  ملسو هيلع هللا ىلص بِـي  أن  الن   َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  ْيـح  ُشرَ  بِـيَعْن أ -1

ال ِذي ال يَأَْمُن َجاُرهُ »: الَ ؟ قَ ٬. قِيَل: َوَمْن يَا َرُسوَل ا«ال يُْؤِمنُ  ٬يُْؤِمُن، َوا

 .(2)أخرجه البخاري .«بَوائِقَهُ 

َجن ةَ الال يَْدُخُل : »الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أن  َرُسوَل ا َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َعْن أبِـي ُهَرْيـَرةَ وَ  -2

 .(3)أخرجه مسلم .«َمْن ال يَأَْمُن َجاُرهُ بََوائِقَهُ 

 :ماذا يفعل من آذاه جاره 

ِ  لَـىَجاَء َرُجٌل إِ  :قَالَ َرِضَي هللاُ َعْنـهُ ةَ ْيـرَ َعْن أَبي ُهرَ  يَْشُكو  ملسو هيلع هللا ىلصالن بي 

اذَهْب فَاْطَرْح » :ِن أَْو ثالَثا  فَقَالَ تَـيْ فَأَتَاهُ َمر   «اذَهْب فَاْصبرْ » :َجاَرهُ فَقَالَ 

 نَـهُ الط ِريِق فََجعََل الن اُس يَْسأَلُو فِـيفََطَرَح َمتَاَعهُ  «الط ِريقِ  فِـيَمتَاَعَك 

فََجاَء  ،بِه َوفَعََل َوفَعَلَ  فَعََل هللاُ  نَـهُ فََجعََل الن اُس يَْلعَنُو ،َخبََرهُ  ُهـمْ برُ فَـيُـخْ 

 .(4)أخرجه أبو اداواد .َشْيئا  تَْكَرُههُ  ن ِـيى مِ تَـرَ ْع الَ اْرجِ  :لَـهُ َجاُرهُ فَقَاَل  لَـْيـهِ إِ 

 :عدم الظن السيء 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ڻ )قال هللا تعالى:  -1

 .[12]الُحُجرات: (  ڻ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ

، »قَاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص ٬أَن  َرُسوَل ا َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َعْن أَبِـي ُهَرْيـَرةَ وَ  -2 إِي اُكْم َوالظ ن 

                                                 

 (.86ومسلم برقم )واللفظ له، (, 4477أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 (.6016برقم )أخرجه البخاري ( 2)

 (.46برقم )أخرجه مسلم ( 3)

 (.5153برقم )أبو اداواد  أخرجه صحيح/( 4)
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َجس ُسوا، َوالَ تَنَافَُسوا، َوالَ ـَحس ُسوا، َوالَ تَ ـِديِث، َوالَ تَ ـحَ الفَإِن  الظ ن  أَْكذَُب 

متفق  .«إِْخَوانا   ٬َحاَسدُوا، َوالَ تَبَاَغُضوا، َوالَ تَدَابَُروا، َوُكونُوا، ِعبَاادَ اـتَ 

 .(1)عليه

 :ما يجوز من الظن 

 ا  َوفاُلن ا  َما أُظنُّ فاُلن»: ملسو هيلع هللا ىلص بِـيُّ الن   الَ قَالَْت: قَ َرِضَي هللاُ َعْنـَها َعائَِشةَ  َعنْ 

أخرجه  .قال الل ْيُث: َكانَا َرُجلَْيِن ِمَن الُمنَافِِقينَ . «ا  يَْعِرفَاِن ِمْن اِدينِنَا َشْيئ

 .(2)البخاري

 :اختيار الجار قبل الدار 

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ۓ ڭ ڭ  ه ه ے ے ۓ)  قال هللا تعالى: -1

 .[11]التحريم:(   ېې

 بِـيُّ نَ  قالَ فَ  : -وفيه-، في حديث الهجرة ْنـهُ َماِلك  َرِضَي هللاُ عَ  ْبنِ  أنَِس  َوَعنْ  -2

، َهِذِه ادَاِري ٬ا بِـي  . فَقَاَل أبُو أيُّوَب: أنَا يَا نَ «وِت أْهِلنَا أْقَربُ بُـيُ أيُّ »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬ا

 .٬بََرَكِة ا لَـى: قُوَما عَ الَ . قَ «ي ِْئ لَنَا َمِقيال  فَـهَ فَاْنَطِلْق »: الَ ، قَ بِـياَوَهذَا بَ 

 .(3)أخرجه البخاري

                                                 

 .واللفظ له, (2563ومسلم برقم ) (,6064أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 (.6067برقم )أخرجه البخاري ( 2)

 (.3911برقم )أخرجه البخاري ( 3)

This file was downloaded from QuranicThought.com


