
 حــــق اجلـــــوار
 

اجلار فه حق حتى يف افؾغة ، ؾعؾامء افـحو وافرصف يذـرون أن أكواع اجلر أربعة ، هي :         

اجلر باحلرف ، واجلر باإلضاؾة ، واجلر بافتبعقة ، واجلر ظذ اجلوار ، ويؿثؾون فه بؼوهلم : هذا 

أن اخلراب فؾجحر ٓ فؾضب ، وفه جحر ضب خرب ، بجر ـؾؿة خرب ظذ اجلوار ، ذفك 

أمثؾة أخرى ـثرة حتى أؾرد بعضفم بحثًا أو بحوًثا فؾجر ظذ اجلوار ، وظذ اجلؿؾة ؾلكواع 

 اجلر إربعة ؾقفا جوار ما .

: يف ادـزل ، واجلار يف افعؿل ، واجلار يف افدول ، وافصاحب  واجلوار متسع ـبر فؾجار      

 رن مم ام يل"ر ، يؼول احلق شبحاكه : ػـباجلـب وهو اجلار يف افس

 يي ىي  ني مي زي ري ٰى ين  ىن ننمن زن
 حت جت هبمب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ
 (. 63) افـساء : "مج حج مث  هت مت خت

اَن ُيْمِمُن "ويف حق اجلار وصلكه يؼول شقدكا رشول اهلل )صذ اهلل ظؾقه وشؾم(  :         ـَ َمْن 

ِخِر َؾََل ُيْمِذ َجاَرهُ  اهللبِ  ْٔ  "، ويؼول )صذ اهلل ظؾقه وشؾم( : حقح افبخاري( )ص"  َواْفَقْوِم ا

 افَِّذي ٓ َيْلَمُن َجاُرُه َبَواِئَؼهُ  "؟ َؿاَل : اهلل، ِؿقَل : َمْن َيا َرُشوَل "ٓ ُيْمِمنُ  اهللٓ ُيْمِمُن، وَ  اهللوَ 

 )صحقح افبخاري(، أي افذي ٓ يلمن جاره رشه . "

اهلل )صذ اهلل ظؾقه وشؾم( وذـروا فه أن  وظـدما جاء بعض افـاس إػ شقدكا رشول        

ؾَلكة صّوامة ؿّوامة ، تصوم افـفار وتؼوم افؾقل إٓ أهنا تمذي جراهنا بؾساهنا ، ؿال )صذ اهلل 

َخْرُ ")مسـد أمحد( ، وؿال )صذ اهلل ظؾقه وشؾم( :  " ِهَي يف افـَّارِ  "ظؾقه وشؾم( : 

َْصَحاِب ِظـَْد  ْٕ ُهْم فَِص  اهللا َراِن ِظـَْد َخْرُ ُهْم جِلَاِرهِ  اهللاِحبِِه ، َوَخْرُ اجْلِ )شـن افسمذي  "َخْرُ

يُل ُيوِصقـِي بِاجْلَاِر َحتَّى َطـَـُْت َأكَُّه  "( ، وؿال )صذ اهلل ظؾقه وشؾم( :  َما َزاَل ِجْزِ

ُثهُ   )متػق ظؾقه(."َشقَُورِّ



وبقان حؼه ظذ جاره ؿول افـبي  ومن بقان حسن أدب اإلشَلم يف افتعامل مع اجلار        

ا ")صذ اهلل ظؾقه وشؾم( :  ْيَت َؾاـَِفًة َؾَلْهِد َفه ، َؾنِْن ََلْ َتْػَعْل َؾَلْدِخْؾَفا ِِسًّ ، ٓ أن " َوإَِذا اْصَسَ

 تتباهى هبا أمامه أو أن تستعع بؼدراتك وإمؽاكاتك ادادية ظؾقه .

َٓ ََيُْرْج هِبَا َوَفُدَك فَِقِغقَظ هِبِا  "يف افعبارة افتافقة ثم اكظر إػ أدب اإلشَلم وؿؿة رؿقًّه        َو

أي ظّؾم وفدك إدب ؾَل َيرج هبا فقغقظ وفد جارك  ، ٕن افوفد ؿد َيرج ؾراه ابن  "َوَفَدُه 

جارك افذي ٓ يستطقع أن يشسي فه وافده مثل ما اصسيت فوفدك ، ؾقتؼطع ؿؾب افوفد 

تحدث افشحـاء وافبغضاء بغ اجلران بسبب افغرة وافتحاشد وؿؾب افوافد مع وفده ، ؾ

ا" ْ َتْػَعْل َؾَلْدِخْؾَفا ِِسًّ ْيَت َؾاـَِفًة َؾَلْهِد َفُه ، َؾنِْن ََل ، َوٓ ََيُْرْج هِبَا َوَفُدَك فِقَِغقَظ بِِه  َوإَِذا اْصَسَ

)صعب اإليامن فؾبقفؼي( أي ٓ تمذه  " ِمـَْفاَوَفَدُه َوٓ ُتْمِذِه بُِؼتَاِر ِؿْدِرَك إِٓ َأْن َتْغِرَف َفُه 

اذ افرائحة ؾلؽؾق افـواؾذ جقًدا حتى ٓ تمذي اجلران  برائحة افطبخ ، وخاصة إن ـان صقًئا كػَّ

 اهلل ظـه( ، وـان شقدكا أبو افدرداء )ريض ، إٓ إذا ــت ظازما ظذ أن تطعؿه وأهؾه مـفا

ظبد       رق حتى كرشل جلراكـا مـه ، وـان شقدكاإذا ضفقِت ضعاًما ؾلـثري اد:  يؼول فزوجه

رشؾوا جلاركا افقفودي مـفا ، أ : اهلل بن ظؿر بن اخلطاب )ريض اهلل ظـفام( إذا ذبح صاة ؿال

حقث إن افـبي )صذ اهلل ظؾقه وشؾم( ؿد أوصاكا بحسن اجلوار ظذ إضَلؿه ، ومعامؾة مجقع 

 . اجلران بام يستوجبه حق اجلوار

ؿن حق اجلار ظؾقك أكه إذا مرض ظدته ، وإن أصابه خر هـلته ، وإن أصابته مصقبة ؾ        

ظزيته ، وإن اشتعان بك أظـته ، وإذا اشتغاث بك أؽثته ، وأن تؽف ظـه افؼ ٓ أن تمذيه 

أكت بلي فون من أفوان افؼ ؿوٓ أو ؾعًَل ، مع رضورة مراظاة  أظذ درجات ادروءة معه ، 

ؿر بن اخلطاب )ريض اهلل ظـه( صفادة اجلار جلاره أو ظؾقه من أظذ وؿد جعل شقدكا ظ

درجات افتزـقة أو اجلرح ؛ ٕن اإلكسان وإن خدع بعض افـاس بعض افوؿت ؾنكه ٓ يؿؽن 

 أن َيدع جراكه ـل افوؿت .

يا رشول اهلل يؼول :  وظـدما جاء أحد اجلران فسقدكا رشول اهلل )صذ اهلل ظؾقه وشؾم(         

نَّ ُُمِْسـًا  "ـي ظذ ظؿل يدخؾـي اجلـة ، ؿال فه افـبي )صذ اهلل ظؾقه وشؾم( :دفَّ  ؿال :  "ـُ



، َوإِنَّ  : إِكََّك ُُمِْسٌن َؾَلْكَت ُُمِْسنٌ  َشْل ِجَراَكَك، َؾنِْن َؿاُفوا "وـقف أظرف أين ُمسن ؟ ؾؼال: 

افعرب ؿدياًم تعرف حق  توـاك ، اـم()ادستدرك فؾح " َؿاُفوا: إِكََّك ُمِِسٌء َؾَلْكَت ُمِِسءٌ 

، ـان هذا افرجل من خرة اجلران جلراكه ، "جار ـجار أيب دؤاد"اجلران ، ويف أمثاهلم 

ـان إذا مات أحد جراكه وداه أي دؾع ٕهؾه ما يعادل دية رجل ، وإذا ُؾؼد جلاره يشء 

 أخؾػه ظؾقه من مافه .

ؾؿر جاره ؾسؿع صوت  ار أصابته ؾاؿة ؾباع بقته ،ويروى أن أحد افصاحلغ ـان فه ج        

بؽاء أبـائه فػراق بقتفم ، ؾؾام ظؾم جاره افصافح اصسى افبقت وأظاده إػ جاره وترك فه ادال 

. 

هذا هو اجلوار يف اإلشَلم ، وهذه هي ظـاية اإلشَلم باجلار ، فو أن افـاس تعامؾوا هبذا          

دا ـان هـاك خَلف وٓ صحـاء وٓ مشاجرات ، أما أن يتعؿد  ادبدأ وتعامؾوا هبذه إخَلق

، أو حتى أن يمذيه دون ؿصد ، ؿوًٓ أو ؾعَلً ، ؾؾقس هذا من خؾق  اإلكسان إيذاء جاره

اإلشَلم يف يشء ، مع تلـقدكا أن حق اجلوار ؾقام بغ افدول ٓ يؼل صلًكا ، بل يزيد ظن حق 

إشاءة حق اجلوار بغ افدول من مػاشد خطرة ، وظذ اجلوار بغ إؾراد ، دا يستب ظذ 

 . حسن اجلوار من مـاؾع ظظقؿة



 


