
 مقدمة بحث عن حقوق الجار 

لنضع بين أيديكم ثمرة البحث المطّول الذي استمّر العمل عليه لبعض من الوقت، حيث   -تعالى-الحمد هلل رّب العالمين على ما أنعم به علينا من نعمة العلم والبحث، فقد أكرمنا هللا 

الذين أوصى بهم اإلسالم، فله الحّق باإلحسان إليه، وله الحّق بعدم اإلساءة إليه، يعد حقوق الجار هو أحد المواضيع التي ينبغي أن يتم تعريف الطالب بأهميتها، فالجار من النّاس 

حاديث عن أهمية اإلحسان إلى  ولكثرة توصية اإلسالم بالجار سنقوم من خالل البحث بتوضيح حقوق الجار، ثم سننتقل في شرح فضل اإلحسان للجار، وعليه انطلقنا في سرد أ

 .الجار

 بحث عن حقوق الجار

وعمالا، فهو من األمور التي  ّن الدّين اإلسالمّي جعل للمسلمين حقوق على بعضهم البعض، ومن أهم وأبرز هذه الحقوق أن يحسن المسلم إلى جاره، بحيث يحسن إليه قولا إ

الموضوع سيتم إدراج بحثاا شامالا عن حقوق الجار يتضمن ومن أهمية هذا  تساهم في تعزيز الروابط واألواصر، وتهيئة القلوب لفعل الخير، ولذلك عّظم اإلسالم حّق الجار،

 :الفقرات اآلتية

 في اإلسالم  حقوق الجار

بوصية هللا ورسوله ويحسن إلى جاره يعتبر حق الجار هو أحد الحقوق المحفوظة في الشريعة اإلسالمية، فقد حّث الدين اإلسالمي باإلحسان إليه، فالمسلم الحق هو الذي يلتزم 

، حيث إّن الجار هو من يجاور اإلنسان في السكن أو  [1]: )َمن كاَن يُْؤِمُن باهللِ واْليَوِم اآلِخِر فَْليُْحِسْن إلى جاِرِه(- صلّى هللا عليه وسلّم-سبيالا لمحبتهم، فقد قال رسول هللا ألن ذلك 

ا، ومن حقو ا أو كافرا  :[2]ق الجار ما يليالدراسة أو العمل، سواء كان مسلما

 .-سبحانه وتعالى-إرشاده ودعوته لعبادة هللا  •
 .السالم عليه والتحّدث معه بأسلوب حسن •
 .مساعدته في حّل المشكالت وقضاء الحوائج •
 .تقديم النصيحة له فيما ينفعه والمشورة عليه بالخير •
 .لّتي تؤذيهعدم إزعاج الجار، واالمتناع عن التّصرفات ا •
 .تقديم الطعام للجار، ومساعدته عند الحاجة وعدم رّده خائبًا •

 موضوع عن حقوق الجار كامل بالعناصر: شاهد أيًضا

 فضل اإلحسان إلى الجار 

ا َوبِِذي اْلقُْربَى  -تعالى-الذي أوصى بالجار، فقد قال هللا  -تعالى- جار هو امتثال ألمر هللا إّن اإلحسان إلى ال ا َوبِاْلَواِلدَْيِن إِْحَسانا َ َول تُْشِرُكوا بِِه َشْيئا في محكم تنزيله: )َواْعبُدُوا َّللاه

اِحِب بِاْلَجْنِب(َواْليَتَاَمى َواْلَمَساِكيِن َواْلَجاِر ِذي اْلقُْربَى َواْلَجاِر الْ  ، فمن أحسن لجاره كان من أفضل العباد  -تعالى-، حيث إّن اإلحسان للجار له فضل عظيم من هللا [3]ُجنُِب َوالصه



-بمن يحسن إلى جاره بأنّه خير الناس عند هللا  -لى هللا عليه وسلمص-، كما وعد النبي -تعالى-عند هللا، كما أنه يرفع مكانته ودرجاته في الّجنة، ويكون من المقّربين من هللا بإذنه 

 -.[4]تعالى

 أحاديث شريفة عن اإلحسان إلى الجار 

والمسلمين جميعاا،    هللا عليه وسلم للصحابةصلى  -ورد في السنة النبوية الشريفة العديد من األحاديث التي تبيّن حق الجار وكيفية اإلحسان إليه، فالجار هو أحد وصايا الرسول 

 :ومن هذه األحاديث ما يلي

: )َمن كاَن يُْؤِمُن باهللِ واْلَيوِم اآلِخِر فَْليُْحِسْن إلى جاِرِه، وَمن كاَن يُْؤِمُن باهللِ  -صلّى هللا عليه وسلّم -قال: قال رسول هللا   - رضي هللا عنه- عن أبي شريح العدوي خويلد بن عمرو  •
 [1].َيوِم اآلِخِر فَْليُْكِرْم َضْيفَهُ، وَمن كاَن يُْؤِمُن باهللِ واْلَيوِم اآلِخِر فَْليَقُْل َخْيًرا، أْو ِلَيْسُكْت(والْ 

ثُهُ( : )ما زاَل ِجْبِريُل يُوِصينِي-صلّى هللا عليه وسلّم -قال: قال رسول هللا   -رضي هللا عنهما-عن عبد هللا بن عمر   •  [5].بالجاِر، حتَّى َظَنْنُت أنَّه َسيَُوِرّ
 [6].قالت: )قُلُت يا َرسوَل هللاِ، إنَّ لي َجاَرْيِن فَإِلَى أيِِّهما أُْهِدي؟ قَاَل: إلى أْقَربِِهما ِمْنِك بَابًا( -رضي هللا عنها-عن عائشة أم المؤمنين  •
 [7].: )يا ِنساَء الُمْسِلماِت، ال تَْحِقَرنَّ جاَرةٌ ِلجاَرتِها ولو فِْرِسَن شاةٍ(-صلّى هللا عليه وسلّم-قال: قال رسول هللا    -رضي هللا عنه -عن أبي هريرة  •

 يجب علينا الذهاب الي زياره الجيران في اي وقت نشاء: شاهد أيًضا

 خاتمة بحث عن حقوق الجار 

عدّ  بسابع جار، حيث ي -صلى هللا عليه وسلّم-أوصى اإلسالم بحسن الجوار، وأوصى رسول هللا   إّن حقوق الجار هو أحد المواضيع المهمة الذي يحمل قيم إسالميّة نبيلة، فقد

ر، ثّم التطرق لكيفية اإلحسان  اإلحسان إلى الجار هو ُشعبة من شعب اإليمان، ومن أهمية الحديث حول هذا الموضوع قُمنا عبر فقرات البحث بتعريف القارئ على حقوق الجا

في المعاملة والقول الطيّب والمعروف، فال تنسونا من فضل دعائكم،   للجار، باإلضافة إلى الستناد إلى بعض من األحاديث النبوية الشريفة التي بينت أهمية إحسان الجار لجاره

 .بارك هللا بكم وأعاننا وإيّاكم على الخير
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