
 مقدمة مقال عن حقوق الجار

صلى -الجار هو الشخص المجاور لإلنسان فً المسكن، وقد دلت النصوص الشرٌفة من كتاب هللا تعالى وسنة نبٌه محمد 

: -سبحانه وتعالى- تعالى بااسحسان  لى الجار فً سورل النساق فقا  على ِعظم حق الجار، فقد أوصى هللا -هللا علٌه وسلم

َتاَمٰى َواْلَمسَ  ٌَ ِن  ِْحَساًنا َوبِِذي اْلقُْرَبٰى َواْل ٌْ ًئا ۖ َوبِاْلَوالَِد ٌْ اِكٌِن َواْلَجاِر ِذي اْلقُْرَبٰى َواْلَجاِر اْلُجُنِب }َواْعُبُدوا هللاَ َوََل ُتْشِرُكوا بِِه َش

احِ  َماُنُكمْ َوالصَّ ٌْ بٌِِ  َوَما َملََكْت أَ قا : )قا  رجٌ : ٌا َرسوَ  هللاِ،  -رضً هللا عنه-، وعن أبً هرٌرل {[1]ِب بِاْلَجنِب َواْبِن السَّ

ٌُذَكُر ِمن َكثرِل َصالتِها وَصدَقتِها وصٌاِمها، غٌَر أنَّها ُتؤذي جٌراَنها بِلِسانِها؟ اِر، قا : ٌا َرسوَ    نَّ فاُلنَة  ًَ فً النَّ قا : ه

ُق باألَثواِر ِمن األَقِِط، َوَل ُتؤذي ٌُذَكُر ِمن قِلَِّة صٌاِمها وَصدَقتِها وَصالتِها، و نَّها َتَتصدَّ جٌراَنها بِلسانِها؟ قا :  هللاِ، فإنَّ فاُلنَة 

ًَ فً الجنَّةِ   .الجار فً اَلسالم ، وهذا ٌد  على عظم حق([2]ه

 مقال عن حقوق الجار

 :فٌما ٌأتً سندرُج مقاَلً ٌتحدث عن حقوق الجار بشك  مفص 

 حقوق الجار

ًّ ااسسالُم والقرابة والجوار، فالجار  ن كان مسلًما قرًٌبا تثبُت له ثالثة  تتناقُص الحقوق بناق على ثالِث خصائص، وه

وحق الجوار، أما  ن كان جاًرا مسلًما فٌثبت له حقان فقط، وهما حق ااسسالم حقوق تتمثُ  فً حق ااسسالم، وحق القرابة، 

ومن الجدٌر بالذكر أن حق الجوار ٌتمث  فً العدٌد من األفعا   وحق الجوار، وأما الجار الكافر فٌثبت له حق الجوار فقط،

 :والسلوكات والواجب القٌام بها والحرص علٌها، وفٌما ٌأتً بٌان البعض منها

 من كان ٌؤمُن باهللِ والٌوِم -صلى هللا علٌه وسلم-م ااسٌذاق وااسساقل للجار، ودلٌ  ذلك قو  رسو  هللا محمد عد( :

، وتتعدُد أشكا  األذى وااسساقل  لى الحقد والكراهٌة والغ  والحسد وتمنً زوا  ([3]اآلخِر فال ٌؤذي جاَره

 .وتتبع عوراته وعرضه، والعم  على  زعاجهالنعمة، واَلستهزاق به، 

  ،تقدٌم الهداٌا والعطاٌا له، والسعً فً المعروف واألمر الخٌر، فالهداٌا من األمور التً تقرب بٌن النفوس

-وتزٌد من المحبة والود، وتمحً البغض والكراهٌة والضغٌنة بٌن الناس، ومما ٌد  على ذلك قو  الرسو  

:  ذا طَبخت مَرقًة، فأكثِْر ماَقها، وتعاَهْد ألب -صلى هللا علٌه وسلم ً ذر الغفاري رضً هللا عنه: )ٌا أبا ذرٍّ

 .([4]ِجٌراَنك

  تقدٌم المساعدل المالٌة للجار  ن كان بحاجة لها، حٌث روى الصحابً الجلٌ  أبو هرٌرل أن رسو  هللا محمد-

 .([5]ُع أحُدكم جاَره أن ٌغرَز خشَبه فً جداِرهقا : )َل ٌمن -صلى هللا علٌه وسلم

  صلى هللا علٌه وسلم-حفظ أسرار الجٌران، وعدم  فشائها، والتحفظ على عوراتهم، فقد قا  رسو  هللا محمد- :

أَمُن جاُره بوائَقه ٌَ َة َمن َل  دُخُ  الجنَّ ٌَ  .([6])َل 

 اسال الجار، وتذكره بالطٌب، والبعد عن ك  ما قد ٌسبب الحزن والهم وااسٌذاق لهمو. 

 أهمية حقوق الجار

 :تترتب العدٌد من النتائج والثمار على حفظ حقوق الجار ومراعاتها، وفٌما ٌأتً بٌان لبعض منها

 مان والطمأنٌنة  ن مراعال حقوق الجار وحفظها سبب من أسباب تعمٌر المجتمع، حٌث ٌشعر المرق باأل

 -علٌه الصالل والسالم-أن الرسو   -رضً هللا عنها-والسكٌنة من جاره، وفً ذلك ما روته أم المؤمنٌن عائشة 

ِزٌداِن فً األعمارِ  ٌَ ٌاَر، و ُر الدِّ ٌَُعمِّ  .(قا : )ُحْسُن الُخلُِق، وُحْسُن الِجواِر، 

  ن ااسحسان  لى الجار وحفظ حقوقه من األسباب التً ترفع منزلة العبد ومكانته فً الحٌال الدنٌا، فااسحسان  لى 

 .الجار وكف األذى عنه من مكارم األخالق

   علٌه الصالل - ن رعاٌة الجار من األمور التً تقرب العبد من ربه ٌوم القٌامة، ودلٌ  ذلك قو  الرسو

 .(ٌراِن عند هللاِ خٌُرهم لجاِره: )خٌُر الج-والسالم



  ن صٌانة ما للجار من حقوق من أهم العوام  التً تنشر فً المجتمع الحب والسكنٌة والطمأنٌنة والرضا 

 .واألمن واألمان

 أبرز حقوق الجار في اإلسالم

توضٌح ألبرز حقوق أبرز حقوق الجار فً ااسسالم تتمث  فً احترامه، ومساعدته، وكف األذى عنه، وفٌما ٌأتً بٌان و

 :الجار فً الشرٌعة ااسسالمٌة

 السالم علٌه، واحترامه، والبشاشة فً وجهه عند لقائه. 

 عدم تتبع عوراته، وغض البصر عن محارمه، والتجاوز عن عثراته وزَلته. 

 مشاركته فً الفرح والسرور، وعٌادته فً المرض، وتعزٌته فً المٌت، ومواساته فً المصٌبة. 

 ة له فً دٌنه ودنٌاه والمشورل علٌه بالخٌر وااسحسان له قدر المستطاعتقدٌم النصٌح. 

 عطام الجار وتقدٌم الهداٌا له، زرًعا للمحبة واأللفة والتقارب فً القلوب . 

 زٌارته وتفقد أحواله والسؤا  علٌه وتلبٌة دعوته. 

 مراتب حقوق الجار في اإلسالم

تب، وفٌما ٌأتً ذكر لمراتب حقوق الجار بدًقا من األدنى وحتى األعلى على  ن حق الجار فً ااسسالم ٌنقسم  لى ثالثة مرا

 :النحو اآلتً

 هً المرتبة األدنى، وتشم  عدم التسبب بأّي أذى للجار طالما لم تحسن  لٌه أو تكرمه :المرتبة األولى. 

 عثراته، والستر علٌهتتمث  فً تجاه  ااسنسان المسلم ألذى جاره، وتحم  أخطائه، وتقب   :المرتبة الثانية. 

 وهً أج ُّ مرتبة وأفضلها، وتتمث  فً تأدٌة حقوقه، و كرامه، وااسحسان  لٌه فً شتى األمور :المرتبة الثالثة. 

 أحاديث شريفة عن اإلحسان إلى الجار

ًُّ جبرٌ   -صلى هللا علٌه وسلم-أوصى رسو  هللا محمد  ، -ٌه السالمعل-بالجار كما أوصاه هللا سبحانه به عن طرٌق الوح

أنه قا : )ما زاَ  ٌوصٌنً جبرٌُ  بالجاِر  -صلى هللا علٌه وسلم-رضً هللا عنهاـ عن رسو  هللا -فقد روت السٌدل عائشة 

ُثُه(، وروي عنه  ُه سٌورِّ ٌُكِرْم جاَرهُ(،  -علٌه الصالل والسالم-حتَّى ظَننُت أنَّ ٌُؤِمُن باهللِ والٌوِم اآلِخِر فْل أنه قا : )َمن كان 

وهذا ٌد  على فض   كرام الجار، وعلى فض  حسن معاملته، وأن  كرام الجار وحسن معاملته صفات تد  على كما  

 .ااسٌمان وتمامه
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بااسحسان  لى الجار، كما جاقت الكثٌر من اآلٌات القرآنٌة الكرٌمة التً  -صلى هللا علٌه وسلم-أوصى رسو  هللا محمد 

ق الجار وتؤكد على ضرورل ااسحسان  لٌه وعدم  ٌذائُه، وللجار حقوق كثٌرل أوجبها هللا سبحانه، وأولها ضرورل ُتبٌن ح

ااسحسان  لى الجار وعدم ااسساقل  لٌه أبًدا، ألن ااسساقل للجار عادل جاهلٌة منبوذل، تزرع الضغٌنة فً القلوب، وتقضً 

بٌنهم، وٌجب أًٌضا تمنً الخٌر للجار، وعدم ظلمه وُبغضه وحسده، على ثمار التقارب بٌن الجٌران، وتمنع األلفة 

ومعاملته بالتسامح وكف األذى عنه، والعدٌد من الحقوق األخرى التً ٌجب أخذها بعٌن اَلعتبار، اسعمار المجتمع كما 

 .أمر تعالى

  

 


