
 

 حق الجار :.71
الجٌران هم ألرب الناس َسَكناً، ولعّل الجار ِبسبِب لُربه من جاره أكثر َمعرفةً به 

ٌَحصل عنده فور حدوثه، حتى إّن الجار لد ٌَعلُم عن جاِره أموراً  وِبظروفه وما 

تَخفى على أهِله وألرب النّاس إلٌه؛ ولذلن كانت للجٌران أهمٌّةٌ وفضٌل عظٌم؛ 

 من أسباب َسعادة اإلنسان وراحته فً بٌتِه.  فالجاُر صاحُب الخلك والّدٌن

ٌَتفاخرون بُحسن الجوار حتى لبل اإلسالم، وكانوا ٌتفاخرون بإكرام  كان العَرب 

الجار، واإلحسان إلٌه، والمٌام بواجبهم نحوه خٌر لٌام، فلّما جاَء اإلسالُم حرَص 

َ َوََل على استمرار هذا الخلك العظٌم فً مراعاة حك الجار، لال تعالى: ) اْعبُُدوا َّللاه

ٌِْن إِْحَسانًا َوبِِذي اْلمُْرَبٰى َواْلٌَتَاَمٰى َواْلَمَساِكٌِن َواْلَجاِر ِذي  ٌْئًا َوبِاْلَواِلَد تُْشِرُكوا بِِه َش

اِحِب بِاْلَجنِب...(؛ حٌث أوَجَب هللا على الُمسلمٌن أن  اْلمُْربَٰى َواْلَجاِر اْلُجنُِب َوالصه

لرٌباً أم بعٌداً، عربٌّاً أم أعجمٌاً، دون تمٌٌٍز بٌن عرٍق وعرق، أو  ٌُحسنوا إلى الجار

لوٍن ولون؛ فالجار جاٌر له احتراُمه، وَمكانته، وله اعتِباره، وله حموٌق، سواًء أكان 

 ُمسلماً أم غٌر مسلم.

أنّه لال: )ما زاَل ٌوصٌنً جبرٌُل بالجاِر  -علٌه الصالة والسالم-َورد عن الرسول 

ًُّ عن إٌذاء الجار؛ بل جعل إٌذاء الجار من حتهى ظ ثُهُ( ونهى النب نَنُت أنههُ سٌوِرّ

علٌه الصالة والسالم: )وَّللاه َل ٌإِمُن، -األفعال التً تُعدُّ نمصاً فً إٌمان المسلم، فمال 

؟ لاَل: اله   ذي َل ٌؤمُن جاُرهوَّللاه َل ٌإمُن، وَّللاه َل ٌإمُن. لٌَل: ومن ٌا رسوَل َّللاه

 بوائمَه(

الجٌران من منظور الشرٌعة اإلسالمٌة ثالثة أصناف على النحو اآلتً: الصنف و

األول: جار له حك واحد فمط، وهذا الجار له حّك الجوار فمط وهو الجار غٌر 

 المسلم، وَل تَربطه ِبجاره صلةُ لُربى. 

ة لربى الصنف الثانً: جاٌر له حمّان، وهو الجار الُمسلم، وَل تربطه بجاره صل

 ورحم؛ فالجار الُمسلم هنا له حّك الجوار، وحّك اإلسالم. 

الصنف الثالث: جاٌر له ثالثة حموق، وهو الجاُر الُمسلم من األلارب، فله حّك 

علٌه الصالة -ُروَي َعن رسول هللا  ،الجوار، وحّك اإلسالم، وحّك المربى والرحم.

كٌّ واحٌد وهو أدَنى الجٌراِن حمًّا، وجاٌر أنه لال: )الجٌراُن ثالثةٌ: جاٌر له ح -والسالم

ا الجاُر الهذي له حكٌّ  له حمهان، وجاٌر له ثالثةُ حموٍق وهو أفضُل الجٌراِن حمًّا؛ فؤمه

ا الهذي له حمهان فالجاُر الُمسلُم  واحٌد فالجاُر الُمشِرُن َل رِحَم له وله حكه الِجواِر، وأمه

ا الهذي له ثالثةُ حموٍق فجاٌر مسلٌم ذو َل رِحم له وله حكُّ اإلسالِم و حكُّ الِجواِر، وأمه



ِحِم، وأدنَى حِكّ الِجواِر أَله تُإذَي جاَرن  رِحٍم له حكُّ اإلسالِم وحكُّ الجواِر وحكُّ الره

 بمُتاِر لِدِرن إَله أن تمَدَح له منها(

ُحموق الجار فً اإلسالم كثٌرةٌ،؛ فمد تَناولت الشرٌعة اإلسالمٌة حموق الجار و

وفّصلتها، فالجار له حٌك عظٌٌم فً اإلسالم، ومن حموق الجار فً اإلسالم ما ٌؤتً: 

 اإلحسان إلى الجار لَوَلً وفعالً. 

مواساته فً ، ومشاركته أفراحهو ، حفظ سرهو ،ستر عورتهو ،حماٌته وتؤمٌنه

 به وأحزانه. مصائ

تفمّده ، و عٌادته فً حالة المرض، و زٌارته فً الظروف الطبٌعٌّة، و تلبٌة دعوته

إلراضه المال إن طلب مع ، و ندما ٌفمدها مع المُدرة على ذلنوتلبٌة احتٌاجاته ع

 المدرة على اإللراض. 

 إحسان الظّن به، و ُمساعدته فً حّل مشاكله، و منع األذى عنه بَِجمٌع ُصوره

السعً فً اإلصالح بٌن الجٌران ، وردُّ الغٌبِة عنهاه والّصبر على أذ،و

 .الُمتخاصمٌن

تعلٌمه العلم الشرعً. ُمصاحبته إلى ، وُمبادرته بالّسالم. تشٌٌع جنازته عند موته. 

 المسجد. ُمصاحبته إلى َمجالس العلم.

 حق الزوج :.71 
حموق الّزوج على زوجته ٌتحمُّك فً األسرة الوئاُم وتتوفُّر الّسعادةُ إذا ما عرف كلُّ 

طرٍف فٌها حمولهُ وواجباته، وأبدى استعداداً فً تحمٌك التّآلف من خالل التزامه 

ًّ الّسلٌم، وتحّمل دورهُ ومسإولٌّته تجاه اآلخر، فتتوفُّر بذلن سعادةُ  بدوره اإلٌجاب

مُل فٌهُم الموّدةُ وتغُمُرهم رحمةُ التّشاُرن والمحبّة، ولكال الّزوجٌن الّزوجٌّة، وتكت

حموٌق ٌُإّدٌها شرٌُكه بؤفضل ما ٌُمكن؛ َلستمرار النّهج الّسلٌم فً الُمعاشرة الطٌّبة، 

 ومن ُحموق الّزوج على زوجته: 

امره، فال طاعتُهُ فً أمره وشإون بٌته: وتكوُن الّطاعةُ فٌما ٌتّفُك مع مرضاة هللا وأو

حفُظهُ فً  تكوُن الّطاعةُ فً سخط هللا وغضبه وُمحّرماته، ومن وجوه طاعة الّزوج

ماله ونفسها: وهذا الحكُّ من صالح المرأة وحسن دٌنها وُخلُمها، وفٌه وصٌف رلٌٌك 

ٌِْب  اِلَحاُت لَانِتَاٌت َحافَِظاٌت ِلّْلغَ بَِما فً آٌات المرآن الكرٌم إذ ٌمول هللا تعالى: )فَالصه

َحِفَظ هللاُ( وفً اآلٌة إشارةٌ لحّك الزوج على زوجته فً الّطاعة وحفظ نفسها وماله 

حال غٌابه، وٌدلُّ التزاُمها بذلن الحّك على استمامتها وخٌرها ودٌمومة طاعتها، 

وٌترتُّب على ذلن عوُن هللا لها وتوفٌمه وحفظها من المعاصً واآلثام؛ لما ظهر من 

 فاء نٌّتها واستمامتها.ُحسن ُمعاشرتها وص



الخدمة والمنوت: وخدمة الّرجل فً منزله من صور طاعة الّزوجة ولنوتها، ومنها  

ولنوتُها ٌكوُن بحبس نفسها على غٌره مطلماً، فال ٌُشغُل للبُها وعملُها وولتها بغٌره، 

وتفانٌها فً كسب رضاه فٌما أحّل هللا وأوجب، وأن ٌكون زوُجها أهمُّ ما ٌشغلها 

أّوله، وفٌما بعدهُ أهلها بعد إذنه، وفً ذلن أنّها مولوفةٌ علٌه وحده وهً بذلن لانتةٌ و

 .صالحة.

تولً نفسها وبٌتها وأوَلدها اهتماماً ٌرضٌه، وَل تُطالبه بما َل ٌُطٌُك وَل ومنها ان 

ه حمّهُ ولزمت ٌحتمل، ثّم إن كان منهُ أذى فإنّها تصبُر على أذاه، فتكوُن لد أوفت

 وعملت به. الخٌر

ه إذا نظر إلٌها، لال رسول هللا:)خٌُر نسائِكم من إذا نظر إلٌها زوُجها ومنها انها  تسرُّ

تْه ، وإذا أمَرها أطاعتْهُ ، وإذا غاب عنها حفَظتْهُ فً نفِسها وماِله(  سره

ًُّ لتوفٌر الّرحمة والمحبّة ضامٌن لهذه المعانً إن صدق الّزوجان فً  والتّخطٌُط اإلله

ما دون إفراٍط وَل تفرٌط، وكما أّن لكٍلّ منهما حموٌق فإّن علٌه واجباٌت بذله

 .تّمةٌ علٌه لضاإها والوفاُء بهاوالتزاماٌت مح

 


