
 

 
 حاجة اجلار إىل جاره

 ، ٚاجلاز يف األزػ،أحبيت يف اهلل، اجلاز ٖٛ اجلاز يف ايبٝت
ز أقسب ٚاجلا ..ايتذازٟ ٚاجلاز يف احملٌ ،ٚاجلاز يف املهتب

ايٓاع يإلْطإ ٚأنجسِٖ َعسف١ بأحٛاي٘ بعد أًٖ٘، ٚزمبا يف 
 نجري َٔ احلاالت أقسب ٚأنجس إعا١ْ جلازٙ َٔ األٌٖ . 

 أنواع اجلريان 

يف اهلل، ديت ايٓصٛص ايػسع١ٝ إٔ اجلريإ ثالث١: إخٛتٞ  
داز ي٘ ثالث١ حكٛم ٖٚٛ اجلاز املطًِ ايكسٜب فً٘ حل 

يكساب١، ٚداز ي٘ حكإ ٖٚٛ اجلٛاز، ٚحل االضالّ، ٚحل ا
اجلاز املطًِ فً٘ حل اجلٛاز، ٚحل االضالّ، ٚداز ي٘ حل 

 ٚاحد ٖٚٛ اجلاز غري املطًِ فً٘ حل اجلٛاز.

 حد اجلوار

ٚايسادح إٔ اختًف ايعًُا٤ ع٢ً أقٛاٍ نجري٠ ، أحبيت يف اهلل
حد اجلٛاز ٜسدع يًعسف؛ ألٕ ايكاعد٠ ايػسع١ٝ تكٍٛ: نٌ َا 

ٚال ضابط ي٘ فٝ٘، ٜسدع فٝ٘ اىل  ٚزد ب٘ ايػسع َطًكا
 ايعسف، فُا اعتربٙ ايعسف دازا فٗٛ داز .

  اجلار حقوق

 ٚدٌ عص بعبادت٘ اجلاز حل تعاىل اهلل قسٕ، يكد إخٛتٞ يف اهلل
ّ  ٚايٝتاا٢َ،  ايٛايدٜٔ، إىل ٚباإلحطإ ٍ ، ٚاألزحاا  تعااىل  قاا

واظ: ُُ دُكاا  َوَل  اّلَلَ  َواْعُبد ًا  بِد ِ  ُتْْشِ ْْ ِ  َشدْو َُ لِد ِِ  إِْحَسد ىا  َوبِ ْلَاا  َوبِد

َبددد  ّْ َبددد  ِذ  َواْْلَددد رِ  َواْدََسددد ِك ِ  َواْلَوَتددد َ   اْلُق ّْ  اْْلُنُدددِ   َواْْلَددد رِ  اْلُق

ٚايط١ٓ ايٓب١ٜٛ ، [63: ايٓطا٤]غالَسدبِو ِ  َواْب ِ  بِ ْْلَنِْ   َوالَص ِحِ  
١٦ًَٝ بٓصٛص تٛصٞ باجلاز ٚتؤند حكٛقا٘ ٚتاأَس  برنساَا٘    

ُْاِصونِي:◘ ايٓيبٔ أبسشٖا قٍٛ ٚيعٌ َ   ُْ بِ ْْلَ ر ِ،  َ   َزاَل ِجْْبِ

ُث ُ  ثالث١ اجلااااز ع٢ً، ٚحلَتفل عًٝ٘() َحَت  َظنَنُْت َأنَُ  َسُوَارِّ
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 َساتب ٖٚٞ : 
 ٚأذ١ٜ حمسّ، حل بػري أحد نٌ ع٢ً فاألذ٣ :األذى كف -1

ْيَ ُ  :  ◘، قاٍ ايٓيب حتسمّيا أغد اجلاز َْ ُخُ  اْْلَنََة َ ْ  َل  ُْ َْ َل 

ئَِق ُ  ) أخسد٘ َطًِ( ، ٚقاٍ ايٓيب   -أٟ :غسٚزٙ – َج ُرُه َبَاا
ِذ َج َرُه،  َ  ْ : ◘ ًْ ُْ ِّ َفاَل   َوالوَْاِم اآلِخ

ِ
ِ ُ  بِ ّلَل ًْ ُْ ) أخسد٘ َك َن 

ٍَ اهلٔل، َٚايبدازٟ( ،  ٌْ: َٜا َزُضٛ ٍَ َزُد ٍَ: َقا َُٖسَِٜس٠َ، َقا ِٔ َأٔبٞ  َع
َٗا، َغَِٝس  ََٚصَدَقٔت َٗا،  َٔ َٚٔصَٝا َٗا،  ِٔ َنِجَس٠ٔ َصًَأت َٔ ًَا١ََْ ُِٜرَنُس  َّ ُف ِإ

َٗا ُتِؤٔذٟ  ٍَ: " َأَّْ َٗا، َقا ًَٔطأْ َٗا ٔب ٍَ: َٜا  ِهَي ِِف النَ رِ ٔدرَياَْ "، َقا
َٗا،  ََٚصَدَقٔت َٗا،  َٔ ١َّٔ ٔصَٝا ِٔ ٔق َٔ ًَا١ََْ ُِٜرَنُس  َّ ُف ٍَ اهلٔل، َفِر َزُضٛ

َٔ اِيَأٔقٔط َٔ َٛاِز  َٗا َتَصدَُّم ٔباِيَأِث َِٚإَّْ َٗا،  ) أخسد٘ أمحد  ََٚصًَأت
َْْاَم اْلِقوَ َ ِة  : ◘ ٚصحح٘ األيباْٞ(، ٚقاٍ ايٓيب َأَوُل َخْصَمْ ِ 

) أخسد٘ أمحد ٚحطٓ٘ األيباْٞ( َٚٔ ٖرا احلدٜح َج َرانِ 
 ٜتطح إٔ اهلل تعاىل ضٝٓتكِ يًذاز املظًّٛ َٔ دازٙ ايظامل .

 ٖفٛات٘، عٔ ٜػع ايبصس بإٔ ٚذيو :أذآ احتىاه -2
 إضا٠ّ٤ أٚ قصد، غري َٔ صدزت إضا٠ّ٤ ضُٝٓا ٚال شالت٘،ٚ

ِْ ظ:تعاىل قاٍ، َٓٗا َعترّزا ٚدا٤ ٗا،عًٝ ْدّ ّْ  اْلَعْفاَ  ُخ  َوْأُ 

ِف  ّْ ْض  بِ ْلُع ِّ  يف ٖٚرا، [911:األعساف] غاْْلَ ِهِل َ  َع ْ  َوَأْع
ٚقاٍ احلطٔ ايبصسٟ :  باجلاز؟ فهٝف نًِٗ؛ ايٓاع حل

يٝظ حطٔ اجلٛاز نف األذ٣ عٔ اجلاز ٚيهٔ حطٔ اجلٛاز 
 ايصرب ع٢ً األذ٣ َٔ اجلاز .

ُُاجلار ٔ اكراً -3 َ ْ  َك َن : ◘يكٍٛ ايٓيب  :إلْٗ اإلحشا

ْم َج َرهُ  ِّ ِّ َفْلوُْك  َوالوَْاِم اآلِخ
ِ
ِ ُ  بِ ّلَل ًْ ) َتفل عًٝ٘(، ٚيف زٚا١ٜ  ُْ
 اجلاز إىل اإلحطإ ضسٚب َٚٔ،  َفْلوُْحِسْ  إََِل َج ِرهِ  ملطًِ :
 عٓد ٚعٝادت٘ ايفسح، عٓد ٚت٦ٓٗت٘ املصٝب١،عٓد تعصٜت٘ 

 يكا٥٘، عٓد ايٛد٘ ٚؼالق١ بايطالّ، ا٤ت٘املسػ، ٚبد
 حيطٔ املس٤إٔ  ٚاخلالص١ ٚدْٝاٙ، دٜٓ٘ يف ٜٓفع٘ َا إىل ٚإزغادٙ
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سدٛ ي٘ ٜعًٝ٘ َٔ قٍٛ ٚفعٌ ٚإٔ إىل دازٙ بهٌ َا ٜكدز 
َٔ  اضتطاعدّ ي٘ َا ٜكٚ، ٚحيب ي٘ َا حيب يٓفط٘، اخلري

 .أٜا نإ ْٛع٘ َعسٚف
  اجلار  ايذاء  صوِر 

 صٛز ايتعدٟ فُٔ: ٔممتملاتْ اجلار حقٕق عمى التعدي -1
، فطاّدا فٝٗا تعٝح ٚتسنٗا اجلاز، أزػ يف ايبٗا٥ِ إزضاٍ

، ْكٌ أٚ شحصح١ أٚ برشاي١، إَا ،حدٚد أزض٘ ع٢ً ايتعدٟٚ
) أخسد٘ َطًِ(   َلَعَ  اهلُل َ ْ  َغََّيَ َ نَ َر اْْلَْرضِ :  ◘ ايٓيب قاٍ

ا يف أزٜاف َصس فتذد نجري َٔ املصازعني ٖٚرا َٓتػس دّد
األٜاّ َسٚز َع  ٜعتدٕٚ ع٢ً حدٚد درياِْٗ بتػٝري احلدٚد 

ٜعًِ املطهني أْ٘  الٚٔ أزػ اجلاز يف أزض٘ ٚإدخاٍ دص٤ َ
َلَعَ  اهلُل َ ْ  َغََّيَ َ نَ َر  :◘ ايٓيب، يكٍٛ ًعٔيقد تعسػ 

ايعاّ خلد١َ ايطسٜل أخسد٘ َطًِ(، ٚادخاٍ ايسدٌ ) اْْلَْرضِ 
بعع أصحاب  ٚتعدٟايٓاع يف حدٚد أزض٘، ٚاجلريإ 

املسخص١ يًُباْٞ ع٢ً أزػ دازٙ اييت مل  ٞضااألز قطع
ع٢ً أزػ دازٙ أٚ غسف١ فتح باب أٚ غباى ٚٝٗا بعد، ٜبٓ

طالمل بايسدٌ بػسف١ نبري٠ أٚ  ٚاضتطاي١ ٚد٘ حل،بدٕٚ 
 ايهتاب١ٚ، َٔ اجلريإ املازٜٔع٢ً ايطسٜل ايصػري فٝؤذٟ 

 .اجلاز دداز ع٢ً

 ٜطاٝلَ  حت٢ ٘ااباب اّااأَ ايطٝازات رٜكافب :اجلاار وضاٖقة -2
ٍُ عًٝ٘ ٘  اخلاسٚ   أٚ َٓصيا٘،  دخٛ ٘ ٚ، َٓا  باألغاذاز  َطااٜكت

، عًٝ٘ األٚزام بتطاقط ٚتؤذٜ٘ َٓصي٘، ع٢ً تطٌ اييت ايط١ًٜٛ
 َعٗاا  ٜػال  مماا  اجلااز  َٓصٍ أَاّ تتطسب املٝاٙ تسى ذيو َٚٔ
ٕ  إٜارا٤  ذيو َٚٔ، َٓ٘ ٚخسٚد٘ َٓصي٘، اجلاز دخٍٛ  اجلاريا

ٟ  َٝااٙ  َٔ املٓبعج١ املٓت١ٓ بايسٚا٥ح ّ  ال ٚقاد ، اجملااز   املاس٤  ُٜاال
  ع٢ً حيسص مل إذا ُٜالّ ٔااٚيه س،ااألَ ١اااٜبدا يف ٖرا ع٢ً
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ا  َُْكاُىاا  َأنْ  َعَس  َقْام   ِ  ْ    ِ  ْ  ىَِس ء   َول ِ نُْهمْ  َخَّْيا
 
 َأنْ  َعَس  ىَِس ء

ا  َُْك َ    .[99: احلذسات]  غِ نُْه َ  َخَّْيا

 ْنه كم لظ :تعاىل قاٍ :املشمي غري لمجار اإلحشاُ ترك-7
ْ َ  َع ْ  اّلَلُ  ِِ ْ ِ  ِِف  َُْق تُِلاُكمْ  َلْ  اَل ُِّ ُجاُكمْ  َوَلْ  ال ِّ َْ ِرُكْم َأْن  ِ  ْ  ُُيْ ِد

وُهْم َوُتْقِسُطاا إَِلوِْهْم إَِن اّلَلَ ُُيِ ُّ اْدُْقِسطِ َ  ، [8: املُتح١ٓ]  غَتَْبُّ
 ذبح حٝح عُسٚ بٔ اهلل عبداجلًٌٝ  ايصحابٞ فُٗ٘ َا ٖٚرا
 . َسات ثالخ ايٝٗٛدٟ؟ جلازْا َٓٗا أٖدٜتِ ٌٖ: فكاٍ غا٠ّ

 . الٍاس بني اخلاصة أخبارٓ إشاعةٔ اجلار أسرار كصف-8

 . بزالتْ ٔالفرح اجلار، عثرات تتبع-9

   عدً وصاركة اجلرياُ يف األفراح ٔاألحزاُ .-11

 .    إلّٗي اجلرياُ وَ املعار بإعادة االِتىاً قمة -11

  . ٔاملٍاسبات الٕالئي إىل اجلار بدعٕة املباالة قمة-12

 . سبب أدٌى عمى اجلرياُ بني ٔالتقاطع التّاجر-13

 :  للجريان هامة نصائح

  : ◘ يٓيبقاٍ ا :اختٗار اجلار قبن الدار-1
ِ
ء ّْ ِ ْ  َسَع َدِة اْدَ

َكُ  اْْلَنِيءُ  ّْ )  اْدُْسلِِم: اْدَْسَكُ  اْلَااِسُع، َواْْلَ ُر الَص لُِح، َواْدَ
 أخسد٘ ايبدازٟ يف األدب ٚصحح٘ األيباْٞ(

َٚطازع١ درياْ٘ بإٔ ٜجٓٛٙ  :الصاحل اجلارعدً التفرٖط يف -9
 عٔ زحًٝ٘، ٚيٛ يصّ األَس إٔ ٜكسضٛٙ بعع املاٍ.

ٚيٛ نٌ غٗس َس٠  عقد اجتىاعات دٔرٖة وع اجلرياُ : -3 
بايتٓاٚب يف بٝت أحدِٖ يًٛقٛف ع٢ً أحٛاٍ اجلريإ، 

ِٗ ٚعٝاد٠ َسٜطِٗ، َٚدازض١ أحٛاٍ احلٞ ملطاعد٠ حمتاد
َٚا حيتا  َٔ خدَات، ٚايعٓا١ٜ بأحٛاٍ ايػباب ٚاحلسص 

 ع٢ً ت١٦ٝٗ ايب١٦ٝ ايصاحل١ يرتبٝتِٗ ٖٚهرا. 
 يف حقٕق اجلار  التقصري صِٕر :لرسالةلالستزادة ارجع 

 [احلىد إبراِٗي بَ حمىد]
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 ايبٓا٤ اتمبدًف َطاٜكتِٗ ذيو َٚٔ، تعاٖدٖا أٚ إصالحٗا
، داع بال اجلريإ بٝٛت أَاّ ؼٜٛاّل متهح حٝح ٚأدٚات٘؛

 .أبٛابِٗ أَاّايكُا١َ  ٚضعٚ
 عٛزات تتبع ذيو صٛز َٚٔ: بْ ٔالغدر اجلار خٗاٌة-3 

 ايٓٛافر عرب أٚ املٓصٍ، ضطح عرب حمازَ٘ إىل ٚايٓظس اجلاز،
 صٛز ٚأقبح ،اهلاتف عرب اجلاز حمازّ َعانط١ٚ عًٝ٘، املط١ً
 مجع ألْ٘ ؛ دازٙ ح١ًًٝ ايسدٌ ٜٞصاْ إٔ باجلاز اخلٝا١ْٚ ايػدز
 ع٢ً املسأ٠ إفطاد دسمي١ٚ ايصْا، دسمي١ ففٝ٘ عد٠؛ دسا٥ِ بني

 احملافظ١ دازٙ َٔ ٜٓتظس ايرٟ اجلاز حلس١َ ٖتوٚ شٚدٗا،
ٍَ  ،٘غٝبت حاٍ عسض٘ ع٢ً َٕ  ◘ ايٓيبَُّقا ََا َتُكُٛيٛ  " :ٔ٘ ٔيَأِصَحأب

ِّ ٔفٞ ايصَِّْا؟ " َقاُيٛا: َح ِٛ ّْ ِإَي٢ َٜ َٛ َحَسا ُٗ ُ٘، َف ََٚزُضُٛي ُ٘ اهلُل  ََ سَّ
ٍُ اهلٔل  ٍَ َزُضٛ ١ََٔ، َفَكا ٘ٔ: "  ◘اِئكَٝا ُجُ  ٔيَأِصَحأب َّ ِِنَ ال ْْ َْ َْلَْن 

َِة َج ِرهِ  أ َّ ِِنَ بِ ْ  ْْ َْ ِة ىِْسَاة ، َأيََْسُ َعَلوِْ  ِ ْ  َأْن  ََا  بَِعْْشَ  " :ٍَ "، َفَكا
َٕ ٔفٞ ايطَِّسَق ّْ، َتُكُٛيٛ َٞ َحَسا ِٗ ُ٘ َف ََٚزُضُٛي َٗا اهلُل  ََ ١ٔ؟ " َقاُيٛا: َحسَّ

 " :ٍَ ، َأيََْسُ َعَلوِْ  ِ ْ  َأْن َقا ِة َأبْوَ ت  ُجُ  ِ ْ  َعْْشَ َّ َق ال ََْْسِ َْلَْن 

َق ِ ْ  َج ِرهِ   .) أخّج  أمحُ وصحح  اْللب ِن(  ََْْسِ

ازٟ احملٌ ايتذ يف ايتذاٚز نإ فرذا :اجلار وَ الٍاس تٍفري-4 
 درياِْٗ، برّ املػرتٟ ٜبادزٕٚايبعع  فتذد ،أٚ ايٛزغ١

ٌَ حت٢  بطاع١ عٔ ٜٚعسضٛا بطاعتِٗ، ع٢ً ايٓاُع ُِٜكٔب
 بٓات َٔ اخٔلطب١ عٔ ايٓاع ٚايبعع ٜصدٕٚ ، دازِٖ
 َٔ ٚايتحرٜس ايٓاع، أَاّ درياِْٗ أبٓا٤ ذّٚ ،ِدازٖ

 .يريو داع أٚ َٓاضب١ دٕٚب تصٚجيِٗ،
 ٜٚت٢ُٓ درياْ٘، حيطد َٔ اجلريإ َٔ فهِ: اجلار حشد-5
 .د١ْٜٛٝ أٚ د١ٜٝٓ ناْت ضٛا٤ ْع١ُ، َٔ بِٗ َا ٜصٍٚ إٔ
 ٖرا َٔ ايتٓفري يف ٜٚهفٞ: وٍْ ٔالشدرٖة اجلار احتقار-6

َ  َْ ظ:  تعاىل قٛي٘ ايكبٝح اخلًل ْ َ  َأُّيُّ ِِ   ام  دددددددددددقَ  ّْ ددَْْسخَ  ل آَ نُاا  اَل
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