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بُ الَغِري: الَقِريُب، َوالُجُنبُ : {ِذي الُقْرَبى}: اْلُبَخاِريُّ َقاَل 
)"  : ُل هللِا صلى هللا عليه وسلمَقاَل َرُسو: َأِبي ُشَرْيٍح اْلُخَزاِعيَّ رضي هللا عنه َقالَ َعْن 

واه ر " َفْلُيْكِرْم َجاَرُه : " وفي رواية" َجارِِه َفْلُيْحِسْن ِإَلىَمْن َكاَن ُيْؤِمُن ِباهلِل َواْلَيْوِم اْْلِخِر 
ومسلمالبخاري 



:حرمة أذية اجلار. ٢
ِباهلِل َمْن َكاَن ُيْؤِمنُ »: َلْيِه َوَسلَّمَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا عَ : َأِبي ُهَرْيَرَة، َقالَ َعْن 

َضْيَفُه، َوَمْن اهلِل َواْلَيْوِم اْْلِخِر َفْلُيْكِرمْ َوَمْن َكاَن ُيْؤِمُن بِ َواْلَيْوِم اْْلِخِر َفََل ُيْؤِذي َجاَرُه،
رواه البخاري ومسلم « ْو ِليْسُكْت َكاَن ُيْؤِمُن ِباهلِل َواْلَيْوِم اْْلِخِر َفْلَيُقْل َخْيًرا أَ 

: )" وُل هللِا صلى هللا عليه وسلمَقاَل َرسُ : َعن َأِبي ُشَرْيٍح اْلُخَزاِعيَّ رضي هللا عنه َقالَ 
لَِّذي ا: " َقالَ ، َمْن َيا َرُسوَل هللِا؟ : يلَ ، قِ "َوهللِا ََل ُيْؤِمُن، َوهللِا ََل ُيْؤِمُن، َوهللِا ََل ُيْؤِمُن 

اري رواه البخ" َشرُُّه : " َقالَ ، َرُسوَل هللِا؟ َوَما َبَواِئُقُه َيا: َفَقاُلوا" ََل َيأَمُن َجاُرُه َبَواِئَقُه 
ومسلم وأحمد

ِرِه ِلَقَسِمِه صلى اهلل عليه وسلم َعَلى َذِلَك, َوَتْكِري, ِفي َهَذا اْلَحِديِث َتأِكيُد َحقِّ اْلَجاِر : قال ابن حجر
َوَلا َوُمَراُدُه اْلِإمَياَن اْلَكاِمَل,, اْلَيِمنَي َثَلاَث َمرَّاٍت, َوِفيِه َنْفُي اْلِإمَياِن َعمَّْن ُيْؤِذي َجاَرُه ِباْلَقْوِل َأْو اْلِفْعل 

فتح الباري. َشكَّ َأنَّ اْلَعاِصي َغْيُر َكاِمِل اْلِإمَيان



:قصة
لنَِّبيِ  صلى هللا عليهَقاُلوا لِ : َعن َأِبي ُهَرْيَرَة رضي هللا عنه َقالَ 

، َوَتْفَعُل لَّْيَل َوَتُصوُم النََّهارَ َيا َرُسوَل هللِا، ِإنَّ ُفََلَنَة َتُقوُم ال: وسلم
ُق  دَّ  ِفيَها ََل َخْيرَ : "، َقالَ ا ِبِلَساِنَهاَغْيَر َأنََّها ُتْؤِذي ِجيَراَنهَ ، َوَتصَّ

َصلِ ي َفِإنَّ ُفََلَنَة تُ ،  هللِا َيا َرُسولَ : َفَقاُلوا، " ِهَي ِمْن َأْهِل النَّاِر ، 
ُق ِباْْلَْثَوارِ  ًدا، ِمْن اْْلَِقِط، َوََل ُتْؤِذي َأحَ ( 1)اْلَمْكُتوَبَة، َوِإنََّها َتَصدَّ

"    ِمْن َأْهِل اْلَجنَِّة ِهيَ : " َفَقاَل َرُسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم
رناؤوط وقال الشيخ شعيب األرواه البخاري في األدب المفرد وصححه األلباني 

.إسناده حسن(: حم)في 
وهو اجلنب اجملفف الذي , وهو القطعة من اأَلِقط , مجع َثور : اأَلْثَوار( 1)

.ُيتخذ من خميض لنب الغنم



:اإلهداء إىل اجلار. ٣
، َقالَ  َيا َأَبا »: ى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّمَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّ : َعْن َأِبي َذرٍ 

ََ َذرٍ  ِإَذا َطَبْخَت َمَرَقًة، َفَأْكِثْر َماَءَها، وَ  لمرواه مس« َتَعاَهْد ِجيَراَن
َقاَل َرُسوُل : َقالَ -رضي هللا عنهما -َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللِا 

َأْو ْحَم َفَأْكِثُروا اْلَمَرقَ ِإَذا َطَبْخُتُم اللَّ " : هللِا صلى هللا عليه وسلم
رواه أحمد وصححه اْللباني" َراِن اْلَماَء، َفِإنَُّه َأْوَسُع َأْو َأْبَلُغ ِلْلِجي

صلى هللا عليه -بيِ  َعْن النَّ -رضي هللا عنه -َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة 
ي اْلدب المفرد رواه البخاري ف" َتَهاُدْوا َتَحابُّوا " : َقالَ -وسلم 

وحسنه اْللباني



:اإلهداء إىل غري املسلم
رضي هللا- ْبِن َعْمٍرو ُذِبَحْت َشاٌة ِلَعْبِد هللاِ : ْن ُمَجاِهٍد َقالَ عَ 

؟ َدْيُتْم ِلَجاِرَنا اْلَيهُ َأهْ : ِفي َأْهِلِه، َفَلمَّا َجاَء َقالَ -عنهما  ، وِديِ 
؟، َسِمْعتُ   َرُسوَل هللِا صلى هللا عليهَأْهَدْيُتْم ِلَجاِرَنا اْلَيُهوِديِ 

ُت َحتَّى َظَننْ ، ِباْلَجاِر َما َزاَل ِجْبِريُل ُيوِصيِني" : وسلم َيُقولُ 
ُثُه  مد والترمذي وابن رواه البخاري ومسلم وأح" َأنَُّه َسُيَورِ 

ماجه
فتح الباري. َيأُمُر َعْن اهلِل ِبَتْوِريِث اْلَجاِر ِمْن َجاِره: َأْي( 1)



:رحمه هللاالبيحانيقال 



إطْعَامُ الْجَارِ الْجَائِعِ مِنَ الْإميَان

صلى هللا عليه وسلم -َقاَل َرُسوُل هللِا : َقالَ -رضي هللا عنه -َعْن َأَنٍس 
"  ِه َوهو َيْعَلُم بِ ، ِإَلى َجْنِبِه َوَجاُرُه َجاِئعٌ ، َما آَمَن ِبي َمْن َباَت َشْبَعاًنا " : -

رواه الطبراني وصححه اْللباني
صلى هللا -ُل هللِا َقاَل َرُسو: َقالَ -رضي هللا عنهما -َعِن اْبِن َعبَّاٍس 

اه رو "اُرُه َجاِئٌع ِإَلى َجْنِبِه َوجَ ، َلْيَس اْلُمْؤِمُن الَِّذي َيْشَبُع " :-عليه وسلم 
البيهقي وصححه اْللباني

انه  ويف احلديث دليل واضح على أنه َيْحُرم على اجلار الغين أن يَدع جري: قال األلباني يف الصحيحة
و جائعني, فيجب عليه أن ُيَقدِّم إليهم ما يدفعون به اجلوع, وكذلك ما يْكَتُسون به إن كانوا عراة, وحن

نهم قد  األغنياء أَيُظنََّنففي احلديث إشارة إىل أن يف املال حقًّا ِسوى الزكاة, فال , ذلك من الضروريات 
من , برئت ذمتهم بإخراجهم زكاة أمواهلم سنويا, بل عليهم حقوق أخرى لظروٍف وحاالٍت طارئة 

َوالَِّذيَن َيْكِنُزوَن الذََّهَب َواْلِفضََّة َوَلا) : الواجب عليهم القيام بها, وإال دخلوا يف وعيد قوله تعاىل
اُهُهْم  َيْوَم ُيْحَمى َعَلْيَها ِفي َناِر َجَهنََّم َفُتْكَوى ِبَها ِجَب, ُيْنِفُقوَنَها ِفي َسِبيِل اهلِل َفَبشِّْرُهْم ِبَعَذاٍب َأِليٍم 

هـ. أ[. 35, 34/التوبة](َوُجُنوُبُهْم َوُظُهوُرُهْم َهَذا َما َكَنْزُتْم ِلَأْنُفِسُكْم َفُذوُقوا َما ُكْنُتْم َتْكِنُزوَن



:إهداء اللبن للجار
َن أختي، اب: عن عائشة رضي هللا عنها أنها قالَْت لعُرَوة

الثة أهلة إن كنا لَننظُر إلى الهالل، ثم الهالل، ثم الهالل، ث
هللا في شهرين، وما أُوقدت في أبيات رسول هللا صلى

:  م؟ قالتيا خالة، ما كان يُعيشك: عليه وسلم ناٌر، فقلتُ 
لى إال أنه قد كان لرسول هللا صاألسوداِن؛ التمر، والماء، 

، ائِحُ َمنهللا عليه وسلم جيراٌن من األنصار، كانت لهم 
ألبانِهم وكانوا يمنحون رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من

رواه البخاري ومسلم .فيسقينا



:صيانة عرضه. ٤
ُ َعْنُه َقالَ عَ  لَّى هللُا َرُسوُل َّللاَِّ َص -َأْو ُسِئَل -ُت َسَألْ : ْن َعْبِد َّللاَِّ بن مسعود َرِضَي َّللاَّ

ِ َأْكَبُر، َقالَ : َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ا َوُهَو َخَلقَ »: َأيُّ الذَّْنِب ِعْنَد َّللاَّ ُثمَّ : ُقْلتُ « ََ َأْن َتْجَعَل هللَِّ ِندًّ
؟ َقالَ  ََ ُثمَّ َأْن َتْقُتَل َوَلَدَك َخْشَيَة َأْن َيْطَعمَ »: َأيٌّ ؟ َقالَ : ُقْلتُ «  َمَع َزاِنَي َأْن تُ »: ُثمَّ َأيٌّ

: َلْيِه َوَسلَّمَ ا ِلَقْوِل َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى هللُا عَ َوَنَزَلْت َهِذِه اْلَيُة َتْصِديقً : َقالَ «ِبَحِليَلِة َجاِركَ 
ِ ِإَلًها آَخَر َوََل َيْقُتلُ } ُ ِإَلَّ َوالَِّذيَن ََل َيْدُعوَن َمَع َّللاَّ َم َّللاَّ  ِبالَحقِ  َوََل وَن النَّْفَس الَِّتي َحرَّ

رواه البخاري [ 68: الفرقان]{ َيْزُنونَ 
صلى هللا عليه -ُسوُل هللِا َقاَل رَ : َقالَ -رضي هللا عنه -َعْن اْلِمْقَداِد ْبِن اْْلَْسَوِد 

َنا؟ : " ِْلَْصَحاِبهِ -وسلم  َمُه هللُا َوَرُسوُلُه :َفَقاُلوا، " َما َتُقوُلوَن ِفي الزِ  َو َحَراٌم َفهُ ، َحرَّ
ُجُل ِبَعْشَرِة ِنْسَوٍة َْلَْن َيْزِنيَ : " -صلى هللا عليه وسلم -َفَقاَل َرُسوُل هللِا ،  َأْيَسُر ، الرَّ

ِرَقِة؟ مَ : " ُثمَّ َقالَ ، " َعَلْيِه ِمْن َأْن َيْزِنَي ِباْمَرَأِة َجارِِه  َمَها حَ : َقاُلوا، " ا َتُقوُلوَن ِفي السَّ رَّ
َْلَْن َيْسِرَق " :-ى هللا عليه وسلم صل-َفَقاَل َرُسوُل هللِا ، َفِهَي َحَراٌم ، هللُا َوَرُسوُلُه 

ُجُل ِمْن َعْشَرِة َأْبَياٍت  رواه أحمد " َجارِِه [ َبْيتِ ]ْسِرَق ِمْن َأْيَسُر َعَلْيِه ِمْن َأْن يَ ، الرَّ
وصححه اْللباني 



:البدء باألقرب فاألقرب. ٥
: ُت َيا َرُسوَل هللاِ ُقلْ : َقاَلْت -رضي هللا عنها -ْن َعاِئَشَة عَ 

ِهَما ُأْهِدي َِ ِإَلى َأْقَرِبِهَما مِ : " َقالَ ، ؟ ِإنَّ ِلي َجاَرْيِن، َفِإَلى َأيِ  ْن
رواه البخاري " َباًبا 

الْجَارفائدة يف حَدّ 
ارًا أَرْبَعِنيَ دَ: سُئِلَ الْحَسَنُ عَنِ الْجَارِ فَقَالَ : عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ 

.  أَمَامَهُ، وَأَرْبَعِنيَ خَلْفَهُ، وَأَرْبَعِنيَ عَنْ يَمِينِهِ، وَأَرْبَعِنيَ عَنْ يَسَارِهِ 
صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد

جارمن شهد معك صالة الفجر يف املسجد فهو لك: وذكر عن الشافعي



:مع اجلاراليسري من املعروف عدم احتقار . ٦
ىتنتمتزترتيبىبنبمبزبربيئىئنئمئٹٱٹٱُّٱ
٧-٤: الماعونَّيت

ْلِو ُكنَّا َنُعدُّ اْلَماُعوَن َعَلى َعْهدِ : َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َمْسُعوٍد رضي هللا عنه َقالَ  َرُسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم َعَوَر الدَّ
رواه أبو داود وحسنه األلباني.َواْلِقْدرِ 

ََل َتْحِقَرنَّ َجاَرٌة ، َساَء اْلُمْسِلَماِت َيا نِ " : َقاَل َرُسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة رضي هللا عنه َقالَ 
رواه البخاري ومسلم "ِلَجاَرِتَها َوَلْو ِفْرِسَن َشاٍة  

ْل َبَلا َتْمَتِنُع َجاَرٌة ِمْن الصََّدَقِة َواْلَهِديَِّة ِلَجاَرِتَها ِلاْسِتْقَلاِلَها َواْحِتَقاِرَها اْلَمْوُجوَد ِعْنَدَها,: َهَذا النَّْهُي َعْن اِلاْحِتَقاِر َنْهٌي ِلْلُمْعِطَيِة اْلُمْهِدَيِة, َوَمْعَناُه: قال النووي رمحه اهلل

وا النَّار َوَلْو َواتَُّق: " َوَقاَل النَِّبّي صلى اهلل عليه وسلم( َفَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة َخْيًرا َيَرُه: )َوِإْن َكاَن َقِليًلا َكِفْرِسِن َشاة, َوُهَو َخْيٌر ِمْن اْلَعَدم, َوَقْد َقاَل اهلل َتَعاَلى, َتُجوُد ِبَما َتَيسََّر 

شرح النووي على مسلم" ِبِشقِّ َتْمَرة 

.َأْصِليٌَّة: َوِقيَل, َوُنوُنُه َزاِئَدٌة , َوُيْطَلُق َعَلى الشَّاِة َمَجاًزا , َوُهَو ِلْلَبِعرِي َمْوِضُع اْلَحاِفِر ِلْلَفَرِس , ُهَو َعْظٌم َقِليُل اللَّْحِم : الِفْرِسَن-

فتح الباري البن حجر. َلا ِإَلى َحِقيَقِة اْلِفْرِسِن ِلَأنَُّه َلْم َتْجِر اْلَعاَدُة ِبِإْهَداِئِه, َوُأِشرَي ِبَذِلَك ِإَلى اْلُمَباَلَغِة ِفي ِإْهَداِء الشَّْيِء اْلَيِسرِي َوَقُبوُلُه 
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ُ َعْنهُ  ََل »: َم َقالَ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّ َأنَّ َرُسوَل َّللاَِّ : َعْن ُهَرْيَرَة َرِضَي َّللاَّ
َما ِلي »: ُثمَّ َيُقوُل َأُبو ُهَرْيَرةَ ،«ارِهِ َيْمَنْع َجاٌر َجاَرُه َأْن َيْغِرَز َخَشَبُه ِفي ِجدَ 

ومسلم رواه البخاري « َها َبْيَن َأْكَتاِفُكمْ َأَراُكْم َعْنَها ُمْعِرِضيَن، َوَّللاَِّ َْلَْرِمَينَّ بِ 
"  ْمَنْعُه  َخَشَبُه ِفي ِجَدارِِه فََل يَ ِإَذا اْسَتأَذَن َأَحَدُكْم َجاُرُه َأْن َيْغِرزَ :" وفي رواية

َث َأُبو ُهَرْيَرَة َطأَطُئوا ُرُءوَسُهمْ ،  َما ِلي َأَراُكْم َعْنَها : ، َفَقالَ َفَلمَّا َحدَّ
.  اِفُكمْ ُمْعِرِضيَن؟، َوهللِا َْلَْرِمَينَّ ِبَها َبْيَن َأْكتَ 

تاركين ( نعنها معرضي. )يضع خشب سقف بيته أو غيرها( يغرز خشبه)
أي ( افكمبين أكت. )بهذه المقالة( ْلرمين بها. )لهذه السنة وهذا الفضل

.كارهينعلى فعل هذا وْلحملنكم



:استئذان اجلار يف الشفعة وحنوها مما فيه ضرر
ِريِد، َقالَ َعْن ِإْبَراِهيَم ْبِن َمْيَسَرَة، َسِمْعُت َعْمَرو ْبنَ  ُن َجاَء الِمْسَوُر بْ :  الشَّ

و َراِفٍع، ُت َمَعُه ِإَلى َسْعٍد، َفَقاَل َأبُ َمْخَرَمَة َفَوَضَع َيَدُه َعَلى َمْنِكِبي، َفاْنَطَلقْ 
 َأِزيُدُه َلَ : ْيِتي الَِّذي ِفي َداِري؟ َفَقالَ َأََل َتْأُمُر َهَذا َأْن َيْشَتِرَي ِمنِ ي بَ : ِلْلِمْسَورِ 

مَ  ًدا ُأْعِطيُت َخْمَس ِماَئٍة َنقْ : ٍة، َقالَ َعَلى َأْرَبِع ِماَئٍة، ِإمَّا ُمَقطََّعٍة َوِإمَّا ُمَنجَّ
الَجاُر َأَحقُّ »:ى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، َيُقولُ َفَمَنْعُتُه، َوَلْوََل َأنِ ي َسِمْعُت النَِّبيَّ َصلَّ 

رواه البخاري َأْعَطْيُتَكهُ َما : َأْو َقالَ ِبْعُتَكهُ َما « ِبَصَقِبهِ 
ومعونته وهو القرب والمَلصقة أي أحق ببره( بسقبه. )ويروى ( بصقبه)

تي أي يصف حدودها ال( يحدها. )وعدم إساءته والمراد به هنا الشفعة
.الشراحأي ونحو الدار وهو أظهر كما قال ( ونحوها)ويروى . تميزها



:الصرب على أذية اجلار. ٨
نَِّبيِ  صلى هللا عليه وسلم َجاَء َرُجٌل ِإَلى ال:" رضي هللا عنه َقالَ ُجَحْيَفةَ َعْن َأِبي 

َأَتاُه فَ ، "اْذَهْب َفاْصِبْر : " ِذيِني َفَقالَ َيا َرُسوَل هللِا، ِإنَّ ِلي َجاًرا ُيؤْ : َيْشُكو َجاَرُه َفَقالَ 
َتْيِن َأْو َثََلًثا، َفَقالَ  ََ فِ " : َمرَّ اَعُه ِفي َفاْنَطَلَق َفَطَرَح َمتَ ي الطَِّريقِ اْذَهْب َفاْطَرْح َمَتاَع

ََ : َفَقاُلوا، الطَِّريِق َفاْجَتَمَع النَّاُس َعَلْيِه  ُت ِلي َجاٌر ُيْؤِذيِني، َفَذَكرْ : َقالَ ، ؟ َما َشأُن
ََ ِللنَِّبيِ  صلى هللا عليه وسلم َفَقالَ  ََ ِإَلى الطَِّريِق اْنَطِلْق َفأَ " : َذِل ، " ْخِرْج َمَتاَع

ِبيِ  صلى هللا َفَجاَء َجاُرُه ِإَلى النَّ َوَفَعلَ َعَل َفَعَل هللُا ِبِه َوفَ : وَيُقوُلونَ ، َفَجَعُلوا َيْلَعُنوَنُه 
: الَ قَ ، " َوَما َلِقيَتُه ِمْنُهْم؟ " : الَ َيا َرُسوَل هللِا َما َلِقيُت ِمَن النَّاِس قَ : عليه وسلم َفَقالَ 

ََ هللُا َقْبَل النَّاِس َقْد َلعَ " : َيْلَعُنوِني، َفَقاَل الن ِبيُّ صلى هللا عليه وسلم :"  ةوفي روايَن
ََ اْرِجْع ِإلَ : وُد ُثمَّ َقاَل ِللَِّذي َشَكاَفِإنِ ي ََل َأعُ : َقالَ " ِإنَّ َلْعَنَة هللِا َفْوَق َلْعَنِتِهْم  ى َمْنِزِل

خاري في اْلدب المفرد وصححه رواه أبو داود والب. َفَوهللِا ََل َتَرى ِمنِ ي َشْيًئا َتْكَرُههُ 
اْللباني 

اجلار ولو جار: وقد قيل



:حب اخلري هلم. ٩
، َعِن النَِّبيِ  َص  ٍَ " :َم َقالَ لَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّ َعْن َأَنِس ْبِن َماِل

ا مَ -ِلَجارِِه : َأْو َقالَ -ِه ََل ُيْؤِمُن َأَحُدُكْم َحتَّى ُيِحبَّ ِْلَِخي
رواه مسلم" ُيِحبُّ ِلَنْفِسِه 

ا َقْد َأَتى َعَلْينَ لَ : َقالَ -رضي هللا عنهما -َعْن اْبِن ُعَمَر 
ِم، ُثمَّ َهِمِه ِمْن َأِخيِه اْلُمْسلِ َزَماٌن َوَما َأَحٌد َأَحقُّ ِبِديَنارِِه َوِدرْ 

ْرَهُم َأَحبُّ ِإَلى أَ  يَناُر َوالدِ  ِم، َحِدَنا ِمْن َأِخيِه اْلُمْسلِ اْْلَن الدِ 
َكْم ِمْن َجاٍر " : ولُ َسِمْعُت النَِّبيَّ صلى هللا عليه وسلم َيقُ 

، َسْل َهَذا ِلَم أَ : ولُ ُمَتَعلِ ٌق ِبَجارِِه َيْوَم اْلِقَياَمِة َيقُ  ْغَلَق َيا َربِ 
ْلَأَدِب اْلُمْفَردَصْحيح ا" َباَبُه ُدوِني َوَمَنَعِني َفْضَلُه 



:  نصيحته.١٠
اِريِ  َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى يُن »:هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، َقالَ َعْن َتِميٍم الدَّ الدِ 

ِئمَِّة ِلِكَتاِبِه َوِلَرُسوِلِه َوِْلَ هللَِّ وَ »: َقالَ ِلَمْن؟ : ُقْلَنا« النَِّصيَحةُ 
ِتِهمْ  مسلمرواه «اْلُمْسِلِميَن َوَعامَّ

:قصة هداية جار يهودي
ُ َعْنُه، َقالَ  نَِّبيَّ ََلٌم َيُهوِديٌّ َيْخُدُم الَكاَن غُ : َعْن َأَنٍس َرِضَي َّللاَّ

 َعَلْيِه َوَسلََّم َأَتاُه النَِّبيُّ َصلَّى هللاُ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَمِرَض، فَ 
يِه َوُهَو ، َفَنَظَر ِإَلى َأبِ «َأْسِلمْ »: هُ َيُعوُدُه، َفَقَعَد ِعْنَد َرْأِسِه، َفَقاَل لَ 

، َفَأْسَلَم، لَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّمَ َأِطْع َأَبا الَقاِسِم َص : ِعْنَدُه َفَقاَل َلهُ 
 الَِّذي الَحْمُد هللَِّ »: لََّم َوُهَو َيُقولُ َفَخَرَج النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوسَ 

رواه البخاري «َأْنَقَذُه ِمَن النَّارِ 



:نصيحة جار جلاره
اللحود وقبل أي سؤالقبل نصيحيت وعتايب إليك جـاري 

يـومـا كـله أهـوالونسـيت أراك وقد تـركت فريضة ين إ
األساس ألفضل األعمالوهي ومضيت يف ترك الصالة هتاونا 

طريقا ليس فيه ضاللواسلك رب العباد وتب له إىل فارجع 
املحب لربه املتعــــالدرب واجعل طريقك للمساجد عامرا 

يف غـد رحــالنـك إوأقـول ذمتـي أبرىءاين هبذا النصـح 
اهـمـــالراىإن جـاره عن واجلار يف يوم احلساب حماسب 
وال األوجالرادعيناللوم ال واحلـق أنطـقـه بكـل صـراحـة 

جاري العزيز الغالمستعمرا ال أرضى حيل جبانيب وإبليس 
تفتدي بك وأنت غري مبالأن قل يل بربك هل رضيت ألسرة 

يف النار واألغاللومصريك عبـــــــادة وتعيـش كاألنعام دون 
حمقـــق اآلمــــــالحنو اإللــه كنت ال ترضى فعجل مسرعا ن إ
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ها خ ْسُعوٍد رضي َعْن َعْبِد هللِا ْبِن مَ 

ٌل ِإَلى َجاَء َرجُ : )هللا عنه َقالَ 
ه وسلم النَِّبيِ  صلى هللا علي

ى ، ُدلَِّني َعلَ َيا َرُسوَل هللاِ : َفَقالَ 
َة، َخْلُت اْلَجنَّ َعَمٍل ِإَذا َعِمْلُتُه دَ 

:  َقالَ ، "ُكنَّ ُمْحِسًنا : " َقالَ 
اَل ُمْحِسٌن؟ َفقَ َوَكْيَف َأْعَلُم َأنِ ي

ليه َرُسوُل هللِا صلى هللا ع
ََ ِإَذا َسِمْعَت جِ : " وسلم يَراَن

َفَقْد ، ْنَت َقْد َأْحسَ : َيُقوُلونَ 
:  ُلونَ ْعَتُهْم َيُقو َأْحَسْنَت، َوِإَذا َسمِ 

رواه . أَت َفَقْد َأسَ ، َقْد َأَسأَت 
يأحمد والحاكم وصححه اْللبان



اجلار الصاحل

اَل َرُسوُل هللِا صلى هللا قَ : َعْن َناِفِع ْبِن َعْبِد اْلَحاِرِث رضي هللا عنه َقالَ 
الِ اْلَمْسكَ : ِمْن َسَعاَدِة اْلَمْرِء اْلُمْسِلمِ " : عليه وسلم ُح، ُن اْلَواِسُع، َواْلَجاُر الصَّ

صحيح اْلدب المفرد" َواْلَمْرَكُب اْلَهِنيُء 
اجلار السوء

"  :  صلى هللا عليه وسلمَقاَل َرُسوُل هللاِ : َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة رضي هللا عنه َقالَ 
وِء ِفي َدارِ  ََ ِمْن َجاِر السُّ ُل اْلُمَقاَمِة، َفِإنَّ َجاَر اْلَباِديَ اللَُّهمَّ ِإنِ ي َأُعوُذ ِب ِة َيَتَحوَّ

رواه ابن حبان وصححه اْللباني " 



اجلار قبل الدار

يَن َءاَمنهواْ َمثَٗل ٱّلَله َوَضَرَب  لَذِّ ِّ رَ قَالَتۡ إِّذۡ فِّۡرَعۡونَ ۡمَرأَتَ ٱل ِّ لِّي ٱۡبنِّ ب 

نَدَك  ن ٱۡلَجنَةِّ فِّي بَۡيٗتاعِّ نِّي مِّ ۦۡرَعۡونَ فِّ َونَج ِّ نِّ َوَعَملِّهِّ َن َونَج ِّ ٱۡلقَۡومِّ ي مِّ

ينَ  لِّمِّ
َّٰ
(  11)ٱلَظ

التحريمسورة 

قَْد وَ . اْلَجاَر قَْبَل الدَّار  اْختَاَرت  : قَاَل اْلعُلََماءُ :قال ابن كثير رحمه هللا
يٍث  ْن ذَل َك ف ي َحد  تفسير ابن كثير. َمْرفُوعٍ َوَرَد َشْيٌء م 





ممخمحمجمهلملخلحلجلُّ
ٱٱَّمهجههنمنخنحنجن

ْن َمْجِلٍس  َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُم مِ َقلََّما َكاَن َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَُّ : عن ابن ُعَمَر، َقالَ 
َعَواِت ِْلَْصَحاِبهِ  »:َحتَّى َيْدُعَو ِبَهُؤََلِء الدَّ

تَكَ، هِ جَنَّاللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا يَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِ

أَحْيَيْتَنَا، امَوَمِنَ اليَقنِيِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مُصِيبَاتِ الدُّنْيَا، وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا 

وَاجْعَلْهُ الوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا، وَلَا تَجْعَلْ 

لَا مَنْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا
«يَرْحَمُنَا

رواه الترمذي وحسنه اْللباني


