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 حقوق اجلوار املعنوية وفوائدها يف ضوء السنة النبوية 
 ١نوح علي. د

  ٢سعد الدين منصور دمحم. د
  

  ملخص البحث
تمع  يهدف هذا البحث إىل إبراز وبيان أمهية حقوق اجلوار املعنوية وفوائده يف ا

تمع العا ألخص، وا ًملي عموما، مع ذكر األحاديث الوادة لتلك احلقوق، اإلسالمي 
ّواستخراج الفوائد املستنبطة يف األحاديث، وبيان درجة كل حديث من حيث الصحة 
ّوالضعف، ومتكن إشكالية هذا البحث يف تساهل الناس حبقوق اجلوار املعنوية، وما 

م، فجاء هذا  البحث لدراسة هذه يعانون به الكثري من اجلريان يف تعاملهم مع جريا
ا، وحلها بنماذج خمتارة وتربز أمهية هذا البحث يف حاجة . ّاإلشكالية وبيان خطور

وقد .  يف معاملتهم مع اجلريان، والعناية به واإللتزامالناس يف العودة إىل هدي الرسول 
ألحاديث الواردة يف حقوق اجلوار املعنوية اعتمد يف البحث املنهج االستقرائي يف مجع ا

من السنة النبوية، واملنهج الوصفي التحليلي يف بيان وحتليل املراد واملقصود من 
ّاألحاديث، واملنهج النقدي يف متييز األحاديث الواردة يف الباب من حيث الصحة 

وق اجلار ومن أهم النتائج الذي توصل إليها البحث ال شك أن العناية حبق. والضعف
ّاملعنوي له أمهية كربى، إذ أن االهتمام به يسبب جناح العبد يف الدارين، ويدخله اجلنة  ّ

والرسول . بسالم، وعدم ذلك يسبب هالك اإلنسان يف الدنيا واآلخرة، ودخوله يف النار
حبقوق اجلار، وأن التأسي واالقتداء ّ هو القمة، والقدوة احلسنة يف األخالق، والعناية ّ
ّ يف معاملة اجلار مع جاره هي الطريقة الوحيدة يف حل املشاكل اليت حتدث بني به 

  .اجلريان
  . حقوق، اجلوار، املعنوية: الكلمات املفتاحية
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  :املقدمة
ال أن هدا هللا، والصالة والسالم على رسولنا دمحم الذي احلمد  الذي هدا هلذا وما كنا لنهتدي لو

ٍوإنك لتـهدي إىل صراط : حبديثه وسننه الصحيحة اهتدينا، املخاطب بقوله تعاىل يف القرآن الكرمي َِ َ ِ ِِ ْ َ ََ َّ َ
ٍمستقيم َِ ْ ُ ،]وعلى آله وصحبه الغر امليامني، الذين أثىن هللا عليهم بقوله،]٥٢:الشورى  : َوالسابقون َُِّ َ

حسان رضي ا عنـهم ورضوا عنه وأَعد هلم ْاألولون من المهاجرين واألنصار والذين اتـبـعوهم  ْ ُ ُْ ْ َُ َّ َُّ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ ُ َُ ْ ْ َُ ُ ُ َ ََ
ِ ٍ َ ِِ ََّ ِ َِّ ِ ْ ََّ َْ ِْ ْ ٍ جنَّات ِ َ

ُجتري حتتـها األنـهار خالدين فيها أَبدا ذلك الفوز العظيم ِ َ َ َ َْ ْ َ َُ ْ َ َ َِ ِ ِ َِ ًْ ْ َْ َ َُ َ ْ ِ ،]م وسار ]١٠٠:التوبة ، وعلى من اقتدى 
  .على منهجهم إىل يوم الدين

ق اجلوار املعنوية، ال شك لقد اهتمت السنة النبوية على محاية حقوق اجلار، ومن أمهها حقو
ّأمهيتها كبرية، وفوائدها ال تعد وال حتصى، وعندما يتوفر مثل هذه احلقوق بني اجلريان، يتحسن أمن 
تمع، ويتطور أخالق الناس، وسيحاول الباحثان إبراز هذه احلقوق يف ضوء السنة النبوية، وبيان أمهيتها  ا

تمع، والتنبيه عل ى خطورة التساهل والتغافل عن مثل هذه احلقوق املعنوية اليت سيأيت وفوائدها يف الفرد وا
  .  ًذكرها يف البحث قريبا إن شاء هللا

  
  مفهوم حقوق اجلار: املبحث األول

هذا املبحث سيهتم ببيان معىن احلق يف اللغة، واملقصود مبفهوم حق اجلار يف الشرع، وبيان معىن اجلار يف 
  . فيه مطلبنيواملبحث . اللغة  واالصطالح

  
  معىن مفهوم احلقوق: املطلب األول
لكسر ) حق: "( قال زين الدين الرازي:احلق يف اللغة غريه أوجبه ) أحقه(أي وجب و) حقا(الشيء حيق 

وكالم . أي صدقه) حتقيقا(قوله وظنه ) حقق(عنده اخلرب صح و) حتقق(و. أي استوجبه) استحقه(و 
ديقال . ١"أي رصني) حمقق( من أمساء هللا تعاىل، أو من صفاته، والقرآن، وضد : احلق ":الفريوزآ

، واملوت، ) والعدل، واإلسالم، واملال، وامللك، واملوجود الثابت، والصدق(الباطل، واألمر املقضي، 
حني : حها، ويكسر، أيعند حق لقا: وقوهلم. أخص منه، وحقيقة األمر: واحلقة. واحلزم، وواحد احلقوق

األمر حقا وحقة ) حق. (٢"صادقه: وحاق اجلوع. وسطه: وسقط على حق رأسه وحاقه. ثبت ذلك فيها
                                                             

 . ٧٧، ص ١ جلصحاح،خمتار االرازي، 1
دي، 2  . ٨٧٤، ص ١ جالقاموس احمليط،الفريوزآ
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ْليـنذر من: وحقوقا صح وثبت وصدق، ويف التنزيل العزيز قول هللا تعاىل َ َُ ِ ََ كان حيا وحيق القول على ِْ ُ ْ َ ْ َّ َِ َ َ َ َ
َالكافرين ِ ِ َ ْ ،]ويقال حيق عليك أن تفعل كذا جيب وحيق لك أن تفعل كذا يسوغ وهو حقيق ] ٧٠:يس

َوكان حقا عليـنا : ًوقول تعاىل أيضا. ٣بكذا جدير وحقيق علي ذلك واجب وأ حقيق على كذا حريص ََْ َ َ ََ
َنصر المؤمنني ِْ ِ ْ ُ ْ ُ َ] هو أوجبه على نفسه، نصر امل: "قال الواحدي]. ٤٧:الروم ، ًواجبا وجو ؤمنني إجناؤهم ً

لظفر يف العاقبة والنصر على من كذبهمع الرسل من عذاب األمم، ويف هذا تبشري للنيب   "٤.  
ملنا يف أقوال أهل اللغة يف مفهوم معىن ا حلق يف اللغة، ومفهومه يف كالم هللا عز وجل نفهم فإذا 

أن احلق هو أمر واجب يرتتب على صاحبه، فيجب على صاحب احلق أدائه على أحسن وجه، واحلق 
ّصفة من صفات الباري جل شأنه، وهي أحد أمسائه، فهناك أمر أوجب هللا علينا من حقوق، وال بد لنا  ّ

  . كنمن توفري هذه احلقوق على أكمل وجه مم
  

  تعريف اجلار يف اللغة واالصطالح: املطلب الثاين
  تعريف اجلار يف اللغة: ًأوال

  ٥"امرأتك: وجارتك. الذي جياورك ويشاركك: ُاجلار: جار: "قال ابن فارس يف تعريف اجلار
  

  تعريف اجلار يف االصطالح الشرع: ًنيا
ًن جاورك جوارا شرعياهو م: "اجلار ًسواء كان مسلما أو كافرا أو فاجرا، ً ً ً ًصديقا أو عدوا، ً ًحمسنا أو ، ً
ًفعا أو ضارا، ًمسيئا ًقريبا أو أجنبيا، ً ًبلد أو غريبا، ً وله مراتب بعضها أعلى من بعض تزيد وتنقص ، ً

هو : ًجلوار املعترب شرعاا. ُحبسب قرابته، ودينه، وتقواه، وحنو ذلك؛ فيعطى حبسب حاله وما يستحق
  .٦"واجلار مفهومه شامل يشمل اجلوار يف العمل واملكتب والسوق واملسكن والسفر والزوجة وغريه، ُالعرف

  
  

                                                             
ت، حامد عبد (3  .١٨٧، ص ١ جاملعجم الوسيط،، )القادر، دمحم النجارإبراهيم مصطفى، أمحد الز
يد،الواحدي، النيسابوري، الشافعي، 4  . ٤٣٦، ص٣ جالوسيط يف تفسري القرآن ا
 .٢٠٥، ص ١، ججممل اللغة البن فارسبن فارس، ا5
 : مصدر الكتاب(، ٥ص، التقصري يف حقوق اجلار بن إبراهيم احلمد الزلفي، ودمحم. ٥٦، ص ١ جاملسلم وحقوق اآلخرين،البدراين، 6

com.islamhouse.www://httpومل أقف على نسخة مطبوعة من هذا الكتاب١٢- ٠٨-٢٠٠٨: ريخ اإلضافة)./١٧٢٥٨٢ . 
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  حقوق اجلار املعنوية: املبحث الثاين
هي حقوق معنوية، وهي حقوق تعود إىل عمل القلب، وغالبها ال حتتاج اجلار له حقوق متعددة منها ما 

ّإىل املال، أو شيء مادي، كسرتة عورة اجلار، وحفظ سره، وإحسان الظن به، والصرب على أذى اجلار، 
واملبحث فيه ستة . وحب اخلري له، وحنو ذلك من احلقوق املعنوية اليت ترجع أكثر عملها إىل القلب

  . مطالب
 

  ّحفظ سر اجلار، وسرتة عورته : لب األولاملط
ا  ّواجب على كل جار أن حيفظ سر جاره، ويسرت عورته، فاملسؤولية الزمة على اجلار أن حيتفظ  ٍ
ذنيه أمور  ويسرتها، ال سيما جار القريب الذي يرى بعينيه ما يدخل وخيرج من بيت جاره، أو يسمع 

ٍصوت، فعندئذ يلزم اجلار احلفظ هلذه األسرار، واملقصود كثرية اليت خترج من بيت جاره عن طريق األ

ألسرار هي األمور اليت ال تطيب قلب اجلار عند مساعها عند األخرين، وعموما الشرع أمر أن نسرت 
من «: قال رسول هللا : سر بعضنا البعض، وعدم انتشارها لدى اآلخرين، وقد ثبت عن أيب هريرة، قال

نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، نفس هللا عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر، 
 وهللا يف عون العبد ما ًومن سرت مسلما، سرته هللا يف الدنيا واآلخرة،يسر هللا عليه يف الدنيا واآلخرة، 

ا، سهل هللا له به طريقا إىل اجلنة، وما اجتمع كان العبد يف عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علم
قوم يف بيت من بيوت هللا، يتلون كتاب هللا، ويتدارسونه بينهم، إال نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرمحة 

والشاهد من هذا . ٧»وحفتهم املالئكة، وذكرهم هللا فيمن عنده، ومن بطأ به عمله، مل يسرع به نسبه
فديننا احلنيف يطلبنا بسرتة عورة املسلم ، »ومن سرت مسلما، سرته هللا يف الدنيا واآلخرة«احلديث هو 

جلار املسلم الذي له أكثر من حق واحد، حق اإلسالم ب أوىل ّوسره، فكيف   وحق اجلوار، فهو من 
  . ّالقيام بسرتة عورته وحفظ سره

 
 
  

                                                             
ب فضل االجتماع على تالوة القرآن وعلى الذكر، جكتاب الذكر والدعاء والتالصحيح، مسلم، 7 ، رقم ٢٠٧٤، ص٤وبة واالستغفار،

٢٦٩٩ . 
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جلار: املطلب الثاين   إحسان الظن 
ا عند جاره هو إحسان الظن به، فال ينبغي للجار إساءة الظن جباره،  احلقوق اليت ينبغي للجار مراعا

خلري، إمنا يسبب حدوث املشاكل والفنت والعد يت  اوة والبغضاء بني اجلريان، لذلك فإن إساءة الظن ال 
وهللا سبحانه وتعاىل . حسن الظن أمر مطلوب ومأمور لدى اجلار على جاره، واالبتعاد عن سوء الظن

َِّوإن تطع َأكثـر من يف األرض يضلوك عن سبيل ا: حذر عن ظن السوء، قال تعاىل ِ ِ َ ُ َْ ْ َْ َ ُّْ ِ ِِ َ ِ ََ ْ ُ ْ ِ إن يـتبعون إال َِ َِ ُ ََِّ ْ
َالظن وإن هم إال خيرصون ُ َُْ ِ ِْ ُ ْ َ َّ َّ] وكذلك رسوله ]. ١١٦: األنعام ى عن ظن السوء، عن أيب هريرة، عن  

كم والظن، فإن الظن أكذب احلديث، وال حتسسوا، وال جتسسوا، وال حتاسدوا، وال إ«:  قالالنيب 
لظن هنا الظن املنهي عنه وهو الظن السوء. ٨»تدابروا، وال تباغضوا، وكونوا عباد هللا إخوا ، واملقصود 

ألنه أكذب احلديث، فال ينبغي للجار على جاره أن مييل إىل ما قالته قلبه على جاره وحيكم عليه، بل 
من اجلدير عليه التأين واالكتشاف عن احلقيقة مع إزالة الظن، ومما يساعد كثريا على تنظيف القلب من 

خلري دون الشر، وابتعادها عن الشر وظن  ّإساءة الظن هو تشغيل القلب  آلخرين، والتماس ّ السوء 
ًاألعذار للغري، حىت ولو وقع شيئا غري حممود، فاألفضل إلتماس العذر لآلخرين فإن ذلك حيسن العالقة 

  . بني الناس، وجيلب احلبة واملودة فيما بينهم
  

  الصرب على أذى اجلار: املطلب الثالث
ا، وال سيما بينه ال شك أن الصرب من عبادات القلبية، وهي عبادة عظيمة مأمور لك ل مسلم أن يلتزم 

رجل له جار سوء فهو يؤذيه "ومنهم "إن هللا عز وجل حيب ثالثة : "ـ أنه قالوبني جاره، عن النيب 
ه بتحول أو موت  . ٩"حىت يفرق بينهما موت أو طعن" ويف رواية"ويصرب على أذاه، فيكفيه هللا إ

  .١٠واحلديث صحيح
يف احلديث درس على حمبة هللا على عباده، وحمبة هللا ليس أمر سهل الذي جيده العبد من دون 
حماولة وال جهد، فجهد اجلار على حتمل أذى جاره الذي يؤذيه مع تقدمي اإلحسان إليه فبها ينال اجلار 

  .ّحمبة هللا سبحانه وتعاىل كما صرح احلديث

                                                             
ب ما ينهى عن التحاسد والتدابر، جالصحيح، البخاري، 8  . ٦٠٦٤، رقم ١٩، ص ٨كتاب األدب، 
الدكتور دمحم ابن عبد احملسن الرتكي، :  احملققمسند أيب داود الطيالسي،أبو داود سليمان بن داود بن اجلارود الطيالسي البصرى، : انظر9
 .٤٧٠، رقم ٣٧٥، ص ١، ج)م١٩٩٩/هـ١٤١٩، ١دار هجر، ط: مصر(

داته،األلباين، : انظر10  . ٣٠٧١، رقم ٥٨٩، ص١ جصحيح اجلامع الصغري وز
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  هشهادة اجلار، وتزكيت: املطلب الرابع
 كيف يل أن أعلم إذا أحسنت وإذا أسأت قال قال رجل للنيب : قال) بن مسعود (عن عبد هللا 

  .١١»إذا مسعت جريانك يقولون قد أحسنت فقد أحسنت وإذا مسعتهم يقولون قد أسأت فقد أسأت«
ي يف أ» إذا مسعت جريانك يقولون قد أحسنت فقد أحسنت«: "قال الكحالين مث الصنعاين

عند هللا ويف نفس األمر وأنه » وإذا مسعتهم يقولون قد أسأت فقد أسأت«نفس األمر وعند هللا تعاىل 
لذكر  ًتعاىل جعل ما جيري على ألسن العباد دليال ملا عنده من حال عبده وحيتمل أنه خص جريانه هنا 

حسانه إىل وأنه إذا أحسن إليهم اغتفرت إساءته يف غري ذلك لعظمة حق اجلار وإذا  أساء إليهم مل يعتد 
  .١٢"غريهم

ذا احلديث" كيف يل أن أعلم إذا أحسنت وإذا أسأت: "قوله: "قال املظهري أن : أراد 
َاملـحسن من سلم الناس من يده ولسانه، واملسيء ُِ   .١٣"لناس من يده ولسانهَمن مل يسلم ا: ْ

ًفاملسلم الطيب الذي خياف ربه، ويرجو رمحت خالقه، هو الذي يكون حريصا يف اإلحسان إىل  ّ
يت على حقيقتها، فإذا مسعتم اجلريان مي دحون ًجريانه، وشهادة اجلار ال خترج كذ يف الغالب، وإمنا 

خلري، والصالح فهو كذلك عندهم وعند هللا، وكذلك العكس إذا كانوا يذمونه،  ّفالن، ويشهد له 
لشر، وسوء املعاملة واألخالق، فهو كذلك عندهم، وعند ربه سبحانه وتعاىل، ألن اإلحسان  ّويشهد له  ّ

  .للجار من طاعة هللا، واإلحسان إليه، وإذاءه من معصية هللا وعدم طاعته
ال أجيز : "ًمسعت شرحيا يقول: "أخرب معمر، عن أيوب، عن دمحم قال: "ن عبد الرزاق قالع

وأنت فسل : مث يقول: عليك شهادة اخلصم، وال الشريك، وال دافع مغرم، وال جار مغنم، وال مريب قال

                                                             
غري دمحم بن عبد األعلى فمن رجال ) البخاري ومسلم(إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخني : "ؤوطقال شعيب األ11

، ص ٢ذكر اإلخبار عما يستدل به املرء على إحسانه ومساوئه، جالصحيح، ابن حبان أخرجه يف : انظر". مسلم، وهو مكرر ما قبله
ِ، أمحد ابن احلسني بن علي بن موسى اخلسروجردي ٣٨٠٨، رقم ٣٥٧، ص ٦ج املسند،ً، وأخرجه أمحد أيضا، يف ٥٢٦، رقم ٢٨٥ ْ َ ْ ُ

ب )م٢٠٠٣/ هـ١٤٢٤، ٣دار الكتب العلمية، ط: بريوت(دمحم عبد القادر عطا، :  احملققالسنن الكربى،اخلراساين، أبو بكر البيهقي،   ،
طنة متقادمة، ج، من يرجع إليه يف السؤال ، ص ١٠، جاملعجم الكبريالطرباين، . ٢٠٣٩٦، رقم ٢١٣، ص ١٠جيب أن تكون معرفته 

ب ما جاء يف حفظ اجلار وحسن جماورته من الفضل، مكارم األخالق ومعاليها وحممود طرائقها،، واخلرائطي يف ١٠٤٣٣، رقم ١٩٣  
 . ٢٥٦، رقم ٩٧، ص١ج
ِالتَّنوير شرح اجلامع الصغريعز الدين األمري، 12 ِ َّ ِ َ ُ ْ َ  .٦٨٣، رقم ٩٨، ص ٢، جُ
ِاملظهري، 13 ْ

ُ
 .٣٨٨٨، رقم ٢٢٧، ص ٥جاملفاتيح يف شرح املصابيح، 
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م يفرقون أن جيرحوه: عنه، فإن قالوا عدل، ما : ، وإن قالواهللا أعلم به، فا أعلم به، وال جتوز شهادته أل
  .١٤"علمنا، مرضي، جازت شهادته

أما ) وال تقبل شهادة خصم، وال جار إىل نفسه، وال دافع عنها: "مسألة؛ قال: قال ابن قدامة
اخلصم، فهو نوعان؛ أحدمها، كل من خاصم يف حق ال تقبل شهادته فيه كالوكيل ال تقبل شهادته فيما 

فيما هو وصي فيه، وال الشريك فيما هو شريك فيه، وال املضارب مبال أو حق هو وكيل فيه، وال الوصي 
ا، مل تقبل شهادته فيها، وكذلك ما أشبه هذا؛ ألنه . للمضاربة ولو غصب الوديعة من املودع، وطالب 

  .خصم فيه، فلم تقبل شهادته به، كاملالك
روي ذلك عن ربيعة، .  أهل العلموالثاين، العدو، فشهادته غري مقبولة على عدوه، يف قول أكثر

لعداوة هاهنا العداوة الدنيوية، مثل أن يشهد املقذوف . والثوري، وإسحاق، ومالك، والشافعي ويريد 
روح على اجلارح، والزوج  على القاذف، واملقطوع عليه الطريق على القاطع، واملقتول وليه على القاتل، وا

، فال تقبل  لز فأما العداوة . شهادته؛ ألنه يقر على نفسه بعداوته هلا، إلفسادها فراشهّيشهد على امرأته 
يف الدين، كاملسلم يشهد على الكافر، أو احملق من أهل السنة يشهد على مبتدع، فال ترد شهادته؛ ألن 

لدين، والدين مينعه من ارتكاب حمظور دينه ا ال ال متنع العداوة الشهادة؛ أل: وقال أبو حنيفة. العدالة 
لعدالة، فال متنع الشهادة، كالصداقة   .١٥"ختل 

قال رسول هللا : ولنا، ما روى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: "ًقال ابن قدامة أيضا
 :»،احلقد: الغمر. ١٦» وال زان وال زانية، وال ذي غمر على أخيهال جتوز شهادة خائن وال خائنة .

 الصداقة؛ فإن يف شهادة الصديق وألن العداوة تورث التهمة، فتمنع الشهادة، كالقرابة القريبة، وختالف
ا نفع  لزور نفع غريه مبضرة نفسه، وبيع آخرته بدنيا غريه، وشهادة العدو على عدوه يقصد  لصديقه 

                                                             
لس : اهلند(حبيب الرمحن األعظمي، :  احملققاملصنف،الصنعاين، أيب بكر عبد الرزاقواحلديث مقطوع على شريح القاضي كما ورد عند 14 ا

ب)هـــ١٤٠٣، ٢املكتب اإلسالمي، ط: يطلب من: العلمي، وبريوت تهم، وال جار إىل نفسه، وال ظنني،  ال يقبل م: ، كتاب الشهادات، 
 .١٥٣٧١، رقم ٣٢١، ص ٨ج
 .١٦٧، ص ١٠ جاملغين البن قدامة،ابن قدامة املقدسي، 15
ب من ال جتوز شهادته، جالسنن، ابن ماجه، 16 إرواء األلباين، : وحسنه األلباين، انظر. ٢٣٦٦، رقم ٧٩٢، ص ٢كتاب األحكام، 

ب السنن، ، وأخرجه أبو داود يف ٢٦٦٨، رقم ٢٨٣، ص ٨ جالغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل، من ترد شهادته، كتاب األقضية، 
ب ما جاء فيمن ال جتوز شهادته، جكتاب الشهادات عن رسول هللا السنن، ، والرتمذي يف ٣٦٠١، رقم ٣٠٦، ص ٣ج ، ص ٤، 

 .٢٢٩٨، رقم ٥٤٥
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لتشفي من عدوه، فافرتقا : فلم قبلتم شهادة املسلمني على الكفار مع العداوة؟ قلنا: فإن قيل. نفسه، 
  .١٧"ّهادة الزور، وال أن يرتك دينه مبوجب دينهالعداوة هاهنا دينية، والدين ال يقتضي ش

ا "وال جار إىل نفسه: "وأما قوله ، فإن اجلار إىل نفسه هو الذي ينتفع بشهادته، وجير إليه 
م للميت بدين أو مال، فإنه  لو ثبت للمفلس أو نفعا؛ كشهادة الغرماء للمفلس بدين أو عني، وشهاد

امليت دين أو مال، تعلقت حقوقهم به، ويفارق ما لو شهد الغرماء حلي ال حجر عليه مبال، فإن 
م تقبل؛ ألن حقهم ال يتعلق مباله، وإمنا يتعلق بذمته   .١٨"شهاد

  
  ما يستفاد من حديث عبد هللا بن مسعود 

احلديث يشجعنا على اإلحسان للجار وحسن معاملته، وإدخال السرور يف قلبه، إذ ال ميكن اجلار ميدح 
، ألن عادة اإلنسان الصاحل يقول خريا وحقا يف حال جاره، وإذا كثر كالم الناس  ًجاره وراء ظهره كذ ً

  .ًالباحول اإلنسان يف املدح أو الذم وخاصة اجلريان، فهو كذلك غ
ومن مث حيذر احلديث عن عدم اإلساءة للجار، وسوء معاملته، وإزعاجه يف حياته، وإذا شهد 

  .اجلريان بسوء املعاملة إىل جريانه، فهو مسيء
ّشهادة اجلريان، وتزكيته مقبولة لدى الشارع، ومعتربة عند هللا تعاىل كما دل احلديث على ذلك 

. ١٩»فقد أحسنت وإذا مسعتهم يقولون قد أسأت فقد أسأتإذا مسعت جريانك يقولون قد أحسنت «
ما من مسلم ميوت «: قال رسول هللا : قالوهناك حديث آخر يثبت ذلك عن أنس بن مالك 

م ال يعلمون إال خريا إال قال هللا جل وعال قد قبلت فيشهد له أربع ًة أهل أبيات من جريانه األدنني أ
ملنا هذا احلديث . ٢٠قلت ألنس حديث يف الصحيح غري هذا» علمكم فيه وغفرت له ما ال تعلمون لو 

سنفهم وندرك عظم شهادة اجلريان على جارهم، إذ أن شهادة اجلار جلاره ال يتوقف نفعها يف الدنيا فقط، 
                                                             

 . ١٦٨، ص ١٠ جاملغين البن قدامة،ابن قدامة املقدسي، 17
 . املصدر نفسه، والصفحة نفسها18
ؤوط19 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخني غري دمحم بن عبد األعلى فمن رجال مسلم، وهو مكرر ما : "قال شعيب األ

، وأخرجه ٥٢٦، رقم ٢٨٥ ص ،٢ذكر اإلخبار عما يستدل به املرء على إحسانه ومساوئه، جالصحيح، ابن حبان أخرجه يف : انظر". قبله
جيب أن تكون معرفته ، ب من يرجع إليه يف السؤال السنن الكربى، ، والبيهقي، ٣٨٠٨، رقم ٣٥٧، ص ٦جاملسند، ًأمحد أيضا، يف 

مكارم ، واخلرائطي يف ١٠٤٣٣، رقم ١٩٣، ص ١٠، جاملعجم الكبريالطرباين، . ٢٠٣٩٦، رقم ٢١٣، ص ١٠طنة متقادمة، ج
ب ما جاء يف حفظ اجلار وحسن جماورته من الفضل، جاليها وحممود طرائقها،األخالق ومع  . ٢٥٦، رقم ٩٧، ص١ 

ب الثناء على امليت، جموارد الظمآن إىل زوائد ابن حبان،اهليثمي، 20 " ريهح لغصحي: "قال األلباين. ٧٤٩، رقم ١٩١، ص ١ 
 . ٧٤٩ -  ٦٢١، رقم ٣٣٢ ص،١ جوارد الظمآن إىل زوائد ابن حبان،صحيح ماأللباين، :انظر
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ُن هذه الشهادة غالية جدا ال تشرتى ّبل ينفعه يف اآلخرة؛ كذلك دل احلديث على ذلك، وال ريب أ ّ
ّملال، وإمنا تشرتى حبسن اخللق على اجلريان، واملعاملة الطيبة معهم، وركز احلديث على بعض النفر من  ُ
اجلريان، وهم األدنني، فهم أقرب للجار من غريهم، فهم عارفني حبال اجلار أكثر من غريهم، فإذا وجد 

خلري  واإلحسان، إال غفر هللا له، فما أعظم وجود رمحة ربنا سبحانه وتعاىل، أربعة منهم وشهدوا للجار 
ومن مث النفع مل خيتصر على اجلار امليت فقط، بل النفع يشمل . ّوها هي الطريق لنيل غفران هللا جل شأنه

ذه  م قالوا احلق، ومل يكذبوا عليه، فما دام شهدوا له  خلري، كو احلقيقة اجلريان الذين شهدوا جلارهم 
ّالدينية، وهي شهادة اخلري جلارهم، فا يقبل عملهم فيه، فما أحسن هذه النعمة هللا عز وجل يقبل عمل  ّ
م جلارهم، فاجلار يعترب طريقة ووسيلة ورابط يصل به اإلنسان إىل رمحة ربه وإىل  ّاجلريان ألجل شهاد

  .ّجناته جنات النعيم
ه البحث واستخدام املنهج والوسائل اليت تعينه على حسن ًنستفيد من احلديث أيضا أن اجلار علي

  .املعاملة جلريانه، والبعد عن أذاهم وإدخال الضرر عليهم
ا ال تكون نعمة بل هي نقمة  م، فإ ا اجلريان الذين يسوء معاملتهم جلريا فأي نعمة حيصلو

ب العبد وحسن ما مضى، فا سبحان ه يغفر ذنبه، واجلريان الذين وعذاب يف الدنيا واآلخرة، وإذا 
ا  األحد الصمد، فهم يف نعمة وسرور، وفرح يف الدنيا قبل اآلخرة، وفرحهم  ّجييدون معاملتهم وخيلصو
اية  م ينالون عفو هللا وغفرانه، ومنها إدخاهلم اجلنة حيث يتمتعون فيها، وال  أشد وأكثر يف اآلخرة فإ

 . هي إىل األبدهلذه النعمة اليت تكون يف اجلنة ف
  

  غض البصر عن نساء اجلار: املطلب اخلامس
ّمن حفظ الدين حلقوق اجلار عن شرع غض البصر عن النساء عموما، وإذا شرع الدين غض البصر عن  ّ ًّ
ّالنساء عموما فأوىل غض البصر عن نساء اجلار، ملا يرتتب عليه من حقوق زائدة، وهناك أحاديث  ً

ّ عن غض البصر، والدليل ية عن النظر إىل النساء، بل أمر هللا ورسوله حذرت الشارع، والسنة النبو
  . على ذلك

ُوقل للمؤمنات يـغضضن من أَبصارهن وحيفظن فـروجهن وال يـ: قال هللا تعاىل َ َََ َ َ َ ُ ََّ َُّ َ ُُْ َ ُْ َْ ْ ِ ِِ ْ ِ ِ ِْ ُ ْ َ ْ َِّبدين زينـتـهن إال ْ َّ ُ ََ ِ َ ِ ْ
ء بـعولتهن أَو  ئهن َأو آ ن وال يـبدين زينـتـهن إال لبـعولتهن أَو آ ْما ظهر منـها وليضربن خبمرهن على جيو ُ ْ ْ ُ ُ َ ََّ َّ َّ َّ َّ َِّ ِ ِِ ِ ِ ِِ َِ َُ َ َ ُ ُ ُُ َ َِ ِ ِ َِّ ِ ِِ َ َُ ِ َ َ ُ َ َْ َْ َ ََ ِ ْ ْ ْ َ

ِِأَبـنائهن أَو أَبـناء بـعولتهن َأو إخوا َ ْ ِ ْ ُ َّْ َِّ ِِ َِ ُ ِ َ َْ ن أَو نسائهن أَو ما ملكت أَميانـهن أَو ْ ن أَو بين َأخوا ِن أَو بين إخوا َّ ْ َّ َّ َّ َُّ ْ ْ ْ ُْ َ ْ َ ََ َ َ َِِ َِ َ َِِ َِِ ِ ِْ ِ
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َالتابعني غري أُويل اإلربة من الرجال َأو الطفل الذين مل يظهروا على عورات النساء وال يضربن  َ َ َ َِْ ِْ َّ َ َ ََ َِ
َ ُِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َْ ْْ َْْ ِّ َّ ِ ِِ ْ َِ ِ ِِ ّ َ ِ َّرجلهن َّ ِ ِ ُ َِْ

َليـعلم ما خيفني من زينتهن وتوبوا إىل ا مجيعا أَيه المؤمنون لعلكم تـفلحون َُ ُ َ ُِ ِ ِ ِْ َُّ ُ ْْ ُ ََّ ً َْ َُّ ْ َِ ِ ُِ َْ َُّ َِ َ َِ ِ ِ َ ُْ َ] ٣١: النور.[  
ة منه ألزواجهن عباده هذا أمر من هللا تعاىل للنساء املؤمنات وغري: "قال ابن كثري رمحه هللا

َّوقل للمؤمنات يـغضضن من أَبصارهن، "املؤمنني ومتييز هلن عن صفة نساء اجلاهلية وفعال املشركني ِ ِِ َ ْْ ِ ِ َِ ُ َْ ُ ْ َ َ ْ ْ ْ ُ 
ري أزواجهن، وهلذا ذهب كثري من العلماء إىل أنه أي عما حرم هللا عليهن من النظر إىل غ]. ٣١: النور[

  .٢١"ال جيوز للمرأة أن تنظر إىل الرجال األجانب بشهوة وال بغري شهوة أصال
 واحتج كثري منهم مبا رواه أبو داود والرتمذي من حديث الزهري عن نبهان: "ًوقال ابن كثري أيضا

ا كانت عند رسول هللا   وميمونة  قالت موىل أم سلمة  أنه حدث أن أم سلمة  حدثته أ
حلجاب فقال رسول هللا   فبينما حنن عنده أقبل ابن أم مكتوم فدخل عليه وذلك بعد ما أمر 

 ؟ فقال رسول هللا " رسول هللا أليس هو أعمى ال يبصر وال يعرفنا: "فقلت» احتجبا منه«
وذهب آخرون . ٢٣"حيحهذا حديث حسن ص: " مث قال الرتمذي٢٢»أعمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه«

 جعل ينظر أن رسول هللا من العلماء إىل جواز نظرهن إىل األجانب بغري شهوة كما ثبت يف الصحيح 
م يوم العيد يف املسجد وعائشة أم املؤمنني تنظر إليهم من ورائه وهو يسرتها  إىل احلبشة وهم يلعبون حبرا

  .٢٤"منهم حىت ملت ورجعت
يث عبد هللا بن بريدة، وجرير بن عبد هللا البجلي رضي هللا عنهما، هناك ثالثة أحاديث، حد

ّ، فهذه األحاديث وردت يف النهى عن نظر املرأة غري احملرمة، واألمر بغض البصر عن وأيب هريرة 
 على اجلار، مل تفرد اسم اجلار النساء، لكن ما جاءت بلفظ صريح عن اجلريان أو اجلار، ال يتكلم مباشرة

اجلواب . ّلذكر، لكن السائل يسأل ملاذا أورد األحاديث الثالثة يف املوضوع، مع أن املوضوع عن اجلار

                                                             
 .٤١، ص٦ ج،)ابن كثري(تفسري القرآن العظيم ابن كثري، 21
ب يف قولهالسنن، أخرجه أبو داود يف 22 َّوقل للمؤمنات يـغضضن من أَبصارهن: كتاب  اللباس،  ِ ِِ َ ْْ ِ ِ َِ ُ َْ ُ ْ َُ َ ْ ْ ْ] رقم ٢٠٤، ص ٦، ج]٣١:النور ،

ؤوط حتت احلديث يف احلاشية. ٤١١٢ هولني. إسناده ضعيف: " وقال األر نبهان روى : قال أمحدو. نبهان موىل أم سلمة  يف عداد ا
 تضعيفه عن أمحد، وقال ١١/ ٧" املبدع"ونقل صاحب ... " إذا كان إلحداكن مكاتب : "حديثني عجيبني، يعين هذا احلديث، وحديث

: ملباركوابن ا. هو ابن يزيد األيلي: يونس. جمهول: ُنبهان جمهول ال يعرف إال برواية الزهري عنه هذا احلديث، وقال ابن حزم: ابن عبد الرب
من طريق ) ٩١٩٨(من طريق يونس بن يزيد األيلي، والنسائي ) ٩١٩٧" (الكربى"، والنسائي يف )٢٩٨٣(وأخرجه الرتمذي . هو عبد هللا

 ).٥٥٧٥" (صحيح ابن حبان"، و)٢٦٥٣٧" (مسند أمحد"وهو يف . ُعقيل بن خالد األيلي، كالمها عن ابن شهاب، به
ب ما جاء يف احتجاب النساء من الرجال، جالسنن، الرتمذي، 23 ، "ضعيف: "، وقال األلباين٢٧٧٨، رقم ١٠٢، ص ٥كتاب األدب، 

 .٢٧٧٨، رقم ٢٧٨، ص ٦ جصحيح وضعيفسنن الرتمذي،األلباين، : انظر
 .٤١، ص٦ ج،)ابن كثري(تفسري القرآن العظيم ابن كثري، 24
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مر بغض البصر، وهذا النهي واألمر : هي األحاديث الثالثة تنهى عن االطالع والنظر إىل النساء، و
حية أخرى هو يشمل اجلار وغريه من الناس، ومل خيرج ا جلار عن هذا النص، بل هو داخل فيه، بل من 

أحق أن يبتعد أخوه اجلار من النظر إىل نسائه ملا يرتتب عليه من الضرر أكثر، فلهذا وذاك أورد هذه 
لذكر، وكون الباحث حسب ما اطلع من كتب السنة واحلديث عموما مل جيد حديثا أفرد  ًاألحاديث  ً

لذكر يف   .  الغض البصر عن نسائه، أعين نساء اجلاراسم اجلار 
 علي ال تتبع «:  لعليقال رسول هللا :  رضي هللا عنهما، قال٢٦، عن أبيه٢٥وعن ابن بريدة

هذا حديث صحيح على شرط : "قال احلاكم. ٢٧»النظرة النظرة، فإن لك األوىل وليست لك اآلخرة
  .٢٨"مسلم، ومل خيرجاه

 عن النطر إىل النساء، فإذا نظرة اإلنسان امرأة،  ينهى علي فهذا الذي نرى أن النيب 
ى الشارع أن يكرر النظرة  فالنظرة األوىل ليس عليه شيء مما يرتتب عليه إمث أو ذنب، ولكن بعد ذلك 
                                                             

عبد هللا بن بريدة بن احلصيب األسلمي، احلافظ، اإلمام، شيخ مرو وقاضيها، أبو سهل األسلمي، املروزي، أخو سليمان بن بريدة، وكا 25
بن مغفل املزين، وأيب موسى، وعائشة، وأم  وعمران بن احلصني، وعبد هللا - فأكثر -أبيه : حدث عن. توأمني، ولدا سنة مخس عشرة

ولد ابنا بريدة يف السنة الثالثة من خالفة عمر، : قال ابن حبان. عن أمه، عن أم سلمة : أيضا) الرتمذي(ويف . سلمة، وذلك يف السنن
ا، سنة مخس ومائة، وويل أ ا، فكان على القضاء سنة مخس عشرة، ومات سليمان بن بريدة مبرو، وهو على القضاء  خوه بعده القضاء 

ما ما يف يوم واحد سري أعالم النبالء، الذهيب، . إىل أن مات سنة مخس عشرة ومائة، فيكون عمر عبد هللا مائة عام، وأخطأ من زعم أ
 .٥٢، ص ٥ج

 - أبو سهل، وأبو ساسان، وأبو احلصيب :  وقيل-هللا بريدة بن احلصيب بن عبد هللا األسلمي، ابن احلارث بن األعرج بن سعد، أبو عبد 26
 على واستعمله النيب . غزوة خيرب، والفتح، وكان معه اللواء : وشهد. ً مهاجراإنه أسلم عام اهلجرة، إذ مر به النيب : قيل. األسلمي

اوكان حيمل لواء األمري أسامة حني غزا أرض البلقاء، إثر وفاة رسول هللا . صدقة قومه حدث .  له مجلة أحاديث، نزل مرو، ونشر العلم 
وقال ابن . وسكن البصرة مدة. ابناه؛ سليمان وعبد هللا، وأبو نضرة العبدي، وعبد هللا بن مولة، والشعيب، وأبو املليح اهلذيل، وطائفة: عنه

. روي لربيدة حنو من مائة ومخسني حديثا. وهذا أقوى. تويف سنة اثنتني وستني: وقال آخر. مات بريدة سنة ثالث وستني: سعد، وأبو عبيد

 .٤٧١، ٤٦٩، ص٢جسري أعالم النبالء، الذهيب، 

ب ما يؤمر به من غض البصر، جالسنن، أخرجه أبو داود يف 27 ، وحسنه األلباين كما يف ٢١٤٩، رقم ٢٤٦، ص ٢كتاب النكاح، 
ب ما جاء يف نظرة الالسنن، حاشية احلديث، والرتمذي يف  املسند، ، وأمحد يف ٢٧٧٧، رقم ١٠١، ص٥فجاءة، جكتاب األدب، 

سم البحر الزخار، ، والبزار يف ٢٢٩٧٤، رقم ٧٤، ص ٣٨ج ين، ٢٨٠، ص ٢جمسند البزار املنشور  ينُّ، والرو ، ص ١، جمسند الرو
ب من التعفف عنها، حترمي الفروج، وما جيشعب اإلميان، ، ويف ٥٩٩، رقم ٢٤٥، ص ١، جاآلداب للبيهقي، والبيهقي، ٢٢، رقم ٦٩
 .٥٠٣٨، رقم ٢٩٩، ص ٧ج
 .٢٧٨٨، رقم ٢١٢، ص٢جاملستدرك على الصحيحني، احلاكم، 28
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الثانية والثالثة وهكذا، فيفهم من احلديث على عدم جواز النظرة اليت تقع بعد األوىل، ويف هذا النهي 
  .  الدفع فيما يرتتب على العبد من إيقاع نفسه يف شهوة، وزحكمة من الشارع، وهو

فعة كما أن الثانية ضارة؛ ألن الناظر إذا أمسك عنان نظره ومل يتبع : "قال الطييب ا  يدل على أ
الثانية أجر، وفيه داللة على أن النظرة األوىل له ال عليه إذا كانت فجأة من غري قصد، فأما القصد فال 

ا اجلرح وحنوه. لغرض كالنكاح وغريهجيوز إال  خيرق الثوب على اجلرح، مث : وقال احلسن والشعيب يف املرأة 
  .٢٩"ينظر إليه الطبيب

إذا كانت فجأة من غري قصد أو تعمد وليس له النظرة األوىل إمنا تكون له ال عليه : "قال اخلطايب
نية وال له أن يتعمده بدءا كان أو عودا ًأن يكرر النظر  ً"٣٠.  

ها وال جتعل أخرى بعد األوىل : "قال املال اهلروي » فإن لك األوىل«من االتباع أي ال تعقبها إ
ختيارك فتكون » وليست لك اآلخرة«األوىل إذا كانت من غري قصد أي النظرة  ا  أي النظرة اآلخرة أل

  .٣١"عليك

                                                             
 .٣١١٠، رقم ٢٢٧٣، ص ٧ج، )الكاشف عن حقائق السنن(شرح الطييب على مشكاة املصابيح املسمى بـ الطييب، 29
 .٢٢٢، ص ٣ جمعامل السنن، وهو شرح سنن أيب داود،اخلطايب، 30
 . ٣١١٠، رقم ٢٠٥٤، ص٥ج، مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيحعلي املال اهلروي القاري، 31
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. ٣٣»اءة، فأمرين أن أصرف بصري عن نظرة الفجسألت رسول هللا «:  ، قال٣٢وعن جرير
يف : النظرة الفجأة هي اليت تعد النظرة األوىل: ّهناك نقطتني مهمتني أساسيتني يف هذا احلديث، األوىل

صرف البصر، واملقصود من صرف البصر، أي حينما وقع لإلنسان النظرة : والثانيةاحلديث السابق، 
األوىل اليت ليس عليه شيء، فال جيوز له أن يستقر بصره ونظره إىل املرأة إىل دقيقة، أو دقائق، فإذا بعدت 

 عينيه على املرأة عن أنظاره مث يصرف بصره، فليس هو املقصود يف احلديث، وإمنا املقصود مبجرد أن وقع
املرأة أن يصرف بصره مباشرة دون تضييع الوقت، فإذا مت ذلك فليس عليه شيء يف النظرة الفجأة أو 

  . األوىل يف احلديث السابق
ملها والنظر إليها، فتلك : نظرة الفجاة: ومعىن: "قال ابن عياض السبيت اليت مل يقصد صاحبها 

مل احملاسن على وجه التلذذ واالستحسان والنهى عنه احملرم من ذلك إدامة. معفو عنها  النظر و
لنظرة، فإمنا لك األوىل، «:  قال لعلىإن النىب : والشهوة؛ وهلذا قال يف احلديث ال تتبع النظرة 

                                                             
أبو عبد هللا : األمري، النبيل، اجلميل، أبو عمرو، وقيلجرير بن عبد هللا بن جابر بن مالك البجلي ابن نصر بن ثعلبة بن جشم بن عوف، 32

وقال .  سنة إحدى ومخسنيتويف جرير : قال اهليثم، وخليفة، ودمحم بن مثىن. من أعيان الصحابة. من قحطان: وقسر. البجلي، القسري
ملكررحن: ومسند جرير. مات سنة أربع ومخسني: ابن الكليب وانفرد البخاري . اتفق له الشيخان على مثانية أحاديث. و من مائة حديث 

 . ٥٣٧، ٥٣٦، ٥٣٠، ص٢جسري أعالم النبالء، الذهيب، . حبديثني، ومسلم بستة
، ٥٥٧١، رقم ٣٨٣، ص ١٢ذكر الزجر عن إتباع املرء النظرة النظرة، إذ استعماهلا يزرع يف القلب األماين، جالصحيح، ابن حبان، 33

ب ما جاء يف نظرة الفجاءة، جالسنن، والرتمذي،   ، ص٢جاملعجم الكبري، ، والطرباين يف ٢٧٧٦، رقم ١٠١، ص ٥كتاب األدب، 
مسند أيب داود ، وأبو داود الطيالسي، ٣٤٩٨، رقم ٤٣١، ص ٢جاملستدرك على الصحيحني، ، واحلاكم يف ٢٤٠٤، رقم ٣٣٧

إسناده صحيح على شرط ":، قال شعيب األرنؤوط١٩١٦٠، رقم ٤٩٨، ص٣١جاملسند، ، وأمحد يف ٥٧، رقم ٥٧، ص٢جالطيالسي، 
هو ابن عبيد : هو ابن علية، ويونس: إمساعيل. له، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخنيوهو الثقفي البصري، من رجا: مسلم، عمرو ابن سعيد

ر"، والطحاوي يف )٢١٥٩(، ومن طريقه مسلم ٤/٣٢٤وأخرجه ابن أيب شيبة . بن دينار العبدي شرح "، ويف ٣/١٥" شرح معاين اآل
ر ذ٢/٣٢١" املوضح"، واخلطيب يف )١٨٧١" (مشكل اآل ، ومن طريقه )٤٨١" (الزهد"وأخرجه وكيع يف . ا اإلسناد من طريق إمساعيل، 

، وأبو عوانة كما )٩٢٣٣" (الكربى"، والنسائي يف )٢١٤٨(، وأبو داود )٢١٥٩(، ومسلم )٢٦٤٣(، والدارمي )١٤١٧" (الزهد"هناد يف 
ر"، ويف ٣/١٥" شرح املعاين"، والطحاوي يف ٤/٦٧"  المھرةإحتاف"يف  ، وابن )١٨٧٠(و ) ١٨٦٩(و ) ١٨٦٨" (شرح مشكل اآل

 ، واحلاكم٣/٢٢٢" معامل السنن"، واخلطايب يف )٢٤٠٨(و ) ٢٤٠٦(و ) ٢٤٠٥(و ) ٢٤٠٤" (الكبري"، والطرباين يف )٥٥٧١(حبان 
من طرق عن ) ٥٤٢٠" (الشعب"، ويف )٧٤٨" (اآلداب"، ويف ) ٢٣٦١" (الصغري"، ويف ٩٠ -٧/٨٩" السنن"، والبيهقي يف ٢/٣٩٦

التعليقات احلسان على صحيح ابن حبان ومتييز سقيمه من ابن حبان، مؤلف األصل، : وصححه األلباين، انظر". يونس بن عبيد، به
 . ٥٥٤٥، رقم ١٣٩، ص ٨ جصحيحه،وشاذه من حمفوظه،
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وأمر هللا تعاىل املؤمنني واملؤمنات بغض األبصار، كما أمرهم حبفظ الفروج، وقال . ٣٤»وليست لك الثانية
  .٣٥»تزنيانالعينان «: عليه السالم

ويف هذا كله عند العلماء حجة أنه ليس بواجب أن تسرت املرأة وجهها، وإمنا ذلك : "ًوقوله أيضا
: وغض البصر جيب على كل حال يف أمور. استحباب وسنة هلا، وعلى الرجل غض بصره عنها

 فيجب غض البصر إال لغرض كالعورات وأشباهها، وجيب مرة على حال دون حال مما ليس بعورة،
  .٣٦"صحيح من شهادة أو تقليب جارية للشراء، أو النظر المرأة للزواج، أو نظر الطبيب، وحنو هذا

العينان تزنيان، واللسان يزين، واليدان تزنيان، «:  قال أن رسول هللا عن أيب هريرة 
  .٣٧»والرجالن تزنيان، وحيقق ذلك الفرج أو يكذبه

                                                             
ب ما يؤمر به من غض االسنن، أخرجه أبو داود يف 34 ، وحسنه األلباين كما يف ٢١٤٩، رقم ٢٤٦، ص ٢لبصر، جكتاب النكاح، 

ب ما جاء يف نظرة الفجاءة، جالسنن، حاشية احلديث، والرتمذي يف  املسند، ، وأمحد يف ٢٧٧٧، رقم ١٠١، ص٥كتاب األدب، 
سم البحر الزخار، ، والبزار يف ٢٢٩٧٤، رقم ٧٤، ص ٣٨ج ين، ٢٨٠، ص ٢جمسند البزار املنشور  ينمُّ، والرو ، ص ١، جسند الرو

حترمي الفروج، وما جيب من التعفف عنها، شعب اإلميان، ، ويف ٥٩٩، رقم ٢٤٥، ص ١ جاآلداب للبيهقي،، والبيهقي يف ٢٢، رقم ٦٩
 .٥٠٣٨، رقم ٢٩٩، ص ٧ج
، جالصحيح، أخرجه ابن حبان يف 35 ّذكر إطالق اسم الز على األعضاء إذا جرى منها بعض شعب الز . ٤٤١٩، رقم ٢٦٧، ص ١٠ّ

ر"، والطحاوي يف ٢/٤١١وأخرجه أمحد . إسناده صحيح على شرط مسلم: "قال شعيب األرنؤوط يف حاشية احلديث " مشكل اآل
ذا اإلسناد من طرق عن ال٧٦، والبغوي ٣/٢٩٨ ، ص ٤جاملسند، وأمحد يف ". هذا حديث صحيح: قال البغوي. عالء بن عبد الرمحن، 

حسني سليم :  احملققمسند أيب يعلى،ُ، وأبو يعلى أمحد بن علي بن املثىن ابن حيىي بن عيسى بن هالل التميمي، املوصلي، ٣٩١٢، رقم ٨٢
وهو . صحيح: "* ، قال األلباين يف اإلرواء٥٣٦٤، رقم ٢٤٦، ص ٩، ج)م١٩٨٤/هـــ١٤٠٤، ١دار املأمون للرتاث، ط: دمشق(أسد، 

للمم مما قال أبو هريرة : عن ابن عباس قال: األوىل: وله عنه طرق، من حديث أيب هرير رضى هللا عنه    أن النىب ًما رأيت شيئا أشبه 
والفرج ، والنفس متىن وتشتهي ، وز اللسان النطق ، فز العينني النظر، ّإن هللا كتب على بن آدم حظه من الز أدرك ذلك ال حمالة : " قال

عن : الثانية) . ٢/٢٧٦(وأمحد ) ٢١٥٢(وكذا أبو داود ) ٨/٥٢(ومسلم ) ٢٥٥ و٤/١٧٠(أخرجه البخارى ". يصدق ذلك أو يكذبه 
مها النظر ، ّكتب على ابن آدم نصيبه من الز مدرك ذلك ال حمالة : " بن أيب صاحل عن أبيه عنه مرفوعا بلفظسهيل  ... " فالعينان ز

مث أدخل أصعبه السبابة ، وحلق عشرة : " وزاد يف آخره يف رواية) ٥٣٦ و٢/٣٧٢(وأمحد ) ٢١٥٣(أخرجه مسلم وأبو داود . احلديث حنوه
بعه القعقاع بن حكيم عن أيب صاحل به حنوه . وإسناده صحيح على شرط مسلم"  حلمه ودمه أبو هريرة فيها يشهد على ذلك  دون ، و

دة  أنه  عن رسول هللا هذا ما حدثنا به أبو هريرة : عن مهام بن منبه قال: الثالثة) . ٢/٣٧٩(وأمحد ) ٢١٥٤(أخرجه أبو داود . الز
عن أيب رافع عنه به : الرابعة. وإسناده صحيح على شرط الشيخني) ٢/٣١٧(أخرجه أمحد . فذكر أحاديث كثرية هذا أحدها" ... " قال 

 .٣٧، ص٨جج أحاديث منار السبيل، إرواء الغليل يف خترياأللباين،: وغريها من الطرق انظر. خمتصرا
ِشرح صحيح مسلم للقاضى عياض املسمى إكمال املعلم بفوائد مسلم،القاضي عياض، 36 ِ ِ ِ ِْ ْ ُ ُْ َ ُِ ِِ َِ ََ َّ َِ ُِْ ُُ ِ َ َ  .٣٧، ص٧ جَ
، جّذكر إطالق اسم الز على األعضاء إذا جرى منها بعض شعب االصحيح، أخرجه ابن حبان يف 37 . ٤٤١٩، رقم ٢٦٧، ص ١٠ّلز

ر"، والطحاوي يف ٢/٤١١وأخرجه أمحد . إسناده صحيح على شرط مسلم: "قال شعيب األرنؤوط يف حاشية احلديث " مشكل اآل
ذا اإلسناد٧٦، والبغوي ٣/٢٩٨ ، ص ٤جاملسند، وأمحد يف ". هذا حديث صحيح: قال البغوي.  من طرق عن العالء بن عبد الرمحن، 
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ّ يذكر بقول الباري جل يف عاله يف حتذير  عن رسول هللا حتت هذا الذي رواه أيب هريرة 
ًوال تـقربوا الزىن إنه كان فاحشة وساء سبيال: الزالعباد وتنبيههم عن وقوعهم يف  َِ َُ َ ًَ ََ ِ َ َُِّ ِّ َ ْ] ٣٢: اإلسراء.[  

َُوال تـقربوا : قوله تعاىل: قال العلماء: فيه مسألة واحدة: "قال القرطيب يف تفسريه حتت هذه اآلية ْ َ َ
، والز ميد ويقصر، : أبلغ من أن يقول]. ٣٢: اإلسراء [ِّالزىن ّوال تزنوا، فإن معناه ال تدنوا من الز ّ
  .٣٨"لغتان

ء فريضة الرجم... نت فريضة ما تقول كما كا:ّ قال الشاعر ًسبيالو.٣٩كان الز َِ] اإلسراء :
 الكبائر، وال ّوالز من. أي ألنه يؤدى إىل النار. وساء سبيله سبيال: نصب على التمييز، التقدير]. ٣٢

وينشأ عنه استخدام ولد الغري واختاذه ابنا وغري ذلك من . خالف فيه ويف قبحه ال سيما حبليلة اجلار
ختالط املياه   .٤٠املرياث وفساد األنساب 

ي اإلنسان عن استخدام بعض أعضاء ًفهذه اآلية الكرمية تفسر جزءا منها حديث الباب  وهو 
ن اإلنسان عليه أال يقرب  ّجسده لرؤية أو كالم، أو ملس، أو الذهاب إىل امرأة، فلما بني هللا تعاىل  ّ
 ، للسان يكون الز لعينني، وهو النظر إىل املرأة اليت ال حتل لإلنسان، و ، والقرب من الز قد يكون  الز

ليد، وهو ملس املرأة اليت ال حتل للرجل وهي الكالم إىل امل ّرأة اليت ليست مبحرمة لإلنسان، ويكون 
لذهاب إىل املرأة اليت ال حتل له   .  ملسها، ويكون الز كذلك 

                                                                                                                                                                                
وهو من حديث ". صحيح: "، قال األلباين يف اإلرواء٥٣٦٤، رقم ٢٤٦، ص ٩ جمسند أيب يعلى،، وأبو يعلى املوصلي، ٣٩١٢قم ، ر٨٢

للمم مما قال أبو هريرة : عن ابن عباس قال: األوىل: وله عنه طرق، أيب هرير رضى هللا عنه إن : "  قالالنىب  أن ًما رأيت شيئا أشبه 
والفرج يصدق ، والنفس متىن وتشتهي، وزىن اللسان النطق ، فزىن العينني النظر ، ّهللا كتب على بن آدم حظه من الز أدرك ذلك ال حمالة 

عن سهيل بن : الثانية) . ٢/٢٧٦(وأمحد ) ٢١٥٢(وكذا أبو داود ) ٨/٥٢(ومسلم ) ٢٥٥ و٤/١٧٠(أخرجه البخارى ". ذلك أو يكذبه 
مها النظر ، ّكتب على ابن آدم نصيبه من الز مدرك ذلك ال حمالة : " أيب صاحل عن أبيه عنه مرفوعا بلفظ . احلديث حنوه..." فالعينان ز

خل أصعبه السبابة فيها يشهد مث أد، وحلق عشرة : " وزاد يف آخره يف رواية) ٥٣٦ و٢/٣٧٢(وأمحد ) ٢١٥٣(أخرجه مسلم وأبو داود 
بعه القعقاع بن حكيم عن أيب صاحل به حنوه . وإسناده صحيح على شرط مسلم"  حلمه ودمه على ذلك أبو هريرة  دة، و . دون الز

" ...  أنه قال  عن رسول هللا دثنا به أبو هريرة هذا ما ح: عن مهام بن منبه قال: الثالثة). ٢/٣٧٩(وأمحد ) ٢١٥٤(أخرجه أبو داود 
. عن أيب رافع عنه به خمتصرا: الرابعة. وإسناده صحيح على شرط الشيخني) ٢/٣١٧(أخرجه أمحد . فذكر أحاديث كثرية هذا أحدها" 

 .٣٧، ص٨جإرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل، األلباين، : نظروغريها من الطرق ا
 . ٢٥٤، ص١٠ جتفسري القرطيب،= اجلامع ألحكام القرآن القرطيب، 38
 . املصدر نفسه، والصفحة نفسها39
 . ٢٥٥-٢٥٤، ص ١٠جتفسري القرطيب،= اجلامع ألحكام القرآن القرطيب، 40
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مها التقبيل، واليدان: "قال ابن مسعود  لنظر، والشفتان تزنيان وز  تزنيان العينان تزنيان 
مها املشي مها اللمس، والرجالن تزنيان وز ) اليت تكون(النظرة : الصغائر، وقيل: اللمم: وقيل. وز

  .٤١"فجأة
الز احلقيقي إيالج الفرج يف الفرج من املرأة ونسب إىل العني إما » العينان تزنيان«: "قال األمري

ما كما قيلأل : ا السبب فإن أول الز النظر فالعني رائد ذلك والبد من إطالق النظر فليكن يف خري أل
  .٤٢"جعل الغرام إىل اهلالك سبيال... نظر العيون إىل العيون هو الذي 

ظاته دامت حسراته وضاعت أوقاته إذ أنه جعل إمث نظرها إىل ما حرم من دامت حل: "ويقال
للمس ملا حرم»واليدان تزنيان«. كإمث الز . ، احلركة إىل ما حرم من الز وحنوه»والرجالن تزنيان«. ، 

  .٤٣"وهو احلقيقة واملراد ذوا الفرج، واحلديث حتذير من حركات اجلوارح إىل ما ال حيل هلا. »والفرج يزين«
؛ ألن اجلار ال خيلو أن خترج نساء )أي اجلار(وغض بصرك عن نسائه : "قال دمحم صاحل املنجد

بيته أو بناته من الدار، إذا خرجن فرمبا تكون املرأة مل تعدل مالبسها بعد، فبعض النساء خترج وتعدل على 
 خارجة تكمل لبس العباءة، وهي قد صارت يف الشارع، الطريق، من قلة الدين جتد بعض النساء وهي

ا قبل أن خترج من بيتها يكون احلجاب قد اكتمل كله، لكن مع األسف بعض النساء ال  ومن املفرتض أ
ا إال وهي يف الشارع، فما على اجلار إال أن ينصح وأن يغض بصره كذلك تقف .تكمل لبس حجا

ب اجلار فتن-ًمثال-السيارة  ًزل منها نساؤه، واملرأة إذا نزلت ال ختلو أن تنكشف ساقها مثال،  أمام 
كذلك .فغض البصر عن نساء اجلريان وهن يدخلن وخيرجن، وهن ينزلن من املركبة وهن يصعدن إليها

  . ٤٤"بعض اخلادمات خترج لرمي القمامة مشمرة
ّفال بد من نصح اجلار أن اخلادمة اليت عنده البد أن حتتشم، وخروجها إللقاء القمامة يف الربميل 
البد أن يكون حبشمة وحجاب، وإذا مل حتتشم فإنه مينعها من اخلروج، وجيعل السائق أو هو بنفسه خيرج 

:  الناس يقول لكّالقمامة، فإذا خرجت اخلادمة غض بصره حلق اجلار؛ ألن هذه خادمة اجلار، وبعض
حىت وإذا كانت سريالنكية، هل يعين هذا . خادمة اجلار ليس هلا قيمة، لو أننا عبثنا معها هي سريالنكيه

                                                             
 .١٥٦، ص٣٠جالتوضيح لشرح اجلامع الصحيح، ابن امللقن، 41
ِالتَّنوير شرح اجلامع الصغري،عز الدين األمري، 42 ِ َّ ِ َ ُ ْ َ  .٥٧٣٣، رقم ٤٢١، ص٧ جُ
 . املصدر نفسه، والصفحة نفسها43
  : لى هذا املوقع مع هذا الرابطمقالة علمية عن اجلوار، ومصدرها عآداب اجلوار، الشيخ دمحم صاحل املنجد، 44

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=١٠٠٤٨٦.(  

ريخ النقل يوم السبت،   .هـــ٢٥/٣/١٤٣٨م املوافق ٢٤/١٢/٢٠١٦ 



3rd INHAD INTERNATIONAL MUZAKARAH & MUKTAMAR ON HADITH (IMAM 2018) – 27 DECEMBER 2018 

e-Proceeding of 3rd  INHAD Interna onal Muzakarah & Mu'tamar on Hadith  (IMAM 2018). 27 December 2018. KUIS, Kajang, 
Selangor. Organized by Hadith Research Institute (INHAD), International Islamic University College Selangor, MALAYSIA. eISBN 
978-967-44741-6-4 
 

639 

لنصيحة! سقطت احلرمة؟ وأن تتلطف مع أوالده؛ .فمن حقوق اجلار أن حترتم حىت حرمة خادمته وتقوم 
خذ ألن من املشكالت الكبرية أن بعض الناس يعترب أن له األحق ية يف معاقبة أوالد اجلريان، فتجده 

لكرة، وهو ولد من طبيعته اللعب، فاألشياء العادية  ّراحته يف ضرب ولد اجلار، كأن يكون الولد يلعب 
ه، لكن أن تعطي  س أن حتتمل أنت، وإذا أصبح األمر ال يطاق كلم أ حتتمل، وإذا كان قد زودها فال 

ًفورا بدون إعالم وال إخبار أبيه فهذا غري صحيح، واإلنسان املطلوب لنفسك األحقية بضرب ولد اجلار 
واآلن حق اجلار أن يتحمل أذاه، وليس أن يرصد له حتركاته، جاء واحد من اإلخوان، . منه أن يتحمل

ّ أخي وهللا أ ال أسرتيح هلذا اجلار، ال أجدهم إال حيركون الستارة، وإذا نظرت هلم يغلقون الستار: قال ة ّ
طول الوقت، يكشفون الستارة وينظرون إىل مدخل البيت وإىل شبابيكه، فهذا يف احلقيقة قلة دين وقلة 

  .٤٥"مروءة، وضعف يف األخالق
  

 بد الرمحن بن صخر، ما يستفاد من حديث عبد هللا بن بريدة، وجرير بن عبد هللا، وأيب هريرة ع
  :أمجعني

ملرأة يف احلديث اليت ال حتل للرجل، حديث عبد هللا بن بريدة  ّ فيه حترمي نظر املرأة بتكرار، واملقصود 
ّغريهن، وهي األجنبية للرجل، فال جيوز النظر وهي غري الزوجة، والبنت واألخت واألم واخلالة والعمة، و

 .إليها وتكراره
ا إمث أو ذنب بل تسامح الشرع فيها خذ الشرع النظرة األوىل على أ  .ال 

لقصد والشهوة والرغبة يف النظرة، فهذه ليست ). ١ يت غالبا  ًحترمي الشارع النظرة الثانية بعد األوىل اليت 
 .ممسموحة يف الشرع بل هي حار

فعة للعبد، ). ٢ فعة لإلنسان، وقد يسأل السائل كيف تكون النظرة األوىل  احلديث يفيد النظرة األوىل 
طاعة العبد لرسوله فيها أجر، كون كل من نظر إىل املرأة عليه صرف بصره بعد األوىل : فاجلواب هنا

 .   ًال للحديث وتطبيقا لهّوال ينظر إليها نظرة الثانية، فإن مت ذلك للعبد يؤجر فيه، كونه عام
يت بعد األوىل، فإذا مل يتوقف العبد بعد النظرة األوىل ومل يصرف ). ٣ ا  والنظرة الثانية ضارة للعبد، أل

يه عن النظرة الثانية نه يعد آمث ومذنب لعدم تطبيقه لنص احلديث الوارد يف   .ّبصره، وكرر الثانية 

                                                             
  : مقالة علمية عن اجلوار، ومصدرها على هذا املوقع مع هذا الرابطآداب اجلوار، الشيخ دمحم صاحل املنجد، 45

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=١٠٠٤٨٦.(  
ريخ النقل يوم السبت،   .هـــ٢٥/٣/١٤٣٨م املوافق ٢٤/١٢/٢٠١٦ 
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ن النظرة الفجأة وهي تعترب النظرة األوىل حديث جرير بن عبد هللا البجلي). ٤  رضي هللا عنهما يفيد 
يت بدون قصد من قبل الرجال، فلذلك عفت الشارع عنها ا غالبا  ِليس فيها شيء وال إمث، أل ً. 

ا تعترب األوىل وال يصرف بصره إال بعد زوال ). ٥ ليس القصد من نظرة الفجأة أن العبد يبقى عليها أل
لنظر حىت املرأة،  ّفهذا خارج عن معىن احلديث فال تقصد الشارع هذا، بل كل من يركز ويستمر 

مث فيها  .ولو كانت الفجأة واألوىل، وال يصرف بصره 
الضابط للنظرة الفجأة واألوىل، واحلل فيها إذا وقعت على الرجل أن يصرف بصره عن املرأة حىت ال ). ٦

مث فيها  .يقع يف الثانية اليت 
ُّوصرف البصر عن املرأة يعد من طاعة العبد  ولرسوله . )٧ ُ كما سبق اإلشارة عليه، وعدم صرف 

 .البصر يعترب خمالفة العبد خلالقه وربه ونبيه دمحم 
ة وجهها، وإمنا يكون مستحب وسنة هلا، وليس احلديث فيه دليل على عدم وجوب سرت املرأ). ٨

  .بواجب
على الرجل غض بصره عن املرأة سواء هي كاشفة الوجه أو مغطية الوجه، فاألصل هو غض البصر ). ٩

  .ًعنهاعموما
يف احلديث دليل على أن النظرة أكثر من واحدة متكررة جتوز إذا كانت بقصد شرعي، كالزواج، ). ١٠

  .، أو عند شراء األمة واجلارية، أو غريها مما مل ينه عنه الشارعأو العالج عند الطبيب
  . دليل على أن هناك بعض أعضاء اجلسد تزين، وليس الفرج فقطفأما حديث أيب هريرة . )١١
مها النظر إىل املرأة).١٢   . ّاحلديث دال على أن العينان تزنيان، وز
ه الكالم، واحلديث مع املرأة اليت ال حتل للرجلوالل). ١٣   .ّسان يزين ز
مها املشي إىل املرأة اليت ال حتل له بقصد غري ).١٤ مها اللمس، والرجالن تزنيان، وز ّاليدان تزنيان، وز

  .شرعي
ا، وليس الع). ١٥ لفرج، والفرج هو الذي يصدق الز احلقيقية أو يكذ ّالز احلقيقية يكون  ني، ّ

ا   .واللسان، واليد، والرجل، بل الفرج هو الذي يقوم 
مها التقبيلوزاد عبد هللا بن مسعود ). ١٦ ن الشفتني تزنيان، وز  ٤٦.  
  

                                                             
 .١٥٦، ص٣٠جالتوضيح لشرح اجلامع الصحيح، ابن امللقن، 46
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ي مجيع ما ذكر من   ّ النظر إىل املرأة األجنبية مما يعود إىل الرجل من حكمة الدين والشرع يف 
ّالضرر، واملشاكل ذهنية وقلبية بعد النظر، إذ لو يتكرر الرجل النظر إىل النساء، فال ريب أن شهوته 

ُستزداد يوما بعد يوم، ويف األخري قد يؤدي ذلك إىل الز احلقيقية، ألن النظرة تعد سبيل إىل الز احلقيقة ً.  
ّنب النساء عموما أو املرأة الصاحلة خصوصا نظر الرجال إليها يؤذيها فال تشعر براحة ومن جا   ً ً

والعني حق، كم من .ّحينما ينظرون إليها، وإذا كانت مشي فقد تكاد تسقط ألجل نظر الرجال إليها
نه حق ويؤثر ع. النساء حيصلن مبرض العني مبجرد النظر إليهن ثري العني  لى وقد ورد النص يف 

ى عن الوشم٤٧»العني حق«:  قال، عن النيب اإلنسان، عن أيب هريرة  أي » العني حق«. ٤٨ و
ثري يف النفوس بتة موجودة وهلا  ا  وقد يكون اإلنسان صاحب عني وهو عائن فيضر . ٤٩اإلصابة 

ى الشرع عن الرؤية املتكرر اليت تؤد ي إىل الضرر، قال ابن األثري يف النساء بعينه، فلمثل هذا وذاك 
عانه : يقال. ًأصابت فال عني إذا نظر إليه عدو أو حسود فأثرت فيه فمرض بسببها: يقال: "النهاية

لعني، واملصاب معني ًمجيال ومفصل عن ًوأورد ابن القيم كالما . ٥٠"يعينه عينا فهو عائن، إذا أصابه 
 :ثري العني وهي كاآليت

ثري احلاسد يف أذى احملسود أمر ال ينكره إال من هو خارج عن حقيقة : "قال ابن القيم   و
لعني، فإن النفس اخلبيثة احلاسدة تتكيف بكيفية خبيثة، وتقابل احملسود  اإلنسانية، وهو أصل اإلصابة 

لقوة، فإذا قابلت عدوها فتؤثر فيه بتلك اخلاصية، وأشبه األشيا ذا األفعى، فإن السم كامن فيها  ء 
 .٥١"انبعثت منها قوة غضبية، وتكيفت بكيفية خبيثة مؤذية

  
  :ما يستفاد من حديث أنس بن مالك 

 .ن ال يتم إال حببه ألخيه ما حيبه لنفسهإميان املؤم). ١

                                                             
بالصحيح، احلديث صحيح أخرجه البخاري يف 47 الصحيح، ، ومسلم يف ٥٧٤٠، رقم ١٣٢، ص٧العني حق،ج: ّكتاب الطب، 

ب الطب وامل ، ذكر الزجر عن لبس املرء خامته يف الصحيح، وابن حبان يف ٢١٨٧، رقم ١٧١٩، ص ٤رض والرقى، جكتاب السالم، 
 . ٥٥٠٤، رقم ٣١٣، ص ١٢السبابة أو الوسطى، ج

لكحل وحنوه فينحصر وال يزوألبدا) الوشم(48 الصحيح، يف انظر إىل حاشية احلديث ]. هو غرز اإلبرة أو حنوها يف اجللد مث حشوا املكان 
ب  .٥٧٤٠، رقم ١٣٢، ص٧العني حق،ج: ّكتاب الطب، 

 . املصدر نفسه، والصفحة نفسها49
 . ٣٣٢، ص٣جالنهاية يف غريب احلديث واألثر، ابن األثري، 50
 .١٥٣، ص ٤ جزاد املعاد يف هدي خري العباد،ابن قيم اجلوزية، 51
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 .إميان املؤمن ال يكمل إال أن حيب جلاره ما حيب لنفسه). ٢
 .أن حتب ألخيك املسلم ما حتبه لنفسك من عالمة اإلميان  ورسوله). ٣
يف احلديث دليل على أن يبتعد املسلم كل اإلبتعاد يف كل ما يساعده يف عدم حب اخلري ألخيه ). ٤

 .ّسلم كاحلسد، واحلقد، والغل والغشامل
يف احلديث دليل على أن املؤمنني إخوة فيما بينهم، لذلك نفى هللا اإلميان الكامل على من مل حيب ). ٥

 . ألخيه ما حيب لنفسه من اخلري
ّواحلديث يدل على أن املؤمن جدير به أن حيب ألخيه ما حيبه من اخلري ال من الشر، إذ لو أحب ). ٦ ّ

ًن شيئا، وليس فيه خري، فال ينطبق عليه هذا احلديث مع أنه حيبه، بل ال بد أن يكون ما حيبه املؤم
 . ّألخيه يف دائرة اخلري فقط، ال من زاوية الشر

احلديث بعد ذكر أخ املؤمن أفرد بذكر اجلار ألمهيته وعظم شأنه يف الدين، فاحلديث يرشد إىل ). ٧
مر اجلار واحلفاظ على   . ّحقوقه منها حب اخلري له، ومن حب اخلري له بغض الشر لهاالمتام 

  
 حفظ دار اجلار يف غيبته: املطلب السادس

دف هذه النقطة لبيان حفظ دار اجلار عند غيابه من ضمن حقوق اجلار جلاره، فينبغي للجار أن 
ا هو املطلوب حيسن مراقبة دار جاره عند غيابه، وال يفسد مراقبة دار جاره، بل جتميلها واالهت مام بشأ

من من جاره، أعين بذلك يف كل وقت غادر اجلار من داره إىل  منه، من املفروض للجار الغائب أن 
مكان آخر سواء حمل جتارة، أو عمل، أو إىل منطقة أخرى، أو قرية، أو مدينة أو خرج خارج البلد 

 يفكر عن جاره بسوء على أهله، بل والدولة فاملرجو هو إطمئنان اجلار بعدم أي خوف من جاره، وال
ّيظن به اخلري والربكة، لكن إذا كان اجلار ال يؤمن من جاره عند غيابه، بل خياف من شره، فهذا يدل من 

، ٥٢عالمة عدم اإلميان لذاك اجلار، كما ثبت يف احلديث الصحيح عند اإلمام البخاري يف األدب املفرد
  . من رواية أيب هريرة ٥٣وإمام مسلم يف صحيحه

                                                             
 .١٢١، رقم ٥٥، ص ١ره، جب ال يؤذي جااألدب املفرد، البخاري، 52
ب بيان حترمي إيذاء اجلار، جالصحيح، مسلم، 53  .٤٦، رقم ٦٨، ص ١كتاب اإلميان، 
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من جاره بوائقه«:  قال، أن رسول هللا عن أيب هريرة   قال ٥٤.»ال يدخل اجلنة من ال 
ئقة وهي الغائلة والداهية والفتك ويف معىن ال يدخ: "اإلمام النووي ن يف البوائق مجع  ن جير ل اجلنة جوا

كل ما أشبه هذا أحدمها أنه حممول على من يستحل اإليذاء مع علمه بتحرميه فهذا كافر ال يدخلها 
ا هلم بل يؤخر مث قد  أصال، والثاين معناه جزاؤه أن ال يدخلها وقت دخول الفائزين إذا فتحت أبوا

ولنا هذين  التأويلني أل قدمنا أن مذهب أهل احلق أن من جيازى، وقد يعفى عنه فيدخلها أوال وإمنا 
مات على التوحيد مصرا على الكبائر فهو إىل هللا تعاىل إن شاء عفا عنه فأدخله اجلنة أوال وإن شاء 

  .٥٥"عاقبه مث أدخله اجلنة وهللا أعلم
من جاره «مع الناجني : ال يدخل اجلنة أي«: قال رسول هللا :  قالوعن أنس  من ال 

ع الضرر سببا لنفي دخول اجلنة، فكيف إذا حتقق حيث جعل عدم األمن من وقو؛ وفيه مبالغة. ٥٦»بوائقه
  ؟٥٧حلوق الضرر والشر
ّالداهية، : "البائقة: قال". غوائله وشره: "قال الكسائي". ظلمه وغشمه: بوائقه: "قال قتادة

ئقة شر مثل انباج لداهية كما حيب : ، وانباق عليهم الدهر)"انفتقت(ت وّوانباقت عليه  هجم عليهم 
وهذا احلديث شديد احلض على ترك أذى اجلار، أال ترى أنه عليه السالم أكد ذلك . الصوت من البوق

من جاره بوائقه، ومعناه أنه ال يؤمن اإلميان الكامل، وال يبلغ : بقسمه ثالث مرات أنه ال يؤمن من ال 
ذه الصفة، فينبغي لكل مؤمن أن حيذر أذى جاره ويرغب أن يكون يف أعلى أعلى درجا ِته من كان 

اه هللا ورسوله عنه، ويرغب فيما رضياه وحضا العباد عليه   .٥٨"َّدرجات اإلميان وينتهي عما 

                                                             
كتاب اإلميان، الصحيح، ، ومسلم، ١٢١، رقم ٥٥، ص ١ب ال يؤذي جاره، جاألدب املفرد، واحلديث صحيح، أخرجه البخاري، 54

: انظر. صحيح: وقال األلباين. ٨٨٥٥ رقم ،٤٤٤، ص ١٤جاملسند، ، وأمحد، ٤٦، رقم ٦٨، ص ١ب بيان حترمي إيذاء اجلار، ج
 الفصل األول، مشكاة املصابيح، التربيزي، العمري،، و١٢١/٨٩، رقم ٧٠، ص ١ جصحيح األدب املفرد لإلمام البخاري،األلباين، 

 .٤٩٦٣، رقم ١٣٨٦، ص ٣ج
ب بيان حترمي ايذاء اجلار، جاملنهاجشرح صحيح مسلم بن احلجاج،النووي، 55  ، ٤٦، رقم ١٧، ص ٢ 
ب بيان حترمي إيذاء اجلار، جالصحيح، مسلم، 56 ،  مسلم من رواية أيب هريرة وهذا احلديث عند. ٤٦، رقم ٦٨، ص ١كتاب اإلميان، 

 .٤٩٦٣، ٣١٠٩، ص ٧، جمرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح كما ورد عند املال اهلروي يف كتابه وليس من رواية أنس بن مالك 
 .٤٩٦٣، ٣١٠٩، ص ٧، جمرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيحاملال اهلروي القاري، 57
ِ هذه األبيات ، ونسبت٨٨ ص "أدب الصحبة"ويف حاشية الكتاب . ٣٢٢، ص ٢٨ جالتوضيح لشرح اجلامع الصحيح،ابن امللقن، 58

ء: "انظر. ٍلربيعة بن عامر بن أنيف، امللقب مبسكني الدارمي، من شعراء العصر األُموي مات سنة تسع ومثانني  -  ٣٢٨/ ٣" معجم األد
٤١٦ (٣٣٢.( 



3rd INHAD INTERNATIONAL MUZAKARAH & MUKTAMAR ON HADITH (IMAM 2018) – 27 DECEMBER 2018 

e-Proceeding of 3rd  INHAD Interna onal Muzakarah & Mu'tamar on Hadith  (IMAM 2018). 27 December 2018. KUIS, Kajang, 
Selangor. Organized by Hadith Research Institute (INHAD), International Islamic University College Selangor, MALAYSIA. eISBN 
978-967-44741-6-4 
 

644 

ينبغي للجار أال يتساهل يف حفظ دار جاره سواء عند غيابه أو عند حضوره، فيحاول اجلار قدر 
ّفظ داره، فكل ما يضر جاره ويضر أهله يدفعه بقدر ما ميكن حىت ال يصيب طاقته مساعدة جاره يف ح ّ ّ

ّومن حفظ دار اجلار كذلك إعانته بكل ما يسر قلبه، كالصدقات لو جاءت من اخلارج، . جاره بسوء
خذ جلاره كونه غائبا ال ينبغي أن يسكت هنا، إذ لو رجع اجلار ومسع ما  ًوتوزع للجريان، فعلى اجلار أن 

  . ّى فال يسره ذلكجر
  

  :ما يستفاد من احلديث
من جاره من شره). ١  .احلديث يفيد عدم دخول اجلنة ملن ال 
نفي اإلميان الكامل ملن كان حاله سيء مع جاره، واجلار ليس له أمان وال ضمان عن شر وبوائق ). ٢

 .اجلار
ت هلذا احلديث قسم رسول هللا ). ٣  ثالث مرات لعظم شأن خطورة سوء معاملة اجلار إحدى الرو

جلاره وخاصة عند غيابه، وعدم راحة اجلار بعد غيابه؛ ألنه ليس له أي ضمان هل يرجع إىل أهله 
ًساملــا، ويدرك أهله ساملــا لشر جاره عن أيب :  ثالث مرات هيوهذه الرواية اليت قسم رسول هللا . ً

ومن  رسول هللا؟ : قيل» وهللا ال يؤمن، وهللا ال يؤمن، وهللا ال يؤمن«:  قالشريح، أن النيب 
من جاره بوايقه«: قال بعه شبابة، وأسد بن موسى، وقال محيد بن األسود، وعثمان » الذي ال 

 بكر بن عياش، وشعيب بن إسحاق، عن ابن أيب ذئب، عن املقربي، عن أيب هريرة بن عمر، وأبو


٥٩.  
 اجلار السوء الذي ال يضمن جاره عن شره، وفتنته وبوائقه، عقابه عظيم عند هللا، إذ قسم النيب ). ٤

ثالث مرات ليس أمر سهل، ونفي اإلميان عنه، فال شك يف عظم ذنب هذا الفعل واحلال واخلصلة 
  .  بني اجلريان

  : خامتة البحث
  : فقد توصل الباحثان إىل بعض النتائج، من أمهها

                                                             
من جاره بوايقه، الصحيح، البخاري، 59 ب إمث من ال  َّيوبقهنكتاب األدب،  ُْ ِ ُ] يهلكهن ]: ٣٤:الشورىًِموبقا ْ َ] ٥٢: الكهف :[

 . ٦٠١٦، رقم ١٠، ص ٨ًمهلكا، ج
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حية اجلودة، وس.........)١ هولة التطبيق، إذ ّحقوق اجلوار املعنوية أهم من احلقوق اجلوار املادية من 
أن الغالب يف حقوق املعنوية متيل إىل أعمال القلب، وسائر أعضاء البدن، وال حيتاج كثريا إىل املال، 

 .أو األشياء املادية اليت ال يستطيع توفريها بعض اجلريان
حية .........)٢ تمع من  العناية حبقوق اجلوار املعنوية من أهم ما جيلب األمن والتقدم والتحسن يف ا

 .    سلوك واألخالق والعلم والعمل الصاحلال
التساهل والتجاهل حبقوق اجلوار املعنوية مما يسبب اخلطر، واملشاكل، وعدم األمن يف .........)٣

لعلم تمع، وختريب تربية األوالد، وعدم تطورهم أخالقيا وسلوكيا وعلميا وعمال  ًا ً ً ً ّ     . 
 يف عناية اجلريان حبقوق اجلار من أحسن طرق لتحسني وعالج مشاكل ّاتباع هدية النيب .........)٤

تمع  . اجلريان وا
تذكري اجلريان بنصوص الشرع من القرآن والسنة اليت حتث على إحسان اجلار، وعدم أذيته، .........)٥

ل اليت ًواالهتمام حبقوقه حق االهتمام يساعد كثريا يف حتسني العالقة بني اجلريان، والبعد عن مشاك
ًجتري بينهم يوما بعد يوما ً    . 

  
  :املصادر واملراجع

ت، حامد عبد القادر، دمحم النجار( )١  جممع اللغة املعجم الوسيط،، )إبراهيم مصطفى، أمحد الز
لقاهرة،   .).ت. ، د.ط. دار الدعوة، د: القاهرة(العربية 

 بن دمحم بن عبد الكرمي الشيباين اجلزري، ابن األثري، جمد الدين أبو السعادات املبارك بن دمحم بن دمحم )٢
: بريوت( حممود دمحم الطناحي، -طاهر أمحد الزاوى :  حتقيقالنهاية يف غريب احلديث واألثر،

  ).م١٩٧٩/هـ١٣٩٩املكتبة العلمية، 
التوضيح لشرح ابن امللقن، سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أمحد الشافعي املصري،  )٣

دار النوادر، : سور دمشق(دار الفالح للبحث العلمي وحتقيق الرتاث، : قق احملاجلامع الصحيح،
  ). م٢٠٠٨ -  هـ ١٤٢٩، ١ط

التوضيح لشرح ابن امللقن، سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أمحد الشافعي املصري،  )٤
ر، دار النواد: سور دمشق(دار الفالح للبحث العلمي وحتقيق الرتاث، :  احملققاجلامع الصحيح،

 ). م٢٠٠٨ -  هـ ١٤٢٩، ١ط
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َابن حبان، دمحم بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن معبد، التميمي، أبو حامت، الدارمي،  )٥ ْ َ
األمري عالء الدين علي بن بلبان الفارسي، حققه وخرج : ، ترتيبصحيح ابن حبانُالبسيت، 

  ).م١٩٨٨/هـ ١٤٠٨، ١مؤسسة الرسالة، ط: شعيب األرنؤوط، بريوت: أحاديثه وعلق عليه
َابن حبان، دمحم بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن معبد، التميمي، أبو حامت، الدارمي،  )٦ ْ َ

التعليقات احلسان على صحيح ابن حبان ومتييز سقيمه من ُالبسيت، مؤلف األصل، 
 األمري أبو احلسن علي بن بلبان بن عبد هللا، عالء الدين:  ترتيبصحيحه،وشاذه من حمفوظه،

صر الدين، بن احلاج نوح بن : الفارسي احلنفي، مؤلف التعليقات احلسان أبو عبد الرمحن دمحم 
دار  وزير للنشر والتوزيع، : اململكة العربية السعودية، جدة(جنايت بن آدم، األشقودري األلباين، 

 ).م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤، ١ط
ء القزويين الرازي، أبو ا )٧ ، دراسة جممل اللغة البن فارسحلسني، ابن فارس، أمحد بن فارس بن زكر

 ).م١٩٨٦/هـ١٤٠٦، ٢مؤسسة الرسالة، ط: بريوت(زهري عبد احملسن سلطان، : وحتقيق
ابن قدامة، أبو دمحم موفق الدين عبد هللا بن أمحد بن دمحم بن قدامة اجلماعيلي املقدسي مث الدمشقي  )٨

بن قدامة املقدسي،  هـ ١٣٨٨، .ط. مكتبة القاهرة، د: م. د (املغين البن قدامة،احلنبلي، الشهري 
  ).م١٩٦٨ - 

 زاد املعاد يف هدي خري العباد،ابن قيم اجلوزية،دمحم بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين،  )٩
  ).م١٩٩٤/هـ ١٤١٥، ٢٧مكتبة املنار اإلسالمية، ط: مؤسسة الرسالة، والكويت: بريوت(

تفسري القرآن  القرشي البصري مث الدمشقي،  ابن كثري، أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري )١٠
دار الكتب العلمية، منشورات دمحم : بريوت(دمحم حسني مشس الدين، :  احملقق،)ابن كثري(العظيم 

 ).هـــ١٤١٩، ١علي بيضون، ط
دمحم :  حتقيقسنن ابن ماجه، ابن ماجة أبو عبد هللا دمحم بن يزيد القزويين، وماجة اسم أبيه يزيد،  )١١

  .).ت. ، د.ط.  فيصل عيسى البايب احلليب، د- دار إحياء الكتب العربية : م. د(الباقي، فؤاد عبد 
ْ أبو داود، سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي السجستاين )١٢ ِ ِّ .

. ، د.ط. د. (املكتبة العصرية، صيدا: دمحم حميي الدين عبد احلميد بريوت:  حتقيق.سنن أيب داود
  ..)ت
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، مسند اإلمام أمحد بن حنبل أمحد بن دمحم بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين، أبو عبد هللا،  )١٣
د عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي، :  عادل مرشد، وآخرون، إشراف- شعيب األرنؤوط : احملقق

 ).م٢٠٠١/ هـ١٤٢١، ١مؤسسة الرسالة، ط: بريوت(
صر الدين )١٤ ، بن احلاج نوح بن جنايت بن آدم، األشقودري،  األلباين، أبو عبد الرمحن دمحم 

ض (صحيح موارد الظمآن إىل زوائد ابن حبان،  دار الصميعي :  اململكة العربية السعودية- الر
 ).م٢٠٠٢/هـ١٤٢٢، ١للنشر والتوزيع، ط

صر الدين ،  )١٥ زهري :  إشرافإرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل، األلباين، دمحم 
  ).م١٩٨٥ -  هـ ١٤٠٥، ٢املكتب اإلسالمي، ط: بريوت(الشاويش، 

صر الدين،  )١٦ مج منظومة  (صحيح وضعيفسنن الرتمذي، األلباين، دمحم  اإلسكندرية، بر
اين - التحقيقات احلديثية  إلسكندرية، د-  ا .  من إنتاج مركز نور اإلسالم ألحباث القرآن والسنة 

 .).ت. ، د.ط
 دمحم بن إمساعيل بن صالح بن دمحم احلسين، الكحالين مث الصنعاين،  األمري، عز الدين األمري، )١٧

ألمري،  ِالتنوير شرح اجلامع الصغريأبو إبراهيم، عز الدين، املعروف كأسالفه  ِ َّ ِ َ ُ ْ َ ُ َّحممد : ، احملققَّ
ض(َّإسحاق حممد إبراهيم،    ).م٢٠١١/هـ١٤٣٢، ١ط. مكتبة دار السالم: الر

 بن إمساعيل بن صالح بن دمحم احلسين، الكحالين مث الصنعاين، أبو  األمري، عز الدين، دمحم )١٨
ألمري،  ِالتنوير شرح اجلامع الصغريإبراهيم، عز الدين، املعروف كأسالفه  ِ َّ ِ َ ُ ْ َ ُ َّحممد إسحاق : ، احملققَّ

ض(َّحممد إبراهيم،   ).م٢٠١١/هـ١٤٣٢، ١ط. مكتبة دار السالم: الر
اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور و عبدهللا اجلعفي،  البخاري، دمحم بن إمساعيل أب )١٩

مه رسول هللا  صر الناصر، دار طوق :  احملقق،)صحيح البخاري( وسننه وأ دمحم زهري بن 
ضافة ترقيم ترقيم دمحم فؤاد عبد الباقي(النجاة    ).هـ١٤٢٢، ١، ط)مصورة عن السلطانية 

لتعليقات، البخاري، دمحم بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية، أبو عبد هللا،  )٢٠  حققه األدب املفرد 
: ًمسري بن أمني الزهريي، مستفيدا من خترجيات وتعليقات العالمة الشيخ احملدث: وقابله على أصوله

صر الدين األلباين،  ض(دمحم    ).م١٩٩٨/ هـ١٤١٩، ١مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، ط: الر
صحيح األدب املفرد لإلمام  البخاري، دمحم بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية، أبو عبد هللا،  )٢١

صر الدين األلباين، : ، حقق أحاديثه وعلق عليهالبخاري دار الصديق للنشر والتوزيع، : م. د(دمحم 
 ).م١٩٩٧/ هـ ١٤١٨، ٤ط
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، واملصدر .)ت. ، د.ط. ، د.ن. د: م. د (ن،املسلم وحقوق اآلخري البدراين، أبو فيصل ،  )٢٢
  . مكتبة الشاملة اإلصدار الثالث: للكتاب

لبزار،  )٢٣  البزار، أبو بكر أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق بن خالد بن عبيد هللا العتكي املعروف 
سم البحر الزخار، وم مكتبة العل: املدينة املنورة(عادل بن سعد، :  احملققمسند البزار املنشور 

  ).م٢٠٠٩م، وانتهت ١٩٨٨بدأت (، ١واحلكم، ط
ِ البيهقي، أمحد ابن احلسني بن علي بن موسى اخلسروجردي اخلراساين، أبو بكر ،  )٢٤ َْ ْ السنن ُ

  ).م٢٠٠٣/ هـ١٤٢٤، ٣دار الكتب العلمية، ط: بريوت(دمحم عبد القادر عطا، :  احملققالكربى،
ِسروجردي اخلراساين، أبو بكر، ُ البيهقي، أمحد ابن احلسني بن علي بن موسى اخل )٢٥ ْ َ شعب ْ

الدكتور عبد العلي عبد احلميد حامد، أشرف على :  حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثهاإلميان،
 اهلند، مكتبة الرشد –خمتار أمحد الندوي، صاحب الدار السلفية ببومباي : حتقيقه وختريج أحاديثه

لتعاون مع الدار السلف ض  لر هلند، طللنشر والتوزيع    ).م٢٠٠٣/ه١٤٢٣، ١ية ببومباي 
ِ البيهقي، أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخلسروجردي اخلراساين، أبو بكر،  )٢٦ َْ ْ اآلداب ُ

مؤسسة الكتب الثقافية، : بريوت، لبنان(أبو عبد هللا السعيد املندوه، : ، اعتىن به وعلق عليهللبيهقي
  ).م١٩٨٨/  هـ١٤٠٨، ١ط

ْ بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك،  الرتمذي، أبو عيسى دمحم )٢٧ : حتقيقسنن الرتمذي، َ
  ).م١٩٧٥/ه١٣٩٥، ٢شركة مصطفى البايب احلليب، ط: مصر(إبراهيم عطوة عوض، 

ُ احلاكم، أبو عبد هللا احلاكم دمحم بن عبد هللا بن دمحم بن محدويه بن نعيم بن احلكم الضيب  )٢٨
بن البيع، مصطفى عبد القادر :  حتقيقاملستدرك على الصحيحني، الطهماين النيسابوري املعروف 

  ).م١٩٩٠/هـــ١٤١١، ١دار الكتب العلمية، ط: بريوت(عطا، 
املنتقى من كتاب  اخلرائطي، أبو بكر دمحم بن جعفر بن دمحم بن سهل بن شاكر السامري،  )٢٩

 األصبهاين، أبو طاهر أمحد بن دمحم السلفي:  انتفاءمكارم األخالق ومعاليها وحممود طرائقها،
  ).هـ١٤٠٦، .ط. دار الفكر، د: دمشق سورية(دمحم مطيع احلافظ، وغزوة بدير، : حتقيق

خلطايب،  )٣٠ معامل  اخلطايب، أبو سليمان محد بن دمحم بن إبراهيم بن اخلطاب البسيت املعروف 
 ).م١٩٣٢ - هـ ١٣٥١، ١املطبعة العلمية، ط: حلب (السنن، وهو شرح سنن أيب داود،

ْعبد الرمحن بن صخر مشس الدين أبو عبد هللا دمحم بن أمحد بن عثمان بن قامياز،  الذهيب،  )٣١ سري َ
  ).م٢٠٠٦- هـ١٤٢٧، .ط. دار احلديث، د: القاهرة (أعالم النبالء،
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:  احملققخمتار الصحاح، الرازي، زين الدين أبو عبد هللا دمحم بن أيب بكر بن عبد القادر احلنفي،  )٣٢
، ٥ الدار النموذجية، ط- املكتبة العصرية : صيدابريوت، (يوسف الشيخ دمحم، 

  ).م١٩٩٩/هـ١٤٢٠
ين، أبو بكر دمحم بن هارون،  )٣٣ ينُّ الرو مؤسسة : القاهرة(أمين علي أبو مياين، : ، احملققمسند الرو

 ).هـــ١٤١٦، ١قرطبة، ط
 : مصدر الكتاب(، ٥، صالتقصري يف حقوق اجلار ودمحم بن إبراهيم احلمد الزلفي،  )٣٤

com.islamhouse.www://httpومل أقف على نسخة مطبوعة من هذا ). /١٧٢٥٨٢
  .الكتاب

فع احلمريي اليماين،  )٣٥ حبيب :  احملققاملصنف، الصنعاين، أبو بكر عبد الرزاق بن مهام بن 
لس العلمي، وبريوت: اهلند(رمحن األعظمي، ال ، ٢املكتب اإلسالمي، ط: يطلب من: ا

  ).هـــ١٤٠٣
املعجم الكبري،  الطرباين، سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي، أبو القاسم،  )٣٦

يد السلفي، : احملقق   )م١٩٩٤/هـ١٤١٥، ٢مكتبة ابن تيمية، ط: القاهرة(محدي بن عبد ا
:  احملققمسند أيب داود الطيالسي،لسي، أبو داود سليمان بن داود بن اجلارود البصرى،  الطيا )٣٧

  ).م١٩٩٩/هـ١٤١٩، ١دار هجر، ط: مصر(الدكتور دمحم ابن عبد احملسن الرتكي، 
شرح الطييب على مشكاة املصابيح املسمى  الطييب، شرف الدين احلسني بن عبد هللا الطييب،  )٣٨

ض(عبد احلميد هنداوي، : احملقق، )ائق السننالكاشف عن حق(بـ  مكتبة نزار : مكة املكرمة، والر
 ).م١٩٩٧ - هـ ١٤١٧، ١مصطفى الباز، ط

مرقاة املفاتيح شرح دمحم، أبو احلسن نور الدين القاري، ) سلطان( علي املال اهلروي، ابن  )٣٩
  ).م٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٢، ١دار الفكر، ط: بريوت(، مشكاة املصابيح

مكتب حتقيق :  حتقيقالقاموس احمليط،دي، جمد الدين أبو طاهر دمحم بن يعقوب،  الفريوزآ )٤٠
شراف مؤسسة الرسالة للطباعة : بريوت(ُدمحم نعيم العرقسوسي، : الرتاث يف مؤسسة الرسالة، 

  ).م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦، ٨والنشر والتوزيع، ط
ِشرح صحيح لفضل،  القاضي عياض، ابن موسى بن عياض بن عمرون اليحصيب السبيت، أبو ا )٤١ َ ُ ْ َ

ِمسلم للقاضى عياض املسمى إكمال املعلم بفوائد مسلم، ِ ِ ِ ِْ َ َ ُْ ُِ ِ َِ َِّ ُِْ ُُ ِ َ َ ِالدكتور حيىي إمساعيل، :  احملققَ َ ْْ ِ : مصر(َ
 ).م١٩٩٨/هـ١٤١٩، ١دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، ط
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اجلامع اخلزرجي مشس الدين، القرطيب، أبو عبد هللا دمحم بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري  )٤٢
دار الكتب : القاهرة(أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش، :  حتقيقتفسري القرطيب،= ألحكام القرآن 

  ).م١٩٦٤/هـ ١٣٨٤املصرية، 
:  احملققمشكاة املصابيح، دمحم بن عبد هللا اخلطيب العمري، أبو عبد هللا، ويل الدين، التربيزي،  )٤٣

صر الدين األلباين،  ).م١٩٨٥، ٣املكتب اإلسالمي، ط: بريوت (دمحم 
املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن  مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري،  )٤٤

، .ط. دار إحياء الرتاث العريب، د: بريوت(دمحم فؤاد عبد الباقي، :  احملقق،العدل إىل رسول هللا 
 .).ت. د

ُّ املظهري، احلسني بن حممود بن احلسن، مظهر الدين الزيداين الكويف الضرير الشريازي احلنفي  )٤٥ َ َّ ُّ ِ ُ َّ ُّ َ َّْ ِ ْ ُ
ملظهري،  ِاملشهور  ْ

ُ شراف: حتقيق ودراسةاملفاتيح يف شرح املصابيح، ُ : جلنة خمتصة من احملققني 
 وهو من إصدارات إدارة الثقافة اإلسالمية، دار النوادر،: وزارة األوقاف الكويتية(نور الدين طالب، 

 ).م٢٠١٢/ هـ١٤٣٣، ١ط
مقالة علمية عن اجلوار، ومصدرها على هذا املوقع مع هذا آداب اجلوار،  املنجد، دمحم صاحل،  )٤٦

  : الرابط
مسند أيب ُاملوصلي، أبو يعلى أمحد بن علي بن املثىن ابن حيىي بن عيسى بن هالل التميمي،  )٤٧

  ).م١٩٨٤/هـــ١٤٠٤، ١دار املأمون للرتاث، ط: دمشق(ني سليم أسد، حس:  احملققيعلى،
املنهاج شرح صحيح مسلم بن  النووي، أبو زكر حميي الدين حيىي بن شرف النووي،   )٤٨

  ،)هــ١٣٩٢، ٢دار إحياء الرتاث العريب، ط: بريوت(، احلجاج
ظمآن إىل زوائد ابن موارد ال اهليثمي، أبو احلسن نور الدين علي بن أيب بكر بن سليمان،  )٤٩

  .).ت. ، د.ط. دار الكتب العلمية، د: م. د(دمحم عبد الرزاق محزة، :  احملققحبان،
الوسيط يف تفسري  الواحدي، أبو احلسن علي بن أمحد بن دمحم بن علي، النيسابوري، الشافعي،  )٥٠

يد، وض، الدكتور  الشيخ عادل أمحد عبد املوجود، الشيخ علي دمحم مع: حتقيق وتعليقالقرآن ا
األستاذ : أمحد دمحم صرية، الدكتور أمحد عبد الغين اجلمل، الدكتور عبد الرمحن عويس، قدمه وقرظه

 ).م١٩٩٤/هـ١٤١٥، ١دار الكتب العلمية، ط: بريوت(الدكتور عبد احلي الفرماوي، 
 


