
اهلوى: كتاب    ذم 
اجلوزي : املؤلف  أيب احلسن  لرمحن بن  عبد ا لفرج  بو ا  أ

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

قال الشيخ اإلمام العالمة موفق الدين أبو سهل حممد بن الشيخ اإلمام العالمة ويل الدين أيب زرعة أمحد بن مجال 
اآلثار الشريفة أخربين الشيخات املسندة املكثرة  الدين أيب عبد اهللا حممر بن عمر البارنباري املصري الشافعي خادم

خامتة املسندين أم الفضل هاجر وتدعى عزيزة بنت احملدث شرف الدين حممر بن حممر ابن أيب بكر املقدسي وست 
العراق بنت شهاب الدين أمحد بن أمحد ابن مسلم وفاطمة بنت علي بن اليسر قالوا أخربنا املسند أبو هريرة عبد 

َوِاعبِدوا اللَهَ : (قال اهللا تعاىل: ال أخربنا والدي أبو عبد اهللا حممر بن أمحد بن عثمان بن قامياز الذهيب قالالرمحن ق
  ).َوال ُتشرِكوا بِِه َشيئاً وَبِالواِلَدينِ إِحساناً وَبِذي القُرىب وَالَيتامى َواملَساكني َواجلاُر ذي القُرىب َواجلارُ اجلَنِب

  حديث إكرام اجلار

  ث أيب هريرةحدي

  ).من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليكرم جاره: (قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .وإبراهيم بن سعد عن الزهري عن أيب سلمة.. رواه يونس 

  .ورواه عاصم بن هبدلة وأبو احلصني واألعمش أبو صاحل
  .ورواه عبد الرمحن بن إسحاق عن سعيد املقربي

  .الزناد عن األعرجورواه ابن عجالن عن أيب 
  .ورواه يونس عن احلسن

  .مخستهم عن أيب هريرة مرفوعاً لفظهم سواء متفق عليه من حديث الزهري وتابعه حممر بن عمرو عن أيب سلمة

  حديث أيب أيوب

وروى حيىي بن أيوب عن يعقوب بن إبراهيم عن حممد ابن ثابت عن عبد اهللا بن يزيد اخلطمي عن أيب أيوب 
  .النيب صلى اهللا عليه وسلم مثلهاألنصاري عن 

  حديث زيد بن خالد

وروى ابن أيب حازم ومجاعة عن يزيد بن اهلادي عن أيب بكر ابن حزم عن عبد اهللا بن عمرو بن عثمان بن عفان عن 
  .فذكره: عبد الرمحن ابن أيب عمرة عن زيد بن خالد اجلهين مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول

  حديث أنس



  .يب عن عبد احلكم عن أنس مرفوعاً مثله، ويروى بسند آخر عن أنس مثلهقرة بن حب

  حديث أيب شريح

. مالك والليث بن عجالن وغريهم عن سعيد املقربي عن أيب شريح العدوي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم فذكره
عي وقال أبان عن حيىي عن أيب وقال األوزاعي وأبان قاال حدثنا حيىي بن أيب كثري أن أبا أشيد حدثه كذا قال األوزا

من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليكرم : (سعيد مث اتفقا من أيب شريح أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  ).جاره

  حديث املزين

  .وقال احتج شعبة عن قتادة عن علقمة بن عبد اهللا املزين عن رجال من قومه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم فذكره

  عائشة حديث

  .ويروى عن عائشة من وجه منكر فهذا متفق متواتر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم هبذا اللفظ

  حديث اإلحسان إىل اجلار

  عن أيب شريح

من كان : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: إبن عيينة حدثنا عمرو عن نافع بن جبري عن أيب شريح الكعيب قال
  ).حسن إىل جارهيؤمن باهللا واليوم اآلخر فلي

رواه مجاعة هكذا عن ابن عيينة ورواه هكذا عنه احلميدي ورواه مرةً عنه ابن عجالن عن سعيد املقربي عن أيب 
  .شريح كما تقدم

  عن أيب هريرة

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حدثنا زايدة عن ميسرة عن أيب حازم عن أيب هريرة رضي اهللا تعاىل عنه قال
  ).ؤمن باهللا واليوم اآلخر فليحسن جماورة من جاورهمن كان ي(

  حديث النهي عن أذى اجلار

  باب منه

  عن أيب هريرة



قال رسول اهللا صلى اهللا : هشام بن سعيد حدثنا زيد بن أسلم عن أيب صاحل عن أيب هريرة رضي اهللا تعاىل عنه قال
  ).من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال يؤذ جاره: (عليه وسلم

و األحوص عن أيب ُحصني عن أيب صاحل عن أيب هريرة مرفوعاً مثله وكذا رواه ابن مهدي عن سفيان عن أيب أب
  .حصني

وكذا رواه القطان عن ابن عجالن عن أبيه عن أيب هريرة مرفوعاً وعبد العزيز بن أيب حازم عن كثري بن زيد عن 
الرزاق عن معمر عن الزهري عن أيب سلمة عن أيب هريرة  الوليد ابن رباح عن أيب هريرة مرفوعاً وابن املبارك وعبد

  .هبذا اللفظ مرفوعاً
  .وكذا روي من حديث أيب سعيد وعائشة وابن مسعود

  باب منه

شريك عن أيب عمر عن أيب جحيفة قال جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم يشكو جاره فقال إطرح متاعك 
ه فقال ما لقيت من الناس يلعنوين قال لعنك اهللا قبل أن يلعنك الناس فقال بالطريق قال فجعل الناس ميرون فيلعنون

إرفع متاعك فقد أمنت أو : (فإين ال أعود يا رسول اهللا فجاء الذي شكا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال
  ).كفيت

ضي اهللا تعاىل عنه أن حامت بن إمساعيل وصفوان بن عيسى قاال حدثنا ابن عجالن قال حدثنا أيب عن أيب هريرة ر
  ).إنطلق فأخرج متاعك إىل الطريق: (إن يل جاراً يؤذين فقال: رجالً جاء إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال

ففعل فاجتمع عليه الناس يقولون ما شأنك فجعل يقول جاري يؤذيين فجعلوا يقولون اللهم العنه اللهم اخزه فبلغه 
  .لك فواهللا ال أؤذيك أبداًذلك فأتاه فقال أرجع إىل منز

علي بن اجلعد قال حدثنا سالم بن مسكني عن شهر بن حوشب عن حممد بن يوسف أن رجالً أتى النيب صلى اهللا 
إعمد إىل متاعك : أصرب مث أتاه فقال مث أتاه فقال أصرب مث أتاه فقال: (عليه وسلم فقال إن يل جاراً يؤذيين فقال

  ).ليك آت فقل إن جاري يؤذيين قال فتحل أو جتب اللعنةففرِّغه يف الطريق فإذا أتى ع
  .رواه علي بن أيب بكر عن سالم عن شهر فقال عن حممد ابن يوسف عن عبد اهللا بن سالم

جباره بن مغلس وهو ضعيف، حدثنا حجاج بن متيم وهو ضعيف، عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي اهللا 
  :وسلم مثلهتعاىل عنهما عن النيب صلى اهللا عليه 

  باب منه

رواد وعبيد اهللا بن موسى قاال حدثنا األوزاعي عن عبدة بن أيب لبابة عن أم سلمة قالت بينما أنا مع النيب صلى اهللا 
عليه وسلم يف الفراش فدخلت شاة لبعض جرياننا فأخذت قرصاً فقمت إليها فنكبت القرص من بني حلييها فقال 

  ).ما كان لك أن تعنفيها فإنه ال قليل من أذى اجلار: (رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .وإسناده منقطع

داود بن أيوب القسملي حدثنا عباد بن بشري العبدي قال مسعت أنس بن مالك رضي اهللا تعاىل عنه يقول مسعت 
  ).من آذى جاره فقد آذاين ومن آذاين فقد حاربين: (رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

  .هذا حديث منكر



  باب منه

  .شريح بن النعمان قال حدثنا أبو عقيل عن عمر بن محزة عن عمر بن هارون عن أبيه عن أيب هريرة مرفوعاً
  ).من أشراط الساعة سوء اجلوار وقطيعة األرحام(

زيد بن احلباب قال حدثنا أبو عقيل اخلزاعي عن عمر بن محزة عن إمساعيل بن محزة عن أبيه عن أيب هريرة رضي اهللا 
من أشراط الساعة سوء اجلوار وقطيعة األرحام وأن يعطل : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عاىل عنه قالت

  ).السيف عن اجلهاد
: الطرباين قال حدثنا داود بن أيوب قال حدثنا عباد بن بشري مسع أنساً يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ).إن هذه األمة تفنت بعدي(
  ).ال يعرف جار حق جاره: (نيب اهللا يف أي حنو قال قالوا يا

  .هذا حديث موضوع

  باب قوله عليه السالم يوصيين باجلار

  حىت ظننت أنه سيورثه

  .رواه شعبة عن داود بن فراهيج عن أيب هريرة
  .ومجاعة عن موسى بن أيب إسحاق عن جاهد عن أيب هريرة

  .وشبل بن العالء عن أبيه عن جده عن أيب هريرة
فاتقوا اهللا يف جريانكم : (أيب ضمرة حدثنا احلارث بن عبد الرمحن عن عطاء بن ميناء عن أيب هريرة وزاد يف متنهو

  ).وما ملكت إميانكم
  .روي بإسناد واٍه من حديث عبد اهللا بن عمرو بدون الزيادة

ليه وسلم تابعه يزيد بن وغندر عن شعبة عن عمرو بن حممد بن يزيد مسع أباه عن ابن عمرو عن النيب صلى اهللا ع
  .زريع عن عمرو مثله وروي بإسناد آخر ضعيف عن ابن عباس

أبو نعيم وحممد بن سابق قاال حدثنا بشري بن سليمان عن جماهد قال حدثنا عبد اهللا بن عمرو قال مسعت رسول اهللا 
  ).يوصي باجلار حىت خشيت أو رأينا أنه ليورثه: (صلى اهللا عليه وسلم

حدثنا بشري بن سلمان عن جماهد بن عبد اهللا ابن عمرو أنه أمر بشاة فذحبت فقال لقَيِّمه أهديت  إبن عيينة قال
ما زال جربيل يوصيين باجلار حىت : (جلارنا اليهودي منها شيئاً فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

  ).ظننت أنه سيورثه
بن طلحة ابن مصرف كالمها عن يزيد عن جماهد عن عائشة رضي  الثوري ومجاعة قالوا أخربنا حممر) ثقفان حدثنا(

  ). ما زال جربيل يوصيين باجلار حىت ظننت أنه سيورثه: (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: اهللا تعاىل عنها قالت

حيىي بن شعبة مالك ومجاعة قالوا أخربنا . عبد العزيز بن أيب حازم قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة مرفوعاً مثله
  .عن أيب بكر ابن حزم عن عمرة عن عائشة هبذا

الليث عن ابن اهلاد عن أيب بكر بن حزم حنوه ورواه غري واحد عن أيب بكر وجاء من غري وجه عن حيىي بن سعيد 



  .عن عمرة مدلساً
قرة بن حبيب عن : فذكرهقال حدثنا حممد بن زياد األهلاين عن أيب أمامة قال مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم . بقية

عبد احلكم وهو لني عن أنس وعبد الصمد ابن عبد الوارث عن حممد بن ثابت البناين عن أبيه عن أنس مرفوعاً 
  .حنوه

  .فهذا الباب متواتر املنت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
ليه وإكرامه وعدم األذى له ويفهم من احلديث املذكور عنه صلى اهللا عليه وسلم هو تعظيم حق اجلار من اإلحسان إ

وإمنا جاء احلديث يف هذا األسلوب للمبالغة يف حفظ حقوق اجلار وعدم اإلساءة إليه حيث أنزله الرسول صلى اهللا 
  .عليه وسلم منزلة الوارث تعظيماً حلقه ووجوب اإلحسان إليه وعدم اإلساءة إليه بأي نوع من أنواع األذى

  باب منه

يب حبيب عن سعد بن سنان عن أنس رضي اهللا تعاىل عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا إبن إسحاق عن يزيد بن أ
  ).بوايقه -ويف لفظ  -ما هو مبؤمن من ال يأمن جاره غوايله : (عليه وسلم يقول

: لالدراوردي ومجاعة قالوا أخربنا العالء عن أيب عن أيب هريرة رضي اهللا تعاىل عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قا
  ).ال يدخل اجلنة من ال يأمن جاره بوايقه(

قال رسول اهللا : أبان ابن إسحاق عن الصباح بن حممد عن مرة اهلمداين عن ابن مسعود رضي اهللا تعاىل عنه قال
  ).والذي نفسي بيده ال يؤمن عبد حىت يأمن جاره بوايقه: (صلى اهللا عليه وسلم

  ).ظلمهغشمه و: (قلنا يا رسول اهللا وما بوايقه قال
واهللا ال يؤمن : (مجاعة حدثنا ابن أيب ذئب عن املقربي عن ابن أيب شريح اخلزاعي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  ).واهللا ال يؤمن واهللا ال يؤمن
  ).اجلار الذي ال يأمن جاره بوايقه: (قالوا وما ذاك يا رسول اهللا قال

  .طيالسي وآدم وأسد بن موسى عنهقالوا وما بوايقه قال شره هكذا رواه أبو داود ال
ورواه معن وابن وهب وابن أيب فديك وآخرون عن ابن أيب ذئب عن املقري عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه 

  .وسلم
  .ورواه خالد الصفار عن عبد اهللا بن سعيد املقربي عن أبيه عن أيب هريرة

سلم عن أيب صاحل عن أيب هريرة رضي اهللا تعاىل عنه حدثنا هشام بن سعيد عن زيد ابن أ. ورواه مالك بن سعيد
  ).كيف يرى أحدكم أن قد آمن وال يأمن جاره بوايقه: (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال

  .سويد بن سعيد حدثنا مبارك بن سحيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس مرفوعاً
  ).املؤمن من أمنه جاره وال خياف بوايقه(

ى عن زيد بن بكر عن احلسن عن جاهد عن ابن عباس رضي اهللا تعاىل عنهما إن رسول اهللا صلى اهللا موسى بن عيس
بسم اهللا الرمحن الرحيم ال يؤمن باهللا وال باليوم اآلخر جار ال : (عليه وسلم كتب كتاباً يف جريدة من جرايد النخل

  ).يأمن جاره بوايقه
  .زيد هذا ال يعرف

  ).ليس املؤمن الذي ال يأمن جاره بوايقه: (لق عن أبيه مرفوعاًأيوب بن عتبة بن قيس بن ط



  باب منه

  إن أعظم الزنا هو حبليلة اجلار

مجاعة عن األعمش عن أيب وائل عن عبد اهللا أن النيب صلى اهللا عليه وسلم سئل أي الذنب أعظم قال أن جتعل اهللا 
ك قلت مث أي قال أن تزاين حبليلة جارك فأنزل نداً وهو خلقك قلت مث أي قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم مع

  ).وَالَّذيَن ال َيدعونَ َمَع اللَِه إِلَهاً آَخر(اهللا تعاىل 
  .شعبة عن واصل عن أيب وايل عن عبد اهللا فذكره إىل قوله حبليلة جارك

 قال حممد بن كثري حدثنا سفيان عن منصور وواصل واألعمش عن أيب وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد اهللا
قال أن تقتل . سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أي الذنب أعظم قال أن جتعل هللا نداً وهو خلقك قلت مث أي

ولدك خشية أن يأكل معك قلت مث أي قال أن تزاين حبليلة جارك فأنزل اهللا تعاىل تصديق قول رسول اهللا صلى اهللا 
  ). إِلَهاً آَخر َوال َيقُتلونَ الَنفسُ الَّيت َحرَم اللَُه إِلّا بِاحلَقِ َوال َيزنونَوالَّذيَن ال َيدعونَ َمَع اللَِه (عليه وسلم 

إبن فضيل عن حممد بن سعيد قال مسعت أبا ظبية ويقال أبو طيبة الكالعي عن املقداد بن األسود أن رسول اهللا 
ن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر ما تقولون يف السرقة قلت حرام حرمها اهللا قال أل: صلى اهللا عليه وسلم قال

الرجل بعشر  من أن يسرق الرجل من بيت جاره فما تقولون يف الزنا قلنا حرمه اهللا ورسوله فهو حرام قال ألن يزين
  .نسوة أيسر عليه من أن يزين بامرأة جاره

  .حممد بن سعيد هو املصلوب متهم
من غش : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: إبن فضيل عن الليث عن عثمان عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال

  ).مسلماً يف أمره وجاره فليس منها

  باب إطعام اجلار

عزيز بن عبد الصمد العمي قالوا أخربنا أبو عمران اجلوين عن عبد اهللا بن الصامت عن شعبة ومحاد بن سلمة وعبد ال
إذا صنعت مرقة فأكثر ماءها مث انظر أهل : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أيب ذر رضي اهللا تعاىل عنه قال

  ).بيت من جريانك فأصبهم منها مبعروف
  .لفظ شعبة

  .نا إسرائيل عن صاحل بن رستم عن أيب عمران عن عبد اهللا بن الصامت عن أيب ذرعبيد اهللا بن صاحل العجلي حدث
  .إذا صنعت مرقاً فأكثر ماءها واغرف جلريانك منها: مرفوعاً

حيىي بن سليمان اجلعفي قال حدثنا عمي عمر بن عثمان قال حدثنا أبو مسلم قائد األعمش عن أيب سفيان عن جابر 
إذا طبخ أحدكم قدراً فليكثر مرقها وليغرف : (ل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمقا: رضي اهللا تعاىل عنه قال

  ).جلريانه
  .حديث منكر ال يعرف إال هبذا اإلسناد واملنت صحيح رواه حممر بن محري الرازي

  .عن ابن يغراء عن األعمش عن أيب الزبري عن جابر مرفوعاً
قال رسول اهللا : عن علقمة بن عبد اهللا املزين عن أبيه قال مسلم بن إبراهيم قال حدثنا حممد بن فضاء اجلهضمي



  ).إذا اشترى أحدكم حلماً فليكثر مرقه فإن مل يصب حلماً أصاب مرقاً وهو أحد اللحمني: (صلى اهللا عليه وسلم
إذا طبخ قدراً : (مسلمة بن فضيل قال حدثنا إمساعيل بن مسلم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعاً

  ).يكثر مرقها واغرفوا للجريانفل
املؤمن الذي : (أيوب بن عتبة عن طيسلة عن ابن عمر رضي اهللا تعاىل عنهما عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  .احلديث) يأمن جاره بوايقه
حيوة وابن هليعة قاال حدثنا شرحبيل بن شريك مسع أبا عبد الرمحن حيدث عن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما 

  ).خري اجلريان عند اهللا خريهم جلاره وخري األصحاب عند اهللا خريهم لصاحبه: (عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

  باب منه

مسعت طلحة بن عبيد اهللا يقول إن عائشة رضي اهللا تعاىل عنها : مجاعة عن شعبة قال أخربنا أبو عمران اجلوين قال
  .بأقرهبما باباً: لقالت يا رسول اهللا إن يل جارين فأيهما أبدأ قا

أخربنا مجاعة قال حدثنا احلارث بن عبيد أبو قدامة عن أيب عمران عن طلحة بن عبيد اهللا عن عائشة رضي اهللا عنها 
  .بأدنامها باباً: قالت قلت يا رسول اهللا إن يل جارين فبأيهما أبدأ قال

ئشة رضي اهللا تعاىل عنها قالت قلت يا حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا أبو عمران عن يزيد بن بابنوس عن عا
  .بأقرهبما منك يف اهلدية: رسول اهللا إن يل جارين فأيهما أبدأ قال

قلت يا : حدثنا مجاعة قالوا حدثنا محاد بن سلمة عن أيب عمران عن رجل عن عائشة رضي اهللا تعاىل عنها قالت
  .رسول اهللا إن يل جارين، احلديث
  ).أحسن إىل جارك تكن مؤمناً: (ثنا أبو طارق عن احلسن عن أيب هريرة مرفوعاًحدثنا جعفر بن سليمان قال حد

  باب شفعة اجلوار

  مندوب إليها ألجل حق اجلوار

  ).اجلار أحق بصقبه(قال حدثنا عبد امللك بن أيب سليمان عن عطاء عن جابر مرفوعاً 
  .رواه ابن ماجه) فال يبيعه حىت يستأذن جارهإذا أراد أحدكم أن يبيع عقاراً : (عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
اجلار أحق بشقعته ينتظره إذا كان غائباً : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن جابر رضي اهللا تعاىل عنه قال

  .رواه أهل السنن األربعة وعن ابن عباس رضي اهللا تعاىل عنهما مرفوعاً) إذا كان طريقهما واحد
  .أخرجه القزيين) اد أن يبيعها فليعرضها على جارهمن كانت له أرض فأر(

اجلار أحق : (وعن عمرو بن الشريد عن أيب رافع قال الرجل لوال أين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
  ). بصقبه

ترمذي أخرجه البخاري ورواه النسائي وال -ما أعطيتكما بأربعة اآلن وأنا أعطى هبا مخس مائة دينار فأعطاه إياها 
كالمها عندي : وابن ماجه من حديث عمرو بن الشريد بن سويد عن أبيه، وروى الترمذي عن البخاري قال

  .وصحح الترمذي من طريق احلسن عن مسرة مرفوعاً. صحيح



  جار الدار أحق بالدار

  .ورواه أيضاً د س
  .ومن حقوق اجلار وضع جسره على حائط جاره فقد ذهب إىل ذلك أمحد وغريه

إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرس خشبة يف جداره فال : (ن أيب هريرة قول النيب صلى اهللا عليه وسلموصح ع
  .متفق عليه) مينعه

  باب منه

حدثنا إمساعيل بن عياش عن أيب بكر اهلذيل عن هبز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول اهللا ما حق جاري 
إن استقرضك أقرضته وإن أعوز سترته وإن أصاب خرياً هنأته وإن عليَّ قال إن مرض عدته وإن مات شيعته و

سنده . أصابته مصيبة عزيته وال ترفع بناءك فوق بنائه فتسد عليه الريح وال تؤذيه بريح قدرك إال أن تغرف له منها
  .واٍه

ول اهللا صلى حدثنا سويد بن عبد العزيز عن عثمان بن عطاء عن أبيه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رس
أتدرون ما حق اجلار، إن استعانك أعنته وإن استقرضك أقرضته وإن افتقر علته وإن مرض : اهللا عليه وسلم قال

عدته وال تستطيل عليه بالبناء فتحجب الريح عليه إال بإذنه وإن اشتريت فاكهة فاهد له فإن مل تفعل فأدخلها سراً 
ذه بقتار قدرك إال أن تغرف له منها فما زال يوصيهم باجلار حىت ظننا أن وال خيرج هبا ولدك ليغيظ هبا ولده وال تؤ

  .سيورثه
وروي حنوه عن يزيد بن زريع عن عطاء اخلراساين عن معاذ بن جبل مرفوعاً وهذا . سويد ضعيف كعثمان بن عطاء

  .منقطع
إن : رسول اهللا ما حق اجلوار قالقالوا يا : حدثنا أبو عاصم النبيل عن إمساعيل بن رافع عن املقربي عن أيب هريرة

  .دعاك أجبته وإن استعانك أعنته وال تؤذه بقتار قدرك إال أن تغرف له منها
  .إمساعيل واٍه

  باب قوله ليس املؤمن من بات شبعان

  وجاره جائع

حدثنا علي بن ُمسهر عن األعمش عن حكيم بن جبري عن سعيد بن جبري عن ابن عباس رضي اهللا تعاىل عنهما أن 
  ).ليس املؤمن من بات شبعان وجاره طاوٍ: (النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

الثوري عن عبد امللك بن أيب بشري عن عبد اهللا : حكيم ضعيف وقد خرج له أصحاب السنن ولكن للحديث شاهد
  ).إىل جنبهليس املؤمن الذي يشبع وجاره جائع : (بن أيب املساور عن ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

حدثنا الطرباين قال حدثنا حممد بن حممر التمار قال حدثنا حممر بن سعيد األثرم قال حدثنا مهام قال حدثنا ثابت قال 
ما آمن يب من بات شبعاناً وجاره جائع : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حدثنا أنس رضي اهللا تعاىل عنه قال

  ).جبنبه وهو يعلم به



  .أبو زرعة، وهذا حديث منكر األشرم ضعفه
إمساعيل بنعياش عن ليث عن طاوس عن ابن عباس أنه جعل يعاتب ابن الزبري يف شدة خلقه جنله حتىغضب ابن 

ليس املؤمن الذي يبيت : (فقال ابن عباس مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول. الزبري وقال تبخلين وتؤنبين
  ).وجاره إىل جنبه طاوٍ

  .اٍهإسناده و
أخربنا القيس بن الربيع وغريه عن سعيد بن مسروق عن عباية ابن رفاعة عن جده رافع بن خديج أن ابن عمر قال 

  ).ال يشبع الرجل دون جاره: (مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
  .سنده ضعيف

  باب منه

جعدة مسع أبا هريرة يقول قيل يا رسول اهللا حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا األعمش قال حدثنا أبو حيىي موىل 
إن فالنة تقوم الليل وتصوم النهار وتؤذي جرياهنا بلساهنا قال هي من أهل النار قال وفالنة تصلي املكتوبة وتصدق 

  .هي من أهل اجلنة: باألثوار وال تؤذي أحداً من جرياهنا قال
يزيد ابن عبد اهللا ابن الشخري عن أخيه مطرف قال  حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا األسود بن شيبان عن
رجل له جار سوء فهو يؤذيه : إن اهللا حيب ثالثة: (لقيت أبا ذر حيدث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  ).ويصرب على أذاه فيكفيه اهللا إياه حبياة أو مبوت
  .ذر حنو احلديث الذي قبلهحدثنا ابن عيينة عن احلريري عن أيب العالء عن إبن األمحس عن أيب 

حدثنا صفوان بن عيسى عن ابن عجالن عن سعيد عن أيب هريرة رضي اهللا تعاىل عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  . أعوذ باهللا من جار السوء يف دار املقامة فإن جار البادية يتحول: قال

قال رسول اهللا : رة رضي اهللا تعاىل عنه قالحدثنا وهيب قال حدثنا عبد الرمحن بن إسحاق عن املقربي عن أيب هري
  ).تعوذوا باهللا من جار املقيم فإن جار املسافر إذا شاء إن يزايل زايل: (صلى اهللا عليه وسلم

  باب جودة اجلار

قال رسول اهللا صلى : حدثنا الثوري وغريه قال حدثنا حبيب بن أيب ثابت عن مجيل عن نافع بن عبد احلارث قال
  ).من سعادة املرء اجلار الصاحل: (ماهللا عليه وسل

  .رواه وائل بن داود عن إمساعيل بن حممد عن أبيه فذكره
  .حدثنا حممر بن الصباح قال حدثنا هشيم عن ثابت عن أنس مرفوعاً اجلار قبل الدار

ى اهللا عليه حدثنا مسد وقال حدثنا حيىي عن حسني املعلم قال حدثنا قتادة عن أنس رضي اهللا تعاىل عنه عن النيب صل
  ).والذي نفسي بيده ال يؤمن رجل حىت حيب جلاره وألخيه ما حيب لنفسه: (وسلم

  باب منه



حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا احلسن بن أيب جعفر األنصاري عن احلارث بن فضيل عن عبد الرمحن بن أيب 
  ).ليحسن جوار من جوارهمن سره أن حيبه اهللا ورسوله ف: (قراد أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  .إسناده جويد

  باب منه

يا نساء : (حدثنا الليث عن املقربي عن أيب هريرة رضي اهللا تعاىل عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  ).املؤمنات ال حتقرن جارة جلارهتا لو فرسن شاة

  .تابعه أبو معشر السندي عن املقربي مع أن الليث ال حيتاج إىل متابع
ثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عمرو بن معاذ األشهلي عن جدته قالت مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حد
  ).يا نساء املؤمنات ال حتقر أحداكن جلارهتا ولو كراع شاة حمرقا: (يقول

 صلى حدثين ابن أيب فديك قال حدثين عبد الرمحن بن فضيل عن عطاء اخلراساين عن احلسن عن جابر أن رسول اهللا
جار له حق وجار له حقان وجار له ثالثة حقوق فأما الذي له حق واحد فجار : اجلريان ثالثة: (اهللا عليه وسلم قال

وأما . مشرك ال رحم له، له حق اجلوار، وأما الذي له حقان فجار مسلم ال رحم له، له حق اإلسالم وحق اجلوار
  ).سالم وحق اجلوار وحق الرحمالذي ال ثالثة حقوق فجار مسلم ذو رحم له حق اإل

  .وأدىن حق اجلوار أن ال تؤذيه بقتار قدرك إال أن تفوح له منها

  فصل

فإذا كان اجلار صاحب كبرية فال خيلو إما إن يكون متستراً هبا ويغلق بابه عليه فليعرض عنه ويتغافل عنه وإن أمكن 
اس أو مرايب فتهجره هجراً مجيالً وكذا إن كان أن ينصحه يف السر ويعظه فحسن وإن كان متظاهراً بفسقه مثل مك

تاركاً للصالة يف كثري من األوقات فمره باملعروف واهنه عن املنكر مرة بعد أخرى وإال فاهجره يف اهللا لعله أن 
يرعوي وحيصل له انتفاع باهلجرة من غري أن تقطع عنه كالمك وسالمك وهديتك فإن رأيته متمرداً عاتياً بعيداً من 

 فأعرض عنه واجهد أن تتحول من جواره فقد تقدم أن النيب صلى اهللا عليه وسلم تعوذ من جار السوء يف دار اخلري
  .اإلقامة

  فصل

فإن كان اجلار ديوثاً أو قليل الغرية أو حرميه على غري الطريق املستقيم فتحول عنه أو فاجهد أن ال يؤذون زوجتك 
ملسكينة وال تدخل منزله واقطع الود بكل ممكن وإن مل تقبل مين رمبا فإن يف ذلك فساداً كثرياً وخف على نفسك ا

حصل لك هوى وطمع وغلبت عن نفسك أو أنبك أو خادمك أو أختك وإن ألزمتهم بالتحويل عن جوارك فافعل 
  .بلطف وبرغبة وبرهبة

  فصل



عجزت فاجنمع عنه وال  فإن كان جارك رافضياً أو صاحب بدعة كبرية فإن قدرت على تعليمه وهدايته فاجهد وإن
  .تواده وال تصافه وال تكون له مصادقاً وال معاشراً والتحول أوىل بك

  فصل

فإن كان جارك يهودياً أو نصرانياً يف الدار أو يف السوق أو يف البستان فجاوره باملعروف وال تؤذه، كما جاء يف 
ار، وجار له حقان حق اإلسالم وحق اجلوار اجلريان ثالثة جار له ثالثة حقوق وهو القريب املسلم اجل: (احلديث

  ).وجار له حق واحد وهو غري املسلم له حق اجلوار
ال َتجِد قَوماً ُيؤِمنونَ بِاللَهِ : (فأما من جعل إجابة دعوهتم ديدنه وعاشرهم وباسطهم فإن إميانه يرق وقد قال اهللا تعاىل

َولَو كانوا آباَءُهم أَو أَبناءَُهم أو إِخواَنُهم أو َعشَريتَُهم أُولَِئَك كُِتَب يف  َوالَيومِ اآلِخرِ يوادُّونَ ِمن حاَد اللََه َورسولَُه
  ). قُلوُبهم اإلميانَ وَأَيدهم بِروحٍ ِمنُه

فإن انضاف إىل جواره الذكونه قرابتك أو ذوي رمحك فهذا حقه آكد، وكذا إن كان أحد أبويك ذمياً فإن لألبوين 
ار فأعط كل ذي حق حقه وكذا رد السالم فال تبدأ أحداً من هؤالء بسالم أصالً وللرحم حقاً فوق حقوق اجلو

وإذا سلم أحد منهم عليك فقل وعليكم أما كيف أصبحت كيف أمسيت فهذا ال بأس به وأن يقول منه غري 
ِذلَةً َعلى املُؤِمنَني أَعَِزةً َعلى فََسوَف َيأيت اللَُه بِقَومٍ ُيِحبُهم وَُيِحبوَنهُ أَ: (إسراف وال مبالغة يف الرد قال اهللا تعاىل

  ).الكاِفريَن
فاملؤمن يتواضع للمؤمن ويتذللك هلم ويتعزز على الكافرين وال يتضال هلم تعظيماً حلرمة اإلسالم وإعزازاً للدين من 

  .غري أن تؤذيهم وال تودهم كما تود املسلم
  .واحلمد هللا وحده وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله وسلم
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