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الحبيب ﷺ س ِّي ًدا

وكان من عظيم أخالقه ﷺ مع خدمه ومواليه:

إحسانه ﷺ معاملة خدمه وتخفيف اللوم والعتاب عليهم

وليس أدل على حسن معاملته لخدمه من أن زيد بن حارثة وكان يخدمه ﷺ فطلبه أبوه وأهله؛ فأبى زيد بن حارثة أن يترك
خدمته ﷺ وقدَّ م خدمة رسول الله ﷺ على أهله! وجلس مع رسول الله ﷺ ليتشرف بخدمته ،فكافأه ﷺ بأن تبنَّاه إلى أن أبطل
أس َر ﷺ قلوب من تعاملوا معه من العبيد.
الله التبني ،وما ذاك إال لحسن تعامله ﷺ ،فبهذه المعاملة َ

قرأت في سيرته ﷺ ،ما األخالق الداخلية والصفات النفسية
مما
َ
التي يتمتع بها من يحسن إلى خدمه و ُع َّماله؟

بساطته ﷺ مع الخدم

َت ْالَم ُة ِمن إِم ِ
فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال« :إِ ْن كَان ِ
اء َأ ْه ِل ا ْلم ِدين َِة َلت َْأ ُخ ُذ بِ َي ِد رس ِ
ول ال َّل ِه ﷺ َف َتنْ َط ِل ُق بِ ِه َح ْي ُث
َ ُ
َ
َ ْ َ
ت»(رواه البخاري).
َشا َء ْ

حثه ﷺ على عتق العبيد وتحريرهم

ِ
فحرر العبيدَّ ،
وهذب أخالق السادة المتعالين،
ُبع َث ﷺ والعالم يموج بالعبيد ،فجاء الرسول ﷺ بالمساواة واإلخاء والتراحم؛ َّ
وحض على عتق الرقاب ،وجعل ذلك سب ًبا للعتق من النيران؛ فقالَ « :م ْن َأ ْعت ََق َر َق َب ًة َأ ْعت ََق ال َّل ُه بِك ُِّل ُع ْض ٍو ِمن َْها ُع ْض ًوا
كما ر َّغب
َّ
ِم ْن َأ ْع َض ِائ ِه ِم َن الن ِ
َّار» (رواه مسلم).

بالرق والعبودية ،فما داللة ذلك؟
َح َّث النبي ﷺ على عتق وتحرير العبيد ،في زمن يموج ِّ
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قال أنس بن مالك رضي الله عنه
عن خدمة النبي ﷺَ ..« :ف َخدَ ْم ُت ُه
ِ
الح َض ِرَ ،ما َق َال لِي
الس َف ِر َو َ
في َّ
لِ َش ْي ٍء َصنَ ْع ُت ُه لِ َم َصنَ ْع َت َه َذا
َهك ََذا؟ َوال لِ َش ْي ٍء َل ْم َأ ْصنَ ْع ُه لِ َم َل ْم
ت َْصن َْع َه َذا َهك َ
َذا؟» (رواه البخاري).

عتق أكثرهم حيث جاء ﷺ بهذا الدين العظيم،
كان للنبي ﷺ موال [عبيد/خدم] كثيرونَ ،أ َ
الذي رفع به قدر العبيد ورغب بإعتاقهم ،وكانت أخالقه ﷺ يسعد بها كل من حوله ،وكان
أوفرهم نصي ًبا منها هم أقرب الناس إليه ،ومنهم خدمه وإماؤه ﷺ  .ويكفي في هذا شهادة
«خدَ ْم ُت َر ُس َ
أنس بن مالك رضي الله عنه حين قالَ :
ول ال َّل ِه ﷺ َع ْش َر ِسنِي َنَ ،ل َوال َّل ِه َما َس َّبنِي
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ف َق ُّطَ ،و َل َق َال لِي ل َش ْيء َف َع ْل ُت ُه :ل َم َف َع ْل َت ُه؟ َو َل ل َش ْيء َل ْم َأ ْف َع ْل ُهَ :أ َل
َس َّب ًة َق ُّط! َو َل َق َال لِيُ :أ ٍّ
َف َع ْل َت ُه؟!» (رواه أحمد).

احلبيب ﷺس ِّي ًدا

لقد هذب النبي ﷺ العالقة بين العبد وسيده ،وبين الخادم والمخدوم في
الحقوق ،وأمر باإلحسان إليهم في المطعم والملبس وغير ذلك؛ وجعل اإلساءة
إليه ولو بالتعيير من الجاهلية؛ ومن ذلك قوله ﷺ ألبي ذر مؤ ِّن ًبا له على إيذاء خادمه:
ِِ
« َيا َأ َبا َذ ٍّرَ ،أ َع َّي ْر َت ُه بِ ُأ ِّم ِه؛ إِن ََّك ا ْم ُر ٌؤ فِ َ
َح َت
يك َجاهل َّي ٌة! إِ ْخ َوا ُنك ُْم َخ َو ُلك ُْمَ ،ج َع َل ُه ُم ال َّل ُه ت ْ
َأ ْي ِديك ُْم؛ َف َم ْن ك َ
َح َت َي ِد ِه؛ َف ْل ُي ْط ِع ْم ُه ِم َّما َي ْأك ُُلَ ،و ْل ُي ْلبِ ْس ُه ِم َّما َي ْل َب ُسَ ،و َل
َان َأ ُخو ُه ت ْ
ِ
م» (متفق عليه).
وه ْم َف َأعين ُ
وه ْم َما َي ْغ ِل ُب ُه ْم؛ َفإِ ْن َك َّل ْفت ُُم ُ
ُت َك ِّل ُف ُ
ُوه ْ

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي
ﷺ قال« :إِ َذا صنَع ِلَح ِدكُم َخ ِ
اد ُم ُه
َ َ
َ ْ
ِ
َط َعا َم ُه ُث َّم َجا َء بِ ِه َقدْ َول َي َح َّر ُه َو ُد َخا َن ُه،
َف ْل ُي ْق ِعدْ ُه َم َع ُه َف ْل َي ْأك ُْلَ ،فإِ ْن ك َ
َان ال َّط َعا ُم
َم ْش ُفو ًفا َق ِل ًيل َف ْل َي َض ْع فِي َي ِد ِه ِمنْ ُه ُأ ْك َل ًة َأ ْو
ُأ ْك َل َت ْي ِ
ن» (رواه مسلم).

حاو َل ِ
َ
حفظ حقوق العمال ووض َع ْت أنظمة جيدة
المنظمات الحديثة
ت
ُ
لحفظ حقوقهم ،فهل ارتقت إلى مستوى قدوتنا رسول الله ﷺ؟

حثه ﷺ على العفو والصفح عن أخطاء العبيد

أمر النبي ﷺ بالعفو عن الخادم مهما أخطأ؛ فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه
ول ال َّل ِه كَم َأ ْع ُفو َع ِن ا ْل َخ ِ
«جا َء َر ُج ٌل إِ َلى النَّبِ ِّي ﷺ» َف َق َالَ « :يا َر ُس َ
اد ِم؟ َف َص َم َت
قالَ :
ْ
ِ
ِ
ِ
ول ال َّله» ﷺُ ،ث َّم َق َالَ « :يا َر ُس َ
َعنْ ُه َر ُس ُ
ول ال َّله ك َْم َأ ْع ُفو َع ِن ا ْل َخاد ِم؟» َف َق َال« :ك َُّل َي ْو ٍم
ِ
ن َم َّرةً»(رواه الترمذي).
َس ْبعي َ

رحمته ﷺ بالخدم وإحسانه إليهم

عن أبي مسعود األنصاري رضي الله عنه
قالُ :كن ُْت َأ ْض ِر ُب ُغ َل ًما لِيَ ،ف َس ِم ْع ُت
ِمن َخ ْل ِفي صوتًا« :ا ْع َلم َأبا مسع ٍ
ودَ ،لـ َّل ُه
ْ َ َ ْ ُ
َ ْ
ْ
ِ
ِ
ِ
َأ ْقدَ ُر َع َل ْي َك من َْك َع َل ْيه!» َفا ْل َت َف ُّت َفإ َذا ُه َو
َر ُس ُ
ول ال َّل ِهﷺ ! َف ُق ْل ُتَ « :يا َر ُس َ
ول ال َّل ِه،
ُه َو ُح ٌّر لِ َو ْج ِه ال َّل ِه»َ .ف َق َالَ «:أ َما َل ْو َل ْم
َّار» (رواه مسلم).
َت ْف َع ْل َل َل َف َحت َْك الن ُ

أوصى النبي ﷺ بالخدم رحم ًة بهم ،وأقر لهم حقو ًقا ت ِ
ُك ِّف ُل لهم الحياة اإلنسانية
«ه ْم إِ ْخ َوا ُنك ُْم
والمعاملة الكريمة ،فعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قالُ :
ِ
َح َت َي ِد ِه َف ْل ُي ْط ِع ْم ُه ِم َّما َي ْأك ُُل َو ْل ُي ْلبِ ْس ُه ِم َّما َي ْل َب ُس َو َل ُي َك ِّل ُف ُه ِم َن ا ْل َع َم ِل َما َي ْغ ِل ُب ُه َفإ ْنِ
َح َت َأ ْيديك ُْم َف َم ْن َج َع َل ال َّل ُه َأ َخا ُه ت ْ
َج َع َل ُه ُم ال َّل ُه ت ْ
ِ
ِ
َك َّل َف ُه َما َي ْغ ِل ُب ُه َف ْل ُيعنْ ُه َع َل ْيه» (رواه البخاري) .بل وأمر ﷺ بمؤاكلتهم من الطعام الذي يقدمونه.

النبي ﷺ باإلحسان للخدم والعبيد  ..فهل ترى أن في ذلك إشارة
أ َم َر ُّ
لإلحسان إلى الناس ُد َ
ون النظر إلى مستواهم؟
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الحبيب ﷺ س ِّي ًدا

وكان من عظيم أخالقه ﷺ مع خدمه ومواليه:

إحسانه ﷺ معاملة خدمه وتخفيف اللوم والعتاب عليهم

وليس أدل على حسن معاملته لخدمه من أن زيد بن حارثة وكان يخدمه ﷺ فطلبه أبوه وأهله؛ فأبى زيد بن حارثة أن يترك
خدمته ﷺ وقدَّ م خدمة رسول الله ﷺ على أهله! وجلس مع رسول الله ﷺ ليتشرف بخدمته ،فكافأه ﷺ بأن تبنَّاه إلى أن أبطل
أس َر ﷺ قلوب من تعاملوا معه من العبيد.
الله التبني ،وما ذاك إال لحسن تعامله ﷺ ،فبهذه المعاملة َ

قرأت في سيرته ﷺ ،ما األخالق الداخلية والصفات النفسية
مما
َ
التي يتمتع بها من يحسن إلى خدمه و ُع َّماله؟

بساطته ﷺ مع الخدم

َت ْالَم ُة ِمن إِم ِ
فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال« :إِ ْن كَان ِ
اء َأ ْه ِل ا ْلم ِدين َِة َلت َْأ ُخ ُذ بِ َي ِد رس ِ
ول ال َّل ِه ﷺ َف َتنْ َط ِل ُق بِ ِه َح ْي ُث
َ ُ
َ
َ ْ َ
ت»(رواه البخاري).
َشا َء ْ

حثه ﷺ على عتق العبيد وتحريرهم

ِ
فحرر العبيدَّ ،
وهذب أخالق السادة المتعالين،
ُبع َث ﷺ والعالم يموج بالعبيد ،فجاء الرسول ﷺ بالمساواة واإلخاء والتراحم؛ َّ
وحض على عتق الرقاب ،وجعل ذلك سب ًبا للعتق من النيران؛ فقالَ « :م ْن َأ ْعت ََق َر َق َب ًة َأ ْعت ََق ال َّل ُه بِك ُِّل ُع ْض ٍو ِمن َْها ُع ْض ًوا
كما ر َّغب
َّ
ِم ْن َأ ْع َض ِائ ِه ِم َن الن ِ
َّار» (رواه مسلم).

بالرق والعبودية ،فما داللة ذلك؟
َح َّث النبي ﷺ على عتق وتحرير العبيد ،في زمن يموج ِّ
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لقد هذب النبي ﷺ العالقة بين العبد وسيده ،وبين الخادم والمخدوم في
الحقوق ،وأمر باإلحسان إليهم في المطعم والملبس وغير ذلك؛ وجعل اإلساءة
إليه ولو بالتعيير من الجاهلية؛ ومن ذلك قوله ﷺ ألبي ذر مؤ ِّن ًبا له على إيذاء خادمه:
ِِ
« َيا َأ َبا َذ ٍّرَ ،أ َع َّي ْر َت ُه بِ ُأ ِّم ِه؛ إِن ََّك ا ْم ُر ٌؤ فِ َ
َح َت
يك َجاهل َّي ٌة! إِ ْخ َوا ُنك ُْم َخ َو ُلك ُْمَ ،ج َع َل ُه ُم ال َّل ُه ت ْ
َأ ْي ِديك ُْم؛ َف َم ْن ك َ
َح َت َي ِد ِه؛ َف ْل ُي ْط ِع ْم ُه ِم َّما َي ْأك ُُلَ ،و ْل ُي ْلبِ ْس ُه ِم َّما َي ْل َب ُسَ ،و َل
َان َأ ُخو ُه ت ْ
ِ
م» (متفق عليه).
وه ْم َف َأعين ُ
وه ْم َما َي ْغ ِل ُب ُه ْم؛ َفإِ ْن َك َّل ْفت ُُم ُ
ُت َك ِّل ُف ُ
ُوه ْ

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي
ﷺ قال« :إِ َذا صنَع ِلَح ِدكُم َخ ِ
اد ُم ُه
َ َ
َ ْ
ِ
َط َعا َم ُه ُث َّم َجا َء بِ ِه َقدْ َول َي َح َّر ُه َو ُد َخا َن ُه،
َف ْل ُي ْق ِعدْ ُه َم َع ُه َف ْل َي ْأك ُْلَ ،فإِ ْن ك َ
َان ال َّط َعا ُم
َم ْش ُفو ًفا َق ِل ًيل َف ْل َي َض ْع فِي َي ِد ِه ِمنْ ُه ُأ ْك َل ًة َأ ْو
ُأ ْك َل َت ْي ِ
ن» (رواه مسلم).

حاو َل ِ
َ
حفظ حقوق العمال ووض َع ْت أنظمة جيدة
المنظمات الحديثة
ت
ُ
لحفظ حقوقهم ،فهل ارتقت إلى مستوى قدوتنا رسول الله ﷺ؟

حثه ﷺ على العفو والصفح عن أخطاء العبيد

أمر النبي ﷺ بالعفو عن الخادم مهما أخطأ؛ فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه
ول ال َّل ِه كَم َأ ْع ُفو َع ِن ا ْل َخ ِ
«جا َء َر ُج ٌل إِ َلى النَّبِ ِّي ﷺ» َف َق َالَ « :يا َر ُس َ
اد ِم؟ َف َص َم َت
قالَ :
ْ
ِ
ِ
ِ
ول ال َّله» ﷺُ ،ث َّم َق َالَ « :يا َر ُس َ
َعنْ ُه َر ُس ُ
ول ال َّله ك َْم َأ ْع ُفو َع ِن ا ْل َخاد ِم؟» َف َق َال« :ك َُّل َي ْو ٍم
ِ
ن َم َّرةً»(رواه الترمذي).
َس ْبعي َ

رحمته ﷺ بالخدم وإحسانه إليهم

عن أبي مسعود األنصاري رضي الله عنه
قالُ :كن ُْت َأ ْض ِر ُب ُغ َل ًما لِيَ ،ف َس ِم ْع ُت
ِمن َخ ْل ِفي صوتًا« :ا ْع َلم َأبا مسع ٍ
ودَ ،لـ َّل ُه
ْ َ َ ْ ُ
َ ْ
ْ
ِ
ِ
ِ
َأ ْقدَ ُر َع َل ْي َك من َْك َع َل ْيه!» َفا ْل َت َف ُّت َفإ َذا ُه َو
َر ُس ُ
ول ال َّل ِهﷺ ! َف ُق ْل ُتَ « :يا َر ُس َ
ول ال َّل ِه،
ُه َو ُح ٌّر لِ َو ْج ِه ال َّل ِه»َ .ف َق َالَ «:أ َما َل ْو َل ْم
َّار» (رواه مسلم).
َت ْف َع ْل َل َل َف َحت َْك الن ُ

أوصى النبي ﷺ بالخدم رحم ًة بهم ،وأقر لهم حقو ًقا ت ِ
ُك ِّف ُل لهم الحياة اإلنسانية
«ه ْم إِ ْخ َوا ُنك ُْم
والمعاملة الكريمة ،فعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قالُ :
ِ
َح َت َي ِد ِه َف ْل ُي ْط ِع ْم ُه ِم َّما َي ْأك ُُل َو ْل ُي ْلبِ ْس ُه ِم َّما َي ْل َب ُس َو َل ُي َك ِّل ُف ُه ِم َن ا ْل َع َم ِل َما َي ْغ ِل ُب ُه َفإ ْنِ
َح َت َأ ْيديك ُْم َف َم ْن َج َع َل ال َّل ُه َأ َخا ُه ت ْ
َج َع َل ُه ُم ال َّل ُه ت ْ
ِ
ِ
َك َّل َف ُه َما َي ْغ ِل ُب ُه َف ْل ُيعنْ ُه َع َل ْيه» (رواه البخاري) .بل وأمر ﷺ بمؤاكلتهم من الطعام الذي يقدمونه.

النبي ﷺ باإلحسان للخدم والعبيد  ..فهل ترى أن في ذلك إشارة
أ َم َر ُّ
لإلحسان إلى الناس ُد َ
ون النظر إلى مستواهم؟
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قال أنس بن مالك رضي الله عنه
عن خدمة النبي ﷺَ ..« :ف َخدَ ْم ُت ُه
ِ
الح َض ِرَ ،ما َق َال لِي
الس َف ِر َو َ
في َّ
لِ َش ْي ٍء َصنَ ْع ُت ُه لِ َم َصنَ ْع َت َه َذا
َهك ََذا؟ َوال لِ َش ْي ٍء َل ْم َأ ْصنَ ْع ُه لِ َم َل ْم
ت َْصن َْع َه َذا َهك َ
َذا؟» (رواه البخاري).

عتق أكثرهم حيث جاء ﷺ بهذا الدين العظيم،
كان للنبي ﷺ موال [عبيد/خدم] كثيرونَ ،أ َ
الذي رفع به قدر العبيد ورغب بإعتاقهم ،وكانت أخالقه ﷺ يسعد بها كل من حوله ،وكان
أوفرهم نصي ًبا منها هم أقرب الناس إليه ،ومنهم خدمه وإماؤه ﷺ  .ويكفي في هذا شهادة
«خدَ ْم ُت َر ُس َ
أنس بن مالك رضي الله عنه حين قالَ :
ول ال َّل ِه ﷺ َع ْش َر ِسنِي َنَ ،ل َوال َّل ِه َما َس َّبنِي
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ف َق ُّطَ ،و َل َق َال لِي ل َش ْيء َف َع ْل ُت ُه :ل َم َف َع ْل َت ُه؟ َو َل ل َش ْيء َل ْم َأ ْف َع ْل ُهَ :أ َل
َس َّب ًة َق ُّط! َو َل َق َال لِيُ :أ ٍّ
َف َع ْل َت ُه؟!» (رواه أحمد).

احلبيب ﷺس ِّي ًدا
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جارا
الحبيب ﷺ ً

احلبيب ﷺ يف احلياة االجتماعية والبيئية
َان ِمن ِ
آخ ِر َو ِص َّي ِة
َع ْن ُأ ِّم َس َل َم َة َقا َل ْت :ك َ ْ
رس ِ
ول ال َّل ِه ﷺ
الص َل َة َو َما
«الص َل َة َّ
َّ
َ ُ
َت َأيما ُنكُم» حتَّى جع َل نَبِي ال َّلهِ
َ َ
َم َلك ْ ْ َ ْ َ
ُّ
ِ
ِ
يض بِ َها
ﷺ ُي َل ْج ِل ُج َها فِي َصدْ ِره َو َما َيف ُ
ِ
سا ُن ُه» (رواه أحمد).
لَ

وصيته ﷺ بالخدم إلى آخر يوم في حياته

ما داللة وصية النبي ﷺ المتكررة بالعبيد والخدم حتى آخر أيام حياته؟

كيف تقتدي به ﷺ
ِ .1
أحس ْن معاملة خادمك كما كان يفعل ﷺ وإياك وتكليفه ما ال يستطيع.
 .2الناس سواسية كأسنان المشطِ ،
فاقتد بالنبي ﷺ وال َ
أمره.
تتعال على من َم َّلكَك الل ُه َ
ِ .3
واصفح عن أخطائهم.
واعف
اقتد بالنبي ﷺ في معاملة خدمك و ُع َّمالِك،
ُ
ْ
ِ
ب قلوبهم.
وأحس ْن إليهم
 .4أك ِْر ْم خدمك و ُع َّمالك
واكس ْ
َ
ِ
احذر ِمن ُظ ِ
لمهم أو ْ
اإلساءة إليهم.
أخ ِذ حقوقهم أو
ْ َ .5
ِّ .6
صل على الحبيب ﷺ واجعل أخالقه في معاملة الخدم دو ًما ن ُْصب عينيك.
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حتى وهو ﷺ في فراش الموت أوصى ِ
بم ْل ِك اليمين  -وهم الخدم األرقاء
َت َأ ْي َما ُنك ُْم» (رواه أحمد) وعن أنس بن مالك
الص َل َة َو َما َم َلك ْ
«الص َل َة َّ
المملوكين -فقالَّ :
ِ
ِ
ِ
ِ
َت َعام ُة َوص َّية رس ِ
ول ال َّله ﷺ حي َن َح َض َر ُه ا ْل َم ْو ُت:
رضي الله تعالى عنه قال« :كَان ْ
َ ُ
َّ
ِ
ِ
ِ
َت َأ ْي َما ُنك ُْمَ ،حتَّى َج َع َل َر ُس ُ
ول ال َّله ﷺ ُي َغ ْرغ ُر ب َها َصدْ ُر ُه َو َما َيكَا ُد
الص َل َة َو َما َم َلك ْ
َّ
ِ
ِ
سا ُن ُه»(رواه أحمد).
ُي ِف ُ
يض ب َها ل َ

كثيرا ما يوصي بالجار ويحث على مراعاته وأوجب له حقو ًقا ،وقد أكثر
كان الرسول ﷺ ً
ِ
جبريل عليه السالم من التأكيد على رسول الله ﷺ في حق الجار ،وما ذاك إال لع َظم حقه.
وال ينبغي أن يقتصر األمر على اإلحسان للجار المسلم فقط ،بل إن وصيته ﷺ بالجار
جامعة للمسلم وغير المسلم ،وهذا ما فهمه الصحابة رضوان الله عليهم ،فعن عبد الله بن
اري ا ْليه ِ
عمروَ « :أ َّن ُه َذ َب َح َشاةً ،فقالَ :أ ْهدَ ْيت ُْم لِ َج ِ
ود ِّيَ ،فإِنِّي سمعت َر ُس َ
ول ال َّل ِه ﷺ يقول:ما
َُ
َز َال ِجب ِر ُيل ي ِ
وصينِي بِا ْل َج ِ
ار حتى َظنَن ُْت َأ َّن ُه َس ُي َو ِّر ُث ُه» (رواه أبو داود) ومن الحقوق التي أقرها
ُ
ْ
النبي ﷺ للجار وحث عليها:

قال رسول الله ﷺَ « :ما َز َال
ِجب ِر ُيل ي ِ
وصينِي بِا ْل َج ِ
ارَ ،حتَّى
ُ
ْ
ْت َأ َّن ُه َس ُي َو ِّر ُث ُه» (رواه البخاري).
َظنَن ُ

إكرامه ﷺ للجار واإلحسان إليه

أوصى النبي ﷺ بإكرام الجار واإلحسان إليه حتى وصل األمر إلى ربط ذلك باإليمان،
ِ
ِ
ِ
ار ُه( »...متفق عليه).
فقال ﷺَ ..« :و َم ْن كان ُي ْؤم ُن بِال َّله َوا ْل َي ْو ِم ْالخ ِر َف ْل ُيك ِْر ْم َج َ
«خ ْي ُر األَ ْص َح ِ
بل أوضح النبي ﷺ أنه من معايير الخيرية ،فقالَ :
اب ِعنْدَ ال َّل ِه َخ ْي ُر ُه ْم
ان ِعنْدَ ال َّل ِه َخيرهم لِج ِ ِ
لِص ِ
احبِ ِه ،و َخير ا ْل ِجير ِ
اره» (رواه ابن حبان).
ُْ ُ ْ َ
َ
َ
َ ُْ

قال رسول الله ﷺ...« :
َو َأ ْح ِس ْن إلى َج ِ
ار َك َت ُك ْن
ِ
ُم ْؤمنًا»(رواه الترمذي).

ِص ِ
ف المجتمعات التي تسير على هديه ﷺ مع الجيران من حيث الترابط والتعاون والتنمية
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