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 وأصحابه مع الجيران ملسو هيلع هللا ىلصمعايشة الرسول 
The life Experience of the messenger of Allah (PBUH)  

And his companions with neighbors 

 د. سعد الدين منصور محمد                                                              نوح عليد. 

Saad Eldin Mansour Mohammad                                                                                                       Nuhu Ali 

 

Abstract 

This research aims is highlighting the status and dealings of the Messenger of Allah (PBUH)  with his neighbors 

and companions, and mention the hadiths contained in that, and also deals with the behavior of the Companions and 

their dealings with their neighbors, while showing some of the examples mentioned that show us the extent of the 

Companions ’cooperation, sympathy, compassion for their neighbors and good treatment. The challenge of this 

research was that the people tolerated the rights of the neighborhood, and what many neighbors suffer in dealing with 

their neighbors, so this research came to study this challenge and explain its seriousness, and solved it through models 

of living the Messenger of Allah (PBUH)  and his companions with neighbors. The importance of this research 

highlights the need for people to return to the guidance of the Prophet (PBUH)  in their dealings with neighbors, 

care of his guidance and commitment, in order to obtain the mercy of Allah and deliver from his torment in this world 

and the hereafter. The research adopted the inductive method in collecting the hadiths contained in the rights of 

neighbors from the Sunnah of the Prophet (PBUH)  the descriptive and analytical approach in describing and 

analyzing the intended of the hadiths, and the critical approach in distinguishing the hadiths mentioned in the chapter 

in terms of authentication and weakness. Among the most important results in the research is that copying and 

following the Prophet (PBUH)  in treating a neighbor with his neighbor is the only way to solve problems that occur 

between neighbors, and working with his Sunnah it is the way to find happiness, goodness, blessing, love, and 

cooperation between neighbors, then lenient with The guidance of the Prophet (PBUH)  On the rights of neighbors 

is one of the most serious calamities that many people suffer in their lives, and it does not go away except by adhering 

to the correct Sunnah and working with it. In conclusion, we ask Allah, the Mighty and Sublime, bless us for adhere 

to his Sunnah, and making goodness to the neighbors. 
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 ملخص البحث

مع جيرانه وأصحابه، وذكر األحاديث  ول يهدف هذا البحث إلى إبراز حال وتعامل الرس

الواردة في ذلك، وكذلك يتطرق إلى بيان حال الصحابة وتعاملهم مع جيرانهم مع إظهار بعض 

النماذج الواردة التي تبين لنا مدى تعاون الصحابة وتعاطفهم وتراحمهم مع جيرانهم وحسن 

وار، وما يعانون به الكثير من معاملتهم. وتمكن إشكالية هذا البحث في تساهل الناس بحقوق الج

الجيران في تعاملهم مع جيرانهم، فجاء هذا البحث لدراسة هذه اإلشكالية وبيان خطورتها، وحلّها 

وأصحابه مع الجيران. وتبرز أهمية هذا البحث في حاجة الناس  بنماذج معايشة الرسول 

واإللتزام، كي ينال رحمة هللا في معاملتهم مع الجيران، والعناية به  لرجوع إلى هدي النبي ل

وينجون من عذابه في الدنيا واآلخرة. وقد اعتمد في البحث المنهج االستقرائي في جمع األحاديث 

الواردة في حقوق الجيران من السنة النبوية، والمنهج الوصفي التحليلي في بيان وتحليل المراد 

ديث الواردة في الباب من حيث الّصحة والمقصود من األحاديث، والمنهج النقدي في تمييز األحا

في معاملة  ي البحث أن التّأسي واالقتداء بالنب والضعف. ومن أهم النتائج الذي توصل إليها 

الجار مع جاره هي الطريقة الوحيدة في حّل المشاكل التي تحدث بين الجيران، والعمل بسنته 

، والمحبة، والتعاون بين الجيران، ثم هي الوسيلة التي تستقّر بها السعادة، والخير، والبركة

الكثير من  منها ينجيران من أخطر المصائب التي يعافي حقوق ال التساهل مع هدي النبي 

سأل هللا الباري ن زول إال بالتمسك مع السنة الصحيحة والعمل بها. وختاًما  ت الناس في حياتهم، وال  

الجيران إنه ولّي ذلك والقادر عليه اللهم  جّل في عاله أن يرزقنا التمسك بسنته واإلحسان إلى

 آمين.

     

 الجيران، المعايشة، الصحابة الكلمات المفتاحية:
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 والصحابة حال جيران الرسول 

مع جيرانه وأصحابه، مع ذكر األحاديث   هذا المبحث سيهدف إلى إبراز حال وتعامل الرسول  

الواردة في ذلك، وكذلك يتطرق إلى بيان حال الصحابة وتعاملهم مع جيرانهم مع إبراز بعض 

النماذج الواردة لذلك التي تبين لنا مدى تعاون الصحابة وتعاطفهم وتراحمهم مع جيرانهم وحسن 

التي سيتحدث عنها الباحث في خالل  معاملتهم في ذلك، وغير ذلك من األمور المهمة والمفيدة

 مطالب منها:  ثالثةبحثه. والمبحث له 

 

 وأصحابه مع جيرانهم المسلمين وغيرهم. تعامله 

هو أفضل الخلق  مع جيرانه نبدأ أوال بغير المسلمين، مما ال شك فيه أن الرسول  تعامله 

قمة في األخالق الحسنة، وهو  والبشر على االطالق، وهو أحسنهم خلقًا، فكان المصطفى 

ووضحت   [4]اْلقَلَم:    َوإِنََّك لَعَلى ُخلٍُق َعِظيمٍ قدوتنا، وقد بّين هللا تعالى في القرآن عن شأن خلقه:  

كما ورد في  .«خلقه القرآن كان»فقالت:  عائشة رضي هللا تعالى عنها لما سئلت عن خلقه 

عن سعد بن هشام بن عامر، قال: أتيت عائشة، فقلت: يا أم المؤمنين، أخبريني بخلق الحديث: 

َوإِنََّك لَعَلى ُخلٍُق هللا عز وجل:    ، أما تقرأ القرآن، قول«كان خلقه القرآن  »، قالت:  رسول هللا  

َلقَْد َكاَن لَُكْم فِي َرُسوِل ال تفعل، أما تقرأ: »ت: [ قلت: فإني أريد أن أتبتل، قال4]القلم:  َعِظيمٍ 

. فكان تعامله مع غير 1«، وقد ولد له[ حسنة؟ فقد تزوج رسول هللا  21]األحزاب:    هللِا أُْسَوة  

المسلمين من أحسن التعامل بل كان بعض الناس يدخلون اإلسالم ألجل هذه المعاملة الحسنة من 

 وثبت ذلك في الحديث الصحيح عند البخاري:  عند رسول 

 
 -المحقق: شعيب األرنؤوط  ،مسند اإلمام أحمد بن حنبل، أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني  1

(،  م2001/ هـ 1421، 1، طمؤسسة الرسالة، )بيروت: إشراف: د عبد هللا بن عبد المحسن التركي، مرشد، وآخرونعادل 
 . 24602، رقم  149، ص41ج
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يعوده، فقعد  ، فمرض، فأتاه النبي ، قال: كان غالم يهودي يخدم النبي عن أنس 

، فخرج النبي عند رأسه، فقال له: »أسلم«، فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له: أطع أبا القاسم 

 »2وهو يقول: »الحمد هلل الذي أنقذه من النار. 

 

مع الكفار في شؤون حياته، كون الغالم يخدم الرسول   نستفيد من هذا الحديث معاملته

المسلم مع غير المسلم، ولم تنه عن ذلك الشرع بل أجازته،   ، وهو أمر جائز في الشرع معاملة

مع الغالم اليهودي. وثانًيا نستدرك  والدليل على ذلك حديث أنس الذي يبين لنا تعامل النبي 

 من الحديث جواز زيارة المسلم لغير المسلم عند مرضه، وال سيما الجار، كما ثبت عن النبي  

عرض و يعوده، ثالثًا: الجلوس عند رأس المريض عند عيادته،  بأنه زار اليهودي عند مرضه كي  

ليه حيث قال أسلم، ووفقه هللا بقبول اإلسالم، وهناك درس آخر الذي وضعه إاإلسالم    الرسول  

من الولد أن يسلم قال له أبوه أطع   في قلوب أهل الغالم اليهودي حينما طلب الرسول    النبي  

لهؤالء القوم حتى جعلهم  ، فالذي استفتدت من سياق الحديث هو حسن معاملته أبا القاسم 

في طلبه لهم من تسليم ولدهم الغالم، فقال األب  عدم استطاعتهم في استرجاع طلب الرسول 

وهو يقول:  ، وخرج المصطفى ، فأسلم الغالم على يد رسول هللا « أطع أبا القاسم» :البنه

إلسالم   فائدة أخرى وهي حب الرسول  ب   نستفيد، وهذه العبارة  »الحمد هلل الذي أنقذه من النار«

وجد فرصة  الناس وقبولهم لدين اإلسالم وتركهم للكفر. وأيًضا استغالل الفرصة فالرسول 

تعالى، وكل هذه تعتبر دروس ذهبية حين زار الغالم، وهو عرضه لإلسالم وتم ذلك بمشيئة هللا 

 مع غير المسلمين من جيرانه في حسن معاملته لهم. وعبرة في تعامل النبي 

 

 

 
وسننه وأيامه   الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول هللا محمد بن إسماعيل أبو عبدهللا البخاري الجعفي،  2

زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد المحقق: محمد    )صحيح البخاري(،
باب إذا أسلم الصبي فمات، هل يصلى عليه، وهل يعرض على الصبي   كتاب الجنائز،هـ(، 1422، 1فؤاد عبد الباقي(، ط 

 . 1356، رقم 94، ص2، جاإلسالم
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في معاملتنا مع جيراننا المسلمين وغير المسلمين،   فينبغي لنا أن نتأسى ونقتدي بالرسول  

وهذا الحديث الذي بأيدينا يكفينا حجة ودليل ألهمية ذلك وجواز ذلك أو فضله، وال يكون جديًرا 

على كل مسلم سوء المعاملة لجاره الكافر غير المسلم، كونه كافًرا ليس حجة في إساءة المعاملة 

 نسى ذلك. إليهم، إذ أن له حق الجوار، وال ن

قال: »انطلقوا باسم هللا وباهلل وعلى  أنس بن مالك، أن رسول هللا  قال أبو داود: عن

 .3ملة رسول هللا، وال تقتلوا«

 

أيدينا في ظاهره ال عالقة له بهذا الباب من حيث الجوار، ولكن لو تأملنا ين  الحديث الذي ب 

ا وال ا فانًي شيخً يأمر أصحابه في الغزوات والحروب أن ال يقتلوا  هذا الحديث نرى أن النبي 

، وال تغلوا، وضموا غنائمكم، وأصلحوا وأحسنوا إن هللا يحب ا وال امرأةً وال صغيرً  طفالً 

 القوم قد يكون جيران بعضهم البعض، فحتى في الحرب يأمر النبي  ، فهؤالءالمحسنين«

 باإلحسان إلى الجيران، وهللا تعالى أعلم. 

 

 
ِجْستانيأبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن    3 المحقق: محمد محيي   ،سنن أبي داود،  بشير بن شداد بن عمرو األزدي الّسِ

،  37،ص 3، جباب في دعاء المشركينكتاب الجهاد، ، د. ط.، د. ت.(، المكتبة العصرية، صيدا :بيروت، )الدين عبد الحميد
السنن ، ردي الخراساني، أبو بكر البيهقيأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخْسَرْوجِ . وأخرجه البيهقي أيًضا: 2614رقم 

، رقم  153 ، ص9(، جم 2003 -هـ  1424، 3طدار الكتب العلمية، : بيروت، )المحقق: محمد عبد القادر عطا ،الكبرى
ضعيف أبي ، محمد ناصر الدين األلباني )قلت: إسناده ضعيف؛ لجهالة خالد هذا، وبه أعله المنذري(. ، قال األلباني: " 18153

 . 325  ، ص2(، جهـ1423، 1، طمؤسسة غراس للنشر و التوزيع :الكويت) ،داود
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، عن أبيه أنه أخبره: أنه 5، قال: أخبرني سعيد بن المسيب4عن ابن شهاب»قال البخاري:  

هللا بن أبي   ، فوجد عنده أبا جهل بن هشام، وعبدلما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول هللا  

يا عم، قل: ال إله إال هللا، كلمة أشهد لك بها  »ألبي طالب:  أمية بن المغيرة، قال رسول هللا 

فقال أبو جهل، وعبد هللا بن أبي أمية: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم  «عند هللا 

يعرضها عليه، ويعودان بتلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: هو  يزل رسول هللا 

: »أما وهللا ألستغفرن لك على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول: ال إله إال هللا، فقال رسول هللا  

فَأَْنَزَل ». وزاد مسلم:  6"[ اآلية113]التوبة:    َما َكاَن ِللنَِّبّيِ ا لم أنه عنك« فأنزل هللا تعالى فيه:  م

 : َما َكاَن ِللنَِّبّيِ َوالَِّذيَن آَمنُوا أَْن َيْستَْغِفُروا ِلْلُمْشِرِكيَن َولَْو َكانُوا أُوِلي قُْرَبى ِمْن بَْعِد هللاُ َعزَّ َوَجلَّ

[، وأنزل هللا تعالى في أبي طالب، فقال لرسول 113]التوبة:    يََّن لَُهْم أَنَُّهْم أَْصَحاُب اْلَجِحيمِ َما تَبَ 

 
بن سعد اعن سهل نزل الشام وروى ، أحد األعالم الزهري أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد هللا بن عبد هللا بن شهاب المدني 4

وعنه أبو حنيفة ومالك وعطاء بن أبي رباح وعمر بن عبد ، وابن عمر وجابر وأنس وغيرهم من الصحابة وخلق من التابعين

رأى عشرة من الصحابة وكان من   :قال ابن منجويه،  العزيز وهما من شيوخه وابن عيينة والليث واألوزاعي وابن جريج وخلق

وقال الليث ما رأيت عالما قط أجمع من ابن شهاب وال أكثر علما ، اقا لمتون األخبار فقيها فاضالأحفظ أهل زمانه وأحسنهم سي

دار الكتب  :بيروت، )طبقات الحفاظ، عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي. منه مات سنة أربع وعشرين ومائة

 . 95، رقم الترجمة 50 ، ص1هــــ(، ج1403، 1، طالعلمية
سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم، اإلمام أبو محمد القرشي المخزومي المدني،    5

ورأى  ولد في خالفة عمر ألربع مضين منها، وقيل: لسنتين مضتا منها. عالم أهل المدينة بال مدافعة.  ه[ 100 - 91]الوفاة: 

ن، وعليا، وزيد بن ثابت، وسعد بن أبي وقاص، وعائشة، وأبا موسى األشعري، وأبا هريرة، وجبير بن  عمر، وسمع: عثما

روى عنه: الزهري، وقتادة، وعمرو بن دينار، ويحيى بن  مطعم، وعبد هللا بن زيد المازني، وأم سلمة، وطائفة من الصحابة.

قال أسامة بن زيد، عن نافع: قال ابن عمر: سعيد  د، وآخرون.سعيد، وبكير بن األشج، وشريك بن أبي نمر، وداود بن أبي هن

  وكذا قال محكول، والزهري.   وقال قتادة: ما رأيت أحدا أعلم من سعيد بن المسيب.  [ 1104بن المسيب هو وهللا أحد المفتين. ]ص:

المحقق: الدكتور  ،  ات المشاهير َواألعالمتاريخ اإلسالم َوَوفي،  شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قَاْيماز الذهبي 

 . 80، رقم الترجمة 1103 ، ص2(، جم2003، 1، طدار الغرب اإلسالمي، )د. م:  بشار عّواد معروف

 . 1360، رقم 95، ص2، جباب إذا قال المشرك عند الموت: ال إله إال هللاكتاب الجنائز، الصحيح، البخاري،  6
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]اْلقََصص:   7إِنََّك اَل تَْهِدي َمْن أَْحَبْبَت َولَِكنَّ هللَا يَْهِدي َمْن َيَشاُء َوُهَو أَْعلَُم ِباْلُمْهتَِدي :هللا 

56]. 

 

مع  هذا الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه يوضح لنا كيفية تعامل الرسول 

جيرانه، وهذا عمه غير مسلم لكن لم يتركه على الكفر هكذا بل حاول حّق المحاولة ودعاه إلى  

 اإلسالم كي ينال رحمة هللا تعالى يوم القيامة، فهذا من حسن التعامل من قِبل المصطفى 

منهم بل يعمه ُحسن تعامله معه، ويحاول في إنقاذه من الكفر والضالل الكافر  لجيرانه، ال يترك

 إلى الهداية واإلسالم.

 

ما عندنا شيء إال كتاب هللا، وهذه الصحيفة عن النبي »، قال:  8عن عليوقال أيًضا: 

 :« ًهللا  ا، فعليه لعنةا، أو آوى محدثً المدينة حرم، ما بين عائر إلى كذا، من أحدث فيها حدث

والمالئكة والناس أجمعين، ال يقبل منه صرف وال عدل، وقال: ذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر 

ا ا فعليه لعنة هللا والمالئكة والناس أجمعين، ال يقبل منه صرف، وال عدل، ومن تولى قومً مسلمً 

قال   «ال عدل  بغير إذن مواليه، فعليه لعنة هللا والمالئكة والناس أجمعين، ال يقبل منه صرف، و 

 .9«عدل: فداء»أبو عبد هللا: 

 
المحقق:   ، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا    ،القشيري النيسابوريمسلم بن الحجاج أبو الحسن    7

،  باب أول اإليمان قول ال إله إال هللاكتاب اإليمان، ، د. ط.، د. ت.(، دار إحياء التراث العربي: بيروت، )محمد فؤاد عبد الباقي 
 .  24، رقم 54 ، ص1ج
قال يحيى بن    في رمضان بالكوفة، سنة أربعين.  توقي  .علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم، أبو الحسن، القرشي،    8

وقال محمد بن الصلت، عن ابن عيينة،  ، وهو ابن ثمان سنين.بكير، عن ليث، عن أبي األسود، عن عروة، قال: أسلم علي، 

د بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة حمم ، رضى األبرار.عن جعفر، عن أبيه، قال: قتل علي، وهو ابن ثمان وخمسين، 

،  خان  طبع تحت مراقبة: محمد عبد المعيد  دائرة المعارف العثمانية،  :الدكن  –حيدر آباد  )  ،التاريخ الكبير،  البخاري، أبو عبد هللا

 . 2343، رقم الترجمة 259 ، ص6جد. ط.، د. ت.(، 

 .  1870، رقم 20 ، ص3، جباب حرم المدينة ،المدينة فضائل كتاب الصحيح،البخاري،  9



 

 e-ISSN: 2600-8394                                                   VOL. 4. No. 1                                   January (1441-2020)      

Mu’āyashat Al-Rasūl Wa Aṣhābuhu Ma’a al-Jīrān 

-Nuh Ali- Saadeddin Mansour Muhammad- 

51 
 

 

حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أبي، »:  قال  عند البخاري أيًضا  وفي رواية أخرى

، على منبر من آجر حدثنا األعمش، حدثني إبراهيم التيمي، حدثني أبي، قال: خطبنا علي 

وعليه سيف فيه صحيفة معلقة، فقال: وهللا ما عندنا من كتاب يقرأ إال كتاب هللا، وما في هذه 

المدينة حرم من عير إلى كذا، فمن أحدث الصحيفة فنشرها، فإذا فيها أسنان اإلبل، وإذا فيها: »

«، وإذا فيه: ا وال عدالً فيها حدثا فعليه لعنة هللا والمالئكة والناس أجمعين، ال يقبل هللا منه صرفً 

ا فعليه لعنة هللا والمالئكة والناس »ذمة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلمً 

ال«، وإذا فيها: »من والى قوما بغير إذن مواليه فعليه أجمعين، ال يقبل هللا منه صرفا وال عد

 .10«ا وال عدالً لعنة هللا والمالئكة والناس أجمعين، ال يقبل هللا منه صرفً 

 

الروايتين لهذا الحديث تبين لنا حدود المدينة، وكل ما هو داخل الحدود فإنه واجب لكل 

الجار ألجل قربة الجوار، فوضع النبي مسلم أن ينتبه لحقوق الناس فيها وال يظلمهم، وال سيما 

  .الوعيد لكل من أحدث فيها حدثًا، أو آوى محدثًا، فعليه لعنة هللا والمالئكة، والناس أجمعين

لذلك اإلسالم دين عدل وسالم وأمن، يهتم دائما وأبًدا في كل ما يجلب الخير والنفع لألمة، ويدفع 

 يًرا على حقوق اإلنسان عموًما والمسلمين خاصة.  بل ويمنع كل ما يسبب لهم الشّر، ويحافظ كث

 

 :رضي هللا عنها لجيرانه مع مرافقة أهله إجابة دعوة الرسول 

، ثم جاء ا كان طيب المرق، فصنع لرسول هللا فارسًي  عن أنس، أن جارا لرسول هللا  

: »ال«، فعاد يدعوه، فقال رسول يدعوه، فقال: »وهذه؟« لعائشة، فقال: ال، فقال رسول هللا 

 
لقوله تعالى:  ، باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم، والغلو في الدين والبدع ،المدينة فضائل كتابالصحيح، البخاري،  10

 َّإاِلَّ الَحق ِ  . 7300، رقم 97 ، ص9، ج[171]النساء:  يَا أَْهَل الِكتَاِب الَ تَْغلُوا فِي ِدينُِكْم َوالَ تَقُولُوا َعلَى َّللاَّ
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: : »ال«، ثم عاد يدعوه، فقال رسول هللا : »وهذه؟«، قال: ال، قال رسول هللا هللا 

 .11»وهذه؟«، قال: نعم في الثالثة، فقاما يتدافعان حتى أتيا منزله

 

 الحديثما يستفاد من 

 

مثل هذا، وجواز أكله بعد اإلذن وطيب  اجلار والصديق، وجواز الشفاعة يف وفيه إجابة دعوةقال عياض: "   .1
غريه إذا دعى  نفسه وإن تقدم منعه لِِعلة ومنع ذلك بغري إذنه وحترمي طعام الطفيليني، ومنع أن حيمل اإلنسان 

ما يوافق صاحب الطعام من ذلك، وقاله مالك إال أن أيذن له صاحب الطعام أو أيمره  يإكرامه، إذ ال يدر 
نفسه الكراهة؛ ألنه يطعمه ما نفسه تكرهه وال علم عند اآلخر،   ل دعوة الرجل ويفمنع أن يظهر الرجبذلك، و 

 .12"فجمع الرايء والبخل وصفة ذى الوجهني، وإطعامه املسلم ما مل يطب له به نفسه
 

ا بني إجابته وتركها فاختار أحد اجلائزين خمرير  فكان النيب  ،إجابة الدعوةعذر مينع وجوب ه احلديث في أما   .2
االختصاص ابلطعام دوهنا وهذا من   أن أيذن لعائشة معه ملا كان هبا من اجلوع أو حنوه فكره    الإوهو تركها  

اجلائز اآلخر لتجدد  النيب هلا اختار  مجيل املعاشرة وحقوق املصاحبة وآداب اجملالسة املؤكدة فلما أذن 
ا كان يريده من إكرام جليسه وإيفاء حق معاشرته ومواساته فيما حيصل وقد سبق يف املصلحة وهو حصول م

ابب الوليمة بيان األعذار يف ترك إجابة الدعوة واختالف العلماء يف وجوب اإلجابة وأن منهم من مل يوجبها 
منهما يف أثر صاحبه   كهذه الصورة وهللا أعلم قوله )فقاما يتدافعان( معناه ميشي كل واحد   يف غري وليمة العرس

قالوا ولعل الفارسي إمنا مل يدع عائشة رضي هللا عنها أوال لكون الطعام كان قليال فأراد توفريه على رسول هللا 

 
باب ما يفعل الضيف إذا تبعه غير من دعاه صاحب الطعام، واستحباب إذن صاحب الطعام كتاب األشربة،  الصحيح، مسلم،    11

 ،   12243، رقم 270 ، ص19جالمسند، . وأحمد، 2037، رقم 1609 ، ص3، جللتابع
ى إِكَماُل  ، عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي، أبو الفضل 12 َشْرُح َصِحيح ُمْسِلِم ِللقَاِضى ِعيَاض الُمَسمَّ

(،  م1998/هـ1419، 1ط دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، :مصر)، المحقق: الدكتور يْحيَى إِْسَماِعيل ،الُمْعِلِم بفََوائِِد ُمْسِلم
 . 139، رقم  508 ، ص6ج
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 ويف هذا احلديث جواز أكل املرق والطيبات قال هللا تعاىل:  ُقْل َمْن َحرََّم زِيَنَة اَّللَِّ الَِِّت َأْخرََج لِِعَباِدِه
 .13[32ف: ]األعرا  َباِت ِمَن الر ِْزقِ َوالطَّي ِ 

أبن الدعوة مل تكن لوليمة وإمنا صنع الفارسي طعاما بقدر ما يكفي فيجاب عنه قال ابن حجر يف الفتح: "   .3
وحيتمل أن يكون الفرق أن عائشة كانت حاضرة عند  الواحد فخشي إن أذن لعائشة أن ال يكفي النيب 

الدعوة خبالف الرجل وأيضا فاملستحب للداعي أن يدعو خواص املدعو معه كما فعل اللحام خبالف الفارسي 
امتنع من اإلجابة إال أن يدعوها أو علم حاجة عائشة لذلك الطعام بعينه أو أحب أن أتكل معه منه فلذلك  

 .14"يعلم مثله يف قصة اللحام  ألنه كان موصوفا ابجلودة ومل
 .15يف هذا احلديث من الفقه إجابة الدعوة   .4
املنزل مل جيز، فإن مل تكن الدعوة فيه أنه ال جيوز للمدعو أن يضم إليه غريه إال إبذن، فإن مل أيذن صاحب    .5

 .16وليمة عرس مل جتب اإلجابة وهلذا قال له: وهلذه فقال: ال، فقال: ال
جالس فإنه ال يستحب له أن ينفرد عنه بطعام فيه دليل على أن كرمي النفس إذا كان معه صاحب له أو رفيق     .6

وقد كان عند عائشة مل   وحده  طيب دون أن يشركه فيه، ألن ذلك الفارسي ملا أراد أن يستدعي رسول هللا 
 .17يذهب حىت أخذ رفيقته معه

 
بيروت: دار إحياء التراث  ، )المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي 13

 .  210 -209، 13جهــ(، 1392، 2، طالعربي
أبو العال محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم  وانظر:  .561 ، ص9ج ،البخاريفتح الباري شرح صحيح ابن حجر،  14

محمد بن ، و190  ، ص4، د. ط.، د. ت.(، جدار الكتب العلمية  :بيروت، )تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي،  المباركفورى
دار آل بروم  )د. م:    شرح المجتبى«.شرح سنن النسائي المسمى »ذخيرة العقبى في  ،  علي بن آدم بن موسى اإلثيوبي الَولَِّوي

  ، ص 7ج ،التَّحبير إليَضاح َمعَاني التَّيسير، األمير عز الدين، و 365 ، ص28(، جم2003/هـ1424، د. ط.، للنشر والتوزيع
غ الفتح الرباني لترتيب مسند اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني ومعه بلو، أحمد بن عبد الرحمن بن محمد البنا الساعاتي، و645

 .  151 ، ص22، د. ت.(، ج2، طدار إحياء التراث العربي)د. م:   ،األماني من أسرار الفتح الرباني
المحقق: فؤاد  ،  اإلفصاح عن معاني الصحاح،  يحيى بن )هُبَْيَرة بن( محمد بن هبيرة الذهلي الشيبانّي، أبو المظفر، عون الدين   15

 .  371 ، ص5(، جهـ1417، د. ط.، دار الوطن، )د. م: عبد المنعم أحمد
 . 371 ، ص5، جاإلفصاح عن معاني الصحاح، الذهلي الشيبانّي، أبو المظفر، عون الدين 16
 المصدر نفسه، والصفحة نفسها. 17
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ني أجابه ، ومن خنوة اجلاهلية؛ فإنه بعد أن رده الرجل مرتكان بريئرا من الكرب  أن رسول هللا فيه دليل على    .7
 .18يف الثالثة

 مع جيرانه صبره 

من  قرصةً  فأخذتْ في اللحاف فدخلت شاة لجار لنا  قالت: كنت مع رسول هللا  19عن أم سلمة

: »ما كان ينبغي لك أن تعنفيها فقال رسول هللا    من بين لحييها،  استرة لنا، فقمت إليها، فأخذته

 .20إنه ال قليل من أذى الجار«

 
 . 371 ، ص5، جاإلفصاح عن معاني الصحاح، الذهلي الشيبانّي، أبو المظفر، عون الدين 18
سهيل زاد الركب ابن المغيرة بن عبد هللا بن عمر بن مخزوم. وأمها عاتكة بنت عامر بن واسمها هند بنت أبي أمية واسمه  19

ربيعة بن مالك بن جذيمة بن علقمة جذل الطعان ابن فراس بن غنم بن مالك بن كنانة. تزوجها أبو سلمة واسمه عبد هللا بن عبد 

لحبشة في الهجرتين جميعا فولدت له هناك زينب بنت األسد بن هالل بن عبد هللا بن عمر بن مخزوم وهاجر بها إلى أرض ا

في ليال بقين من شوال  تزوجها رسول هللا وبعد أبو سلمة  أبي سلمة. وولدت له بعد ذلك سلمة وعمر ودرة بني أبي سلمة.

صري، البغدادي  أبو عبد هللا محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالوالء، الب سنة أربع. وتوفيت في ذي القعدة سنة تسع وخمسين.

(،  م1990/هـ1410، 1، طدار الكتب العلمية: بيروت، )تحقيق: محمد عبد القادر عطا ،الطبقات الكبرى، المعروف بابن سعد

 . 69 ، ص8ج
حققه وخرج   ،مساوئ األخالق ومذمومها، أبو بكر محمد بن جعفر بن محمد بن سهل بن شاكر الخرائطي السامريأخرجه   20

  ، ص 1(، جم1993/هـ  1413، 1ط مكتبة السوادي للتوزيع،: جدة، )عليه: مصطفى بن أبو النصر الشلبينصوصه وعلق 

  ،معجم ابن األعرابي ، أبو سعيد بن األعرابي أحمد بن محمد بن زياد بن بشر بن درهم البصري الصوفيو ، 379، رقم 179

هـ   1418، 1ط دار ابن الجوزي، :العربية السعودية المملكة، )تحقيق وتخريج: عبد المحسن بن إبراهيم بن أحمد الحسيني

)ابن أبي لبابة( وأم سلمة؛ قال ابن أبي  . كما قال األلباني: وفي إسناد الحديث انقطاع بين 361، رقم 205، ص1(، جم1997/

أم سلمة، بينهما  "قال أبي: )عبدة بن أبي لبابة( عن أم سلمة في )الشاة( ، لم يسمع عبدة من ( :88حاتم في  المراسيل" )ص 

وكذا روي بإسناد آخر؛  ولوال االنقطاع؛ لكان الصواب أن يقال. إسناده صحيح؛ لما علمت من أن رجاله كلهم ثقات. رجل".

( : حدثنا أحمد بن رشدين: ثنا أحمد بن أبي الحواري: ثنا الوليد: ثنا شيبان 258/535/  23فقال الطبراني في " المعجم الكيير " )

وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات؛ غير أحمد بن رشدين، وهو  )اإلمام األلباني( قلت:  أبي سلمة عن أم سلمة به.عن يحيى عن 

، وكان يدلس تدليس التسوية. ومنه تعلم تساهل الهيثمي -هو: ابن مسلم الدمشقي  -والوليد  "كذبوه ". ضعيف، وقال ابن عدي:

قات ". فإنه لم يوثقه أحد سوى بن القاسم األندلسي، قال الذهبي في " المغني " رواه الطبراني، ورجاله ث ( :170/ 8في قوله ) 

التشبيه عنه الحافظ في " اللسان "،   يونف "ولم يكن بثقة". ( :16/110" ضعيف، وقيل: كان مشبهاً". وقال في " السير " ) ":

سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة ،  آدم، األلبانيأبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن    فراجعه.

،  653-652  ، ص14ج  (،م1992هـ/1412،  1طدار المعارف،    :الرياض  ،الممكلة العربية السعودية)  ،وأثرها السيئ في األمة

 .  6787رقم الحديث 
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 الحديثما يستفاد من 

صرب ومل أيخذ أي   مع جريانه، حيث حصل ما حصل، لكن الرسول   صرب حممد  احلديث يبني لنا قم ة     .1
وليس للجار، لكن مع رمحته ألمته وصربه  ة حصلت لرسول هللا يقرار لرد  بل صرب، مع أن الواقع اإلذا

 جلريانه، حتمل العملية، كي ال يؤذي جريانه، وال يبغضهم. 
يف بيته، ال أتخري  واحلرص يف حمافظة ما ملكه رسول هللا  احلديث وهو سرعة زوجة النيب نستفيد من    .2

 األخذ ما تريد الشاة أكله من فمها.  يف مثل هذا اجلانب لزوجاته، بل هي ابدرت يف
ف اجلريان تركت أم سلمة الشاة، وما أخذت، فهذا ما يدل يوخوفرا من تعن ،ف يف احلديثيإذاء اجلار ابلتعن   .3

 عليه خمالف احلديث، وهللا أعلم.  
 

 حاجة الجيران إلى بعضهم البعض

بيان تعاون الصحابة رضوان هللا عليهم أجمعين بعضهم البعض، فال ريب ليهدف هذا المبحث 

بعضهم البعض، فالمبحث يحاول   بعضهم البعض، ومسارعون في مساعدة  أن الصحابة قوم يحب

وتوضيح ما ندركه   ،سرد بعض األحاديث في القضية، مع نماذج تدل على قمة أخالقهم إلخوانهم

 من الدروس والعبر. 

 

 نماذج من حياة الصحابة وتعاونهم مع جيرانهم وإخوانهم

ن قد أخذ األنصار المهاجري هاجرون واألنصار، فمن الصحابة رضوان هللا عليهم الم  هناك قسمان

هم وأحسنوا إليهم كثيرا، و ن من مكة إلى المدينة فاستقبلنهم في المدينة بعد هجرة المهاجري جيرا

والمهاجرون تركوا مكة قصًدا للهجرة منها إلى المدينة، فتركوا كل ما يملكون من أموال 

وجل، بّدلوا ما عندهم من الدنيا لنيل ما عند هللا   وأغراض دنيوية، كل ذلك ألجل إيمانهم باهلل عز

سبحانه وتعالى من األجر الجزيل في الدنيا واآلخرة، والمهاجرون عند وصلوا المدينة أكرمهم 
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لة بعض النماذج واألمث ب نعّرفالمآخاة بينهم، ولذلك من الجدير أن  األنصار، بل وعقد النبي 

خير القرون، كيف عاشوا مع جيرانهم، وكيف أحسنوا إليهم، وكيف في حياة هؤالء األخيار، و

 تحملوا وصبروا في معاملتهم معهم. 

، قال: لما قدم المهاجرون المدينة من مكة، وليس عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك 

وكانت األنصار أهل األرض والعقار، فقاسمهم األنصار على أن يعطوهم ( يعني شيئا)بأيديهم 

أم سليم كانت أم عبد هللا بن   ،ثمار أموالهم كل عام، ويكفوهم العمل والمئونة، وكانت أمه أم أنس

أم أيمن موالته أم  عذاقا فأعطاهن النبي  أبي طلحة، »فكانت أعطت أم أنس رسول هللا 

لما فرغ من قتل أهل  »أن النبي  -قال ابن شهاب: فأخبرني أنس بن مالك  -أسامة بن زيد« 

يبر، فانصرف إلى المدينة رد المهاجرون إلى األنصار منائحهم التي كانوا منحوهم من ثمارهم، خ 

 .22أم أيمن مكانهن من حائطه« ، وأعطى رسول هللا 21إلى أمه عذاقها  فرد النبي 

هذا الحديث يرشدنا إلى إحسان األنصار وجهدهم وتكريمهم للمهاجرين بمجرد وصولهم 

المنورة،  فأعطوهم ما يستفيدون به من العيش، من أكل وشرب ومال وغير ذلك، إلى المدينة 

حيث أعطت أم أنس بن مالك وهي أم سليم عذاقًا وهو النخل، وهذه من األمور التي تعين أي 

جار إذا ساعد جاره بما يعينه من كسب رزقه وما يأكل ويشرب في أيام حياته، وال شك أن هذا 

ر على جاره أن يساعده عند حاجته لذلك، وهذا الذي ينبغي لألمة اإلسالمية من أهم ما ينبغي للجا

اإلقتداء والتأسي به من هدي الصحابة رضوان هللا عليهم أجمعين، فلو نرى أو نالحظ بعض 

يحتاجون قدر اإلمكان، وقدر ما   في مامساعدتهم  لدرة  ي حاجة إلى مساعدة، فعلينا المباجيراننا ف

 افل في مثل هذه األمور المهمة، المسارعة فيه مهّم جدًّا. وأالّ نتغ ،نستطيع

 
مجد الدين أبو السعادات    عذاقها« أي نخالتها.إلى أمي    ومنه حديث أنس »فرد رسول هللا  الذق هو النخل، قال ابن األثير: "   21

تحقيق:  ،النهاية في غريب الحديث واألثر، المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن األثير
الدين  . وقال شهاب  199، ص3ج  (،م1979/هـ  1399،  المكتبة العلمية  :بيروت، )محمود محمد الطناحي  -طاهر أحمد الزاوى  

بكسر العين المهملة وتخفيف الذال المعجمة جمع عذق بفتح العين وسكون الذال النخلة نفسها أو إذا كان حملها  القسطالني: 
أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطالني ،  موجودا والمراد ثمرها وألبي ذر عذاقا بفتح العين )فأعطاهن( أي النخالت

، 7طالمطبعة الكبرى األميرية، : مصر، )إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، عباس، شهاب الدينالقتيبي المصري، أبو ال
 . 367، ص4ج(،ه1323

 .  2630، رقم 165، ص  3، جباب فضل المنيحة ،كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاالصحيح، البخاري،  22
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، بينه وبين سعد بن ، قال: قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة فآخى النبي  عن أنس  و 

الربيع األنصاري، وكان سعد ذا غنى، فقال لعبد الرحمن: أقاسمك مالي نصفين وأزوجك، قال: 

سوق، فما رجع حتى استفضل أقطا وسمنا، فأتى به بارك هللا لك في أهلك ومالك، دلوني على ال

: أهل منزله، فمكثنا يسيرا أو ما شاء هللا، فجاء وعليه وضر من صفرة، فقال له النبي 

، قال: يا رسول هللا تزوجت امرأة من األنصار، قال: »ما سقت إليها؟« قال: نواة من 23»مهيم«

 .24ة«قال: »أولم ولو بشا -أو وزن نواة من ذهب  -ذهب، 

هذا الحديث الثاني الذي رواه أنس بن مالك نحو الذي مضى إال أن هذا الحديث ذكر أمر 

الذي جرى بين سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف حينما قسم ماله نصفين، وأعطى عبد 

الرحمن بن عوف نصف ماله، ولم يكتفي بذلك بل زاده بإحدى زوجته، لكن مع ذلك كله دعا 

ا فقال بارك هللا لك في مالك وأهلك، دلوني على السوق، وفعالً سعد بن عبد الرحمن لسعد خيرً 

 الربيع دّل عبد الرحمن بن عوف السوق، وبعد فترة عاد بمال وربح غزير ومبارك. 

 

 نستفيد من هذا الحديث والذي قبله ما يلي:

ر يف كشف حبهم حب الصحابة بعضهم لبعض، إذ مبجرد وصول الصحابة من مكة إىل املدينة بدأ األنصا   .1
 إلخواهنم من املهاجرين يف استقباهلم وسرورهم وفرحهم لقدومهم.

الصحابة رضوان هللا عليهم قمة يف العطاء والبذل واجلود والكرم، سعد بن الربيع منوذج يف ذلك حيث قسم    .2
رضوان  هللا ماله نصفني، وزاده ابلزوجة، فمن وصل هذه املنزلة وهذه املرتبة يف العطاء إال  أصحاب رسول 

 أمجعني.   هللا عليهم أمجعني، فال ريب أن  هذا فضل وعزة من هللا عز وجل إىل أصحاب رسول هللا 

 
 . 378 ، ص4ج، النهاية في غريب الحديث واألثر، ابن األثير أي ما أمركم وشأنكم. وهي كلمة يمانية. 23
فَإِذَا قُِضيَِت الصَّالةُ فَاْنتَِشُروا فِي األَْرِض َواْبتَغُوا ِمْن باب ما جاء في قول هللا تعالى: كتاب البيوع، الصحيح، البخاري،  24

َ َكثِيًرا لَعَلَُّكْم تُْفِلُحونَ  ِ َواْذُكُروا َّللاَّ ِ َخْير  ِمَن اللَّْهوِ  ،فَْضِل َّللاَّ  َوإِذَا َرأَْوا تَِجاَرةً أَْو لَْهًوا اْنفَضُّوا إِلَْيَها َوتََرُكوَك قَائًِما قُْل َما ِعْنَد َّللاَّ
اِزقِينَ  ُ َخْيُر الرَّ تَأُْكلُوا أَْمَوالَُكْم بَْينَُكْم بِاْلبَاِطِل إاِل أَْن تَُكوَن يَأَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ال [، وقوله: 11-10]الجمعة:   َوِمَن التَِّجاَرةِ َوَّللاَّ

 . 2049، رقم  53  ، ص3، ج[29]النساء:  تَِجاَرةً َعْن تََراٍض ِمْنُكمْ 
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سعد بن الربيع نصف  عرضقمة يف الزهد وهو كراهة الدنيا وحب اآلخرة، بعد أن  رسول هللا أصحاب    .3
ابرك هللا لك يف مالك وأهلك، دلوين على »، قال له عبد الرمحن: ماله لعبد الرمحن بن عوف وإحدى زوجاته

 ، فلم يقبل منه شيئرا من ماله وزوجاته، بل طلب منه أن يرشده إىل السوق كي يطلب بنفسه ما يعيش. «السوق
ومما نستفيد من هذا احلديث أيضرا أن الصحابة رضوان هللا عليهم حيبون األكل من كسب يدهم، وليس من    .4

فعبد الرمحن مل يقبل من السعد ماال وال زوجة، بل قبل منه إرشاداته يف التجارة  مال العطاء واهلبة والصدقة،
قمة يف االقتداء  كل ما كسب بيده، فهؤالء أصحاب رسول هللا حيث يعمل جبهده ويطلب ماله بيده وأي

بن  قال عكرمة»قال ابن كثري:  ،غزوة الريموك وانظر ما حدث يف. فكلهم خترجوا من مدرسته  ابلنيب 
يف مواطن وأفر منكم اليوم؟ مث اندى: من يبايع على املوت؟  قاتلت رسول هللا »أيب جهل يوم الريموك: 

فبايعه عمه احلارث بن هشام، وضرار بن األزور يف أربعمائة من وجوه املسلمني وفرساهنم، فقاتلوا قدام فسطاط 
وقد ذكر الواقدي وغريه   األزور رضى هللا عنهم.خالد حىت أثبتوا مجيعا جراحا، وقتل منهم خلق منهم ضرار بن  

أهنم ملا صرعوا من اجلراح استسقوا ماء فجئ إليهم بشربة ماء فلما قربت إىل أحدهم نظر إليه اآلخر فقال: 
دفعت إليه نظر إليه اآلخر فقال: ادفعها إليه، فتدافعوها كلهم من واحد إىل واحد حىت ماتوا  ادفعها إليها، فلما  

 .25«أمجعني  مجيعا ومل يشرهبا أحد منهم، 

 

 ثار الصحابة بعضهم البعض وعلى رأسهم عائشة رضي هللا عنها:يإ

 
المحقق: علي شيري، )د. م: دار إحياء    البداية والنهاية،أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي،    25

 . 15 ، ص 7م(، ج1988هـ/  1408،  1التراث العربي، ط
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قال: يا عبد ،    27، قال: رأيت عمر بن الخطاب26عن عمرو بن ميمون األودي  البخاري  روى

هللا بن عمر، اذهب إلى أم المؤمنين عائشة رضي هللا عنها، فقل: يقرأ عمر بن الخطاب عليك 

دفن مع صاحبي، قالت: كنت أريده لنفسي فألوثرنه اليوم على نفسي، فلما السالم، ثم سلها، أن أُ 

هم إلي من ذلك  ما كان شيء أ»أقبل، قال: له ما لديك؟ قال: أذنت لك يا أمير المؤمنين، قال: 

المضجع، فإذا قبضت فاحملوني، ثم سلموا، ثم قل: يستأذن عمر بن الخطاب، فإن أذنت لي، 

ا أحق بهذا األمر من هؤالء النفر فادفنوني، وإال فردوني إلى مقابر المسلمين، إني ال أعلم أحدً 

وا له وأطيعوا، وهو عنهم راض، فمن استخلفوا بعدي فهو الخليفة فاسمع  الذين توفي رسول هللا  

ا، وطلحة، والزبير، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وولج فسمى عثمان، وعليًّ 

عليه شاب من األنصار، فقال: أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى هللا، كان لك من القدم في اإلسالم 

أخي وذلك كفافا ال ما قد علمت، ثم استخلفت فعدلت، ثم الشهادة بعد هذا كله، فقال: ليتني يا ابن 

علي وال لي، أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين األولين خيرا، أن يعرف لهم حقهم، وأن يحفظ 

لهم حرمتهم، وأوصيه باألنصار خيرا الذين تبوءوا الدار واإليمان أن يقبل من محسنهم، ويعفى 

 
، سمع منه أبو إسحاق وحصين، قال أبو عمرو بن ميمون األودي، سمع معاذ بن جبل باليمن وبالشام وابن مسعود وعمر  26

ن أبي بلج وحصين: عن عمرو بن ميمون: رأيت نعيم: مات سنة أربع وسبعين، سكن الكوفة، قال نعيم بن حماد حدثنا هشيم ع

في الجاهلية قردة اجتمع عليها قرود فرجموها فرجمتها معهم، قال أحمد: كنيته أبو عبد هللا، قال يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل عن 

كنيته أبو عبد هللا، عبد العزيز وأبيه، روى عنه الثوري وشريك، قال سليمان بن عبد الرحمن:  أبي إسحاق: كنيته أبو عبد هللا.

قال موسى بن عمر بن عمرو بن ميمون: مات عمرو أبو عبد هللا سنة سبع وأربعين ومائة وكانت ام ميمون لبنى نصر ابن 

 .  368 -367 ، ص6جصحيح البخاري، البخاري،  معاوية من قيس غيالن وأبوه لألزد.

عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي، أمير المؤمنين، أبو حفص  27

استشهد في أواخر ذي الحجة سنة ثالث وعشرين. وأمه حنتمة بنت هشام المخزومية أخت أبي   .القرشي العدوي، الفاروق 

روى عنه: علي، وابن مسعود، وابن عباس وأبو هريرة، وعدة   شرون سنة.جهل. أسلم في السنة السادسة من النبوة وله سبع وع

وعن   من الصحابة، وعلقمة بن وقاص، وقيس بن أبي حازم، وطارق بن شهاب، ومواله أسلم، وزر بن حبيش، وخلق سواهم.

  ، أصلع آدم، أعسر يسر. وقال غيره: كان أمهق طواال  عبد هللا بن عمر، قال: كان أبي أبيض تعلوه حمرة، طواال، أصلع، أشيب.

وقال أبو رجاء العطاردي: كان طويال جسيما، وقال سماك بن حرب: كان عمر أروح كأنه راكب والناس يمشون، كأنه من 

شمس الدين أبو  . «ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر»وقال ابن مسعود:  رجال بني سدوس. واألروح: الذي يتدانى قدماه إذا مشى.

(،  م2006-هـ1427، د. ط.، دار الحديث :القاهرة) ،سير أعالم النبالء، مد بن عثمان بن قَاْيماز الذهبيعبد هللا محمد بن أح

 . 398 -397 ، ص2ج
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قاتل من ورائهم أن يوفى لهم بعهدهم، وأن ي  عن مسيئهم، وأوصيه بذمة هللا، وذمة رسوله 

 .28«وأن ال يكلفوا فوق طاقتهم

هذا الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه يبين لنا عناية الصحابة بحقوق الجوار فيما 

بينهم مع احترام بعضهم البعض، وال يتعالى أحد على اآلخر ألجل منصبه، ويكفينا ما جرى بين 

جيران، كيف ال، إذ أن عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب الخليفة وعائشة رضي هللا عنها، فهما  

أداء صالة الفريضة،  في مع أصحاب رسول هللا  يقضي وقتًا طويال في مسجد رسول هللا 

من جيرانه،   أمور العبادة والدين، وأي جوار أفضل من هذا، أصحاب رسول هللا  وغيرها من  

في كّل يوم. والجوار كما هو واضح لم يختصر  ن أغلب أوقاتهم مع رسول هللا كونهم يقضو

السفر، والتجارة، والوظيفة، وأي وظيفة أفضل من في في جوار البيوت، بل يشمل الجوار 

العبادة، فالصحابة لهم جوار في العبادة كونهم مع بعضهم في أغلب األوقات وأكثرها، حيث 

 وقوته، ثم بخدمة الصحابة لهذا الدين. انتصر اإلسالم بفضل هللا 

حيث لم يتعالى على عائشة    خطاب احترم حّق الجوار واعنتى بهفالخلفية الثاني عمر بن ال

الذي يعتبر من أفضل الجوار وأحسنه و كونه خليفة في ذاك الوقت، بل طلب منها جوار آخر 

وأفضل البشر على اإلطالق من دون خالف وال نزاع  وأرفعه وأعظمه، وهو جوار النبي 

عمر بن الخطاب اختار ووهو أبي بكر الصديق،    بين أهل العلم، وأفضل األمة بعد نبيها محمد  

كتفي بها بل طلب جوار وأحب أرقى الجوار مع أنه حصل عليها في حياتهم الدنيوية، بل لم ي

 زخ كذلك. رهؤالء في حياة الب 

فطلب عمر من عائشة عن هذا الجوار فهو طلب مفتوح وليس له قيود، بل طلب رضاها  

وموافقتها، وإال فقد أذن ألصحابه أن يدفنوه في مقابر المسلمين، وهذا الطلب مكرر األول في 

افقت وإال الدفن يكون في مقابر المسلمين، حياة عمر، والثاني بعد موته، حتى ال يجبرها، فإن و 

كونها ال يوجد أي بيوت بينهما. فهي  لمسجد رسول هللا  ةوهي مقبرة البقيع التي تعتبر جار

 
، رقم  103  ، ص3، ج، وأبي بكر، وعمر رضي هللا عنهماباب ما جاء في قبر النبي كتاب  الجنائز، الصحيح، البخاري،  28

1392 . 
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وسنة  . اللهم ارزقنا باقتداء والتأسي بسنة رسول هللا من أقرب األماكن بمسجد رسول هللا 

 أصحابه رضوان هللا عليهم أجمعين. 

 :ما يستفاد من حديث عمر بن الخطاب 

 هذا الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه نستفيد منه فوائد عديدة منها:

قالت: كنت أريده لنفسي فألوثرنه اليوم حب اجلريان بعضهم البعض، ففي احلديث قول عائشة رضي هللا عنها   .1
مر موجود يف قلبها وتريد هذا اخلري لعمر فهي تريد يف نفسها أن يكون عمر يف هذا املكان، فاأل  على نفسي،
 . بن خطاب  

تواضع اجلريان بعضهم لبعض، لو نتأمل جيدرا يف سياق هذا احلديث ومعانيه جند أن عمر بن اخلطاب يطلب  .2
من أم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها حاجة قيمة ومهمة، وعمر بن اخلطاب هو اخلليفة يف ذاك الوقت، العامل 

ت ملكه وخليفته ورائسته، لكن عمر مل يستخدم ومل يستغل هذا الفرصة وهذا املنصب أبن أيمر اإلسالمي حت
، بل أرسل ابنه عبد هللا بن الناس بعد موته بدفنه جبوار خري البشر وخري اخللق أمجعني على اإلطالق حممد  

عمر إىل عائشة يستأذهنا يف هذا األمر، وهنا مل يذهب عمر بنفسه إليها، حىت ال يلزمها فيما ال تريد حينما 
ترى وجهه، ألن من طبيعة اإلنسان حينما أييت اخلليفة إىل شخص حتت ملكه ويطلب حاجة، فهو يعطي فوررا 

الرئيس، لكن إذا أرسل شخصرا ابلقضية فهي أخف هيبة، وخطاب سواء شاء أم أىب، لعظم شأن اخلليفة و 
 ،«يقرأ عمر بن اخلطاب عليك السالم»بن اخلطاب يدل على قم ته يف التواضع إذ قال لعبد هللا بن عمر:  اعمر  

 ومل يقل اخلليفة عمر يقرأ عليِك السالم، بل أرسله مبجرد امسه دون استخدام منصبه. 
الصحابة حلقوق اجلريان، فال شك أن عمر بن اخلطاب أبرز معرفة حق اآلخرين، إذ واحلديث يبني لنا معرفة  .3

بيتها وغرفتها وحجرهتا،  كون قرب رسول هللا   أن احلكمة يف استئذان عمر لعائشة لدفنه قرب رسول هللا 
ب رسول فإذا كان ذلك كذلك فمن حقها أن يطلب عمر بن اخلطاب رضاها يف دفنه عند بيتها بعد وفاته وقر 

 .هللا  
هذا احلديث، وهللا أعلم، أن يبني فضل أىب بكر وعمر مبا ال يشركهما فيه أحد، وذلك أهنما قال ابن بط ال: "   .4

حياته، وعادا ضجيعيه بعد مماته، فضيلة خصهما هللا هبا، وكرامة حبامها هبا، مل  يف كاان وزيرى رسول هللا 
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لزبري أن ال يدفنها معهم خشية أن تزكى بذلك، وهذا من تواضعها حتصل ألحد، أال ترى وصية عائشة إىل ابن ا
وإقرارها ابحلق ألهله وإيثارها به على نفسها من هو أفضل منها، ومل تر أن تُ زَكَّى بدفنها مع الرسول، ورأت 

هلا ذلك ورغب إليها فيه، ألن املوضع كان بيتها، وكان  يفعمر بن اخلطاب لذلك أهالر. وإمنا استأذهنا عمر 
فيه حق، وكان هلا أن تؤثر به نفسها لذلك، فآثرت به عمر، وقد كانت عائشة رأت رؤاي دلتها على ما فعلت 

بيتها    رسول هللا، ودفن يف  ها على أىب بكر الصديق، فلما تويفحجرها، فقصت  يفحني رأت ثالثة أقمار سقطن  
القبور  وتى الصاحلني يفقال أبو بكر: هذا أحد أقمارك، وهو خريها. فيه من الفقه: احلرص على جماورة امل

 .29"قبورهم من الصاحلني  رغبة أن يناهلم دعاء من يزورهم يفطمعرا أن تنزل عليهم رمحة فتصيب جرياهنم، أو 
على أن لعائشة حرية اتمة يف رجوعها عم ا احلديث أن طلب عمر لعائشة يف حياته يدل  منومما نستفيد    .5

ه يففقال ابن بط ال: "،  «فإذا قبضت فامحلوىن، مث قل: يستأذن عمر»وافقت لعمر يف حياهتا لذلك قال عمر:  
علم أنه ال جيوز من الفقه: أن من ُوِعَد أنه جيوز له الرجوع فيها، وال يقضى عليه ابلوفاء هبا، ألن عمر لو 

 .30"عدهتا، ملا قال ذلك  لعائشة الرجوع يف
حاجة مهمة أن له أن يسأل الرسول قبل وصوله إليه،   ه من الفقه: أنه من بعث رسوالر يفوفيقال ابن بطال: "   .6

م فاعله بل هو من احلرص على اخلري، لقوله البنه  وقبل إيراده الرسالة عليه، وال يُعدُّ ذلك من قلة الصرب، وال يُذُّ
 .31"وهو ُمقبٌل: ما لديك

وفيه: أن اخلليفة مباح له أن ال يستخلف على املسلمني غريه، ألن رسول هللا مل يستخلف قال ابن بطال: "   .7
ا، وأن لإلمام أن يرتك األ الناس بعده من حيسن االختيار لألمة. وفيه:  مر شورى بني األمة إذا علم أن يفأحدر

   .32"إنصاف عمر وإقراره بفضل أصحابه

 
،  تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم ،شرح صحيح البخارى البن بطال، خلف بن عبد الملكابن بطال أبو الحسن علي بن  29

 .  380  ، ص3ج(، م2003 / هـ 1423،  2، طمكتبة الرشد :السعودية، الرياض)
 المصدر نفسه، والصفحة نفسها. 30
 . 381، ص3ج المصدر نفسه،  31
 المصدر نفسه، والصفحة نفسها. 32
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الوجه ابحلق ال يُذم املادح به، ألن عمر مل ينه األنصارى حني ذكر فضائله،   وفيه: أن املدح يفقال ابن بطال: "   .8
 .33"الوجه املنهى عنه إمنا هو املدح ابلباطل  هبذا أن املدح يففبان  

وفيه: أن الرجل الفاضل ينبغى له أن خياف على نفسه وال يثق بعمله، ويكون الغالب عليه قال ابن بطال: "   .9
َوالَِّذيَن ، ويصغر نفسه، لقوله: ليتىن ختلصت من ذلك كفافرا، وقد سئلت عائشة عن قول هللا تعاىل: اخلشية

، فقالت: نعم، الذين يعملون األعمال الصاحلة وخيافون أال تتقبل [60]املؤمنون:    يُ ْؤتُوَن َما آتَ ْوا َوقُ ُلوهُبُْم َوِجَلةٌ 
الغاية  أنفسهم يف الغاية القصوى، ويعدُّون رهبم يفبادة منهم، وعلى هذا مضى خيار السلف، كانوا من ع

 .34"السفلى خوفرا على أنفسهم، ويستقلون لرهبم ما يستكثره أهل االغرتار
ويف هذا احلديث داللة واضحة وصرحية على أمهية جوار الصاحلني الطيبني األتقياء يف القبور، والسنة النبوية    .10

بعد وفاته دفن يف  تبني  لنا أمهية جوار الصاحلني يف الدنيا عند بيوهتم، وبعد املمات عند القبور، فالرسول 
، ومن مث عمر بن اخلطاب نه جبوار حبيبه املصطفى  بيت وحجرة عائشة رضي هللا عنها، وأبو بكر مل ا تويف دف

فأحب أن يدفن جبوارمها بعد وفاته، لذلك طلب من عائشة رضي هللا عنها أن ترضى بدفن عمر بعد مماته، 
 وفعالر وافقت ذلك ودفن عمر جبوارمها بعد موته. 

مبكان سواء يف حياهتم أو بعد أن جوار الصاحلني من األمهية تفيده من هذا احلديث الصحيح والذي نس   .11
ا اختيار جوار الناس  مماهتم، فعلينا أيها املسلمون من طلبة العلم وغريهم التحري والتأين يف اجلوار، فمهم  جدًّ
الطيبني أصحاب خلق حسن ومعاملة طيبة، ألن يف ذلك من اخلري الكثري والربكة الطيبة الِت ال تعد  وال حتصى، 

قلبه مطمئنة، كون جاره صاحل وطيب. وإذا كان غري صاحل فال يراتح قلبه إال بعد رجوعه فاجلار يغيب عن بيته و 
  شأنه أن يرزقنا جوار الصاحلني.وأدرك أهله يف صحة وسالم وعافية، فنسأل هللا جل  

أخبرنا أبو مصعب، قال: حدثنا مالك, أنه بلغه عن عائشة, زوج »: 35قال اإلمام مالك

أعطيه »ها، وهي صائمة، وليس في بيتها إال رغيف، فقالت لموالتها: ا سأل , أن مسكيًن النبي 

حتى  فما أمسينا,»، قالت: «أعطيه إياه»، فقالت: «ليس لك ما تفطرين عليه»، فقالت: «إياه

 
 والصفحة نفسها.المصدر نفسه،  33
 .  382-381ص ،3ج، شرح صحيح البخارى البن بطالابن بّطال،  34
، )بيروت: محمود خليل  -المحقق: بشار عواد معروف    ،موطأ اإلمام مالك،  مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني  35

 .  2105، رقم  176  ، ص2(، جهـ1412، د. ط.، مؤسسة الرسالة 
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، فدعتني عائشة رضي هللا عنها, «أهدى لنا أهل بيت أو إنسان ما كان يهدي لنا شاة وكفتها

 .36«من قرصككلي من هذا، هذا خير »فقالت: 

 قمة في العطايا إلى جيرانهم أصحاب رسول هللا 

، أن عمر بن الخطاب، رضي هللا تعالى عنه أخذ أربعمائة دينار فجعلها في 37عن مالك الداراني

ث ساعة في البيت حتى تنظر ما صرة فقال للغالم: اذهب بها إلى أبي عبيدة بن الجراح، ثم تلّب 

فقال: يقول لك أمير المؤمنين: اجعل هذه في بعض حاجتك، فقال: وصله يصنع، فذهب بها الغالم  

هللا ورحمه، ثم قال: تعالي يا جارية، اذهبي بهذه السبعة إلى فالن، وبهذه الخمسة إلى فالن، 

وبهذه الخمسة إلى فالن، حتى أنفذها. فرجع الغالم إلى عمر رضي هللا تعالى عنه وأخبره فوجده 

في البيت ساعة حتى تنظر ما يصنع  هُ لَّ بن جبل، فقال: اذهب بها إلى معاذ وتَ قد أعد مثلها لمعاذ 

فذهب بها إليه فقال: يقول لك أمير المؤمنين: اجعل هذه في بعض حاجتك، فقال: رحمه هللا 

ووصله، تعالي يا جارية، اذهبي إلى بيت فالن بكذا، اذهبي إلى بيت فالن بكذا، فاطلعت امرأة 

وهللا مساكين فأعطنا، ولم يبق في الخرقة إال ديناران فدحا بهما إليها، ورجع  معاذ فقالت: ونحن

 . 38الغالم إلى عمر فأخبره فسر بذلك وقال: »إنهم إخوة بعضهم من بعض«

 
وعن مالك رحمه هللا؛ أنه بلغه عن عائشة رضي هللا عنها:   "ضعيف موقوفضعيف الترغيب والترهيب: " قال األلباني في  36

، فقالت لموالة لها: أَعطيه ً سأَلها وهي صائمة، وليس في بيتها إال رغيف  إياه. فقالت: ليس لِك ما تفطرين عليه.   دأَن مسكينا
لنا أهُل بيت أو إنسان ما كان يُهدي لنا، شاةً وكفََنها، فدعتها عائشة فقالت:   فقالت: أعطيه إياه. قالت: ففعلت. فلما أمسينا أَهدى

  ، المملكة العربية السعودية، )َضعيُف التَّْرِغيب َوالتَّْرِهيب، محمد ناصر الّدين األلباني". كلي من هذا، هذا خير من قُرصك
 . 514، رقم الحديث 261 ، ص1ج(، م2000/ هـ1421، 1ط مكتَبة الَمعارف ِللنَْشِر والتوزْيع، :الرياض

له إدراك، وسمع من أبي بكر الّصديق، وروى عن الّشيخين،  مالك بن عياض: مولى عمر، هو الّذي يقال له مالك الّدار. 37

أحمد    أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن  روى عنه أبو صالح السمان، وابناه: عون، وعبد َّللاَّ ابنا مالك.  ومعاذ، وأبي عبيدة.

دار الكتب  :بيروت، )تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض ،اإلصابة في تمييز الصحابة، بن حجر العسقالني

 .  216 ، ص6جهـــ(،1415، 1، طالعلمية

 :السعادة)  ،األصفياءحلية األولياء وطبقات  ،  أبو نعيم أحمد بن عبد هللا بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران األصبهانيو  38

أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة هللا المعروف بابن  و، 237 ، ص1ج(، م1974 -هـ 1394د. ط.،  بجوار محافظة مصر،
(،  م1995/ هـ1415، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، )د. م: المحقق: عمرو بن غرامة العمروي ،تاريخ دمشق، عساكر

المملكة العربية ) ،َصِحيُح التَّْرِغيب َوالتَّْرِهيب، محمد ناصر الدين األلباني األلباني: "حسن موقوف" قال . 436 ، ص57ج
 . 926، رقم 551 ، ص 1(، جم2000 /هـ 1421،  1ط مكتَبة الَمعارف ِللنَْشِر والتوزْيع،: الرياض ،السعودية
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 اآلثار والفوائد التي تندرج تحت هذا الحديث: 

طائلة ويتصدق هبا على جريانه الوال معمر بن اخلطاب أيخذ أو  ،رياهنمجلحب الصحابة رضوان هللا عليهم  .1
وهذا املبلغ أربعمائة ديناررا، ال شك أنه مبلغ كبري، فاحلب هلل فقط جيعل هذا الصحايب اجلليل اخلليفة الثاين يف 

 جريانه.   ىحد إاإلسالم يهدى هذا املبلغ إىل 
، إذ أن عمر صطفى  اختبار الصاحلني يف عبادهتم وورعهم وتقواهم وزهدهم وحبهم يف هللا ومتسكهم بسنة امل .2

مببلغ من املال هدية له أبن يستخدمها يف حوائجه وقضاايه،   إىل أيب عبيدة بن اجلراح،بن اخلطاب أرسل غالمرا  
لكن عمر بن اخلطاب يف قلبه شيء، وهو معرفته مبثل هؤالء القوم والزهاد وعباد الرمحن الذين طلقوا الدنيا 

ل  املال يف حوائجه فهو يعلم أنه سيأخذ بعضها وينفق بعضها وال ورموها وراء ظهورهم أبنه صعب أن ميسك ك
مث تلبث ساعة يف البيت يرتكها يف بيته أعين أبو عبيدة بن اجلر اح، هلذا السبب قال عمر بن اخلطاب للغالم، 

، والقصد هنا من عمر بن اخلطاب، الغالم عليه أن ينظر إيل أيب عبيدة بن اجلراح بعد حىت تنظر ما يصنع 
تسليمه للمال ماذا يصنع هبا، هل يرتكها يف بيته أو ينفقها، وفعال بعد أن قبل أبو عبيدة بن اجلراح هذا املبلغ 

اذهيب هبذه السبعة إىل فالن، »، مث دعا جاريته وخادمته وقال هلا:  «وصله هللا ورمحه»من املال دعا لعمر بقوله:  
فهنا ندرك أن عمر اخترب هذا الصحايب  .«فالن، حىت أنفذهاوهبذه اخلمسة إىل فالن، وهبذه اخلمسة إىل 

 جبرياهنم.  اجلليل، وجنح الصحايب اإلختبار بفضل هللا ورمحته. وهذا هو حال أصحاب رسول هللا  
نستفيد من هذا احلديث بفائدة أخرى وهي: البذل والعطا مسة من مسات الصحابة وأحد رموز أخالقهم    .3

بعضهم البعض، وإذا أتم لنا يف هذا احلديث احلسن املوقوف أن عمر رياهنم وإخواهنم و جلالفاضلة، حيبون اخلري 
بدأ بل  أهدى هلذا الصحايب املبلغ من املال علمرا أبن له حاجة فيه، لكن حينما وصله املال مل يفكر عن نفسه  

هذا اخلُلق العظيم، يفكر عن اآلخرين وعن جريانه، فبدأ يتصدق به إىل بعض جريانه حىت انتهت، فما أحسن  
وهل كان حالنا اليوم هكذا أيها القارئ، وإن كان األمر العكس، فعلينا التأسي هبدي هؤالء كي نفوز برمحة 

 هللا تعاىل ورضوانه.  
ومن مث فائدة أخرى أبن هدية عمر ليست لشخص واحد بل هي على أكثر من واحد، فهذا يدل على كثرة    .4

بعضهم البعض، فنفس ما أعطي عمر أليب عبيدة بن اجلراح، أهدي إىل معاذ   مع جرياهنم و   مع تعاون الصحابة  
بن جبل، وعمر أيضرا خيتربه كما اخترب أبو عبيدة بن اجلر اح، فطبعرا أرسل الغالم إىل إىل معاذ بن جبل، وأخرب 
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عالر وصل الغالم أن ينتظر ساعة، كما فعل مع أيب عبيدة بن اجلر اح، حىت يرى ما الذي سيحدث عندئذ، وف
معاذ ابآلخرين دون التفكر عن نفسه، فدعا فبدأ الغالم، وسلم اهلدية إىل معاذ بن جبل، وانتظر الغالم، 

ويف أثناء تقسيمه طلعت   اذهيب إىل بيت فالن بكذا، اذهيب إىل بيت فالن بكذا،»خادمته وجاريته فقال هلا:  
زوجته أعين زوجة معاذ بن جبل، فرأت أن التقسيم ال ينتهي، وإمنا يزداد العطاء والتقسيم حىت ال يكاد يبقى 

. ويف ذاك الوقت مل يبقى مما أرسله عمر إليه «وحنن وهللا مساكني فأعطنا». فقالت الزوجة: «يف البيت شيء
 أعطاها، ألهنا طلبت وتكلمت عن املوضوع، وإن مل تتكلم قد ينتهي بدوهنا.من أربع مائة دينار إال ديناران، مث  

فهنا يف كالم زوجة معاذ بن جبل أنخذ فائدة أحرى وهي أن الصحابة حيبون غريهم أكثر من حبهم ألنفسهم،    .5
حاجة   فمعاذ بن جبل أهدي له عمر هذا املبلغ من املال، حلاجته اخلاصة، ليس حلاجة اآلخرين، ويعرف أنه يف

ماسة إىل هذا املبلغ من املال، وأقرت ذلك امرأته أبهنم مساكني لذلك أعطاهم عمر بن اخلطاب هذا املال، 
اآلخرين يف قلوب هؤالء أكثر، وقد يؤثر على نفسه، مع حاجته للمال ويعطيها لغريه، هذا لكن كون حب 

اَر ورضوا عنه، قال هللا تعاىل يف كتاب العزيز:  أمجعني  هو حال أصحاب رسول هللا  َوالَِّذيَن تَ بَ وَُّؤا الدَّ
ُدوَن يف ُصُدورِِهْم حاَجةر ممَّا أُوتُوا َويُ ْؤثِرُ  مياَن ِمْن قَ ْبِلِهْم حيُِبُّوَن َمْن هاَجَر إِلَْيِهْم َوال جيَِ وَن َعلى أَنْ ُفِسِهْم َوَلْو َواإْلِ

: 39[. قال ابن عاشور يف تفسريه9]احلشر:   ونَ ُشحَّ نَ ْفِسِه فَُأولِئَك ُهُم اْلُمْفِلحُ  ْن يُوقَ كاَن هِبِْم َخصاَصٌة َومَ 
يف ذلك اختيارا منهم  َويُ ْؤثُِروَن َعلى أَنْ ُفِسِهمْ : واملعىن واإليثار: ترجيح شيء على غريه مبكرمة أو منفعة."

ُدوَن يف صُ وهذا أعلى درجة مما أفاده قوله:  فلذلك عقب به ومل يذكر مفعول  ُدورِِهْم حاَجةر ممَّا أُوتُواَوال جيَِ
 عليه.  ممَّا أُوتُوايؤثرون لداللة قوله:  

مقارنة حبال كثري من الناس يف وقتنا الراهن واحلاضر نرى أن األمر هو العكس يف كثري من الناس ومن اجلريان،    .6
ا، ولكن يدخلها يف بيته،  وأيكلها كم من اجلريان جيدون تربعات وصدقات وهدااي من اآلخرين كثرية جدًّ

ا منها، وحىت لو وجدوا اجلريان شيئرا منها وحده، سواء مال كانت أم طعام، وال يعرفها جريانه وال جيدون قسطر 
ابألخص، والسنة على  فهي رائحة فقط وليس احلقيقة، إمنا جمرد رائحة. فأين حنن مع أحاديث الرسول 

، فال شك أن األمر شتان ما بني أعمال الصحابة العموم، وأين أعمالنا مع أعمال أصحاب رسول هللا 

 
)تونس: الدار التونسية للنشر، د. ط.، التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي،  39

 . 94- 93 ، ص 28ج ه(،1984
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ألمة اإلسالمية هو االهتمام ابلسنة وما عليه الصحابة رضوان هللا عليهم الذين وبني أعمالنا، فنداء السنة إىل ا
 . تعلموا وتتلمذوا على يد خري البشرية أمجعني وخامت النبيني وإمام املرسلني حممد  

جيد جارية ختدم هلم، وهذا  يف احلديث أن الغالم حينما يصل إىل كل بيت من بيوت أصحاب رسول هللا     .7
ة بعض الصحابة يف بيوهتم، وال شك أن وجود اجلارية يف البيت له أمهية كربى، من ذلك مساعدهتا يعترب عاد

، أو خارج البيت، كإرساهلا لشراء يف خدمة البيت سواء داخل البيت، كالطبخ، والت نظيف، وغسل املالبس
 ه ويتحمله. شيء، أو أخذ شيء أو توزيع شيء معني، كل هذه حوائج حيتاجه صاحب البيت ملن يكفل

لكان جيد وطيب لنا يف حياتنا األسرية، كم  أصحاب رسول هللا فلو أنخذ هبذه العادة الطيبة من بعض    .8
من النساء الفقريات واملسكينات حيتاج إىل أن خيدم الناس ولو أبجرة قليلة، فأخذ اخلادمة يف البيت له فوائد 

، ومن هذه الفوائد ما أييت: وجود اخلادمة يف اعديدة من جانب الشخص وأهله، ومن جانب اخلادمة أيضر 
البيت جيعل البيت نظيفرا غالبرا، والنظافة ال شك  أبهنا راحة ونعمة يتمن ها كل عاقل، واثنيرا: حوائج البيت جتري 
بشكل جيد بوجود اجلارية أو اخلادمة يف عصران احلاضر، كل ما حيتاجه صاحب البيت أو ربة البيت يف بيتها 

دي اخلادمة وتطلب منها ذلك، وفورا ترى سرعة إجابة اخلادمة هلذا األمر مع احرتام ابلغ، وال ريب أن فقط تنا
هذا من األمور الِت جتلب الراحة يف البيت، اثلثرا: رعاية األطفال، هناك أمهات هلن أشغال وأعمال داخل 

أن يقمن هبذه األعمال القيمة، لكن  ق يف تنفيذها ألجل األوالد، ألهنم ال يرتكوهننئوخارج البيت جيدن عوا
ك حراسة البيت عند غياب حينما حيضرون أهل البيت خبادمة أو جارية فهي تتكفل عن هذا وتنفذه، وكذل

، فاخلادمة تكون يف البيت وتقوم خبدمة البيت وتنظيفه إىل أن يرجعوا. ويف نفقة اجلارية أو اخلادمة أجر أهله
 املالبس، وقضاء حوائجها كلها أجر كبري. جزيل، وإلحسان إليها ابملال، و 

 

 الخاتمة

 نتائج البحث:

 :توصل إليها البحث تيأهم النتائج الومن 
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اره هي الطريقة الوحيدة يف حل  املشاكل الِت حتدث بني جليف معاملة اجلار  يب الت أسي واالقتداء ابلنأن    .1
 .اجلريان 

 .هي الوسيلة الِت تستقر  هبا السعادة، واخلري، والربكة، واحملبة، والتعاون بني اجلريان   سن ة الرسول  العمل ب .2
الكثري من الناس يف حياهتم،   ايف حقوق اجلريان من أخطر املصائب الِت يعانون هب  التساهل مع هدي النيب     .3

 نة الصحيحة والعمل هبا.إال ابلتمسك مع الس    لزو توال  
أحسن معاملته مع جريانه املسلمني وغري املسلمني، لذلك اجلدير لكل من ينتمي إىل هذا الدين  الرسول  .4

 .من الكفار إقتداءرا هبدي النيب    احلنيف أن حيسن إىل جاره املسلم وغريه
 مع الغالم اليهودي عندما  النيب املعاملة إليه كما ثبت عندجواز اإلحسان إىل اجلار الغري املسلم، وحسن  .5

، وخرج املصطفى أطع أاب القاسم، فأسلم الغالم على يد رسول هللا  أن يسلم، فقال أبوه:    طلب الرسول  
    :فكل هذا بسبب حسن اخللق واملعاملة من عند رسول هللا   .»احلمد هلل الذي أنقذه من النار«وهو يقول
    ذلك. إىل هؤالء الكفار، ولوال ذلك ملا كان 

جاره    املسلم عند احلاجة لذلك من مرض، أو ابتالء، أو حنو ذلك، كما زار الرسول  جواز زايرة اجلار الغري .6
 الغالم اليهودي. 

حترمي إيذاء اجلار، سواء مسلم كان أم غريه، وال قليل من إيذاء اجلار، فمهما وقع من األذى ما يضر  اجلار، أو  .7
 .: »ما كان ينبغي لك أن تعنفيها إنه ال قليل من أذى اجلار«رسول هللا يغضبه، أو يقلقه، فهو أذى.  

م، سعد بن الربيع منوذج يف ذلك حيث قسم الصحابة رضوان هللا عليهم قمة يف العطاء والبذل واجلود والكر  .8
 رضوان هللا عليهم أمجعني.  ماله نصفني، فمن وصل هذه املنزلة وهذه املرتبة يف العطاء إال  أصحاب رسول هللا  

كراهة الدنيا وحب اآلخرة، بعد أن أعطى سعد بن الربيع نصف ماله قمة يف الزهد و  أصحاب رسول هللا  .9
ابرك هللا لك يف مالك وأهلك، دلوين على »لعبد الرمحن بن عوف وإحدى زوجاته، قال له عبد الرمحن: 

 ، فلم يقبل منه شيئرا من ماله وزوجاته، بل طلب منه أن يرشده إىل السوق كي يطلب بنفسه ما يعيش. «السوق
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Ibn Ḥanbal,  ʾAbū ʿabdillah ʾAḥmad bin Muḥammad, Musnad ʾAḥmad, ed: Shuʿayb al-ʾarnāʾūṭ, ʿādil murshid and et: 
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