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Abstract
The research presents the ethics of the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) in
dealing with his family through the correct ahaadeeth, and his importance in identifying the ethics of
dealing with the family, and aims to establish an educational curriculum based on the guidance of the
Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him).
The researcher used the method of analytical presentation of the hadiths in that, and reached the
conclusion that: that the treatment of the Prophet peace be upon him with his family had a clear impact
in its validity.
The researcher was encouraged to develop a special course on the ethics of the Prophet (peace
and blessings of Allaah be upon him
Keywords: the wife / Ethics/ Dealing/ Method/ Family/ relations.
الملخص
يعرض البحث أخالق النبي صلى اهلل عليه وسلم في التعامل مع أسرته من خالل األحاديث الصحيحة ،وتبرز أهميته في

التعرف على أخالقيات التعامل مع األسرة ،ويهدف إلى تأسيس منهج تربوي قائم على هدي النبي صلى اهلل عليه وسلم.

وقد استخدم الباحث منهج العرض التحليلي لألحاديث الواردة في ذلك ،وتوصل إلى نتائج منها :أن تعامل النبي صلى اهلل عليه
وسلم مع أسرته كان له األثر الواضح في صالحها.
وقد أوصى الباحث بوضع مقرر خاص عن أخالق النبي صلى اهلل عليه وسلم بهدف االقتداء به لتنشأ أجيالنا على أخالق

حميدة في التعامل مع مجتمعهم ،فيتحصنون بذلك من الوقوع في كثير من المشكالت.
الكلمات المفتاحية  :الزوجة  ،أخالقيات  ،التعامل  ،منهج  ،األسرية  ،العالقات.

المقدمة

الحمد هلل الذي جعلنا من أمة اإلسالم ،وأرشدنا إلى اتباع خير األنام ،محمد عليه الصالة والسالم ,وأصلي وأسلم على هذا النبي

الكريم ،ذي الخلق العظيم ،والقدوة الحسنة ألمته ,والنموذج البشري الكامل ,وهو من تلقى رسالة ربه ،فأخذ ينظم واقع المجتمع ،ويضع
ُول
القواعد الشرعية في المجتمع المسلم الجديد؛ حتى يكون نبراساً للعالم من بعده؛ لذا قال عنه المولى عز وجل﴿ :لَّقَ ۡد َكانَ لَ ُكمۡ فِي َرس ِ
ُوا ٱ َّّللَ َوٱ ۡليَ ۡو َم ٱ ۡ ٓ
ٱ َّّللِ أُ ۡس َوةٌ َح َسن َٞة لِّ َمن َكانَ يَ ۡرج ْ
أل ِخ َر َو َذ َك َر ٱ َّّللَ َكثِ ٗ
يرا.)1(﴾21
أما بعد:

في ظل الظروف التي تعيشها المجتمعات اإلسالمية من تفكك في العالقات األسرية ،وتحلل القيم األخالقية ،وغياب أواصر
المحبة والرحمة ،ونشوب كل أنواع الشقاق بينها؛ وما يترتب على ذلك من نتائج وخيمة على األجيال الصاعدة ،فيصابون بمختلف
األمراض االجتماعية واألخالقية والنفسية؛ مما يؤدي إلى عزوفهم عن التعلم ،وجنوحهم إلى التطرف وممارسة األفعال التي ال يرضاها

الشرع والقانون.

( )1سورة األحزاب ،اآلية.21 :
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فأصبح ال مناص للمسؤولين – وكلنا مسؤولون – عن تنشئة األجيال من تدارك األمر قبل فوات األوان ،وعليهم أن يستخدموا
جميع الوسائل لحماية المجتمع اإلسالمي من هذه األخطار التي تهدده.
ومن موقع مسؤوليتي قررت أن أسهم بكتابة بحث عنوانه" :العالقات األسرية بيت النبوة أنموذجاً" ،وهدفه تدعيم البنى الدفاعية

األساسية في اإلسالم ،والتي من أهمها :األسرةُ َنواةُ المجتمع.
أسباب اختيار موضوع البحث:

األسرة لها أهمية كبرى في الحياة المعاصرة؛ لما يعتري األسرة المسلمة في وقتنا الحاضر من مشكالت تتجلى:

 -1فيما تتأثر به من وسائل اإلعالم وقنوات التواصل المتعددة ،والندوات والمؤتمرات والتي هدفها العمل على التفكك األسري.

عد المرأة النواة األساسية لبناء األجيال؛ لذا حاول العلمانيون و المستشرقون أن يلصقوا باإلسالم تهمة ظلم المرأة ،وحاولوا
 -2تُ ّ
استغاللها في مخططاتهم بصورة بشعة لهدم األسرة.
 -3جهل قسم كبير من المسلمين بالحقوق والواجبات األسرية.

لذا يهدف البحث إلى:

صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم ،وأخالقيات التعامل الزوجي في بيت النبوة ،وأخالقيات
التعرف على الدالالت التربوية في هدي النبي َ
ثم التعامل مع الوالدين بما لهم من حقوق على األبناء ،مدعماً ذلك بالشواهد
التعامل في تربية األوالد للوصول بهم إلى بر األمان ،ومن َّ

واألمثلة من البيت النبوي الشريف.
وتبرز أهمية البحث من خالل:

صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم حول ما يتعلق بزواجه وزوجاته ،من
 دحض ما ُينشر في الثقافات غير اإلسالمية من دعاية كاذبة عن النبي َخالل بيان كيفية تعامله صلى اهلل عليه وسلم مع زوجاته.
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم في التعامل مع الزوجة
 تسهم الدراسة في تأسيس منهج تربوي للبناء األسري تأسيساً قائماً على هدي النبي َواألوالد والوالدين.
 -تساعد هذه الدراسة على تحقيق حياة أسرية تتسم بالرفق والرحمة والسكينة.

 تتجسد أهمية هذه الدراسة في كونها دليالً واضحاً وشامالً للتربية اإلسالمية للوالدين وغيرهم من المربين في جميع شؤون األسرةبمختلف أحوالها وتنوع أفرادها.

منهج البحث:

وكان منهجي في البحث اآلتي:

 -1اعتمدت على أحاديث الصحيحين؛ حرصاً على صحة المستندات التاريخية التي ُيبنى عليها البحث ،ففيهما الكثير من
األحاديث المتعلقة بالبحث ،وما فيهما يكفي في هذه المرحلة ،التي أرنو من خاللها تأسيس البحث وتقعيد أركانه.
 -2جمعت ما وقفت عليه من أحاديث تتعلق بموضوع البحث ،ثم رتبتها على مباحث ،وقسمت بعض المباحث إلى مطالب.

 -3علقت بتعليقات توظف الروايات لخدمة البحث ،وحرصت في بعض المواضع على توجيه هذه التعليقات إلى القارئ (رب
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم في تعامله مع زوجته ،وأبنائه ،ووالديه.
األسرة)؛ ليستفيد منها قدوة في حياته ،ويتخلق بخلق النبي َ
خطة البح ث :وقد جاء البحث في مقدمة ،وتمهيد ،وثالثة مباحث ،ثم خاتمة ،وتوصيات ،فالفهارس ،وتفصيل الخطة على النحو
اآلتي:

المقدمة :وتتضمن أهمية البحث ،ومنهجي في البحث ،والخطة التي سرت عليها.
التمهيد :وفيه مطلبان ،وثالثة مباحث:
المطلب األول :مفهوم األسرة.
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المطلب الثاني :أحكام األسرة في القرآن الكريم ،وفي السنة النبوية.
المبحث األول :أخالقيات التعامل الزوجي في بيت النبوة.

المبحث الثاني :أخالقيات التعامل في تربية األوالد.

المبحث الثالث :أخالقيات التعامل مع الوالدين بما لهم من حقوق على األبناء.
ثم الخاتمة ،فالتوصيات ،فالفهارس.

صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم في جميع ما ورد
هذا :وأسأل اهلل أن ينفع به وأن يتقبله ،وأن يرزقني والمطلع عليه العمل والتأسي بالنبي َ
وصلَّى اللَّهُ َو َسلَّ َم َعلَى نبينا محمد َو َعلَى آله وصحبه أجمعين.
فيه َ ...

التمهيد

المطلب األول :مفهوم األسرة.
الرجل و ْ ِ ِ ِ
قوى بِ ِه ْم(.)1
ُس َرة لغةَ :ع ِش َيرةُ َّ
األ ْ
أه ُل َب ْيته؛ ألََّنهُ َيتَ ّ
واصطالحاً" :هي الوحدة االجتماعية األولى التي تهدف إلى المحافظة على النوع اإلنساني ،وتقوم على المقتضيات التي يرتضيها العقل
الج ْم ِع ّي والقواعد التي تقررها المجتمعات المختلفة"(.)2
َ
المطلب الثاني :أحكام األسرة في القرآن الكريم والسنة النبوية.
أحكام األسرة في القرآن الكريم:

إذا نظرنا في القرآن الكريم وجدنا أن هناك الكثير من اآليات التي تتحدث عن أهمية وجود األسرة في حياة اإلنسان ،وأن الحياة
ق لَ ُكم ِّم ۡن أَنفُ ِس ُكمۡ أَ ۡز َٰ َو ٗجا لِّت َۡس ُكنُ ٓو ْا إِلَ ۡيهَا َو َج َع َل بَ ۡينَ ُكم َّم َو َّد ٗة
ال تستقيم إال بوجودها ،فنجد اهلل سبحانه وتعالى يقولَ ﴿ :و ِم ۡن َءا َٰيَتِ ِٓهۦ أَ ۡن َخلَ َ
()3
ك َٓ
يمن علينا ربنا سبحانه أن جعل للرجل من يعينه على كبد الحياة ،وهي الزوجة
َو َر ۡح َمة إِ َّن فِي َٰ َذلِ َ
أل َٰيَ ٖ
ت لِّقَ ۡو ٖم يَتَفَ َّكرُونَ  . ﴾21وهنا ّ

الصالحة التي تحقق له السكن والمودة ،وهذا في الحقيقة أساس األسرة ،فأساس األسرة الرجل والمرأة.
ك َو َج َع ۡلنَا لَهُمۡ أَ ۡز َٰ َو ٗجا َو ُذرِّ ي َّٗة َو َما َكانَ لِ َرسُو ٍل أَن يَ ۡأتِ َي بَِايَ ٍة إِ َّال
وفي آية أخرى يقول سبحانه وتعالىَ ﴿ :ولَقَ ۡد أَ ۡر َس ۡلنَا ُرس ُٗال ِّمن قَ ۡبلِ َ
بِإ ِ ۡذ ِن ٱ َّ ه
ّللِ لِ ُكلِّ أَ َج ٖل ِكت ٞ
َاب .)4(﴾3٨وهنا أيضاً يؤكد سبحانه وتعالى على أهمية األسرة ،وأن اهلل جعل للمرسلين السابقين أس اًر يعيشون فيها.
يرتَكَ
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم بتبليغ الدعوة أمره بأن يبدأ بأهله وأسرته ﴿ َوأَن ِذ ۡر َع ِش َ
ثم إن اهلل سبحانه وتعالى حينما أمر رسوله َ
ٱ ۡألَ ۡق َربِينَ  ،)5(﴾214وغير ذلك من اآليات.
أحكام األسرة في السنة النبوية:

صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم للشباب بالزواج؛ لتكوين األسرة ،ففي الحديث «َيا
واذا نظرنا إلى السنة نجد أوامر صريحة من رسول اهلل َ
ِ
اب م ِن استَطَ َ ِ
َّ ِ
ِ ِ
اء(»)6؛ فأمر أو ندب الناس الذين يقدرون
اع م ْن ُك ُم َ
َّوِم فَِإَّنهُ لَهُ ِو َج ٌ
ْ
الب َ
اءةَ َف ْلَيتََزَّو ْجَ ،و َم ْن لَ ْم َي ْستَط ْع فَ َعلَْيه بالص ْ
َم ْع َش َر الشَب َ
على مؤنة الزواج وكام مستطيعا إلى التزاوج وذلك للتكاثر والتناسل لزيادة عدد المسلمين وتكوين األسر(.)7

( )1ينظر :النهاية في غريب الحديث واألثر.48/1 .
( )2ينظر :أحمد بدوي " ،معجم مصطلحات العلوم االجتماعية" ( ، .ط ،1بيروت -لبنان  :مكتبة لبنان1983 ،م)  ،ص. 56
( )3سورة الروم ،اآلية.21 :
( )4سورة الرعد.38
( )5سورة الشعراء.214
( ) 6أخرجه البخاري في "صحيحه" .كتاب النكاح ،باب من استطاع منكم الباءة 3/7 ،برقم  .5065واإلمام مسلم في "صحيحه" .كتاب النكاح ،باب استحباب
النكاح لمن تاقت نفسه إليه ،ووجد مؤنه 1018/2 ،برقم.1400
( )7ينظر :شرح صحيح البخارى البن بطال ( .)162 /7فتح الباري البن حجر (.)120 /9
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المبحث األول

أخالقيات التعامل الزوجي في بيت النبوة

إن اإلسالم قد منح المرأة مكانة مرموقة ،وجعلها شقيقة الرجل أي مساوية له في المرتبة ،فلها حقوق وعليها واجبات ،وزاد على
النس ِ
ِ َّ
ذلك أن أوصى الرجل بالرفق بها ،وحسن معاملتها .قال رسول اهلل َّ َّ
اء َخ ْي ًرا ،فَِإَّنهُ َّن ُخلِ ْق َن ِم ْن
صلى اللهُ َعلَْيه َو َسل َم"َ :و ْ
صوا بِ ِّ َ
استَ ْو ُ
َ
()1
النس ِ
َعالَه ،فَِإ ْن َذ َه ْب َ ِ
ِ
َع َو َج َش ْي ٍء ِفي ِّ
اء َخ ْي ًار ".
يمهُ َك َس ْرتَهَُ ،وِا ْن تََرْكتَهُ لَ ْم َي َز ْل أ ْ
ضلَ ٍعَ ،وِا َّن أ ْ
َع َو َج ،فَ ْ
الضلَ ِع أ ْ ُ
صوا بِ ِّ َ
استَ ْو ُ
ت تُق ُ

في الحديث داللة للحث على الرفق بالنساء واحتمالهن والوصاة بالنساء يدل على أنه ال يستطاع تقويمهن وفيه أيضا تبشير

باألجر والثواب لمن تحمل وصبر وأحسن إليهن(.)2

وان المطلع على سيرة النبي صلى اهلل عليه وسلم في تعامله مع زوجاته ليدرك أنه خير زوج شهدته األرض ،فلم تشهد اإلنسانية

بش اًر مثله ،متألقاً في تعامالته ،شمولياً في ُحسن أخالقه.
العدل بين الزوجات :
وف علَى نِسائِ ِهِ ،في اللَّْيلَ ِة الو ِ
ِ َّ
َن َنبِ َّي اللَّ ِه َّ
 َع ْن أََن َس ْب َن َمالِ ٍك أ َّاح َد ِةَ ،ولَهُ َي ْو َمئٍِذ تِ ْسعُ نِ ْس َوٍة(.")3
ان «َيطُ ُ َ
صلى اهللُ َعلَْيه َو َسل َم َك َ
َ
َ
َ
ِ
سلَّ َم من المشقة والتعب ولكنه آثر القيام به؛ لتحقيق العدل
صلَّى اللَّ ُه َعلَ ْيه َو َ
وال يخفى ما في هذا العمل الذي كان يقوم به َ
بين زوجاته(.)4
الثقة بالزوجة:

ِ
َهلَهُ لَْي ًال َيتَ َخ َّوُنهُ ْم ،أ َْو َي ْلتَ ِم ُس َعثََراتِ ِه ْم(.»)5
ق َّ
َن َي ْ
ط ُر َ
الر ُج ُل أ ْ
صلَّى اهللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم أ ْ
َع ْن َجابِ ٍر ،قَا َلَ« :نهَى َر ُسو ُل اهلل َ
ففي الحديث داللة أن النبي صلى اهلل عليه وسلم بين أن الزوج البد وأن يثق بزوجته ويحسن بها الظن وأن من اآلداب النهي

سببا لسوء ظن أهله به ،وكأنه
عن الطروق ليال وأن طروقه إياهم ليالً هو وقت خلوة وانقطاع مراقبة الناس بعضهم
بعضا ،فكان ذلك ً
ً
إنما قصدهم ليالً ليجدهم على ريبة حين توخى وقت غرتهم وغفلتهم .ومعنى الحديث النهى عن التجسس على أهله ،وال تحمله غيرته
على تهمتها إذا لم يأنس منها إال الخير(.)6

مدح الزوجة:

النس ِ
ِ
اهلل علَْي ِه وسلَّمَ " :كم َل ِمن ِّ ِ ِ
اء :إِ َّال
َ
الرَجال َكث ٌيرَ ،ولَ ْم َي ْك ُم ْل م َن ِّ َ
ُ َ َََ َ
َّ ِ ()7
ِ
ض ِل الثَِّر ِيد َعلَى َسائ ِر الط َعام ".
َكفَ ْ

َّ ِ
َّ
ِ
صلَّى
وسى َرض َي اللهُ َع ْنهُ ،قَا َل :قَا َل َر ُسو ُل الله َ
َع ْن أَبِي ُم َ
النس ِ
ِ
آسيةُ ام أرَةُ ِفرعون ،ومريم بِْن ُ ِ
ِ
اء
انَ ،وِا َّن فَ ْ
ت ع ْم َر َ
ض َل َعائ َشةَ َعلَى ِّ َ
َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َُ
وفي الحديث أن النبي صلى اهلل عليه وسلم كان يمدح عائشة بذكر فضلها على النساء وأنها خير امرأة من النساء جميعا ،
وينبغي للزوج أن يقتدي ولكن في حدود الشرع فيندب له مدح زوجته(.)8

إعالن حب الزوجة:

ش َذ ِ
َّ ِ
اص َعلَى َج ْي ِ
الع ِ
ان ،أ َّ
ت:
ات ال ُّسالَ ِس ِل ،قَ َ
صلَّى اهللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم َب َع َ
ال :فَأَتَْيتُهُ فَقُ ْل ُ
َع ْن أَبِي ُعثْ َم َ
ث َع ْم َرو ْب َن َ
َن َر ُسو َل الله َ
الر َج ِ
الن ِ
ت :ثَُّم َم ْن؟ قَا َلُ « :ع َم ُر» فَ َع َّد ِر َج ًاال ،فَ َس َك ُّ
َّ
َح ُّ
َن َي ْج َعلَنِي
تِ :م َن ِّ
ب إِلَْي َ
وها» قُ ْل ُ
ك؟ قَا َلَ « :عائِ َشةُ» قُ ْل ُ
ت َم َخافَةَ أ ْ
ال؟ قَا َل« :أَُب َ
اس أ َ
ِ
آخ ِرِه ْم(.)1

َي
أ ُّ
ِفي

( )1أخرجه البخاري في "صحيحه" .كتاب النكاح ،باب الوصاة بالنساء 26/7 ،برقم .5186ومسلم في "صحيحه" .كتاب الرضاع ،باب الوصية بالنساء،
 1091/2برقم.1468
( )2ينظر :شرح صحيح البخاري البن بطال ( ،)295 /7شرح النووي على مسلم ( ،)58 /10فتح الباري البن حجر (. )253 /9
( ) 3أخرجه البخاري في "صحيحه" .كتاب الغسل ،باب الجنب يخرج ويمشي في السوق 65/1 ،برقم  ،284ومسلم في "صحيحه" .كتاب الحيض ،باب الطواف
على النساء بغسل واحد 249/1 ،برقم .309
( )4ينظر :شرح صحيح البخارى البن بطال ( ،)341 /7فتح الباري البن حجر (.)378 /1
( )5أخرجه مسلم في صحيحه .كتاب اإلمارة ،باب َكرَ ا َه ِة ُّ
ُوقَ ،وه َُو ال ُّد ُخو ُل لَي ًْال ،لِ َمنْ َورَ َد مِنْ َس َف ٍر ،1528/3 .برقم .715
الطر ِ
( )6ينظر :شرح صحيح البخارى البن بطال (.)369 /7
( ) 7أخرجه البخاري في صحيحه .كتاب أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم ،باب فضل عائشة رضي هللا عنها ،2/5 .برقم  .3769ومسلم ،كتاب َفضَائ ِِل
الصَّحَ ا َب ِة رَ ضِ يَ هللاُ َتعَالَى َع ْن ُه ْم ،باب في فضل عائشة رضي هللا تعالى عنها ،1895/4 .برقم .2446
( )8ينظر :شرح صحيح البخارى البن بطال ( ،)485 /9فتح الباري البن حجر (.)551 /9
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وفيه بيان أن النبي صل ى اهلل عليه وسلم أعلن عن حبه لعائشة وحبه ألبيها رضي اهلل تعالى عنهما  ،وهذا يدل على أن الزوج

يجوز له أن يعلن ويخبر الناس بحبه لزوجته(.)2

االتكاء على الزوجة:
ِ َّ
النبِ َّي َّ
َن َّ
عن َعائِ َشةَ أ َّ
آن(.»)3
ان َيتَّ ِكئُ ِفي َح ْج ِري َوأََنا َحائِ ٌ
ض ،ثَُّم َي ْق َأُر القُ ْر َ
صلى اهللُ َعلَْيه َو َسل َمَ « :ك َ
َ
ففي الحديث أن مما يؤلف قلب الزوجة في وقت حيضها على جهة الخصوص أن يتكئ الزوج عليها حتى ال تظن أن يكره
القرب منها في هذه الفترة (.)4

التنزه مع الزوجة والحديث معها:
النبِ ُّي َّ
ِ ِ
ِ
ِ ِِ
ِ َّ
النبِ َّي َّ
ان َّ
َن َّ
َع ْن َعائِ َشةَ" ،أ َّ
ان إِ َذا َخ َرَج أَ ْق َر َ
صةََ ،و َك َ
صلى اهللُ َعلَْيه َو َسل َم َك َ
َ
ع َب ْي َن ن َسائه ،فَطَ َارت القُ ْرَعةُ ل َعائ َشةَ َو َح ْف َ
َ
صلى اهللُ
يري وأَرَك ِ ِ
ِ
َّ
ِ َّ
تَ :بلَى،
ان بِاللَّْي ِل َس َار َم َع َعائِ َشةَ َيتَ َح َّد ُ
ين َوأ َْنظُُر؟ فَقَالَ ْ
ث ،فَقَالَ ْ
ين اللْيلَةَ َبع ِ َ ْ ُ
ب َبع َيرك ،تَْنظُ ِر َ
صةُ :أَالَ تَْرَكبِ َ
َعلَْيه َو َسل َم إِ َذا َك َ
ت َح ْف َ
ِ
ِ ِ
ِ َّ
النبِ ُّي َّ
اء َّ
صةُ ،فَ َسلَّ َم َعلَْيهَا ،ثَُّم َس َار َحتَّى َن َزلُواَ ،وا ْفتَقَ َدتْهُ َعائِ َشةَُ ،فلَ َّما َن َزلُوا
فَ َرِكَب ْ
صلى اهللُ َعلَْيه َو َسل َم إِلَى َج َمل َعائ َشةَ َو َعلَْيه َح ْف َ
َ
ت ،فَ َج َ
ِ
ت ِر ْجلَْيهَا َب ْي َن ِ
اإل ْذ ِخ ِرَ ،وتَقُو ُلَ :يا َر ِّ
َن أَقُو َل لَهُ َش ْيًئا(.")5
ب َسلِّ ْ
َج َعلَ ْ
َستَ ِطيعُ أ ْ
ط َعلَ َّي َع ْق َرًبا أ َْو َحَّيةً تَْل َد ُغنيَ ،والَ أ ْ
فعلى الزوج أن يخرج لمواطن النزهة واذا كان له أكثر من زوجة فيقرع بينهما قرعة لتخرج إحداهن معه للنزهة.
تقبيل الزوجة:

تَ « :كان رسو ُل ِ
ِ ِِ
ِ َّ
اهلل َّ
ع ْن عائِ َشةَ ر ِ
ك(.)6
ض َح ُ
ض َي اهللُ َع ْنهَا ،قَالَ ْ
صائِ ٌم» ثَُّم تَ ْ
َ َ
صلى اهللُ َعلَْيه َو َسل َم ُيقَِّب ُل إِ ْح َدى ن َسائهَ ،و ُه َو َ
َ
َ َُ
َ
وفيه بيان أنه إذا جاز للزوج أن يقبل زوجته في الصيام فتقبيلها في غير رمضان أولى وهذا التقبيل من مقدمات الجماع وفعل

الني صلى اهلل عليه وسلم هذا يدل على جوازه لمن يملك اربه في الصيام (.)7

األكل والشرب من موضع أكل الزوجة وشربها:
ِ ِ
ِ َّ
النبِ َّي َّ
ض ،ثَُّم أَُن ِاولُهُ َّ
ق
بَ ،وأَتَ َعَّر ُ
َع ْن َعائِ َشةَ قَالَ ْ
ب َوأََنا َحائِ ٌ
تُ « :ك ْن ُ
ضعُ فَاهُ َعلَى َم ْوض ِع ف َّي ،فََي ْش َر ُ
صلى اهللُ َعلَْيه َو َسل َم فََي َ
ت أَ ْش َر ُ
َ
النبِ َّي صلَّى اهلل علَْي ِه وسلَّم فَيضع فَاه علَى مو ِ
ض ،ثَُّم أَُن ِاولُهُ َّ
ض ِع ِف َّي(.»)8
ا ْل َع ْر َ
ق َوأََنا َحائِ ٌ
َ
ُ َ َ َ َ َ َ ُ ُ َ َْ
ومن األمور التي ين بغي للزوج مراعاتها أن يأكل ويشرب من الموضع الذي تشرب منه زوجته وكان يفعل النبي هذا حتى في

وقت الحيض ومعلوم أن المشركين كانوا إذا حاضت المرأة ال يأكلون وال يشربون معها في فعل النبي صلى اهلل عليه وسلم ذلك مخالفا

لعادتهم فهذا الفعل يؤثر جدا في النساء في هذا ا لوقت إذ أنهن يعلمن ما يقع مع النساء المشركات وما يفعله المسلمون معهن فيكون
لذلك األثر الكبير معهن.
الرضى والسرور عند اجتماع الزوجة بصديقاتها:
ول ِ
ت تَْلعب بِا ْلبَن ِ
ِ
ات ِع ْن َد رس ِ
اهلل
َع ْن َعائ َشةَ ،أََّنهَا َك َان ْ َ ُ َ
َُ
ِ
ِ ِ
صلَّى
صلَّى اهللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم ،قَالَ ْ
ت« :فَ َك َ
ان َر ُسو ُل اهلل َ
َر ُسول اهلل َ

صلَّى اهللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم،
َ
َّ
ِ
اهللُ َعلَْيه َو َسل َم ُي َسِّرُبهُ َّن

ت تَأْتِينِي صو ِ
احبِي فَ ُك َّن َي ْنقَ ِم ْع َن ِم ْن
تَ :و َك َان ْ
قَالَ ْ
ََ
()9
إِلَ َّي ».

( ) 1أخرجه البخاري في "صحيحه" .كتاب المغازي ،باب غزوة ذات السالسل ،166/5 .برقم  .4358ومسلم في "صحيحه" .كتاب فضائل الصحابة رضي هللا
عنهم ،باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي هللا عنه  ،1854/4برقم .2384
( )2ينظر :فتح الباري البن حجر ( ،)26 /7و عمدة القاري شرح صحيح البخاري ( ،)13 /18و فتح المنعم شرح صحيح مسلم (.)285 /9
( )3أخرجه البخاري في صحيحه .كتاب الحيض ،باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض ،66/1 .برقم  .297ومسلم ،كتاب الحيض ،باب اتكاء الرجل
في حجر زوجته وهي حائض وقراءة القرآن ،246/1 .برقم .301
( )4ينظر :شرح النووي على مسلم (. ،)211 /3
( )5أخرجه البخاري في صحيحه .كتاب النكاح ،باب القرعة بين النساء إذا أراد سفراً ،33/7 .برقم  .5211ومسلم ،كتاب َفضَائ ِِل الصَّحَ ا َب ِة رَ ضِ يَ هللاُ َتعَالَى
َع ْن ُه ْمَ ،بابٌ فِي َفضْ ِل عَا ِئ َش َة رَ ضِ يَ هللاُ َتعَالَى َع ْنهَا ،1889/4 .برقم .2445
َان أَنَّ ْالقُ ْب َل َة فِي الص َّْو ِم لَ ْيسَ ْ
ت مُحَ رَّ م ًَة َعلَى َمنْ لَ ْم ُتحَ رِّ كْ َشه َْو َتهُ .776/2 .برقم .1106
( )6أخرجه مسلم في صحيح .كتاب الصيام ،باب َبي ِ
( )7ينظر :شرح النووي على مسلم (.)215 /7
( )8أخرجه مسلم في صحيحه .كتاب الحيض ،باب سؤر الحائض ،245/1 .رقم .300
( )9أخرجه مسلم في صحيحه .كتاب َفضَائ ِِل الصَّحَ ا َب ِة رَ ضِ يَ هللاُ َت َعالَى َع ْن ُه ْم ،باب في فضل عائشة رضي هللا تعالى عنها ،1890/4 .برقم .2439
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فالزوج المحب لزوجته يحب من تحبه ويبغض من تبغض فيحب صديقاتها وأقربائها فإذا زارها أحد أقاربها ومن تحب من
صديقاتها يفرح لفرحها وهكذا يفعل النبي صلى اهلل عليه وسلم.
معرفة مشاعرها:
َعلَم إِ َذا ُك ْن ِت عِّني ر ِ
ال لِي رسو ُل اللَّ ِه َّ
ع ْن عائِ َشةَ ر ِ
ِ َّ ِ
اضَيةًَ ،وِا َذا ُك ْن ِت َعلَ َّي
ت :قَ َ
ض َي اللَّهُ َع ْنهَا ،قَالَ ْ
َ َ
َ
َُ
َ َ
َ
صلى اهللُ َعلَْيه َو َسل َم« :إِّني َأل ْ ُ
ِ
ِ
ِ
ين :الَ َوَر ِّ
ضَبى،
ال" :أ َّ
ك؟ فَقَ َ
ف َذلِ َ
تِ :م ْن أ َْي َن تَ ْع ِر ُ
ضَبى» قَالَ ْ
ب ُم َح َّم ٍدَ ،وِا َذا ُك ْن ِت َعلَ َّي َغ ْ
َغ ْ
ت :فَ ُق ْل ُ
َما إِ َذا ُك ْنت َعِّني َراضَيةً ،فَِإَّنك تَقُولِ َ
ُق ْل ِت :الَ ور ِّ ِ ِ
َّ
ك(.)1
اس َم َ
يم" قَالَ ْ
َج ْل َواللَّ ِه َيا َر ُسو َل اللَّ ِهَ ،ما أ ْ
تُ :ق ْل ُ
ت :أ َ
َه ُج ُر إِال ْ
ََ
ب إ ْب َراه َ
فعلى الزوج أن يكون عالما بحال زوجته وبمشاعرها وعواطفها في الفرح والحزن وفي الرضا والسخط فإن نبينا صلى اهلل عليه

وسلم كان يعرف حال عائشة رضي اهلل عنها في الرضا والغضب.
قال الحافظ :قوله إني ألعلم إذا كنت عني راضية إلخ يؤخذ منه استقراء الرجل حال المرأة من فعلها وقولها فيما يتعلق بالميل

إليه وعدمه والحكم بما تقتضيه القرائن في ذلك ألنه صلى اهلل عليه وسلم جزم برضا عائشة وغضبها بمجرد ذكرها السمه وسكوتها فبنى
على تغير الح التين من الذكر والسكوت تغير الحالتين من الرضا والغضب ويحتمل أن يكون انضم إلى ذلك شيء آخر أصرح منه لكن

لم ينقل(.)2

وجوابها( :ما أهجر إال اسمك) هذا الحصر من اللطف في الجواب؛ ألنها أخبرت أنها إذا كانت في غاية من الغضب الذي
يسلب العاقل اختياره ،ال يغيرها عن كمال المحبة المستغرقة ظاهرها وباطنها الممتزجة بروحها ،وانما عبرت عن الترك بالهجران؛ لتدل
بها علي أنها تتألم من هذا الترك الذي ال اختيار لها فيه (.)3

وضع الطعام في فم الزوجة:
ت :لِي ما ٌل ،أ ِ
َّ
ٍ ِ
ان َّ
ُوصي بِ َمالِي ُكلِّ ِه؟
صلَّى اهللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم َي ُع ُ
ودنِي َوأََنا َم ِر ٌ
يض بِ َم َّكةَ ،فَقُ ْل ُ
َع ْن َس ْعد َرض َي اللهُ َع ْنهُ ،قَا َلَ :ك َ
النبِ ُّي َ
َ
ك أ ِْ
ت :فَ َّ
ون
الش ْ
ع َوَرثَتَ َ
قَ َ
ث َوالثُّلُ ُ
ت :فَالثُّلُ ِث؟ قَا َل« :الثُّلُ ُ
َن تَ َد َ
ط ِر؟ قَا َل« :الَ» قُ ْل ُ
ال« :الَ» قُ ْل ُ
اء َخ ْيٌر ِم ْن أ ْ
ث َكثِ ٌير ،أ ْ
َن تَ َد َعهُ ْم َعالَةً َيتَ َكفَّفُ َ
َغنَي َ
ِ ِ
ُّ
َّ
ك
ضُّر بِ َ
كَ ،ي ْنتَِفعُ بِ َ
كَ ،ولَ َع َّل اللَّهَ َي ْرفَ ُع َ
ام َأرَتِ َ
ت فَهُ َو لَ َ
اس ِفي أ َْي ِدي ِه ْمَ ،و َم ْه َما أ َْنفَ ْق َ
اسَ ،وُي َ
ك َن ٌ
ك َ
الن َ
ص َدقَةٌَ ،حتَّى الل ْق َمةَ تَْرفَ ُعهَا في في ْ
()4
ون ».
َ
آخ ُر َ
بين النبي صلى اهلل عليه وسلم في الحديث أن من أبواب الصدقات التي يؤجر عليها العبد إن صحت نيته إطعام الزوجة

والنفقة عليها ووضع اللقمة في فمها .
والحديث معناه :أن اإلنسان حتى في األمور التي للنفس فيها حظوظ إذا احتسب األجر عند اهلل عز وجل فإنه يؤجر على ذلك،
بل األمور الواجبة على اإلنسان من النفقات الواجبة من الناس من يحتسب األجر ويرجو الثواب ،ومنهم من يكون غافالً عن ذلك وال
يفكر ،ومن الناس من يمنع الحق الواجب عليه ،وال يخرج إال عن طريق القاضي أو السلطان ،مثل هذا ال يحصل أج اًر على النفقة التي

ألزم بها من جهة السلطان وهو غير منشرح الصدر لها ،واإلنسان الذي يؤدي ما هو واجب عليه ،وما هو متعلق بحظ نفسه حتى مع

أهله وزوجته فإنه يكون مأجو اًر على ذلك(.)5

إحضار متطلباتها:
ِ
ي ،ع ْن أَبِ ِ
ِ
تَ :يا َر ُسو َل اللَّ ِهَ ،ما َح ُّ
ت،
َن تُ ْ
َح ِدَنا َعلَْي ِه؟ ،قَ َ
ط ِع َمهَا إِ َذا طَ ِع ْم َ
يه ،قَا َل :قُ ْل ُ
ال« :أ ْ
ق َزْو َجة أ َ
َع ْن َحك ِيم ْب ِن ُم َع ِاوَيةَ ا ْلقُ َش ْي ِر ِّ َ
ِّحَ ،وَال تَ ْه ُج ْر إِ َّال ِفي ا ْلَب ْي ِت(.»)6
ض ِر ِب ا ْل َو ْجهََ ،وَالتُقَب ْ
تَ ،وَال تَ ْ
ت ،أ َِو ا ْكتَ َس ْب َ
َوتَ ْك ُس َو َها إِ َذا ا ْكتَ َس ْي َ
ضائ ِِل الصَّحَ ا َب ِة رَ ضِ يَ هللاُ َتعَالَى َع ْن ُه ْم ،باب
( ) 1أخرجه البخاري في صحيحه .كتاب النكاح ،باب غيرة النساء ووجدهن ،36/7 .برقم  .5228ومسلم ،كتاب َف َ
في فضل عائشة رضي هللا تعالى عنها ،1890/4 .برقم .2439
( )2ينظر :فتح الباري البن حجر (.)326 /9
( )3ينظر :شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن (.)2328 /7
( )4أخرجه البخاري في صحيحه .كتاب النفقات ،باب فضل النفقة على األهل ،62/7 .برقم .5354
( )5ينظر :شرح سنن أبي داود للعباد ( ،10 /336بترقيم الشاملة آليا).
( )6سنن أبي داود ،كتاب النكاح ،باب في حق المرأة على زوجها ،244/2 .برقم  .2142قال األلباني :حسن صحيح.
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وفيه أن على الزوج أن يأتي للزوجة بمتطلباتها من الطعام والشراب والكساء من الثياب وغير ذلك.
اصطحاب الزوجة أثناء السفر:
َّ ِ
ع ْن عائِ َشةَ ر ِ
ع َب ْي َن نِ َسائِ ِه ،فَأَيَّتُهُ َّن َخ َرَج َس ْه ُمهَا
صلَّى اهللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم إِ َذا أ ََر َاد َسفًَار أَ ْق َر َ
ض َي اللَّهُ َع ْنهَا ،قَالَ ْ
َ َ
تَ « :ك َ
ان َر ُسو ُل الله َ
َ
َخرَج بِها م َعهُ ،و َك َ ِ ِ ِّ
ت َي ْو َمهَا َولَْيَلتَهَا لِ َعائِ َشةَ َزْو ِج َّ
ام َأرٍَة ِم ْنهُ َّن َي ْو َمهَا َولَْيلَتَهَاَ ،غ ْي َر أ َّ
صلَّى اهللُ َعلَْي ِه
ت َزْم َعةَ َو َهَب ْ
َن َس ْوَدةَ بِْن َ
النبِ ِّي َ
ان َي ْقس ُم ل ُكل ْ
َ َ َ
َ
َّ ()1
ِ َّ ِ
صلَّى اهللُ َعلَْي ِه َو َسل َم ».
َو َسلَّ َم ،تَْبتَ ِغي بِ َذلِ َ
ك ِر َ
ضا َر ُسول الله َ

فالزوج المحب لزوجته يحب أن تالزمه في كل وقت ومكان في سفره وارتحاله وفي اقامته وكان النبي صلى اهلل عليه وسلم يقرع

بين نسائه لترافقه إحداهن في سفره.
يشاركها همومه ويستشيرها:

احلِقُوا» فلم يقم منهم أحدَ " ،فلَ َّما لَ ْم
وموا فَ ْان َح ُروا ثَُّم ْ
وذلك في قصة الحديبية عندما قال النبي صلى اهلل عليه وسلم ألصحابه« :قُ ُ
ِ
الن ِ
َح ٌد َد َخ َل َعلَى أ ُِّم َسلَ َمةَ ،فَ َذ َك َر لَهَا َما لَِقي ِم َن َّ
ت أ ُُّم َسلَ َمةََ :يا َنبِ َّي اللَّ ِه ،أَتُ ِح ُّ
َح ًدا ِم ْنهُ ْم
ب َذلِ َ
كْ ،
اس ،فَقَالَ ْ
اخ ُرْج ثَُّم الَ تُ َكلِّ ْم أ َ
َيقُ ْم م ْنهُ ْم أ َ
َ
ك
ك َن َح َر ُب ْدَنهَُ ،وَد َعا َحالِقَهُ فَ َحلَقَهَُ ،فلَ َّما َأر َْوا َذلِ َ
َح ًدا ِم ْنهُ ْم َحتَّى فَ َع َل َذلِ َ
ك فََي ْحلِقَ َ
كَ ،وتَ ْد ُع َو َحالِقَ َ
َكلِ َمةًَ ،حتَّى تَْن َح َر ُب ْدَن َ
ك ،فَ َخ َرَج َفلَ ْم ُي َكلِّ ْم أ َ
ضا...الحديث(." )2
ضهُ ْم َي ْحلِ ُ
ق َب ْع ً
اموا ،فََن َح ُروا َو َج َع َل َب ْع ُ
قَ ُ
ففي الحديث أن أم سلمة لما أشارت على النبي صلى اهلل عليه وسلم بما أستشارها فيه أخذ بقوله وكان نافعا ألصحابه فاقتدوا به

جميعا وفيه أن الزوج ينبغي أن يستشير زوجته في أموره .
مناداتها بما يشعرها أنها محببة لديه:
َّ ِ
اب ،قَا َل أَبو سلَمةَ :إِ َّن عائِ َشةَ ر ِ
َع ِن ْاب ِن ِشه ٍ
شَ ،ه َذا
ض َي اللَّهُ َع ْنهَا ،قَالَ ْ
صلَّى اهللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم َي ْو ًماَ« :يا َعائِ َ
َ
ت :قَا َل َر ُسو ُل الله َ
َ
َ
ُ َ َ
َّ ()3
ِ
َّ
ِ
َّ
ِ
َّ
ِ
صلى اهللُ َعلَْيه َو َسل َم ».
تَ :و َعلَْيه َّ
ِج ْب ِري ُل ُي ْق ِرُئ ِك َّ
يد َر ُس َ
السالَ ُم َوَر ْح َمةُ الله َوَب َرَكاتُهُ ،تََرى َما الَ أ ََرى «تُِر ُ
السالَ َم» فَقُ ْل ُ
ول الله َ
قوله( :ياعائش) فهذا اللفظ يدل على اإلكرام والمالطفة ،وحسن التبعُّل من رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم ألهله ،فهذا
ٍ
شيء من المحبة والمالطفة ،فالغلظة والوحشية في النداء
منهج للمسلم إذا نادى زوجه ،أن يجعل في ندائه من الكلمات ما ينبئ عن
ٌ

بأسلوب القسر والقهر من الرجل أو بأسلوب السخرية والتهكم من المرأة تفسد المحبة ،وتقطع أواصر األلفة بين الزوج والزوجة ،فتتخير

الزوجة أحب األسماء إلى زوجها ،ويتخير الزوج أحب األسماء لزوجه ،ويكون كما قال عمر( :إن مما يبعث المودة والمحبة أن ينادي
المسلم أخاه بأحب األسماء إليه)  ،فهي إحدى الثالث التي تزيد من ود المسلم ألخيه المسلم ،فكيف بالزوجة مع زوجها؟! فمن األخطاء

أن يختار الزوج لزوجته كلمة يجرحها بها ،ويجعلها طريقاً للتعيير واالنتقاص منها ،ومن األخطاء كذلك أن الزوجة تختار لزوجها كلمة
تنتقصه أو تحقِّره بها ،وكان بعض العلماء يقول :األفضل أال تناديه وأال يناديها باالسم المجرد ،فمن أكرم ما يكون في النداء النداء

بالكنية ،فهذا من أفضل ما يكون(.)4
الفرح لفرحها:

َّ ِ
ضي اللَّه ع ْنها ،قَالَ ْ ِ
ِ
ِ
ك ،أ َْو َخ ْيَب َر َوِفي َس ْه َوتِهَا
صلَّى اهللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم ِم ْن َغ ْزَوِة تَُبو َ
ت :قَد َم َر ُسو ُل الله َ
َع ْن َعائ َشةَ َر َ ُ َ َ
ِ
احيةَ السِّتْ ِر ع ْن بَن ٍ
فَ َك َشفَ ْ ِ
اح ِ
ان
ات ِل َعائِ َشةَ لُ َع ٍب ،فَقَ َ
الَ « :ما َه َذا َيا َعائِ َشةُ؟» قَالَ ْ
تَ :بَناتيَ ،وَأرَى َب ْيَنهُ َّن فَ َر ًسا لَهُ َجَن َ
َ َ
ت َن َ

يح
ِستٌْر ،فَهَب ْ
َّت ِر ٌ
ال:
ِم ْن ِرقَا ٍع ،فَقَ َ

يض َعلَ ْيهَا ،باب ِه َب ِة ال َمرْ أَ ِة لِغَ ي ِْر َز ْو ِجهَا َوعِ ْت ِقهَا ،إِ َذا َكانَ لَهَا َز ْو ٌج َفه َُو جَ ا ِئ ٌز ،إِ َذا لَ ْم َت ُكنْ َسفِيه ًَة،
اله َب ِة َو َفضْ لِهَا َوال َّتحْ ِر ِ
( )1أخرجه البخاري في صحيحه .كتاب ِ
َفإِ َذا َكا َن ْ
ت َسفِيه ًَة لَ ْم َي ُج ْز .159/3 .برقم  .2593ومسلم ،كتاب َفضَائ ِِل الصَّحَ ا َب ِة رَ ضِ يَ هللاُ َتعَالَى َع ْن ُه ْم ،باب في فضل عائشة رضي هللا تعالى عنها.
 ،1894/4برقم .2445
ب َو ِك َتا َب ِة ال ُّشرُوطِ  ،193/3 .برقم .2731
( )2أخرجه البخاري في صحيحه .كتاب الشروط ،باب ال ُّشرُوطِ فِي ال ِجهَا ِد َوال ُمصَالَحَ ِة مَعَ أَهْ ِل الحَ رْ ِ
ضائ ِِل
( ) 3أخرجه البخاري في صحيحه .كتاب أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم ،باب فضل عائشة رضي هللا عنها ،29/5 .برقم  .3768ومسلم ،كتاب َف َ
الصَّحَ ا َب ِة رَ ضِ يَ هللاُ َتعَالَى َع ْن ُه ْم ،باب في فضل عائشة رضي هللا تعالى عنها ،1896/4 .برقم .2447
( )4ينظر :شرح صحيح البخارى البن بطال ( ،)350 /9فقه األسرة ( ،4 /5بترقيم الشاملة آليا).
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اح ِ
اح ِ
ت
« َما َه َذا الَِّذي أ ََرى َو ْس َ
ان ،قَ َ
ان؟» قَالَ ْ
ت :فَ َر ٌس ،قَا َلَ « :و َما َه َذا الَِّذي َعلَْي ِه؟» قَالَ ْ
طهُ َّن؟» قَالَ ْ
َما َس ِم ْع َ
ال« :فََر ٌس لَهُ َجَن َ
تَ :جَن َ
ت :أ َ
أ َّ ِ
ت َن َوا ِج َذهُ(.)1
ض ِح َ
َجنِ َحةٌ؟ قَالَ ْ
ان َخ ْي ًال لَهَا أ ْ
ك َحتَّى َأرَْي ُ
ت :فَ َ
َن ل ُسلَْي َم َ
فرح النبي صلى اهلل عليه وسلم لفرح عائشة رضي اهلل تعالى عنها وفيه داللة أن الزوج المحب لزوجته يحرص على فرحها
ويفرح اذا فرحت .

رعاية الزوجة بالبقاء معها حتى تصل بيتها:
َّ ِ
ِ
ت ُحَي ٍّي َزْو َج َّ
الح َس ْي ِن ،أ َّ
صلَّى اهللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم
صلَّى اهللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم ،أ ْ
اء ْ
صِفَّيةَ بِْن َ
َع ْن َعل ِّي ْب ِن ُ
ت َر ُسو َل الله َ
َخَب َرتْهُ :أََّنهَا َج َ
النبِ ِّي َ
َن َ
اء ،ثَُّم قَام ْ ِ
الع َش ِ
ت ِع ْن َده ساعةً ِمن ِ
ف ِفي المس ِج ِد ِفي الع ْش ِر َ (ِ )2
ب ،فَقَ َام َم َعهَا َّ
النبِ ُّي
ورهُ َو ُه َو ُم ْعتَ ِك ٌ
ان ،فَتَ َح َّدثَ ْ
ت تَْن َقل ُ
الغ َوابِ ِر م ْن َرَم َ
ُ َ َ َ
ض َ
َْ
َ
تَُز ُ
َ
()3
الم ْس ِج ِد الَِّذي ِع ْن َد َم ْس َك ِن أ ُِّم َسلَ َمةَ َزْو ِج َّ
صلَّى اهللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َمَ ،مَّر بِ ِه َما َرُجالَ ِن
صلَّى اهللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم َي ْقلُِبهَا َ ،حتَّى إِ َذا َبلَ َغ ْ
ت َب َ
النبِ ِّي َ
َ
اب َ
ِ
ِ
َّ
ِ
َّ
ِ
َّ
َّ
ِ
َّ
ِ
َّ
َّ
ِ
ِ
صلى اهللُ َعلَْيه َو َسل َمَ « :علَى ِر ْسل ُك َما ،إَِّن َما ه َي
صلى اهللُ َعلَْيه َو َسل َم ثَُّم َنفَ َذا ،فَقَا َل لَهُ َما َر ُسو ُل الله َ
ص ِار ،فَ َسل َما َعلَى َر ُسول الله َ
م َن األ َْن َ
ِ
ال« :إِ َّن َّ
آدم َمْبلَ َغ َّ
َن
ان اللَّ ِه َيا َر ُسو َل اللَّ ِهَ ،و َكُب َر َعلَْي ِه َما َما قَ َ
الدِمَ ،وِاِّني َخ ِش ُ
صِفَّيةُ بِْن ُ
يت أ ْ
الش ْيطَ َ
ت ُحَي ٍّي» قَاالَُ :س ْب َح َ
َ
ان َي ْج ِري م َن ْاب ِن َ َ
()4
ِ
ف في ُقلُوبِ ُك َما ».
َي ْق ِذ َ
ففيه أن نبينا صلى اهلل عليه وسلم قام معها ولم يتركها .
ِ
سلَّ َم على زوجاته ويتفقد أحوالهن رغم أنه في أول ليلة في زواجه الجديد.
صلَّى اللَّ ُه َعلَ ْيه َو َ
فهنا يطمئن َ
يشارك الزوجة المناسبات السعيدة:
النبِ َّي صلَّى اهلل علَْي ِه وسلَّم يستُرنِي بِ ِرَدائِ ِه ،وأََنا أ َْنظُر إِلَى الحب َش ِة ي ْلعب ِ
 ع ْن عائِ َشةَ ر ِت َّ
الم ْس ِج ِد،
ض َي اللَّهُ َع ْنهَا ،قَالَ ْ
تَ « :أرَْي ُ
َ َ
َ َ َ َُ َ
َ
ُ
ُ َ َََ َُْ
َ
ون في َ
َ
()5
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
الحديثَة الس ِّ
يصة َعلَى الل ْه ِو.
ِّنَ ،
الج ِارَية َ
َسأ َُم » ،فَا ْق ُد ُروا قَ ْد َر َ
ون أََنا التي أ ْ
َحتَّى أَ ُك َ
الح ِر َ
الوفاء للزوجة بعد وفاتها باإلهداء ألصدقائها:
ِ
ِ َّ
النبِ ِّي َّ
ت علَى نِس ِ
ِ
اء َّ
ان َر ُسو ُل
يجةَ َوِاِّني لَ ْم أ ُْد ِرْكهَا ،قَالَ ْ
َع ْن َعائِ َشةَ ،قَالَ ْ
صلى اهللُ َعلَْيه َو َسل َم ،إِ َّال َعلَى َخد َ
تَ :ما غ ْر ُ َ
تَ :و َك َ
َ
َ
َغض ْبتُه يوما ،فَقُ ْل ُ ِ
الشاةَ ،فَيقُو ُل« :أَرِسلُوا بِها إِلَى أ ِ ِ ِ
صلَّى اهلل َعلَْي ِه و َسلَّم إِ َذا َذَب َح َّ
الَ :ر ُسو ُل
يجةَ فَقَ َ
يجةَ» قَالَ ْ
تَ :خد َ
َصدقَاء َخد َ
َ
ْ
َ
ْ
َ
ت :فَأ ْ َ ُ َ ْ ً
ُ
َ َ
()6
َّ
ِ
َّ
ِ
ت ُحبَّهَا ».
صلى اهللُ َعلَْيه َو َسل َم «إِّني قَ ْد ُرِزْق ُ
َ
ففيه أن من وفاء النبي صلى اهلل عليه وسلم بزوجاته أنه كان يحسن إليها بعد وفاتها.

ِ
اهلل
ِ
اهلل

مساعدة الزوجة في أعباء المنزل:
ِ َّ
النبِ ُّي َّ
 سئلَ ُ ِان َّ
َهلِ ِه  -فَِإ َذا
صَنعُ ِفي َب ْيتِ ِه؟ قَالَ ْ
َهلِ ِه  -تَ ْعنِي ِخ ْد َمةَ أ ْ
ون ِفي ِم ْهَن ِة أ ْ
ان َي ُك ُ
تَ « :ك َ
صلى اهللُ َعلَْيه َو َسل َم َي ْ
ت َعائ َشةَ َما َك َ
َ
ُ
ِ ()7
ِ
ِ
الصالَة ».
الصالَةُ َخ َرَج إلَى َّ
ض َرت َّ
َح َ
ِ
سلَّ َم في خدمة زوجاته على ما لديه من مشاغل ،ومسؤولية تبليغ الرسالة وذلك رحمة بهن،
صلَّى اللَّ ُه َعلَ ْيه َو َ
فكان يقوم َ
وتعليماً للرجال من أمته برحمة زوجاتهن ،وخدمتهن.
الرفق ولين القول وطالقة الوجه وسهولة األخالق:

ليكن هدي الزوج مع زوجته الرفق ولين القول ،وطالقة الوجه وسهولة األخالق عند أمره الناس ونهيه لها ،فإن ذلك أبلغ في
استمالة قلبها وحصول المقصود منها ،قال اهلل -تبارك وتعالى -لنبيه -صلى اهلل عليه وسلم﴿ :-فَبِ َما َر ۡح َم ٖة ِّمنَ ٱ َّّللِ لِنتَ لَهُمۡۖۡ َولَ ۡو ُكنتَ

( )1سنن أبي داود ،كتاب األدب ،باب في اللعب بالبنات ،283/4 .برقم  .4932قال األلباني :صحيح.
( * )2أي :البواقي ،جمع غابر ( .ابن األثير ،النهاية في غريب الحديث واألثر.)337/3 .
( * )3أي :يرافقها ليوصلها إلى بيتها.
يح عِ ْن َد ال َّتعَجُّ بِ 48/8 .برقم .6219
( )4أخرجه البخاري في "صحيحه" ،كتاب األدب ،باب ال َّت ْك ِب ِ
ير َو َال َّتسْ ِب ِ
َش َو َنحْ ِو ِه ْم مِنْ َغي ِْر ِري َبةٍ ،38/7 .برقم .5236
( )5أخرجه البخاري في "صحيحه" ،كتاب النكاح ،باب َن َظ ِر ال َمرْ أ ِة إِلَى الحَ ب ِ
( )6أخرجه مسلم في صحيحه .كتاب َفضَائ ِِل الصَّحَ ا َب ِة رَ ضِ يَ هللاُ َت َعالَى َع ْن ُه ْم ،باب فضائل خديجة أم المؤمنين رضي هللا عنها ،1888/4 .برقم .2435
صالَةُ َف َخرَ جَ 136/1 .برقم .676
ت ال َّ
( )7أخرجه البخاري في "صحيحه" ،كتاب األذان ،باب َمنْ َكانَ فِي حَ اجَ ِة أَهْ ِل ِه َفأُقِي َم ِ
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لنفَضُّ ْ
َاو ۡرهُمۡ فِي ٱ ۡألَمۡ ۖۡ ِر فَإ ِ َذا َعزَمۡ تَ فَت ََو َّك ۡل َعلَى ٱ َّّللِ إِ َّن ٱ َّّللَ ي ُِحبُّ
ب َ
وا ِم ۡن َح ۡولِ ۖۡ َ
فَظا َغلِيظَ ٱ ۡلقَ ۡل ِ
ك فَٱ ۡعفُ ع َۡنهُمۡ َوٱ ۡست َۡغفِ ۡر لَهُمۡ َوش ِ
1
ٱ ۡل ُمتَ َو ِّكلِينَ ﴾1٥٩

وقال -صلى اهلل عليه وسلم« -أال واستوصوا بالنساء خيرا ،فإنما هن عوان عندكم ،ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك ،إال أن

يأتين بفاحشة مبينة ،فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع ،واضربوهن ضربا غير مبرح ،فإن أطعنكم فال تبغوا عليهن سبيال ،أال إن لكم
على نسائكم حقا ،ولنسائكم عليكم حقا ،فأما حقكم على نسائكم فال يوطئن فرشكم من تكرهون ،وال يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ،أال

وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن»(.)2

فمن قوله صلى اهلل عليه وسلم« :أال واستوصوا بالنساء خي ار» يتبين حرصه صلى اهلل عليه وسلم على اإلحسان إليهن والرفق
بهن .وأكد أهمية اإلحسان إليهن بقوله« :أال وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن» وعن أبي هريرة  قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه

وسلم« :أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا ،وخياركم خياركم لنسائكم»(.)3

فمن هذا القول للنبي -صلى اهلل عليه وسلم -يتبين أهمية اإلحسان إلى النساء فذلك من مكمالت اإليمان ،كما كان -صلى اهلل

عليه وسلم -يحسن إليهن ويحث على الرفق بهن فقد كان -صلى اهلل عليه وسلم في مسير له فحدا الحادي فقال النبي صلى اهلل عليه
وسلم« :ارفق يا أنجشة ،ويحك بالقوارير»
أحد(.)5

()4

يعني النساء.

قال البغوي -رحمه اهلل تعالى :-لنت لهم أي :سهلت لهم أخالقك ،وكثرة احتمالك ،ولم تسرع إليهم بالغضب فيما كان منهم يوم
وقال الشيخ محمد رشيد رضا :ولو كنت فظا غليظ القلب النفضوا من حولك ألن الفظاظة هي الشراسة والخشونة في المعاشرة،

وهي القسوة والغلظة ،وهما من األخالق المنفرة للناس ال يصبرون على معاشرة صاحبهما وان كثرت فضائله ،ورجيت فواضله ،بل
يتفرقون ويذهبون من حوله ويتركونه وشأنه ال يبالون ما يفوتهم من منافع اإلقبال عليه ،والتحلق حواليه ،واذا لفاتهم هدايتك ،ولم يبلغ
قلوبهم دعوتك(.)6

وكان رسول اهلل -صلي اهلل عليه وسلم -يعلم السيدة عائشة – رضي اهلل عنها -ويأمرها بالرفق في األمور كلها فعن عائشة،
ون ِفي َش ْي ٍء إِ َّال َزَانهَُ ،وَال ُي ْن َزعُ ِم ْن َش ْي ٍء إِ َّال
زوج النبي صلى اهلل عليه وسلم ،عن النبي صلى اهلل عليه وسلم ،قال« :إِ َّن ِّ
الرْف َ
ق َال َي ُك ُ
َش َانهُ»(.)7
الر ْحم ِن ْب ِن ِشماسةَ ،قَا َل :أَتَْي ُ ِ
ِ
َسأَلُهَا َع ْن َش ْي ٍء،
ت َعائ َشةَ أ ْ
َ َ
ولق دعا النبي -صلي اهلل عليه وسلم -لمن رفق بأمته فعن َع ْبد َّ َ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ت :رج ٌل ِم ْن أ ْ ِ
ان
تَ :ك ْي َ
ص َر ،فَقَالَ ْ
فَقَالَ ْ
تِ :م َّم ْن أ َْن َ
ت؟ فَ ُق ْل ُ َ ُ
صاحُب ُك ْم لَ ُك ْم في َغ َزات ُك ْم َهذه؟ فَقَا َلَ :ما َنقَ ْمَنا م ْنهُ َش ْيًئاِ ،إ ْن َك َ
ف َك َ
َه ِل م ْ
ان َ
النفَقَ ِة ،فَيع ِط ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
لَيم ُ ِ
يه َّ
اج إِلَى َّ
َما إَِّنهُ َال َي ْمَن ُعنِي الَِّذي فَ َع َل ِفي
النفَقَةَ ،فَقَالَ ْ
وت ل َّلر ُج ِل مَّنا ا ْلَبع ُير فَُي ْعطيه ا ْلَبع َيرَ ،وا ْل َع ْب ُد فَُي ْعطيه ا ْل َع ْب َدَ ،وَي ْحتَ ُ
ُْ
ت :أ َ
َُ
ِ
ك ما س ِمع ُ ِ
مح َّم ِد ْب ِن أَبِي ب ْك ٍر أ ِ
ِ
صلَّى اهللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َمَ ،يقُو ُل ِفي َب ْيتِي َه َذا« :اللهُ َّمَ ،م ْن َوِل َي ِم ْن أ َْم ِر أ َُّمتِي
َن أ ْ
َخي أ ْ
َ
َُ
ُخبِ َر َ َ َ ْ
ت م ْن َر ُسول اهلل َ
ِ ()8
ِ
ِ
ِ
َش ْيًئا فَ َش َّ
ق بِ ِه ْم ،فَ ْارفُ ْق بِه» .
ق َعلَْي ِه ْم ،فَا ْشقُ ْق َعلَْيهَ ،و َم ْن َولِ َي م ْن أ َْم ِر أ َّ
ُمتي َش ْيًئا فَ َرفَ َ

 1آل عمران . 159 :
( ) 2أخرجه الترمذي في أبواب الرضاع ،باب ما جاء في حق المرأة على زوجها ( ،)459 /3رقم ( )1163وقال :هذا حديث حسن صحيح ،وابن ماجه في
كتاب النكاح ،باب حق المرأة على الزوج ( ،)594/1رقم ( )1851وحسنه األلباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته (.)1304 /2
( ) 3أخرجه الترمذي في أبواب الرضاع ،باب ما جاء في حق المرأة على زوجها ( ،)458 /3رقم ( )1162وقال :هذا حديث حسن صحيح ،وابن حبان في
صحيحه ( ،)483 /9رقم ( .)4176وصححه األلباني في صحيح الجامع الصغير (.)266 /1
( )4أخرجه البخاري في كتاب األدب ،باب :المعاريض مندوحة عن الكذب ( ،)47 /8رقم ( ) 6209ومسلم في كتاب الفضائل ،باب في رحمة النبي صلى هللا
عليه وسلم للنساء وأمر السواق مطاياهن بالرفق بهن ( ،)1811 /4رقم (.)2323
( )5ينظر :تفسير البغوي ( ،)526 /1لباب التأويل في معاني التنزيل (.)311 /1
( )6ينظر :تفسير المنار (.)163 /4
( )7أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة واآلداب ،باب فضل الرفق ،)2004 /4( ،رقم (.)2594
( )8أخرجه مسلم في كتاب اإلمارة ،باب فضيلة اإلمام العادل ،وعقوبة الجائر ،والحث على الرفق بالرعية ،والنهي عن إدخال المشقة عليهم ،)1458 /3( ،رقم
(.)1828

773

العدد43/

مجلة كلية التربية األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية  /جامعة بابل

نيسان2019 /م

وبين رسول اهلل – صلي اهلل عليه وسلم -أن اهلل تعالى يعطى على الرفق ما ال يعطى على العنف فعن عائشة رضي اهلل عنها،
قالت :استأذن رهط من اليهود على النبي صلى اهلل عليه وسلم ،فقالوا :السام عليك ،فقلت :بل عليكم السام واللعنة ،فقال« :يا عائشة،

إن اهلل رفيق يحب الرفق في األمر كله» قلت :أولم تسمع ما قالوا؟ قال " :قلت :وعليكم(.)1
المبحث الثاني
أخالقيات التعامل في تربية األوالد

إن األبناء هم فلذات األكباد ،وقد أوالهم اإلسالم رعاية كبيرة وجعلهم أمانة في أعناق اآلباء واألمهات ِ
لينشئوهم تنشئة صحيحة

تعود عليهم وعلى المجتمع بالخير الكثير.

ِ
سلَّ َم الرعاية
صلَّى اللَّ ُه َعلَ ْيه َو َ
وقد فطر اهلل تعالى اآلباء على حب األبناء لتستمر البشرية ،وقد ذكر الحبيب المصطفى َ
ُّ
ُّ
ِ ِِ ِ
َهلِ ِه َو ُه َو َم ْسُئو ٌل َع ْن َرِعيَّتِ ِه،
ام َار ٍع َو َم ْسُئو ٌل َع ْن َرِعيَّتِ ِهَ ،و َّ
الر ُج ُل َار ٍع ِفي أ ْ
الوالدية بقولهُ « :كل ُك ْم َار ٍعَ ،و ُكل ُك ْم َم ْسُئو ٌل َع ْن َرعيَّته ،اإل َم ُ
والم أرَةُ ر ِ
اع ِفي م ِ
َن قَ ْد قَا َل -
الخ ِاد ُم َر ٍ
ال َسي ِِّد ِه َو َم ْسُئو ٌل َع ْن َرِعيَّتِ ِه» قَ َ
اعَيةٌ ِفي َب ْي ِت َزْو ِجهَا َو َم ْسُئولَةٌ َع ْن َرِعيَّتِهَاَ ،و َ
الَ - :و َح ِس ْب ُ
ت أْ
َ َْ َ
َ
ِ ِ ()2
ُّ
ِ
ِ
ِ
ِ
الر ُج ُل ار ٍع في م ِ
ال أَبِيه َو َم ْسُئو ٌل َع ْن َرِعيَّتهَ ،و ُكل ُك ْم َار ٍع َو َم ْسُئو ٌل َع ْن َرِعيَّته ».
« َو َّ َ
َ
فتربية األبناء مسؤولية مشتركة بين الزوجين ،ومن واجبات األهل توفير العناية والرعاية لألبناء ما استطاعوا إلى ذلك سبيالً؛
ٓ
لقوله تعالىَٰ ﴿ :يَٓأَيُّهَا ٱلَّ ِذينَ َءا َمنُ ْ
ارةُ َعلَ ۡيهَا َم َٰلَئِ َكةٌ ِغ َال ٞظ ِشد َٞاد َّال يَ ۡعصُونَ ٱ َّّللَ َمآ أَ َم َرهُمۡ
وا قُ ٓو ْا أَنفُ َس ُكمۡ َوأَ ۡهلِي ُكمۡ ن َٗارا َوقُو ُدهَا ٱلنَّاسُ َوٱ ۡل ِح َج َ

َويَ ۡف َعلُونَ َما ي ُۡؤ َمرُونَ  )3(﴾6؛ فتكون التربية بالرحمة باألبناء ،وتقديم العطف والحنان لهم والرفق بهم ،واللعب واللهو معهم ،وتأديبهم
بمراعاة الجوانب النفسية والتدرج في العقاب ،والعدل بينهم ،وتعليمهم الشؤون الدينية.
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم أرحم الناس بالناس ،وأعطف الناس على الناس ،فكيف مع أبنائه؟ وقد رزقه اهلل سبحانه
كان رسول اهلل َ
سبعة أبناء :ثالثة ذكور ،وأربع إناث ،وهم:
ِ َّ
القاسم :وهو الذي يكنى به الرسول َّ َّ
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم ،وعبد اهلل :ويقال له( :الطاهر
صلى اللهُ َعلَْيه َو َسل َم فيقال :أبو القاسم َ
َ
َّ
ِ
َّ
صلَّى اللهُ َعلَْيه َو َسل َم.
والطيب) ،وابراهيم :وهو أصغر أوالده َ
والبنات هم :زينب رضي اهلل عنها .ورقية رضي اهلل عنها .وأم كلثوم رضي اهلل عنها .وفاطمة رضي اهلل عنها ،وهي أحبهن
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم.
إليه َ
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم من خديجة بنت خويلد القرشية رضي اهلل عنها إال إبراهيم رضي اهلل عنه فإنه من
فجميع أوالد الرسول َ
مارية القبطية رضي اهلل عنها .ومات الذكور في سن الطفولة المبكرة ،والبنات تُُوفّين في ريعان الصِّبا ولم يبق من أبنائه إال فاطمة

الزهراء رضي اهلل عنها التي توفيت بعده بقليل(.)4
ِ
سلَّ َم مع أبنائه:
صلَّى اللَّ ُه َعلَ ْيه َو َ
ومن أخالقه َ
 -1فرحه صلى اهلل عليه وسلم بوالدة ابنه إبراهيم من مارية القبطية ،وقد سماه إبراهيم " ،تيمناً بأبيه إبراهيم خليل الرحمن عليه
السالم" فقد قارب الستين من عمره وفقد أوالده ما عدا فاطمـة الزهراء رضوان اهلل عليها.

وعاش إبراهيم ابن الرسول سنة وبضع شهور يحظى برعاية رسول اهلل ،ولكنه مرض قبل أن يكمل عامه الثاني ،وذات يوم اشتد
س ْب ِن مالِ ٍك ر ِ
فع ْن أََن ِ
ض َي
مرضه ،ومات إبراهيم وهو ابن ثمانية عشر شه اًر ،وحزنت مارية حزناً شديداً على موت إبراهيم ،وكذلك أبوهَ ،
َ َ
ف القَْي ِن ،و َك ِ (ِ ِِ )5
ول اللَّ ِه صلَّى اهلل علَْي ِه وسلَّم علَى أَبِي س ْي ٍ
اللَّهُ َع ْنهُ ،قَا َلَ :د َخ ْلَنا مع رس ِ
َخ َذ َر ُسو ُل اللَّ ِه
يم َعلَْي ِه ا َّ
لسالَ ُم ،فَأ َ
ُ َ َََ َ
َ َ
َ
َ
ََ َُ
ان ظ ْئ ًار إل ْب َراه َ

( ) 1أخرجه البخاري في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم ،باب إذا عرض الذمي وغيره بسب النبي صلى هللا عليه وسلم ولم يصرح ،نحو قوله :السام
عليك ( ،)16 /9رقم ( ،) 6927ومسلم في كتاب السالم ،باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسالم وكيف يرد عليهم ( ،)1706 /4رقم (.)2165
( )2أخرجه البخاري في "صحيحه" ،الجمعة ،باب الجمعة في القرى والمدن 5/2 .برقم .893
( )3سورة التحريم ،اآلية.6 :
( )4المدهش البن الجوزي .،ص.50
( * )5زوج مرضعته ،وهي خولة بنت المنذر األنصارية النجارية.
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ِ َّ ِ
ِ
ِ َّ ِ ِ
َّ
صلَّى اهللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم
يم ،فَقََّبلَهَُ ،و َش َّمهُ ،ثَُّم َد َخ ْلَنا َعلَْي ِه َب ْع َد َذلِ َ
ود بَِن ْف ِس ِه ،فَ َج َعلَ ْ
يم َي ُج ُ
ت َع ْيَنا َر ُسول الله َ
َ
ك َوِا ْب َراه ُ
صلى اهللُ َعلَْيه َو َسل َم إ ْب َراه َ
ال« :يا ْابن عو ٍ
َّ ِ
فرِ
ٍ
ُخ َرى ،فَقَا َل
ال لَهُ َع ْب ُد َّ
تَ ْذ ِرفَا ِن ،فَقَ َ
ف إَِّنهَا َر ْح َمةٌ» ،ثَُّم أَتَْب َعهَا بِأ ْ
ض َي اللَّهُ َع ْنهَُ :وأ َْن َ
الر ْح َم ِن ْب ُن َع ْو َ
ت َيا َر ُسو َل الله؟ فَقَ َ َ َ َ ْ
الق ْلب ي ْح َزن ،والَ َنقُو ُل إِ َّال ما يرضى ربَُّنا ،وِاَّنا بِِفرِاق َ ِ ِ
ِ َّ
َّ
ون(.»)1
يم لَ َم ْح ُز ُ
ون َ
صلى اهللُ َعلَْيه َو َسل َم« :إِ َّن َ
َ
َ
ك َيا إ ْب َراه ُ
َ َْ َ َ َ
الع ْي َن تَ ْد َمعَُ ،و َ َ َ ُ َ
ِ
سلَّ َم عن فاطمة رضي اهلل عنها بمنع علي رضي اهلل عنه من الزواج عليها؛ رعاية لخاطرها.
صلَّى اللَّ ُه َعلَ ْيه َو َ
 -2دفاعه َ
ِ
ِ
ورد َّ ِ
صلَّى اهللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم َعلَى ا ْل ِم ْنَب ِرَ ،و ُه َو َيقُو ُل« :إِ َّن َبنِي ِه َش ِام ْب ِن ا ْل ُم ِغ َيرِة
عن ا ْلم ْس َوَر ْب َن َم ْخ َرَمةَ ،أََّنهُ َسم َع َر ُسو َل اهلل َ
َن ُي ِح َّ
ق
َن ُيطَلِّ َ
ب ْاب ُن أَبِي طَالِ ٍب أ ْ
َن ُي ْن ِك ُحوا ْابَنتَهُ ْم َعلِ َّي ْب َن أَبِي طَالِ ٍب ،فَ َال آ َذ ُن لَهُ ْم ،ثَُّم َال آ َذ ُن لَهُ ْم ،ثَُّم َال آ َذ ُن لَهُ ْم ،إِ َّال أ ْ
استَْأ َذُنونِي أ ْ
ْ
()3
()2
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اها ».
ْابَنتي َوَي ْنك َح ْابَنتَهُ ْم ،فَِإَّن َما ْابَنتي َب ْ
ض َعةٌ مِّنيَ ،ي ِر ُيبني َما َرَابهَا َوُي ْؤِذيني َما آ َذ َ
 -3حكمته صلَّى اللَّ ُه علَ ْي ِه وسلَّم وحسن تصرفه لتوتر حصل بين ابنته فاطمة رضي اهلل عنها ِ
وصهرِه علي رضي اهلل عنه،
َ
َ
َ ََ
ومعالجته بحكمة ،ومحاولة اإلصالح عبر مداعبته ومالطف؛ وذلك حفاظاً على استمرار األسرة.
ِ
ِ ِ
فقد جاء رسو ُل اللَّ ِه صلَّى اهلل علَْي ِه وسلَّم ب ْي َ ِ
الب ْي ِت ،فَقَا َل« :أ َْي َن ْاب ُن َع ِّم ِك؟» قَالَ ْ
ان َب ْيني َوَب ْيَنهُ
ت فَاط َمةَ َفلَ ْم َي ِج ْد َعلًّيا في َ
ُ َ َََ َ
تَ :ك َ
َ
َ َ َُ
ِ ()4
ِ
َّ
َّ
ِ
َّ
ِ
َّ
ِ
ِ
َشيء ،فَ َغ ِ
ِ
صلى اهللُ َعلَْيه َو َسل َم ِإل ْن َس ٍ
ول الله،
اء فَقَا َلَ :يا َر ُس َ
َ
ٌْ
انْ « :انظُ ْر أ َْي َن ُه َو؟» ،فَ َج َ
اضَبني ،فَ َخ َرَجَ ،فلَ ْم َيق ْل ع ْندي فَقَا َل َر ُسو ُل الله َ
اب ،فَجع َل رسو ُل اللَّهِ
ِ
ِ
َّ
ِ
َّ
ِ
َّ
ِ
ِ
ِ
صلى اهللُ َعلَْيه َو َسل َم َو ُه َو ُم ْ
َص َابهُ تَُر ٌ َ َ َ ُ
ضطَ ِجعٌ قَ ْد َسقَطَ ِرَد ُاؤهُ َع ْن شقِّه َوأ َ
اء َر ُسو ُل الله َ
الم ْس ِجد َراق ٌد ،فَ َج َ
ُه َو في َ
اب ،قُم أََبا تُر ٍ
صلَّى اهلل َعلَْي ِه و َسلَّم َي ْم َس ُحهُ َع ْنهُ ،وَيقُو ُل« :قُم أََبا تُر ٍ
اب(.»)5
َ
َ
ْ
َ
ْ
ُ
َ َ
َ
ِ
الحق ،رغم شفقته على ابنته فاطمة رضي اهلل عنها وهي تشتكي تعبها في خدمة زوجها
سلَّ َم في
ّ
صلَّى اهللُ َعلَ ْيه َو َ
 -4عدم تهاونه َ

أحق به منها،
علي بن أبي طالب وبيتها ،عندما لم ُيلَ ِّب طلبها بإعطائها خادماً من السبَّي لمساعدتها؛ ألن في المسلمين من هو ّ
وأرشدها وزوجها علياً رضي اهلل عنهما إلى خير من ذلك وهو:
َن فَ ِ
السالَ ُم أَتَ ِت َّ
«أ َّ
يقَ ،فلَ ْم
اط َمةَ َعلَْي ِها َّ
صلَّى اهللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم تَ ْش ُكو إِلَْي ِه َما تَْلقَى ِفي َي ِد َها ِم َن َّ
اءهُ َرِق ٌ
الرَحىَ ،وَبلَ َغهَا أََّنهُ َج َ
النبِ َّي َ
ِ
ت َذلِ َ ِ ِ
َخ ْذَنا م َ ِ
اء
َخَب َرتْهُ َعائِ َشةُ ،قَ َ
اء أ ْ
ص ِاد ْفهُ ،فَ َذ َك َر ْ
وم ،فَقَا َلَ « :علَى َم َكان ُك َما» فَ َج َ
ال :فَ َج َ
ك ل َعائ َشةََ ،فلَ َّما َج َ
تُ َ
اءَنا َوقَ ْد أ َ َ
ضاج َعَنا ،فَ َذ َه ْبَنا َنقُ ُ
ض ِ
اج َع ُك َما  -أ َْو أ ََوْيتُ َما إِلَى
ت َب ْرَد قَ َد َم ْي ِه َعلَى َب ْ
طنِي ،فَقَا َل« :أَالَ أ َُدلُّ ُك َما َعلَى َخ ْي ٍر ِم َّما َسأَْلتُ َما؟ إِ َذا أ َ
فَقَ َع َد َب ْينِي َوَب ْيَنهَاَ ،حتَّى َو َج ْد ُ
َخ ْذتُ َما َم َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ين ،فهُ َو َخ ْيٌر لَ ُك َما ِم ْن َخ ِادٍم(.»)6
ينَ ،و َكب َا
ينَ ،و ْ
ف َراش ُك َما  -فَ َسب َ
ِّر أ َْرَب ًعا َوثَالَث َ
اح َم َدا ثَالَثًا َوثَالَث َ
ِّحا ثَالَثًا َوثَالَث َ
ِ
ت
ت إِ َذا َد َخلَ ْ
سلَّ َم مع ابنته فاطمة رضي اهلل عنها حيث « َك َان ْ
صلَّى اهللُ َعلَ ْيه َو َ
 -5إظهار الود واالحترام لألبناء ،وهذا ما كان منه َ
ِ ِ ()7
َجلَ َسهَا ِفي م ْجلِ ِس ِه ،و َك َ ِ
ت بَِي ِد ِه فَقََّبلَتْهَُ ،وأَ ْجلَ َستْهُ ِفي َم ْجلسهَا ».
َخ َذ ْ
ام ْ
ت إِلَْي ِه ،فَأ َ
َعلَْي ِه قَ َام إِلَْيهَا فَأ َ
َخ َذ بَِي ِد َهاَ ،وقََّبلَهَاَ ،وأ ْ
ان إ َذا َد َخ َل َعلَْيهَا قَ َ
َ
َ
ِ
أسر إليها كالماً لم ُي ِسُّرهُ ألحد غيرها ،وفي هذا
سلَّ َم فاطمة رضي اهلل عنها منه قبل موته بقليل ،حيث َّ
صلَّى اهللُ َعلَ ْيه َو َ
 -6تقريبه َ
النبِ ُّي َّ
ت فَ ِ
صلَّى اهللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم ،فَقَا َل َّ
َن ِم ْشَيتَهَا َم ْشي َّ
اط َمةُ تَ ْم ِشي َكأ َّ
قالت أم المؤمنين عائشة رضي اهلل عنها«:أَ ْقَبلَ ْ
َ
النبِ ِّي َ
صلى اهللُ
ُ
ِ ِ
ِ ِِ
ِ ِِ
َسَّر إِلَْيهَا َح ِديثًا
َسَّر إِلَْيهَا َح ِديثًا فََب َك ْ
َعلَْي ِه َو َسلَّ َمَ « :م ْر َحًبا بِ ْابَنتِي» ثَُّم أ ْ
ت ،فَقُ ْل ُ
ت لَهَا :ل َم تَْبك َ
ين؟ ،ثَُّم أ َ
َجلَ َسهَا َع ْن َيمينه ،أ َْو َع ْن ش َماله ،ثَُّم أ َ
ِ َّ ِ
ت :ما ُك ْن ُ ِ ِ ِ
ت َكاليوِم فَرحا أَ ْقر ِ
صلَّى اهللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم.
ض ِح َك ْ
ت ،فَقُ ْل ُ
تَ :ما َأرَْي ُ َ ْ َ ً َ َ
فَ َ
ت ألُ ْفش َي سَّر َر ُسول الله َ
ب م ْن ُح ْزٍن ،فَ َسأَْلتُهَا َع َّما قَا َل ،فَقَالَ ْ َ
ت :أَسَّر إِلَ َّي« :إِ َّن ِج ْب ِري َل َكان يع ِارضنِي القُرآن ُك َّل سَن ٍة م َّرةً ،وِاَّنه عار ِ
ِ َّ
النبِ ُّي َّ
ض َّ
الع َام
َ َ َ ُ ََ َ
َ َُ ُ
َحتَّى قُبِ َ
ْ َ
ضني َ
صلى اهللُ َعلَْيه َو َسل َم ،فَ َسأَْلتُهَا فَقَالَ ْ َ
َ
َه ِل الجَّن ِة ،أَو نِس ِ
ِّدةَ نِس ِ
اء
اء أ ْ
َجلِيَ ،وِاَّن ِك أ ََّو ُل أ ْ
َه ِل َب ْيتِي لَ َحاقًا بِي» .فََب َك ْي ُ
ض ْي َن أ ْ
َ
َما تَْر َ
ض َر أ َ
َمَّرتَْي ِنَ ،والَ أ َُراهُ إِ َّال َح َ
ْ َ
َن تَ ُكونِي َسي َ َ
ت ،فَقَا َل« :أ َ
ِ
ك(.»)8
ت لِ َذلِ َ
ض ِح ْك ُ
ين» فَ َ
الم ْؤ ِمن َ
ُ
صلَّى هللاُ َع َل ْي ِه َو َسلَّ َمِ « :إ َّنا ِبكَ لَ َمحْ ُزو ُنونَ » 83/2 .برقم.1303
( )1أخرجه البخاري في "صحيحه" ،كتاب الجنائز ،باب َق ْو ِل ال َّن ِبيِّ َ
( * )2ال َبضْ عة ِب ْال َف ْت ِحْ :الق ِْطعَ ُة مِنَ اللَّحْ ِمَ ،و َق ْد ُت ْك َسرُ  ،أَيْ أَ َّنهَا ُج ْز ٌء ِم ِّنيَ ،كمَا أَنَّ ْالق ِْط َع َة مِنَ اللَّحْ ِم ُج ْز ٌء مِنَ اللَّحْ ِم( .ابن األثير ،النهاية في غريب الحديث واألثر.
.)133/1
ت ال َّن ِبيِّ َعلَ ْيهَا الص ََّالةُ َوالس ََّال ُم 1902/4 .برقم .2449
ضائ ِِل َفاطِ َم َة ِب ْن ِ
( )3أخرجه مسلم في "صحيحه" ،كتاب الفضائل ،باب َف َ
( * )4من القيلولة وهي النوم نصف النهار (بعد الظهر).
ال فِي ال َمسْ ِجدِ 96/1 .برقم .441
( )5أخرجه البخاري في "صحيحه" ،كتاب الصالة ،باب َن ْو ِم الرِّ جَ ِ
ت َز ْو ِجهَا 65/7 .برقم.5361
( )6أخرجه البخاري في "صحيحه" ،كتاب النفقات ،باب َعم َِل ال َمرْ أَ ِة فِي َب ْي ِ
ْ
َام 355/4 .برقم 5217وقال االلباني  :صحيح.
( )7أخرجه أبو داود في "سننه" ،كتاب االدب ،باب مَا جَ ا َء فِي ال ِقي ِ
ُّ
اإلسْ الَ ِم203/4.برقم برقم  3623و.3624
ِي
ف
ة
ُوَّ
ب
ن
ال
ت
( )8أخرجه البخاري في "صحيحه" ،كتاب المناقب ،باب َعالَمَا
ِ
ِ
ِ
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المبحث الثالث

أخالقيات التعامل مع الوالدين بما لهم من حقوق على األبناء
صلَّى اهللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم والدان يقوم بإكرامهما؛ بسبب وفاة والده وهو ال يزال جنيناً ،وفَ ْق ِد أمه في سن مبكرة.
لم يكن للرسول الكريم َ
صلَّى اهللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم فقدت أمه الحليب بعد سبعة أيام ،فأرضعته "ثويبة" موالة أبي لهب أياماً قالئل ،ثم أرضعته
وعند والدته َ
ِ َّ
حليمة السعدية وسهرت عليه ،وكانت تساعدها في حضانته َّ
صلَّى اهللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم من
صلى اهللُ َعلَْيه َو َسل َم ابنتها الشيماء أخت النبي َ
َ
الرضاعة.
صلَّى اهللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم عند مرضعته حليمة السعدية مدة أربع سنوات ،ثم عاد إلى أمه وبقي عندها ترعاه برفقة أم أيمن.
ومكث َ
وبعد وفاة أمه حضنته أم أيمن َ"ب َرَكةُ الحبشية" موالة أبيه .وقال عبد المطلب ألم أيمن :يا بركة ال تغفلي عن ابني ،فإني وجدته مع
غلمان قريب من السدرة ،وان أهل الكتاب يزعمون أن ابني نبي هذه األمة ،حتى مات جده عبدالمطلب وله من العمر ثماني سنين،
فأوصى أبا طالب بحفظه ،وكان أبو طالب ال مال له ،وكان يحبه حباً شديداً ال يحبه ولده ،وكان ال ينام إال إلى جنبه ،ويخرج فيخرج

معه ،وكان يخصه بالطعام ،وكان إذا أكل عيال أبي طالب جميعاً أو فرادى لم يشبعوا ،واذا أكل معهم رسول اهلل شبعوا(.)1
ت فَ ِ
فع ْن أََن ِ
ت
س ْب ِن َمالِ ٍك قَا َل« :لَ َّما َماتَ ْ
اط َمةُ بِْن ُ
وقد قامت برعايته زوجة عمه فاطمة بنت أسد أم علي رضي اهلل عنهماَ ،ضي اللَّه ع ْنهما َ -د َخ َل علَْيها رسو ُل اللَّ ِه  -صلَّى اللَّه علَْي ِه وسلَّم  -فَجلَس ِع ْن َد أر ِ
ِ
ِ
أ ِ
ٍِ
ْسهَا ،فَقَا َلَ " :رِح َم ِك اللَّهُ َيا
َ َ
َ
َ َ َُ
َ
َ
َسد ْب ِن َهاشم أ ُُّم َعل ٍّي َ -ر َ ُ َ ُ َ
ُ َ َََ
ِ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
طعميني ،تُِريد َ ِ
ُمي ،تَ ُج ِ
ك و ْجهَ الله و َّ
الد َار
ُمي َب ْع َد أ ِّ
ُميُ ،ك ْنت أ ِّ
أ ِّ
ين َن ْف َسك طَيًِّبا َوتُ ْ
ين َوتُ ْشبِعينيَ ،وتَ ْع َرْي َن َوتَ ْكسينيَ ،وتَ ْمَنع َ
وع َ
َ
ين ب َذل َ َ
ِ ()2
َّ ِ
َن تُ َغ َّس َل ثَ َالثًاَ ،فلَ َّما بلَ َغ ا ْلم َِّ ِ ِ
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم  -بَِي ِد ِه ،ثَُّم َخلَ َع َر ُسو ُل اللَّ ِه
َم َر أ ْ
َ
ور َس َكَبهُ َر ُسو ُل الله َ -
َ َ
اء الذي فيه ا ْل َكافُ ُ
ْاآلخ َرةَ " .ثَُّم أ َ
ِ َّ
 صلَّى اللَّه علَْي ِه وسلَّم  -قَ ِميصه فَأَْلبسها إِيَّاه ،و َكفََّنها بِبرٍد فَوقَه ،ثَُّم َدعا رسو ُل اللَّ ِه َّ َّ -امةَ ْب َن َزْي ٍدَ ،وأََبا
َ ُ َ ُ َ ُ َ َ ُْ ْ ُ
صلى اللهُ َعلَْيه َو َسل َم  -أ َ
َ
َ َُ
َ
ُس َ
ُ َ َََ
َّ
َّ
ِ
َّ
َّ
ِ
َّ
َّ
ِ
ِ
صلى اللهُ َعلَْيه َو َسل َم -
ص ِار َّ
أَي َ
َس َوَد َي ْحف ُر َ
يَ ،و ُع َم َر ْب َن ا ْل َخطابَ ،و ُغ َال ًما أ ْ
ون ،فَ َحفَ ُروا قَْب َرَهاَ ،فلَ َّما َبلَ ُغوا الل ْح َد َح ْف َرهُ َر ُسو ُل الله َ -
ُّوب ْاأل َْن َ
اضطَجع ِف ِ
ِ َّ
َخرج تُرابه بِي ِد ِهَ ،فلَ َّما فَرغَ َد َخ َل رسو ُل اللَّ ِه َّ َّ -
ِِ
يتَ ،و ُه َو َحي
يه ،فَقَا َل " :اللَّهُ الَِّذي ُي ْحيِي َوُي ِم ُ
بَِيدهَ ،وأ ْ َ َ َ َ ُ َ
َ
َُ
َ
صلى اللهُ َعلَْيه َو َسل َم  -فَ ْ َ َ
ك أَرحم َّ ِ ِ
ك و ْاأل َْنبِي ِ
اطمةَ بِْن ِت أ ٍ
ِ
وتِ ِ ْ ،
اء الَِّذ َ ِ ِ ِ
ِّع َعلَْيهَا ُم ْد َخلَهَا بِ َح ِّ
ين".
َال َي ُم ُ
ق َنبِِّي َ َ َ
الراحم َ
َ
َسدَ ،ولَقِّْنهَا ُحجَّتَهَاَ ،وَوس ْ
اغف ْر أل ُِّمي فَ َ
ين م ْن قَْبلي; فَإَّن َ ْ َ ُ
()3
يق ر ِ
وها اللَّ ْح َد ُهو ،وا ْلعبَّاس ،وأَبو ب ْك ٍر َّ ِ
ض َي اللَّهُ َع ْنهُ ْم ».
َو َكب ََّر َعلَْيهَا أ َْرَب ًعاَ ،وأ َْد َخلُ َ
َ َ َ ُ َُ َ
الصد ُ َ
ِ
ِ َّ
النبِ ُّي َّ َّ -
ت فَ ِ
 وأيضاً َع ِن ْاب ِن َعب ٍاط َمةُ أ ُُّم َعلِ ِّي ْب ِن أَبِي طَالِ ٍب َخلَعَ َّ
يصهُ َوأَْلَب َسهَا
َّاس قَا َل« :لَ َّما َماتَ ْ
صلى اللهُ َعلَْيه َو َسل َم  -قَم َ
َ
َ
ِ
ِ
ٍ
ِ
َّ
ِ
ِ
ُّ
ال" :أَْلَب ْستُهَا قَميصي;
َحد! فَقَ َ
اب قَالُواَ :يا َر ُسو َل اللهَ ،أرَْيَن َ
إِيَّاهَُ ،و ْ
صَن ْع َ
صَن ْعهُ بأ َ
ي َعلَْيهَا الت َر ُ
ت َش ْيًئا لَ ْم تَ ْ
اك َ
اضطَ َج َع في قَْب ِرَهاَ ،فلَ َّما ُس ِّو َ
اب ا ْلجَّن ِة ،و ْ َّ
ق اللَّ ِه إِلَ َّي ِ
ِ
لِتَْلَب َس ِم ْن ثَِي ِ
َح َس ِن َخ ْل ِ
يعا َب ْع َد أَبِي
ض ْغطَ ِة ا ْلقَْب ِر؛ إَِّنهَا َك َان ْ
ت َم َعهَا ِفي قَْب ِرَها; ُخفِّ َ
ت ِم ْن أ ْ
اضط َج ْع ُ
ف َع ْنهَا م ْن َ
صن ً
َ
َ َ
طَالِ ٍب».
ِ
ِ
سلَّ َم أن ُيكرم حاضناته
وبهذا الوفاء َّ
صلَّى اللَّ ُه َعلَ ْيه َو َ
ينس َ
سلَّ َم أمه فاطمة بنت أسد ،ولم َ
صلَّى اللَّ ُه َعلَ ْيه َو َ
كرم رسول اهلل َ
إليهن حينما كبر.
وأن ُي ْح ِس َن
ّ
ِ
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم بعد أن تزوج بخديجة فشكت إليه
 فهذه مثالً حليمة السعدية حينما قَد َم ْت مكة ،جاءت إلى النبي َالجدب ،فكلم خديجة فأعطتها أربعين شاة وأعطتها بعي اًر ،ثم قدمت عليه بعد النبوة ،فأسلمت وبايعت وأسلم زوجها( )4مما أدخل السرور
ُّ
ت رس َ َّ ِ
ض َو ا ْلَب ِع ِ
صلَّى
َح ِم ُل ُع ْ
ت ُغ َال ًما أ ْ
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم .فيحدثنا الصحابي أَبو الطفَْي ِل قَا َلُ « :ك ْن ُ
ول الله َ -
ير ،فََأرَْي ُ َ ُ
إلى قلب النبي َ
()5
ت :م ْن َه ِذ ِه؟ فَقَالُوا :أ ُّ َّ ِ
ِ
ِ َّ
َّ
ض َعتْهُ ».
ُمهُ التي أ َْر َ
ام َأرَةٌ فََب َسطَ ِرَد َ
ِّم لَ ْح ًما بِا ْل ِج ْع َرَانة ،فَ َج َ
اءتْهُ ْ
اءهُ ،فَقُ ْل ُ َ
اللهُ َعلَْيه َو َسل َم ُ -يقَس ُ

( )1البداية والنهاية البن كثير.152/2 .
( )2مجمع الزوائد للهيثمي.256/9 .
( )3مجمع الزوائد للهيثمي.257/9 .،
( )4صفوة الصفوة ألبي الفرج .62/1
( )5مجمع الزوائد الهيثمي.259/9 .،
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صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم وفدت على أبي بكر وعمر رضي اهلل عنهما ،فصنعا بها مثل ذلك(.)1
ولما توفي َ
ِ
اختُلِف في إسالمها ،ويغلب الرأي
سلَّ َم أياماً قالئل ،وهي موالة ألبي لهب ،وقد ْ
صلَّى اللَّ ُه َعلَ ْيه َو َ
 وأيضاً ثويبة التي أرضعته َيصلُها وهو بمكة ،فلما هاجر كان يبعث إليها بكسوة ِ
عند علماء السيرة أنها لم تُسلم ،وكان الرسول صلَّى اللَّه علَْي ِه وسلَّم ِ
وصلَة ،حتى
َ
ُ َ َََ
جاء خبر موتها في السنة السابعة من الهجرة(.)2

فهذا الكرم واألخالق النبوية من الرسول الرحيم صلَّى اللَّه علَْي ِه وسلَّم مع من سهر عليه في صغره ،يدل على اعترافه َّ َّ
صلى اللهُ
َ
َ
ُ َ َََ
ِ َّ
اء كان مسلماً أم غير مسلم.
َعلَْيه َو َسل َم بالفضل لكل من أسدى إليه معروفاً ،سو َ
صلَّى اللَّ ُه
 وكذلك أم أيمن التي كانت وصيفة لعبد اهلل بن عبد المطلب ،وكانت من الحبشة ،وكانت خير حاضنة لرسول اهلل َِ
سلَّ َم بعد وفاة أمه.
َعلَ ْيه َو َ
حينما كبر رسول اهلل صلَّى اللَّه علَْي ِه وسلَّم كان إحسانه لها من نوع آخر ،فأعتقها ثم زوجها زيد بن حارثة ،وكان َّ َّ
صلى اللهُ
َ
َ
ّ
ُ َ َََ
()3
َعلَْي ِه َو َسلَّ َم يقول ألم أيمن" :يا أمه ،ويقول :هذه بقية أهل بيتي ".
ِ
ِ َّ
وكان أبو بكر وعمر رضي اهلل عنهما يزورانها كما كان يفعل َّ َّ
فع ْن أََن ٍ
ال :قَ َ
س ،قَ َ
صلى اللهُ َعلَْيه َو َسل َمَ ،
َ
ال أَُبو َب ْك ٍر َرض َي اهللُ
ِ
ول ِ
َّ
ِ
َّ
ِ
ِ َّ ِ
اهلل َّ
َع ْنهَُ ،ب ْع َد وفَ ِاة رس ِ
ورَها،
ورَها َك َما َك َ
ان َر ُسو ُل اهلل َ
َ
َ َُ
صلى اهللُ َعلَْيه َو َسل َم َي ُز ُ
صلى اهللُ َعلَْيه َو َسل َم ل ُع َم َرْ " :انطَل ْق بَِنا إِلَى أ ُِّم أ َْي َم َن َن ُز ُ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َعلَ ُم أ َّ
َن َما ع ْن َد
صلى اهللُ َعلَْيه َو َسل َم؟ فَقَالَ ْ
َفلَ َّما ْانتَهَْيَنا إِلَْيهَا َب َك ْ
ون أ ْ
تَ :ما أ َْبكي أ ْ
َن َال أَ ُك َ
سولِه َ
ت ،فَقَ َاال لَهَاَ :ما ُي ْبكيك؟ َما ع ْن َد اهلل َخ ْيٌر ل َر ُ
ِ
اء ،فَهيَّجتْهما علَى ا ْلب َك ِ
َن ا ْلو ْحي قَِد ْانقَطَع ِمن السَّم ِ
ِ َّ
اهلل َخ ْير لِرسولِ ِه َّ
اء .فَ َج َع َال َي ْب ِكَي ِ
ِ ِ َّ
ان َم َعهَا(.")4
ُ
َ َ َُ َ
َ َ
َ
ٌ َُ
َ
صلى اهللُ َعلَْيه َو َسل َمَ ،ولَك ْن أ َْبكي أ َ َ
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم عبر هذه المواقف أبناء أمته كيفية حفظهم معروف كل من ساهم في تربيتهم وتنشئتهم
وقد َعلّ َم الرسول َ
ِّغر ،وعلَّمهم وجوب مكافأتهم على ذلك في الحياة بكل وسيلة ممكنة ،وبعد الممات بالدعاء والتََّرُّحم على المسلمين منهم.
منذ الص َ
الخاتمة

من أبرز ما يمكن ذكره في هذه الخاتمة ما يأتي:

صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم مع أسرته ،يمكن بعد التأمل
 -1من خالل االطالع على ما ورد من أحاديث وأخبار تتضمن تعامل النبي َ
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم يتضمن أصوالً وقواعد ،وأساليب كان يراعيها ويتبعها في تعامله مع
والدراسة استخراج منهج النبي َ

زوجاته وبناته ،ومن قاموا برعايته.
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم مع زوجاته كان له األثر الواضح في صالح زوجاته.
 -2أن ُحسن خلق النبي َ
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم مع
 -3أن في ثنايا السيرة العطرة كثي اًر من الدروس االجتماعية والتفاعلية التي كانت تحدث في بيوت النبي َ
زوجاته وأوالده ،ومن قام برعايته.
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم لزوجاته والعمل على إسعادهن.
 -4حسن معاشرته َ
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم على إعطاء كل ذي حق حقه.
 -5حرصه َ
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم حق القوامة التي منحه اهلل إياه على وجهه الصحيح ،فكان خير األزواج ألهله.
 -6استخدامه َ
التوصيات:

 ضرورة الوقوف ضد التيارات المختلفة من الداخل أو الخارج في مهاجمة الدين وأهله؛ نتيجة تصرفات فردية مع أسرهم ليس لهاعالقة بالمنهج الرباني.

صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم الكريمة ُليدرس في جميع المراحل الدراسية؛ بهدف االقتداء بالنبي
 وضع مقرر خاص عن أخالق المصطفى َ( )1السيرة النبوية في مفهوم القاضي عياض د .أحمد العمري ،ص.355
( )2صفوة الصفوة ألبي الفرج.62/1 ،
( )3فتح الباري البن حجر العسقالني انظر لمزيد من التفصيل  88/7 ،برقم .3529
( )4أخرجه مسلم في "صحيحه" ،كتاب فضائل الصحابة رضي هللا عنهم  -باب مِنْ َفضَائ ِِل أ ُ ِّم أَ ْيمَنَ رَ ضِ يَ هللاُ َع ْنهَا 1907/4.برقم .2454
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صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم في ُحسن الخلق والتعامل؛ لتنشأ أجيالنا على أخالق حميدة في التعامل مع اآلخرين ،فيتحصنون من أغالط
َ
أدت إلى كثير من المشكالت.
 إعداد برامج مرئية ومسموعة تُخصص لكل شريحة من شرائح المجتمع وتقديمها لهم؛ لتضع بين أيديهم هدي وأخالق النبي َّ َّصلى اللهُ
َ
َعلَْي ِه َو َسلَّ َم بصورة ميسرة ،وتدلهم على ُحسن االقتداء به ،وازالة ما علق في أذهان العامة من بعض العادات والتقاليد التي تدعي
أنها ملتزمة بالمنهج اإلسالمي.

 تأليف بحوث في هذا الموضوع ،واصدار نصائح وتوجيهات وتزويد ٍكل من:
أ  -الجمعيات االجتماعية المختصة بالزواج والتي تعقد دورات للمتزوجين قبل الزواج.

صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم في
ليعلموا حقوقهم وواجباتهم ،ويقتدوا بالرسول َ
نبراساً يهتدى به في جميع المواقف.

ب -مأذوني عقود النكاح؛ وتسليمها للعروسين قبل الزواج؛
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم
التعامل مع أسرته ،وجعل هدي الرسول َ
فهارس المصادر والمراجع

 -1القران الكريم .

 -2ابن كثير ،أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي" ,البداية والنهاية"( .د.ط ،دار الفكر1407 ،هـ).
 -3البخاري ،أ بو عبداهلل محمد بن إسماعيل" .الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وسننه
وأيامه" .تحقيق :محمد زهير بن ناصر الناصر( .ط ،1دار طوق النجاة1422 ،هـ).

 -4السجستاني ،أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي" .سنن أبي داود" ،تحقيق :محمد محيي
الدين عبد الحميد( .د.ط ،بيروت :المكتبة العصرية ،د.ت).
 -5العمري ،أحمد جمال" .السيرة النبوية في مفهوم القاضي عياض"( .ط ،1القاهرة :دار المعارف1988 ،م).
 -6أبو الفرج ،عبد الرحمن بن علي بن محمد" .صفوة الصفوة" .تحقيق :محمود فاخوري( ،ط ،2بيروت :دار المعرفة1399 ،ه/
1979م).

 -7العسقالني ،أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر" .فتح الباري"( .د.ط ،بيروت ،دار المعرفة1379 ،هـ).
 -8الهيثمي ،أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي" .مجمع الزوائد ومنبع الفوائد" .تحقيق :حسام الدين القدسي.
(د.ط ،القاهرة :مكتبة القدسي1414 ،هـ1994 /م).
 -9ابن الجوزي ،جمال الدين بن علي" .المدهش" .تحقيق :د .مروان قباني( ،د.ط ،بيروت :دار الكتب العلمية ،د.ت).

 -10القشيري ،أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري" .المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهلل ."
تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي( .د.ط ،بيروت :دار إحياء التراث العربي د.ت).
 -11بدوي ،أحمد" .معجم مصطلحات العلوم االجتماعية"( .ط ،1بيروت :مكتبة لبنان1983 ،م).
 -12ابن األثير ،أبو السعادات مجد الدين المبارك بن محمد بن محمد ابن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري" .النهاية في غريب
الحديث واألثر" .تحقيق :طاهر أحمد الزاوي ،محمود محمد الطناحي( .د.ط ،بيروت :المكتبة العلمية1399 ،هـ1979 /م).
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