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ِ
الحبيب ﷺ ص ْه ًرا

احلبيب ﷺ يف احلياة االجتماعية والبيئية

(رواه البخاري).

وكان يحزن حزنًا شديدً ا على وفاتهم ،وتذرف عيناه الدمع على فراقهم؛ وهذه دموع
الرحمة والشفقة تسيل من عيناه الشريفتان ﷺ ،فلما دخل ﷺ على ابنه إبراهيم وهو
فجعلت عينا رسول الله ﷺ تذرفان! فقال له عبدالرحمن بن عوف :وأنت
يجو ُد بنفسه،
ْ
ِ
ب َي ْح َز ُنَ ،و َل َن ُق ُ
ول إِ َّل َما ُي ْرضي َر َّبنَا،
يا رسول الله؟!! فقال ﷺ« :إِ َّن ا ْل َع ْي َن تَدْ َم ُعَ ،وا ْل َق ْل َ
ِ ِ
ِ
يم َل َم ْح ُزون َ
ُون» (رواه البخاري).
َوإِنَّا بِف َراقك َيا إِ ْب َراه ُ
وقد ابتلي ﷺ بفقد جميع ذريته من الذكور واإلناث ،ولم يبق بعد وفاته إال فاطمة
رضي الله عنها التي توفيت بعده بستة أشهر.

كيف تقتدي به ﷺ
م» (متفق عليه).
 .1كن أ ًبا
رحيما مع أبنائك عطو ًفا عليهم ليرحمك الله ،كما قال ﷺَ « :م ْن َل َي ْر َح ُم َل ُي ْر َح ُ
ً
ُۡ
 .2كن معلما ومؤدبا ألبنائك واحرص على تعليمهم ما ينفعهم كما كان يفعل ﷺ ،فقد قال تعالىَ :
(وأم ۡر
ً
ً
َّ َ ٰ َ ۡ َ ۡ َ َ
ََۡ َ
َ
ۡ
ِ
ب عليهاۖ) [طه.]132 :
أهلك بِٱلصلوة وٱصط ِ
ٍ
 .3اعدل بين أبنائك وال تميز أحدً ا منهم على أحد في النفقة والمعاملة.

وتحم ْلهم وال تتأفف من ذلك ،بل استمتع به كما كان ﷺ يفعل.
 .4العب معهم وأضحكهم ور ِّفه عنهم
َّ
 .5قم بحقوق أبنائك عليك باختيار زوجة صالحة تكون لهم ُأ ًّما صالحة ،و َأ ْح ِسن اختيار أسماء أوالدك،
وقم بتربيتهم والعناية بهم.
َ .6ص ِّل على خير األنام الرحيم العطوف ﷺ وتع َّل ْم منه اإلحسان والعطف على األبناء ،وإياك والغلظة
والجفاء.
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[الص ْهر :القريب بالزواج ،كأهل الزوجة وزوج البنت].
ِّ

كان زواج الرسول ﷺ ِ
لح َك ٍم عظيمة ،وغايات نبيلة؛ ليكون أصهاره معه على الحق ،فيسعدوا بذلك دنيا وآخرة ،وكان من هديه
ﷺ في معاملة أصهاره:

وصل أصهاره والفرح بهم حتى بعد وفاة زوجته

ِ
ٍِ
ِ
ِ
يج َة
«است َْأ َذن ْ
َت َها َل ُة بِن ُْت ُخ َو ْيلدُ ،أ ْخ ُت َخد َ
كما كان يفعل مع أقارب خديجة رضي الله عنها؛ ف َع ْن َعائ َش َة َرض َي ال َّل ُه َعن َْها َقا َل ْتْ :
ان َخ ِديج َةَ ،فارت ِ ِ
َع َلى رس ِ
استِ ْئ َذ َ
م َها َل َة!)» (متفق عليه).
ول ال َّل ِه ﷺَ ،ف َع َر َ
ْ َ
َ
َاع ل َذل َكَ ،ف َق َال(:ال َّل ُه َّ
ف ْ
َ ُ

إرضاء أصهاره وممازحتهم إذا كانوا مغضبين

ومن ذلك أنه ﷺ «جاء بي َت َفاطِم َة َع َليها الس َلم َف َلم ي ِجدْ َع ِليا فِي ا ْلبي ِ
ت» َف َق َال:
َْ
ًّ
ْ َ
َ َ َْ
ْ َ َّ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
« َأ ْي َن ا ْب ُن َع ِّم ِك؟» َف َقا َل ْت« :ك َ
اض َبنيَ ،ف َخ َر َج َف َل ْم َيق ْل عنْدي»،
َان َب ْيني َو َب ْينَ ُه َش ْي ٌء َف َغ َ
ِ
ِ
لنْس ٍ
َف َق َال َر ُس ُ
ان« :ا ْن ُظ ْر َأ ْي َن ُه َو؟» َف َجا َء َف َق َالَ « :يا َر ُس َ
ول ال َّل ِه ُه َو فِي
ول ال َّله ﷺ ِ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ا ْل َم ْس ِج ِد َراقدٌ َ ،ف َجا َء َر ُس ُ
ول ال َّله ﷺ َو ُه َو ُم ْض َطج ٌع َقدْ َس َق َط ِر َد ُاؤ ُه َع ْن ش ِّقهَ ،ف َأ َصا َب ُه
ابُ ،ق ْم َأ َبا ت َُر ٍ
ولُ :ق ْم َأ َبا ت َُر ٍ
ول ال َّل ِه ﷺ َي ْم َس ُح ُه َعنْ ُه َو ُه َو َي ُق ُ
ابَ ،ف َج َع َل َر ُس ُ
اب»
ت َُر ٌ
(متفق عليه).

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه« :ال
ِ
َت َمك ُْر َم ًة
ُت َغا ُلوا َصدَ َاق الن َِّساء؛ َفإِن ََّها َل ْو كَان ْ
فِي الدُّ ْن َيا َأ ْو َت ْق ًوى ِعنْدَ ال َّل ِه ك َ
َان َأ ْوالك ُْم
َو َأ َح َّقك ُْم بِ َها ُم َح َّمدٌ ﷺَ ،ما َأ ْصدَ َق ا ْم َر َأ ًة
ِمن نِس ِائ ِه وال ُأص ِد َق ِ
ت ا ْم َر َأ ٌة ِم ْن َبنَاتِ ِه َأ ْك َث َر
ْ
َ
ْ َ
ِ
ُ
ً
ع ْش َر َة أوق َّية» (رواه ابن ماجه).
ِم َن ا ْثنَت َْي َ

ما داللة إحسان النبي ﷺ إلى الصهر واحترامه ومراعاته؟
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قال أنس بن مالك رضي الله عنه
في نبأ وفاة أم كلثوم رضي الله
«ش ِهدْ نَا بِنْتًا لِرس ِ
عنهاَ :
ول ال َّل ِه ﷺ
َ ُ
ِ
ِ
َق َالَ :و َر ُس ُ
ول ال َّله ﷺ َجال ٌس َع َلى
ا ْل َقب ِرَ ،ق َالَ :فر َأي ُت َعينَي ِه تَدْ معان»ِ
ََ
ْ ْ
َ ْ
ْ

حزن الحبيب ﷺ على وفاة أبنائه
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احلبيب ﷺ يف احلياة االجتماعية والبيئية

احلبيب ﷺ ِ
ص ْهرًا

وصيته ﷺ بأصهاره خيرا بعد وفاته

عدم مغاالته في صداق«مهر» بناته

ما الصهر على صهره؟ وضح ما تقول من خالل سيرته ﷺ.

عدم تكليف أصهاره ما ال يطيقون

فكان ﷺ إذا اشتكت ابنته من خدمة بيتها وزوجها لم يعتب على صهره ،ولم ُيكلفه ما ال يطيق ،بل ينصح ابنته ويوجهها بما هو
ِ
الر َحىَ ،ف َأتَى النَّبِ َّي ﷺ َس ْب ٌي،
خير معين لهما على مشاق الحياة؛ فعن َع ِل ٍّي -رضي الله عنهَ « -أ َّن َفاطِ َم َة َشك ْ
َت َما َت ْل َقى م ْن َأ َث ِر َّ
َجدْ هَ ،فوجدَ ت ع ِائ َش َة َف َأ ْخبرتْهاَ ،ف َلما جاء النَّبِي ﷺ َأ ْخبر ْته ع ِائ َش ُة بِم ِج ِ
يء َفاطِ َم َةَ ،ف َجا َء النَّبِ ُّي ﷺ إِ َل ْينَاَ ،و َقدْ َأ َخ ْذنَا
ََ ُ َ
َفا ْن َط َل َق ْت َف َل ْم ت ِ ُ َ َ ْ َ
ََ َ
َ
َّ َ َ ُّ
م َض ِ
اج َعنَاَ ،ف َذ َه ْب ُت ِلَ ُقو َم» َف َق َال ﷺَ « :ع َلى َمكَانِك َُما»َ ،ف َق َعدَ َب ْينَنَا َحتَّى َو َجدْ ُت َب ْر َد َقدَ َم ْي ِه َع َلى َصدْ ِريَ ،و َق َالَ « :أ َل ُأ َع ِّل ُمك َُما َخ ْي ًرا
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
ً
َ
َ
َ
َ
ً
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َح َمدَ ا ثلثا َوثلثي َن؛ ف ُه َو َخ ْي ٌر لك َُما م ْن
م َّما َسألت َُماني؟ إذا أ َخذت َُما َم َضاج َعك َُماُ ،ت َك ِّب َرا أ ْر َب ًعا َوثلثي َنَ ،وت َُس ِّب َحا ثلثا َوثلثي َنَ ،وت ْ
َ ِ
خاد ٍم» (متفق عليه).

كيف ترى عالقة المصاهرة وأهميتها كرابط من الروابط االجتماعية؟
َد ِّلل على ما تقول من سيرته ﷺ.
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قال رسول الله ﷺَ « :أ ْع َظ ُم
وكان من رفقه ﷺ بأصهاره أنه لم ِ
يغال في الصداق الذي هو حق من حقوق الزوجة يدفعه
النِّس ِ
اء َب َر َك ًة َأ ْي َس َر ُه َّن ُم ُئؤ َن ًة»
َ
زوج النبي ﷺ بناته على اليسير من الصداق.
لها الزوج .وقد َّ
(رواه أحمد).
«أردت أن أخطب إلى رسول الله ﷺ ابنته» ،فقلت« :ما لي من
علي رضي الله عنه:
يقول
ُ
ٌّ
شيء فكيف؟! ثم ذكرت صلته وعائدته ،فخطبتها إليه»
«ه ْل َل َك ِم ْن َش ْي ٍء؟» .قلت« :ال»
فقالَ :
ِ
ِ
ِ
الح َطم َّية -أي التي تحطم السيوف -ا َّلتي َأ ْع َط ْيت َُك َي ْو َم ك ََذا َوك ََذا» .قال« :هي عندي» .قالَ « :ف َأ ْعط َها إِ َّيا ُه»
قالَ « :ف َأ ْي ُن در ُعك ُ
(رواه أبو داود) ،تخيل مهر بنت رسول الله ﷺ درع فقط!! إن هذا اليسير من الصداق لهو من رفقه ﷺ بأصهاره.

وهذا من عظيم أخالقه ،ورحمته بهم؛ ف َع ْن َأبِي َذ ٍّر َق َالَ :ق َال َر ُس ُ
ول ال َّل ِه ﷺ« :إِ َّنك ُْم َس َت ْفت َُح َ
ون ِم ْص َرَ ،و ِه َي
ِ
يها :ا ْل ِق َير ُ
وها َف َأ ْح ِسنُوا إِ َلى َأ ْه ِل َهاَ ،فإِ َّن َل ُه ْم ِذ َّم ًة َو َر ِح ًما َ -أ ْو َق َالِ :ذ َّم ًة َو ِص ْه ًرا»
اطَ ،فإِ َذا َفت َْحت ُُم َ
َأ ْر ٌض ُي َس َّمى ف َ
(رواه مسلم) .وعالقة المصاهرة هنا بسبب مارية أم إبراهيم ابن رسول الله ﷺ ،ونلحظ في الحديث أن وصيته ﷺ ليس فيها اإلحسان
إلى أهل الزوجة مباشرة ،بل بأهل بلدها كلهم ،بل لم تكن مارية رضي الله عنها زوجة للنبي ﷺ ،بل كانت أ َمته ،وأ َّم ولده
إبراهيم ،لِي ُع ْل َم أن الوصية باإلحسان إلى أهل الزوجة مباشر ًة أولى باالهتمام والعناية.

قرن النبي ﷺ وصيته بالصهر مع وصيته بالرحم ،فما داللة ذلك؟
وما الداللة االجتماعية الهتمام النبي ﷺ بعالقة المصاهرة ووصيته باألصهار؟

كيف تقتدي به ﷺ
 .1كما تحسن لزوجتك أحسن إلى أهلها وقبيلتها وجماعتها.
 .2أحسن وخفف على أزواج بناتك ،وال تكلفهم ما ال طاقة لهم به.
 .3تل َّطف بأصهارك وأكرمهم كما كان يفعل ﷺ .
خيرا.
دائما وصية النبي ﷺ بالرحم والصهر ً
 .4تذكر ً
ِ
دائما كيف كان صداق بنات النبي ﷺ .
 .5ال ُت َغال في صداق بناتك وتذكر ً
ِّ .6
دائما في تعاملك مع أصهارك.
خيرا ،وتذكر ذلك ً
صل على الحبيب ﷺ الذي أوصى بالرحم والصهر ً
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احلبيب ﷺ يف احلياة االجتماعية والبيئية

عدم مغاالته في صداق«مهر» بناته

ما الصهر على صهره؟ وضح ما تقول من خالل سيرته ﷺ.

عدم تكليف أصهاره ما ال يطيقون

فكان ﷺ إذا اشتكت ابنته من خدمة بيتها وزوجها لم يعتب على صهره ،ولم ُيكلفه ما ال يطيق ،بل ينصح ابنته ويوجهها بما هو
ِ
الر َحىَ ،ف َأتَى النَّبِ َّي ﷺ َس ْب ٌي،
خير معين لهما على مشاق الحياة؛ فعن َع ِل ٍّي -رضي الله عنهَ « -أ َّن َفاطِ َم َة َشك ْ
َت َما َت ْل َقى م ْن َأ َث ِر َّ
َجدْ هَ ،فوجدَ ت ع ِائ َش َة َف َأ ْخبرتْهاَ ،ف َلما جاء النَّبِي ﷺ َأ ْخبر ْته ع ِائ َش ُة بِم ِج ِ
يء َفاطِ َم َةَ ،ف َجا َء النَّبِ ُّي ﷺ إِ َل ْينَاَ ،و َقدْ َأ َخ ْذنَا
ََ ُ َ
َفا ْن َط َل َق ْت َف َل ْم ت ِ ُ َ َ ْ َ
ََ َ
َ
َّ َ َ ُّ
م َض ِ
اج َعنَاَ ،ف َذ َه ْب ُت ِلَ ُقو َم» َف َق َال ﷺَ « :ع َلى َمكَانِك َُما»َ ،ف َق َعدَ َب ْينَنَا َحتَّى َو َجدْ ُت َب ْر َد َقدَ َم ْي ِه َع َلى َصدْ ِريَ ،و َق َالَ « :أ َل ُأ َع ِّل ُمك َُما َخ ْي ًرا
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
ً
َ
َ
َ
َ
ً
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َح َمدَ ا ثلثا َوثلثي َن؛ ف ُه َو َخ ْي ٌر لك َُما م ْن
م َّما َسألت َُماني؟ إذا أ َخذت َُما َم َضاج َعك َُماُ ،ت َك ِّب َرا أ ْر َب ًعا َوثلثي َنَ ،وت َُس ِّب َحا ثلثا َوثلثي َنَ ،وت ْ
َ ِ
خاد ٍم» (متفق عليه).

كيف ترى عالقة المصاهرة وأهميتها كرابط من الروابط االجتماعية؟
َد ِّلل على ما تقول من سيرته ﷺ.
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وصيته ﷺ بأصهاره خيرا بعد وفاته

وهذا من عظيم أخالقه ،ورحمته بهم؛ ف َع ْن َأبِي َذ ٍّر َق َالَ :ق َال َر ُس ُ
ول ال َّل ِه ﷺ« :إِ َّنك ُْم َس َت ْفت َُح َ
ون ِم ْص َرَ ،و ِه َي
ِ
يها :ا ْل ِق َير ُ
وها َف َأ ْح ِسنُوا إِ َلى َأ ْه ِل َهاَ ،فإِ َّن َل ُه ْم ِذ َّم ًة َو َر ِح ًما َ -أ ْو َق َالِ :ذ َّم ًة َو ِص ْه ًرا»
اطَ ،فإِ َذا َفت َْحت ُُم َ
َأ ْر ٌض ُي َس َّمى ف َ
(رواه مسلم) .وعالقة المصاهرة هنا بسبب مارية أم إبراهيم ابن رسول الله ﷺ ،ونلحظ في الحديث أن وصيته ﷺ ليس فيها اإلحسان
إلى أهل الزوجة مباشرة ،بل بأهل بلدها كلهم ،بل لم تكن مارية رضي الله عنها زوجة للنبي ﷺ ،بل كانت أ َمته ،وأ َّم ولده
إبراهيم ،لِي ُع ْل َم أن الوصية باإلحسان إلى أهل الزوجة مباشر ًة أولى باالهتمام والعناية.

قرن النبي ﷺ وصيته بالصهر مع وصيته بالرحم ،فما داللة ذلك؟
وما الداللة االجتماعية الهتمام النبي ﷺ بعالقة المصاهرة ووصيته باألصهار؟

كيف تقتدي به ﷺ
 .1كما تحسن لزوجتك أحسن إلى أهلها وقبيلتها وجماعتها.
 .2أحسن وخفف على أزواج بناتك ،وال تكلفهم ما ال طاقة لهم به.
 .3تل َّطف بأصهارك وأكرمهم كما كان يفعل ﷺ .
خيرا.
دائما وصية النبي ﷺ بالرحم والصهر ً
 .4تذكر ً
ِ
دائما كيف كان صداق بنات النبي ﷺ .
 .5ال ُت َغال في صداق بناتك وتذكر ً
ِّ .6
دائما في تعاملك مع أصهارك.
خيرا ،وتذكر ذلك ً
صل على الحبيب ﷺ الذي أوصى بالرحم والصهر ً
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قال رسول الله ﷺَ « :أ ْع َظ ُم
وكان من رفقه ﷺ بأصهاره أنه لم ِ
يغال في الصداق الذي هو حق من حقوق الزوجة يدفعه
النِّس ِ
اء َب َر َك ًة َأ ْي َس َر ُه َّن ُم ُئؤ َن ًة»
َ
زوج النبي ﷺ بناته على اليسير من الصداق.
لها الزوج .وقد َّ
(رواه أحمد).
«أردت أن أخطب إلى رسول الله ﷺ ابنته» ،فقلت« :ما لي من
علي رضي الله عنه:
يقول
ُ
ٌّ
شيء فكيف؟! ثم ذكرت صلته وعائدته ،فخطبتها إليه»
«ه ْل َل َك ِم ْن َش ْي ٍء؟» .قلت« :ال»
فقالَ :
ِ
ِ
ِ
الح َطم َّية -أي التي تحطم السيوف -ا َّلتي َأ ْع َط ْيت َُك َي ْو َم ك ََذا َوك ََذا» .قال« :هي عندي» .قالَ « :ف َأ ْعط َها إِ َّيا ُه»
قالَ « :ف َأ ْي ُن در ُعك ُ
(رواه أبو داود) ،تخيل مهر بنت رسول الله ﷺ درع فقط!! إن هذا اليسير من الصداق لهو من رفقه ﷺ بأصهاره.

احلبيب ﷺ ِ
ص ْهرًا

