هكذا كان تعامل
النبي  مع أهله
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هكذا كان تعامل
النبي  مع أهله
إن الحؿد هلل ،كحؿده وكستعقـه وكستغػره ،وكعوذ باهلل من شرور أكػسـا
ومن سقئات أطؿالـا ،من يفده اهلل فال مضل له ،ومن يضؾل فال هادي له،
محؿدا طبده ورسوله.
وأشفد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ،وأشفد أن
ً
(ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ) [آل
عمران.]201 :
(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ) [النساء.]2 :
(ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ
﮲ ﮳ ﮴﮵ ﮶﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼) [األحزاب.]02- 00 :
بعد...
أ َّما ُ
محؿدا 
فاتؼوا اهلل يا طباد اهلل ،واطؾؿوا أن اهلل  بعث
ً
اهلل  تربق ًة طظقؿ ًة،
بال ُفدى ودين الحق ل ُقظ ِف َره طؾى الدين كؾهَ ،ب َع َثه وقد رباه ُ

رسؾقن ،وسق َد األولقن
ذلك أن اهلل  اصطػاه واختاره لقؽو َن خاتَ َم ال ُؿ َ
اهلل َو َسؾم َو َب َار َك َط َؾق ِه.
واآلخرين َصؾى ُ
ولؼد كان الـبي  قائ ًؿا بالدطوة إلى اهلل  خقر ققام،

بلقواله وبلفعاله  ،وإن هـاك جاكبًا من أطظم الجواكب يف
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حقاة الـبي  :أال وهو جاكب األخالق والسؾوك واآلداب.
وجواكب
جواكب ضاهر ٌة،
ذلك أكه ما من طظق ٍم من طظؿاء الدكقا إال وله
ُ
ُ
خػق ٌة ،أما كبقُّـا  وهو سق ُد الخؾق أجؿعقن ،فنن اهلل  قدر
أن يؽشف لؾبشرية جؿقع أحواله وجؿقع شموكه وأخالقه 

حتى يؽون قدو ًة لؾـاس أجؿعقن ،ولذلك قال اهلل ( :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ) [األحزاب.]12 :

وقا َم كسا ُؤه الؿباركات ،ال ُؿ َبرآت الطاهرات بؽشف جواكب حقاته ال َبقت ِقة
ٍ
ٍ
ٍ
لؿحؿد
ألحد من بـي آدم إال
أبدا
لؾـاس أجؿعقن ،يف
طؿؾقة لم تحصل ً

 ،فؿا من ج ٍ
زئقة من جزئ قات حقاته إال وقد ُكشػت لألمة
ُ
حتى يبؼى ً
وأكؿوذجا ُيؼتدى .
مثاال ُيحتذى،
ً
يؼول اهلل  يف شلكه( :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ) [القلم ،]4 :وقد سئلت أم
عبد اهلل الصديقة بنت الصديؼ ▲ عن أخالق النبي
 ،فقالت" :كان خلقه القرآن" ،ىعم ،كان خلقه القرآن،
م
عّم َى عنه القرآن ،وقد ح َ
ث النَبي
ييت مر
بيوامر القرآن ،وينتهي َ
الرجل يبلغ بحس من خل مقه درجة
♥ عذ حس من الل مؼ ،وأخرب بي َن َ

الصائم القائم( .)1

جهة دون ٍ
وأخالق النَبي  مل تكن متَ ًة عذ ٍ
جهة ،أو
ٍ
موقػ دون مواقػ ،بل إ َن حسن خل مؼ النبي  كان يف
يف
مجوع ادواقػ واحلوادث؛ يف غضبه ويف رضاه ،ويف مسل ممه ويف حربمه ،ويف ظعنمه
(  )1أخرجه أحؿد ( ،)25013وأبو داود ( ،)4798وابن حبان ( ،)480وصححه
األلباين يف «صحقح الرتغقب والرتهقب» (.)2643
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ويف إقامتمه ،ويف حال مرضه وحال مص َحتمه ،ويف مجوع أموره ،كان
 من أحسن الناس أخال ًقا ♥ ،كاىت أخالقه
جتاوزت احلدود حتى وصلت إىل القوم الكافرين ،هذا هو ىبونا
.
ٍ
جزئقة من
وإذا ما جئـا -أيفا الؿممـون والؿممـات!  -إذا ما جئـا إلى
أخالق الـبي  فقؿا يتعؾق بتعامؾه يف بقته ،ومع أهؾه
ٍ
كثقر من
أمرا كحن بلمس الحاجة إلقه ،يف وقت تعقش ٌ
وأوالده ،كؽتشف ً
ِ
العؼبات،
البقوتات تَ َص ُّح ًرا وجػا ًفا ،وتَ َشر ُذ ًما واكؼطا ًطا ،وتعقش ُجؿؾ ًة من
فحاجتـا إلى التلسي به  يف تؼديري بلهنا يف م ِ
رتبة األهؿق ِة
َ
والضرورة حتى تعود الحقاة إلى كثق ٍر من البقوت التي ماتت فقفا الؿشاطر،
وماتت فقفا األخالق والؼقم واآلداب.
كعم ،إكه كب ُّقـا  ،هذا الـبي الؽريم ُرغم اهتؿاماته العؾقا،

ورغم مشاغؾه الؽربى ،كان يؾتػت إلى كسائه  ،فحقـؿا
َب َعثَه اهلل  ،وجه الدطوة أو َل ما َوج َففا إلى خديج َة ،تؾك العؿالقة من
طؿالؼة اإليؿان واإلسالم ،فدطاها إلى اهلل  فآمـت به ،وأسؾؿت هلل رب
فسجؾت ضؿن أول من أسؾم يف هذا الدين العظقم.
العالؿقنُ ،

وطائشة ▲ لؿا توفرت فقفا صػات الحػظ والذكاء ،والؾو َذ ِطق ِة
والدهاء ،ركز طؾقفا الـبي  ،فلصبحت فؼقف َة هذه األ ُمة،
ِ
ب ،و ُيع َؼد يف حؾؼاهتا بالخـاصر يستػتوهنا ويسللوهنا
الر َك ُ
ُيثـى يف مجؾسفا ُّ

▲ َوأرضاها.

وبـات الـبي  ومـفن فاصؿة ▲ والتي مـحفا
الـبي  جز ًءا من وق ته حتى أصبحت من خقر كساء الدكقا،
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ومن خقر كساء الجـة  وأرضاهن.
هؽذا التػت الـبي  إلى زوجاته ،وإلى بـاته تعؾق ًؿا
ٍ
قدوات لفذه األ ُم ِة.
وتوجق ًفا ،وزر ًطا لؾثؼة حتى َي ُؽن
الـبي َ ي ُح ُّث ُفن طؾى العبادة والطاطة ،كان مر ًة
كان
ُّ
ات الْحجر ِ
حب ِ
الخ َزائِ ِن؟ أي ِقظُوا صوي ِ
اتَ ،ف ُر َّب
يؼولَ « :ماذا أُ ْى ِز َل ال َّل ْو َل َة ِم َن َ
ُ َ َ
َ َْ
ْ
ارية يوم ِ
َك ِ
الق َوا َم ِة( .»)1
اس َو ٍة يف ُّ
الدىوا َع ِ َ ْ َ
حبال إذا
والتـسك والتع ُّبد أهنا تضع ً
وإن من كسائه من بَ َؾغ َن من التل ُّله
ُّ
َفتَ َرت يف ققام الؾقل تَ َعؾ َؼت به ،وهي زيـب بـت جح ٍ
ش ▲ ،فؾؿا مر
الـبي ♥ ووجد هذا الحبل وأُخرب بالسبب ،حن طؾقفا ،وططف
ُّ
ِ
َ
َ
فحل وقام
طؾقفا ،وقال« :لوُ َصل أ َح ُد ُك ْم ى ََشاط ُه» ،ثم أمر بالحبل ُ
ِ
الػتور( ،)2
وقت
وقت الـشاط ،وأن تـا َم
♥ بلمرها بلن تصؾي
َ
َ
هؽذا كان الـبي .

كب ُّقـا الؽريم لم تؿـعه أُب فة الرسالة ،وال طظؿة الـبوة ،وال طؾو الؿـزلة
والؿؽاكة ،وال هذا االكشغال الواسع الؽبقر هبؿوم األمة ،لم يؿـعه ذلك أن
يتواضع يف بقته  ،وأن ُيشارك كساءه بعض أطؿال البقت.
ففذه طائشة▲ تُسلل طن شخصقة الـبي  يف بقته،
كقف يؽون ♥؟ هذا الـبي الؽريم ،رسول رب العالؿقن ،وخاتم
وقاطدا،
الؿرسؾقن ،هذا الذي حؿل هم الدطوة إلى اهلل ،يدطو إلى اهلل قائ ًؿا
ً
الـبي
يدطو إلى اهلل يف جؿقع األحوال ،تؼول طائشة ▲" :كان
ُّ

(  )1أخرجه البخاري ( )1126 ،115من حديث أم سؾؿة ▲.
(  )2أخرجه البخاري ( ،)1150ومسؾم ( )784من حديث أكس ◙.
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ب َشاتَ ُه َو َيخ ُد ُم كَػ َس ُه فنذا
بشرا من البشرَ ،يػؾِي َثو َب ُه َو َيح ُؾ ُ
ً 
سؿع األذان خرج .)1 ("

ال إله إال اهلل ،كعمَ ،صـَ َعه اهلل طؾى طقـه ،و َرباه اهلل  تربق ًة طظقؿة ،كان
اهلل َو َسؾ َم َوبَ َار َك َط َؾق ِه.
َيتَ َ
واض ُع ،وكان ُيعقن أهؾه طؾى أطباء البقت َصؾى ُ
كثقررا مرا َيؿرـَ ُح أهؾره هرذه العاصػرة التري صالؿرا
كان الـبي ♥ ً

كاكررررت الؿرررررأة َطط َشررررى لفررررا ،وكرررران األوالد بررررلمس الحاجررررة إلقفررررا ،كرررران
♥ ُيشررررررربِع هرررررررذه الغريرررررررزة ،ويؿرررررررـحفم طط ًػرررررررا وحـاكًرررررررا
.

كرران ُيرررداطب أوالد بـاترره  ،ففرررذا الحسررن والحسرررقن

يركبرران طؾررى ضفررره ،ويعؾرروان كتػقرره  ،وكرران ربؿررا أخرررج
رررى مرررن ُحؿررررة لسررراكه
لسررراكه ألحرررد أوالد بـاتررره ،فقُؽركرررر ضرررح ًؽا لؿرررا ير َ

.

وحقـؿا كان خطق ًبا طؾى الؿـرب ،وجاء َيتَ َعثران بثوبقفؿا كزل وجاء َيتَ َعث ُر
اهلل؛ (ﮝ ﮞ
أحدهؿا بثوبه ،كزل فحؿؾه ،ثم َر َق َى الؿـرب وقالَ « :ص َد َق ُ

ﮟ ﮠ ﮡ) [التغابن.)2 (»]21 :

لم يؽن الـبي ♥ بذلك الزوج الػظ الغؾقظ ُّ
قط ،بل كان
متسامحا ،ططو ًفا ،يؿـح زوجته هذا الحـان وتؾك العاصػة ،فؿا
زوجا مثالقًّا
ً
ً
(  )1أخرجه أحؿد ( ،)25341وابن حبان ( ،)5675وصححه األلباين يف «صحقح
الجامع الصغقر وزيادته» (.)4937
(  )2أخرجه أبو داود ( ،)1109والرتمذي ( ،)3774والـسائي ( ،)1413وصححه
األلباين يف «مشؽاة الؿصابقح» (.)6168
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َه َوت طائشة شقئًا إال وذهب لفواها .
وحقـؿا جاء الحبشة َيزفِـُو َن يف الؿسجد وهي رقص ٌة شعبقة ،وقد أذن لفم

الـبي ♥ بذلك ،مـح بعض زوجاته فرص ًة لؾـظر ،تؼول طائشة:
"فؼؿت م ِن َخؾ ِػه أض ُع رأسي طؾى كتػه أكظر إلقفم"(  ،)1كعم ،كان الـبي
♥ يؿـحفن شقئًا من الؾفو الربيء والؿباح لفن
.
بل إن الـبي ♥ كان إذا جاء الؾقل خرج بعائشة يتحدث هو
وره ،وحقـؿا ُّ
وإياها ،يخرج حقـؿا ُيس ِد ُل ُ
يحل الظالم ،يخرج بلهؾه
الؾقل ُستُ َ
َيتَ َؿشى كؿا كؼول بالعامقة ،يتؿشى بلهؾه ،ويتحدث معفم ،ويؼطع بعض
الوقت مع زوجته .

كان الـبي  من حس ِن طشرته لزوجاته أكه كان ي ِ
ػصح
ُ
ُ
طن مؽـوكات ضؿقره ،وطؿا َخبلَه قؾبه وصدره ،فؽان ُيعؾـفا ُم َدو َي ًة أن أحب
أبدا
الـاس إلقه طائشة ▲ُ ،يعؾِ ُن ُحبه لفا  ،ولم يؽن ً
يسؿح  المرأةٍ من كسائه مفؿا بؾغت الغقرة أن تتـاول
خديجة ،تؾك الؿرأة الت ي احتضـته وآوته ،وآزرته ،ووقػت معه يف أشد
الؿواقف صعوبةً ،فؾؿا قالت طائشة ▲ -وقد غارت من كثرة ذِكر الـبي

 لفا قالت " :-ما تريد من امرأةٍ طجوز ،حؿراء الشدققن،
وقد أبدلك اهلل ببؽ ٍر" ،فغضب واكتػض  ،وقال« :لَ َق ْد
ِ
اهلل ُحبَّ َها َوإ ِ َّن لِي ِمنْ َها َولَدا»(  )2وهي كذا وكذا ،وأخذ ُيعدد مـاقبفا
َر َز َقني ُ
(  )1أخرجه البخاري ( ،)454ومسؾم ( )892من حديث طائشة ▲.
(  )2أخرجه مسؾم ( )2435من حديث طائشة ▲.
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وفضائؾفا ▲ وأرضاها.
هؽذا كان الـبي ُ يظفر محاسن زوجاته
 ،وكان ♥ ُيعؾن طؿا يف صدره تُجا َه زوجاته
.

كان ♥ يصرب صربًا طظق ًؿا وطجق ًبا طؾى ما يعرتضه من
وحق لفن ُي ِرد َن الػوز بؼؾبه وبرضاه
الغقرة الشديدة من زوجاتهُ ،

وص َب َر طؾقفن صربًا طظق ًؿا ،بل إن هذه الغقرة تذوب يف
َ ،
صرب الـبي ♥ ،وتذوب يف ِحؾ ِؿه .
كان الـبي ♥ يصرب صربًا طظق ًؿا ،فؿر ًة أرسؾت إحدى كسائه
بطعا ٍم إلقه وكان يف بقت طائشة ،فؾؿا رأت الطعام كَبَ َض ِطر ُق ال َغق َرةِ يف صدرها
فضربت اإلكاء ،فاكؽػل الطعام ،واكؽسر اإلكاء ،فصرب الـبي ♥،

تبس ًؿا ،ثم قال طبار ًة بددت هذا الغضب ،وأزاحت هذا
بل زاد طؾى ذلك ُّ
الذي يريد الشقطان إحداثه حقـؿا قالَ « :غ َار ْت أُم ُك ْمَ ،غ َار ْت أُم ُك ْم»

طريضا لؽل زوجٍ يريد أن يتعامل مع أهؾه بؿثل هذه الصورة
فلصبحت طـواكًا
ً
أن يتحؿل مثل هذه الغقرة ،ثم قال ♥« :إِىَاء بِإِى ٍ
َاء َو َط َعام
بِطَ َعا ٍم(  »)1واكتفت الؿشؽؾة ،وأُقػؾت الؼضقة.
تعامال طجق ًبا ،ال تستػزه الؿواقف ،وال
ً
كان الـبي ♥ يتعامل
ب
تُثقره بعض العبارات ،جاءت أم الؿممـقن صػقة بـت ُح َقي ب ِن أَخ َط َ
▲ وأرضاها تبؽي إلى الـبي  ،أو أن الـبي
(  )1أخرجه الرتمذي ( ،)1359وصححه األلباين يف «صحقح الجامع الصغقر وزيادته»
( ،)3911وأصؾه يف البخاري ( )5225 ،2481من حديث أكس ◙.
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♥ دخل طؾقفا وهي تبؽي ،فسللفا «ما الَّ ِذي يبكِ ِ
وك؟» ،فؼالت:
ُْ
َ

"حػصة بـت طؿر أم الؿممـقن" ،وما ذاك؟ قالت" :تؼول لي :يا ابـة القفودي،
أو يا بـت القفودية" ،فضحك الـبي  وقال لفاُ « :قولِي َل َها:
ك َىب ِي ،وأَ ْى ِ
ك ابنَ ُة َىب ِي ،وعم ِ
أَ َّى ِ
ت َىب ِي(  »)1فؿاذا بعد ذلك؟ فاكتفت
ت َت ْح َ
َ
ْ
َ َ ُّ
وحل األمر ،وتجاوز الـبي ♥ بزوجته مثل هذا
الؼضقةُ ،
الحدث.

ومر ًة من الؿرات استلذن أبو بؽ ٍر الصديق ﭬ ،فسؿع صوت طائشة
يعؾو طؾى صوت الـبي  ،يا هلل! يا هلل! رسول اهلل
َ
فحال
 ،ترفع امرأ ٌة من كسائه صوهتا طؾقه ،ففم ب َؾط ِؿفا
وح َج َزه و َد َف َعه ،فخرج أبو
الـب ُّي  بقن أبي بؽ ٍر وبقن ابـتهَ ،
بؽ ٍر مغضبًا ،خرج مغضبًا ،ثم التػت الـبي ♥ متبس ًؿا يؼول
ت ِ
بونك وبون الرجل؟» :يعـي دافعت ِ
طـك
لعائشةَ « :كوْفَ َو َج ْدتِني وقد ُح ْل ُ
رغم ما حصل ،ثم بعد أيام طاد أبو بؽ ٍر يؼول لفؿا :أَد ِخ َالين يف ِسؾ ِؿ ُؽؿا كؿا
الـبي َ « :ى َعم َك َذلِ َكَ ،ى َعم
أَد َخؾتُ َؿاين يف َحرب ِؽؿا ،فؼال
ُّ
َك َذلِ َك( ُ »)2روي بنسـادٍ طؾى شرط مسؾم ،ال بلس به ،حسـه بعض أهل العؾم.
عباد اهلل! هؽذا كان الـبي ♥ مع أهؾه ،ولؿا ُشؽي إلقه أن
كاسا يضربون زوجاهتم ،أطؾـفا مدوي ًة وقالَ « :خ ْو ُر ُك ْم َخ ْو ُر ُك ْم ِ َ
أل ْهلِ ِهَ ،وأَىَا
أُ ً

(  )1أخرجه أحؿد ( ،)12392والرتمذي ( ،)3894وصححه األلباين يف «الؿشؽاة»
(.)6192
(  )2أخرجه أحؿد ( ،)18394وأبو داود ( ،)4999والـسائي يف «الؽربى» (،)9155
وصححه األلباين بؿجؿوع صرقه يف «ا لسؾسؾة الصحقحة» (.)2901



00

ألهلِي(  ،»)1وكان يؼول« :أُولَئِ َك لَوسوا بِ ِ
ِ
خ َو ِ
ار ُك ْم».
َخ ْو ُر ُك ْم َ ْ
َْ
هرذه بعررض الـؿرراذج أيفررا الؿممـررون يف تعامررل الـبرري ،
وأخالقره مرع زوجاترره ،ومرع أهؾره وآل بقترره  ،حاجتـرا إلقفررا
رحر كثق ر ٍر مررن البقرروت ،ولجػاففررا
كؿررا ذكرررت يف مرتبررة األهؿقررة ،وذلررك لتصر ُّ
واكؼطاطفرررا طررررن كثقرررر ٍر مرررن هررررذه الؼررررقم والؿبررررادئ التررري جرررراء هبررررا كبقُّـررررا

.
أقول ما تسؿعون ،وأستغػر اهلل لي ولؽم.



(  )1أخرجه الرتمذي ( ،)3895وابن حبان ( ،)4177وصححه األلباين يف «الؿشؽاة»
(.)3252
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اخلطبة الثانية
الحؿد هلل وكػى ،وصؾى اهلل وسؾم وبارك طؾى الـبي الؿصطػى ،وطؾى
َمن بلثره اقتػى إلى يوم الحشر والؿـتفى.
أما بعد...
بسـة رسول اهلل ،
فاتؼوا اهلل يا طباد اهلل ،وارتبطوا ُ
وخذوا من أخالقه وآدابه ،فنهنا واهلل الػوز والػالح ،كان الـبي
 يعقش يف بقته حقا ًة صبقعقة ،فؽؿا أكه يص ِرف الوقت الؽثقر
ساجدا هلل ،كان ♥
ف قدمقه ،و ُيؾؼي برأسه بقن يديه
هلل َ ،ي ُص ُّ
ً

يعقش حقا ًة صبقعق ًة مع أهؾه ،بعقد ًة طن الؿؾل ،وذلك الروتقن الرتقب الذي
كثقر من البقوتات.
تؿارسه ٌ

ل يف بقترره ويف أهؾررهَ ،ق ر َد َح ِزكَ را َد
بررل كرران ♥ كؾؿررا شررعر بؿؾ ر ٍ
ِ
الـشاط والؿرح يف بقته ♥ ،بل حتى يف أحرج الؿواقرف ،فحقـؿرا
شررؽا الـبرري  صرردا ًطا يف رأسرره ،قالررت طائشررة وهرري تشررؽو
صدا ًطا يف رأسفا ،ثم قال الـبي ♥ « :بَ ْل أَىَا َوا َرأْ َساا ْه» ،ثرم قالرت

▲ لؾـبري ♥" :كررلين إذا مرت ذهبررت فتزوجرت غقررري( ")1

فقَ ُسرررو ُد جرررو مرررن الؿررررح والػررررح مرررع هرررذا الظررررف الؿرضررري برررقن الـبررري
(  )1أخرجه البخاري ( )5666من حديث طائشة ▲.
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♥ وبقن زوجته طائشة ▲.
بل إن الـبي ♥ كان يزرع االبتسامة زر ًطا يف وجوه زوجات
الـبي ♥ يف أكثر من موقف طؾقه من ربي أفضل الصالة وأت ُّم
التسؾقم:
ٍ
شيء مػؼود ،وال ير ُّد شقئًا موجو ًدا،
كان ♥ ال يبحث طن
ٍ
شيء مػؼود .
كان ال ير ُّد شقئًا موجو ًدا ،وال يبحث طن
كان إذا أصبح يؼولَ « :ه ْل ِعنْ َد ُك ْم ِم ْن َط َعا ٍم» فؼالوا :كعم :أكل ،وإن قالوا:
ت الوَ ْو َم َصائِما( . »)1
ال :قال« :أَ ْصبَ ْح ُ
كان ♥ ال َيعقب صعا ًما :إن أَ َحبه أَ َك َؾه ،وإن لم ُيحبه تَ َر َكه من
ِ
قب
دون أن ُيبشع ،وال أن ُيؼبح ،وال أن َي ُسب  ،ما كا َن َيع ُ
صعا ًما ُّ
قط .)2 (

كان ربؿا يـام طؾى السرير ،ويـام طؾى الـط ِع ،ويـام طؾى الحصقر ،فقُ َمث ُر
يف َجـب ِه .
حاجتـا أ يفا الؿممـون رغم قِ َصر الخطبة واقتضاهبا إلى ولوج بقت الـبي
تػحص أخالقه ،والـظر يف تعامؾه 
♥ ،وإلى ُّ
جدا يف ٍ
وقت أصبح بعض الحؿؼى من الرجال ُيطؾق ألجل أن زوجته
أمر مف ٌم ًّ
ٌ
كثقر مؿن يركبون األُحؿوقات يس ُّبون،
لم تُعد سػرة الطعام ،وأصبح
ٌ
ٍ
واجب من
و ُي َجدطون ،و َيؾ َعـُون ،ويشتؿون ألجل أن الؿرأة تلخرت يف
الواجبات.

(  )1أخرجه مسؾم ( )1154من حديث طائشة ▲.
(  )2أخرجه البخاري ( ،)3563ومسؾم ( )2064من حديث أبي هريرة ◙.
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واستػزازا ألتػه األسباب ،كسرلل
كثقر من البقوتات تعقش أزم ًة
ً
وأصبحت ٌ

رحر اإليؿرران،
اهلل السررالمة والعافقررة ،وهررذا إن دل طؾررى شرريء يرردل طؾررى تصر ُّ
وضرررع ف التؼرررروى ،وقؾررررة مخافررررة اهلل ،واالبتعررراد طررررن أخررررالق رسررررول اهلل
.
كعم ،كحن برلمس الحاجة إلى االلتصاق ولقس االقرتاب بلخالق الـبي
 ،وأن كَتَ َؿثؾفا واق ًعا طؿؾقًّا ،وأن كُ ِ
رتج َؿفا تطبق ًؼا من خالل

أقوالـا وأطؿالـا وتصرفاتـا ،فنن الـبي ♥ شفد بالخقرية لؿن كان
خقرا ألهؾه ،فؼالَ « :خوْ ُر ُك ْم َخوْ ُر ُك ْم ِألَ ْهلِ ِهَ ،وأَىَا َخوْ ُر ُك ْم ِألَ ْهلِي(  ،»)1فاقرأوا يف
ً
شؿائؾه  ،وتـسؿوا من طبقر حقاته 
تؽوكوا من الراشدين.

(  )1سبق تخريجه.

