
1 

 

 (19األسرية واالجتماعية )صلى هللا عليه وسلم حياة رسول هللا 

 زوجاهلل عليه وسلم  صلىرسول اهلل 

 2018يونيو  4نشر في جريدة أخبار الخليج بتاريخ 

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي

 

 أسرية بحياة –رجل أو امرأة  كان أيًا –من الجميل جدًا أن يتمتع المرء 
 هناك تكون أال يعني ال وهذا حين، كل إليها يتوق جميلة، ناعمة
 رفيق مع سقف تحت يعيش أن المقصود وإنما المنغصات، بعض

 أن العصري بالمعنى يعني هذا وربما المشاعر، وأرقى بأجمل دربه
ية الراق بالرومانسية أيًضا يعرف ما أو البيت، على ترفرف السعادة

 التي تحتضن البيت.

، وال يمكن تحقيقه، لذلك هذا ربما يظنه بعض الناس خياالً 
نجدهم يلجئون كثيرًا إلى بعض الدورات التدريبية والندوات 

وتتحدث عن شهر األخيرة والملتقيات التي بدأت تنتشر في اآلونة 
عسل من غير مشاكل، أو حياة أسرية تدوم عشرات سنين، أو أسرة 

الحياة، ومن هذه العناوين الجميلة التي ترغّب سعيدة طوال 
الشباب وأرباب وربات البيوت في حضورها، ولكن للحقيقة يمكننا 

« فن صناعة الحب»أن نقول إنه ال توجد مدرسة في التاريخ علمتنا 
كما علمنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، فلم يكن رسول اهلل 

اة األسرية في السر فقط صلى اهلل عليه وسلم زوجًا يتمتع بالحي
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وإنما حياته التي كانت تحت الشمس علمتنا كيف نصنع الحب 
 والرومانسية في بيوتنا وبين أهلينا.

فخالل تلك األعوام العشر التي قضاها صلى اهلل عليه وسلم في 
المدينة المنورة تزوج من بعد أم المؤمنين خديجة بنت خويلد 

ن: سودة بنت زمعة، عائشة رضي اهلل عنها إحدى عشرة زوجة، وه
بنت أبي بكر، حفصة بنت عمر، زينب بنت خزيمة، أم سلمة هند 
بنت أبي أميمة، زينب بنت جحش، جويرية بنت الحارث، أم حبيبة 
رملة بنت أبي سفيان، صفية بنت حيي بن أخطب، ميمونة بنت 

 الحارث، مارية القبطية رضي اهلل عنهن.

يول تختلف فيها عن األخريات، كل زوجة ذات أطباع واحتياجات وم
كل زوجة جاءت من بيئة مختلفة، وحياة أسرية تختلف فيها عن 
األخريات، فهذه تربت بطريقة وتلك بطريقة أخرى، والثالثة 
بطريقة ثالثة، باإلضافة إلى الغيرة، والحب، وميول األنثى 
ورغباتها، وكذلك اختالف أعمارهن رضي اهلل عنهن، وفترات الدورة 

رية وما يأتي مع هذه الدورة من تقلبات وأمزجه، كل ذلك في الشه
مجتمع لم يكن في السابق يعترف بالمرأة، وعلى الرغم من ذلك 
عاش صلى اهلل عليه وسلم مع زوجاته الطاهرات رضي اهلل عنهن 
حياة سعيدة طيبة، تمثل تطبيقًا دقيقًا لقوله تعالى في سورة 

(، ومن الجدير بالذكر إن كلمة  ِباْلَمْعُروفَوَعاِشُروُهنَّ) 19 اآلية –النساء 

معروف مصطلح جامع لكل فعل وقول وخلق نبيل، كيف ال وهو 
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صلى اهلل عليه وسلم القائل )خيركم خيركم ألهله وأنا خيركم 
ألهلي( رواه الترمذي وصححه األلباني، فكان صلى اهلل عليه وسلم 

، وقد بدا ذلك حلو المعاشرة لزوجاته، وقد أحسن التعامل معهن
 واضحًا في سيرته صلى اهلل عليه وسلم.

لنتدارس هذه المرحلة من حياة الرسول صلى اهلل عليه وسلم، 
  حياته األسرية.

 

 

 

 

 


