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 (24األسرية واالجتماعية )صلى هللا عليه وسلم حياة رسول هللا 

 املشاركة يف األعمال املنزلية

 2018يونيو  9ج بتاريخ نشر في جريدة أخبار الخلي

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي

 

 اهلل رسول يقضي كان كيف أنفسنا وبين بيننا نتساءل ما كثيرًا 
 البسيط بيته في يعيش كان وكيف ؟ يومه وسلم عليه اهلل صلى

 ؟ المتواضع

السيدة عائشة أم المؤمنين )رضي اهلل عنها( ما كان عندما سئلت 
؟ قالت: كان في مهنة  النبي صلى اهلل عليه وسلم يصنع في بيته

أهله، رواه البخاري. وفي رواية لإلمام أحمد عن السيدة عائشة رضي 
اهلل عنها قالت: كان بشرًا من البشر، يخيط ثوبه ويحلب شاته 

 ويخدم نفسه.

إليه عائشة رضي اهلل عنها كثرة العمل لنسأل أنفسنا هل شكت 
ومشقَّته، حتى قام النبي صلى اهلل عليه وسلم بخدمتها 

؟ ثم كم كان حجم بيت المصطفى صلى اهلل عليه وسلم  ومعونتها
؟ هل كان يعيش في قصر كبير  حتى يكون هو في خدمة أهله

متعدد األدوار والمساحات حتى يحتاج هذا البيت إلى من يقوم 
 ؟ فيهبالخدمة 
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ولكن تعالوا لندخل تلك البيوت الشريفة، ومن خالل كتب السيرة 
لقد عاش نبينا صلى اهلل عليه وسلم مع »النبوية لنقرأ هذه الجملة 

 مساحتها تتجاوز ال حجرةٍ في عنها اهلل رضي عائشة زوجته
 بيته في أُوقِد وما شهران عليهما يأتي وكان معدودات، خطوات

تحتاج معه عائشة إلى معونة النبي صلى اهلل  جهد ثمَّة فهل ؛«نارٌ
 ؟ عليه وسلم

بلغت طوالً من الشرق إلى »ذكر السمهودي أبعاد الحجرة فقال 
م(، 4.8الغرب جهة القبلة عشرة أذرع وثلثي ذراع )

 وعرضًا ،(م4.69) ذراع وسدس ذراع وربع أذرع عشرة الشام وجهة
رع ونصف أذ سبعة والغرب الشرق جهة الجنوب إلى الشمال من

م(، وعرض منقبة الجدار الداخل من 3.43وثمن ذراع بذراع اليد )
م( إال الشرقي المجدد 0.688الجوانب كلها ذراع ونصف وقيراطان )

  «.م(0.62فإنه ذراع وربع وثمن ذراع )

وكانت تلك الحجرات مبنيةً ِمن الجَريِد واللَّبِنِ، وكان لها مِصراع 
 أَزْوَاجِ بيوتَ أدخلُ كُنتُ» ل الحسن:واحد، ولم يكن سقفها عاليا، قا

 فَأتنَاولُ  عَفانَ، بْنِ  عُثمان خِالفة فِي وَسَلَّمَ  عََليهِ اهللُ صَلَّى النَّبِي
 .«بِيدي سُقُفَها

 ِمن مَُغشَّاة النَّخلِ جَريدِ مِن الحُجراتِ رَأيتُ» وعن دَاوُدَ ْبنِ قَيسٍ قَالَ:
 بَاب إلى الحُجرةِ بَاب مِن الَبيتِ عَْرضَ وَأظُنُ  الشَّعْرِ، ِبمُُسوح خَارجٍ

 أَذرعٍ، عَشْرَ الدَّاخِلَ البيتَ وأحْزِرُ أَذرعٍ، سبعِ  أو ِستِ مِن نَْحوًا البيتِ
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بَين الثَّمانِي والسَّبْعِ َنحوَ ذَلك، ووقَفتُ عِند بَاب  ُسمكَهُ وأَظنُّ
وَأَمّا »وقال في الروض األنف: «. عَائشَة فإذا ُهو ُمستَقبِلُ الَمغربِ

بُيوتُهُ عَلَيهِ السّالمُ فَكَانَتْ ِتْسعَةً، بَْعضُهَا ِمنْ جَرِيدٍ ُمطَينٍ بِالطّيِن 
ارَةٍ َمرْضُومَةٍ، بَْعضُهَا َفوْقَ بَْعضٍ، وَسَقْفُهَا جَرِيدٌ، وََبعْضَُها مِنْ حِجَ

 «.مُسَقّفَةٌ بِالْجَرِيدِ أَيضًا

فهل مثل هذه البيوت كانت تحتاج إلى كل هذا الجهد حتى يشارك 
 ؟ رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم زوجاته في أعباء المنزل

نحسب أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان يريد أن يقول 
ن يعيشون معه والذين سيأتون من بعده إن هذه لرجال أمته الذي

األعمال وإن كانت يسيرة في نظر البعض إال أنها تصنع فيها 
وشائج المودَّة بين الزوجين، ألن المرأة ترى زوجها قريبًا منها، 
يحمل عنها شيًئا من عبئها؛ فيكبر في عينها بقدر تواضعه، 

عل ما ال ويعظم في نفسها بقدر بساطته، هذه التصرفات تف
 تفعله آالف الكلمات ومعسول العبارات.

كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يخدم نفسه ويخدم زوجاته 
بهدف التخفيف عن زوجاته وإعانته لهن، ولم ير صلى اهلل عليه 
وسلم في ذلك ما يتناقض مع رجولته وكرامته وقوامته على 

التي كان  زوجاته وأهل بيته، وذلك على الرغم من كل األعباء
يعيشها في يومه وليلته، فهو نبي بل خاتم األنبياء وسيد 
المرسلين، وكان يمكنه بكل بساطة أن يطلب من اهلل سبحانه 



4 

 

وتعالى أن يكلف أحد المالئكة بذلك، كان بإمكانه أن يتخذ خادمًا 
يخدمه ويخدم زوجاته، فقد كان من المسلمين من يود أن يخدمه 

جوارحه، سواء هو أو أن يأمر أحد ابنائه  صلى اهلل عليه وسلم بكل
بذلك، أو حتى كان بإمكانه أن يتخذ عبيدًا له يقومون بذلك، كل 
تلك األمور كانت ميسرة ومتاحة، إال أنه أكبر من ذلك كله، فقد كان 
بكل تواضع النبوة والرجولة يساعد زوجاته في أعباء المنزل، 

أليس هذا األمر غريبًا ويخفف عن زوجاته ويقدم لهن يد المساعدة، 
 ؟ بعض الشيء

 

 

 

 

 

 


