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 (20حياة رسول هللا األسرية واالجتماعية )

 ناعة احلبـــــــفن ص

 2018يونيو  5خ نشر في جريدة أخبار الخليج بتاري

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي

 

 "الحب"ربما أنا من األشخاص الذين يصعب علينا تفسير مصطلح 
وبين قوسين، فالحب ليس مصطلح  ووضعه في تعريف أكاديمي

وإنما هو نمط حياة، تعيشها األم مع أبناءها، ويعيشها األب مع 
عياله، ويعيشها األخ مع أخوته، وكذلك يعيشها الزوج مع زوجته، 
فالحب ليس له حدود، والغريب في الموضوع أنه يحدث ويصعب 
د على المرء أن يحدد لماذا حدث ومتى وكيف، فهو ال يعترف بحدو

 الزمان وال المكان وال أي شيء.

 لم يعش الحب مع زوجاته صلى اهلل عليه وسلمورسول اهلل 
، وإنما كان هو يصنع الحب في تلك البيوت التسعة فحسب

قال:  رضي اهلل عنهففي رواية الطبراني عن ابن عباس  المختلفة،
في إذا صلى الصبح جلس  صلى اهلل عليه وسلمكان رسول اهلل 

وجلس الناس حوله حتى تطلع الشمس، ثم يدخل على مصاله، 
نسائه امرأة امرأة، يسلم عليهن، ويدعو لهن، فإذا كان يوم إحداهن 

 كان عندها.
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بالمرور على كان يبدا يومه  صلى اهلل عليه وسلمبمعنى أنه 
كلهن، ولم يكن مروره بالصورة السريعة  رضي اهلل عنهنزوجاته 

لهن، وربما تمازح مع هذه وتكلم مع وإنما كان يسلم عليهن ويدعو 
 .تلك، وسمع الثالثة، وهكذا حتى يسمع منهن ويسمعن منه

وإن شكت إحداهن من مرض أما ما شابه ذلك فقد يرقيها ويدعو 
صلى أن النبي  رضي اهلل عنهالها، ففي رواية للبخاري عن عائشة 

كان يعوذ بعض أهله يسمح بيده اليمنى، ويقول:  اهلل عليه وسلم
اللهم رب الناس، أذهب البأس، اشفه وأنت الشافي، ال شفاء إال "

. يقول الكاتب محمد المنجد في "شفاؤك، شفاء ال يغادر سقمًا
كتابه )كيف عاملهم ؟( في تعليقه على هذا الحديث النبوي 

فالزوج إذا تلمس مواضع األلم من زوجته وحنا عليها، "الشريف 
ه؛ كان لذلك عظيم األثر في ووضع يده على مكان األلم من زوجت

الداء، لكنها تشعر إنه  ىّنفس المرأة وإن لم يذهب األلم، وإن بق
 ."يحس بها، وبآالمها

قبل أن يخرج من عندها إلى  صلى اهلل عليه وسلموربما قبّلها 
زوجته األخرى، ففي رواة للترمذي وآخرين وصححه األلباني عن عروة 

قبّل بعض  صلى اهلل عليه وسلم أن النبي رضي اهلل عنهاعن عائشة 
نسائه، ثم خرج إلى الصالة ولم يتوضأ، فقلت: من هي إال أنت، 

 فضحكت.

شعرها أنه يحبها، وإن أمكن أن يصرح فالزوجة تريد من زوجها أن ي  
 لها بذلك، ويكثر منه.
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يكتفي بذلك في أول  صلى اهلل عليه وسلمولم يكن رسول اهلل 
النهار، وإنما تروي كتب السيرة النبوية أنه في آخر النهار كان يمر 

ويجالسهن ويحادثهن، فعن على زوجاته بنفس الطريقة السابقة 
 صلى اهلل عليه وسلمقالت: كان رسول اهلل  رضي اهلل عنهنعائشة 

 إذا انصرف من العصر دخل على نسائه، فيدنو من إحداهن.

ه يقّبلهن ويداعبهن من خير جماع، وقال ابن حجر في فتح نأبمعنى 
كان يقع في أول النهار سالم ودعاء محض، والذي كان  يالذ"الباري 

 ."في آخره معه جلوس، واستئناس ومحادثة

قل يوم إال وهو يطوف علينا جميعًا، " رضي اهلل عنهاوقال عائشة 
تي هو يومها فيدنو من كل امرأة من غير مسيس، حتى يبلغ إلى ال

رواة أبو داوود وصححه األلباني. ويقول القرطبي في  "فيبيت عندها
وإنما كان يفعل ذلك تأنيسًا لهن، وتطيببًا لقلوبهن، ")المفهم( 

 ."حتى ينفصل عنهن إلى التي هو في يومها، ويتركها طيبة القلب

في بيت واحدة منهن،  رضي اهلل عنهن، فربما اجتمعن وأما في الليل
رضي اهلل يهن، ويحادثهن، ويؤنسهن، فعن أنس بن مالك فيأت
تسع نسوة، فكان إذا  صلى اهلل عليه وسلمقال: كان للنبي  عنه

أي: بعد ]أقسم بينهن ال ينتهي إلى المرأة األولى إال في تسع 
 ."، فكن يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها[انقضاء التسع

 صلى اهلل عليه وسلمهلل عالقة جميلة تلك التي كانت تربط رسول ا
يفقدنه، بل يرينه في كل يوم ، لم يكن رضي اهلل عنهنبنسائه 
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يدير  صلى اهلل عليه وسلمهذا على الرغم من أنه كان ، وطوال اليوم
الناس  علمإلى الدول المجاورة، وييبعثها دولة وغزوات، ورسائل 

القرآن الكريم ويعظهم، ويحاور هذا ويكلم هذا، ويحل مشاكل 
الناس، ويحيط به اليهود والمنافقين من كل مكان، والقبائل 

وعلى كثرة أعبائه  وقريش متكالبة عليه من كل حدب وصوب
على الرغم من ذلك فإنه لم إال أنه  صلى اهلل عليه وسلمومشاغلة 

ا كان يراعي مشاعرهن ويحافظ يكن يهمل زوجاته وبيوته، وإنم
على ودهن ويجالسهن ويسمع لهن ويضاحكهن ويمازحهن، 

 ويصنعه في بيته.ال بل ويعيش معهن الحب 

 

 

 

 


