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 (21حياة رسول هللا األسرية واالجتماعية )

 ور احلبــــــــمن ص

 2018يونيو  6نشر في جريدة أخبار الخليج بتاريخ 

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي

 

في موضوع كيفية التعبير عن الحب وخاصة يختلف علماء النفس 
 عند الرجال، فالرجل كثيرًا ما يعبر عن حبه بصورة تختلف عن صورة

أنا "، "أنا أحبك"المرأة، فالمرأة يمكنها أن تقول للرجل الذي تحبه 
وما إلى ذلك من كلمات وجمل تعبيريه، فهذه هي  "مشتاق لك

 طبيعة المرأة.

إن للرجل طبيعته الخاصة في التعبير عن مشاعره بخالف المرأة إال 
بالعمل عن ذلك نه يعبر إأراد أن يعبر عن مشاعره ف فإنوطبيعتها، 

يشتري لها ما تريد  مثالً يمكنه أنما يعبر بالكالم، ف واإلنتاج وقليالً
أو أن يجلب بعض المأكوالت أو إن رغب في التعبير عن حبه 

فهذا العمل بالنسبة  ،المشروبات للمنزل أو بعض قطع األثاث
 للرجل تعبير عن الحب.

فيعطيها  وقتهة، أو يخصص لها جزء من جيدها بصورة يعاملوقد 
يعرفهم  نالذي لناسفي حياته، كما يمكن أن يقدمها ل ولويةاأل

، ويحاول أن يتعرف على رغباتها وسعادتها ويحاول تحقيق ادائمً
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رغباتها ويحدثها عن أحالمه وأحالمها ومستقبله ومستقبلها، وما 
 إلى ذلك.

العالقات الزوجية فيه هذا ونحن نتحدث عن هذا العصر الذي تكون 
هلة التعامل، حيث أن كل المنظمات شفافية وس كلها ذات

والمؤسسات تنادي بحقوق المرأة، والكثير من تلك الشعارات التي 
ترفع، وعلى الرغم من ذلك فإن المحاكم تضج بالمئات من القضايا 
والمشاكل الزوجية، فما بالنا إذا رجعنا إلى العصر الجاهلي، عندما 

إال من  –لها وزن كان العربي يعيش في الخيام وكانت المرأة ليس 
  في المجتمع ؟ –رحم ربي 

صلى اهلل إال أن هذه الصورة تقف عاجزة عن سلوكيات المصطفى 
 صلى اهلل عليه وسلمإذ تشير كتب السيرة النبوية أنه  عليه وسلم

صلى اهلل عليه قد تجاوز كل سلبيات الرجال والمجتمع، فقد كان 
ضي اهلل عنها رلخديجة أم المؤمنين يصف حبه وعاطفته  وسلم

  ."أنى رزقت حُبها": فقد قال في رواة لمسلم

عائشة رضي اهلل عنها ويدللها ويعطي الزوجة وكذلك كان يالطف 
ما تتمنى سماعه من زوجها وحبيبها وهذا مقام عال في التعامل 

ن السيدة عفي الحديث المرفوع بين الزوجين، ولهذا روى ابن عساكر 
سول صلى اهلل عليه وسلم قال لها: عائشة رضي اهلل عنها أن الر

 قال: ،أما ترضين أن تكوني زوجتي في الدنيا واآلخرة ؟ قلت: بلى"
كيف ستكون نفسية عائشة . ترى "فأنت زوجتي في الدنيا واآلخرة
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رضي اهلل عنها ومشاعرها عندما تسمع هذه الكلمات التي تعطيها 
 ؟ األمن واألمان بالحب والمودة بالدنيا واآلخرة

وفي مناسبات أخرى كان يدللها ويصغر أسمها ويرخمه ويسهله 
رضي اهلل لعائشة  صلى اهلل عليه وسلم يقول فقد كانويلينه، 

رواة مسلم، وفي مرات أخرى كان  "... الحديثيا عائش، ": عنها
والحميراء تصغير حمراء يراد بها البيضاء كما ]يناديها بالحميراء 

ية، وقال: الحمراء في لسان أهل الحجاز في النها ثيراألقال ذلك ابن 
، وهذا من باب التصغير والتكريم [البيضاء بحمرة وهذا نادر فيهم

  والمالطفة.

ولم تكن تلك المالطفة وهذا الحب مختبأ في أروقة منزله فحسب 
يبوح به أمام الناس بكل شفافية  صلى اهلل عليه وسلموإنما كان 

عمرو بن العاص ، فقد سأله ىووضوح، فهذا الحب ال يمكن أن يخف
؟ قَالَ: عَاِئشَةُ، فَقُْلتُ:  َأيُّ النَّاِس أََحبُّ إِلَيْكَذات يوم: رضي اهلل عنه 

؟ قَالَ: ثُمَّ ُعمَرُ بْنُ الخَطَّاب،  ؟ فَقَالَ: أَبُوهَا، قُْلتُ: ثُمَّ َمنْ  مِنَ الرِّجَالِ
 .. رواه البخاري ومسلم"فَعَدَّ رَِجالًا

 وهل هناك وضوح أكثر من ذلك ؟

من حسن عشرته وكريم ُخلقه صلى اهلل ليس ذلك فحسب وإنما 
كنت »بقولها:  عليه وسلم ما أفادته السيدة عائشة رضي اهلل عنها

فيضع  ،أشرب وأنا حائض. ثم أناوله النبي صلى اهلل عليه وسلم
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ثم أناوله  ،وأتعرق العرق وأنا حائض، فيشرب فاه على موضع في  
 .مسلم رواه« فيضع فاه على موضع في   ،لنبي صلى اهلل عليه وسلما

 فمهتشرب، ثم تعطيه اإلناء فيضع  رضي اهلل عنهاأي كانت 
الشريفة على نفس موضع فمها فيشرب، لو رأينا ذلك اليوم في 

قالت فقد إحدى األفالم لقلنا ما أروع هذا الحب، ليس ذلك فحسب 
 [بفتح العين وسكون الراء]العرق( وهو أتعرق )كنت  رضي اهلل عنها

أي: آخذ اللحم من العرق بأسناني، وهو عظم أخذ معظم اللحم منه 
ثم تناوله وبقيت عليه بقية، والمراد هنا العظم الذي عليه اللحم، 

ا هفيأخذ منه في نفس موضع فم صلى اهلل عليه وسلملرسول اهلل 
، ما أجملها من صورة رائعة جميلة، راقية، رضي اهلل عنها

رومانسية، ولو فعلها اليوم أي زعيم لطبل لها المطبلون ورقص 
 علي أنغامها الراقصون.

فقط، وإنما  رضي اهلل عنهاولم يكن هذا الحب خاصة لعائشة 
فهكذا كان حب هكذا كان يعامل جميع زوجاته رضوان اهلل عليهن، 

، ورومانسيته إن شئتم في هذا سلمصلى اهلل عليه ورسول اهلل 
 .صلى اهلل عليه وسلمالمصطلح الحديث، ولكنه رسول اهلل 

تعطر قلمنا .. وإلى  صلى اهلل عليه وسلموما زالت سيرته العطرية 
 الغد بإذن اهلل.

 

 

 

 


