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زوجا
الحبيب ﷺ ً

محبة الحبيب ﷺ لزوجاته

ِ ِ
ِ
ِ
الص َل ِة» (رواه النسائي) .وقد سأله عمرو بن العاص
يبَ ،و ُجع َل ُق َّر ُة َع ْيني في َّ
ب إِ َل َّي م َن الدُّ ْن َيا :الن َِّسا ُء َوال ِّط ُ
«ح ِّب َ
قال رسول الله ﷺُ :
ِ
ِ
ب إِ َل ْي َك؟ -فأجابه بكل صراحة ووضوحَ -ق َالَ « :عائ َش ُة» فقالَ :وم َن الر َج ِ
قائلَ « :أ ُّي الن ِ
رضي الله عنه ً
ال؟ َف َق َال ﷺ:
َّاس َأ َح ُّ
ِّ
وها» (متفق عليه).
« َأ ُب َ
تقول ُأ ُّم المؤمنين عائشة رضي الله
عنهاُ « :كن ُْت َأ ْلعب بِا ْلبن ِ
َات ِعنْدَ النَّبِ ِّي
َ ُ َ
ِ
ِ
ﷺ ،وك َ ِ
ب َي ْل َع ْب َن َمعي،
َان لي َص َواح ُ
َ

ول ِ
َان َر ُس ُ
َفك َ
الله إِ َذا َد َخ َل َينْ َق ِم ْع َن -
ِ
إلي؛ َف َي ْل َع ْب َن
سر ُب ُه َّن َّ
َأ ْي َي َت َغ َّي ْب َن منْ ُه -ف ُي ِّ
ِ
َمعي» (رواه البخاري).
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رفق الحبيب ﷺ بزوجاته

ومن رفقه وحسن عشرته أنه ﷺ كان أحيانًا يغتسل مع زوجته من إناء واحد ،حتى
ِ
ع لي» ،ويقول لهاَ « :دعي لي»(رواه مسلم)
تقول لهَ « :د ْ
وع ْن َأن ٍ
َس رضي الله عنهَ ،أ َّن النَّبِ َّي ﷺ ك َ
َان فِي َس َف ٍرَ ،وك َ
َان ُغ َل ٌم َي ْحدُ و
«ر َو ْيدَ َك َيا َأن َْج َش ُةَ ،س ْو َق َك بِا ْل َق َو ِار ِير»
بِ ِه َّن ُي َق ُال َل ُهَ :أن َْج َش ُةَ ،ف َق َال النَّبِ ُّي ﷺُ :
(متفق عليه) .قال اإلمام النووي« :ومعناه :األمر بالرفق بهن ،»...أي :ارفق في
قوارير؛ لضعف عزائمهن،
سمى النسا َء
سوقك بالقوارير .قال العلماء:
َ
َّ
تشبيها بقارورة الزجاج لضعفها ،وإسراع االنكسار إليها» [شرح النووي على مسلم].
ً

مساعدة الحبيب ﷺ لزوجاته فيما ال يقدرن عليه

يروي لنا أنس رضي الله عنه موق ًفا للنبي ﷺ مع إحدى زوجاته (السيدة صفية) وهي تحاول أن تركب على البعير ،فيقول:
ِِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ٍ
«َ ...فر َأي ُت رس َ ِ
َب»
ول ال َّله ﷺ ُي َح ِّوي َل َها َو َرا َء ُه بِ َع َبا َءةُ ،ث َّم َي ْجل ُس عنْدَ َبع ِيره َف َي َض ُع ُر ْك َب َت ُه َفت ََض ُع َصف َّي ُة ِر ْج َل َها َع َلى ُر ْك َبته َحتَّى ت َْرك َ
َ ْ َ ُ
(رواه البخاري).
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بحق نِعم الزوج لزوجه،
النبي ﷺ أروع نموذج في المعاشرة الزوجية ،فكان ٍّ
َ
ضرب ُّ
قال ﷺ َ
«خ ْي ُرك ُْم َخ ْي ُرك ُْم ِلَ ْه ِل ِه َو َأنَا
َخيرك ِ ِ
وخير الناس ألهله ،ولم ال وقد جعل ﷺ معيار خيرية الرجال في ُحسن عشرة
ُم لَ ْهلي» (رواه الترمذي وابن ماجه)
ُْ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الزوجات فقالَ :
«خ ْي ُرك ُْم َخ ْي ُرك ُْم لَ ْهلهَ ،و َأنَا َخ ْي ُرك ُْم لَ ْهلي» (رواه الترمذي وابن ماجه) ،فكان
مو
ﷺ جميل العشرة معهن دائم البِ ْشر ،يداعبهن ويتلطف بهن ،ويعاملهن بكل ُس ٍّ
ُخلقي؛ من محبة وعدل ورحمة ووفاء ،وغير ذلك مما تقتضيه الحياة الزوجية في جميع أحوالها ؛ وفيما يلي بعض مظاهر حسن
عشرته ﷺ مع زوجاته:

احلبيب ﷺ زو ًجا

ما المجاالت التي يمكن أن تتعلمها من سيرته ﷺ لتحسن عالقتك
بزوجتك وتسير في طريق الخيرية؟

حرص الحبيب ﷺ على التطيب والتزين لزوجاته
ِ

ٍ

ِ

ُسئ َلت السيدة عائشة رضي الله عنها« :بِ َأ ِّي َش ْيء ك َ
الس َواك» (رواه مسلم).
َان َي ْبدَ ُأ النَّبِ ُّي ﷺ إِ َذا َد َخ َل َب ْي َت ُه؟ َقا َل ْت :بِ ِّ

تودد الحبيب ﷺ لزوجاته وانتقاء أحسن األسماء لهن

ِ
ِ
ِ
مثل زوجته عائشة رضي الله عنها ً
فكان ينادي نساءه بتودد ،فينادي ً
الس َل َم»...
قائلَ « :يا َعائ ُشَ ،ه َذا ج ْب ِر ُيل ُي ْق ِرئُك َّ

(رواه البخاري).

تقدير الحبيب ﷺ لمشاعر زوجاته ومراعاته غيرتهن

فعن أم سلمة رضي الله عنها « َأنَّها َتعنِي َأتَت بِ َطعا ٍم فِي صح َف ٍة َلها إِ َلى النَّبِي ﷺ و َأصحابِ ِهَ ،فجاءت ع ِائ َش ُة مؤت َِزر ًة بِ ِكس ٍ
اء،
ْ
َ َ ْ َ
َ ْ َ
َ
َ ْ
َ
َ ْ
َ
ُْ َ
ِّ
ول ال َّلهِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ُ
ولُ « :ك ُلواَ ،غ َار ْت أ ُّمك ُْم»َ ..م َّر َت ْينُ ،ث َّم أ َخ َذ َر ُس ُ
الص ْح َفةَ ،و َي ُق ُ
الص ْح َف َةَ ،ف َج َم َع النَّب ُّي ﷺ َب ْي َن ف ْل َقت َِي َّ
َو َم َع َها ف ْه ٌرَ ،ف َف َل َق ْت بِه َّ
ﷺ َص ْح َف َة َع ِائ َش َةَ ،ف َب َع َث بِ َها إِ َلى ُأ ِّم َس َل َم َةَ ،و َأ ْع َطى َص ْح َف َة ُأ ِّم َس َل َم َة لِ َع ِائ َ
ش َة» (رواه النسائي).

لم للمرأة ،في ظل الظلم الحديث
بِ َم تر ُّد على من يرى أن تعدد الزوجات في اإلسالم ُظ ٌ
الذي تشهده المرأة؟

عدل الحبيب ﷺ بين زوجاته

ِ ِ
ِ ِ
ِ
ول ال َّل ِه ﷺ َي ْق ِس ُم َف َي ْع ِد ُلَ ،و َي ُق ُ
َان َر ُس ُ
ف َع ْن َع ِائ َش َة َز ْوج النَّبِ ِّي ﷺ قالت« :ك َ
يما
يما َأ ْمل ُكَ ،ف َل َت ُل ْمني ف َ
ول« :ال َّل ُه َّم َه َذا َق ْسمي ف َ
ِ
ِ
ِ
ب» (رواه الحاكم).
ت َْمل ُك َو َل َأ ْمل ُك»َ .ي ْعني ا ْل َق ْل َ
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تقول لهَ « :د ْ
وع ْن َأن ٍ
َس رضي الله عنهَ ،أ َّن النَّبِ َّي ﷺ ك َ
َان فِي َس َف ٍرَ ،وك َ
َان ُغ َل ٌم َي ْحدُ و
«ر َو ْيدَ َك َيا َأن َْج َش ُةَ ،س ْو َق َك بِا ْل َق َو ِار ِير»
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ِ
ِ ِ ِ ِ
ٍ
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ٍ

ِ
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َان َي ْبدَ ُأ النَّبِ ُّي ﷺ إِ َذا َد َخ َل َب ْي َت ُه؟ َقا َل ْت :بِ ِّ

تودد الحبيب ﷺ لزوجاته وانتقاء أحسن األسماء لهن

ِ
ِ
ِ
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اء،
ْ
َ َ ْ َ
َ ْ َ
َ
َ ْ
َ
َ ْ
َ
ُْ َ
ِّ
ول ال َّلهِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ُ
ولُ « :ك ُلواَ ،غ َار ْت أ ُّمك ُْم»َ ..م َّر َت ْينُ ،ث َّم أ َخ َذ َر ُس ُ
الص ْح َفةَ ،و َي ُق ُ
الص ْح َف َةَ ،ف َج َم َع النَّب ُّي ﷺ َب ْي َن ف ْل َقت َِي َّ
َو َم َع َها ف ْه ٌرَ ،ف َف َل َق ْت بِه َّ
ﷺ َص ْح َف َة َع ِائ َش َةَ ،ف َب َع َث بِ َها إِ َلى ُأ ِّم َس َل َم َةَ ،و َأ ْع َطى َص ْح َف َة ُأ ِّم َس َل َم َة لِ َع ِائ َ
ش َة» (رواه النسائي).
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ِ ِ
ِ ِ
ِ
ول ال َّل ِه ﷺ َي ْق ِس ُم َف َي ْع ِد ُلَ ،و َي ُق ُ
َان َر ُس ُ
ف َع ْن َع ِائ َش َة َز ْوج النَّبِ ِّي ﷺ قالت« :ك َ
يما
يما َأ ْمل ُكَ ،ف َل َت ُل ْمني ف َ
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ِ
ِ
ِ
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بحق نِعم الزوج لزوجه،
النبي ﷺ أروع نموذج في المعاشرة الزوجية ،فكان ٍّ
َ
ضرب ُّ
قال ﷺ َ
«خ ْي ُرك ُْم َخ ْي ُرك ُْم ِلَ ْه ِل ِه َو َأنَا
َخيرك ِ ِ
وخير الناس ألهله ،ولم ال وقد جعل ﷺ معيار خيرية الرجال في ُحسن عشرة
ُم لَ ْهلي» (رواه الترمذي وابن ماجه)
ُْ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الزوجات فقالَ :
«خ ْي ُرك ُْم َخ ْي ُرك ُْم لَ ْهلهَ ،و َأنَا َخ ْي ُرك ُْم لَ ْهلي» (رواه الترمذي وابن ماجه) ،فكان
مو
ﷺ جميل العشرة معهن دائم البِ ْشر ،يداعبهن ويتلطف بهن ،ويعاملهن بكل ُس ٍّ
ُخلقي؛ من محبة وعدل ورحمة ووفاء ،وغير ذلك مما تقتضيه الحياة الزوجية في جميع أحوالها ؛ وفيما يلي بعض مظاهر حسن
عشرته ﷺ مع زوجاته:

احلبيب ﷺ زو ًجا
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احلبيب ﷺ يف احلياة االجتماعية والبيئية

احلبيب ﷺ زو ًجا

مراعاة الحبيب ﷺ ظروف زوجاته والتلطف لهن وعدم التأفف
منهن

تروي لنا السيدة عائشة رضي الله عنها عن ذلك ،فتصف كيف كان النبي ﷺ
َان يت ِ
ِ
َّك ُئ فِي ِح ْج ِري َو َأنَا َح ِائ ٌض،
يتكئ وينام على ح ْجرها وهي حائض ،فتقول« :ك َ َ
ُث َّم َي ْق َر ُأ ا ْل ُق ْر َ
آن» (رواه البخاري).

قالت السيدة عائشة رضي الله عنها« :ك َ
َان
ي ِ
خ ُ
ف َن ْع َل ُهَ ،و َي ْع َم ُل َما
يط َث ْو َب ُهَ ،و َي ْخ ِص ُ
َ
ِ
ِ
م» (صحيح الجامع).
الر َج ُال في ُب ُيوت ِه ْ
َي ْع َم ُل ِّ

َان النَّبِ ُّي ﷺ َي ْصن َُع فِي َب ْيتِ ِه؟ َقا َل ْت :ك َ
فقد سئلت عائشة رضي الله عنهاَ « :ما ك َ
َان
ُون فِي ِمهن َِة َأه ِل ِهَ ،تعنِي ِخدْ م َة َأه ِل ِهَ ،فإِ َذا ح َضر ِ
ت الص َل ُة َخرج إِ َلى الص َلة»ِ
َيك ُ
َ ْ
ْ ْ
َّ
َّ
َ َ
ْ
َ َ
(رواه البخاري) .أي كان ﷺ يقوم بخدمة نفسه تخفي ًفا على زوجته لئال يشق عليها.

من اللحم] (رواه النسائي).
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حق ،فما داللة ذلك؟
عرف فيه للمرأة ّ
أقر النبي ﷺ للزوجة حقو ًقا في وقت لم ُي َ
َّ
عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه
قالُ « :ق ْل ُتَ :يا َر ُس َ
ول ال َّل ِه ! َما َح ُّق َز ْو َج ِة
ِ
ِ
ِ
َأ َح ِدنَا َع َل ْي ِه؟ َق َالَ :أ ْن ُت ْطع َم َها إ َذا َطع ْم َت،
َو َتك ُْس َو َها إِ َذا ا ْكت ََس ْي َتَ ،أ ِو ا ْكت ََس ْب َتَ ،و َل
ت َْض ِر ِ
ب ا ْل َو ْج َهَ ،و َل ُت َق ِّب ْحَ ،و َل ت َْه ُج ْر إِ َّل
ِ
فِي ا ْل َب ْيت» (رواه أبو داود) وقال ( :وال ُت َق ِّب ْح):
أن تقول« :قب ِ
حك الل ُه»!.
َّ

عدم إيذاء الحبيب ﷺ زوجاته بالضرب أو التعنيف

فلم ِ
يؤذ ﷺ أحدً ا من زوجاته أو يضربها ،وفي ذلك تقول السيدة عائشة رضي
الله ﷺ َشي ًئا َق ُّط بِي ِد ِه ،و َل امر َأةً ،و َل َخ ِ
ول ِ
الله عنهاَ « :ما َض َر َب َر ُس ُ
اد ًما ،إِ َّل َأ ْن
َ َْ َ
َ
ْ
الله .وما نِ َيل ِمنْه َشيء َق ُّط َفينْت َِقم ِمن ص ِ
يل ِ
يج ِ
اهدَ فِي َسبِ ِ
احبِ ِه ،إِ َّل َأ ْن ُينْت ََه ُك َش ْي ٌء
ُ َ
َ ُ ْ َ
ُ ْ ٌ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
َ
جل» (رواه مسلم).
م ْن َم َحار ِم الله ،ف َينْتَق َم لله َع َّز َو َ
َ
وضوابط
وأوصى بالمرأة حتى عند مخالفتها أمر زوجها فجعل لتأديبها حدو ًدا
ِ
وشرو ًطا عند اضطرار الزوج لتأديبها ،قال ﷺَ ..« :فا َّت ُقوا ال َّل َه فِي الن َِّساء َفإِ َّنك ُْم
ِ ِ
وج ُه َّن بِك َِل َم ِة ال َّل ِه َو َلك ُْم َع َل ْي ِه َّن َأ ْن َل ُيوطِ ْئ َن
َأ َخ ْذت ُُم ُ
است َْح َل ْلت ُْم ُف ُر َ
وه َّن بِ َأ َمان ال َّله َو ْ
وه َّن َض ْر ًبا َغ ْي َر ُم َب ِّر ٍ
ح» (رواه مسلم).
ُف ُر َشك ُْم َأ َحدً ا َتك َْر ُهو َن ُهَ ،فإِ ْن َف َع ْل َن َذلِ َك َف ْ
اض ِر ُب ُ

ٍ
ِ
الض َل ِع َأ ْع َل ُهَ ،فإِ ْن
«است َْو ُصوا بِالن َِّساء َخ ْي ًرا؛ َفإِن َُّه َن ُخ ِل ْق َن ِم ْن ِض َل ٍع َوإِ َّن َأ ْع َو َج َش ْيء فِي ِّ
كيف تفهم قوله ﷺْ :
علمت من عالقته ﷺ بزوجاته؟
َذ َه ْب َت ت ُِق ُيم ُه ك ََس ْر َت ُهَ ،وإِ ْن ت ََر ْك َت ُه َل ْم َي َز ْل َأ ْع َو َج( »..رواه البخاري) في ظل ما
َ
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ول ِ
َان َذلِ َك يومهاَ ،ف َأب َط َأ ْت فِي ا ْل ِ
ول ِ
َت م َع رس ِ
اس َت ْق َب َل َها َر ُس ُ
الله ﷺ في َس َف ٍرَ ،وك َ
الله ﷺ
َْ ََ ْ
ـمس ِيرَ ،ف ْ
َ
فقد ورد أن السيدة صفية «كَان ْ َ َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
«ح َم ْلتَنِي َع َلى َب ِع ٍير َبط ٍئ»َ ،ف َج َع َل َر ُس ُ
َو ِه َي َت ْب ِكي َو َت ُق ُ
سكت َُها» (رواه النسائي).
ولَ :
ول الله ﷺ َي ْم َس ُح بِ َيدَ ْيه َع ْينَ ْي َها َو ُي ْ

مسابقة الحبيب ﷺ زوجاته ولعبه معهن
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تقول السيدة عائشة رضي الله عنهاُ « :كن ُْت
َأ ْش َر ُب ِم َن ا ْل َقدَ ِح َو َأنَا َح ِائ ٌضَ ،ف ُأن ِ
َاو ُل ُه النَّبِ َّي
ﷺَ ،ف َي َض ُع َفا ُه َع َلى َم ْو ِض ِع فِ َّيَ ،ف َي ْش َر ُب ِمنْ ُه.
َو َأ َت َع َّر ُق ِم َن ا ْل َع ْر ِق َو َأنَا َح ِائ ٌضَ ،ف ُأن ِ
َاو َل ُه النَّبِ َّي
ﷺَ ،في َضع َفاه َع َلى مو ِض ِ ِ
ع ف َّي» [ال َع ْرق :القطعة
َْ
َ ُ ُ

مواساة الحبيب ﷺ لزوجاته ومسحه دموعهن

ومن ذلك أنه ﷺ اصطحب زوجته عائشة رضي الله عنها في أحد أسفاره وكانت ما تزال صغيرةَ :ف َق َال لِلن ِ
َّاسَ « :ت َقدَّ ُموا»
يتَ ،خ َر ْج ُت َم َع ُه
ْت َون َِس ُ
َت َعنِّيَ ،حتَّى إِ َذا َح َم ْل ُت ال َّل ْح َم َو َبدُ ن ُ
َف َت َقدَّ ُمواُ ،ث َّم َق َال لِيَ « :ت َعا َل ْي َحتَّى ُأ َسابِ َق ِك» َف َسا َب ْق ُت ُه َف َس َب ْق ُت ُهَ ،ف َسك َ
ض َأ ْس َف ِ
فِي َب ْع ِ
ار ِهَ ،ف َق َال لِلن ِ
َّاسَ « :ت َقدَّ ُموا» َف َت َقدَّ ُمواُ ،ث َّم َق َالَ « :ت َعا َل ْي َحتَّى ُأ َسابِ َق ِك» َف َسا َب ْق ُت ُهَ ،ف َس َب َقنِيَ ،ف َج َع َل َي ْض َح ُكَ ،و ُه َو َي ُق ُ
ول:
«ه ِذ ِه بِتِ ْل َ
ك» (رواه أحمد).
َ

هل تعرف البشرية أفضل من تعامله ﷺ مع زوجاته؟ وضح هذا
مقارن ًة بما تشاهده في الحياة.

وفاء الحبيب ﷺ لزوجاته

كان الوفاء من شيمته ﷺ وكان أوفى الناس لزوجته السيدة خديجة رضي الله عنها ،ومن ذلك أنه ﷺ كان يحن لذكراها ويثني
عليها ..ولما أكثر النبي ﷺ ِمن ذكرها ذات مرة قالت عائشة رضي الله عنها وقد غارتَ « :قدْ َأ ْبدَ َل َك الل ُه َع َّز َو َج َّل بِ َها َخ ْي ًرا ِمن َْها»
وهنا قام النبي ﷺ مداف ًعا عنها و ُمعد ًدا مآثرها وأفضالها ،مما يدل على ُحسن وفائه ﷺ لها وحفظه لذكراها وجميل معشرها،
ِ
ِ
ِ
ِ
استْنِي بِ َمالِ َها إِ ْذ
َّاسَ ،و َصدَّ َقتْني إِ ْذ ك ََّذ َبني الن ُ
فقال ﷺَ « :ما َأ ْبدَ َلني الل ُه َع َّز َو َج َّل َخ ْي ًرا من َْها؛ َقدْ آ َمن َْت بِي إِ ْذ َك َف َر بِ َي الن ُ
َّاسَ ،و َو َ
حرمنِي النَّاس ،ورز َقنِي الله عز وج َّل و َلدَ ها إِ ْذ حرمنِي َأو َلد الن ِ
ِّساء» (رواه أحمد).
ُ َََ
ُ َ َّ َ َ َ َ
ْ َ َ
ََ َ
ََ َ
ِ
بل كان ﷺ من ُحسن وفائه لزوجته السيدة خديجة أنه كان ُيكرم صديقاتها ،فكان يشتري الشاة فيذبحها ثم يقولَ « :أ ْرس ُلوا بِ َها
ِ ِ ِ
يج َة» (صحيح الجامع).
إِ َلى َأ ْصد َقاء َخد َ

هل هناك تعارض بين وفائه ﷺ لخديجة في حياتها وبعد مماتها وزواجه ﷺ من غيرها؟
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احلبيب ﷺ يف احلياة االجتماعية والبيئية

احلبيب ﷺ زو ًجا

مراعاة الحبيب ﷺ ظروف زوجاته والتلطف لهن وعدم التأفف
منهن

تروي لنا السيدة عائشة رضي الله عنها عن ذلك ،فتصف كيف كان النبي ﷺ
َان يت ِ
ِ
َّك ُئ فِي ِح ْج ِري َو َأنَا َح ِائ ٌض،
يتكئ وينام على ح ْجرها وهي حائض ،فتقول« :ك َ َ
ُث َّم َي ْق َر ُأ ا ْل ُق ْر َ
آن» (رواه البخاري).

قالت السيدة عائشة رضي الله عنها« :ك َ
َان
ي ِ
خ ُ
ف َن ْع َل ُهَ ،و َي ْع َم ُل َما
يط َث ْو َب ُهَ ،و َي ْخ ِص ُ
َ
ِ
ِ
م» (صحيح الجامع).
الر َج ُال في ُب ُيوت ِه ْ
َي ْع َم ُل ِّ

َان النَّبِ ُّي ﷺ َي ْصن َُع فِي َب ْيتِ ِه؟ َقا َل ْت :ك َ
فقد سئلت عائشة رضي الله عنهاَ « :ما ك َ
َان
ُون فِي ِمهن َِة َأه ِل ِهَ ،تعنِي ِخدْ م َة َأه ِل ِهَ ،فإِ َذا ح َضر ِ
ت الص َل ُة َخرج إِ َلى الص َلة»ِ
َيك ُ
َ ْ
ْ ْ
َّ
َّ
َ َ
ْ
َ َ
(رواه البخاري) .أي كان ﷺ يقوم بخدمة نفسه تخفي ًفا على زوجته لئال يشق عليها.

من اللحم] (رواه النسائي).

مساعدة الحبيب ﷺ لزوجاته في أعباء المنزل

حق ،فما داللة ذلك؟
عرف فيه للمرأة ّ
أقر النبي ﷺ للزوجة حقو ًقا في وقت لم ُي َ
َّ
عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه
قالُ « :ق ْل ُتَ :يا َر ُس َ
ول ال َّل ِه ! َما َح ُّق َز ْو َج ِة
ِ
ِ
ِ
َأ َح ِدنَا َع َل ْي ِه؟ َق َالَ :أ ْن ُت ْطع َم َها إ َذا َطع ْم َت،
َو َتك ُْس َو َها إِ َذا ا ْكت ََس ْي َتَ ،أ ِو ا ْكت ََس ْب َتَ ،و َل
ت َْض ِر ِ
ب ا ْل َو ْج َهَ ،و َل ُت َق ِّب ْحَ ،و َل ت َْه ُج ْر إِ َّل
ِ
فِي ا ْل َب ْيت» (رواه أبو داود) وقال ( :وال ُت َق ِّب ْح):
أن تقول« :قب ِ
حك الل ُه»!.
َّ

عدم إيذاء الحبيب ﷺ زوجاته بالضرب أو التعنيف

فلم ِ
يؤذ ﷺ أحدً ا من زوجاته أو يضربها ،وفي ذلك تقول السيدة عائشة رضي
الله ﷺ َشي ًئا َق ُّط بِي ِد ِه ،و َل امر َأةً ،و َل َخ ِ
ول ِ
الله عنهاَ « :ما َض َر َب َر ُس ُ
اد ًما ،إِ َّل َأ ْن
َ َْ َ
َ
ْ
الله .وما نِ َيل ِمنْه َشيء َق ُّط َفينْت َِقم ِمن ص ِ
يل ِ
يج ِ
اهدَ فِي َسبِ ِ
احبِ ِه ،إِ َّل َأ ْن ُينْت ََه ُك َش ْي ٌء
ُ َ
َ ُ ْ َ
ُ ْ ٌ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
َ
جل» (رواه مسلم).
م ْن َم َحار ِم الله ،ف َينْتَق َم لله َع َّز َو َ
َ
وضوابط
وأوصى بالمرأة حتى عند مخالفتها أمر زوجها فجعل لتأديبها حدو ًدا
ِ
وشرو ًطا عند اضطرار الزوج لتأديبها ،قال ﷺَ ..« :فا َّت ُقوا ال َّل َه فِي الن َِّساء َفإِ َّنك ُْم
ِ ِ
وج ُه َّن بِك َِل َم ِة ال َّل ِه َو َلك ُْم َع َل ْي ِه َّن َأ ْن َل ُيوطِ ْئ َن
َأ َخ ْذت ُُم ُ
است َْح َل ْلت ُْم ُف ُر َ
وه َّن بِ َأ َمان ال َّله َو ْ
وه َّن َض ْر ًبا َغ ْي َر ُم َب ِّر ٍ
ح» (رواه مسلم).
ُف ُر َشك ُْم َأ َحدً ا َتك َْر ُهو َن ُهَ ،فإِ ْن َف َع ْل َن َذلِ َك َف ْ
اض ِر ُب ُ

ٍ
ِ
الض َل ِع َأ ْع َل ُهَ ،فإِ ْن
«است َْو ُصوا بِالن َِّساء َخ ْي ًرا؛ َفإِن َُّه َن ُخ ِل ْق َن ِم ْن ِض َل ٍع َوإِ َّن َأ ْع َو َج َش ْيء فِي ِّ
كيف تفهم قوله ﷺْ :
علمت من عالقته ﷺ بزوجاته؟
َذ َه ْب َت ت ُِق ُيم ُه ك ََس ْر َت ُهَ ،وإِ ْن ت ََر ْك َت ُه َل ْم َي َز ْل َأ ْع َو َج( »..رواه البخاري) في ظل ما
َ
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ول ِ
َان َذلِ َك يومهاَ ،ف َأب َط َأ ْت فِي ا ْل ِ
ول ِ
َت م َع رس ِ
اس َت ْق َب َل َها َر ُس ُ
الله ﷺ في َس َف ٍرَ ،وك َ
الله ﷺ
َْ ََ ْ
ـمس ِيرَ ،ف ْ
َ
فقد ورد أن السيدة صفية «كَان ْ َ َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
«ح َم ْلتَنِي َع َلى َب ِع ٍير َبط ٍئ»َ ،ف َج َع َل َر ُس ُ
َو ِه َي َت ْب ِكي َو َت ُق ُ
سكت َُها» (رواه النسائي).
ولَ :
ول الله ﷺ َي ْم َس ُح بِ َيدَ ْيه َع ْينَ ْي َها َو ُي ْ

مسابقة الحبيب ﷺ زوجاته ولعبه معهن

ومن ذلك أنه ﷺ اصطحب زوجته عائشة رضي الله عنها في أحد أسفاره وكانت ما تزال صغيرةَ :ف َق َال لِلن ِ
َّاسَ « :ت َقدَّ ُموا»
يتَ ،خ َر ْج ُت َم َع ُه
ْت َون َِس ُ
َت َعنِّيَ ،حتَّى إِ َذا َح َم ْل ُت ال َّل ْح َم َو َبدُ ن ُ
َف َت َقدَّ ُمواُ ،ث َّم َق َال لِيَ « :ت َعا َل ْي َحتَّى ُأ َسابِ َق ِك» َف َسا َب ْق ُت ُه َف َس َب ْق ُت ُهَ ،ف َسك َ
ض َأ ْس َف ِ
فِي َب ْع ِ
ار ِهَ ،ف َق َال لِلن ِ
َّاسَ « :ت َقدَّ ُموا» َف َت َقدَّ ُمواُ ،ث َّم َق َالَ « :ت َعا َل ْي َحتَّى ُأ َسابِ َق ِك» َف َسا َب ْق ُت ُهَ ،ف َس َب َقنِيَ ،ف َج َع َل َي ْض َح ُكَ ،و ُه َو َي ُق ُ
ول:
«ه ِذ ِه بِتِ ْل َ
ك» (رواه أحمد).
َ

هل تعرف البشرية أفضل من تعامله ﷺ مع زوجاته؟ وضح هذا
مقارن ًة بما تشاهده في الحياة.

وفاء الحبيب ﷺ لزوجاته

كان الوفاء من شيمته ﷺ وكان أوفى الناس لزوجته السيدة خديجة رضي الله عنها ،ومن ذلك أنه ﷺ كان يحن لذكراها ويثني
عليها ..ولما أكثر النبي ﷺ ِمن ذكرها ذات مرة قالت عائشة رضي الله عنها وقد غارتَ « :قدْ َأ ْبدَ َل َك الل ُه َع َّز َو َج َّل بِ َها َخ ْي ًرا ِمن َْها»
وهنا قام النبي ﷺ مداف ًعا عنها و ُمعد ًدا مآثرها وأفضالها ،مما يدل على ُحسن وفائه ﷺ لها وحفظه لذكراها وجميل معشرها،
ِ
ِ
ِ
ِ
استْنِي بِ َمالِ َها إِ ْذ
َّاسَ ،و َصدَّ َقتْني إِ ْذ ك ََّذ َبني الن ُ
فقال ﷺَ « :ما َأ ْبدَ َلني الل ُه َع َّز َو َج َّل َخ ْي ًرا من َْها؛ َقدْ آ َمن َْت بِي إِ ْذ َك َف َر بِ َي الن ُ
َّاسَ ،و َو َ
حرمنِي النَّاس ،ورز َقنِي الله عز وج َّل و َلدَ ها إِ ْذ حرمنِي َأو َلد الن ِ
ِّساء» (رواه أحمد).
ُ َََ
ُ َ َّ َ َ َ َ
ْ َ َ
ََ َ
ََ َ
ِ
بل كان ﷺ من ُحسن وفائه لزوجته السيدة خديجة أنه كان ُيكرم صديقاتها ،فكان يشتري الشاة فيذبحها ثم يقولَ « :أ ْرس ُلوا بِ َها
ِ ِ ِ
يج َة» (صحيح الجامع).
إِ َلى َأ ْصد َقاء َخد َ

هل هناك تعارض بين وفائه ﷺ لخديجة في حياتها وبعد مماتها وزواجه ﷺ من غيرها؟
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تقول السيدة عائشة رضي الله عنهاُ « :كن ُْت
َأ ْش َر ُب ِم َن ا ْل َقدَ ِح َو َأنَا َح ِائ ٌضَ ،ف ُأن ِ
َاو ُل ُه النَّبِ َّي
ﷺَ ،ف َي َض ُع َفا ُه َع َلى َم ْو ِض ِع فِ َّيَ ،ف َي ْش َر ُب ِمنْ ُه.
َو َأ َت َع َّر ُق ِم َن ا ْل َع ْر ِق َو َأنَا َح ِائ ٌضَ ،ف ُأن ِ
َاو َل ُه النَّبِ َّي
ﷺَ ،في َضع َفاه َع َلى مو ِض ِ ِ
ع ف َّي» [ال َع ْرق :القطعة
َْ
َ ُ ُ

مواساة الحبيب ﷺ لزوجاته ومسحه دموعهن
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وجدا عطو ًفا
الحبيب ﷺ أ ًبا
رحيما ًّ
ً

احلبيب ﷺ يف احلياة االجتماعية والبيئية

كيف تقتدي به ﷺ
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ِ .1
أحس ْن معاملة زوجتك واعمل بوصية النبي ﷺ َ
«خ ْي ُرك ُْم َخ ْي ُرك ُْم ِلَ ْه ِل ِه( »..رواه الترمذي وابن ماجه) .
ِ
ف واخدم زوجتك ،وكن حسن ُ
الخلق معها؛ فهذا هو هديه ﷺ .
ب واضحك
وواس وتل َّط ْ
 .2ال َع ْ
 .3إ َّي َ
َ
وتحميل زوجتك فوق ما تطيق ،بل أكرمها وأسعدها ،كما كان يفعل ﷺ مع زوجاته.
اك
ص وقتًا لزوجتك لمجالستها والحديث معها ،وحاول القيام بالترفيه عنها بالخروج للتنزه ،أو بالمداعبة
خص ْ
ِّ .5
كما كان يفعل النبي ﷺ مع زوجاته.
رحيما ،وعليها
 .6كن لزوجتك كما تحب أن تكون لك  ..فقدِّ ر مشاعرها ،وت َف َّه ْم حاجاتها؛ فكن لها وف ًّيا ،وبها
ً
ب وتز َّي ْن لها ،فقد كان ذلك هدي النبي ﷺ مع زوجاته.
عطو ًفا ،وتط َّي ْ
ول ال َّل ِه ﷺ بِي ِد ِه امر َأ ًة َله َق ُّط و َل َ ِ
 .7إ َّي َ
وضرب الوجه أو اإلهانة ،وتذك َّْر « َما َض َر َب َر ُس ُ
خاد ًما» (رواه أحمد).
اك
َ
َ
َ َْ ُ

فجعلت عينا رسول الله ﷺ
دخل النبي ﷺ على ابنه إبراهيم وهو يجو ُد بنفسه،
ْ
وأنت يا رسول الله؟! فقال ﷺ« :إِ َّن ا ْل َع ْي َن
تذرفان! فقال له عبد الرحمن بن عوف:
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ب َي ْح َز ُنَ ،و َل َن ُق ُ
يم َل َم ْح ُزون َ
ُون»
تَدْ َم ُعَ ،وا ْل َق ْل َ
ول إِ َّل َما ُي ْرضي َر َّبنَاَ ،وإِنَّا بِف َراق َك َيا إِ ْب َراه ُ
(رواه البخاري).

رحيما
كان النبي ﷺ مع أوالده نِ ْعم األب الحنون ،والجد العطوف ،فكان ﷺ
ً
باألطفال إلى درجة لم ُيسمع بمثلها؛ قال أنس رضي الله عنهَ « :ما َر َأ ْي ُت َأ َحدً ا ك َ
َان َأ ْر َح َم
ال ِم ْن رس ِ
بِا ْل ِع َي ِ
ول ال َّل ِه ﷺ » (رواه مسلم) ،ومن ذلك:
َ ُ

حفاوة الحبيب ﷺ بأبنائه وتقبيلهم

قالت السيدة عائشة رضي الله عنها:
«وكَان َْت إِ َذا َد َخ َل ْت َع َلى النَّبِ ِّي ﷺ
ا ْبنَ ُت ُه َ -فاطِ َم ُة َر ِض َي الل ُه َعن َْها َ -قا َم
إِ َل ْي َها َف َق َّب َل َها َو َأ ْج َل َس َها فِي َم ْج ِل ِس ِه،
َوك َ
َان النَّبِ ُّي ﷺ إِ َذا َد َخ َل َع َل ْي َها َقا َم ْت
ِم ْن َم ْج ِل ِس َها َف َق َّب َل ْت ُه َو َأ ْج َل َس ْت ُه فِي
م ِِ
جلس َها»(رواه الترمذي).
َ ْ

فكان من هديه ﷺ االحتفاء بهن والعطف عليهن؛ فعن عائشة رضي الله عنها َقا َل ْت:
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
« َأ ْق َب َل ْت َفاطِ َم ُة ت َْم ِشي ك ََأ َّن ِم ْش َيت ََها َم ْش ُي النَّبِ ِّي ﷺ َف َق َال النَّبِ ُّي ﷺَ « :م ْر َح ًبا بِا ْبنَتِي» ُث َّم َأ ْج َل َس َها َع ْن َيمينهَ ،أ ْو َع ْن ش َماله» (متفق عليه)،
وكان «إِ َذا د َخ َل ْت َع َلي ِه ابنَ ُته َفاطِم ُة َقام إِ َليهاَ ،ف َقب َلها ،و َأج َلسها فِي م ِ ِ ِ
جلسه» (رواه الترمذي).
َ ْ
َّ َ َ ْ َ َ
َ َ َْ
ْ ْ ُ
َ
بل أنكر ﷺ على اآلباء جفاة القلوب فعلهم وجمود عالقتهم بأبنائهم ،فقد َق َّب َل ﷺ ابن بنته ُح َس ْينًا َو َض َّم ُه إِ َل ْي ِه َو َج َع َل َي ُش ُّم ُه
َو ِعنْدَ ُه َر ُج ٌل ِم َن األَن َْص ِ
األنصاري وقال« :إِ َّن لِي ا ْبنًا َقدْ َب َل َغ َما َق َّب ْل ُت ُه َق ُّطَ ،ف َق َال َر ُس ُ
ول ال َّل ِه َص َّلى ال َّل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم:
ار ،فعجب لذلك
ُّ
ِ
« َأ َر َأ ْي َت إِ ْن ك َ
ما َذنْبِي؟!!» (رواه أحمد).
الر ْح َم َة م ْن َق ْلبِ َكَ ،ف َ
َان ال َّل ُه ن ََز َع َّ

ما داللة إنكار النبي ﷺ على الرجل الذي لم ُي َق ِّبل أحدً ا من أبنائه قط؟

وح ْم ُلهم وت ََح ُّم ُلهم
رفق الحبيب ﷺ بأبنائه َ

«خ َط َبنَا َر ُس ُ
ومن صور ذلك ما رواه لنا ُب َر ْيدَ َة بن الحصيب رضي الله عنه َق َالَ :
ول ال َّل ِه ﷺ َف َأ ْق َب َل ا ْل َح َس ُن َوا ْل ُح َس ْي ُن َر ِض َي
ِ
ان يع ُثر ِ
ِ
ِ
ان [يع ُثر ِانَ :أي يم ِشي ِان م ْشي ص ِغير ي ِميل فِي م ْشيه تَارة إِ َلى ُهنَا وتَارة إِ َلى ُهنَا لِ َضع ِف ِه فِي ا ْلم ْشي] وي ُقوم ِ
انَ ،فن ََز َل
ْ
َ
َ
ال َّل ُه َعن ُْه َما َع َل ْي ِه َما َقم َ
َ
َ َ
َ
َ
ْ َْ َ َ
َْ َ
يصان َأ ْح َم َر َ ْ َ
ََ َ
ِ
ِ
«صدَ َق ال َّل ُه :إِن ََّما َأ ْم َوا ُلك ُْم َو َأ ْو َل ُدك ُْم فِ ْتنَ ٌةَ ،ر َأ ْي ُت َه َذ ْي ِن َف َل ْم َأ ْصبِ ْر»ُ ،ث َّم َأ َخ َذ فِي ا ْل ُخ ْط َب ِة».
َف َأ َخ َذ ُه َما َف َصعدَ بِ ِه َما ا ْلمنْ َب َر»ُ ،ث َّم َق َالَ :
(رواه أبو داود) .
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