
 ؟متى يكون الحب رزًقا

 

ا واجدوه فقلٌل ما هم والمهم حق ًّا هو إدراك نوع الحب، .   كثٌرون هم الباحثون عن الحب، أمَّ

فالحب كغٌره من األشٌاء، ٌمكن أن ٌكون رزقًّا أو ٌتحول . الذي نحصل علٌه أو نسعى إلٌه

وهنا عرض لبعض عالمات الحب حٌن ٌغدو رزقًّا، وما ٌدعمها من السنة . وباءًّ على صاحبه

 :النبوٌة المطهرة، أو حٌاة الصحابة رضوان هللا علٌهم أجمعٌن

 !موقف ال ُينسى -1

، ذلك ألن مثل هؤالء الينسى   عادة ما ٌحب البشر اإلنسان، الذي صنع لهم معروفًّا 

ٌِّر جاء غالًّبا . األشخاص نادرو الوجود مثال ذلك، ما . في وقتهعالوةًّ على أن صنٌعهم الخ

 إلى المنزل خائفًّا ملسو هيلع هللا ىلص فً أول مرة نزل فٌها علٌه الوحً، حٌث عاد ملسو هيلع هللا ىلصحصل مع النبً 

ا، ومما قاله لزوجته السٌدة خدٌجة رضً هللا عنها ٌتُت  لَلقَلدْد ": مذعورًّ شِش لَلى خَل ً عَل سِش فْد  فردت ".نَل

علٌه السٌدة خدٌجة رضً هللا عنها، بذلك الرد الرائع الذي خلَّدته كتب التارٌخ والسٌرة ، 

الَّ ": ملسو هيلع هللا ىلصواألهم قلب النبً  ِش  كَل هللاَّ ا وَل ٌكَل  مَل زِش ُت  ٌُتخْد ا، هللاَّ دًّ لُت  إِشنَّكَل  أَلبَل حِشمَل، لَلتَلصِش لُت  الرَّ مِش حْد تَل لَّ، وَل  الْدكَل

بُت  سِش تَلكْد ومَل، وَل دُت عْد ي الْدمَل رِش قْد تَل ، وَل فَل ٌْد ٌنُت  الضَّ تُتعِش لَلى وَل ائِشبِش  عَل وَل   . (رواه البخاري) ".الْدحَل ِّ  نَل

ا ملسو هيلع هللا ىلصوكان النبً .  هذا الموقف النبٌل بعد سنٌن من وفاتهاملسو هيلع هللا ىلص    وقد حفظ لها النبً   كثٌرًّ

ٌُتثنً على السٌدة خدٌجة رضوان هللا علٌها، أمام السٌدة عائشة رضً هللا عنها فٌحسن  ما 

ت): ملسو هيلع هللا ىلصفتحكً السٌدة عائشة رضً هللا عنها تعلٌقًّا على ثناء النبً . الثناء  ٌوماًّ، فقلت فغرِش

 ما": ملسو هيلع هللا ىلصقال  منها، خٌراًّ  وجل بها عز هللا أبدلك ، قد1الشدقٌن حمراء تذكرها ما أكثر ما

 الناس، كذبنً إذ وصدقتنً الناس، بً كفر إذ بً  منتْد  قد منها، خٌراًّ  وجل عز هللا أبدلنً

رواه )" النساء أوالد حرمنً إذ ولدها وجل عز هللا ورزقنً الناس، حرمنً إذ بمالها وواستنً
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، تصدٌقها له ومواساتها لشدته، ولم ٌنس جمٌلها قط، حٌث كان ملسو هيلع هللا ىلصوهكذا حفظ النبً . (أحمد

وهكذا الحب حٌن ٌكون رزقًّا، فتغذٌه وتنعشه الَّلفتات الجلٌلة . فً أمس الحاجة لهذا الدعم

 !ال تُتنسى... والراقٌة ، والمواقف التً 

 

 !الطاعة حتى في غياب الحبيب -2

 عنها غاب أو الحال، تغٌرت ما فإذا شًء وتطٌعه فٌه، على زوجها تعاهد زوجة من كم    

فإننا  قصة فاطمة بنت عبد الملك، أما فً. أخلفت الوعد، وتخلَّت عن الطاعة سفر، أو لموت

ًٌّا، لحب الزوجة لزوجها أمٌر المؤمنٌن عمر بن عبد العزٌز، والوفاء له،  نلمس مثاالًّ راق

وى فقد. وااللتزام بطاعته، حتى بعد وفاته فاطمــة، أن  زوجته سأل العزٌز عبد بن عمر أن رُت

ًٍّ نفٌٍس أهداه لها والدها وبٌنه، فاختارته هو  فلما تُتوفً عنها، وتولى أخوها ٌزٌد. تختار بٌن حل

 به أطٌب ما وهللا، ال): فأبتْد وقالت. معاوٌة منصب الخالفة، عرض علٌها ردَّ جواهرها بن

ا  .[أخرجه الحافظ أبو نعٌم األصبهانً فً الحلٌة] .(موتـه بعد فٌه وأرجع حٌاته، فً نفسًّ

.   فالحب ٌكون رزقًّا حٌن تكتنفه طاعة تنبع من مودة، وتفاهم، وإعطاء خٌارات، وطٌب نفس

ولكن وقتها ! فكان من الممكن أن ٌجبرها زوجها على التخلص من الجواهر، ولربما أطاعت

جد ا، هذا إن وُت زءًّ  !تغدو النفس غٌر النفس، والطاعة غٌر الطاعة، والحب رِش

 :مراعاة مشاعر الطرف اآلخر -3

فما أسهل .    عندما ٌصل بنا الحب لنقدر مشاعر اآلخر ونحرص علٌها، هنا ٌكون الحب رزقًّا

لذا، كانت . التغنً بعبارات الهٌام، ولكن الكثٌر ٌرسب فً االختبار حٌن تحٌن ساعة الصفر

من المفاتٌح التً ذكرها عمر بن الخطاب رضً هللا عنه، المتحان معادن البشر هً المخالطة 

 . والمعاشرة

 بكر أبً بنت أسماء   ومن األمثلة الرائعة التً تدل على مراعاة المشاعر، هو ما كان بٌن 

رف بغٌرته الشدٌدة هللا رضً . عنها، وزوجها الزبٌر بن العوام رضً هللا عنه، والذي عُت



، وعرض ملسو هيلع هللا ىلصالنبً  بها فمرَّ  رأسها، النوى على تحمل فحدث مرة أن كانت رضً هللا عنها

ولما أخبرت زوجها الحقًّا بما جرى، قال . علٌها أن تركب البعٌر، فتذكَّرت غٌرة الزبٌر فأبت

 [البخاري رواه] .(وهللا لحملك النَّوى على رأسك، أشد من ركوبك معه):رضً هللا عنه

ا ما نذكر القصة السابقة كمثال لغٌرة الزوج، وحرص الزوجة على مشاعر زوجها .    كثٌرًّ

ولكن ما نود إلقاء الضوء علٌه هنا، هو تقدٌر الزوج ومراعاته . وهذه ال رٌب رسائل مهمة

وتبٌانه لها أن مشاعر الغٌرة، التً قد تسٌطر علٌه فً أي موقف، لهً أهون . لموقف زوجته

 !علٌه من تعبها

لذلك ال نَلعجبُت حٌن وصف .    لٌس كل حب رزقًّا إذن، فهناك من الحب ما قتل، ودمر، وفر 

زقت : "نبٌنا علٌه الصالة والسالم، حبه للسٌدة خدٌجة رضً هللا عنها بالرز ، فقال إنًَّ رُت

 .[رواه مسلم]!" حبها

 

 


