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 (22األسرية واالجتماعية )صلى هللا عليه وسلم حياة رسول هللا 

 ؟ رضي اهلل عنهنزوجاته  تماذا كان يفعل إن غضب

 2018يونيو  7نشر في جريدة أخبار الخليج بتاريخ 

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي

 

في حالة الغضب واالستثارة وكثيرًا ما يمر على األزواج مثل هذه 
الحاالت، فالحياة نفسها تمر بحاالت من المد والجزر، حتى وإن لم 
يكن أحد الطرفين عنصرا متسببًا فيها، إنما قد تكون الظروف هي 
سبب الحالة التي مرت على هذا البيت الهادئ الساكن.. كيف كان 

ى اهلل عليه وسلم عندما تغضب إحدى يتصرف رسول اهلل صل
؟ هل كان  ؟ هل كان ينهرها حتى تهدأ وتعود إلى رشدها زوجاته

يسكتها ويوبخها أو يضربها كما يفعل اليوم كثيرون من الرجال 
 .ومن جميع األجناس واألعراق

ُه عَلَْيه  اللَّ صَلَّى اللَّه  َرُسول   مَعَ صَف يَّةُ كَانَتْ : قَالَ مَال ك، بْن   أََنس   عَنْ
وَسَلَّمَ ف ي سَفَرٍ، وَكَانَ ذَل كَ َيوْمََها، فَأَبْطَأْتُ ف ي الْمَس ير ، َفاسْتَقْبَلَهَا 
رَسُوُل اللَّه  َصلَّى اللَّهُ عَلَيْه  وََسلََّم وَه َي تَبْك ي، َوتَقُولُ: حََمْلتَن ي عَلَى 

هُ عَلَيْه  َوسَلََّم يَْمَسحُ ب يَدَيْه  بَع يرٍ بَط يءٍ، فَجَعَلَ رَسُوُل اللَّه  صَلَّى اللَّ 
 عَيْنَيْهَا وُيُسْك ُتهَا.. الحديث، رواه النسائي.
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ويجب أن نالحظ أنها لم تكن تبكي فقط وإنما كانت تعاتبه وهي 
، وكأنها رضي اهلل عنها «حملتني على بعير بطيء»مرهقة وتقول له 

اهلل عليه توبخه وتقول له كأنك متعمد ذلك، فما كان منه صلى 
وسلم إال أن مسح عينيها بيده الشريفة وحاول تهدئتها 
وإسكاتها، وكأنه صلى اهلل عليه وسلم كان يحاول أن يتفهم 

 موقفها وغضبها وبكاءها، وكان يحاول امتصاص غضبها.

 عنها اهلل رضي حفصة أن عنها اهلل رضي صفية وذات مرة بلغ
فدخل عليها  عنها اهلل رضي فبكت يهودي، بنت: عنها قالت
 «يُبْك يك ؟ َما»: لها فقال تبكي، وهي وسلم عليه اهلل صلى النبي

 اهلل صلى النبي فقال. يهودي بنت إني: حفصة لي قالت: فقالت
 ،(السالم عليه هارون سيدنا يقصد) نَب يٍَّ البْنَةُ إ َنَّك »: وسلم عليه
إ َنَّك  لَتَحَْت وَ ،(السالم عليه موسى سيدنا يقصد) لَنَب ي َّ  عَمََّك   وَإ نََّ

ثم « نَب يٍَّ )يقصد نفسه صلى اهلل عليه وسلم(، فَف يَم تَفْخَُر َعَليْك ؟
فكيف كان شعور صفية رضي اهلل عنها «. اتََّق ي اهللَ َيا َحفْصَةُ»قال: 

 بعد ذلك من هذه المواساة الرائعة؟

وفي المقابل الحظ أنه غضبه لحفصة رضي اهلل عنها لم يتجاوز 
، فلم يفحش في الغضب، ولم يضرب، ولم "ا حفصةي أتقي اهلل"

وذلك ليس فقط من يهجر، وإنما هي جملة أظهر فيه امتعاضه 
ذكرها باهلل أجل صفية رضي اهلل عنها وإنما من أجل اهلل، فهو فقط 

 سبحانه وتعالى.
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وعلى الرغم من ذلك فلم يكن صلى اهلل عليه وسلم ينتظر أن يجد 
ى يمسح دموعها أو يواسيها أو يطيب إحداهن تبكي أو تتألم حت

خاطرها، وإنما كان صلى اهلل عليه وسلم يعرف متى تغضب 
الزوجة وكيف تغضب وتتألم، ومتى تكون راضية وطيبة النفس، 

 اهلل صلى اهلل رسول لي قال :قالت عنها اهلل رضي عائشة فعن
 عليَّ  كنت وإذا راضية عنيَّ كنت إذا ألعلم إني :وسلم عليه

 عني كنت إذا أما: فقال ذلك؟ تعرف أين من فقلت: قالت غضبى،
ال ورب محمد، وإذا كنت عليَّ غضبى قلت ال  تقولين فإنك راضية
 .اسمك إال أهجر ما اهلل رسول يا واهلل أجل قلت: قالت إبراهيم، وربَّ

انظر إلى هذا النموذج الجميل من الحب بين الطرفين، ميزان دقيق 
وإحساس مرهف، هو صلى اهلل عليه وسلم يشعر بها ويتحسس 
مواطن زعلها ورضاها، وهي رضي اهلل عنها حتى وإن كانت في حالة 
من الغضب فإنها ال تكرهه أو تهجره وإنما تحاول بشيء من الحب 

إنها فقط ال تلفظ اسمه، فقط، من تشعره أنها غضبى وزعالنة ف
وإن كانت تحادثه وتستمر في محادثته ومعاشرته ومالزمته، فال 
تهجره باأليام والليالي، وال تخدشه بكلمات جارحة أو غير موزونة 
من تلك الكلمات التي قد تخرج من األفواه في حالة الغضب، وإنما 
 مشاعر راقية بين الطرفين، وحياة مثالية هادئة جميلة،

 ورومانسية ال يعرفها اليوم الكثير من األسر.

 

 


