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@@òàÜ×@âbÈÛa@Ò‹“¾aÉà@@Ýßþa@òîÐäÛa@òz—ÜÛ
@âbß‡Ûbi@ @

الغضب هو طاقة طبيعية وانفعال ينتابنا مجيعاً من وقت آلخر بسبب 
والغضب انفعال ال ميكننا التعامل معه و السـيطرة عليـه إال إذا    ما

ويتبع  وخيمةتائج سلبية كبحنا مجاح النفس ،ورمبا يؤدي ذلك إىل ن
  .ذلك تصرفات ال حتمد عقباها 

لذا انا رسولنا الكرمي صلى اهللا عليه وسلم عن الغضب ووصـانا  
  : بتملك النفس عنده فقال صلى اهللا عليه وسلم

ليس الشديد بالصرعة وإمنا الشديد الذي ميلـك نفسـه عنـد     { 
  ١}الغضب

  والغاضب يؤذي نفسه ويؤذي اآلخرين 
نه إردة فعل جسمية عضوية وأخرى معنوية ومن ذلك ف وللغضب  

يرفع ضغط الدم ويوتر األعصاب ويشنج العضالت وبه ترتفع دقات 
القلب مما يؤدي ذلك إىل تغريات فسيولوجية وسيكولوجية سـريعة  

                                 
   ١٦/٣٧٧مسلم   ٦١١٤البخاري  ١
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وعدم السيطرة على الغضب يـؤدي إىل   تقود إىل تصرفات مؤذية ،
تشتت وتتفكـك األسـر   ارتكاب اجلرائم واإلساءة لآلخرين ورمبا ت

  بسبب وقوع الطالق 
الغاضب إىل تعاطي املنكرات من مسـكرات وخمـدرات    أوقد يلج
  وغريها

والكتيب الذي بني أيدينا حيتوي على عدد من النصائح واملواقف اليت 
توضح خطورة الغضب وكيفية السيطرة على النفس حال الغضـب  

يت قـد يكـون   الشرع والسنة وفيه من الفوائد اجلمة الخالل  من
  أغفلها الطب النفسي وعاجلها الدين اإلسالمي احلنيف

وأتقدم بالشكر والتقدير ملعد هذا الكتاب أمال أن يستفيد املطلـع   
  عليه مرضـى أو فريق عالجي وغريهم    

  
  املشرف العام مع األمل للصحة النفسية بالدمام /بقلم 

  
  حممد بن علي بن أمحد الزهراين
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õa‡çg@ @
  املشرف العام مع األمل للصحة النفسية بالدمام سعادة / إىل 

  احملترم / حممد بن علي بن أمحد الزهراين / األستاذ 
ملا له من دور كبري وفعال يف دعم كل ما هو صاحل ومفيـد خلدمـة   

  الربنامج العالجي وخاصة دعمه للشئون الدينية 
  بالنيابة املشرف العام للمجمع سعادة / وأخص باإلهداء أيضاً 

  احملترم/ عبد اهللا بن عمر اجلوهي / األستاذ 
ملا كان له السبق يف فكرة تغطية اجلانب النفسي من الناحية الشرعية 
نسأل اهللا تعاىل أن جيعل كل ما يبذلوه من جهد يف ميزان حسـناما  

   جر ولكل من يعمل يف هذا الربنامجوأن يضاعف هلما األ
                                                             

عبد القادر بن حممد بن حسـن أبـو                                   
  طالب 

        الج الغضبع    
 

 

@ @
احلمد هللا الذي خلق النفس سوية مستقيمة على الفطرة القومية وبني 
هلا اخلري والشر وأشاد مبن زكى نفسه بطاعـة اهللا وطهرهـا مـن    

مهلها ووضع منها خبذالنه إياهـا  األخالق الدنيئة والرذائل وذم من أ
عن اهلدي حىت ركب املعاصي وترك طاعة اهللا عز وجل ومل يشهرها 

  بالعمل الصاحل 
  :فاحلمد هللا القائل 

قَْد أَفْلََح َمن  )٨( فَأَلَْهَمَها فُُجوَرَها َوَتقَْواَها )٧(  َوَنفْسٍ َوما َسوَّاها{ 
  الشمس })١٠(َوقَْد َخاَب َمن َدسَّاَها  )٩(َزكَّاَها

  :والصالة والسالم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم القائل
اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خري من زكاها أنت وليهـا   {

  ١}وموالها
ن هذه رسالة يف الغضب أوضحت فيها أنـواع كـثرية   إف: أما بعد 

سـنة  و كتاب اهللا من ةلعالج الغضب قبل وبعد وقوعه وكلها متخذ

                                 
  ٤٣/  ١٧مسلم  ١
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وما على املسلم الـذي يريـد أن   ، ى اهللا عليه وسلم رسول اهللا صل
حيمي نفسه من آثار الغضب إال أن جيتهد يف اإلملام ذه األحاديـث  

  والعمل مبا جاء فيها مبا يتناسب مع حالته الغضبية الشريفة
وتتضمن هذه الرسالة جانب آخر يفيد القـائمني علـى مسـاعدة    

   الغضوب ومحايته من آثار الغضب

زئتها إىل مقاطع صغرية معنونة وتشتمل علـى إجابـات   وقمت بتج
ألسئلة وضعت للتبسيط وتسهيل اإلملام ا واسأل اهللا أن ينفع ـا  

  وجيعلها خالصة لوجه اهللا
أن يؤجر إمـامي ومعلمـي    سواء الصراط وهنا اسأل اهللا اهلادي إىل

له من فضل كبري حيث كـان يل   فضيلة الشيخ حممد صاحل املنجد ملا
م واملؤدب طيلة مالزميت له ولدروسه العلمية واسأل اهللا أن ينفع املعل

           به وبعلمه املسلمني
  كتبها 

  عبد القادر بن حممد بن حسن أبو طالب
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k›ÌÛa@óäÈß@ @
  هل سهل على اإلنسان منع نفسه من الغضب ؟   

استجابة النفعال يتميز بامليل إىل االعتداء  א  

ثورة النفس ألجل االنتقام وإذا جاءت هو غليان القلب و א

  األسباب املهيجة للغضب شق على اإلنسان منع نفسه وقهرها وكفها
@k›ÌÛa@òÔîÔy@ @

  هل غضب اإلنسان على من هو أقوى منه كغضبه على من هو دونه ؟ما الفرق ؟    

حركة الـنفس إىل خـارج اجلسـد إلرادة    هي حقيقة الغضب      
اإلنسان مهما قصد أو نوزع يف غرض ما االنتقام والغضب غريزة يف 

، اشتعلت نار الغضب وثارت حىت حيمر الوجه والعينان من الـدم  ، 
إذا غضب علـى مـن دونـه    ، ألن البشرة حتكي لون ما وراءها 

واستشعر القدرة عليه وإن كان ممن فوقه تولد منه انقباض الدم مـن  
  فيصفر اللون خوفاً  ، ظاهر اجللد إىل جوف القلب

  كان على النظري تردد الدم بني انقباض وانبساط حيمر ويصفر وإن
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éÐ×@lìÜİ¾a@k›ÌÛa@ @
  ؟  ما هو الغضب املطلوب كفه    

فالغضب املطلوب كفه هو ما كان غضباً للنفس أما الغضب هللا      
فهو أمر حسن ينبع من منابع اإلميان ال من منابع النفس وما يسوؤها 

  من أمور الدنيا
و ما يكون من املؤمن إذا اَْنَتهكت حرمةً من حرمـات  الغضب هللا ه 

و من هنا يتبني لنا ،  اهللا معصيةٌ من املعاصي مع ااهرة وعدم املباالة
  :أن 

  -:الغضب نوعني 
   غضب حممود

، النتهاك حـدود اهللا  ، للشرع ، للدين ، وهو ما كان هللا ورسوله 
واملشـركني   واهللا تعاىل يغضب علـى الكفـرة  ، الرتكاب املعاصي 

والعصاة والرسول صلى اهللا عليه وسـلم غضـب علـى الكفـرة     
  واملشركني واملنافقني وهذا الغضب احملمود يثاب عليه فاعله

  غضب مذموم 
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وهو ما كان غضباً للنفس وهذا الذي جاءت من أجلـه النصـوص   
   لعالجه

æbîyþa@‹r×c@À@âìß‰ß@k›ÌÛa@ @
يكون الغضب عند ذلك  ه هلعلى ولده أو على مال إذا غضب إنسان عند االعتداء  عليه أو  

  ؟  مذموماً

الغضب شعلة مستكنة يف طي الفؤاد يستخرجها أسباب الغضب      
وهو طبيعي يف كل إنسان وحيوان وهو ضـروري والزم يف بعـض   

فأي إنسان أُعتدي على ، األحيان وبغيض ومذموم يف أكثر األحيان 
نه يغضـب ويقـوم مبحاوالتـه      نفسه أو ماله أو عرضه أو ولده فإ

  ) غضب حممود(املستطاعه ليدفع سبب الغضب وهذا 
وعلى املسلم أن يتصرف حني يغضب هذا الغضب يف حـدود مـا   

  يسمح به دينه أو يف حدود ما ُيعترب كماالً يف دينه
فمثالً إذا دخل إنسان جملساً ومل يقـم  (ومن مل يقم له إنسان فغضب 

رغبته  الناس على غريه فغضب أومل َينل أومل يقدمه) أحد له فغضب 
  يف ظلم إنسان فغضب فإن غضبه هذا غضب غري حممود

æbj›ÌÜÛ@t‡¥@Ûa@òîã‡jÛa@paîÌnÛa@ @
  هل هناك شبه فيما حيدث للوجه من تغيريات يف الغضب واحلياء ؟
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كما أن احلياء يقارن محرة الوجه ، غليان دم القلب يقارنه الغضب    
  قارن صفرة الوجه ي) اخلوف(والوجل 

وهذا ألن النفس إذا قام ا دفع املؤذي فإن استشعرت القدرة فاض 
الدم إىل اخلارج فكان منه الغضب وإن استشعرت العجز عاد الـدم  
إىل الداخل فأصفر الوجه كما يعيب احلزين وكل هـذه األخـالق   
حنتاج إىل أن يتزين اإلنسان مبحاسنها ويترك رذائلها فكلمـا حتلـى   

قل غضبه فمثالً اإلنسان الـذي حيـب    سان باألخالق احلميدةاإلن
نع واإلنسان الذي يتمتع بالعفو ُم العطاء وحيب البذل ال يغضب إذا

  والصفح ال يغضب واإلنسان الذي يتمتع خبلق الصرب ال يغضب 
k›ÌÛa@‡bÐß@åß@ @

  أذكر بعض مفاسد الغضب على النفس و البدن ؟    

  الباطن والظاهريترتب على الغضب تغيري     
ففي الظاهر تغيري اللون والرعدة يف األطراف وخروج االنفعال على 
غري ترتيب واستحالة اخللقة حىت لو رأى الغضبان نفسـه يف حالـة   

  غضبه لسكن غضبه حياء من قبح صورته واستحالة خلقته 
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وأما يف الباطن فقبحه أشد من الظاهر ألنه يولد حقـداً يف القلـب   
على اختالف أنواعه بل قبح باطنه متقدم على تغيري وإضمار السوء 

ظاهره فإن تغيري الظاهر مثرة تغيري الباطن فيظهر على اللسان الفحش 
  والشتم ويظهر يف االنفعال بالضرب والقتل وغري ذلك من املفاسد 

  ما هو أخطر أنواع الغضب ؟

‡Ô¨a@éäÇ@d“äí@ð‰Ûa@ìç@k›ÌÛa@Êaìãc@‹İ‚c@åßë@ @
على إنسان وال يقدر على مساحمته واحللم عليه ألن  عندما يغضب   

احللم يكون عند القدرة على االنتقام وهذا إنسان ال يقدر علـى أن  
ينتقم منه ألنه أقوى منه فيضطر حينئذ أن حيتقن الغيظ داخل نفسـه  
ويغلي قلبه من الغضب الدفني فيه ويظل الغضب الـدفني يتحـرك   

أو ذُكر ا مسه يف مسامعه أو تذكَّر  ويشتعل داخلياً كلما رأى اإلنسان
  أفعاله أو أقواله اليت أغضبته

k›ÌÛa@Ša‹šc@ @
حيتم على اهللا مبا ال يعلم ؟ كأن يرى مدمن تتكرر انتكاسته فيقول له له هل الغضبان يف غضب حممود 

  ما ضرر ذلك ! أنت ال يصلح اهللا حالك 

  :عن النيب صلى اهللا عليه وسلم    
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ممن كان قبلنا كان أحدمها عابداً وكان اآلخـر  أنه أخرب عن رجلني {
مسرفاً على نفسه فكان العابد يعظه فال ينتهي فرآه يوماً على ذنـب  
استعظمه فقال واهللا ال يغفر اهللا لك فغفر اهللا للمذنب وأحـبط اهللا  

 وأخرتهلقد تكلم بكلمة أوبقت دنياه :وقال أبو هريرة  )العابد( عمل
   ١}س أن تقول مثل هذه الكلمة يف غضب أبو هريرة حيذر النا فكان 

فهذا غضب هللا مث تكلم يف حال غضبه هللا مبا ال جيوز وحتم على اهللا 
مبا ال يعلم فأحبط اهللا عمله فكيف مبن يتكلم يف غضبه لنفسه ومتابعة 

مثل الذي يقول ملدمن ستبقى على املعصية واهللا ال ! هواه مبا ال جيوز 
  ألنه يعصى اهللا ولكن ألنه أغضبه   له ذلك  يتوب عليك وال يقول

k›ÌÛa@õaŠë@ÊbÏ‡ãüaë@ŠìènÛa@ @
  ما هى عواقب االندفاع وراء  الغضب سواء كان حمموداً أو مذموماً ؟    

على املسلم كظم الغضب وعدم االسترسال معه واجلري وراء مـا    
فإن االندفاع وراء الغضب يفقد اإلنسان الرؤية يف احلكم ،يدفع إليه 

                                 
يف حتقيقه على  ١/٣٧٧حسنه األرناؤوط  ، ٣٥٧ة حسنه األلباين يف شرح العقيدة الضحوي،  ٤٩٠١أبو داود  ٢/٣٢٣املسند  ١

  )ال تغضب(جامع العلوم واحلكم عند شرح احلديث السادس عشر 
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ة يف حبث األمور عقلياً من مجيع جوانبها وحينئذ يـأيت اخلطـأ   واألنا
وحيدث الظلم وجيلب اإلنسان على نفسه شروراً كان يف غىن عنـها  

مل يندفع وراء ثورة الغضب فإن كان الغضب حمموداً فالتأين يعطي  لو
النفس فرصة التفكري فيما يطلب عمله وما ميكن عمله فـإن كـان   

وكظم الغيظ يعطي النفس فرصة املراجعـة  الغضب مذموماً فالتأين 
  والشعور باآلثار السيئة اليت تصيب الناس بسبب االندفاع والتهور 

ولذلك مسي املتأين عند الغضب املفكر يف عواقبه املسـتخدم لعقلـه   
  وله عند اهللا جزاء حلمه ) حليماً(

وعليه إمث وره ) أمحق( ومسي املندفع وراء غضبه الواقع ضحية ثورته
  محقه حسب اآلثار املترتبة على قوله أو عملهو



        الج الغضبع    
 

  

k›ÌÛa@sÇaìi@ @
  ما هى بواعث الغضب عند اجلهال ؟     

ومن أشد البواعث على الغضب عند أكثر اجلهـال تسـميتهم        
الغضب شجاعة ورجولية وعزة نفس وكربياء وتلقيبـه باأللقـاب   

ـ   ك احملمودة جهالً حىت متيل النفس إليه وتستحسنه وقد يتأكـد ذل
 ،حبكايات شدة الغضب عن األكابر يف عرض املـدح بالشـجاعة   
 ،والنفوس مائلة إىل التشبه باألكابر فيهيج الغضب إىل القلب بسببه 

بل هـو مـرض قلـب    ! جهل  .وتسمية هذا عزة نفس وشجاعة 
ويدل على ذلك إنك جتد املريض أسرع غضباً مـن   ،ونقصان عقل 

والصيب أسرع غضباً مـن   الصحيح واملرأة أسرع غضباً من الرجل
الرجل الكبري وذو اخللق السيئ والرذائل القبيحة أسرع غضباً مـن  

  صاحب األخالق احلسنة 
bj›Ë@‘bäÛa@ÝÓc@ @

  ما الفرق بني الغضب للدنيا والغضب لآلخرة عند أصحاب العقول ؟    

أقل الناس غضباً أعقلهم فإن كان غضبه للدنيا كان دهاًء ومكراً وإن 
  كان حلماً وعلماً  كان لآلخرة

        الج الغضبع    
 

 

k›ÌÛa@óÜÇ@pa‹qûß@@ @
  هل البيئة والزمان واملكان والعادات والتربية هلا تأثريها على الغضب ؟

 التربيةو العصروختتلف باختالف البيئة كثرية والغضب  مؤثرات    
   املؤثرة العقيدة وغري ذلك من األسبابوالتقاليد والعادات و

  نفسه من الغضب ؟  من أكثر الناس يستطيع أن حيمي    

واملسلم وحده هو الذي يضع نفسه على ميزان الشرع فيغضب به   
   ويرضى به وبذلك يعتدل معه ميزان احلياة الكرمية ويعتـرب حينئـذ

،  ائدةزإنسان رمحة ، وإنسان َعقل ناضج ، وتفكري سليم ، وحكمة 
وال يتسىن ذلك ألحد غري املسلم الذي نضج فهمه وعمـَق فقهـه   

  قام على اإلسالم تفكريهواست
والسبب واضح إنه يعيش مع كتاب اهللا تعاىل ويعيش مـع أكمـل   
اخللق حممد صلى اهللا عليه وسلم يف أعماله وأخالقـه يف سياسـته   
واجتماعياته يف أسرته يف أحكامه وحكَمه فهو إنسان قرآين الفهـم  

فمـن ذا  ، والفقه حممدي السلوك والتصرف يف كل شئون احليـاة  
  مياثله أو يقاربه ؟الذي 
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bš‹Ûaë@k›ÌÛa@µi@òÓýÈÛa@ @
  هل الناس على درجة واحدة يف الغضب والرضا ؟    

الغضب غريزة يف اإلنسان فإذا جاء ما يبعثها حتركت نفسه من      
داخلها إىل خارج اجلسد إلرادة االنتقام فالقوي الشديد هو الـذي  

  ه من االنتقامجياهد هذه احلركة ويقوى عليها فيصدها عما تريد
وملا كانت طباع الناس تتفاوت يف هذا اال أعطى رسول اهللا صلى 

صلى اهللا عليه وسلم  هيف خطبة ل بينه اهللا عليه وسلم تقسيماً بديعاً هلا
  : يف الناس عصر يوم من األيام فكان مما قال هلم

إن بين آدم خلقوا من طبقات شيت أال وإن منهم بطيء الغضـب   {
فتلك بتلك  الغضب سريع الفيء سريع أال وإن منهم ، سريع الفيء

أال وإن منـهم بطـيء   أال وإن منهم بطيء الفيء سريع الغضب ، 
أال وخريهم بطيء الغضب سـريع الفـيء    ، الفيء بطيءالغضب 

وإن منهم حسن القضـاء   أال،  وشرهم سريع الغضب بطيء الفيء
الطلب  سيئومنهم  حسن الطلب ومنهم سيئ القضاء حسن الطلب

الطلب أال  سيئالقضاء  سيئحسن القضاء فتلك بتلك أال وإن منهم 
 سـيئ وخريهم احلسن القضاء احلسن الطلب وشرهم سيئ القضاء 
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 ابن آدم أما رأيتم محرة عينيـه لب الطلب أال وإن الغضب مجرة يف ق
  ١}) فليلتصق باألرضوانتفاخ أوداجه فمن أحس بشيء من ذلك 

  -:أربعة  فقسم الناس إىل أقسام
  ٢بطيء الغضب سريع الفيء :األول 

أي سريع الرجوع إىل حالة اهلدوء واعتدال املزاج وهذا خري األقسام 
سريع الغضب سريع الفيء وسرعة الغضب خلق مذموم إال : الثاين 

إن سرعة الفيء فضيلة حممودة فهذه ذه أي إن إحدى اخلصـلتني  
  تقابل األخرى فال يستحق مدحاً وال ذماً 

بطيء الغضب بطيء الفيء أما بطء الغضب فخلق حممـود  : الثالث 
يدل على احللم لكن بطء الفيء خلق مذموم يدل على احلقد وعدم 

فكـل   التسامح فهذه ذه ويظهر أن هذا القسم معادل للقسم الثاين
  منهما يشمل على خلق حممود وخلق مذموم 

                                 
  عروقه أوداجه ،   ٢٧٥١الترغيب صححه األلباين لغريه يف صحيح ، قال حسن صحيح و ٢١٩١ الترمذي ١
  لفيء مبعىن الرضاسريع الفيء أي سريع التراجع عن الغضب إىل حالته املعتادة ويف رواية ا ٢
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م ألنـه مجـع   سريع الغضب بطيء الفيء وهذا شر األقسا: الرابع 
الداءين معاً فسرعة الغضب خلق مذموم وبطء الفيء خلق مـذموم  

  ويا بؤس من تلجئه الضرورة إىل معاشرة هذا القسم من الناس  
وبذلك يكون الغضب يف الفطرة مثله مثل كـثريٍ مـن األخـالق      
ميمة كالشح والعجلة اليت أُمر اإلنسان أن ُيقّوِمها وُيهـذا وال  ذال

  اهايعمل مبقتض
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هل الذي يقوم سرعة غضبه وبطء فيئه يبقى مذموماً كاملعىن الذي جاء يف  الرواية لصاحب هاتني    
  اخلصلتني ؟

معىن أن سريع الغضب بطيء الفيء هو من أشر الناس فهذا إن     
صلتني ويهذما ألن هذه بقى على هذا احلال دون أن ُيقوم هاتني اخل

اخلصال مثل كل اخلصال الذميمة اليت توجد يف اإلنسان بالفطرة فإنه 
مأمور أن ُيقومها ويهذا كما أنه مأمور أن ينمى األخالق احلميدة 

  ويقويها
  وهل يؤجر الذي يقوم خصلة الغضب لكن يغلب عليه غضبه ؟

ب عليه أما أنه حاول أن يهذب خصلة الغضب لكن تغل      
الغضب فهو مأجور على ذلك ألنه سلك سلوك التقومي والتهذيب 

لك عليه شعوره لكن تغلبت عليه فطرته وقهره الغضب الذي مت
وال يستطيع التخلص من شدة الغضب وال وملك نفسه وقلبه 
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يستطيع معه التصرف كما يتصرف يف األمور العادية وذلك مثل 
  ١طالق الغضبان فإنه ال يعتد به 

ام أن الغضب قهره ألن األحكام الشرعية بسلوكه يعين باملقاصد دما
والنيات وعندما يقصد ذيب نفسه فهذا سلك مسلك اخلري لكن 

  عليه الغضب تغلب 
‹“jÛa@À@ñí‹Ë@k—ÌÛa@ @

  فهل يف غضبه الغريزي غضب مذموم ؟.الرسول صلى اهللا عليه وسلم محاه اهللا من الغضب الشيطاين   

وهو يدعو رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  قولويتضح ذلك من    
  ٢}. ……إمنا حممد بشر يغضب كما يغضب البشر  {:اهللا ويقول

                                 
وانظر كالم ابـن القـيم يف زاد امليعـاد    ١٥ انظر فتاوى الطالق للشيخ عبد العزيز بن باز رمحه اهللا ص ١
وحديث عائشة رضى اهللا : وأما طالق اإلغالق ، فقد قال اإلمام أمحد يف رواية حنبل : فصل: قال ٥/٢١٤

يعين الغضب ، هذا نص  } ق وال عتاق يف إغالقال طال{ :مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول : عنها 
  الغضب على ثالثة أقسام: مث قال أمحد

  ما يزيل العقل ، فال يشعر صاحبه مبا قال ، وهذا ال يقع طالقه بال نزاع  : أحدها 
  ما يكون يف مباديه حبيث ال مينع صاحبه من تصور ما يقول وقصده ، فهذا يقع طالقه : والثاين 
تحكم ويشتد به ، فال يزيل عقله بالكلية ، ولكن حيول بينه وبني نيته حبيث يندم على ما أن يس: الثالث 

  فرط منه إذا زال ، فهذا حمل نظر ، وعدم الوقوع يف هذه احلالة قوي متجه
  ويف شرح النووي عليه ذكر هذه الروايات والروايات اليت يف هذا املوضع يف الصفحة التالية   ٣٦٩: ١٦/٣٦٦مسلم  ٢
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فهذا فيه دليل على أن الغضب غريزة يف اإلنسان حيث يبني الرسول 
صلى اهللا عليه وسلم أنه يعتريه ما يعتريه البشر فيغضب أيضاً مثلهم 

سـتحق  اإذا وجد من لكن غضبه غضب حممود ألنه غضب هللا حىت 
إقامة احلد فقد يكون من ُحسن ُخلقه أنه يزجر رأفـة ورمحـة منـه    
ملستحق احلد إال إن غضبه هللا جيعله ينفذ وجيعل ُحسن ُخلقـه يف أن  

  ملن حده ن هذا احلد رمحة وزكاة يطلب من اهللا أن يكو
إمنا حممد بشر يغضب كما يغضب البشر وإين قد اختذت عنـدك  ( 

يه فأميا مؤمن أذيته أو سببته أو جلدته فاجعلـها لـه   عهداً لن ختلفن
  )كفارة وقربة

إين اشترطت على ريب فقلت إمنا أنا بشر أرضى كمـا  (: ويف رواية
يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر فأميا أحد دعوت عليه من 

   )أميت بدعوة ليس هلا بأهل أن جتعلها له طهوراً وزكاة وقربة
ان عليه النيب صلى اهللا عليه وسـلم مـن   ك هذه األحاديث مبينة ما

الشفقة على أمته واالعتناء مبصاحلهم واالحتياط هلم والرغبة يف كل 
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املراد بباقي الروايـات   تبني خراًآما ينفعهم وهذه الرواية املذكورة 
املطلقة وأنه إمنا يكون دعاؤه عليه رمحة وكفارة وزكاة وحنو ذلك إذا 

لسب واللعن وحنوه وكان مسـلماً وإال  مل يكن أهالً للدعاء عليه وا
فقد دعا صلى اهللا عليه وسلم على الكفار واملنافقني ومل يكن ذلـك  

كيف يدعو على من ليس هو بأهل للدعاء عليه : فإن قيل ، هلم رمحة
؟ فاجلواب ما أجاب به العلماء وخمتصره  أو يسبه أو يلعنه وحنو ذلك

 عند اهللا تعاىل يف بـاطن أهل لذلك أحدمها أن املراد ليس ب: وجهان
األمر ولكنه يف الظاهر مستوجب له فيظهر له صلى اهللا عليه وسـلم  
استحقاقه لذلك بأمارة شرعية ويكون يف باطن األمر ليس أهالً لذلك 
. وهو صلى اهللا عليه وسلم مأمور باحلكم بالظاهر واهللا يتوىل السرائر

لده كان مما خيـري  أنه صلى اهللا عليه وسلم بدعائه وسبه وج: والثاين
، والثاين زجره بـأمر آخـر    أحدمها هذا الذي فعله: فيه بني أمرين

فحمله الغضب هللا تعاىل على أحد األمرين املتخري فيهما وهو سبه أو 
لعنه أو جلده وحنو ذلك وليس ذلك خارجاً عن حكم الشـرع واهللا  
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: أعلم ومعىن اجعلها له صالة أي رمحة كما يف الروايـة األخـرى  
  لصالة من اهللا تعاىل الرمحة وا

  ١يف اإلنسانبد أن نعلم أن الغضب غريزي إذاً ال
فال يذم وال ميدح إال من جهة آثاره فمن غضب وكظم غضبه وغيظه 
ُمدح ، ومن غضب وثار فتصرف تصرفاً شائناً نتيجة الغضب كـان  
مذموماً بقدر ما وقع منه من تصرف فإذا أمر الشـارع إنسـاناً أال   

راد هو أال يتصرف نتيجة الغضب وليجعل رائده العقـل  يغضب فامل
املنضبط على ميزان الشرع  

                                 
  قال وليكن معلوماً أن الغضب غريزي يف اإلنسان وأتى مبا ذكرناه ٧٣/حسن أيوب يف السلوك ص ١

الغريزة ملا كان : فصل  :حيث عنون باب الغريزة  فقال   ١/١٢٦و ممن ذكر أن الغضب غريزة ابن اجلوزي يف صيد اخلاطر  
و الغضب ليكون سبباً . اهلوى ، ليكون سبباً جللب النافع  بدن اآلدمي ال يقوم إال باجتالب املصاحل و دفع املؤذي ، ركب فيه

الغضب غريزة يف اإلنسان فإذا جاء ما يبعثها حتركت نفسه من داخلها   ٦/٣٠٢لدفع املؤذي و قال البسام يف توضيح األحكام 
 إىل خارج اجلسد إلرادة االنتقام
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  هل إن الغضب من الشيطان حقيقة أو املقصود إغوائه ووساوسه ؟

ومع أن هذه األحاديث السابق ذكرها بينت أن الغضب غريزي      
  يف 

  من الشيطان فقد جاء أيضاً يف أحاديث أن الغضب  ، اإلنسان
  :فقد جاء عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال  
إن الغضب من الشيطان والشيطان خلق من النار وإمنا تطفأ النار  {

  ١}باملاء فإذا غضب أحدكم فليتوضأ 
فكون الغضب من الشيطان فيه معنيان وأيضاً ال تنايف بني املعنيني 

  وبني أنه غريزي 
الشيطان أي ناشئ عن وسوسته وإغوائـه   أنه من :ففي املعىن األول 

فأُسند إليه وبذلك يكون الغضب من نزغـات الشـيطان ُيْخـرج    
اإلنسان عن حد االعتدال صورةً وسرية حىت يتكلم بالباطل ويفعـل  

                                 
قه على جامع العلوم واحلكم عند شرح احلديث السادس يف حتقي حسنه شعيب األرناؤوط،  ٤٧٨٤أبو داود  ، ٤/٢٢٦أمحد  ١

  ٥٨٢ضعفه األلباين يف الضعيفة،  ٤٠٦٣صححه حمقق الترغيب والترهيب ) ال تغضب(عشر 
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املذموم شرعاً وعرفاً وينوي احلقد والبغض وغري ذلك من القبـائح  
  اليت كلها من أثر سوء اخللق بل قد يكفر

ال تغضب وأصر :  للرجل الغضوب صلى اهللا عليه وسلم وهلذا قال  
  عليه مع إحلاح السائل مريداً للزيادة أو التبديل

فكأنه قال َحِسن ُخلقك ألن اخلُلق احلسن من شأنه دفـع نزغـات   
   الشيطان

  ١لذا قال للرجل ُحسن اخلُلق أال تغضب 
  أي ُحسن اخلُلق أال تستجيب لرتغات الشيطان 

الغضب من الشيطان فإن الشياطني خملوقة مـن نـار    :واملعىن الثاين 
السموم واإلنسان من صلصال من محأ مسنون والصلصال فيه نارية 
وبه يتمكن من اجلري يف أعضائه ويدل على ذلك مـا جـاء عنـد    

  البخاري معلقاً 
علي قلب ابن آدم فإذا ذكر اهللا خـنس وإذا  ١إن الشيطان جامث  {

  ٢}غفل وسوس  

                                 
   هذه الرواية تأيت عند الغضبان مكلف ١
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  يطان بوسوسته وكيده يف إغوائه اإلنسان وكذلك جيري الش
  ٣}فالشيطان جيري منه جمرى الدم يف عروقه  {

  ؟ وهل يكون من الشيطان بالفعل

  فيكون من الشيطان بالفعل كما جاء يف املرأة املستحاضه اليت كانت 
  ترتف فقال هلا النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ٤}إمنا ذلك ركضه من الشيطان {
مازالت يف  يف الرحم حىت يستمر الرتيف فتظن أاأي كان يركضها 
له ه عن العبادة وكما يف عبثه باإلنسان أو استحسان العادة فتتوقف

  فيحدث له الصرع  هفيلمس

                                                                           
  اجلثم يعين اللصوق وااللتصاق ١
ليق  وهذا فيه إشارة إىل التحذير مـن فتنـة القـرين    عزاه للبخاري يف التع ٢٢٨١املشكاة    ،البخاري تعليق سورة الناس  ٢

  ووسوسته وإغوائه فأعلمنا بأنه معنا لنحترز منه حسب اإلمكان 
  
  ٧١٧١البخاري  ٣
حسـنه   ١/٣٥٢توضيح األحكـام   ، ٢٨٧حسنه األلباين يف صحيح الترمذي ، وقال حديث حسن صحيح  ١٢٨الترمذي  ٤

وإمنا هو مرض يصيب املرأة من الشيطان الذي جيري من ابن آدم جمرى الدم و يريد  وقال األستحاضة ليست حيضاً طبيعياً البسام
قال األظهر أا ركضة منه   ١/٢٠٩و  انظر سبل السالم  ،أن يلبس عليه عبادته بكل ما أقدره اهللا من وسائل األذى و املضرة 

      حقيقية إذ ال مانع من محلها عليه
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وكل ما كان من الشيطان يستطيع دفعه باألذكار والصرب فإن الـنيب  
  :صلى اهللا عليه وسلم قال للمرأة املصروعة 

  ١ }وإن شئت دعوت اهللا لك فشفاكنة إن شئت صربت ولك اجل {
قالت بل أصرب فلو كان دفع الشيطان مما ال يقدر عليه اإلنسان مـا  

  رغبها فيه مع أن العواقب يف الصرع أشد على النفس من الغضب        
 وذا يتضح لنا أن األمر بال تغضب

هو معناه أال تعمل بعد الغضب ٢
  جبل عليه وال حيلة يف دفعه شيئاً مما يت عنه ال أنه اه عن شيء

                                 
  ٥٦٥٢البخاري  ١
  
الفقه يف عـالج   للغضب وسيأيت معنا يف آخر سؤال يفبال تغضب هو لب العالج لى اهللا عليه وسلم صأمر النيب  ٢

  الغضب
  



        الج الغضبع    
 

  

ðí‹ÌÛa@k›ÌÛa@åß@‹’c@ïãbİî“Ûa@k›ÌÛa@ @
  .الغضب املذموم يكون يف الغضب الغريزي والغضب  من الشيطان    

  فهل الغضب احملمود يكون من الشيطان كما يكون يف الغريزي ؟     

غضبت عائشة مرة فقال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم     {  
بلـى  : وما لك شيطان ؟  قـال   :شيطانك فقالت  مالك ؟ جاءك:

  ١}ولكين دعوت اهللا فأعانين عليه فأسلم فال يأمرين إال باخلري  
يستفاد من حديث عائشة أن الغضب من الشيطان ألنه يأمر بالسوء 
يتضح ذلك من قوله صلى اهللا عليه وسلم إن اهللا أسلم يل شيطاين فال 

نيب صلى اهللا عليـه وسـلم أن   يأمرين بالسوء وهذه حالة خاصة بال
شيطانه أسلمه اهللا له فال يأمره إال باخلري أي عصمه اهللا من الشيطان 
أما غريه صلى اهللا عليه وسلم فإن الشـيطان يـأمره بالسـوء ألن    
الشيطان ال يأيت منه إال الشر احملض فال يأيت منـه غضـب حممـود    

  وأنسب عالج هلذا النوع هو االستعاذة 

                                 
  ٣/١٧١املوضع هذا باحلديث ذكره الغزايل يف األحياء إلقراره بشيطان الغضب   ١٧/١٥٦مسلم  ١
 

        الج الغضبع    
 

 

ضب الذي هو غريزي هو الذي يأيت منه الغضـب  ويكون نوع الغ
احملمود أي الغضب هللا ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم أثبـت ذلـك   

وكـان غضـبه هللا   ) إمنا أنا بشر أغضب كما يغضب البشر (لنفسه 
لك يكون الغضب الغريزي يأيت منـه  للحق فكان غضبه حمموداً وبذ

لذي من الشيطان الغضب احملمود والغضب غري احملمود أما الغضب ا
  ال يأيت منه إال الغضب املذموم

م وُيهذب غضـبه الغريـزي   ووبذلك يستطيع الغضوب ُخلقياً أن ُيقَ
  فيجعله غضباً هللا وبذلك حيوله إىل غضب حممود
@ôìÔnÛbi@k›ÌÛa@òÓýÇ@ @

  هل الغضب له نتائج طيبة على الغاضب ؟   

لتـزم ـا   الغضب الذي ال تعصمه التقوى وال حتده مبـادئ ي      
اإلنسان ويأخذ ا نفسه خوفاً من اهللا تعاىل ورغبة يف رضاه ومثوبته 
هو داء وبيل وشر ال حدود آلثاره ونتائجه خصوصاً حـني يكـون   

  ١الغاضب ذا سلطة مستمدة من غناه أو من منصبه أو منهما معاً 

                                 
  الغضبان مكلف ١



        الج الغضبع    
 

  

k›ÌÛa@xýÇ@À@éÔÐÛa@ @
  املناسب له ؟ هل معرفة واقع حال الغضوب يساعد على إجياد العالج  

الرسول صلى اهللا عليه وسلم طبيب حكيم والطبيب احلكيم هـو     
له العالج املناسـب حلالتـه    الذي يتبصر بواقع حال مريضه فيصف

املرضية وتبني ذلك من وصيته صلى اهللا عليه وسلم هلذا الرجل الذي 
كـان  (طلب منه أن يوصيه وكان الغضب أقوى أمراضه اخللقيـة  

                                                                           
  ؟ ما حكم من قهره الغضب   
   روي عن النيب يف حديث مرسل    
: يا رسول اهللا أي العمل أفضـل ؟ قـال   : رجالً أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم من قبل وجهه فقال أن {

يا رسول اهللا : أي العمل أفضل ؟ قال ُحسن اخلُلق مث أتاه عن مشاله فقال :حسن اخللق مث أتاه عن ميينه فقال 
يا رسول اهللا أي العمل أفضل ؟ : ل أي العمل أفضل ؟ قال ُحسن اخلُلق مث أتاه من بعده مبعىن من خلفه فقا

  }فألتفت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال ما لك ال تفقه ُحسن اخلُلق هو أن ال تغضب إن استطعت 
قال وهو يف العلوم واحلكم األرناؤوط  ،قال مرسل ضعيف  ١٥٩٦األلباين يف الترغيب  ، ٨٧٨حممد بن نصر املروزي يف الصالة 

   قات رجال الشيخنيعلى إرساله رجاله ث
   -:الغضب يكون منه  من هذا احلديث يتبني لنا أن

  اإلنسان دفعه  ما يستطيع
فإن الغضب هو الذي يكون لإلنسان اآلمر ، ال يؤاخذ عليه والغضب الذي يقهره ويفعله  ه وهودفعاإلنسان  يعستطومنه ما ال ي 

  األعراف })١٥٤( مُّوَسى الَْغَضُب َولَماَّ َسكََت َعن{:  وهلذا املعىن قوله تعاىل والناهي
الـذي  لذلك بني لنا النيب صلى اهللا صلي اهللا عليه وسلم أن ، غضبه فإن مناط التكليف واقع على ما يستطيعه اإلنسان يف دفع 

 األعمال وأن املستطيع دفع غضـبه وال يدفعـه   يكون قد حتلى حبسن اخللق أي أفضل يستطيع أن يدفع الغضب إذا دفعه بالفعل
  يكون على عكس ذلك أي ال يتحلى حبسن اخللق

        الج الغضبع    
 

 

أجل ذلك اقتصر الرسول صلى اهللا عليه وسلم قولـه  ومن ) غضوباً 
  ١} ال تغضب {:له

  فهل املقصود من عالج الغضب منع اإلنسان ائياً من أن يغضب؟

ليس املقصود من عالج الغضب قتل قوة الغضب والقضاء عليها      
  ألن ذلك غري ممكن بالنسبة ألمر هو غريزة وطبيعة يف اإلنسان 

                                 
    ٦١١٦البخاري  ١
  



        الج الغضبع    
 

  

}@k›Ìm@ü@{١  
  تعين هذه الوصية للرجل الذي مرضه اخللُقي الغضب ؟ ماذا  

قاهلا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الطبيب احلكيم هلذا الرجل     
الغضوب الذي طلب منه أن يوصيه وصية وجيزة جامعـة خلصـال   

  اخلري حيفظها عنه 
  -:ال تغضب هذه الوصية حتقق أمرين 

مل األسـباب الـيت   يوصيه صلى اهللا عليه وسلم بأن يع -:األول 
له ُحسن اخللق من احللم واآلناه واحلياء واالحتمال وكـف   توجب

األذى والصفح والعفو وكظم الغيظ والكرم والسخاء والتواضـع  
فإن النفس إذا ختلقت بـاألخالق   ،وغري ذلك من األخالق احلميدة 

احلسنة وصارت هلا عادة أوجب هلا ذلك دفع الغضب عند حصول 
  أسبابه 
أنه يوصيه صلى اهللا عليه وسلم بأنـه ال يعمـل مبقتضـى     -: الثاين

الغضب إذا حصل بل جياهد نفسه على ترك تنفيذه والعمل مبا يـأمر  

                                 
   ٦١١٦البخاري  ١
  

        الج الغضبع    
 

 

به فإن الغضب إذا ملك من بين آدم كان هو اآلمر الناهي له وهلـذا  
  قال تعاىل 

  األعراف })١٥٤(َولَماَّ َسكََت َعن مُّوَسى الَْغَضُب{

ان عما يأمره به غضبه وجاهد نفسه على ذلك فإذا مل ميتثل اإلنس
   اندفع غضبه ورمبا سكت وعاد إىل حالته

  :فهذه الوصية معناها أن عالج الغضب من هذين األمرين 
  أي الوقاية منه عند حصول أسبابه  : دفع الغضب  )١(
وهو ما جيتاز من الوسائل عند وقوع الغضب أي : رفع الغضب  )٢(

  عالج الغضب إذا حصل



        الج الغضبع    
 

  

@IQ@HéÛì—y@‡äÇ@k›ÌÛa@ÉÏ†@ @
k›ÌÛa@åß@Œ‹znÛa@ðc@ @

  هل ُحسن اخللق يساعد على دفع الغضب؟  

التحلي باألخالق احلسنة يدفع الغضب عند حدوث أسبابه فمـن     
كان عفواً كرمياً يصفح عمن أغضبه يتبني ذلك يف ما رواه القعـنيب  

  :قال 
فيـك   بارك اهللا: كان ابن عون ال يغضب فإذا أغضبه رجل قال  {

وحكى أصحابه قالوا كان البن عون ناقة يغزو عليها وحيج وكان ا 
فأمر غالماً له يستقي عليها فجاء ا وقد ضرا علـى  : معجباً قالوا 

وجهها فسالت َعْيُنها على خدها  فلما نظر إىل الناقة قالوا إن كـان  
فلم يلبث أن نزل فلمـا نظـر إىل   : من ابن عون شيء فاليوم قالوا 

سبحان اهللا أفال غري الوجه بارك اهللا فيك أخـرج عـين   : ناقة قال ال
  ١}اشهدوا أنه ُحرُّ 

                                 
ابن عون هو اإلمام القُدوة عامل البصرة ولد سنة ست و ستني ومل يكن يف العراق أعلُم منـه   ٥/٥٤٤ ٢/٥٤٦أعالم النبالء  ١

  بالسُّنة وكان قد أويت حلماً وعلماً ونفسه زكيه تعني على التقوى

        الج الغضبع    
 

 

   ١فهذا حتليه باألخالق احلسنة جعلته ال يغضب
k›ÌÛa@‡äÇ@ÐäÛa@ÙÜß@ñ†aŠg@ñìÓë@òÛìİi@ @

  وهل دفع الغضب عند وقوعه سهل ؟                 

يا رسول اهللا جاء رجل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال  { 
  ٢}ال تغضب  أوصين قال

الرجل يطلب من الرسول صلى اهللا عليه وسلم أن يعلمـه وصـية   
   : وجيزة فيقول

ال تغضب : يا رسول اهللا علمين شيء وال تكثر على لعلي أعيه قال {
  ٣ }ال تغضب: فردد ذلك مراراً كل ذلك يقول 

                                 
أن رجالً أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال أي العمل أفضل ؟ قـال   {هذه الرواية املرسلة أيضاً  ويف ١
مث أتاه عن مشاله ) ُحسن اخلُلق (يا رسول اهللا أي العمل أفضل قال : مث أتاه عن ميينه فقال ) ُحسن اخلُلق (

مالك ال تفقه ُحسـن  ( يه وسلم فقال العمل أفضل  فالتفت رسول اهللا صلى اهللا عل فقال  يا رسول اهللا أي
   }هو أن ال تغضب إن استطعت  اخلُلق

قال وهو يف العلوم واحلكم األرناؤوط  ،قال مرسل ضعيف  ١٥٩٦األلباين يف الترغيب  ، ٨٧٨حممد بن نصر املروزي يف الصالة 
   على إرساله رجاله ثقات رجال الشيخني

ن يدفع الغضب فيدفعه هو َحُسَن اخلُلق ويكون عكسه من يسـتطيع أن يـدفع   ومن هذه الرواية يتضح أيضاً أن من يستطيع أ
 الغضب لكنه ال يدفعه هو سيئ اخلُلق فالتحلي باألخالق احلسنة يدفع الغضب عند وقوع أسبابه

    ٦١١٦البخاري ٢
  ٢٧٤٨ب الترغي صححه األلباين يف صحيح ،  ٢٠٢٠الترمذي  الترمذي ٣
  



        الج الغضبع    
 

  

جيزة لكل فهذا الرجل يطلب من النيب صلى اهللا عليه وسلم وصية و
فعال اخلري ليحفظها عنه خشية أن ال حيفظها لكثرا فوصـاه الـنيب   
صلى اهللا عليه وسلم أن ال يغضب وردد هذه املسألة مراراً والـنيب  

  صلى اهللا عليه وسلم يردد عليه هذا اجلواب 
  فهذا يدل على أن الغضب مجاع الشر وأن التحرز منه مجاع اخلري  

  النيب صلى اهللا عليه وسلم ما يباعدين من سأل الرجل {وأيضا عندما 
  ١ }ال تغضب: غضب اهللا عز وجل ؟  قال 

 ومن احلق أن ضبط النفس عن االندفاع بعوامل الغضب بطولـه ال 
  يستطيعها إال األشداء أقوياء اإلرادة واملؤمنون أقوياء اإلميان

فليس من السهل إذا غضب اإلنسان أن يضبط نفسـه ويكـف      
غتاظ اإلنسان أن يضبط نفسه ويكظم االسهل إذا  من غضبه وليس

  غيظه ويكف عن االنتقام ممن أغضبه أو أغاظه   
لذلك جعل الرسول صلى اهللا عليه وسلم البطولة يف الناس ضـبط  
النفس عن االندفاع بعوامل الغضب وعرف الصُّرعة مـن الرجـال   

                                 
   ٢٧٤٧الترغيب  يف صحيح األلباينحسنه ،  ٣/٤٨٤أمحد  ١

        الج الغضبع    
 

 

 وهو بطل املصارعة ، بأنه الذي ميلك نفسه عند الغضب فقال صلى
  :  اهللا عليه وسلم

ليس الشديد بالصرعة إمنا الشديد الذي ميلك نفسه عند الغضب { 
{١  

  : وقال صلى اهللا عليه وسلم
الذي ال تصرعه الرجال فقـال  : ما تعدون الصُّرعة فيكُم فقالوا { 

لكنه الذي ميلك نفسه عند الغضب : الرسول صلى اهللا عليه وسلم 
{٢  

عة الذي يصارع النـاس فيغلبـهم   العرب يطلقون على بطل املصار
ستغل الرسول صلى اويكربون أمره ويعظمون شأنه ف )صرعة(كلمة 

اهللا عليه وسلم إعجاب الناس بالرجل الصرعة وتقديرهم له مث حوهلم 
عنه إىل البطل احلقيقي وهو الذي ميلك نفسه عند الغضب ألن ملك 

                                 
  ١٦/٣٧٧مسلم ،   ٦١١٤البخاري  ١
     ١٦/٣٧٧مسلم  ٢
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وقـوة   بطولة إنسانية فعالً تعتمد على العقـل  الغضب النفس عند
اإلرادة أما بطولة املصارعة امتياز جسدي يعتمد على قوة العضالت 

   والتدريب اجلسدي

        الج الغضبع    
 

 

IR@Hk›ÌÛa@ÉÏŠ@k›ÌÛa@ÉÓë@aˆg@xýÈÛa@òîÐî×@ìçë@ @
  ثار غضبه ؟                 آعندما يغضب اإلنسان كيف حيمي نفسه من       

  ذلك من خالل@@
   فعل إذا وقع الغضب      أشياء ُت:  أوالً  
@@@@@@@@@@@@معرفة األجور اليت أعدت لكف الغضب : ثانيا   @
  أنواع العالج إذا وقع الغضب: أوالً 
@يف القول و الفعل :السكون *    @
  وهو طلب التحصن واالستعانة باهللا :االستعاذة   ** 
 إذ املقصود ،واالستعاذة ال تنايف السكوت الذي هو سكون القول   

  ر املشروع  السكوت عن النطق بغري الذك
أشياء أخرى كالوضوء والُغسل والدعاء والتذكر وغري ذلك                ***

 *æìØÛa@ @
  قوالً وفعالً 
واجلـوارح   ،فاللسان دواؤه السكوت ألن الغضب يهيج األعضاء  

  دواؤها اللصوق باألرض
  الصمت     . وهو سكوت اللسان : قوالً ) ا(



        الج الغضبع    
 

  

  اجللوس . األرض وهو اللصوق ب: فعالً  )ب(

        الج الغضبع    
 

 

  :       قوالً)  أ (
@@@@@@@@@pìØÛa@ @

  ملاذا يطلب من الغضبان السكوت ؟  

  ١}إذا غضب أحدكم فليسكت {: قال صلى اهللا عليه وسلم 
وذلك ألن الغضبان خيرج عن طوره وشعوره غالباً فيتلفظ بكلمات 
قد يكون فيها سب أو شتم أو لعن جيلب له عداوة اآلخـرين وقـد   

بكلمات مثل الطالق فيهدم بيته وهذا يندم عليه بعد سـكون  يتلفظ 
  ثورة الغضب 

وما دام االنفعال موجوداً فنار الغضب تتأجج وتزداد فإذا سـكت  
أخذت يف اهلدوء واخلمود فالسكوت هو احلل للتاليف والنجاة مـن  

  كل ذلك 
  ٢}من صمت جنا { :يقول صلى اهللا عليه وسلم  

                                 
حسنه األلباين يف الصحيحة  ، ١٢٣٠البخاري يف األدب املفرد ،  ٢٥٥٦يف،  ٢١٣٦أمحد شاكر  صححه  ٢٣٩/  ١سند امل ١
٣/٣٦٤  
 صححه، ورواته ثقات٢٠١لترمذي رواه ا قال ١١/٣١٥ابن حجر يف الفتح ،  ٦٤٨١أمحد شاكر صححه ،  ٢/١٥٩سند امل ٢

   ٥٣٦والصحيحة  ٢٥٠١األلباين يف صحيح سنن الترمذي 
  



        الج الغضبع    
 

  

أنه كما جاء عنه صلى اهللا عليه وسلم  فإنك ما تزال ساملا ما سكت
  ١ } بذلك تغلب الشيطان اخزن لسانك إال من خري فإنك{ : قال 

  فإن طول الصمت مطردة للشيطان
    هل الذي يصمت عند الغضب ُتدافع عنه مالئكة اهللا ؟

ومما جاء يف الصمت عند الغضب ما جاء يف القصة اليت رواهـا      
با بكر والنيب صلى اهللا عليـه وسـلم   أن رجالً شتم أ {أبو هريرة 

جالس يتعجب ويبتسم فلما أكثر رد عليه بعض قوله فغضب الـنيب  
صلى اهللا عليه وسلم وقام فلحقه أبو بكر وقال يا رسول اهللا كـان  

نـزل  : يشتمين وأنت جالس فلما رددت عليه بعض قوله قمت فقال
وقعد  ملك من السماء يكذبه مبا قال لك فلما انتصرت ذهب امللك

  ٢ }الشيطان فلم أكن ألجلس إذا قعد الشيطان
  

                                 
  ٥٥٥الصحيحة يف مبجموع الطريقني ه األلباين حسن،  ١٠٠٠يعلى  أيب،  ٣/٨٢املسند  ١
 يف قال هذا احلـديث  ٤/١٢٩ابن كثري ،  قال البخاري املرسل أصح من املتصل،  ٤٨٩٧، ٤٨٩٦أبو داود مرسال ومتصال  ٢

حسن إسناده الذهيب من رواية البيهقي ذكر ذلـك  ،  ذكر هذه القصةغاية احلسن يف املعىن وهو مناسب للصديق رضي اهللا عنه 
  ٥١٠٣األلباين سكت عنه يف املشكاة ،   ٨٠٧٨ا يف شرح احلديث  ٥/٦٢٧املناوي 

 

        الج الغضبع    
 

 

@Il@H@ýÈÏZ@ @
@@@@@@@@@@@@@@@Öì—ÜÛa@@Šþbi@ @

  ما الغرض من اللصوق باألرض ؟      

كلون من ألوان العالج لثورة الغضب والغرض منه جتميد كـل      
يقول صلى اهللا عليه : حركة ميكن أن ينجم عنها آثار غضبية مادية 

  : وسلم
وإن الغضب مجرة يف قلب ابن آدم أما رأيـتم محـرة عينيـه    ال أ {

  ١}فمن أحس شيء من ذلك فليلتصق باألرض  وانتفاخ أوداجه ؟
أي إذا وجد أحدكم شيء من ذلـك   } فاألرض األرض{ويف رواية 

  يعين بوادر الغضب فليلتصق باألرض 
لكسر حدة الغضب عنده فتذهب فال يعدوا به الغضب فيجلسه يف 

  يعديه إىل غريه بإيذائه واالنتقام منه نفسه وال 
ويطلب اللصوق باألرض السكون فإن سبب الغضب احلرارة وسبب 

  احلرارة احلركة

                                 
  ٢٧٥١الترغيب صححه األلباين لغريه يف صحيح ،  ٢١٩١قال حسن صحيح و الترمذي ١
 



        الج الغضبع    
 

  

@‘ìÜ§bi@xýÈÛa@ @
  ما الغرض من اجللوس ؟    

  ١} إذا غضبت فاجلس {: لقوله صلى اهللا عليه وسلم     
تغيري احلالة اليت هو عليها إن مل يسكن غضبه وهو قائم فليجلس وإن 

  : كان جالسا اتكأ لقوله صلى اهللا عليه وسلم
إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب عنه الغضب وإال {

  ٢} فليضطجع

عنـه   فالقائم متهيئ لالنتقام واجلالس دونه من ذلك واملضطجع أبعد
  نتقامفأمره بالتباعد عن حالة اال

وهذا التوجيه النبوي مينع الغاضب عن التصرفات اهلوجاء ألنه قـد  
  يضرب أو يؤذي بل قد يقتل ورمبا يصدر منه طالق وغري ذلك

  وألجل ذلك إذا قعد كان أبعد من اهليجان والثوران
  هل الغرض من النوم ملن يستطيع كالغرض من اجللوس ؟   

                                 
  يف مساوي األخالقمن رواية اخلرائطي  ٦٩٦صحيح اجلامع  يفصححه األلباين  ١
  ٥١١٤األلباين يف املشكاة  هصحح،  ٤٧٨٢أبو داود  ٢
  

        الج الغضبع    
 

 

عـن هيئـة الوثـوب     وإذا نام على جنبه كان أبعد ما ميكـن     
  والتصرفات الطائشة واألفعال املؤذية 

بادرة بدر منه يف حالة قيامه أو قعوده ضطجع َبُعَد أن يا فإذا جلس أو
   يندم عليها فيما بعد



        الج الغضبع    
 

  

كان أبو ذر يسقي على حوض له فجاء قوم فـأرادوا مسـاعدته    {
فجاء فأورد على احلـوض   ، فقالوا من يسقي له اإلبل فقال رجل أنا

قه بدل من أن يساعده  يف سقي اإلبل حطم له احلوض وهدمـه  فد
يا أبا ذر مل جلست : فجلس مث أضطجع فقيل له  وكان أبو ذر قائماً

  : مث اضطجعت ؟ قال إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  ١}احلديث . . . . إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس    

  اب العالج بالضد ؟                  هل يكون العالج باجللوس واالضطجاع من ب

يف أحاديث األمر باجللوس واالضطجاع ما هو من باب املعاجلـة      
بالضد فالقوة الغضبية الناشئة من الوسوسة الشيطانية تقتضي اخلفـة  
والتعلية اليت من خواص النار والقيام ألجـل االنتقـام فمخالفتـه    

فإن ذهـب عنـه   ( عة جداً باجللوس املشري إىل القعود عن الفتنة ناف
أي ) وإال(أي أثر حرارته وقوة مرارته باجللوس فيها فنعم ) الغضب 

وهذه مبالغة يف املعاجلة مع ما فيه من ) فليضطجع(وإن مل يذهب ما به 
اإلشارة إىل رجوع اإلنسان إىل مأخذه من التربة املناسبة للتواضع يف 

                                 
  ٦٩٤صحيح اجلامع  يفصححه األلباين ،  ٥/١٥٢القصة مع الرواية يف مسند أمحد  ١
  

        الج الغضبع    
 

 

الناريـة املقتضـية   مقابلة عمل الشيطان مبقتضى جبلته من الشعلة 
   صلهألللتكرب وكل شيء يرجع 



        الج الغضبع    
 

  

     العالج باالستعاذة  **
  ما هو تأثري االستعاذة على الغضب الذي يكون من الشيطان ؟ 

  :قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ي   
  ١}إذا غضب الرجل فقال أعوذ باهللا سكن غضبه  {

وضوء عالج االستعاذة عالج مستقل فهو عالج قويل سهل كما أن ال
  فعلي 

والعالج باالستعاذة من أول أنواع العالج وأقوى سـالح للمـؤمن   
  على رفع كيد اللعني إبليس ومكره

وإذا تأمل االستعاذة وهو االلتجاء إىل اهللا تعاىل واالعتصام بـه وإذا  
ضم إىل ذلك التفكر فيما ورد من كظم الغيظ وثوابه واستحضر أن 

  من غضب عليه سكن غضبه ال حمالة اهللا أعظم قدرة من قدرته على 
َوإمَّا َيْنَزغَنََّك مَن الشَّْيطان َنْزغٌ فاْسَتعذْ باللّه إنَُّه { :واهللا تعاىل يقول 

   األعراف })٢٠٠(َسميٌع َعليٌم 

                                 
 الصحيحة  و،  ٦٩٥يف صحيح اجلامع  هلباين صححاأل،  ١/٢٩٧وابن عدي يف الكامل  ٢٥٢السهمي يف تاريخ جرجان ص  ١

١٣٧٦  
  

        الج الغضبع    
 

 

  :لذا يقول صلى اهللا عليه وسلم 
 إين ألعلم كلمة لو قاهلا لذهب عنه ما جيد لو قال أعوذ باهللا مـن  {

  ١}لذهب عنه ما جيد  الرجيمالشيطان 
  فاالستعاذة تصرف عن األنفس الشياطني ونوازغها إن كانت استعاذة

  صادقة خالصة 
  كيف تؤثر االستعاذة الصادقة يف دئة نفس الغضبان ؟

ـ  غومىت انصرفت نواز    ني الشيطان كانت دوافع األنفس واقعة ب
مث تأيت نفحات  إىل اخلري وذك إىل الشرطرفني متكافئني هذا يستدنيها 

التوفيق الرباين فَُترجح االجتاه حنو اخلري وعند ذلك تصـح الرؤيـة   
البصرية فيدرك صاحبها اخلري والكمال ومرضاة اهللا وما ينبغـي أن  

  يتحلى به املؤمن 
  
  

                                 
   ٦٠٤٨البخاري  ١
  



        الج الغضبع    
 

  

 ***@@bèäß@ô‹‚c@õbî’cZM@ @
@Ic@HÝÌÛa@ëc@õìšìÛbi@xýÈÛa@١@ @

  لى وضوء ؟ما الغرض من الوضوء للغضبان حىت و لو كان ع  

الوضوء عالج ثورة الغضب والغرض منه تربيد حرارة الغضـب      
واالشتغال بأمر من أمور العبادة يصرف النفس عن توترها الغضـىب  

  ٠وانفعاهلا الناري 
  : لذا بني لنا النيب صلى اهللا عليه وسلم

وأن الشيطان خلق من نار وإمنا ُتطفـأ   ،٢أن الغضب من الشيطان { 
  ١}) فإذا غضب أحدكم فليتوضأ النار باملاء 

                                 
  هل يتخذ املستمر يف غضبه بعد الوضوء شيئاً آخر مثل الغسل ؟ ١

الغضب من الشيطان والشيطان خلق من النار واملاء يطفئ النار فإذا {والغسل أفضل كما جاء يف رواية     
  }غضب أحدكم فليغتسل 

  يف سبيل السالم وكذا املناوي  ٤/٣٣٤موقوفا من رواية معاوية ذكره الصنعاين  أخرجه ابن عساكر
كُلَم معاوية بشيء وهو على املنرب {وورود األمر باالغتسال حممول على احلالة اليت يشتد فيها الغضب جداً 

   }فغضب فرتل فاغتسل مث عاد إىل املنرب فذكر احلديث
 ١    ٤/٥٤٢ذكره املناوي 

َوَخلََق {لناشئ عن وسوسته وإغوائه فأسند إليه ألنه احملرك له الباعث إليه والشيطان خلق من النار ألنه من اجلان ويف آيةأنه ا أي ٢
  الرمحن  })١٥(الَْجآنَّ من مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ

        الج الغضبع    
 

 

  فإذا غضب أحدكم فليتوضأ . ضدها  املاء ُيخمد النار ألنه
  هذا هو املستحب كوضوئه للصالة وإن كان متوضأ  

  
  

                                                                           
حلديث السادس يف حتقيقه على جامع العلوم واحلكم عند شرح ا حسنه شعيب األرناؤوط،  ٤٧٨٤أبو داود  ، ٤/٢٢٦أمحد  ١

  ٥٨٢ضعفه األلباين يف الضعيفة،  ٤٠٦٣صححه حمقق الترغيب والترهيب ) ال تغضب(عشر 
  



        الج الغضبع    
 

  

@Il@H@‹×‰nÛa@ÞìjÓ١@ @
  هل ينبغي للمسلم إذا ذُكِّر عند غضبه أن يقول كراميت شخصييت وضعي االجتماعي؟  

أن رجالً استأذن على عمر رضى عن ابن عباس رضى اهللا عنهما     
يا ابن اخلطاب واهللا مـا تعطينـا اجلـزل     {:اهللا عنه فأذن له فقال 

اهللا عنـه   رضيوال حتكم بيننا بالعدل فغضب عمر ] العطاء الكثري[
يـا  ) وكان من جلساء عمر(حىت هم أن يوقع به فقال احلر بن قيس 

  :ليه وسلم أمري املؤمنني إن اهللا عز وجل قال لنبيه صلى اهللا ع
   األعراف })١٩٩( ُخذ الَْعفْو وَ أُْمْر بِالُْعْرف َوأَْعرِْض َعنِ الَْجاهلني{

اهللا ما جاوزها عمر رضى اهللا عنـه حـني    وإن هذا من اجلاهلني فو 
  }تالها عليه وكان وقّافاً عند كتاب اهللا عز وجل

فهكذا يكون حال املسلم إذا ذُكِّر وال يقول كـراميت شخصـييت    
واأللفاظ اليت ال ينبغي أن تكون من املسلم حىت ال يتمثـل بـذلك   
املنافق الذي غضب فأخربه معاذ بقول رسول اهللا صـلى اهللا عليـه   

  : وسلم 

                                 
   حممد صاحل املنجد فقد أفاد وأجاد يف موضوع الغضب باختصار/يرجع إىل رسالة شكاوي وحلول للشيخ  ١

        الج الغضبع    
 

 

 جيم فَُيذهب عنه ما به فقال أترىأن يستعيذ باهللا من الشيطان الر{
  ١}بأس أجمنون أنا ؟ اذهب يب 

رسول صلى اهللا عليه وضحك وجعل يزداد غضبه ومل يقبل نصيحة ال
  وسلم فهلك بعد ذلك بغضبه

                                 
  ٦٠٤٨البخاري   ١
  



        الج الغضبع    
 

  

Ix@HõbÇ‡Ûbi@xýÈÛa@ @
  اذكر بعض األدعية اليت يطلب ا حتسني األخالق ويصرف ا غضبه ؟  

  الدعاء سالح املؤمن فاملؤمن يطلب دائماً من اهللا أن حيسن ُخلقه    
  :و من هذه األدعية    
ا إال أنت واصرف اللهم اهدين ألحسن األخالق ال يهدي ألحسنه{ 

  ١ }عين سيئها ال يصرف عين سيئها إال أنت
  ٢}اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك {
    ٣}اللهم أسألك كلمة اإلخالص يف الرضا والغضب {
  ٤}اللهم أسألك كلمة احلق يف الغضب والرضا  {
  ٥}اللهم حسن ُخلقي كما حسنت خلَقي {

bîãbq@ZŠìuþa@òÏ‹È·@xýÈÛa@éj›Ë@Ñ×@å¾@p‡Çc@Ûa@ @
  :يف الدنيا ) أ( 

                                 
   ٦/٣٠٠مسلم  ١
  ١٦/٤٢٠مسلم  ٢
  ١٣٠١  يف صحيح اجلامع صححه األلباين،  ١٣٠٥النسائي  ٣
   ٢٤٩٧املشكاة يف  األلباينجود ه ،  ٣٢٧صححه االرناوؤط  ، ٤/٣٢٤املسند ٤
   ٥٠٩٩صححه األلباين يف املشكاة ،  ٦/٦٨محد أ ٥
  

        الج الغضبع    
 

 

IQ@Hêë‡Ç@éÛ@É›ƒŽíë@a@éà—Èí@k›ÌÛa@åÇ@‹ib—Ûa@ @
هل إذا صرب إنسان على من أغضبه يدخل ذلك يف الدفع باليت هي أحسن كي يصبح بعد عداوته ولياً 

   محيماً

  : عن ابن عباس رضى اهللا تعاىل عنهما يف قول اهللا تعاىل      
}َي أَْحَسناْدفَْع بِالَّتفصلت })٣٤(ي ه  

قال الصرب عند الغضب والعفو عند اإلساءة فإذا فعلـوا ذلـك      
  ١عصمهم اهللا وخضع هلم عدوهم 

فمن املفاهيم الدينية الربط بني الظواهر اخللقية وبني اإلميان للداللـة  
  على أن اإلميان الصحيح الصادق يدفع إىل مكارم األخالق

                                 
  ٨/٥٥٦رواه البخاري تعليقا فتح الباري  ١
  



        الج الغضبع    
 

  

IR@H@í@éj›Ë@Ñ×@åß@Ý›ÏémŠìÇ@a@ @
  هل من كف غضبه تستر عورته يف الدنيا و اآلخرة ؟

  : قال صلى اهللا عليه وسلم    
  ١} من كف غضبه ستر اهللا عورته {

أي من منع نفسه عن هيجان الغضب عن أذى غريه عاجل اهللا ثوابه 
بستر عورته يف الدنيا ومن ستره فيها ال يهتكه يف اآلخرة وال يعذبـه  

والنار إمنا تلظت وتسعرت لغضبه  ،ء الستر الرضا بنارها ألن من ورا
  فإذا كف العبد غضبه ستر اهللا عورته 

                                 
  ٩٠٦األلباين يف الصحيحة حسنه ،  ٣/١١حسنه العراقي ،  ٨٠ابن أيب الدنيا يف ذم الغضب ويف قضاء احلوائج ص  ١
  

        الج الغضبع    
 

 

IS@H@bãbºgë@bäßc@ÿàŽí@éj›Ë@Ñ×@åß@Ý›Ï@ @
  ملاذا ُيمأل باألمن واإلميان قلب من كف غضبه ؟

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     
  ١}من كظم غيظه مأله اهللا أمناً وإمياناً {

النفس األمارة بالسوء فاحنلت ظلمة قلبه فامتأل يقيناً وإمياناً  ألنه قهر
  وهلذا أثىن اهللا على الكاظمني الغيظ 

                                 
  ٥٨٢٣وضعفه األلباين يف الضعيف ،  ١/٣٦٨العلوم واحلكم  يف شعيب األرناؤوط يف الشواهدحسنه ،  ٤٧٧٨أبو داود  ١
  



        الج الغضبع    
 

  

IT@HáÄÇc@éãc@k›ÌÛa@Ñ×@Ý›Ï@åßë@ @
a@éuë@õbÌnia@òÇ‹u@ @

  هل يبلع الغضب ؟   

  :يقول صلى اهللا عليه وسلم      
  ١ }ما من جرعة أعظم عند اهللا من جرعة كظمها ابتغاء وجه اهللا {

اجلرعة الُشرب مرة واحدة كظمها جترعها واحتمل سـببها وصـرب   
له ابنه عبد امللك رمحهما اهللا  عليها وغضب عمر بن عبد العزيز فقال

أتغضب وأنت أمري املؤمنني مع ما أعطاك اهللا وفضلك به تغضب { :
أو ما تغضب يا عبد امللك ؟ فقـال عبـد   : هذا الغضب ؟ فقال له 

عين سعة جويف إذا مل أردد فيه الغضـب حـىت ال   وما يغين : امللك 
  }يظهر ؟

  ٢فهؤالء قوم ملكوا أنفسهم عند الغضب رضى اهللا عنهم  

                                 
 صححه األلبـاين لغـريه يف صـحيح    ، ويف الزوائد إسناده صحيح  ٤١٨٩ابن ماجة  ،قال حسن صحيح و ٢١٩١ الترمذي ١

   ٢٧٥٢الترغيب
  جب يف شرح احلديث السادس عشر من األربعنيذكرها ابن ر ٢
  

        الج الغضبع    
 

 

Il@Hñ‹‚Ła@À@ @
IQ@Héia‰Ç@éäÇ@ÑØí@a@éj›Ë@Ñ×@åß@Ý›Ï@ @

  هل من منع غضبه عن الناس اهللا مينع عنه عذابه ؟    

  :قال صلى اهللا عنه وسلم      
عذابه ومن خـزن لسـانه سـتر اهللا     من كف غضبه كف اهللا عنه{

  ١}) عورته ومن اعتذر إىل اهللا قبل اهللا عذره
فالغضب عيب فمن منع غضبه أي منع عيبه عن النـاس يكـف اهللا   

  تعاىل عنه عذابه 

                                 
  ٢٣٦٠األلباين يف الصحيحة حسنه ،  ٢/١٠٩والضياء يف املختارة  ١/١٠٨ابن بشران يف اآلمايل  ١
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IR@H@ĆõbİÇ@éjÜÓ@ÿàŽí@òßbîÔÛa@âìí@ÅîÌÛa@áÄ×@Ý›Ï
éÛ@a@ê‹‚c@ @

  هل يعطي اهللا كاظم الغيظ ما يرجوه يف اآلخرة ؟    

  :سلم قال صلى اهللا عليه و  
يـوم   لو شاء أن ميضيه أمضاه مأل اهللا قلبه رجاًءمن كظم غيظه و {

  ١ }القيامة

يوم القيامة فيعطيه اهللا ما  وأي شئ أعظم من ذلك أن ميأل قلبه رجاًء
  يرجوه أيضاً 

                                 
  ٩٠٦األلباين يف الصحيحة حسنه ،  ١٨/١/٢يف التاريخ وابن عساكر  ٣/٢٠٩/٢يف الكبري   الطرباين ١
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IS@H@âìí@éîš‹í@¶bÈm@a@éÄîË@áÄ×@åß@Ý›Ï
òßbîÔÛa@ @

  يرضيه يوم القيامة يعينه يف إخفاء غضبه ؟ هل معرفة كاظم الغيظ بأن اهللا   

  :قال صلى اهللا عليه وسلم    
من كظم غيظه ولو شاء أن ميضيه أمضاه مأل قلبـه رضـا يـوم    {

  ١}القيامة

وهذا من األجر العظيم الذي أعده اهللا للمتقني الذين يتجنبون أسباب 
الغضب وجياهدون أنفسهم يف كبته ورده فهو من أعظم ما يعني على 

  خفاء نار الغضبإ

                                 
  الغيظ هو الغضب الشديد والكظم هو احلبس ، يف قضاء احلوائج  رواية أيب الدنيا من١٧٦األلباين يف صحيح اجلامع حسنه  ١
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)T@@Hk›Ìí@ü@åß@‹uc@òä§a@ @
  ؟ ه باجلنةغيظلكاظم ا يكافئهل 

  : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ١}ال تغضب ولك اجلنة  {

  :واهللا تعاىل يقول 
َوَسارُِعواْ إِلَى َمْغفَرة من رَّبكُم َوجنَّة َعْرُضها السَّـَمَواُت واَألْرُض  {

دَّْت للْـُمتَّقَني أُعمـي السَّرَّاء َوالضَّرَّاِء َوالكَاظقُونَ فيَن ُيْنفـني  الَّذ
 آل عمران } )١٣٤(َ الَغُيظَ َوالَعافـَني َعنِ النَّاس َواللَُّه ُيحبُّ الُْمْحِسنِني

                                 
   الطرباينمن رواية  ٢٧٤٩وصححه يف الصحيحة ابن أيب الدنيا  يةروامن  ٧٣٧٤األلباين يف صحيح اجلامع  صححه ١
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IU@H@Šì¨a@åß@õbäÛa@À@²@éãc@ÅîÌÛa@@áÃb×@Ý›Ï
@µÈÛa@ @

  ئق يوم القيامة ؟ما احلكمة من دعاء الغاضب على رؤوس اخلال  

  :قال صلى اهللا عليه وسلم   
من كظم غيظه وهو قادر على أن ينفذه دعـاه اهللا علـى رؤوس   {

  ١} اخلالئق يوم القيامة حىت خيريه يف احلور العني ما شاء
له يدعوه  اجلزاء من جنس العمل فكما كظم غيظه وال أحد يعلم ما

  حلور العنياهللا على رؤوس اخلالئق يشاهدونه وهو خيري يف ا

                                 
األلباين يف صحيح اجلـامع   حسنه،  و قال يف الزوائد إسناده صحيح رجاله ثقات ٤١٨٩وابن ماجة  وحسنه ٢٠٢١الترمزي  ١

٦٥١٨    
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k›ÌÛa@òÛb¨@òjbä¾a@ÝöbìÛa@Šbîn‚a@ @
  ؟مع احلالة الغضبية إىل أخرى من وسيلة مل تتناسب  التحولالعالج  يراعى يفهل 
دليل على اليت مرت واليت فيها عالجات كثرية فيها يف األحاديث    

أنواع العـالج  أن الغضبان إذا مل يتناسب مع حالته الغضبية نوع من 
فليجلس فإن مل يذهب عنه جاء يف احلديث كما نوع آخر ينتقل إىل 

  وإال فليضطجع 
فمثالً لو كان الغضبان يف حالة غضبه يف مكتبه فجلس ومل يـذهب  

ففـي هـذه   ) ينام(غضبه فال يتناسب مع وضع العمل أن يضطجع 
احلالة ميشي من مكان الغضب أي يبتعد عن املكان الذي فيه مؤثرات 

  الغضب   
  كن من الوضوء ولكنه قد ال يتمكن من الُغسلوكذلك قد يتم
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@k›ÌÛa@xýÇ@‹ÈÛ@pbjbä¾a@ÞýÌna@ @
  من هو عدو اإلنسان احلقيقي ؟ 

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مر بقـوم يصـطرعون   { أنس ىرو   
فقال ما هذا قالوا فالن ما يصارع أحداً أال َصرَعه قال أفال أدلكـم  

جل فكظم غيظه فغلبه وغلـب  على من هو أشد منه ؟ رجل كلمه ر
  ١}شيطانه وغلب شيطان صاحبه 

من هذا يتبني لنا أن اإلنسان إذا ملك نفسه عند حصول الغضـب  
يكون قد قهر أقوى أعدائه ألن أعدى عدو للشخص هـو شـيطانه   
ونفسه والغضب إمنا ينشأ عنهما فمن جاهدمها حىت يغلبهما مع مـا  

حلقيقي ألنه قد قهر نفسـه  يف ذلك من شدة املعاجلة كان هو البطل ا
وشيطانه ورمبا مل جيعل جماالً ملثريات الغضب عند صاحبه فيكون قـد  
قطع الطريق لشيطان صاحبه فيكون قد غلبه أيضاً عندما أوقف شر 
صاحبه وهلذا بني لنا رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم أن بطـل    
املصارعة ليس هو يف احلقيقة الذي يستحق أن يقال عنـه الرجـل   

                                 
  ٣٢٩٥األلباين يف الصحيحة،  ١٠/٥٣٥حسن إسناده ابن حجر وعزاه للبزار الفتح  ١
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الشديد وإمنا الذي ميلك نفسه عند مثريات الغضب فهذا هو الشديد 
حقاً ألنه استطاع أن يغلب أقوى الدوافع يف نفسه وبقـوة إرادتـه   

ومىت كان اإلنسان قادراً على أن ينتصر على أقـوى   ،وسمو خلقه 
  دوافعه الداخلية فيه فهو على مادون ذلك اقدر 

  ؟ هل تكرار احلديث يف عالج الغضب مفيد

وِألمهية بث ذلك يف املسلم كان رسول صلى اهللا عليـه وسـلم       
يكثر من ذلك يف مرات وحاالت خمتلفة وبصيغة السؤال فكان وهو 

قال رسول اهللا الصـرعة  . ما الصرعة قالوا الصريع {: خيطب يقول 
الرجل الذي يغضب فيشـتد  ، الصرعة كل الصرعة  ،كل الصرعة 

  ١ }ه فيصرع غضبهغضبه وحيمر وجهه ويقشعر جلد
ومن هذا يربز ارتقاء اإلنسان يف سلم الكماليات احلقيقيـة أمـا ذو   
 العضالت القوية والدربة يف مصارعة األقوياء والتغلب عليهم جسدياً
فال يزيد على أنه حيوان قوي قد يبتلعه حوت وقد تطرحـه لدغـة   

  عقرب أو تقتله بعوضة

                                 
    ٣٨٥٩األلباين يف صحيح اجلامع  حسنه،  ٥/٣٦٧أمحد  ١
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bßbn‚@ @
ليه وسلم من مفـاهيم يف هـذه   غري لنا رسول اهللا صلى اهللا ع فقد

معىن التفاخر من القـوة اجلسـدية إىل قـوة اإلرادة    ك، األحاديث 
  وضبط النفس وهو معىن خلقي واجتماعي بناء 

فمجاهدة النفس وإمساكها عن الشر هي قوة معنوية أقوى من القوة 
  اليت يصرع منها األشداء 

ل حمرم مـن  ألنه عندما يشتد غضبه وميلك زمامها فال يقوم على فع
اعتداء وميسك لسانه فال يتفوه بكالم حمرم أو لعن أو قذف أو غـري  

  ذلك 
وذا حول لنا رسول اهللا الصرعة من القوة الظاهرة إىل القوة الباطنة 

   أمر الدنيا إىل أمر الدين فهي قوة دينية معنوية إهلية ومن
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