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إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور 
فال هادي أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل 

له، وأشهد أن الإله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممداً عبده 
  :عدآله وصحبه وسلم تسليماً كثرياً وبورسوله صلى اهللا عليه وعلى 

فهذه رسالة لطيفة يف معناها، سهلة يف مبناها، كنت ألقيت مادا 
أحببت أن ، فس اليت أقمتها وال زلت حبمد اهللايف درس من سلسلة الدرو

تعم ا الفائدة، فقمت بتنقيحها والزيادة عليها وترتيبها وإعدادها للنشر 
  .مع االعتراف بالتقصري وقلة البضاعة
أو فليعذر  ،ده فضل علم فليجد بهنوهذا غاية جهد املقل، فمن ع

وال حول وال قوة إال باهللا إىل اإلنكار فإن كل بين آدم خطاء، وال يبادر 
  .)١(العزيز احلكيم

  زاهر بن حممد الشهري :كتبه                                       
  هـ١٤١٩                                               

                                 

 كلمة هي الكلمة هذه): "٢/٨١االستقامة (يف كتاب  /قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  )١(
 ويقوهلا االسترجاع مبنزلة املصائب عند يقوهلا الناس من وكثري استرجاع كلمة ال استعانة
  .فتنبه" صرباً ال جزعاً

  املـقـدمـة 
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  نص احلديث
         :قال أوصين،: � للنيب قال رجالً أن � هريرة أيب عن

جارية  :وهذا الرجل هو، )١("تغضب ال": قال ،مراراً فردد "تغضب ال"
   .� بن قدامة

 شيئاً علمين: فقال ،� النيب إىل رجل جاء" :)٢(ويف رواية للترمذي
 كل ،مراراً ذلك فردد ،"تغضب ال": قال أعيه، لعلي علي تكثر وال

  ."تغضب ال": يقول ذلك
، وابن حبان )٤(، وأيب يعلى املوصلي يف مسنده)٣(ورواه مالك يف املوطأ

من حديث أيب الدرداء ) ٦(يف املعجم األوسط الطرباينو، )٥(يف صحيحه
    : قال اجلنة يدخلين عمل على دلين اهللا، رسول يا: قلت :"قال �

  "اجلنة ولك تغضب ال"
 ،� النيب أصحاب من رجل عن عوف، بن الرمحن عبد بن محيد عنو
 علي تكثر وال ن أعيش بكلمات أخربين: � للنيب قال رجالً أن

                                 

 ).٦١١٦( ٨/٢٨رواه البخاري ) ١(
)٢٠٢٠( ٤٣٩/ ٣) ٢.( 
)٣٣٦٢( ١٣٣١/ ٥) ٣.( 
)١٥٩٣( ١٦٦/ ٣) ٤.( 
)٥٠٢/ ١٢) ٥. 
)٢٣٥٣( ٢٥/ ٣) ٦.(  
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 اجتنب: "فقال عليه أعاد مث ،"الغضب اجتنب: "قال فأنسى؟ 
  .)١("الغضب

 بن حكيم بن زمن طريق  ،)٣(والبيهقي ،)٢(وروى احلكيم الترمذي
 أمجعني عليهم اهللا رضوان جده عن أبيه عن القشريي حيدة بن معاوية

 تغضب ال" :قال فألزمها قصرية بوصية أخربين :اهللا رسول يا قلت :قال
  ."العسل ربِالص يفسد كما اإلميان يفسد الغضب إن ،حيدة بن معاوية يا

أوصى ذه الوصية العظيمة أكثر من  �وذا يعلم أن النيب 
  .�صحايب 
  

                                 

 ٢١٧ /٥وابن أيب شيبة يف املصنف ) ٢٣٤٦٨( ٤٥٤ /٣٨رواه أمحد يف املسند ) ١(
)٢٥٣٨٦(. 
 .٧٣ /١نوادر األصول ) ٢(
 .)٧٩٤١( ٥٣١ /١٠شعب اإلميان ) ٣(
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  �الغضب صفة من صفات اهللا 
  

  .بالكتاب والسنة �ثابتة هللا ) ١(خربية فعلية الغضب صفة
  :الدليل من القرآن الكرمي* 
ٓ إِن َكَن ِمَن ﴿ :قول اهللا تعاىل - ١ ِ َعلَۡيَها ن� َغَضَب ٱ��

َ
َوٱۡلَخِٰمَسَة أ

ِٰدقِيَ    ]٩:النور[﴾ٱلص�
ْ ﴿ :وقوله تعاىل - ٢ ْ ِمن َطّيَِبِٰت َما َرَزقَۡنُٰكۡم َوَ) َتۡطَغۡوا فِيهِ َفَيِحل� ُكُوا

  ]٨١:طه[﴾َعلَۡيُكۡم َغَضِبۖ َوَمن َيۡلِۡل َعلَۡيهِ َغَضِب َفَقۡد َهَوىٰ 
ُ ﴿ :وقوله تعاىل - ٣ ْ قَۡوًما َغِضَب ٱ�� ْ َ) َتَتَول�ۡوا ِيَن َءاَمُنوا َها ٱل� Eي

َ
َيHأ

  ]١٣:املمتحنة[﴾َعلَۡيِهمۡ 
  :النبوية الدليل من السنة* 
 اهللا قضى ملا": � اهللا رسول قال: قال � هريرة أيب حديث - ١
  .)٢("غضيب غلبت رمحيت إن ،العرش فوق عنده فهو كتابه يف كتب اخللق

 اليوم غضب قد ريب إن" :وفيه الطويل، الشفاعة حديث - ٢
  . ) ٣("...مثله بعده يغضب ولن مثله، قبله يغضب مل غضباً

                                 

املتعلقة مبشيئة اهللا تعاىل إن شاء فعلها، وإن شاء مل يفعلها، : هي الصفات الفعلية )١(
، وتسمى الصفات �أو عن رسوله  �الصفات الثابتة باحلرب عن اهللا : هي الصفات اخلربية

 .السمعية أو الصفات النقلية
 ).٣١٩٤( ١٠٦ /٤ البخاري رواه) ٢(
 .)١٩٤( ومسلم ،)٣٣٤٠( البخاري رواه) ٣(
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 جبالل يليق كما � هللا الغضب صفة يثبتون واجلماعة السنة وأهل 
 يعطلون،وال ، يؤولون وال يشبهون وال يكيفون ال وعظمته، اهللا وكماله

ِميعُ لَۡيَس َكِمثۡ ﴿: يقولون بل ۖ َوُهَو ٱلس� ءٞ  قال، ]١١:الشورى[﴾ٱۡلَِصيُ  لِهِۦ َشۡ
، )١("الورى من كأحد ال ويرضى يغضب واهللا": / الطحاوياإلمام 

 إثبات األئمة وسائر السلف ومذهب": / احلنفي العز أيب ابن قالو
 وحنو ،والبغض ،واحلب ،والوالية ،والعداوة ،والرضى ،الغضب صفة
   .اهـ) ٢("والسنة الكتاب ا ورد اليت ،الصفات من ذلك

 اهللا يوصف: علماؤنا قال": / األصبهاين السنة قوام وقال
  .)٣("بالغيظ يوصف وال بالغضب،

                                 

 .٢/٦٨٥العقيدة الطحاوية ) ١(
 .٤٦٣ صشرح العقيدة الطحاوية ) ٢(
 .٢/٤٥٧ احملجة بيان يف احلجة) ٣(
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  �األسباب اجلالبة لغضب اهللا 
  

كانت كفراً أو فسوقاً املعاصي كلها جالبة لغضب اهللا تعاىل سواء 
وقد ورد يف القرآن الكرمي والسنة النبوية بيان هذه األسباب أو عصياناً، 

  :ومنها ،الغضبوجب وختصيص بعض املعاصي مب ،بالتفصيل
  :الكفر والنفاق والشرك -١

َب ٱلُۡمَنٰفِقَِي ﴿: تعاىلاهللا قال  َوٱلُۡمَنٰفَِقِٰت َوٱلُۡمۡشِكَِي َوٱلُۡمۡشَِكِٰت َوُيَعّذِ
َعد� 

َ
ُ َعلَۡيِهۡم َولََعَنُهۡم َوأ ۖ وََغِضَب ٱ�� وۡءِ ۚ َعلَۡيِهۡم َدآئَِرةُ ٱلس� وۡءِ ِ َظن� ٱلس� آنَِّي بِٱ�� ٱلظ�

  ]٦:الفتح[﴾لَُهۡم َجَهن�َمۖ وََسآَءۡت َمِصٗيا
  :تويل القوم الكافرين -٢

ُ َعلَۡيِهۡم قَۡد ﴿: تعاىل اهللاقال  ِيَن َءاَمُنواْ َ) َتَتَول�ۡواْ قَۡوًما َغِضَب ٱ�� َها ٱل� Eي
َ
َيHأ

ۡصَحِٰب ٱۡلُقُبورِ 
َ
اُر ِمۡن أ   .]١٣:املمتحنة[﴾يَئُِسواْ ِمَن ٱwِخَرةِ َكَما يَئَِس ٱۡلُكف�

  :����ترك سؤال اهللا  -٣
 يغضب يسأله ال من: "� اهللا رسول قال � هريرة أيبعن 

  .)٢("عليه يغضب اهللا يسأل مل من إنه" :ويف رواية ،)١("عليه
  

                                 

 .)٩٧٠١( ١٥/٤٣٨رواه أمحد يف املسند ) ١(
 ١/٤٧٥وصححه األلباين يف صحيح اجلامع ) ٣٣٧٣( ٥/٤٥٦رواه الترمذي ) ٢(
)٢٤١٥(. 
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  :الظلم -٤ 
 فأتاه ،� اهللا رسول عند كنت: قال � حجر بن وائل عن
 يا أرضي على انتزى هذا إن: أحدمها فقال أرض، يف خيتصمان رجالن
 وخصمه الكندي، عابس بن القيس امرؤ وهو -  اجلاهلية يف اهللا رسول
: قال "ميينه": قال بينة، يل ليس: قال "بينتك": قال - عبدان بن ربيعة
 قال ليحلف، قام فلما: قال ،"ذاك إال لك ليس": قال ا، يذهب إذن

  .)١("غضبان عليه وهو اهللا لقي ،ظاملاً أرضا اقتطع من": � اهللا رسول
  :ترك الدعاء -٥

 اهللا يدعو ال من": � اهللا رسول قال: قال � هريرة أيبعن 
  .)٢("عليه يغضب
  :اليمني الغموس -٦

 حلف من": قال � اهللا رسول عن � بن مسعود اهللا عبد عن
 وهو اهللا لقي فاجر، فيها هو مسلم امرئ مال ا يقتطع ر،بص ميني على
  .)٣("غضبان عليه

  

                                 

 .)١٣٩( ١/١٢٤رواه مسلم ) ١(
 .١/٧٦، وحسنه األلباين يف السلسلة الضعيفة )١٨٠٦( ١/٦٦٧احلاكم وصححه رواه ) ٢(
 .)١٣٨( ١/١٢٢رواه مسلم ) ٣(
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  :امتناع املرأة من فراش زوجها -٧ 
 بيده، نفسي والذي": � اهللا رسول قال: قال � هريرة أيب عن

 السماء يف الذي كان إال عليه، فتأىب فراشها إىل امرأته يدعو رجل من ما
   .)١("عنها يرضى حىت عليها ساخطاً
  :�تعدي حدود اهللا  -٨

 اهللا وغرية يغار، اهللا إن": قال أنه � النيب عن � هريرة عن أيب
  .)٢("اهللا حرم ما املؤمن يأيت أن

  :التعاظم واالختيال يف املشية -٩
       نفسه، يف تعظم من": قال � النيب عن بعمر ابنعن 

   .)٣("غضبان عليه وهو � اهللا لقي مشيته، يف اختال أو
  :للمنافق) سيد(قول  - ١٠
 إذا": � اهللا رسول قال: قال � أبيه عن بريدة، بن اهللا عبدعن 

  .)٤("وتعاىل تبارك ربه أغضب فقد سيد يا للمنافق الرجل قال

                                 

 .)١٤٣٦( ٢/١٠٦٠رواه مسلم ) ١(
 .)٢٧٦١( ٤/٢١١٤، ومسلم ٧/٣٥رواه البخاري ) ٢(
 ١٩٣، والبخاري يف األدب املفرد ص )٥٩٩٥( ١٠/٢٠٠رواه أمحد يف املسند ) ٣(
)٥٤٩.( 
 /٣وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة ) ٧٨٦٥( ٣٤٧ /٤احلاكم وصححه رواه ) ٤(

١٣٨٩( ٣٧٨(. 
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  .�الرسول  ءإيذا - ١١ 
  :�من قتله رسول اهللا  - ١٢

 اشتد": � اهللا رسول قال: قال � هريرة أيبحديث دليلهما 
 على اهللا غضب اشتد رباعيته، إىل يشري بنبيه، فعلوا قوم على اهللا غضب
  .)١("اهللا سبيل يف اهللا رسول يقتله رجل

  :من أخاف أهل املدينة النبوية - ١٣
 قال: قال جده، عن أبيه، عن السائب، بن خالد بن خالد عن
 ولعنه القيامة، يوم � اهللا أخافه املدينة أهل أخاف من": � اهللا رسول

  .)٢("عدالً وال صرفاً منه يقبل ومل عليه، وغضب

                                 

 .)١٧٩٣( ١٤١٧ /٣، ومسلم )٤٠٧٣( ١٠١ /٥رواه البخاري ) ١(
، وأمحد يف املسند ، وابن أيب شيبة يف مسنده )٦٦٣٧( ٧/١١٤رواه الطرباين يف الكبري ) ٢(
 .حلديث صحيح بشواهده، وا) ٣٢٤٢٧( ٤٠٦ /٦، ويف مصنفه )٨٥٤( ٣٤٩ /٢
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  يف اإلنسان جبلة الغضب
 الشهوة تركيب اقتضت االهلية احلكمة":/ابن القيم اإلمام قال 
 ينفكال ،الذاتية صفاته مبنزلة فيه القوتان وهاتان ،االنسان يف والغضب

 ،العلى الدرجات لنيل ضروع ،واالبتالء احملنة وقعت وما، عنهما
    القوتان فهاتان ،سافلني سفلأ ىلإ واهلبوط ،االعلى بالرفيق واللحاق

  .األشرار قدامأ حتت يضعانه وأ ،براراأل منازل ينيالنه حىت العبد يدعانال
 ،النعيم دار يف له عدأ ما ىلإ مصروفة شهوته من اُهللا جعلي ولن   

 يف مصروفة شهوته علج كمن ،ولدينه ولرسوله ولكتابه هللا محية وغضبه
 اهللا حمارم انتهكت ولو حظه على مقصور وغضبه ،العاجلة مانيهوأ هواه

 بعني ملحوظاً هو يكون نأ بعد ،وسننه شرائعه وعطلت ،وحدوده
     الرؤساء كثرأ حال وهذه، الكلمة ونفوذ والتوقري والتعظيم االحترام

 فهذا ،واحدة دار يف الصنفني هذين اهللا جيعل فلن - منها اهللا عاذناأ-
 أسفل ىلإ ما هوى وهذا ،عليني علىأ ىلإ وغضبه بشهوته صعد

اإلنسان مركب من الشهوة والغضب، وال بد أن يغضب، ف، )١("سافلني
غضب فهو محار، ب فلم يغضمن است" :/وهلذا قال اإلمام الشافعي 

ومن است٢("رض فهو شيطانرضي فلم ي(  

                                 

 .١/٢٩٧مفتاح دار السعادة ) ١(
 .٩/١٤٣حلية األولياء، أبو نعيم األصبهاين ) ٢(
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  أقسام الغضب
  .مذموم حممود، وغضبٍ غضبٍ: ينقسم الغضب إىل قسمني

 :الغضب احملمود: القسم األول
حلق، وخاصة عندما تنتهك غرية على او تعاىل، وهو ما كان هللا

الصالة والسالم، بياء اهللا عليهم ن، وهذا ما كان عليه أ� حمارم اهللا
فكانوا ال ينتقمون ألنفسهم، وكذلك جيب أن يكون املسلم، ومن أمثلة 

 :� غضبهم هللا
وراءهم يعبدون العجل من دون  ،إىل قومه � رجع موسىملا * 

غضب عليهم غضباً شديداً، وألقى األلواح اليت كانت بيده ، � اهللا
: تعاىل اهللا جيرها، قال � وأخذ بلحية أخيه هارون ،على األرض

ِسفٗ ﴿
َ
ا رََجَع ُموَسH إxَِٰ قَۡومِهِۦ َغۡضَبَٰن أ ِمۢن َبۡعِدٓيۖ ا قَاَل بِۡئَسَما َخلَۡفُتُموِن َولَم�

م� إِن� 
ُ
ۥٓ إَِلۡهِۚ قَاَل ٱۡبَن أ هُ Eِخيهِ َيُر

َ
ِس أ

ۡ
َخَذ بَِرأ

َ
لَۡواَح َوأ

َ
ۡلَق ٱۡل

َ
ۡمَر َرّبُِكۡمۖ َوأ

َ
َعِجۡلُتۡم أ

َ
 أ

ۡعَدآَء َوَ) َتَۡعۡلِن َمَع ٱۡلَقۡوِم ٱۡلَقۡوَم 
َ
ْ َيۡقتُُلونَِن فََ� تُۡشِمۡت ِبَ ٱۡل ٱۡسَتۡضَعُفوِن َوَكُدوا

ٰلِِميَ    ]١٥٠:األعراف[﴾ٱلظ�
أنه خرج من قومه مغاضباً هلم؛  � أخربنا اهللا � ويونس* 

ن ل�ن ِضبٗ َوَذا ٱلEوِن إِذ ذ�َهَب ُمَغٰ ﴿ :�تعاىل، قال  ألم مل يطيعوا اهللا
َ
ا َفَظن� أ

ۡقِدَر َعلَۡيهِ  نَت ُسۡبَحَٰنَك إِّنِ ُكنُت ِمَن ن�
َ
ٓ أ ٓ إَِلَٰه إِ)� ن )�

َ
لَُمِٰت أ Eَفَناَدٰى ِف ٱلظ

ٰلِِميَ    ]٨٧:األنبياء[﴾ٱلظ�
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هللا تعاىل، انتهكت حرمات إال لشيء مل يكن يغضب  � وحممد*   
 رسول انتقم ما": قالت ل عائشة عنففحينئذ ال يقوم لغضبه شيء، 

 فينتقم اهللا، حرمات من ينتهك حىت إليه يؤتى شيء يف لنفسه � اهللا
   .)١("هللا

 بيده خادماً وال امرأة إال أن جياهد يف سبيل اهللا � ومل يضرب النيب
ما قط، و عشر سنني فما قال له أف � ، وخدمه أنس بن مالكتعاىل

  .)٢(لشيء مل يفعله أال فعلت كذاقال له لشيء فعله مل فعلت كذا، وال 
ا رأى شيئاً شد حياء من العذراء يف خدرها، فإذأ � وكان النيب

  :هللا تعاىل �ومن أمثلة غضبه ، )٣(عرف ذلك يف وجهه ،يكرهه
 )٤(رامق البيت ويف � النيب علي دخل: قالت ل عائشة عن -أ

: � النيب قال: وقالت فهتكه، ترالس تناول مث ،وجهه فتلون صور، فيه
  .)٥("الصور هذه يصورون الذين القيامة يوم عذاباً الناس أشد من إن"

                                 

 .)٦٨٥٣( ١٧٤ /٨رواه البخاري ) ١(
 .)٢٣٠٩( ١٨٠٤ /٤رواه مسلم ) ٢(
 .)٢٣٢٠( ١٨٠٩ /٤، ومسلم )٦١٠٢( ٨/٢٦رواه البخاري ) ٣(
النهاية يف غريب : انظر. ألوان ذي صوف من الصفيق: وقيل ،الرقيق الستر: القرام) ٤(

 .٤٩ /٤احلديث البن األثري 
 .)٦١٠٩( ٨/٢٧رواه البخاري ) ٥(
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 البيت يف فكانتا مرقتني،ن منه فاختذت ،� النيب فهتكه" :ويف رواية 
)١("عليهما جيلس

  

 اهللا إىل أتوب: فقلت يدخل، فلم بالباب � النيب فقام :ويف رواية
: قال وتوسدها، عليها لتجلس: قلت "النمرقة هذه ما": قال أذنبت، مما
 ما أحيوا: هلم يقال القيامة، يوم يعذبون الصور هذه أصحاب إن"

   .)٢("الصورة فيه بيتاً تدخل ال املالئكة وإن خلقتم،
 فتنزه ،أمر يف � اهللا رسول رخص: قالت ل عائشة عن - ب

 يف الغضب بان حىت فغضب ،� النيب ذلك فبلغ الناس، من ناس عنه
 ألنا فواهللا فيه، يل رخص عما يرغبون أقوام بال ما": قال مث وجهه،
  .)٣("خشية له وأشدهم باهللا أعلمهم
 رجالً أن: حدثه أنه ،ب الزبري بن اهللا عبد عن عروة، عن - ج

 يسقون اليت ،)٤(احلرة شراج يف � النيب عند الزبري خاصم األنصار من
 عند فاختصما عليه؟ فأىب مير، املاء سرح: األنصاري فقال النخل، ا

 إىل املاء أرسل مث زبري، يا أسق": للزبري � اهللا رسول فقال ،� النيب

                                 

 .)٢٤٧٩( ٣/١٣٦رواه البخاري ) ١(
 .)٥٩٥٧( ٧/١٦٨رواه البخاري ) ٢(
 .)٢٣٥٦( ١٨٢٩ /٤رواه البخاري ) ٣(
 /٢األثري النهاية يف غريب احلديث البن : انظر. السهل إىل املاء مسيل :شراج احلرة) ٤(

٣٦٥ /١، ٤٥٦. 
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 وجه فتلون عمتك؟ ابن كان أن: فقال األنصاري فغضب ،"جارك 
 إىل يرجع حىت املاء احبس مث زبري، يا اسق": قال مث ،� اهللا رسول
فََ� ﴿: ذلك يف نزلت اآلية هذه ألحسب إين واهللا: "الزبري فقال ،"اجلدر

ٰ ُيَّكُِموَك فِيَما َشَجَر بَۡيَنُهمۡ َوَرّبَِك َ) يُ    .)١("]٦٥:النساء[﴾ۡؤِمُنوَن َحت�
 � اهللا رسول إىل رتهج: قال ب عمرو بن اهللا عبدعن  -د

 اهللا رسول علينا فخرج آية، يف اختلفا رجلني أصوات فسمع: قال ،يوماً
�، قبلكم كان من هلك إمنا": فقال الغضب، وجهه يف عرفي 

  .)٢("الكتاب يف باختالفهم
 � النيب قسم: قال � اهللا عبد مسعت :وائل وأب قال - هـ 

 � النيب فأتيت اهللا، وجه ا أريد ما لقسمة هذه إن: رجل فقال ،قسماً
 اهللا يرحم: قال مث وجهه، يف الغضب رأيت حىت فغضب فأخربته،
  .)٣("فصرب هذا من بأكثر أوذي قد موسى،
 يف رأى يصلي، � النيب بينا: قال ببن عمر اهللا عبد عن_ و

 كان إذا أحدكم إن": قال مث فتغيظ، بيده، فحكها خنامة، )٤(املسجد قبلة
 يف وجهه حيال نميتنخ فال وجهه، حيال اهللا فإن الصالة، يف

                                 

 .)٢٣٥٧( ١٨٢٩ /٤، ومسلم )٢٣٥٩( ٣/١١١رواه البخاري ) ١(
 .)٢٦٦٦( ٢٠٥٣ /٤رواه مسلم ) ٢(
   .)١٠٦٢( ٧٣٩ /٢، ومسلم )٣٤٠٥( ١٥٧ /٤رواه البخاري ) ٣(
 .احلائط الذي من جهة القبلة: املراد بقبلة املسجد )٤(
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 القبلة، يف خنامة رأى � النيب أن � مالك بن أنس عنو، )١("الصالة 
 إن": فقال بيده، فحكه فقام وجهه، يف رئي حىت عليه ذلك فشق

 فال القبلة، وبني بينه ربه إن أو ربه، يناجي فإنه صالته يف قام إذا أحدكم
 طرف أخذ مث "قدميه حتت أو يساره عن ولكن قبلته، قبل أحدكم يبزقن
  .)٢("هكذا يفعل أو": فقال بعض، على بعضه رد مث فيه فبصق ردائه،
 عن رجل سأله � النيب أن � اجلهين خالد بن زيد عن -ز
 عرفها مث وعفاصها، وعاءها، قال أو وكاءها، اعرف": فقال اللقطة،

 فغضب اإلبل؟ فضالة: قال "إليه فأدها را جاء فإن ا، استمتع مث سنة،
 معها وهلا، لك وما": فقال وجهه، امحر قال أو وجنتاه، محرتا حىت

 "را يلقاها حىت فذرها الشجر، وترعى املاء ترد وحذاؤها، سقاؤها
  .)٣("للذئب أو ألخيك، أو لك،": قال الغنم؟ فضالة: قال

لتقاطها، إما ألنه كان ى قبل ذلك عن إ � وسبب غضب النيب
لتقاطه على ما ال يتعني، فقاس ما يتعني إر يف فهمهوإما ألن السائل قص.  

 طلق أنه: أخربه بعمر بن اهللا عبد أن ،بن عمر ساملعن  - ح
 فتغيظ ،� اهللا لرسول �بن اخلطاب  عمر فذكر حائض، وهي امرأته

 حتيض مث تطهر، حىت ميسكها مث لرياجعها،": قال مث � اهللا رسول فيه
                                 

   .)٣٠٠٨( ٢٣٠٣ /٤، ومسلم )٦١١١( ٢٧ /٨رواه البخاري ) ١(
   .)٥٥٠( ٣٨٩ /١، ومسلم )٤٠٥( ٩٠ /١رواه البخاري ) ٢(

 .)١٧٢٢( ١٣٤٨ /٣، ومسلم )٩١( ٣٠ /١رواه البخاري ) ٣(
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 العدة فتلك ميسها، أن قبل طاهراً فليطلقها يطلقها أن له بدا فإن فتطهر، 
  .)١("� اهللا أمر كما

 ألتأخر إين اهللا رسول يا واهللا: قال رجالً أن مسعود، أبو قال -ط
 � اهللا رسول رأيت فما بنا، يطيل مما فالن أجل من الغداة صالة عن
 ما فأيكم منفرين، منكم إن": قال مث يومئذ، منه غضباً أشد موعظة يف

  .)٢("احلاجة وذا والكبري الضعيف فيهم فإن فليتجوز، بالناس صلى
 حجرية � اهللا رسول احتجر: قال � ثابت بن زيد عن -ي
 ،رجال إليه فتتبع فيها، يصلي � اهللا رسول فخرج ،حصرياً أو خمصفة،
 � اهللا رسول وأبطأ فحضروا، ليلة جاءوا مث بصالته، يصلون وجاءوا

 إليهم فخرج الباب، وحصبوا أصوام فرفعوا إليهم، خيرج فلم عنهم
 أنه ظننت حىت صنيعكم بكم زال ما": � اهللا رسول هلم فقال ،مغضباً

 يف املرء صالة خري فإن بيوتكم، يف بالصالة فعليكم عليكم، سيكتب
  .)٣("املكتوبة الصالة إال بيته

 إذا � اهللا رسول كان: قال ب اهللا عبد بن جابر عن -ك
 جيش منذر كأنه حىت غضبه، واشتد صوته، وعال عيناه، امحرت خطب
 ،"كهاتني والساعة أنا بعثت": ويقول ،"ومساكم صبحكم": يقول

                                 

 .)٤٩٠٨( ٦/١٥٥رواه البخاري ) ١(
  .)٤٦٦( ٣٤٠ /١، ومسلم )٧٠٢( ١٤٢ /١رواه البخاري ) ٢(
 .)٦١١٣( ٨/٢٨رواه البخاري ) ٣(
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  .)١("والوسطى السبابة، إصبعيه بني ويقرن 
 وحنن � اهللا رسول علينا خرج: قال � هريرة أيب عن - ل
 وجنتيه يف فقئ كأمنا حىت وجهه، امحر حىت فغضب ،القدر يف نتنازع
 كان من هلك إمنا إليكم؟ أرسلت ذا أم ؟أمرمت أذا": فقال الرمان،
  .)٢("فيه تتنازعوا أال عليكم عزمت األمر، هذا يف تنازعوا حني قبلكم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 

 .)٨٦٧( ٥٩٢ /٢رواه مسلم ) ١(
 .)٢١٣٣( ٤/٤٤٣رواه الترمذي ) ٢(
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  :  الغضب املذموم: القسم الثاين 
ولغري اهللا تعاىل ونصرة دينه، بل اتباعاً  ،وهو ماكان انتقاماً للنفس

هلوى النفوس، فتجد صاحبه يشتم ويقذف اآلخرين وجيرح مشاعر 
عله فيتلف أمواهلم ويؤذي إخوانه بكلمات مؤذية، كما يتجاوز يف ف

          :عندما قال للرجل �وهذا هو الذي حذر منه النيب أبدام، 
؛ ألن غضب اإلنسان هو ثوران يف النفس حيملها على "ال تغضب"

  .الرغبة يف البطش واالنتقام
واملسلم يتصف مبكارم األخالق، ويتجمل باحللم واحلياء، ويلبس 

من  يه مالمح الرجال األوفياء الكرام؛ثوب التواضع والتودد، وتظهر عل
مال وكف األذى عن الناس، والعفو عند املقدرة، والصرب على االحت

الوجه يف الشدائد، وكظم الغيظ إذا اعتدي عليه أو أثري، مع طالقة 
  .وبشر يف احمليا يف كل حال من األحوال

بتلك العبارة املوجز اجلامعة لكل  � الصحابة �أوصى  ولذلك
فالغضب يف غري موضعه،  ،"ال تغضب: "املانعة من كل شر  ،خري

 ،عنوان ضعف اإلنسان، ولو ملك السواعد القوية، وسرعة االنقياد له
 الشديد ليس": قال � اهللا رسول أن � هريرة أيب عنواجلسم السليم، 

بالص١("الغضب عند نفسه ميلك الذي الشديد إمنا ،)١(عةر(.  

                                 

  .هو الذي يغلب الرجال وال يغلبه الرجال: الصرعة )١(
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ولكن املسلم  -كما سبق  - والغضب من طبع اإلنسان وجبلته 
وإذا حصل فإنه يسعى ه عنه وعن أسبابه، ويدفع شره عنه، يصون نفس

   .عاجلته بالطرق الشرعية كما سيأيتإىل م
 إمجاع إال تذم خصلة الغضب يف يكن مل لو" :/ قال أبو حامت

 االحتيال عليه الواجب لكان له رأي ال الغضبان أن على قاطبة احلكماء
  .)٢("سبب بكل ملفارقته

                                                                           

 .)٢٦٠٩( ٢٠١٤ /٤، ومسلم )٦١١٤( ٨/٢٨رواه البخاري ) ١(
 .١٤٠روضة العقالء ونزهة الفضالء ص) ٢(



  ال تغضب

 

 

21 

 

  آثار الغضب
  :للغضب آثار على اإلنسان منها

  :على لون اإلنسانأثره : أوالً
إىل أن يغلي منها دم  ،فإذا غضب اإلنسان اشتعلت النار يف قلبه

فترتفع إىل أعاليه كما يرتفع املاء  ،مث تنتشر يف بقية عروق البدن ،قلبه
وحتمر الوجنتني والعينني  ،فينصب الدم بعد انبساطه إىل الوجه ،املغلي

هذا إن استشعر وراءها من محرة الدم، ولصفائها حتكي لون ما  ،والبشرة
إن غضب على من قوته أشد وإال ف، القدرة على االنتقام ممن غضب عليه

انقبض دمه من ظاهر جلده إىل  ،كان معه يأس من االنتقاممن قوته و
  .، وصار خوفاً فيه فيصفر لونهجوف قلبه

ولكنه شك يف قدرته  ،ان من غضب عليه يساويه يف القوةوإن ك
فيحمر  ،فإنه يتردد دمه بني االنقباض واالنبساط ،على االنتقام منه
  .ويصفر ويضطرب

  

  :أثره على جسد اإلنسان :ثانياً
واضطراب  ،األفعال من االنتظام عدة األطراف، وخروجشدة رِ

 ،تشتد محرة األحداقو ،حىت يظهر الزبد على األشداق ،احلركة والكالم
رى الغضبان يف حال غضبه ولو ي، حيل اخللقةتوتس ،وتنقلب املناخر

 ،الستحالة خلقته ؛لسكن غضبه حياء من قبح صورته ؛صورة نفسه
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إذ قُبح ذاك  ؛فإن الظاهر عنوان الباطن ،وقبح باطنه أعظم من قبح ظاهرة 
  .مثرة تغري الباطن، فتغري الظاهر إمنا نشأ من قبح هذا

  

  :أثره على اللسان خاصة: ثالثاً
مما يستحي  ،انطالق اللسان بالقبائح من الشتم والفحش وغريمها

  .منه ذوو العقول وقائلها عند فتور غضبه
ويضطرب لفظه، وقد يدعو  ،بل يتخبط نظمه ،على أنه ال ينتظم كالمه

 :� بة كما قال النيب، فيوافق ساعة إجاعلى نفسه وولده وأهله وماله
 على تدعوا وال أوالدكم، على تدعوا وال أنفسكم، على تدعوا ال"

  .)١("لكم فيستجيب عطاء، فيها يسأل ساعة اهللا من توافقوا ال أموالكم،
  

  :أثره على األعضاء عموماً: رابعاً
إىل القتل عند التمكن،  ،فالضرب فما فوقه ؛وأما أثره على األعضاء

وضرب نفسه  ،رجع غضبه عليه فمزق ثوبه ،فإن عجز عن التشفي
ه المجاد، ورمبا عدا عدو الوال حىت ال يسلم منه حيوان و ،وغريه

واعتراه مثل  ،ا سقط وعجز عن احلركة، ورمبوانون احلريان ،السكران
  .الغشية لشدة استيالء الغضب عليه

  

                                 

 .)٣٠٠٩( ٤/٢٣٠٤رواه مسلم ) ١(
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  :أثره على القلب: خامساً 
وإظهار  ،وب عليه وحسدهفاحلقد على املغض ؛وأما أثره على القلب

وهتك  ،والعزم على إفشاء سره ،واحلزن بسروره ،الشماتة مبساءته
  .من القبائح وغريها ،واالستهزاء به ،ستره

  

  :أثره على السمع: سادساً
عن ، فوإن مسع فهو ال يستطيع أن مييزه ،فالغضبان ال يسمع الصوت

 أضرب كنت: � البدري مسعود أبو قال: قال أبيه، عن إبراهيم التيمي
 فلم ،"مسعود أبا اعلم،" خلفي، من صوتاً فسمعت بالسوط، يل غالماً
 فإذا ،� اهللا رسول هو إذا مين دنا فلما: قال الغضب، من الصوت أفهم
 السوط فألقيت: قال ،"مسعود أبا اعلم، مسعود، أبا اعلم،": يقول هو
 هذا على منك عليك أقدر اهللا أن مسعود، أبا اعلم،": فقال يدي، من

)١("أبدا بعده مملوكاً أضرب ال :فقلت: قال ،"الغالم
   

      : فقال اهللا، لوجه حر هو اهللا، رسول يا: فقلت: "ويف رواية
  .)٢("النار ملستك أو النار، للفحتك تفعل مل لو أما"

  
  

                                 

 .)١٦٥٩( ١٢٨٠ /٤رواه مسلم ) ١(
  .)١٦٥٩( ١٢٨١ /٤رواه مسلم ) ٢(
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  :الغضب يعمي عن معرفة احلق: سابعاً 
 ليهراقن: فقلت جالس، رجل فإذا ،)١(اجلرعة يوم جئت: جندب قال

: قال واهللا بلى،: قلت "واهللا كال،": الرجل ذاك فقال دماء، هاهنا اليوم
 اهللا رسول حلديث إنه واهللا كال،": قال واهللا بلى،: قلت "واهللا كال،"
 أخالفك تسمعين اليوم، منذ أنت يل اجلليس بئس: قلت ،"حدثنيه �
 الغضب؟ هذا ما: قلت مث تنهاين، فال � اهللا رسول من مسعته وقد

  .)٢(حذيفة الرجل فإذا وأسأله، عليه فأقبلت
  

                                 

 .٢٦٢ /١النهاية يف غريب احلديث البن األثري : انظر. بالكوفة موضع اسم: اجلرعة) ١(
 .)٢٨٩٣( ٢٢١٩ /٤رواه مسلم ) ٢(
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  أسباب الغضب
  

أهم هذه من للغضب أسباب تؤدي إليه وبواعث توقع فيه، و
  :األسباب وتلك البواعث

  :البيئة احمليطة باإلنسان -١
فاتمع الذي يعيش فيه اإلنسان إما أن يكون جمتمع خري أوجمتمع 

 ،ر حيسبون التهور شجاعةمليئة بأشرانسان بيئة شر، فإذا أحاطت باإل
وتصبح  ،فتتأثر نفسه بذلك ،وطغيان الغضب املوجب للظلم رجولة

  .سرعة الغضب عادة له وشعاراً
  :املراء واجلدال بالباطل -٢

وذلك أن كالً من املتجادلني يريد االنتصار على اآلخر ولو 
 ،أو االنتقامقاصداً السطو  ،يغضب ويثور وحني ال يتم له ذلك ،بالباطل

أو جيادله، وهلذا ال سيما إذا كان يرى نفسه أقوى وأشد ممن يناظره 
حىت  اليت هي أحسن،وأمر باادلة ب ،من اجلدال بالباطل �حذر اهللا 

ۡهَل ﴿: فقال تعاىل ،اليهود والنصارى ؛مع أهل الكتاب
َ
ْ أ َوَ) تَُجِٰدلُٓوا

ِيَن َظلَُمواْ ِمۡنُهۡمۖ ٱۡلِكَتِٰب إِ)� بِٱل�ِت ِهَ  ۡحَسُن إِ)� ٱل�
َ
  .]٤٦:العنكبوت[﴾أ

باألجر  �فقد وعده النيب  ،ومن ترك اجلدال واملراء وإن كان حمقاً
 يف ببيت زعيم أنا" :�قال رسول اهللا : قال �فعن أيب أمامة  ،العظيم
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 ترك ملن اجلنة وسط يف وببيت ،حمقاً كان وإن املراء ترك ملن اجلنة، ربض 
  .)١("خلقه حسن ملن اجلنة أعلى يف وببيت مازحا، كان وإن الكذب
  :املزاح بالباطل -٣

وذلك أن املزاح إذا جتاوز حدود احلق إىل الباطل أدى إىل 
بصورة  ،وتنتهي اخلصومة إىل إشعال نار الغضب يف القلب ،اخلصومة

وهلذا كان ذا هي ساعية إىل السطو واالنتقام، فإ ،تنعكس على اجلوارح
عن املزاح بالكذب  �إذا مزح ال يقول إال حقاً، وى  �النيب 

 له، ويل القوم، به ليضحك فيكذب حيدث للذي ويل" :والباطل فقال
  .)٢("له ويل

  :عدوان اآلخرين بأي لون من ألوان العدوان -٤
بأي لون من  ،وذلك أن اإلنسان إذا وقع عليه عدوان من اآلخرين

أو  ،و تتبع عورته، أو التجسس كالسخرية أو االستهزاء ؛ألوان العدوان
األمر الذي يثريه من  ،أو السب أو التجريح ،غيبته والسعي يف النميمة

  .وحيمله على الرد بصورة أو أخرى ،داخله
  

                                 

وحسن إسناده األلباين يف السلسلة الصحيحة رقم ) ٤٨٠٠( ١٧٨ /٧رواه أبو داود ) ١(
)٢٧٣(. 
 ٢/١١٩٩صحيح اجلامع وحسن إسناده األلباين يف ) ٤٩٩٠( ٣٤٢ /٧رواه أبو داود ) ٢(
)٧١٣٦(. 
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  :االستعالء والتكرب يف األرض بغري احلق -٥ 
كلما فاته ما وذلك أن املستعلي املتكرب يف األرض بغري احلق يتأثر 

يعتقد أنه يستبقي عظمته ومنزلته بني الناس، فإذا طالبه أحد حبق 
استشاط غضبه، وكذا إذا اه عن رذيلة، أو عارضه يف أي أمر كان، 

        اجلهات، فال يصح ألحد أن يأمره، العتقاده أنه كامل من مجيع
ول ه، حياأو ينهاه، أو يقف يف سبيله، وهو يف الواقع ناقص من كل وج

  .وتكربه أن جيرب نقصه باستعالئه
  :نسيان النفس من ااهدة -٦

بتلى به اإلنسان يتفاقم ويعظم، ويصبح كأنه وذلك أن أي داء ي
هد نفسه أن تقلع عنه، قطعة من جبلة اإلنسان حني يهمله، وال جيا

ِ ﴿: �النفس فقال  جاهدةمب � اهللا وتتخلص منه، وهلذا أمر يَن َوٱل�
َ لََمَع ٱلُۡمۡحِسنِيَ َجَٰهُدواْ    .]٦٩:العنكبوت[﴾فِيَنا َلَۡهِدَين�ُهۡم ُسُبلََناۚ ©ن� ٱ��
  : عدم قيام اآلخرين بواجبهم حنو من ابتلى بالغضب -٧

به وآفته، ولكنه لضعفه أمام نفسه، وذلك أن اإلنسان قد يعرف عي
يعجز عن يا، وأمام إغراءات شياطني اإلنس واجلن، وزينة احلياة الدن

وهذه اآلفة، وحينئذ ال بد له من عون اآلخرين،  التخلص من هذا العيب
، ومنها الغضب، فإن الغضب ووقوفهم جبانبه حىت يتخلص من عيبه

حىت يصبح وكأنه جزء من شخصية صاحبه ال ينفك عنه  ،ويعظم يتفاقم
  .حبال
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  : الوصف مبا يراه املرء منقصة له أو عيباً - ٨  
 له، ونيالً إذا وصف بأوصاف يرى فيها انتقاصاً وذلك أن اإلنسان

، وأظن أنك وفالناً للقيت فالناً لو كنت رجالً: بأن يقال له ،من كرامته
من بأسه، وهكذا، األمر الذي  أو خوفاً إال فرقاً ما تريد أن تلقى فالناً

فإذا هو حممر الوجه  ،وينعكس ذلك على جوارحه ،حيركه من داخله
رغياًوالعينني، مإىل السطو واالنتقام ، ساعياًزبداً، م.   

  : التذكري بالعداوات والثارات القدمية -٩
   وذلك أن املرء قد يكون له ثأر عند آخرين، ويتنازل عنه ديانة 

وهنا يعمل احلاقدون  ،واإلخاء، وتلتقي القلوب ويكون احلب أو إمياناً
           لقلوب، والنيل من األخوة بوسيلةاواحلساد على تسويد هذه 

أو بأخرى، ويتخذون من التذكري بالثارات القدمية وسيلة من أجنح 
  .الوسائل لذلك

  : الغفلة عن العواقب املترتبة على الغضب - ١٠
أو مجاعية، الغفلة عن العواقب واآلثار املترتبة على الغضب فردية ف

 يف الوقوع يف الغضب؛ ذلك أن اإلنساندنيوية أو أخروية، هي السبب 
وقع يف ذلك األمر من  ،إذا غفل عن اآلثار والعواقب املترتبة على أمر ما

  .وال يشعر حيث ال يدري
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  عالج الغضب
  : استحضار التوحيد -١

 يف األشياء أقوى: "/ الطويفاإلمام سليمان بن عبد القوي قال 
 وكل ،اهللا إال فاعل ال أن وهو ؛احلقيقي التوحيد استحضار الغضب دفع

 فاستحضر ،غريه جهة من مبكروه إليه توجه فمن ،له آلة فهو غريه فاعل
 غضب لو ألنه ؛غضبه اندفع ،منه الغري ذلك نميكِّ مل شاء لو اهللا أن

  )١("العبودية خالف وهو وعال جل ربه على غضبه كان ،هذه واحلالة
 � أمره يف السر يظهر وذا" :معلقاً / وقال احلافظ ابن حجر

 تلك يف اهللا إىل توجه إذا ألنه ؛الشيطان من يستعيذ بأن غضب الذي
 استمر وإذا ،ذكر ما استحضار أمكنه ،الشيطان من به باالستعاذة احلالة

 من شيء استحضار من ميكنه مل ،الوسوسة من متمكناً متلبساً الشيطان
  .)٢("أعلم واهللا ،ذلك

  :الدعاء -٢
وبيده خريي  ،الصراط املستقيم إىلهو املوفق واهلادي  �اهللا ف

زكاة النفوس مما يدنسها من أدران  علىوهو املعني  ،الدنيا واآلخرة
ۡسَتِجۡب لَُكمۚۡ ﴿: قال تعاىل ،الرذيلة

َ
وكان  ،]٦٠:غافر[﴾َوقَاَل َربEُكُم ٱۡدُعوِنٓ أ

                                 

 .١٠/٥٢١فتح الباري ) ١(
 .١٠/٥٢١املرجع السابق ) ٢(
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   .)١("أسألك كلمة احلق يف الغضب والرضا" :�من دعائه  
  :�مالزمة ذكر اهللا  -٣
واالستغفار، فإن اهللا  ،والتسبيح والتهليل ،من قراءة القرآن الكرمي 
ِيَن َءاَمُنواْ ﴿: قال تعاىل ،بني بأن القلوب تسكن وتطمئن بذكره � ٱل�

َ) بِِذۡكرِ 
َ
ِۗ أ ِ َتۡطَمئِنE ٱۡلُقلُوُب َوَتۡطَمئِنE قُلُوُبُهم بِِذۡكِر ٱ��   .]٢٨:الرعد[﴾ٱ��

  :تذكر فضل كظم الغيظ والعفو عن املسيء -٤
آءِ ﴿: قال تعاىل يف وصف املتقني  � آءِ َوٱلض� � ِيَن يُنفُِقوَن ِف ٱلس� ٱل�

ُ ُيِبE ٱلُۡمۡحِسنِيَ  ، ]١٣٤:عمرانل آ[﴾َوٱۡلَكِٰظِمَي ٱۡلَغۡيَظ َوٱۡلَعافَِي َعِن ٱل�اِسۗ َوٱ��
فقد يكظم  ،وهي وحدها ال تكفي ،وكظم الغيظ هو املرحلة األوىل

 ،فيتحول الغيظ الفائر إىل إحنة غائرة ،اإلنسان غيظه ليحقد وحيسد
  .ويتحول الغضب الظاهر إىل حقد دفني

 ،وشواظ يلفح القلب ،على النفس حني تكظمه ثقيلإن الغيظ 
فأما حني تصفح النفس ، والغيظ أصل الغضب، ودخان يغشى الضمري

، والرفرفة يف آفاق النور، الثقلويعفو القلب، فهو االنطالق من ذلك 
  .والربد يف القلب، والسالم يف الضمري

 بصحفة يوم ذات جاءت جاريته أن مهران بن ميمون عن روي
 فأراد عليه، املرقة فصبت فعثرت ،أضياف وعنده ة،حار مرقة فيها

                                 

 ).١٣٠٥( ٣/٥٤رواه النسائي ) ١(
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 :تعاىل اهللا قول استعمل موالي، يا: اجلارية فقالت يضرا، أن ميمون 
: بعده مبا اعمل: فقالت ،فعلت قد: هلا قال ،"الغيظ والكاظمني"
 واهللا" :اجلارية فقالت ،عنك عفوت قد: فقال ،"الناس عن والعافني"

 اهللا لوجه حرة فأنت ،إليك أحسنت قد: ميمون قال ،"احملسنني حيب
  .)١(تعاىل

: فقال تعاىل ،املؤمنني بأم يغفرون عند الغضب �وقد امتدح اهللا 
  . ]٣٧:الشورى[﴾©َذا َما َغِضُبواْ ُهۡم َيۡغفُِرونَ ﴿

ضعف  ؛أن العفو وغفران ذنب اآلخرين يف حقه همبعضوقد يظن 
هو إسقاط احلق جوداً وكرماً : ن العفوأ :واجلواب، وجنب وذل ،وخور

الترك رغبة يف اإلحسان ومكارم وإحساناً مع القدرة على االنتقام، فيؤثر 
  .هقبل ذلك كلِّ �ورضا اهللا  ،األخالق

 ،فإن صاحبه يترك االنتقام عجزاً وخوفاً ومهانة نفس: وأما الذل
وهلذا قرن  ،ولعل املنتقم باحلق أحسن حاالً منهفهذا مذموم غري حممود، 

ُتۡبُدواْ َخۡيًا إِن ﴿: قال تعاىلالكرمي بني صفيت العفو والقدرة  يف القرآن �
ۡو َتۡعُفواْ َعن ُسوٓءٖ 

َ
ۡو ُتُۡفوهُ أ

َ
َ َكَن َعُفوّٗ فَإِن� ٱ أ   .]١٤٩:النساء[﴾ا قَِديًرا��

 �النيب  أن عنه �ومن فضل كظم الغيظ مارواه معاذ بن جبل 
 على � اهللا دعاه ينفذه، أن على قادر وهو ،غيظاً كظم من": قال

                                 

 .٤/٢٠٧تفسري القرطيب : انظر) ١(
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وعن ابن ، )١("شاء احلور أى من خيريه حىت القيامة، يوم اخلالئق رؤوس 
 عورته، اهللا ستر غضبه كف ومن" :�قال رسول اهللا : قال بعمر 
 يوم رجاء قلبه اهللا مأل ،أمضاه ميضيه أن شاء ولو غيظه، كظم ومن

 جرعة عبد جترع ما": �قال رسول اهللا : قال بوعنه ، )٢("القيامة
  .)٣("تعاىل اهللا وجه ابتغاء يكظمها غيظ، جرعة من � اهللا عند أفضل

  : التعوذ باهللا من الشيطان -٥
ۡيَطِٰن نَۡزغٞ ﴿: تعاىلاهللا قال  ا يَنََغن�َك ِمَن ٱلش� ِۚ إِن�ُهۥ َسِميٌع فَٱۡسَتعِۡذ بِٱ ©م� ��

 ردمسعت سليمان بن ص: وعن عدي بن ثابت قال، ]٢٠٠:األعراف[﴾َعلِيمٌ 
 حىت غضبه فاشتد أحدمها، فغضب ،� النيب عند رجالن استب: قال

 عنه لذهب قاهلا لو كلمة، ألعلم إين": � النيب فقال: وتغري وجهه انتفخ
 باهللا تعوذ": وقال ،� النيب بقول فأخربه الرجل إليه فانطلق ،"جيد الذي

  .)٤(اذهب أنا، أجمنون بأس، يب أترى: فقال :الشيطان من
  :تغيري الوضع الذي يكون عليه الغضبان -٦

أن  �فعن أيب ذر  ،أو يضطجع وذلك بأن جيلس إذا كان قائماً
 فإن فليجلس، قائم وهو أحدكم غضب إذا: "لنا قال �رسول اهللا 

                                 

 .)٤٧٧٧( ١٥٧ /٧رواه أبو داود ) ١(
 .)١٣٦٤٦( ٤٥٣ /١٢رواه الطرباين يف املعجم الكبري ) ٢(
 .)٦١١٤( ١٠/٢٧٠رواه أمحد يف املسند ) ٣(
 .)٢٦١٠( ٢٠١٥ /٤، ومسلم )٦٠٤٨( ٨/١٥رواه البخاري ) ٤(
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  .)١("فليضطجع وإال الغضب، عنه ذهب 
  :ترك الكالم ولزوم الصمت -٧
أو يتكلم  ،الغضبان رمبا تكلم بكالم يقابل عليه مبا يزيد من غضبهف

عن صدر منه، بعد زوال غضبه؛ ألنه ما كان حيب أن ي بكالم يندم عليه
 وإذا تعسروا، وال ويسروا، علموا،" :قال �عن النيب  بابن عباس 

 وال ويسروا، علموا،": ويف رواية، )٢("فليسكت أحدكم غضب
 غضبت وإذا فاسكت، غضبت وإذا فاسكت، غضبت وإذا تعسروا،
  .)٣("فاسكت
  :الوضوء -٨

ور الدم، واملاء البارد يعيده إىل طبعه، يف اجلسم فيففالغضب يثري حرارة 
 عليه دخلأُ إذ: قال ،حممد بن عروةكنا جلوساً عند  :عن أيب وائل قالف

 وقد إلينا عاد مث قام، غضب أن فلما: قال أغضبه، بكالم فكلمه رجل
 قال: قال - صحبة له كانت وقد - عطية عن أيب، حدثين: فقال توضأ،
 النار، من خلق الشيطان وإن الشيطان، من الغضب إن": � اهللا رسول

  .)٤("فليتوضأ أحدكم غضب فإذا باملاء، النار تطفأ وإمنا
                                 

 .)٤٧٨٢( ٧/١٦٢رواه أبو داود ) ١(
   .)٢١٣٦( ٤/٣٩رواه أمحد يف املسند ) ٢(

   .)٢٥٥٦( ٤/٣٣٨رواه أمحد يف املسند ) ٣(

 .)١٧٩٨٥( ٢٩/٥٠٥رواه أمحد يف املسند ) ٤(
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ي نار كذْ، والشيطان الذي ي�الوضوء عبادة فيها ذكر هللا و 
  .�الغضب خينس عند ذكر اهللا 

 ترويض النفس وتدريبها على التحلي مبكارم األخالق - ٩
وهلذا ، والتأين يف التصرف واحلكم ،والتثبت يف األمور ،كاحللم والصرب

 التؤدة"  :�وقال ، )١("الشيطان من والعجلة اهللا، من التأين" :�قال 
  .)٢("اآلخرة عمل يف إال شيء كل يف

صفة النبوة، وهل  �ويأيت زيد بن سعنة قبل إسالمه خيترب يف النيب 
 فيطالبه بدين عليه  ،وهل الشدة ال تزيده إال حلماً ،يسبق حلمه غضبه

 ،بكل رحابة صدر وابتسامة ثغر �فيقابله  ،مل يبلغ أجله بعد بكل غلظة
 أنا :عمر يا: "معلماً له وللرجل �فيقول له النيب  ،�وينتهره عمر 

 حبسن وتأمره األداء، حبسن تأمرين أن ،هذا غري إىل أحوج كنا وهو
الت٣("متر من صاعاً عشرين وزده حقه، فأعطه عمر يا به اذهب ،اعةب(.  

وأن يزاد على حقه مقابل ترويع عمر  ،بأداء الدين إليه �النيب  أمرف
  .فكان ذلك سبب إسالمه وجناته من غضب اهللا تعاىل وناره ،له �

  
  

                                 

 .)٤٠٥٨( ٢١١ /٦رواه البيهقي يف شعب اإلميان ) ١(
  .)٨٠٥٤( ٦ /١١رواه البيهقي يف شعب اإلميان ) ٢(
 .)٦٥٤٧( ٣/٧٠٠رواه احلاكم يف املستدرك ) ٣(
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   :إعطاء البدن حقه من النوم والراحة وعدم إرهاقه - ١٠ 
حظ أن كثرياً من الناس إذا حبثت عن سبب غضبهم، فمما هو مال

فإن جلسدك عليك " :�وقلة النوم واجلوع، قال  ،ده اإلرهاق والتعبجت
  .)١("حقاً

   :مفارقة املكان الذي وقع فيه الغضب - ١١
ورأى أن من  ،فإن حصل الغضب يف البيت مثالً بني الزوج وزوجه

عود املياه إىل جماريها حىت ت ،املصلحة أن خيرج فليخرج لبعض الوقت
 إليه � علي أمساء أحب كانت إن: عن سهل بن سعد قالكما يقال، ف

 النيب إال تراب أبو مساه وما ا، يدعى أن ليفرح كان وإن تراب، ألبو
 املسجد، إىل اجلدار إىل فاضطجع فخرج ،فاطمة يوماً غاضب ،�

 � النيب فجاءه اجلدار، يف مضطجع ذا هو: فقال يتبعه، � النيب فجاءه
: ويقول ظهره عن التراب ميسح � النيب فجعل ،تراباً ظهره وامتأل

  .)٢("تراب أبا يا اجلس"
وإعطائهم حقهم من االحترام  :إنزال الناس منازهلم - ١٢
فإن هذا من شأنه أن  ،وجتنب وصفهم مبا اليليق أو مبا ال ينبغي ،والتقدير

  .والوقاية من هذا الداء ،حيمل على التخلص من الغضب

                                 

 .)١٩٧٥( ٣/٣٩رواه البخاري ) ١(
 ..)٦٢٠٤( ٨/٤٥رواه البخاري ) ٢(
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فإن ذلك من  :العداوات أو التأرات القدميةعدم إثارة  - ١٣ 
  .شأنه أن يفضي إىل الوقوع يف الغضب

   :استعمال احلكمة يف مواجهة الغضب - ١٤
 وأخذ غضب، قد صاحبك رأيت مىت" :/ قال ابن اجلوزي

 أن وال خنصرا، يقوله ما على تعقد أن ينبغي فال   يصلح، ال مبا يتكلم
 اصرب بل ،جيري ما يدري ال السكران، حال حاله فإن به، تؤاخذه
 والعقل هاج، قد والطبع غلبه، قد الشيطان فإن عليها؛ تعول وال لفورته،

  .استتر قد
 كعاقل كنت فعله، مبقتضى أجبته أو عليه، نفسك يف أخذت ومىت

 بعني انظر بل، لك فالذنب عليه، مغمى عاتب كمفيق أو جمنونا، واجه
 أنه واعلم به، الطبع لعب يف وتفرج له، القدر تصريف وتلمح الرمحة،

 أن األقسام وأقل، الصرب فضل لك وعرف جرى، ما على ندم انتبه، إذا
تبه يستريح ما إىل غضبه يف يفعل فيما مهسل.  

 والزوجة الوالد، غضب عند الولد يتلمحها أن ينبغي احلالة وهذه
 ذلك، على تعول وال يقول، مبا يشتفي فتتركه الزوج، غضب عند

  .معتذرا نادما فسيعود
 وجازى متمكنة، العداوة صارت ومقالته؛ حالته على قوبل ومىت

  .السكر وقت حقه يف علفُ ما على اإلفاقة يف
 مبا قابلوه غضبان، رأوا مىت: الطريق هذه غري على الناس وأكثر
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 ذكرته، ما احلكمة بل احلكمة، مقتضى غري على وهذا ويعمل، يقول 
   .)١("]٤٣:العنكبوت[﴾َيۡعقِلَُهآ إِ)� ٱۡلَعٰلُِمونَ َوَما ﴿

ما يكون  وأنه أشبه :تذكري الغضبان حباله وقت غضبه - ١٥
  .بالوحش اهلائجباانني أو 

فإما  :� دوام املعايشة لكتاب اهللا تعاىل وسنة رسوله - ١٦
  .خري ما يعني على التخلص والوقاية من الغضب املذموم

فإن مثل هذا  :على اآلخرين ظلماً وعدواناًعدم العدوان  - ١٧
وهناك ألف  ،التكاليف والتضحيات ا تكنالعدوان حيمل على الرد مهم

  . )٢(طريق وطريق لعالج اخلطأ
من أسباب الغضب  :نساناليت يعيش فيها اإل تطهري البيئة - ١٨

وهلذا  ،ونشر احللم والرفق بني األهل واجلريان واتمع ،املذموم ما أمكن
 ما الرفق على ويعطي الرفق، حيب رفيق اهللا إن" :ل لعائشة �قال 

  .)٣("سواه ما على يعطي ال وما العنف، على يعطي ال

                                 

 .٢٩٦- ٢٩٥صيد اخلاطر ص ) ١(
  .يف معاجلة األخطاء، حممد صاحل املنجد �أساليب النيب : انظر) ٢(
 .)٢٥٩٣( ٤/٢٠٠٣رواه مسلم ) ٣(
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النظر يف تأريخ من عرف عنهم كظم الغيظ والتحلي  - ١٩ 
أو على األقل  ،فإن هذا حيمل على االقتداء والتأسي :باحللم والعفو
  .احملاكاة والتشبه

  إن التشبه بالكرام فالح           تشبهوا م إن مل تكونوا مثلهم  
  

  :مع األعرايبمعن بن زائدة قصة  :ومن أمثلة ذلك
عصرين األموي أدرك ال ،ئدة من أشهر أجواد العربمعن بن زاف

مث قتل ا غيلة سنة  ،واله املنصور إمارة سجستانووالعباسي، 
عليهم بالتخلص من الغضب وهو من الناس الذين من اهللا  ،هـ١٥١

فحاول بعض األعراب أن  ،وسعة الصدر ،فأُعطى احللم والتؤدة ،املذموم
  :وإليك هذا املوقف ،ولكنه مل يفلح ،ذل ما يف وسعهوب ،يغضبه

معجبني  ،وأخبار كرمه بن زائدة، تذاكر مجاعة فيما بينهم آثار معن
وغالوا يف ذلك  ،ولني اجلانب ،ووفرة العلم ،مبا هو عليه من التؤدة

ووعدوه  ،فأنكروا عليه ،فقام أعرايب وأخذ على نفسه أن يغضبه ،كثرياً
مائة بعري إن هو فعل ذلك، فعمد األعرايب إىل بعري فسلخه، وارتدى 

 ،ودخل عليه بصورته تلك ،جاعالً بطنه ظاهراً ،واحتذى ببعضه ،بإهابه
  :وأنشأ يقول

  البعري جلد من نعالك وإذ...  شاة جلد حلافك إذ أتذكر    
 وأجاب جلساؤه، توقع كما األعرايب من معن بن زائدة يغضب فلم
  .أنساه وال ذلك أذكر بلى،: بقوله الشاعر
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  :قوله األعرايب فتابع 
  السرير على اجللوس وعلمك...  ملكاً أعطاك الذي فسبحان   

  :األعرايب فقال ،األمري يف وشأنك العرب، أخا يا: معن فقال
  الفقري على الزمان جار ولو...  فيها أنت بالد عن سأرحل   

 رحلت وإن بك، فمرحباً جاورتنا إن: العرب أخا يا: معن فقال
  :األعرايب فقال بالسالمة، فمصحوب

  املسري على عزمت قد فإين...  بشيء ناقصة ابن يا يل فجد   
 فأخذها سفره، على ا يستعني دينار ألف اعطوه: معن فقال
  :وقال األعرايب
  الكثري باملال منك ألطمع...  وإين به أتيت ما قليل   

  :وقال األعرايب فأخذها أخرى، ألفاً اعطوه: معن فقال
  نظري الربية يف لك فما...  ذخراً يبقيك أن اهللا سألت  

  .آخر ألفاً اعطوه: معن فقال
 عنه، بلغين ملا حلمك خمترباً إال جئتك ما: األمري أيها: األعرايب فقال

   .)١(لكفاهم األرض أهل على قسم لو ما احللم من فيك اهللا مجع فقد
  

  

                                 

 .٢٦٩البصري ص علي احلريري بن اخلواص، القاسم أوهام يف الغواص درة) ١(
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 بني الزوجني الغضب امتصاص فن  
  

وقلَّ أن جتد بيتاً ليس فيه  ،اخلالف بني الزوجني أمر واقع ال حمالة
نظر الزوجني  - وقد يشتد اخلالف ويعظم يف ، خالف إال من رحم اهللا

، والتلفظ بكلمة الطالق ،الضربرمبا و ،فيؤدي إىل الشتم والسب –
  .الغضب :الطالق كان سببها الرئيس هو وغري ذلك، وكثري من حاالت

وسلكوا يف حل  ،"ال تغضب": � النيب وصيةن الزوجاولو عقل 
        ؛ووضعوا األمور يف أنصبتها ،مشاكلهم الطرق الشرعية السليمة

   .وما ادمت بيوت ،وما تشتت أبناء ،ملا تفرقت أُسر
ومتتص  ،جها، أن تسعى يف إرضاء زواملرأة الصاحلةمن صفات وإن 

عن ابن عباس ، وانتفاخ أوداجه ،وال تكون سبباً يف امحرار وجهه ،غضبه
 اجلنة؟ أهل من برجالكم أخربكم أال: "�قال رسول اهللا : قال ب

 اجلنة، يف واملولود اجلنة، يف والشهيد اجلنة، يف والصديق اجلنة، يف النيب
 من ونساؤكم ،� هللا إال يزوره ال املصر ناحية يف أخاه يزور والرجل

 جاءت غضب إذا اليت ،زوجها على العؤود ،الولود ،الودود اجلنة أهل
  .)١("ترضى حىت غمضاً أذوق ال: وتقول زوجها، يد يف يدها تضع حىت

اسفنجة متتص غضب  ،ودوداً عؤوداً :املباركة فكوين أيتها الزوجة
  .ال حطباً تزيده اشتعاالً ،زوجها

                                 

 .)٢٨٧( ١/٥٧٨السلسلة الصحيحة لأللباين ) ١(
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 ،فإنه من شيم الكرام ،تنازل عن رأيك :املبارك وأنت أيها الزوج 
وحفظ  ،فاألمر يسري ،وجتنب اإلثارة وفرض الرأي اإلقناعواسلك طرق 

  .وعقالً الود مطلوب شرعاً
 نسائه، بعض عند � النيب كان: قال �بن مالك  أنس عن
 النيب اليت فضربت طعام، فيها بصحفة املؤمنني أمهات إحدى فأرسلت

 فلق � النيب فجمع فانفلقت، الصحفة فسقطت اخلادم، يد بيتها يف �
: ويقول الصحفة، يف كان الذي الطعام فيها جيمع جعل مث الصحفة،

 يف هو اليت عند من بصحفة يتأُ حىت اخلادم حبس مث "أمكم غارت"
 وأمسك صحفتها، سرتكُ اليت إىل الصحيحة الصحفة فدفع بيتها،

"كسرت اليت بيت يف املكسورة
)١(.  

 عين كنت إذا ألعلم إين" :ل يقول لعائشة �وكان رسول اهللا 
 ذلك؟ تعرف أين من: فقلت: قالت "غضىب علي كنت وإذا راضية،

 وإذا حممد، ورب ال: تقولني فإنك راضية، عين كنت إذا أما: "فقال
 يا واهللا أجل: قلت: قالت" إبراهيم ورب ال: قلت غضىب، علي كنت

  أين الزوجات من هذا؟ ف، )٢(امسك إال أهجر ما اهللا، رسول
؟للللكما فعلت عائشة  ،فقط هل يهجرن أمساء أزواجهن!  

                                 

 .)٥٢٢٥( ٧/٣٦رواه البخاري ) ١(
  .)٥٢٢٨( ٧/٣٦رواه البخاري ) ٢(
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 األرض يف له وما الزبري، تزوجين: ل بكر أيب بنت أمساءتقول  
 أعلف فكنت فرسه، وغري ،ناضح غري ،شيء وال مملوك وال مال من

 وكان أخبز، أحسن أكن ومل وأعجن، ربهغَ وأخرز املاء، وأستقي ،فرسه
 من النوى أنقل وكنت صدق، نسوة وكن األنصار، من يل جارات خيبز

 ثلثي على مين وهي رأسي، على � اهللا رسول أقطعه اليت الزبري أرض
 نفر ومعه � اهللا رسول فلقيت رأسي، على والنوى يوماً فجئت فرسخ،

 أن فاستحييت خلفه، ليحملين "إخ إخ": قال مث فدعاين األنصار، من
 رففع الناس، أغري وكان ،وغريته الزبري وذكرت الرجال، مع أسري

 لقيين: فقلت الزبري فجئت فمضى، استحييت قد أين � اهللا رسول
 فأناخ أصحابه، من نفر ومعه النوى، رأسي وعلى ،� اهللا رسول

 النوى حلملك واهللا: فقال غريتك، وعرفت منه فاستحييت ألركب،
 بعد بكر أبو إيلَّ أرسل حىت: قالت معه، ركوبك من علي أشد كان
  .)١("أعتقين فكأمنا الفرس، سياسة تكفيين خبادم ذلك

إن يف مواقف الصحابيات من أزواجهن عند الغضب وانفعاالت 
فهذه عائشة أم  ،ومساحة اخللق ،لصوراً رائعة من رجاحة العقل ،الغرية

فال جر إال امسه، وأختها  � تغضب من رسول اهللا ل املؤمنني
 � كر زوجها الزبريعندما تذ ،تتحمل املشاق واالآلم ل اءأمس

                                 

  .)٥٢٢٤( ٧/٣٦رواه البخاري ) ١(
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حرصاً على  ،إا طاعة املرأة لزوجها كأمجل رداء ترتديه له ،وغريته 
يساعد  ،والصرب وحتمل املشاق ،املقدرة على ضبط النفسإن ف ،مشاعره

 ؛فمن أهم مسات التوافق الزوجي ،نيعلى حتقيق التفاعل بني الزوج
ألا تسهم  ؛ومشاعر الغرية قدر املستطاع ،امتصاص انفعاالت الغضب

   .يف حتقيق السعادة
أوصت أمامة بنت احلارث ابنتها أم إياس بنت هوف بن مسلم 

 –أي زوجها  –أي بنييت أوصيك بالتفقد لوقت منامه : "الشيباين فقالت
  .)١("وتنغيص النوم مغضبة ،لهبةاجلوع مفإن تواتر  ،وطعامه

ففكرت حني قال :"أن يوصيه � وهلذا قال الرجل الذي سأل النيب
  .)٢("ما قال فإذا الغضب جيمع الشر كله � النيب

  
  
  
  
  
  

                                 

  . ٦٩حتفة العروس، حممود مهدي االستانبويل ص) ١(
 ).٢٣١٧١( ٢٣٦ /٣٨رواه أمحد يف املسند  )٢(
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