الغضب
ذمُّه وعالجُه

فضيلة الشيخ األستاذ

حممد أمين تيسر املراياتي "أبي اليسر"


إن احلمد اهلل؛ نحمده ونستعينه ونستغفره ونسرتشده ونتوب إليه ،ونعوذ
باهلل من رشور أنفسنا ومن سيئات أعاملنا ،من هيده اهلل فال مضل له ،ومن
يضلل فلن جتد له وليا مرشدا.
وأشهد أن ال إهل إال اهلل؛ وحده ال رشيك له ،له امللك وله احلمد ،حييي
ويميت وهو عىل كل يشء قدير.
وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا حممدا عبد اهلل ورسوله ،وصفيه
وخليله..أدى األمانة ،ونصح األمة ،وكشف الغمة ،وتركنا عىل املح ّجة
البيضاء ،ل ْيلها كنهارها ،ال يزيغ عنها إال هالك.
صىل اهلل عليه وعىل آله الطيبني الطاهرين ،وصحابته الكرام املبجلني،
أتم تسليم.
عليهم من اهلل أفضل صالة و ّ

أما بعد:عباد اهلل...
أوصيكم ونفيس اخلاطئة بتقوى اهلل تعاىل ،واحثكم عىل طاعته ،وهو
القائل سبحانه ▬ :يا أهيا الذين آمنوا اتقوا اَّلل وقولوا ق ْوال سديدا ،ي ْصل ْح
لك ْم أ ْعاملك ْم وي ْغف ْر لك ْم ذنوبك ْم وم ْن يط ْع اَّلل ورسوله فقدْ فاز ف ْوزا
عظيام♂ [األ ْحزاب]17- 17 :
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يم ،ي ْوم تر ْوَنا ت ْذهل
يش ٌء عظ ٌ
▬يا أهيا الناس اتقوا ربك ْم إن ز ْلزلة الساعة ْ
ت وتضع كل ذات َحْل َحْلها وترى الناس سكارى
كل م ْرضعة عام أ ْرضع ْ
وما ه ْم بسكارى ولكن عذاب اَّلل شديدٌ

♂[ ْ
احلج] 7-7 :

أهيا املؤمنون....يا من آمنتم باهلل تعاىل ربا ،وبمحمد نبيا ورسوال ،وآمنتم
باإلسالم دينا ،وآمنتم بالكتاب منهجا وطريقا ودستورا حلياتكم ومعاشكم..
تعالوا اليوم لنحلق معا من هذا املسجد ونتجه بأرواحنا نحو طيبة الطيبة،
ونرجع إىل أكثر من ألف وأربعامئة عام ..وندخل هذه املدينة الطيبة فنرى
رسول اهلل-صىل اهلل عليه وسلم-ومعه خادمه أنس بن مالك -ريض اهلل
عنه ،-وقد عاد احلبيب املصطفى -صىل اهلل عليه وسلم -من يوم حافل
بالعمل والدعوة إىل اهلل تعاىل ،ميلء باملشاق واملتاعب..عاد إىل بيته ليأخذ
قسطا من الراحة ..وإذ بأعرايب يلحقه ويأخذ بتالبيب ثوبه( ،)7يأخذ ذلك
البد الن ْجران( ،)7الغليظ
البد الذي كان يلبسه-صىل اهلل عليه وسلمْ -
ْ
احلاشية ..وجيبذ الرسول بردائه ج ْبذة شديدة( ،)3حتى قال أنس -ريض اهلل
بد م ْن شدة
عنه :-ولقد نظ ْرت إىل ص ْفحة عاتقه وقدْ أثر ْ
ت فيه حاشية ا ْل ْ
()1

مجع :تلبيب ،والت ْلبيب :ما يف موضع اللبب من الثياب ويعرف بالطوق ،ولبب الرجل؛ جعل ثيابه يف عنقه

وصدره يف اخلصومة ثم قبضه وجره وأخذ بت ْلبيبه [ .لسان العرب  -ابن منظور  . 133/7مادة :لبب]
()2

بفتح نون وسكون جيم منسوب إىل نجران بلد باليمن.

( )3مجع جبذة وهي األخذة ،واجلبذ :اجلذب ،ومها ملعنى واحد ،وقد جاء برواية أخرى للبخاري":فجذبه ج ْذبة شديدة"
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ج ْذبته..
لقد تأثرت عنق رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -بقسوة وجالفة هذا
األعرايب..
ذلك العنق الرشيف ...الذي وصفه لنا هنْد بن أيب هالة؛ خال احلسن
واحلسني-ريض اهلل عنهام-فقال :كأن عنقه -صىل اهلل عليه وسلم-عنق
د ْمية يف صفاء الفضة ونقاءها (.)7

هذه العنق اَحرت وتأثرت بجذب األعرايب ،ثم بعد هذا اجلذب الشديد
يقول لرسول اهلل :يا حممد ...مر يل من مال اهلل الذي عندك..فإنك ال تعطيني
من مالك ،وال من مال أبيك!..
فسكت النبي  -صىل اهلل عليه وسلم -والصحابة واقفون غاضبون،
ينتظرون إذن رسول اهلل إلبعاد األعرايب...
لكن احلبيب -صلوات اهلل عليه -مل يغضب لنفسه ومل ينتقم هلا ،ومل تأخذه
احلم ّية؛ إنام التفت إليه فتبسم وضحك..ثم قال :املال مال اهلل وأنا عبده...
ثم قال لألعرايب :أيقاد منك يا أعرايب ما فعلت يب؟!
أيقتص منك ويفعل بك مثل ما فعلت معي؟!
( )1رواه الرتمذي يف الشامئل برقم ( )1ص ،33 :باب ما جاء يف خلق رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم .وجاء عن
عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه أنه قال « :كأن عنق رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم إبريق فضة ،كأن الذهب جيري
يف تراقيه» رواه احلافظ ابن عساكر يف تاريخ دمشق .17/71
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فقال األعرايب :ال..
قال احلبيب :ومل ؟!
قال :ألنك ال تكافئ بالسيئة السيئة ،فضحك النبي  -صىل اهلل عليه وسلم -
ثم أمر :أن حيمل له عىل بعري شعري ،وعىل اآلخر متر (.")7
فلم يغضب رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم  ،-ومل ينتقم منه لنفسه؛ علام
بأنه ناداه باسمه ،وجذبه جذبا عنيفا من عنقه الرشيف ..فديت ذلك العنق
بنفيس ومايل وولدي والناس أمجعني..
أهيا املؤمنون :موضوع خطبتنا اليوم عن "الغضب وكظم الغيظ"،
وأسوتنا يف ذلك رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ذلك الرسول الكريم
الذي أرسله اهلل سبحانه وتعاىل رَحة للعاملني ،وقد قال يف حقه ربه▬ :وما
أ ْرس ْلناك إال ر َْحة ل ْلعاملني ♂

[األن ْبياء] 701 :

قال اهلل تعاىل يف معرض بيان صفات املتقني▬ :وا ْلكاظمني ا ْلغ ْيظ وا ْلعافني
حسنني ♂ [آل ع ْمران] 731 :
عن الناس واَّلل حيب ا ْمل ْ

أي :إن من صفات املتقني املتأصلة فيهم ،واملستمرة معهم؛ أَنم
يمتلكون السيطرة التامة عىل غضبهم مهام بلغت شدته ورضاوته ،فهم

()1

الشفا بتعريف حقوق املصطفى  ،701/7أليب الفضل القايض عياض (املتوىف711 :ـه) ،واحلديث أخرجه

البخاري ومسلم ،وأبو داود .باختالف يف اللفظ.
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كاظمون لغيظهم مع القدرة عىل إمضائه ،وإن من أجاب داعي الغيظ وتوجه
بعزيمة إىل االنتقام فغالبا ال يقف عند حد االعتدال ،وال يكتفى باحلق ،بل
يتجاوزه إىل البغي ،ومن ثم كان من التقوى كظمه ،وقد أثر عن السيدة
عائشة ريض اهلل عنها؛ أن خادما هلا غاظها فقالت" :هلل در التقوى ،ما تركت
لذى غيظ شفاء(.")7
وقد قال احلبيب صلوات اهلل عليه« :ما م ْن ج ْرعة أ ْعظم أ ْجرا عنْد اهلل،
م ْن ج ْرعة غ ْيظ كظمها ع ْبدٌ ْابتغاء و ْجه اَّلل(.»)7
وأصل معنى"الكظم" :ربط عنق القربة التي فيها ماء ،وكان العرب
يضعون يف هذه القربة ماء ثم يربطوَنا بإحكام؛ فهذا هو الكظم( ،)3ومنه
كظم الغيظ؛ وهو أن يمسك ما يف نفسه من غضب أو غيظ بالصب ،وال يظهر
للغيظ أثرا امتثاال ألمر اهلل ورسوله ..والغيظ :توقد حرارة القلب من
الغضب ،وقد قال صىل اهلل عل ْيه وسلم مبرشا « :م ْن كظم غ ْيظا وهو ي ْقدر
عىل إنْفاذه مأل اهلل ق ْلبه أ ْمنا وإيامنا (»)1
وقال صىل اهلل عل ْيه وسلم « :ليْس الشديد بالُّصعة ،إنام الشديد الذي ي ْملك
( )1تفسري املراغي .17/1
( )2قال احلافظ املنذري :رواه ابن ماجة ،ورواته حمتج هبم يف الصحيح( .الرتغيب والرتهيب)114/3
( )3يقال :كظم القربة :إذا مألها وشد عىل فمها ما يمنع من خروج ما فيها.
( )4أخرجه احلافظ ابن أيب الدنيا يف ذم الغضب ،عن أيب هريرة( .كنز العامل )737/3
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عنْد الغضب( »)7أي ليس القوي الذي يُّصع الناس إذا صارعهم ،ليس هذا
هو الشديد حقيقة..؛ لكن الشديد هو الذي يُّصع غضبه إذا غضب أو غلبه
الغضب؛ هذا هو الشديد حقيقة(..)7ملاذا؟!
ألن الغضب كجمرة يلقيها الشيطان يف قلب ابن آدم ،فيفور دمه ،فإن كان
قو ًّيا ،ملك نفسه ،وإن كان ضعيفا ،غلبه الغضب ،وحينئذ ربام يتكلم بكالم
يندم عليه العمر كله ،أو ربام يفعل فعال يكون سببا لشقائه يف الدنيا قبل
اآلخرة؛ وهلذا قال رجل للنبي  -صىل اهلل عليه وسلم  :-أوصني ،قال :ال
تغضب .قال  :يا رسول اهلل أوصني ..قال  :ال تغضب .قال  :يا رسول اهلل
أوصني ..قال :ال تغضب..حتى كررها ثالثا رسول اهلل صىل اهلل عليه
وسلم(.)3

ويف رواية للبخاري أن رجال قال لرسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم :-
«أوصني ،وال تكْث ْر عيل ،أو قال :م ْرن بأمر وأ ْقلله يل كيْال أنسى ،فقال -صىل
( )1رواه البخاري  137 / 70يف األدب ،باب احلذر من الغضب ،ومسلم رقم ( )7304يف الب والصلة واآلداب،
باب فضل من يملك نفسه عند الغضب ،وبأي يشء يذهب الغضب.
()2

قال العالمة ابن بطال -رَحه اهلل -يف رشحه للحديث" :أراد عليه الصالة والسالم أن الذي يقوى عىل ملك

نفسه عند الغضب ويردها عنه هو القوى الشديد والنهاية يف الشدة لغلبته هواه املردي الذي زينه له الشيطان
املغوي ،فدل هذا أن جماهدة النفس أشد من جماهدة العدو؛ ألن النبي عليه السالم جعل للذي يملك نفسه عند
الغضب من القوة والشدة ما ليس للذي يغلب الناس ويُّصعهم"( .رشح صحيح البخارى البن بطال )743/4
()3

صحيح البخاري .71/1
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ب( »)7وهذا إن دل عىل يشء فإنام يدل عىل أن
اهلل عليه وسلم  :-ال ت ْغض ْ
الغضب مجاع الرش كله ،وأن التحرز منه مجاع اخلري كله(.)7
ثم ماذا بعد كظم الغيظ والغضب؟!
قال اهلل تعاىل( :وا ْلعافني عن الناس)  :أي ومن صفات املؤمنني املتقني
أيضا ص ْفحهم وجتاوزهم عن مؤاخذة من أساء إليهم مع قدْ رهتم عىل االنتقام
منه ،وهذه منزلة من ضبط النفس وملك زمامها ّ
قل من يصل إليها ،وهي
أرقى من كظم الغيظ ،إذ ربام كظم املرء غيظه عىل احلقد والضغينة ،بينام العفو
يقتيض تنايس اإلساءة واعتبارها كأن مل تكن ( .)3ويف هذا يقول رسول اَّلل
صىل اَّلل عل ْيه وسلم« :م ْن سه أ ْن ي ْرشف له بني ٌ
ات،
ان ،وأ ْن ت ْرفع له درج ٌ
ف ْلي ْعف عم ْن ظلمه ،وي ْعط م ْن حرمه ،ويص ْل م ْن قطعه(.»)1
وكظم الغيظ والعفو عن الناس ...هاتان الصفتان أهيا اإلخوة ..إنام تكونان
حممودتني عندما تكون اإلساءة متعلقة بذات اإلنسان ،أما إذا كانت اإلساءة
متعلقة بالدين بأن انتهك إنسان حرمة من حرمات اهلل ففي هذه احلالة جيب
( )1رواه البخاري  137 / 70و  137يف األدب ،باب احلذر من الغضب ،والرتمذي رقم ( )7077يف الب والصلة،
باب ما جاء يف كثرة الغضب.
( )2جامع العلوم واحلكم .337/7
( )3تفسري املراغي  .17/1بتُّصف
()4

أخرجه الطبان يف املعجم الكبري عن أيب بن كعب مرفوعا  .744/7وقال احلافظ املنذري" :رواه احلاكم،

وصحح إسناده ،وفيه انقطاع.
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الغضب من أجل حرمات اهلل ،وال يصح العفو عمن انتهك هذه احلرمة.
فلقد وصفت السيدة عائشة -ريض اهلل عنها -النبي ّ
صىل اهلل عليه وس ّلم بأنه
كان ال يغضب لنفسه؛ فإذا انتهكت حرمات اهلل مل يقم لغضبه يشء(.)7
ثم ختم اهلل هذه اآليه هبذه البشارة فقال:
(واَّلل حيب ا ْمل ْحسنني) أي واهلل تعاىل حيب هؤالء املحسنني ،الذين من
صفاهتم أَنم يكظمون غيظهم ،ويعفون عمن ظلمهم.
ولقد أخرج اإلمام البيهقي أن جارية لعيل بن احلسني -ريض اهلل عنهام-
فشجه،
جعلت تسكب عليه املاء ليتهيأ للصالة ،فسقط اإلبريق من يدها
ّ
فرفع رأسه إليها-وقد غضب -فقالت :إن اهلل يقول( :وا ْلكاظمني ا ْلغ ْيظ)
فقال هلا :قد كظمت غيظي ،قالت( :وا ْلعافني عن الناس) قال :قد عفا اهلل
عنك ،قالت( :واَّلل حيب ا ْمل ْحسنني) قال :اذهبي فأنت حرة لوجه اهلل
تعاىل(.)7

هكذا املؤمن أهيا اإلخوة :عندما يسمع كالم اهلل يكون لسان حاله :سمعنا
وأطعنا...

ولقد جاء رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم إىل جمتمع جاهيل يثور فيه الغضب

( )1التفسري الوسيط للقرآن الكريم  .731/7للعالمة حممد سيد طنطاوي-رَحه اهلل-
()2

شعب اإليامن . 717/70

9

يف أي حلظة من اللحظات ،وقد يؤدي ذلك الغضب إىل أن تقوم حروب
رشسة بني القبائل مع بعضها البعض ،وقد تستمر هذه احلروب السنوات
الكثرية كام مر معنا يف تاريخ العرب اجلاهيل ،حتى إن اجلاهيل عمرو بن
كلثوم كان يقول يف معلقته(:)7
جيهلـن أحـدٌ عل ْينـا......فن ْجهـل ف ْوق ج ْهل اجلاهل ْينـا
أال ال ْ
نعم...لقد جاء رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم إىل هذا املجتمع اجلاهيل
فرفعه من احلضيض إىل مصاف املالئكة خلقا وأخالقا ومعاملة ،فنهض هبذا
املجتمع وفتح الدنيا مرشقا ومغربا..حتى ّ
أن ربعي بن عامر قال مللك
الفرس كرسى" :إن اهلل ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إىل عبادة
رب العباد ،ومن ضيق الدنيا إىل سعتها ،ومن جور األديان إىل عدل
اإلسالم")7(..
أهيا اإلخوة املؤمنون :إن الغضب إذا استحوذ عىل اإلنسان فعل فيه
األفاعيل ،..فكم من رجل رضب زوجته وأوالده يف ساعة غضب فآذاهم
أيّام إيذاء ؟! ،وكم من إنسان طلق زوجته يف ساعة غضب فندم العمر
كله...؟! ،وكم من انسان سيطر الغضب عليه حتى أخرجه من امللة؛ فسب

( )1انظر رشح القصائد السبع الطوال اجلاهليات ص .173:أليب بكر األنباري (ت 371ـه)
()2

البداية والنهاية .377/4
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الدين وسب اهلل تعاىل ،وسب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم..نسأل اهلل
السالمة والعافية ؟!
أهيا املؤمنون :إن صحابة رسول اهلل-صىل اهلل عليه وسلم -قد رضبوا لنا
أروع األمثلة يف عفوهم وصفحهم عن الناس ،فقد ختلقوا بأخالق نبيهم يف
العفو والصفح ،فهذا عيينة ابن حسن الفزاري يأيت إىل ابن أخيه احلر بن قيس
ويقول له :إن لك عند هذا الرجل – ويقصد أمري املؤمنني عمر ريض اهلل
عنه -مكانا فاستأذن يل عليه ،وكان احلر بن قيس من جلساء عمر ،وكان عمر
–ريض اهلل عنه -جيالس القراء والعلامء واألخيار وذوي املروءة ،وكانوا هم
أهل جملسه ،شيبا كانوا أو شبابا ،فيستأذن له عىل عمر ،وكان عيينة شديدا
جافيا غليظا فدخل عىل عمر ،وقال هيه يا ابن اخلطاب!! "واهلل ما تعطينا
اجلزل ،وال حتكم فينا بالعدل" ،كلامت قاسية جافية ..قال :يا ابن اخلطاب!!.
ْ
هكذا مل خياطبه باإلمارة ...يا ابن اخلطاب!! واهلل ما تعطينا اجلزل ،وال حتكم
فينا بالعدل ،!!..كلامت ال تقال لرجل قال فيه احلبيب « :لقدْ كان فيام ق ْبلك ْم
م ْن ْاألمم حمدثون؛ فإ ْن يك يف أمتي أحدٌ فإنه عمر( ،»)7فغضب عمر – ريض
اهلل عنه -وهم أن يبطش به ،فقال احلر بن قيس :يا أمري املؤمنني إن اهلل أمر
نبيه  -صىل اهلل عليه وسلم -فقال▬ :خذ ا ْلع ْفو و ْأم ْر با ْلع ْرف وأ ْعر ْض عن
( )1متفق عليه؛ بألفاظ

متقاربة( .جامع األصول )304/1
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ْ
اجلاهلني♂ [األعراف ،]744:وإن هذا من اجلاهلني .قال احلر بن قيس :فوا اهلل ما
جتاوزها عمر -ريض اهلل عنه -وكان وقافا عند حدود كتاب اهلل –جل
وعال.)7(-
أهيا اإلخوة الكرام:
وهل لكظم الغيظ من أسباب يستعان هبا ؟!
نعم ...أول األسباب أن يستشعر قول احلق سبحانه▬ :وا ْلكاظمني ا ْلغ ْيظ
وا ْلعافني عن الناس واَّلل حيب ا ْمل ْحسنني ♂ [آل ع ْمران ]731 :فإنه إن كظم غيظه
فقد استوجب حمبة اهلل له...
ومن األسباب كذلك؛ أن يتصور ذلك النعيم املقيم الذي أعده اهلل للذين
كظموا غيظهم استجابة ألمره سبحانه..ويف ذلك يقول -صىل اهلل عليه
وسلم« :-م ْن كظم غ ْيظا  -وهو قاد ٌر عىل أ ْن ينْفذه  -دعاه اَّلل عز وجل عىل
اخلالئق ي ْوم ا ْلقيامة حتى خيريه اَّلل من ْ
رءوس ْ
احلور ما شاء (.»)7
ويقول صلوات اهلل عليه يف حديث آخر -مبرشا أوئلك الذين يتصابرون
ويكظمون غيظهم مع طبيعتهم الشديدة « :-ما م ْن ج ْرعة أ ْعظم أ ْجرا عنْد
()1

أخرجه البخاري  774 / 1يف تفسري سورة األعراف ،باب خذ العفو وأمر بالعرف ،ويف االعتصام ،باب

االقتداء بسنن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم.
()2

قال احلافظ املنذري :رواه أبو داود والرتمذي وحسنه ،..وصححها أيضا هو وابن خزيمة واحلاكم وغريهم.
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ن ج ْرعة غ ْيظ كظمها ع ْبدٌ ْابتغاء و ْجه اَّلل (.»)7
اَّلل ،م ْ

وقد يقول قائل :إن فالنا ييسء ايل وأنا أحسن إليه ؟! ،يستفزن ويغضبني
وأنا أحلم عنه؟!
أهيا األخ الكريم :إن كنت كام تقول؛ فأنت ممن شملهم حمبة اهلل
ورسوله..أال تستحق هذه املحبوب ّية (واَّلل حيب ا ْمل ْحسنني) أن تصب
وتثبت؟!
أهيا األحبة :وهل من وسائل تعالج الغضب أو تُّصفه أو ختفف منه؟!
واجلواب :نعم فام من داء إال وجعل اهلل له دواء..
أوال :أن نذكر اهلل تعاىل ساعة الغضب ،ونستعيذ به من الشيطان الرجيم،
قال سليامن بن ُصد- ،ريض اهلل عنه « :-استب رجالن عند النبي صىل اهلل
عليه وسلم ،ونحن عنده جلوس ،وأحدمها يسب صاحبه مغضبا قد اَحر
وجهه ،فقال النبي صىل اهلل عليه وسلم :إن ألعلم كلمة لو قاهلا لذهب عنه
ما جيد ،لو قال :أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم.»)7(..

ثانيا :ومن الوسائل التي تعالج الغضب أو تُّصفه أو ختفف منه ما علمنا
إياه رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم؛وهو الوضوء ساعة الغضب،إذا غضبت
( )1قال احلافظ املنذري :رواه ابن ماجة ،ورواته حمتج هبم يف الصحيح( .الرتغيب والرتهيب )114 /3
( )2رواه البخاري  137 / 70يف األدب ،باب احلذر من الغضب ،باب ما ينهى من السباب واللعن ،ويف بدء اخللق،
باب صفة إبليس وجنوده ،ومسلم رقم ( )7370يف الب والصلة ،باب فضل من يملك نفسه عند الغضب.
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أو غلبك الغضب فقم وتوضأ مبارشة ..ملاذا الوضوء بالذات أهيا اإلخوة؟!
ألن الغضب كام قال عليه الصالة والسالم « :من الشيطان ،وإن الشيطان
خلق من النار ،وإنام تطفا النار باملاء ،فإذا غضب أحدكم فليتوضأ ( »)7ويف
رواية :فليغتسل(.)7فالشيطان جيري من ابن آدم جمرى الدم؛ وهو خملوق من
نار فأنت تبد هذه النار بالوضوء.
ثالثا :ومن الوسائل التي تعالج الغضب أو تُّصفه أن تغري وضعك الذي
أنت فيه ساعة الغضب؛ فإن كنت قائام قعدت ،وإن كنت قاعدا اضطجعت
وهكذا ..يقول صىل اهلل عليه وسلم« :إذا غضب أحدكم وهو قائم،
فليجلس ،فإن ذهب عنه الغضب وإال فليضطجع ( »)3وقال صىل عليه وسلم
يف خطبة له« :أال إن ا ْلغضب مجْر ٌة تتوقد يف ج ْوف ْابن آدم ،أل ْم تر ْوا إىل َحْرة
ع ْين ْيه ،وانْتفاخ أ ْوداجه؟ ،فإذا وجد أحدك ْم م ْن ذلك ش ْيئا ف ْلي ْلز ْق
ب ْاأل ْرض( »)1أي فليبق مكانه وليجلس وال يتحرك.
( )1أخرجه أبو داود رقم ( )1111يف األدب ،باب ما يقال عند الغضب ،ورواه أيضا أَحد يف " املسند " ،773 /1
وهو حديث حسن( .جامع األصول  )134 /1مع احلاشية.
()2

ذكره املتقي اهلندي يف الكنز ،وعزاه البن عساكر عن معاوية  774 /3برقم ()1340

()3

أخرجه أبو داود رقم ( )1117يف األدب ،باب ما يقال عند الغضب ،وإسناده منقطع ،وقد وصله أَحد يف

"املسند "  777 /7من رواية أيب حرب عن أبيه أيب األسود عن أيب ذر ،وإسناد حسن( .جامع األصول )110 /1
مع احلاشية
()4

هبذا اللفظ احلاكم يف املستدرك عىل الصحيحني  ،777 /1والبيهقي يف الشعب .771 /70
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وهل طبق أصحاب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم هذه الوصايا ؟؟
اجلواب :نعم  ..فلقد سمعنا صنيع عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه -مع
من استخف به ،واهتمه هتمة كبرية ...وهذا سيدنا عبد اهلل بن عباس -ريض
اهلل عنه -يأتيه رجل فيسبه ويشتمه ،فلام فرغ وانتهى الرجل من سبابه..قال
ابن عباس لعكرمة-رَحه اهلل" :-يا عكرمة ،هل للرجل حاجة
فنقضيها؟!( ")7فنكس الرجل رأسه واستحيى.
وهذا الصحايب اجلليل أبو ذر الغفاري -ريض اهلل عنه –يقول لغالمه ذات
يوم" :مل أرسلت الشاة عىل علف الفرس؟" قال" :أردت أن أغيظك" .فقال:
حر لوجه اهلل
أبو ذر -ريض اهلل عنه –" :ألمجعن مع الغيظ أجرا ،أنت ٌّ
تعاىل(.")7
مهللا إنا نسألك أن ال جتعل للغضب علينا سبيال...
مهللا زينا باحللم ،وأغننا بالعلم ،وأكرمنا بالتقوى..
مهللا احفظ ألسنتنا من كل ما حيبط أعاملنا ويذهب حسناتنا..
مهللا تب علينا...
مهللا احفظ ألسنتنا وأبصارنا وأسامعنا وكل ما أنعمت به علينا عام ال

( )1خمتُّص منهاج القاصدين ص .717 :البن قدامة املقديس (املتوىف314 :ـه).
( )2ربيع األبرار ونصوص األخيار  .713 /7للزخمرشي.
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يرضيك عنا ،أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم يل ولكم؛ فيا فوز
املستغفرين استغفروا اهلل(..)7

 واحلمد هلل رب العاملني 





( )1ألقى فضيلة الشيخ هذه اخلطبة يف أحد مساجد عامن ،وذلك يف(-70ذي احلجة7134-ـهـ) املوافق ل ـ( -1-37
7071م) .مع إضافة بعض الفوائد واللطائف.
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