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نة النبويةسال ضوءعالج الغضب المذموم فى   
Solution of anger in the light of Sunnah 

 
 ناصر الدين- محمد أبو بكر

Abstract 

The anger in itself a humanitarian instinct If anger is out 
of limit moderation is blameworthy , because this would 
be the devil. Proceeding from the fact that the anger of 
course human instinctively cannot pay and Lahu required 
, but can be treated. The importance of research becomes 
glinting when it attached to hadith to narrate the virtues 
of work and its value and positive impact on the 

community. 

 

إنسانية ومنه حممود و مذموم. اذا خرج الغضب عن حد  يف حد ذاته غريزةان الغضب 
إن الغضب من  كما قال الشيخ املناوي:"االعتدال فهو مذموم، الن هذا يكون من الشيطان،  

 (1)".عىن أنه احملرك له الباعث إليه لريدي اآلدمي ويغويه ويبعده عن نعمة اهلل ورمحتهيالشيطان 
عببرا االمبام الغبزاغ الغضببب املبذموم   ولببه:"  ،الغضبب املبذموم هببو اطفبرال يف الغضببف

هو ان تغلب هذه الصفة حيت خترج عن سياسة الع ل و البدين و الطاعتبه ، وال يب بي للمبرء معهبا 
 (2) صرية ونظر ىف االمور وفكرة و ال اختيار فيها ,  ل يصري يف صورة املضطر".

 ل ُيكن ان ، والهو مطلوب  ال ُيمكن دفعه ا  فطري يا   شر  ا  طبعمن كون الغضب  انطالقا  
قمع أصل الغيظ من ال لب فذلك ليس م تضى الطبع وهو غري  :كما ذكر االمام الغزاغ يعاجل
وينتهي ضعفه , كسر سورته وتضعيفه حىت ال يشتد هيجان الغيظ يف الباطن   نعم ُيكن. ممكن

                                                           

  .2/377 للشيخ املناويفيض ال دير : (1)
 .3/146: احياء علوم الدين (2)
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 اطسالميةفإن من عظمة اطسالم وكماله أن اعرتفت الرت ية  (3).إىل أن ال يظهر أثره يف الوجه
 .متنوعةوسائل   ذلك و يَّنت طرق الوقاية منه، وكيفية عالجه  طرٍق خمتلفة ، و

، ومرض استشرى ىف النفوس ، و أدى هذا الداء اىل خروجها عن  هذا داء خطريف
ال تعاد عن اسبا ه املهيجة طورها وتفكريها وع لها ، واملسلم مطالب ختفيف حدة الغضب و ا

دواء نافع  عمل االمور الىت وردت ىف كتاب اهلل تعاغ وسنة حبيبه صلى اهلل عليه وسلم من 
  ما يلي: ىف توفيق اهلل تعاىل  وأذكر ذلك ، وعالج شاا

األصل ىف عالج الغضب املذموم أن يعاجل قبل هيجانه ، أى قبل ان يشتد غضبه 
ألن اي اا الغضب ودواعيه قبل  دايته خري من التمادى فيه وحماولة إصالح  (4)وثورانه وفوارنه.

نتائجه الوخيمة. كما ذكر االمام الراغب: سد طريق الغضب قبل تلهب ناره ىف حلمك ودمك 
 (5)فامنا ُيكن اطفاؤها قبل انتشارها. فأما إذا اشتعلت فال سبيل إىل افائها.

م كما قال االمام الغزاغ: الخالص من وهذا ُيكن  تجنب أسباب الغضب املذمو 
 (6)الغضب مع   اء اسباهبا فال  د من ازالتها.

البنفس وتر يتهبا  بحل احلبحل واآلخبر علبى التضلبي  فضبائل األخبالق  تبرويضعلى  العملو 
 االنببدفا الصببفات حببىت تعتبباد احللببم والصببفا ، وتببألف الصببىب والببرتوي ، وتببرت  علببى عببدم  ومحيببد

مببرة يمصبببا ذلببك   عببدواالنت ببام عنببد الغضببب سببواء   ببال ول أو الفعبل. وهكببذا مببرة  والتسبر  يف الببرد 
كبان يسببق حلمبه غضببه   البذي صبلى اهلل عليبه وسبلم رسوله فيه طبعا  عند اطنسان املسلم م تديا  

 .، وعفوه ع و ته

                                                           

 .3/147: احياء علوم الدين (3)
ال باموس و  ؛2576ص ر( و  مبادة )  تباج العبروس؛ وانظبر ايضبا : 2/295: اهليجان اشتد غضبه وثار وفار، لسان العرب مبادة )هبي ( (4)

 .270ص للشيخ فريوز آ ادي مادة )هي ( احمليط 
 (.246ص ) لالمام الراغب : الذريعة ىف مكارم الشريعة(5)
البوايف يف شببرح و  ؛57ة يف البدعوة إىل اهلل تعبباىل للشبيخ سببعيد  بن علبى ال ضطببا  ص ؛ وانظبر ايضببا: احلكمب3/149: احيباء علبوم الببدين (6)

 (.113) ص ضي الدين مستوبمالشيخ غا و بمصطفى البللشيخ  األر عحل النووية
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 أخبببذ العفبببو وإعبببذار النببباس حممبببدا  صبببلى اهلل عليبببه وسبببلم نبيبببه  وتعببباغ ف بببد أمبببر سببببضانه
َباِهِلحَل  اهلل اطغالظ عليهم كما يف قوله  وترك ِْ  تعاىل: } خمِذ اْلَعفبَو َوْأممبْر  ِباْلعمْرِا َوأَْعبِرْض َعبِن ا
 (7)االية.

فعنببده  اشببتد الغضبببفببإذا  شببتد.حببىت ال ي الغضببب هببو قطببع ألسبببابقبببل هببذا  مببا ذكببر
وإمنببا يعبباجل الغضببب عنببد ، جيببب التتبببت حببىت ال يضببطر صبباحبه إىل العمببل  ببه علببى الوجببه املببذموم

  العمل على االقوال واالفعال الىت وردت ىف الكتاب والسنة.هيجانه 
مببا أنببزل اهلل داء إال  :عببن أه هريببرة رضببي اهلل عنببه عببن النببه صببلى اهلل عليببه وسببلم قببالف

 ومن األدوية لعالج داء الغضب ما يلي: (8) .أنزل له شفاء
 ) أ ( استحضار التوحيد الحقيقي:

 تضضار التوحيد احل ي ي يعحل على ترك الغضبب كمبا جباء ىف احلبديث النببوي عبنان اس
عند النه صلى اهلل عليه وسلم وحنبن عنبده  (9)قال: استب رجالنرضى اهلل عنه سليمان  ن صرد 

إ   :"جلبببوس وأحبببد ا يسبببب صببباحبه مغضببببا قبببد امحبببر وجهبببه ف بببال النبببه صبببلى اهلل عليبببه وسبببلم
 (10)احلديث ."عنه ما جيد لو قال أعوذ  اهلل من الشيطان الرجيم ألعلم كلمة لو قاهلا لذهب

: "أقبوى األشبياء يف رمحه اهلل يف هبذا البباب   ولبهذكر احلافظ ا ن حجر قول الشيخ الطُّو 
فاعببل غببريه فهببو آلببة  فاعببل إال اهلل، وكببل يف َدفبع الغضببب استضضببارم التوحيببد احل ي ببي، وهببو أن ال

كببن ذلببك الغببري منببه مببن جهببة غببريه؛ فاستضضببر أن اهلل لببو شبباء   ُي لببه؛ فمببن تموجببه إليببه  كببروه
واحلالببببةم هببببذه كببببان غضبببببهم علببببى ر ببببه جببببل وعببببال، وهببببو خببببالام  انببببدفع غضبببببهم ، ألنببببه لببببو غضببببب

ة". مث قبببال احلبببافظ ا بببنم حجبببر: "وهببببذا َيظَهبببرم السبببر يف أمبببره صبببلى اهلل عليبببه وسبببلم البببذي العمبوديببب
ذا توجَّه إىل اهلل يف تلك احلالة  االستعاذة  به مبن الشبيطان غضب أن يستعيذ ِمن الشيطان، ألنه إ

                                                           

 .199 رقم االية: األعراا: سورة (7)
 .5/2151، 5354احلديث: ، رقم  اب ما أنزل اهلل داء إال أنزل له شفاء صضيا البخاري ، كتاب الطب ، :(8)
 (.10/467فتا الباري ) .  أعرا أمساء ا: قال احلافظ: (9)

، واللفببظ لببه؛ وصببضيا 5/2267 ،5764: متفببق عليببه: صببضيا البخبباري ، كتبباب االدب ،  بباب احلببذر مببن الغضببب، رقببم احلببديث: (10)
 .4/2012 ،2610 ديث:احل رقم،  اب فضل من ُيلك نفسه عند الغضب، الىب والصلة واآلداب  كتابمسلم  
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كنبببه مبببن  أمكنبببه استضضبببار مبببا ذمكبببر، وإذا اسبببتمر الشبببيطانم ممتلبسبببا  ممتمكنبببا  مبببن الوسوسبببة،   ُيم
 (11استضضار شيء من ذلك".)

 ) ب ( استحضار األجر العظيم لكظم الغيظ:
كبتم غيظبه وغضببه كبان سبببا يف   فمن استضضر التبواب الكببري البذي أعبده اهلل تعباىل ملبن

ترك الغضب واالنت ام للذات , و تتبع  عض األدلة من الكتاب والسنة جند مجلة من الفضبائل ملبن 
 ترك الغضب. ومنها ما يلي: 

 :كظم الغيظ من أسباب الظفر بمحبة اهلل تعالى :1
َوالَكاِظِمحَل الَغْيَظ َواْلَعاِفحَل َعبِن النَّباِس  الَِّذيَن يبمْنِف موَن يف السَّرَّاِء َوالضَّرَّاءِ قال اهلل تعاىل: } 

بُّ اْلممْضِسِنحلَ   ومرتبة اطحسان هي أعلى مراتب الدين. (12 االية) َواللَّهم ُيِم
بببم يَغِفبببرمونَ وقبببال اهلل تعببباىل: }  ََ َوِإَذا َمبببا َغِضببببوا هم  َوالَّبببِذيَن جَيَتِنبمبببوَن َكبَبببائَِر اأِلمِث َوالَفبببَواِح

 (13 االية)
 }ف بال: فمبدح اهلل تعباىل البذين يغفبرون عنبد الغضبب وأثبىن علبيهم االمام ال برطه:  قال

ببببْم يَبْغِفببببرمونَ  بببببُّ اوأثببببىن علببببى الكبببباظمحل الغببببيظ   ولببببه: } وَ  (14االيببببة )  َوِإَذا َمببببا َغِضبببببمواْ هم للَّببببهم ُيِم
 (  16)، وأخىب أنه ُيبهم  إحساهنم يف ذلك. (15)ْلممْضِسِنحَل  ا

َحضٌّ على كسر الغضب والتدرُّب يف إطفائبه؛ إذ هبو قال الشيخ عبد الرمحن يف تفسريه: 
غلببه، ف بد كمفبي  با  مجرة من َجَهنََّم، و َاٌب مبن أ واهببا، وَمبن جاهبد هبذا الَعباِرَض ِمبن نَفسبه حبىتى 

 (17عظيما يف دنياه وآخرته.)
 إرضاء اهلل تعالي كاظم الغيظ يوم القيامة: :2

                                                           

 .12/151(: فتا الباري 11)

 .134رقم االية:  آل عمران(: سورة 12)
 . 37رقم االية:  الشورى(: سورة 13)
 37 رقم االية: الشورى(: سورة 14)
 .134(: سورة ال عمران رقم االية: 15)
 .4/202(: تفسري ال رطه 16)
 .4/113(: تفسري التعاله 17)
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قيبل يبا رسبول  : ن دينار عن  عض أصضاب النه صبلى اهلل عليبه وسبلم قبالعن عبداهلل 
 ،من كبف غضببه سبرت اهلل عورتبه :......قال؟ من أحب الناس إىل اهلل صلى اهلل عليه وسلم: اهلل 

 (18يوم ال يامة....) ومن كظم غيظه ولو شاء أن ُيضيه أمضاه مأل اهلل قلبه رضا
 النجاة من غضب اهلل تعالى: :3

صبلى اهلل عليبه وسببلم يبا رسبول اهلل  :قببال: قلبترضبى اهلل عنهمبا عبن عببد اهلل  بن عمبرو 
( فبباِزاء مببن جببنس العمببل ، ومببن تببرك شببي ا هلل 19.)مببا ُينعبب  مببن غضببب اهلل ؟ قببال: ال تغضببب

 عوضه اهلل تعاىل خريا منه.
كنببت أضببرب غالمببا غ  السببول فسببمعت صببوتا رضببى اهلل عنببه  قببال أ ببو مسببعود البببدري 

فلمببا دنببا مبب  إذ  :فلببم أفهبم الصببوت مببن الغضببب قببالرضببى اهلل عنببه خلفببي اعلببم أ ببا مسببعود  مبن
اعلبببم أ بببا رضبببى اهلل عنبببه اعلبببم أ بببا مسبببعود  :هبببو رسبببول اهلل صبببلى اهلل عليبببه وسبببلم فبببإذا هبببو ي بببول

اعلبم  النبه صبلى اهلل عليبه وسبلم:ف بال  .فأل يبت السبول مبن يبدي :قبال رضبى اهلل عنبه ، مسعود
ال أضبببرب  :ف لبببت :قبببال .أن اهلل أقبببدر عليبببك منبببك علبببى هبببذا الغبببالمضبببى اهلل عنبببه ر أ بببا مسبببعود 

 (  20.)مملوكا  عده أ دا
سبتعمال العفبو افيه احلث على الرفق  باململوك والبوعظ والتنبيبه علبى قال االمام النووي:" 

 (21".)وكظم الغيظ واحلكم كما ُيكم اهلل على عباده
 النجاة من عذاب اهلل عزوجل: :4

ي ول: قال رسبول اهلل صبلى اهلل عليبه وسبلم: مبن خبزن رضى اهلل عنه أنس  ن مالك عن 
و مببن اعتببذر إىل اهلل قبببل اهلل منببه  ،و مببن كببف غضبببه كببف اهلل عنببه عذا ببه، لسببانه سببرت اهلل عورتببه

                                                           

رواه ( وقبال: 18)اِبامع الصبغري وزيادتبه ص . ) صبضيا قبال الشبيخ األلببا : حسبن (؛47) ص أه البدنيا ا بنللشبيخ قضاء احلبوائ  ( 18)
 .ا ن أه الدنيا عن  عض أصضاب النه صلى اهلل عليه وسلم و  يسمه

ا بن حبببان  وانظببر ايضبا: صببضيا مبوارد الظمبون اىل زوائببد ؛1/531 ،296رقبم احلبديث:  ،صببضيا ا بن حبببان (: االحسبان ىف ت ريبب 19)
 (.1/531. ) هامَ االحسان شعيب األرنؤول: إسناده حسنالشيخ قال  ؛2/260للشيخ االلبا  ، 

 . 3/1280 ، 1659 رقم احلديث: ، عبده لطم من وكفارة املماليك صضبة  اب، كتاب االُيان ، صضيا مسلم (: 20)

 .11/130 شرح النووي(: 21)
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 (22).عذره

 ترك الغضب سبب لدخول الجنة: :5
دلب  علبى صبلى اهلل عليبه وسبلم يبا رسبول اهلل  :قلبت: قبالرضي اهلل عنه عن أه الدرداء 

 (23.)تغضب ولك اِنة ال: قال ، عمل يدخل  اِنة
واحلببال إن لببك ، أي ال تتعببال أسببباب الغضببب قبال الشببيخ حممببد  ببن يوسببف اال اضببية: 

ألن األمبر الضبروري الينهبى عبن تركبه أو فعلبه ألنبه لبيس   ، اِنة على ما أغضبت عليبه إن صبىبت
كسبببببه ، أو املعببببىن ال تغضببببب وإن تببببرك الغضببببب يببببور  ا صببببال كسبببببيا فيببببؤمر  كسبببببه أو  ببببرتك  

واألفعال امل تضية للجنة ، أو رأى من ذلك الرجل وفاء  دين اهلل إال أن فيبه غضببا ثيبث ال ُينعبه 
 (24.)من اِنة إال ما خياا عليه من الغضب ، ف ال: لك اِنة على أن ال تغضب

 كظم الغيظ أفضل جرعة يتجرعها العبد: :6
قببال قببال رسببول اهلل صببلى اهلل عليببه وسببلم: مببا  ببر  عبببد رضببى اهلل عنهمببا ن عمببر  بباعببن 

 (25.)جرعة أفضل عند اهلل عز وجل من جرعة غيظ يكظمها ا تغاء وجه اهلل تعاىل
عظببم مبن جرعببة حلببم عنببد أمببا  بر  عبببد جرعببة قبال االمببام ا ببن تيميبة رمحببه اهلل تعبباىل: " 

 وهببذا هببو، وذلببك ألن أصببل ذلببك هببو الصببىب علببى املببؤ  ، وجرعببة صببىب عنببد املصببيبة ، الغضببب 
ن كببان إو ، ثببار الغضبب أن كبان ممبا ُيكببن دفعبه إواملببؤ  ، الشبجا  الشبديد الببذي يصبىب علببى املبؤ  

، وهلذا ُيمر الوجبه عنبد الغضبب لتبوران البدم عنبد استشبعار ال بدرة ، ثار احلزن أمما ال ُيكن دفعه 
 (26".)ويصفر عند احلزن لغور الدم عند استشعار العجز 

                                                           

، وقبببال الشبببيخ إسببناده ضبببعيف جبببدا أسبببد:حسبببحل سبببليم الشبببيخ قببال ؛ 7/302 ، 4338املوصبببلى رقبببم احلبببديث: مسببند أه يعلبببى : (22)
 (.5/475، 2360، رقم احلديث:  انظر: السلسلة الصضيضةاأللبا : حسن. )

، 21، واللفبببظ لببببه؛ ويف مسبببند الشبببباميحل، رقبببم احلببببديث: 3/25، 2353(: رواه االمبببام الطبببىبا  يف املعجببببم األوسبببط ، رقببببم احلبببديث23)
 (1334ص ،13331، رقم احلديث: اِامع الصغري وزيادته)صضيا  .الشيخ األلبا : صضيا قال، و 1/36
 (330/ 32) -إ اضية  -للشيخ حممد  ن يوسفشرح النيل وشفاء العليل (: 24)
 (.10/270)هامَ املسند  : صضياوزمالؤهشعيب األرنؤول الشيخ  الق، 10/270،  6114، رقم احلديث: سند (: امل25)

 . 2/272االست امة لالمام ا ن تيمية (: 26)
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 معبببٌد تر بببوٌي يمشبببجع املسبببلم علبببى البببتضكم يف  فيبببهوهبببذا قبببال الشبببيخ صبببا"  بببن علبببى:" 
هلبا علبى قهبر الغضبب، والعمبل علبى  اكما أن فيه تعويبد  ،انفعاالت النفس ، وعدم االستجا ة هلا 

 (27)."غى  ذلك األجر والتوابتعاىل ملن ا ت اهللعدم إنفاذه رغبة  فيما أعدَّه 
 القوة في كظم الغيظ ورده: :7

لبببببيس الشبببببديد  :عبببببن النبببببه صبببببلى اهلل عليبببببه وسبببببلم قبببببالرضبببببي اهلل عنبببببه عبببببن أه هريبببببرة 
 (29).الغضب عندوإمنا الشديد الذي ُيلك نفسه , (28) الصرعة

 مبببا وسبببلم عليبببه اهلل صبببلى اهلل رسبببول قبببال قبببالرضبببى اهلل عنبببه  مسبببعود  بببن عببببداهلل عبببنو 
   الببذي الرجببل ولكنبه  ببالرقوب ذاك لببيس قبال لببه يولببد ال البذي قلنببا قببال ؟ فبيكم الرقببوب تعبدون
 لبيس قبال الرجبال يصبرعه ال البذي قلنبا قبال ؟ فبيكم الصبرعة تعبدون فمبا قبال شي ا ولده من ي دم
 (30).الغضب عند نفسه ُيلك الذي ولكنه  ذلك

هبو البذي ُيلبك نفسبه عنبد الغضبب  وهلبذا كبان ال بوي الشبديدوقال االمام ا بن تيميبة: " 
"  حىت يفعل ما يصبلا دون مبا ال يصبلا فأمبا املغلبوب حبحل غضببه فلبيس هبو  شبجا  وال شبديد

 (31ا.هب)

                                                           

(، مركبببز البضبببو  الرت ويبببة ، اهببببا. 25مبببذكرة ، الوصبببية النبويَّبببة صبببلى اهلل عليبببه وسبببلم " ال تغضبببب " للشبببيخ صبببا"  بببن علبببى ، ص )(: 27)
 هب1426

االمببام  ل(. وقببا6/323 الببىبال ببن عبببد  التمهيببدصببارعه. )الكتببري ال ببوة الببذي يصببر  كببل مببن  الصببرعة يعبب  : قببال االمببام ا ببن عبببد الببىب:(28)
عمبببدة ال ببباري . )الصبببرعة  ضبببم الصببباد املهملبببة وفبببتا البببراء البببذي يصبببر  الرجبببال مكتبببرا فيبببه وهبببو  نببباء املبالغبببة كاحلفظبببة  عبببىن كتبببرياالعيبببىن: 

22/163) 
والبببذين جيتنببببون كببببائر اطمث } ببباب احلبببذر مبببن الغضبببب ل بببول اهلل تعببباىل : متفبببق عليبببه: صبببضيا البخببباري ، كتببباب األدب, (29)

الببذين ينف ببون يف السببراء والضببراء والكبباظمحل الغببيظ والعببافحل عببن النبباس واهلل }   وقولببه:وإذا مببا غضبببوا هببم يغفببرون}والفببواحَ 
، ولللفببظ لببه؛ وصببضيا مسببلم, كتبباب الببىب و الصببلة و االدب,  بباب فضببل 5/2266، 5763 , رقببم احلببديث: ُيببب احملسببنحل

 . 4/2014، 2609الغضب، رقم احلديث:  من ُيلك نفسه عند
 رقببم احلببديث:  بباب فضببل مببن ُيلببك نفسببه عنببد الغضببب و ببأي شببيء يببذهب الغضببب، كتبباب الببىب والصببلة واآلداب   ،صببضيا مسببلم : (30)

2608  ،4/2014. 
 .  2/271(: االست امة 31)
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وقبد ثبارت عليبه شبدة , ملا كان الغضبان ثالة شديدة من الغبيظ وقال الشيخ الزرقا : " 
لغضبببب كبببان كالصبببرعة وعبببدم عملبببه   تضبببى ا، وصبببرعها  تباتبببه , ف هرهبببا ثلمبببه , مبببن الغضبببب 

 ( 32".) الذي يصر  الرجال وال يصرعونه
 تذكر نماذج من كظم الغيظ : ) ج (

عببد اهلل  إن تذكرة كاظم الغيظ يعحل العبد على اطفاء الغضب كما جاء ىف احلبديث عبن
إن هبببذه  :رجبببل لرضبببي اهلل عنبببه قبببال: قسبببم النبببه صبببلى اهلل عليبببه وسبببلم قسبببما ف بببا بببن مسبببعود 

فغضببب حببىت رأيببت ، فأتيببت النببه صببلى اهلل عليببه وسببلم فأخىبتببه ، ا وجببه اهلل ل سببمة مببا أريببد هببب
 (33.)قد أوذي  أكتر من هذا فصىبعليه السالم ،  يرحم اهلل موسى :مث قال .الغضب يف وجهه

رضى اهلل عنبه  ن مسعود عبد اهلل النه صلى اهلل عليه وسلم على   ينكر  قال احلافظ:"
املن ببول عنببه مث حلببم عنببه وصببىب علببى أذاء ائتسبباء  وسببى عليببه  ن لببه مببا ن ببل  ببل غضببب مببن قببول

 (34".)السالم
ببراد يتمتببل يف كببون واملعببىن قببال الشببيخ عبببد الفتبباح: 

م
 امببتالكاحل ي يببة تكمببن يف  ال ببوة" امل

   (35)النفس والسيطرة عليها عند فوران الغضب ".
اهببدة الببنفس وممغالبتهببا ع سببلمنسببان امللإلوهببذا فيببه تر يببٌة  قببال  .لببى عببدم الغضبببعلببى ام
الغضببببب إمنببببا يم ببببوي إرادة اطنسببببان علببببى  انفعببببالتعلببببم الببببتضكم يف  ألن" الشببببيخ حممببببد عتمببببان: 

ببنالببتضكم يف مجيببع أهببواء الببنفس وشببهوا ا ،  كِّ اطنسببان يف النهايببة مببن أن يكببون مالببك نفسببه  وُيم
 (36)."وشهواته وأهوائهوسيدها وليس عبدا  النفعاالته ، 

 
                                                           

 . 4/327(: شرح الزرقا  32)

، واللفببظ لببه؛  3/1249 ، 3224رقببم احلببديث  االنبيبباء ،  بباب  ببدون الرتمجببة ،أحاديببث  ، كتببابصببضيا البخبباري (: متفببق عليببه: 33)
 . 2/739، 1064 ، رقم احلديث: اب إعطاء املؤلفة قلوهبم على اطسالم وتصىب من قوى إُيانهصضيا مسلم ، كتاب الزكاة ، 

 .10/476 فتا الباري(: 34)

  ريوت. : دار العلم للماليحل ،ل ( 99ص )  عفيف عبد الفتاح طبارةللشيخ  ةبالنبوي كمةباحل(: 35)

  دون سنة الطبع. : دار الشروق ال اهرةل (123حممد عتمان جنايت ص )للشيخ وعلم النفس  النبوي احلديث: (36)
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 على كظم الغيظ بالعمل:األسباب المعينة 
 ) أ ( االستعاذة باهلل من الشيطان: 

َوِإمَّبببا يَنَزَغنَّبببَك ِمبببَن  العظبببيم مبببن الشبببيطان البببرجيم عمبببال    ولبببه تعببباىل :   ببباهلل االسبببتعاذة
يبٌع َعلِبيٌم  مبن  عبىن اللجبوء إىل اهلل واالعتصبام واالمتنبا   به  (37)الشَّيطَاِن نَزغ فَاسَتِعذ  ِباهلِل ِإنَّبهم مسَِ

   الرجيم, الشيطان
يعنبببي وإمببا يغضبببنك مببن الشببيطان غضببب يصببد ك عببن قببال االمببام الطببىبي يف تفسببريه:" 

اطعببببراض عببببن البجاهلبببببحل وُيملببببك علبببببى مبببببجازا م. فببببباسَتِعذ  ببببباهلل ي ببببول: فباستبببببجر  ببببباهلل مببببن 
 (38)."نزغه

عنببد النببه صببلى اهلل عليببه  (39)قببال: اسببتب رجببالنرضببى اهلل عنببه سببليمان  ببن صببرد  عببن
وسلم وحنن عنده جلوس وأحد ا يسب صاحبه مغضبا قد امحر وجهه ف ال النبه صبلى اهلل عليبه 

. "إ  ألعلببم كلمببة لببو قاهلببا لببذهب عنببه مببا جيببد لببو قببال أعببوذ  بباهلل مببن الشببيطان الببرجيم :"وسببلم
 (41( )40).  لست  جنونإ :أال تسمع ما ي ول النه صلى اهلل عليه وسلم ؟ قال :ف الوا للرجل

 (43( )42).فأحد ا امحر وجهه وانتفخت أوداجهوىف حديث آخر: 

                                                           

 .36رقم االية  فصلت:؛ وسورة 200رقم االية  األعراا:: سورة (37)
 .6/156: تفسري الطىبي (38)
 (.10/467فتا الباري ) .  أعرا أمساء ا: قال احلافظ: (39)
وأما قول هذا الرجل الذي اشتد غضببه فهبو كبالم مبن   يف به يف ديبن اهلل تعباىل و  يتهبذب  بأنوار الشبريعة املكرمبة  :النووياالمام قال : (40)

تكلم  الباطل ويفعل وتوهم أن االستعاذة خمتصة  اِنون و  يعلم أن الغضب من نزعات الشيطان وهلذا خيرج  ه اطنسان عن اعتدال حاله وي
املببذموم وينببوي احل ببد والبببغض وغببري ذلببك مببن ال بببائا املرتتبببة علببى الغضببب. مث قببال وُيتمببل أن هببذا ال ائببل كببان مببن املنبباف حل أو مببن جفبباة 

 (.16/163.) شرح النووي األعراب واهلل أعلم
، واللفبظ لبه؛ وصبضيا 5/2267 ،5764ث: : متفق عليه: صبضيا البخباري ، كتباب االدب ،  باب احلبذر مبن الغضبب، رقبم احلبدي(41)

 .4/2012 ،2610 احلديث: رقم،  اب فضل من ُيلك نفسه عند الغضب، الىب والصلة واآلداب  كتابمسلم  
 (.1/204فتا الباري ) .مجع ودج وهو ما أحال  العنق من العروق : )أوداجه((42)
 .3/1195 ،3108رقم احلديث:  ، اب صفة إ ليس وجنوده، كتاب  دء ا لق ،  صضيا البخاري: (43)
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قببال العالمببة ا ببن دقيببق العيببد:" ذلببك ان الشببيطان هببو الببذين يببزين الغضببب ، وكببل مببن 
حببرص علببى عمببد عاقبتببه ، فببان الشببيطان يغويببه ويبعببده مببن رضببى اهلل عزوجببل. فاالسببتعاذة  بباهلل 

 (44دفع كيده".)منه من اقوى السالح على 
يف الرواية املذكورة أن النه صلى اهلل عليه وسلم قال تعوذ  باهلل  احلافظ ا ن حجر:" لاقو 

ولبببيس يف ا بببىب أنبببه أمبببرهم أن يبببأمروه , وهبببو  ببباملعىن فإنبببه صبببلى اهلل عليبببه وسبببلم أرشبببده إىل ذلبببك 
 (45".) ذلك لكن استفادوا ذلك من طريق عموم األمر  النصيضة للمسلمحل

مبن الشبيطان إمنبا يعتصبم  عظمبة اهلل تعباىل  تعباىلفاطنسان الغاضبب عنبدما يسبتعيذ  باهلل 
ذلببك مبن طببرٍد للشببيطان ودحبره وإ طببال مكببره ، ومببن مث  يفويلبوذ هبببا ، ويستضضببرها يف نفسبه ملببا 

والتعبوذ  باهلل مبن الشبيطان يسببب خفبة الغضبب  –تعباىل  اهلل بإذن  –يسكن الغضب و دأ ثورتبه 
 زال الغضب  توفيق اهلل تعاغ.، ور ا أ

 ) ب ( اإلكثار من ذكر اهلل تعالى:
إن ذكببر اهلل عزوجبببل يبببدعو العببببد اىل ا بببوا منبببه ، ويبعتبببه ا بببوا منبببه علبببى الطاعبببة لبببه 

الَّبِذيَن آَمنمبوا َوَتطَمبِ نُّ قبملمبو بمهمم  ِبذِكِر اهلِل َأال  ِبذِكِر اهلِل فعند ذلك يبزول الغضبب. قبال اهلل تعباىل: } 
( فمببن اطمبب ن قلبببه  ببذكر اهلل تعبباىل كببان أ عببد مببا يكببون عببن الغضببب  46 . االيببة)ِ نُّ ال ملمببوبم َتطَمبب

َواذكمببر َر َّببَك كمببا ذكببر االمببام ا ببن جريببر الطببىبي: قببال عكرمببة رمحببه اهلل تعبباىل يف قولببه اهلل تعبباىل: )
 (.48( " أى إذا غضبت")47)ِإَذا َنِسيَت (

 والثاني باألفعال:
 م الى الجلوس ، ومن الجلوس الى االضطجاع:االنتقال من القيا :1

علببي الغاضببب ان يغببري هي تببه ، ان كببان قائمببا فعليببه ان جيلببس وان كببان جالسببا فعليببه ان 

                                                           

 (.51(: شرح االر عحل حديتا النووية للعالمة ا ن دقيق العيد  ص )44)
 10/573(: فتا الباري 45)
 .28رقم االية  الرعد:(: سورة 46)
 .24رقم االية . الكهف:(: سورة 47)
 . 6/312؛ وانظر ايضا : شعب االُيان 15/226(: تفسري الطىبي 48)
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 يضطجع.
إن رسبول اهلل صبلى اهلل  :قبالرضبى اهلل عنبه عبن أه ذر هكذا جاء ىف احلديث الشبريف 

ب عنببببه الغضببببب وإال إذا غضببببب أحببببدكم وهببببو قببببائم فلببببيجلس فببببإن ذهبببب :"عليببببه وسببببلم قببببال لنببببا
 (49)".فليضطجع

: كببان يسبب ى (50)قببالرضببى اهلل عنببه أه ذر اه االسببود الببدؤغ عببن عببن وىف روايببة اخببري 
وُيتسببب شببعرات مببن رضببى اهلل عنببه أيكببم يببورد علببى أه ذر  :فجبباء قببوم ف ببال، علببى حببوض لببه 

رضببى وكببان أ ببو ذر  ،(53)احلببوض فدقببه (52)فجبباء الرجببل فببأورد عليببه ، أنببا :ف ببال رجببل (51)؟رأسببه
 ؟  جلسبت مث اضبطجعترضبى اهلل عنبه يا أ ا ذر   :ف يل له، قائما فجلس مث اضطجع اهلل عنه 

، إذا غضب أحبدكم وهبو قبائم فلبيجلس  :ان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال لنا :ف ال :قال
 (54).فان ذهب عنه الغضب وإال فليضطجع

ركبببببة والببببببطَ وال اعبببببد دونبببببه يف هبببببذا املعبببببىن ال بببببائم متهيببببب  للض :"ا طببببباهاالمبببببام قبببببال 
واملضطجع ممنو  منهما فيشبه أن يكون النه صلى اهلل عليبه وسبلم إمنبا أمبره  بال عود واالضبطجا  

 (55)".ل ال يبدر منه يف حال قيامه وقعوده  ادرة يندم عليها يف ما  عد
يعديببه إىل غببريه  بباألذى واملببراد أنببه ُيبسببه يف نفسببه وال وقببال االمببام ا ببن رجببب احلنبلببي:" 

إن املضبطجع فيهبا خبري مبن ال اعبد  :وهلذا املعىن قال النه صبلى اهلل عليبه وسبلم يف الفبن . الفعل

                                                           

. ) قببال الشببيخ األلبببا : صببضيا. و 2/664، 4782كتبباب االدب ،  بباب مببا ي ببول عنببد الغضببب ، رقببم احلببديث: ،  داود  أ  : سببنن(49)
 (.70، ص  696صضيا اِامع الصغري وزيادته ، رقم احلديث: 

 (.35/278: ال ائل هو ا و االسود الدؤغ ُيكي فعل اه ذر رضى اهلل عنه. )هامَ املسند (50)
 هنم ارادوا ان يغضبوه  أن ي وم أمامه فيغضبه. واهلل اعلم.: قلت: والذي فهمت منه أ(51)
 (.35/278: أي أورد ا له على حوضه. )هامَ املسند (52)
 (.1140ص )ال اموس احمليط . كسره أو ضر ه  أى دقه: (53)

( 8/70" )رجال أمحد رجال الصضيا "وقال: ،اهليتمي يف امع الزوائداالمام وذكره ؛ 35/278، 21348 ، رقم احلديث: د: املسن(54)
 (.35/278. ) هامَ املسند رجاله ث ات رجال الصضيا األرنؤول وزمالؤه:شعيب الشيخ  القو  ؛

 .13/56عون املعبود ؛ وانظر ايضا: 4/100: معا  السنن (55)
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وإن كبان هبذا علبى وجبه  (56).وال اعد فيها خري وال ائم خري من املاشي واملاشي خري من السباعي
ب إىل اطسبرا  فيهبا فهبو شبر ممبن  أن مبن كبان أقبر  :ضرب املتبال يف اطسبرا  يف الفبن إال أن املعبىن

 (57)".كان أ عد عن ذلك

جع طواضب ،فاجلس إن كنت قائمبا)أى الغضب( فإن   يزل  ذلك وقال االمام الغزاغ: 
واطلببببب  ,وأقببببرب مببببن األرض الببببيت منهببببا خل ببببت لتعببببرا  ببببذلك ذل نفسببببك ،إن كنببببت جالسببببا

 (58.)حلركة اِلوس واالضجا  السكون فإن سبب الغضب احلرارة وسبب احلرارة ا
اِلببوس أو االضببطجا  يف حالببة الغضببب يؤديببان  نإ" وقببال الشببيخ حممببد عتمببان جنببايت:

ويبببؤدي ذلبببك يف  ،علبببى م اومبببة التبببوتر البببذي أحدثبببه الغضبببب  يمسببباعدممبببا  إىل اسبببرتخاء الببببدن ،
الغاضبببب تبببدرجييا  ، مث البببتخلي منبببه هنائيبببا . كمبببا أن اِلبببوس و  انفعبببالالنهايبببة إىل ختفيبببف حبببدة 

 (59.)ميل اطنسان إىل العدوان " ي اوماناالضطجا  
آخببر فالغاضببب ال ببائم يكببون يف حالببة  يببٍ  واسببتعداٍد  تر ويببا  وهنببا نالحببظ إعجببازا  نبويببا  

صبلى اهلل عليبه ي الكبر  فجباء التوجيبه النببو  ،كان جالسا  أو ممضطجعا    لولسرعة االنت ام أكتر مما 
يكون عليها الغاضبب منعبا  ملبا قبد يتوقبع مبن ردة الفعبل املباشبرة ،  اليتداعيا  إىل تغيري احلالة وسلم 

   .وعالجا  هلا
 ) ب ( الوضوء في حالة الغضب:

ان يتوضأ ىف حالة الغضب النه يىبد حرارة الغضب ويعود إىل طبعه ، كما جاء ىف 
عروة  ن حممد السعدي فكلمه رجل فأغضبه ف ام فتوضأ احلديث عن أه وائل قال دخلنا على 

قال: قال رسول اهلل السعدي رضى اهلل عنه أه عن جدي عطية  ىنمث رجع وقد توضأ ف ال حدث

                                                           

 4/2211، 2886: انظر: صضيا مسلم, كتاب الفن,  اب نزول الفن كمواقع ال طر, رقم احلديث: (56)
 .192: جامع العلوم واحلكم، ص (57)

  تصرا يسري. 3/151(: انظر: االحياء 58)
 .(122حممد عتمان جنايت ص )للشيخ وعلم النفس  النبوي احلديث(: 59)
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" إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من النار وإمنا تطفأ النار  :صلى اهلل عليه وسلم
 (60). املاء فإذا غضب أحدكم فليتوضأ "

إن الغضب من الشيطان   عىن أنه احملرك له الباعث إليه لريدي  قال الشيخ املناوي:"
ان الذي وإن الشيطان خلق من النار ألنه من اِ .اآلدمي ويغويه ويبعده عن نعمة اهلل ورمحته

وكانوا سكان األرض قبل آدم عليه  (61)قال اهلل تعاىل فيهم } وخلق اِان من مارج من نار  
 .الصالة والسالم وإ ليس أعبدهم فلما عصى جعل شيطانا

فإذا غضب أحدكم فليتوضأ ند ا مؤكدا وضوءه . ختمد النار  املاء ألنه ضدها وإمنا
 (62)".للصالة وإن كان متوض ا

وقال االمام الغزاغ:" ذلك أن الغضب شعلة النار يمتري حرارة يف اِسم، واملاء يىبده 
 (63)".فإن النار ال يطف ها إال املاءفيعود إىل طبعه، 
 :نتيجة البحث

احلمد هلل الذي وف ىن طمتام هذا البضث. ويظهر من خالل هذا البضث عدة أمور 
 منها:
التجنب منه ىف أحاديث كترية عن النىب صلى اهلل عليه ان الغضب املذموم الذي جاء األمر   .1

 .هو اطفرال يف الغضبوسلم 

                                                           

؛ قبال الشبيخ االلببا : فيبه عبروة  بن 2/664 ، 4784، كتاب األدب ،  اب مبا ي بال عنبد الغضبب ، رقبم احلبديث: سنن أه داود : (60)
(. وقال احلافظ 7/287السعدي روي عنه مجاعة و  يوث ه غري ا ن حبان ومع ذلك ف د قال فيه كان خيط . )الت ات ال ن حبان حممد  ن 

( 116( م بول يعىن عند املتا عة. فان وجد حلديته هذا متا ع أو شباهد فهبو حسبن. واهلل اعلبم. )الكلبم الطيبب ص 389ىف الت ريب ص )
:  بذيب ايضبا وانظبر(. 58)ص للشبيخ سبعيد  بن علبى، احلكمة يف الدعوة إىل اهلل تعباىل  ".وإسناده جيد " از:قال الشيخ عبد العزيز ا ن و 

 (.116؛ وذكره االمام ا ن تيمية ىف الكلم الطيب ص )13/141وعون املعبود  ؛ 168 - 165/  7السنن 
 .15: سورة الرمحن رقم االية: (61)
  .2/377فيض ال دير : (62)
 .3/151علوم الدين : احياء (63)
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الغضب املذموم ُيكن عالجه  طريق ال ول والعمل على هن  ما ورد ىف االحاديث النبوية  .2
صلى اهلل عليه وسلم. واالفضل أن يعاجل قبل هيجانه وفورانه ألن اي اا الغضب قبل  دايته 

 اصالح نتائجه الوخيمة.خري من حماولة 
 


