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  ةــاملقدم
الذنب وقابل التوب شديد العقاب، وأصلي وأسلم على نبينا حممد احلمد هللا احلليم التواب، غافر 

خري من صلى وصام وتاب وأناب، وعلى اآلل واألصحاب، والتابعني ومن تبعهم وسار على هنجهم إىل 
  :يوم املآب، أما بعد

 فيه نفًسا، وأودع يف هذه النفس غرائز كـثرية،  جعلخلق اهللا اإلنسان يف أحسن تقومي، مث فقد 
األعمـال،   جيب القيام به منهلذه الغرائز وظائف ومهمات، لبقاء اإلنسان ومتكنه من القيام مبا وجعل 

َوَنفْسٍ َوَمـا  ((: يقول جل ذكره وحكمة اهللا تعاىل يف هذه الغرائز أنه جعل هلا قابلية اخلري وقابلية الشر،
  . )١())َوقَْد َخاَب َمْن َدسَّاَها *َمْن َزكَّاَها قَْد أَفْلََح  *فَأَلَْهَمَها فُُجوَرَها َوَتقَْواَها  *َسوَّاَها 

 اهللا ، تدعوهم إىل توحيـد حيملون إليهم رساالتبعد ذلك رسالً  للناسمث إنه تعاىل ذكره أرسل 
وترسم هلـا   مسهو، وحتكم الغرائز اليت أودعها يف نفرغباهتم وتطلعاهتمواتباع منهجه الذي يتالءم مع 
ريزة هلا حاجة معينة ألداء وظيفة حمددة، فال تسرف يف حاجتها وال خترج حدوًدا ال يتجاوزها، فكل غ

عن أداء وظيفتها، فإذا جتاوزت حدودها انقلبت إىل آفة خطرية على اإلنسان نفسه وعلى اجملتمع مـن  
  .حوله

فاحلب  هبا اإلنسان، شكل ما يسمى باألخالق املوصوفيوجمموع هذه الغرائز الكامنة يف اإلنسان 
كلها تعـرب عـن أخـالق     هية واجلوع والعطش واجلنس والغضب والفرح واحلزن واألمل وغريها،والكرا

هلا وظيفة عظيمة يف خلق اإلنسان  - مثالً  -  غريزة اجلنسف اإلنسان من خالل ممارسته هلا باخلري أو بالشر،
ه الغريزة خـارج اإلطـار   ، أما إذا استعملت هذاملشروع ثانًيا أوالً، مث االستمتاع وإجياد النسل يف احلياة

املرسوم هلا فإن حياة الناس ستصبح شبيهة حبياة األنعام والبهائم، حيث ال أسر، وال آباء وال أبناء، وبالتايل 
اجملتمعات اإلباحية، اليت ال يعرف فيهـا األب ابنـه وال األم    معظمال تكافل وال ترابط، وهذا ما جنده يف 

ر الغرائز اجلبلية األخرى، فإن أسرف اإلنسان يف استخدامها حتولت إىل وكذا سائ .ولدها، وال االبن أبويه
  .بالء عام

وله وظيفة كبرية يف الدفاع عـن   غريزة من هذه الغرائز -الذي هو موضوع حبثنا  - والغضب
 يَن َيلُوَنكُْم ِمـنَ َياأَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا قَاِتلُوا الَِّذ((: حرمات اهللا وحقوق املسلمني وديارهم، يقول اهللا تعاىل

                                                 
 .١٠ - ٧: تسورة الشمس، اآليا) ١(



ولكنه إذا حتول إىل انتقام للذات، حتـول  . )١())الْكُفَّارِ َولَْيجُِدوا ِفيكُْم ِغلْظَةً َواْعلَُموا أَنَّ اللََّه َمَع الُْمتَِّقَني
إىل نار حيرق األخضر واليابس، فعندها تفقد هذه الغريزة هدفها، وتضل طريقها، فكان ال بد من وضع 

، فجاءت السنة النبوية املباركة واليت هي املكملة لكتـاب اهللا،  اء، لتفادي آثارها الوخيمةعالج هلا ودو
وعاجلتها بأفعال وأقوال، لتبقى مكنونة يف النفس، ال تظهـر إال يف حـاالت    شخصت غريزة الغضب

أن  د بني املسلمني ووحدة صفهم وقوته، وحفاظًا على اإلنسان ذاته مـن معينة، وذلك حفاظًا على الو
  .يؤدي به هذا الغضب إىل نتائج ال حتمد عقباها

وهذه الدراسة اليت بني يديك أخي القارئ الكرمي هي حماولة لتشخيص هذه الغريزة ودراسـتها  
ا الداء، أو للوقاية منه قبل اإلصابة، وكذا حماولة لبيان أثر هذا ذدراسة حديثية نبوية، ملعاجلة من يصاب هب

وتدخله يف األمراض العضوية، ومن مث استيالء هذا املرض النفسـي علـى   الغضب يف نفسية اإلنسان 
املصاب به، وقد ال يشعر أن هذا هو السر ومكمن الداء، وكذا أيًضا ألثر احللم ورّد الغضـب دعوًيـا   
على الداعي نفسه، وعلى املدعوين يف القبول والرد، أسأل اهللا تعاىل أن تكون هـذه اخلـواطر نافعـة    

رئ، وأن جيعلها من املدخرات إنه مسيع قريب جميب وصلى اهللا على نبينا حممد وعلـى آل  للكاتب والقا
  .وصحبه

  /كتبه

  فاحل بن حممد بن فاحل الصغيِّر

 ١١٥٣١-الرياض  ٤١٩٦١. ب. ص

Email: mfalehmalsgair@yahoo.com 
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 .١٢٣سورة التوبة، اآلية ) ١(



  

  نص احلديث
عن «صاحل  حصني عن أيبعن أيب  - هو ابن عباس - حدثين حيىي بن يوسف أخربنا أبو بكر

ال تغضب، فـرّدد  : قال. أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رجالً قال للنيب صلى اهللا عليه وسلم أوصين
  .)١(»ال تغضب: مراًرا، قال

  

                                                 
 .١٠٦٦، ص٦١١٦أخرجه البخاري يف صحيحه، باب احلذر من الغضب، رقم ) ١(



  ختريج احلديث
 :روى هذا احلديث يف غري الصحيح يف مصادر عدة منها

  .١٢/٥٠١، ]٥٦٨٩[يف صحيح ابن حبان برقم  -
  .٣/٧١٣] ٦٥٧٨[تدرك على الصحيحني برقم ورواه احلاكم يف املس -

  .١٠/١٠٥] ٢٠٠٦٥[ويف سنن البيهقي الكربى برقم  -

  .١٠/١٠٥ورواه أيًضا يف . ١٠/١٠٥ورواه البيهقي أيًضا يف  -
  .٥/٣٧٣، ٥/٣٧٢، ٥/٣٧٠، ٥/٣٤، ٣/٤٨٤، ٢/٤٦٦، ٢/٣٦٢ورواه اإلمام أمحد يف  -

  .١٠/٥١، ٣/١٦٦ورواه أبو يعلى يف  -
  .١/٣٦ند الشاميني ورواه الطرباين يف مس -

  .٢٦٣، ٢٦٢، ٢/٢٦١ويف املعجم الكبري  -
  .٧/٢٧٧ويف املعجم األوسط  -

  .٢/٣٨٠ويف اآلحاد واملثاين  -

  .٢/٩٠٥ويف موطأ مالك  -
  .١١/١٨٧الرزاق  ويف مصنف عبد -

 .٥/٢١٦ويف مصنف ابن أيب شيبة  -
  .عنه هللاكلهم من طريق أيب هريرة رضي ا

  
* * *



  

  مفهومه ومنشأه: الغضب
  .)١(ران يف النفس حيملها على الرغبة يف البطش واالنتقامثو: الغضب

ويظهر أثر هذا الغليان على اجلوارح، كـامحرار الوجـه،   . إنه غليان دم القلب: وقيل فيه أيضاً
  .)٢(وانتفاخ الودجني، وامحرار العينني

  :تفاعل الغضب مع جسم اإلنسان
يائية يف جسم اإلنسان تتمثل يف ازدياد إن حالة الغضب اليت تعتري اإلنسان عبارة عن عملية كيم

يف الدم، تفرزه الغدة الكظرية املكّونة من غدتني صغريتني كل واحدة منهما  »األدرينالني«نسبة هرمون 
 الغضبإىل الدم، وبقدر ما يكون  »األدرينالني«تفرز هاتان الغدتان هرمون  الغضبفوق كلية، فأثناء 

-٧٢فقًا إىل الدم مما يؤدي إىل ازدياد نبضات القلب حىت تصل من شديًدا تكون نسبة اإلفراز أكثر تد
نبضة يف الدقيقة الواحدة، وينتج عن ذلك زيادة يف الدم الذي يرسله القلب إىل أعضاء اجلسـم   ١٥٠

 وتظهر عليه أعراض أخرى كانتفاخ األوداج وامحرار الوجه واتساع حدقة العني، .فريتفع الضغط حينها
وهذا ما تدل عليه جممل  .ورمبا تظهر عالمات أخرى حسب طبيعة الشخص املنفعل وارتعاد األطراف،

  .األحاديث وكذا حالة الغضبان حال غضبه
أما إذا كان الغضب معتدالً أو متالك اإلنسان نفسه عند احلالة اليت تثريه، فإن الغدة الكظرية تفرز 

م لتنشيط الدورة الدموية، ولقيام القلب بنسبة معتدلة أيًضا، وهو ضروري للجس »األدرينالني«هرمون 
  .)٣(بإمداد اجلسم بالطاقة الالزمة يف كسب رزقه ومقاومة أعدائه

  :منشأ الغضب
، فمنشـأ  )٤(»إن الشيطان جيري من ابن آدم جمرى الدم«: يقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم

                                                 
 .١٠١بعني النووية، صالوايف يف شرح األر) ١(
 .)١٠/٦٣٧(فتح الباري : ينظر) ٢(
  .٧٣حممد عثمان جنايت، ص. علم النفس يف حياتنا اليومية، د -: نظري) ٣(

  ٤٠، ص٢٥٥فوزي عبدالقادر الفيشاوي، الفيصل، ع. قوة الصوم يف مواجهة الغضب، د -
 .٤٢، ص١٤١٨، ربيع اآلخر ٢٤٣ع ،٢١الغضب وكيف عاجله اإلسالم، حممد مصطفى السمري، اجمللة العربية، س -

 .٣٢٧، ص٢٠٣٨صحيح البخاري، رقم ) ٤(



ميائية داخل اجلسـم، إال أن  من الشيطان، وبالرغم من أن األطباء فسروها علمًيا بتفاعالت كيالغضب 
قيقي عن حالـة  هناك عامل آخر يدخل يف هذه العملية الكيميائية وحيّركها ويغذيها، وهو املسؤول احل

هذا العامل هو الشيطان الذي ال يهدأ له بال هبدوء اإلنسان واستقراره، وهـذه   الغضب لدى اإلنسان،
، فاحلديث النبوي السابق يؤكـد هـذه   نفسانينيمن األخصائيني الكثري الناس بل حقيقة جيهلها كثري 

، وهنـاك  ق ابن آدم هو جري حقيقي ال جمـازي احلقيقة بوضوح وجالء، وإن جري الشيطان يف عرو
إن الغضب من الشـيطان وإن  «: كثرية تعضد هذه احلقيقة، منها قوله صلى اهللا عليه وسلم أحاديث

  .)١(»ذا غضب أحدكم فليتوضأالشيطان خلق من النار وإمنا تطفأ النار باملاء فإ

حديث آخر يبني ويؤكد التفسري العلمي للغضب واألعراض اليت تظهر على اإلنسان أثناءه، يف و
أال وإن الغضب مجرة يف قلب ابن آدم أما رأيتم إىل محرة عينيه «: صلى اهللا عليه وسلميقول الرسول 

  .)٢(»وانتفاخ أوداجه فمن أحس بشيء فليلصق باألرض

ال عالقة لـه  ، وعصيبن إىل أن مصدر الغضب عضوي يثري من أطباء النفس املعاصرويذهب ك
بالشيطان أو غريه، لذا فهذا النوع من األطباء يبنون دراساهتم وتشخيصاهتم للمرضى على هذا األساس، 
وال يتجاوز عالجهم هلؤالء املرضى العقاقري واملهدئات، وهي أدوية آنية سرعان مـا ينتـهي مفعوهلـا    

رجع املريض النفسي إىل حالته املرضية بل ورمبا تزداد حالته سوًءا نتيجة تناول مثل هـذه العقـاقري   وي
هلا عالقة بأمراض النفس وحاالت الغضـب   لألمراض العضوية والبدنية، وليس واملهدئات اليت صنعت

   .اليت تعتري اإلنسان، فالنفس شيء آخر وبعيد كل البعد عن العضو املادي
ن أن هناك حاالت كثرية لبعض املرضى الذين يشـتكون مـن آالم يف   وهؤالء املختصمث لينظر 

الرأس أو يف املفاصل أو يف أي عضو آخر من جسم اإلنسان، وبعد الفحوصات والتحاليـل املخربيـة،   
والصور الظليلية واملقطعية، يالحظ أنه ال يوجد أي خلل عضوي يف اجلسم، وال يوجد أثر للمرض فيه، 

ل اآلالم واألوجاع يف اجلسم، وال يزال املريض يشتكي من حاله، فبماذا نفسـر مثـل هـذه    وال تزا
إهنا  ال شك! احلاالت، هل يكذب هذا املريض ويفتري على األطباء؟ أم هي حقيقة جيب االستسالم هبا؟

ان يف حقيقة ال مفر منها، وإنه الشيطان الذي جيري من ابن آدم جمرى الدم، استطاع التمكن من اإلنس
أو غريه، لذا يشعر هذا اإلنسان بـآالم بأطرافـه أو    غضب أو خوف أو حزن منحلظة انفعالية معينة، 
  .عندما وجد نقطة ضعف يف هذا اجلسم الوسواس اخلناس فيه تأثريمفاصله أو رأسه، ل

                                                 
 .٦٧٨، ص٤٧٨٤سنن أيب داود، رقم ) ١(
 .٥٠٤، ص٢١٩١جامع الترمذي، رقم ) ٢(



خطأ جسيم، فقط وقد أثبتت التجارب يف الشرق والغرب أن معاجلة اإلنسان الغاضب بالعقاقري 
حىت صار  ، وأن العالج باملعنويات هو السبيل األجنع للحد من من حالة الغضب وغريه،قاصرةرية ونظ

لرقص يف مواجهة مشكالهتم النفسية، بعض الغربيني يعتمدون يف العالج على بعض أنواع املوسيقى، أو ا
  .ففروا من شيء ووقعوا يف أشد منه

لنفس أن يعوا حقيقة النفس البشرية وعالقتها ومن هنا كان واجًبا على أطباء األعصاب وأطباء ا
من ابن آدم جمرى  مع الشيطان وأن يدركوا أن منشأ الغضب ومصدره هو الوسواس اخلناس اليت جيري

الدم كما قال الرسول صلى اهللا عليه وسلم، وأنه ال مناص من هذه احلقيقة وال خالص من املشكلة إال 
فإذا عرف الداء، تعرف آثاره، ويعـرف   .وبني الشيطان أخرى الربط بني الغضب أو أية حالة نفسيةب

  .عالجه بإذن اهللا تعاىل

  
* * *  

  
  



  

  بـأنواع الغض
النبوية الشريفة إىل نوعني، ولكل منـهما   األحاديثميكن أن نقسم الغضب حسب ما ورد يف 

  :كما يليحاالته ومقاماته وسلوكياته، وآثاره على النفس واجملتمع، من سعادة أو شقاء، وهي 

  ):الواجب(الغضب احملمود  -١
ويكون هذا النوع من الغضب بسبب اعتداء ومل يكن للنفس فيه نصيب، وهو ما كان هللا وحلرماته، 

قتـل نفـس    من هجمة على العقيدة أو خلل فيها، أو بدعة يف أداء عبادة، أوعلى حرمة من حرمات اهللا، 
وغريها من احلرمات  أو فشو معصية ض، أو انتهاك عرض،مسلمة، أو أخذ مال بغري حق، أو اعتداء على أر

يقـول اهللا  ل هذه احلاالت يكون الغضب واجًبا وحممـوًدا،  ففي مث واحملظورات اليت هني عنها يف دين اهللا،
 ))َر قَـْومٍ ُمـْؤِمنِنيَ  اللَُّه بِأَْيِديكُْم َوُيْخزِِهْم َوَيْنُصْركُْم َعلَْيهِْم َوَيْشـِف ُصـُدو   قَاِتلُوُهْم ُيَعذِّْبُهُم((: تعاىل

ـ وق .)١())َوُيذِْهْب غَْيظَ قُلُوبِهِْم َوَيُتوُب اللَُّه َعلَى َمْن َيَشاُء َواللَُّه َعِليٌم َحِكـيمٌ (( ـ ال تعــ : اىلــ
َياأَيَُّها النَّبِـيُّ  ((: وقال جل ذكره. )٢())ُمَحمٌَّد َرُسولُ اللَِّه َوالَِّذيَن َمَعُه أَِشدَّاُء َعلَى الْكُفَّارِ ُرَحَماُء َبْيَنُهْم((

  .)٣())الْكُفَّاَر َوالُْمَناِفِقَني َواغْلُظْ َعلَْيهِْم َوَمأَْواُهْم َجَهنَُّم َوبِئَْس الَْمِصُري َجاِهِد

يف شـيء   ما انتقم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لنفسه«: وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت
  .)٤(»تقم هللاهللا فين من حرماتنتهك يؤتى إليه حىت ُي

أشد حياء من العذراء يف خدرها فـإذا رأى شـيئًا    كان« وجاء يف الصحيح أنه صلى اهللا عليه وسلم
  .)٥(»يكرهه عرفناه يف وجهه

مل يغضـب   -أمورنا كلها وهو القدوة واألسوة لنا يف  -فالرسول الكرمي صلى اهللا عليه وسلم 
، وإمنا كان غضبه إذا جتاوز فيـه  وحياكمهم فيه الناسيساوم  شيئًالنفسه قط، ومل يضع للدنيا يف خاطره 

                                                 
 .١٥، ١٤سورة التوبة، اآليتان ) ١(
 .٢٩سورة الفتح، اآلية ) ٢(
 .٩سورة التحرمي، اآلية ) ٣(
 .١١٨١، ص٦٨٥٣صحيح البخاري، رقم ) ٤(
 .١٠٦٤، ص٦١٠٢صحيح البخاري، رقم ) ٥(



فقد روت عائشة رضي اهللا عنها أن قريًشـا  أحد حًدا من حدود اهللا أو تعدى إنسان على حرمة هللا، 
من يكلم فيها رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم،   : أمههم شأن املرأة املخزومية اليت سرقت فقالوا

فقال رسول  ة حّب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فكلمه أسامة،من جيترئ عليه إال أسامو: فقالوا
إمنـا  أيها النـاس  : قالفمث قام فاختطب  ؟أتشفع يف حد من حدود اهللا«: اهللا صلى اهللا عليه وسلم

وإذا سرق فيهم الضعيف أقـاموا   من قبلكم أهنم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوهالذين أهلك 
  .)١(»يدها أن فاطمة بنت حممد سرقت لقطعتعليه احلد، وأمي اهللا لو 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وقد سترت سـهوة يل   دخل علّي: وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت
أشّد الناس عذاًبا عند اهللا يـوم القيامـة   : يا عائشة«: هتكه، وتلّون وجهه وقالفلما رآه بقرام فيه متاثيل، 

  .رقيقالستر ال: لقراما، )٢(»الذين يضاهئون خبلق اهللا

: يقول الرسول الكرمي عليه الصالة والسـالم ، ي ال يغضب يف هذه احلاالتلذوالوعيد شديد ل
ما من قوم يعمل فيهم باملعاصي مث يقدرون أن يغريوا فـال يغـريوا إال يوشـك أن يعمهـم اهللا     «

  .)٣(»بعقاب

الوقت نفسه ال يغضـب إال  من هذا كله تبني أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم كان يغضب ويف 
ما حدود هذا الغضب؟ وهل هذا الغضب خيرج اإلنسان عـن  : إذا انتهكت حرمات اهللا لكن السؤال

القدرة على التوازن يف التفكري، أو التعدي بالقول، أو العمل؟ ال شك أن احمللل لغضب النيب صـلى اهللا  
  مل عقله وتصرفاته؟بكا صلى اهللا عليه وسلم يتصرف وهو جيد أن النيبعليه وسلم 

فالغضب املراد هنا أن ال خيرج اإلنسان عن وضعه الطبيعي حال هدوئه فيتصرف تصرف اإلنسان 
  :عدة منها ، فهذا الغضب أفاد فوائدفال يتعدى بالقول أو الفعل يف حال طبيعته قبل غضبه

  .أنه أعطاه دفعة نفسية لتغيري هذا املنكر -أ  

  .بب هذا الغضب يدل على عظم هذا املنكر فليس أمًرا طبيعًياأن تغري مالمح اإلنسان بس -ب 
أن املشاهد واملستمع هلذا الغضبان حيرص على االستجابة ملا يرى من شدة تـأثر املـتكلم    -ج 

  .فيكون هذا الغضب دافًعا لالستجابة
                                                 

 . ٧٤٨، ص ٤٤١٠صحيح مسلم، رقم ) ١(
 .٩٤٣، ص٥٥٢٧صحيح مسلم، رقم ) ٢(
 . ٦١٠-٦٠٩، ص ٤٣٣٨سنن أيب داود، رقم ) ٣(



أو أما إذا خرج به الغضبان عن احلد الطبيعي وجتاوز احلدود الشرعية كأن يتعدى يف أحكامـه،  
أقواله، أو تصرفاته، أو ال يدري ماذا يقول، أو ال يضبط ألفاظه، أو يزيد يف الكالم عن األمر املراد، أو 

  .كل هذه وأمثاهلا نقلت هذا الغضب من كونه حمموًدا إىل أن أصبح مذموًما... يضرب 

  :الغضب املذموم -٢
ة على اإلنسان ذاتـه وعلـى   تترتب عليه نتائج خطري الغضبوهو ما كان انتقاًما للنفس، وهذا 

 وهو الذي حذرنا منه الرسول األمني صلى اهللا عليه وسلم يف أحاديث كثرية، ومناسبات عدة،جمتمعه، 
  .كما يف حديثنا الذي جعلناه منطلق احلديث

  .هو الذي نبسط الكالم عليه يف األسطر القادمة -أعين الغضب املذموم  -وهذا 
يزة بشرية كسائر الغرائز اليت أودعها اهللا يف اإلنسان، ولكن تأثريه حالة نفسية وغر كما سبق والغضب

على النفس البشرية خيتلف من إنسان آلخر، وكذلك السلوك الذي يسلكه اإلنسان عند الغضب يتباين مـن  
، فالنفس )١())اَهافَأَلَْهَمَها فُُجوَرَها َوَتقَْو(( ))َوَنفْسٍ َوَما َسوَّاَها((: الـإنسان آلخر، وصدق اهللا تعاىل إذ ق

الشيطان وال خيضعون للذين ال يتبعون طريق العامرة بتقوى اهللا تعاىل وطاعته، والعارفة حدود اهللا، وما أعده اهللا 
تتصرف بغري حكمـة   اال يؤثر فيها الغضب ذلك التأثري اجلامح الذي جيعله النفس هيللوسواس اخلناس، 

ومتكن منها الشيطان فهي املناخ املناسـب ألن   ضعف فيها أو وأما النفس اليت خلت من اإلميان. وعقل
يتفرخ فيها الشيطان ويوسوس هلا ما يشاء ليضلها ضالالً بعيًدا، وللغضب يف هذه النفس جمـال كـبري   

ها إذا غضبت، خرجت من ودور فاعل وعظيم، ألن هلا قابلية الستقبال أي انفعال أو مرض نفسي فترا
ن حينها كاجملنون تتغري مالحمه، ويلفظ بأسوأ الكلمات، ويتحول إىل ثورة طورها الطبيعي ويصبح اإلنسا

بأن الغضب «من النار، ال متيزه من اجملنون يف هذه احلالة، وهذا ما دعا كثًريا من علماء النفس أن يقولوا 
  .)٢(»صنف من اجلنون القصري املدى وإن األعمال جتري يف أثنائه بعد أن يتوقف العقل فما يعمل

مهما يكن فإن الغضب ال يأيت من الفراغ، وأي انفعال يعتري اإلنسان يكـون لـه دوافـع    و
وأسباب، وهذه األسباب ال ميكن عدها وحصرها، فهي كثرية جًدا، حسب املواقف واحلاالت اليت مير 
هبا اإلنسان، فحصرها حمال، ولكن ميكن أن نذكر بعًضا منها، واليت انتشرت يف هذا العصـر بشـكل   

  .، فهي متس واقعنا وحياتنا واليوميةكبري

                                                 
 .٨، ٧سورة الشمس، اآليتان ) ١(
 .٤١، ص٢٥٥فوزي عبدالقادر الفيشاوي، الفيصل، ع. قوة الصوم يف مواجهة الغضب، د) ٢(



  

  بــباب الغضـــأس
  :الزوجيةاخلالفات  -١

الغضب لدى اإلنسان، وقد دخلت هذه اخلالفات األسرة  وهي أحد األسباب الكربى اليت تولّد
وهي ذات صورة وأشكال خمتلفة،  املعاصرة من أوسع األبواب فصارت مسة شبه عامة تتوسم هبا األسر،

ال الرجل وقلة مورده، أو بسبب عمل املرأة خارج املرتل واخلالف على راتبـها وعـدم   منها ضيق ح
إنفاقها على البيت، ومنها ما يكون بسبب عدم التفاهم بني الزوجني حول نظام األسرة، أو سهر الرجل 

رجـل  أو لتقصري املرأة يف تربية أوالدها، وكذا الرجل، أو السـتعمال ال  خارج املرتل ألوقات متأخرة،
أو لعدم . بعض احملرمات كالدخان، واملخدرات، أو اخلمور، أو لتقصري كل منهما يف الواجبات الشرعية

ضـعف اإلميـان أو   فاألسباب كثرية ومتنوعة، وهي نتيجة  اهتمام املرأة يف شكلها ومظهرها لزوجها،
  .لدى الزوجني أو أحدمها على األقل، ومتكّن اجلانب الدنيوي منهما العقل

املعروف أن تكرار نشوب اخلالفات بني الزوجني واستمرارها، سـيزرع حتًمـا احلقـد    ومن 
والكراهية بينهما، وسيخلق لدى الطرفني نوًعا من االنفعاالت النفسية من غضب وغريه، ال سيما لدى 

ـ  فالشيطانبيده السلطات مجيعها، والرجل الذي يرى نفسه سيد البيت ومقوم األسرة،  يتمكن مـن  س
 يوم ما أثناء هذه املشاكسات، وجيري يف عروقه ليدفعه أن يطلق زوجته، ويزين له الشـيطان  الزوج يف

صـّدق  يأنه بذلك سوف ينتهي من احلالة النفسية السيئة اليت كانت تصيبه من زوجته ومشـكالهتا، و 
تها معركة نفسية أخرى أشد من سـابق وال يدري أنه بفعله هذا دخل  فينفذ أمره، وسوسة الشيطان له،

؟ وكيف يربيهم وقد غاب ، وملن يترك رعايتهمأين يتركهم يديهأملًا وعذاًبا، فهؤالء األطفال الذين بني 
عله يف حالة تفكري مستمر معظـم  عنهم عطف األم، وحنان األب؟ إهنا حبق معركة نفسية، ستشغله وجت

جيعله يفكر خارج هذا الـبالء   وقته، فال يفارقه اهلم والغم، والشيطان معه أيًضا أينما حل وارحتل، فال
الذي حلق به، فيزين له طريقًا آخر للهروب من هذا الواقع، والتخلص من هـذا اهلـم، فيـزين لـه     

وأراد حـىت إذا يـئس    الثانيةاملخدرات، واملسكرات، والسهر مع النساء، ورفاق السوء، وهي املرحلة 
ملوت واجلنون، أو إىل ا وعصبية أمراض نفسية، أرداه الشيطان إىل إحدى الطريقني إما إىل اخلالص منها

الذي ال مفر منه، وهبذا تكون املعركة قد انتهت لصاحل الشيطان، وكل هذا نتيجة انفعـال يف حلظـة   
غضب، مل ميلك فيها اإلنسان الغاضب نفسه، ومل يفكر ملًيا قبل اإلقبال على الطالق، ولو أنـه ملـك   

  .ورجع إىل اهللا رجعة حقيقية لتفادى هذه املشاق كلها نفسه، واستعان باهللا من شرور الشيطان،



  :رــالفق -٢
ق لإلنسان الفقري يف كل أحواله، فال يفارقه ليالً وهناًرا، وال صوما أدراك ما الفقر، وهو اهلّم املال

جيعله يذوق للحياة مذاقًا، وكيف يستمتع باحلياة وليس لديه شيء، وال ميلك مقومات هذا املتاع، فهو 
الناس من حوله يفرحون وميرحون، وينالون كل ما يشتهون، وأما هو فعلى العكس من ذلـك ال   يرى

وهـذا  . مسكًنا كان أو ملبًسا أو مأكالً، وغري ذلـك  يستطيع تأمني أقل ما حتتاج إليه أسرته وأوالده،
ائم حبالـه  كاف ألن يصيب هذا اإلنسان بنوع من االنفعال الداخلي، ويسيطر عليه اهلّم والتفكري الـد 

وحال أوالده، ال سيما إذا كانت أسرته ال تقّدر حاله، فتطالبه زوجته مبا ترى على زوجات اآلخـرين  
 وأقـارهبم  من زينة وسكن وسيارة، واألطفال يلحون عليه أن يكون هلم ما ألصدقائهم وأوالد جرياهنم

صل إىل ما حيقق هلم آمـاهلم  من كذا وكذا، وهو واقف أمامهم ال يستطيع أن حيّرك ساكًنا، ويده ال ت
وطلباهتم، ودوام هذه احلال على هذا اإلنسان وحىت على األسرة، سيولد انفجاًرا عصبًيا داخل البيت ال 
يسلم منه أحد من األسرة، ونتيجة هذا االنفعال وأثره سيكون إما العقد النفسية واألمراض العصبية اليت 

والسرقة والنهب، واحلصول على األموال بأي شكل وبأية ستالزمهم مدى احلياة، أو سيكون االحنراف 
  .وسيلة

  :الظلم -٣
ومن األسباب اليت تولّد الغضب لدى اإلنسان وجتعله يفكر يف االنتقام بأشد ما أويت من قوة هو 
تعرضه لظلم اآلخرين، والظلم أشكال كظلم احلاكم للمحكوم، وظلم املدير ملوظفه يف اإلدارة، وظلـم  

وظلم الصديق لصديقه والتاجر لعماله، وظلـم   لالبن يف البيت، األبلب يف املدرسة، وظلم املعلم للطا
 مـن وغريها، فاإلنسان املظلوم ال ينسى مظلمته ما دام على قيد احلياة، وال ينسى  الناس بعضهم لبعض

جأ لفي !؟ظلمه مهما مّر الزمان، وكيف ينسى وقد أهان هذا الظامل كرامته وكربياءه، وأكل حقه وسلبه
ـ املظلوم يف هذه احلالة بكل الوسائل اليت يراها تصله لالنتقام من الظامل واحلصول على حقه مهما كل ه ف

ذلك من تعب ومشقة، ألنه يف حالة غضب ال يفكر يف النتائج املترتبة على سلوكه وانتقامه من ظاملـه،  
عض املظلومني من ظامليهم، فقد حدث والشواهد واحلوادث اليومية كثرية على االنتقامات الالحمدودة لب

أن جندًيا كان ينال من قائده الكالم البذيء واملعاملة السيئة، وال مينحه اإلجازة االعتيادية اليت حتق له، 
وتكررت هذه احلالة كثًريا، مما دفع ذلك هذا اجلندي أن يذهب إىل قائده يف مكتبـه، ويرشـه بعـدة    

هد كثرية جًدا، وكلها عائدة إىل الظلم، الذي كان سبًبا يف هـالك  طلقات فيقتله، مث قتل نفسه، والشوا
  .األمم ودمارها

  :دــاحلس -٤



وهو مرض يف القلب خطري، ينشأ نتيجة تفاوت الناس وتفاضلهم يف األرزاق واألعمال واملناصب 
بني األطباء، قران من البشر، كاحلسد بني التجار أنفسهم، وألواجلمال وغريها، واحلسد دائًما يكثر بني ا

، فالذي يراقب الناس وحيسدهم على ما ، وهو سبب من أسباب إثارة النفوس وانفعاهلاوبني طلبة العلم
آتاهم اهللا من فضله ومل يرزقه اهللا من ذلك شيئًا يتضجر ويغضب من حاله، ألن احلسد حبل قوي مـن  

هدوئه واستقراره إىل عامل حبال الشيطان يدخل من خالله إىل نفس اإلنسان ويوسوس له ليخرجه من 
الغضب واالنفعال وجيعل هذا اإلنسان الغاضب يتصرف جتاه احملسود سلوكًا له آثاره الضارة والسـيئة  
عليه وعلى اجملتمع من حوله، ورمبا يتحول غضبه هذا إىل نوع من االحتقان النفسي فيكـون عرضـة   

  .جلسم والبدنألمراض نفسية، وحاالت القلق والتوتر املستمر، وهزال يف ا

  :مشكالت الشباب واحلدة فيها -٥
اخلصومات نتيجة طبيعية يف اجملتمعات البشرية، وهي ناجتة عن االختالف الفكري أو اختالف يف 

تؤدي إىل إثـارة اإلنسـان وانفعالـه    السجايا والطبائع، ولكن احلدة يف هذه اخلصومات والشدة فيها 
بني الشباب ال سيما يف سن املراهقة اليت يشعر فيها الشاب  واضطرابه، وهذه احلالة منتشرة بشكل كبري

باالستعالء على غريه، واإلعجاب الالحمدود بنفسه، وتزداد احلساسية يف املشاعر معه، حبيث ال يقبـل  
فإن حدث شيء من ذلك يركبه الغرور واالسـتكبار، فيـزين لـه     كلمة جترحه، أو فعالً يسيء إليه،

ور غاضًبا على من أساء إليه وتنفجر قوته الشبابية، فيندفع لالنتقام بال وعي وال الشيطان هذا الغرور، فيث
تفكري، وما أكثر هذه احلاالت يف صاالت الرياضة واملالعب الرياضية أثناء تشجيع الشـباب للفـرق   

، حيث حتدث خصومات حادة وقوية بني مجاهري الفرق املتبارزة، رمبا تتحول إىل مضـاربات  الرياضية
  .الشباب وهتدد مستقبلهم وطاقاهتم، ومن مث هتدد اجملتمع بأسره كيل، وهذه ظاهرة خطرية هتددوتن

  
* * *  



  

  آثار الغضب وأضراره
  :ال شك أن للغضب آثاراً وخيمة وأضراراً جسيمة ميكن أن نقسمها إىل ما يلي

  :االجتماعيةاآلثار  -١
اضب عند االنفعال ال يتحكم يف أقوالـه  الغضب يولد العداوة والبغضاء بني الناس، ألن الغ -أ 

وأفعاله اليت خترج غالًبا عن اآلداب العامة، فيثري الطرف اآلخر ويقابله باملثل، مما يؤدي يف النهايـة إىل  
  .حقد دائم ونزاع مستمر بني الناس، فضالً عن قطع األرحام الذي يفكك األسر وميزقها

عليه طول عمره وال ينفع الندم بعده، فإذا قد يصدر عن الغاضب عند غضبه تصرف يندم  - ب
والشواهد الواقعية احملزنة كثرية على ذلك، فقد روي أن ولًدا وقع الضرر فلن ترجع احلال كما كانت، 

أغضب أباه يف حمله التجاري بسلوكه الطفويل، فما كان من األب أن أمسك به وربط رجليه وقدميـه  
حملل وذهب للغداء والراحة، وعند رجوعه من البيت بعد العصـر،  وتركه يف احملل فترة الظهرية، وأغلق ا

فتح باب احملل فوجد ابنه قد مات النعدام األوكسجني يف احملل، فماذا ينفع الندم يف مثل هذه احلالـة؟  
  .وكيف سيعيش األب عمره الباقي وصورة ابنه امليت أمامه بفعله عند غضبه

يبهما شيئًا من أثاث البيت فربط أيديهما من مفصل وآخر غضب على ابنيه الصغريين نتيجة ختر
الكف بقوة حال غضبه وتركهما مدة ساعات ومل جيدي معه قوة الصراخ فتحجر الدم يف أيديهما وآل 

  .فما شعور هذا األب طوال حياته وهو يرى أيدي أبنائه مقطوعة نتيجة غضبه. األمر إىل قطع أيديهما
والسبب الغضب مث بعد ذلك ال تسأل عن حال األوالد أما حوادث الطالق فحدث وال حرج، 

  .وضياعهم ودخوهلم عامل الفساد واملخدرات واجلرائم
  !؟أما القتل فال يقل عما سبق وكم تسمع من ذلك ما يندى له اجلبني

كثرية جًدا، وكلها بسبب انفعال عصيب ال ميلـك فيـه    احلوادثاحلوادث املؤملة املشاهبة هلذه و
  .فيتصرف بدون حكمة أو وعي، وتكون النتيجة مرة وقاسية اإلنسان نفسه،

  :اآلثار الصحية -٢
  :أن الغضب حيدث ما يلي أثبتت الدراسات والوقائع

فراز الزائد هلرمون األدرينالني الذي يؤدي إىل زيادة ضربات القلـب  جلطات دماغية، نتيجة اإل - أ 



  .يفًا فيهبشكل متكرر ودفع الدم بغزارة إىل الدماغ مما حيدث نز
ترسب الدهون والشحوم يف الشرايني مما يؤدي إىل تصلبها وعدم وصول الدم إىل الدماغ،  -ب 

  .فيحدث ذحبة صدرية
ضة املعدة وحيدث فيها قرحة مزمنة قد ال تنفـع  الغضب الزائد واالنفعال املستمر يزيد من محو - ج 

  .معها األدوية
  .نه حيدث اضطراًبا يف توازن األمالح فيهماألالغضب حيدث اضطراًبا يف عمل الكليتني،  -د 

يؤثر الغضب على الدورة الدموية اخلاصة باألعضاء التناسلية فيؤدي إىل نوع من العجـز   -هـ 
  .اجلنسي لدى الرجل، وبرود جنسي لدى املرأة

الغضب حيدث إمساكًا شديًدا ومزمًنا لألمعاء، ألهنا يف حالة الغضب تكـون متقلصـة ال    -و 
  .القيام بامتصاص املواد املفيد للجسم من األطعمة واألشربةتستطيع 
تنتج عن الغضب اإلصابة مبرض القولون العصيب، وقد تفشى هذا املرض بشكل هائل بـني   -ز 

وهو من األمراض املزمنة، وصاحبه يالزم األدوية طوال  .الناس، وكله بسبب االنفعاالت العصبية الكثرية
  .حياته

يؤدي إىل اإلصابة بالسكر، نتيجة زيادة هرمون األدرينالني عند الغضـب  الغضب املستمر  -ح 
  .الذي يفرزه البنكرياس حلرق السكر يف الدم) األنسولني(والذي يضعف مفعول هرمون 

ـ  -ط  ة أكثـر  أكدت الدراسات احلديثة أن املصابني باالنفعاالت النفسية والعصبية عندهم قابلي
الغضب حيدث اضطراًبا يف اهلرمونات يف الغدد الصماء وعدم استقرارها لإلصابة باألمراض اخلبيثة، ألن 

  .يهيئ جًوا مناسًبا داخل اجلسم لألمراض اخلبيثة

تظهر على الغضبان آثار وأمراض ال يعرف هلا مصدًرا، وقد يعاجل عند كثري من األطبـاء   -ي 
ونه فيزداد قلقه وكدره، ويتضاعف ويعمل كثًريا من الفحوص املخربية واإلشعاعية وال جيدون شيئًا يعاجل

  .حزنه واكتئابه فيستمر معه هذا املرض أزماًنا عديدة

  :اآلثار النفسية - ٣
يف اليقظة، أما يف حالة النوم فتكثـر   االتوتر والقلق املرافقني لإلنسان الذي يغضب كثًريا هذ -أ 

  .، مع عدم الراحة يف النوماليت ال تدعه ينام بالشكل الكايفالكوابيس عليه واألحالم املزعجة 
عدم القدرة على إجناز األعمال لعدم القدرة على التركيز، والشعور بالتعب بسرعة، وكذا  -ب 



  .الشعور بامللل دائًما
عدم إدراك األشياء على حقيقتها، فتختلط معه احلقيقة باخليال، والواقع بـاألحالم، فرمبـا    -ج 

  .يتخيل شيئًا ويظنه حقيقة يسعى إليها
  .قصور يف التفكري الصحيح، فالغاضب قد ينصاع ألتفه فكرة، أو يقتنع بأسوأ عقيدة -د 

انشغال الفكر بأشياء تافهة أو غري مهمة والبعد عن األشياء املهمة فينشغل مثالً بأن فالن  -هـ 
  .وكلها أوهام ال حقيقة هلا.. عمل معي كذا وكذا، وفالن وقف مين كذا

شياء التافهة مواقف ضخمة قد تؤدي به إىل نتائج خطرية فيصور له يرتب الغضبان على األ -ز 
  .الشيطان أن هذه الصغائر كبائر فيتعامل معها كذلك

وهـذه   -كما سبقت اإلشارة إليه يف اآلثـار الصـحية    -حدوث أمراض نفسية كثرية  -ح 
ن زيـادة تشـغله عـن    األمراض النفسية إن مل يتداركها صاحبها ويعرف العلة احلقيقية تزداد مع الزم

املهمات يف هذه احلياة فتكدرها عليه فال يستطيع أن يعمل بالبناء السليم يف هذه احلياة، وإمنا ينشـغل  
  .تفكريه يف نفسه املهلهلة



  

  دراسة حتليلية لنفسية غضبان
 هنا حتت هذا العنوان وقفة تأمل تطبيقية لنفسية غضبان، لنحللها حتليالً مبسطًا، فيتصور القارئ

 !؟الغضبان، وتدرج حالته من سيء إىل أسوأ، وكيف كانت العاقبـة والنتيجـة   ماهية الغضب وحالة
  :ولننطلق من األمثلة اآلتية

  :املثال األول
امرأة لديها خادمة استقدمتها من بالدها البعيدة، فجاءت هذه اخلادمة، ووصلت تاركة بلـدها  

هل نتصور نفسية هـذه  . يب وبيت غريب وأسرة غريبةوأهلها وأطفاهلا وعاداهتا وتقاليدها إىل بلد غر
بدأت العمل منذ الصباح الباكر وحىت منتصف الليل، عمل دؤوب، وجهد متواصل، لـيس  . ؟اخلادمة

. كأي موظف ست ساعات أو مثان ساعات، بل مجيع ساعات اليوم والليلة ما عدا ما تسرقه منها للنوم
يف جزء من عملها املتقلب بني غسيل وكنس وكي ورمبا طبخ صور من هذه املسكينة أن ال ختطئ َتهل ُي

تأخذ  املسكينة أن: يقول) سيداهتن(أو متابعة أطفال، فالويل كل الويل إن أخطأت، ولسان حال بعض 
  .هذا مستحيل. راتًبا وال تكمل عملها أو ختطئ وتقصر

 اةاملكو تيت فأحرقأخطأت ذات مرة يف كّيها لثياب زوج ربة الب -أقصد اخلادمات  -إحداهن 
ثوًبا منها، هنا قامت قيامة ربة البيت فغضبت وزجمرت وامحر وجهها وانتفخت أوداجها فصار الشيطان 

ويتحكم فيها حىت طغى على تفكريها، فأسلمت نفسها للشيطان ووسوس هلا فـدلّها   ميشي يف عروقها
فكيـف  !! هذا اخلطأ اجلسيم العظـيم  على أن حترق يد اخلادمة باملكواة جزاًء هلا وردًعا ألمثاهلا على

ما لـديها مـن قـاموس     يتصور موقف تلك اخلادمة؟ هذا فضالً عن الكلمات املتالحقة فاستحضرت
والشتم والسباب بأهنا مستهترة، وال هتتم وشيطانة ومريدة، فما موقف اخلادمة؟ مـاذا   املشينةالكلمات 

الشنيع يف نظر ربة البيت؟ احترق قلبها، واشتعل،  يتصور أن تعمل بعد هذا الكي بالنار جزاء هذا الفعل
وغال، ولكن مل تستطع أن تفعل شيئًا يف تلك اللحظة فبقي القلب يغلي حىت جاء الصـباح البـاكر،   
وخرجت تلك الزوجة من بيتها إىل مدرستها وتركت ظفلها عند اخلادمة، وظنت، بل قال هلا الشيطان، 

أصبحت تقص قصة خادمتها السيئة اجلهولة الـيت ال تعـرف   إن األمر عادي، حضرت إىل مدرستها و
انتهى الدوام ورجعت إىل مرتهلا بعد أن .. الكّي، وأخذت تندب حظها وتفكر يف إبعادها وإبداهلا بغريها

شاركها عدد من الزميالت يف مأساهتا بوجود هذه اخلادمة لديها، دخلت املرتل فماذا وجدت؟ إن تلك 
قلب تلك الزوجة  -بدل أن تلسع  -ا قبل أن تلسع يدها بالنار، أرادت أن جترح اخلادمة اليت لسع قلبه



الغضوب جرًحا عميقًا ال يربأ إال بعد موهتا، فما هذا اجلرح؟ مل جتد اخلادمة إال أن طبخـت الغـداء   
ـ  ا، كاملعتاد، وجعلت إدامه هذا الطفل الربيء فأحرقته حىت انشوى، فأصبح إداًما متقطًعا، وحلًما متفتًت

فما كان منها إال أن أصيبت بصدمة نفسية عميقة بعـد   وعظًما متفرقًا، فما رّد فعل الزوجة الغضوب؟
  !!.إغماء طويل، وليفعل بعد ذلك يف اخلادمة ما يفعل؟

إنـه  : صاء لنقول يف النهايـة هنا نقف متأملني لنقول ما السبب؟ مهما حاولنا التحليل واالستق
وحني قال عليـه الصـالة   ، »ال تغضب«: الغضب، وصدق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني قال

، وصدق اهللا تعـاىل يف  »ليس الشديد بالصرعة، إمنا الشديد الذي ميلك نفسه عند الغضب«: والسالم
  .))َغْيظَالْكَاِظِمَني الْ((: بيانه العظيم صفات املتسابقني إىل اخلريات

هكذا يؤدي الغضب، مات الطفل، احترق قلب األم، اهنارت، توالت عليها العالجات، ال فائدة، 
ل البيت، تعدى الضرر إىل األب املسكني الذي ال حول له وال قوة، وتعدى إىل أهـل الزوجـة   لخخت

  .لنعرف مؤدى الغضب !.ليعيشوا مأساهتا، وأهل الزوج، فهل من عربة؟

  :املثال الثاين
للجار حق على جاره بالسالم والتحية، والزيارة والسؤال عن احلال، واهلدية والعطية، والصـدقة  

  .عدم اإليذاء :على أقل حالوواإلحسان، والنصيحة والتواصل 

أحدهم مل يتنبه إىل تلك احلقوق، فغفل عنها، فترك أطفاله يف الشارع يؤذون اجلريان، ومتركـز  
صاروا يؤذونه عند بابه، ويف سيارته، حاول نصحهم ووعظهم وتنبيههم ومل اإليذاء حول اجلار القريب ف

ذات مرة مرت إحدى سيارات الشرطة فأوقفهم ليهيب هبم فأخربهم بأمره وبقصده، فتفّهم وجيِد ذلك، 
  ..أفراد الشرطة املراد فقاموا بدورهم، ووقف املشهد إىل هنا

فال املؤذين فغضب أشد الغضب وهدد وزجمـر  وبعد فترة ليست بالطويلة أخرب والد هؤالء األط
ويتوعد إن مل يفعل ويفعل، كيف يقوم هذا اجلار هبذا الفعل، فوجد الشـيطان بغيتـه   ) ينتخي(وصار 

ه وذله، كيف يتعدى هذا اجلار على أوالده؟ وبدأ التنفيذ، فجاء إىل جاره غاضًبا نفصار يزيده ويعريه جبب
قوم بدوره الشجاع املطلوب، فعتب على جاره بصـوت مرتفـع،   مستجمًعا قواه العقلية واجلسدية لي

ًرا، وحق اجلـار  حاول اجلار أن يفهمه املوقف، وأنه متحمل طوال الوقت هلذا اإليذاء، وقد أخربه مرا
عظيم، واملسألة هتييب، لكن اجلار أعماه الشيطان فزاد غضبه فوصل األمـر إىل التشـاجر وارتفـاع    

راد البطل الشجاع ليحسم املوقف بضربة قاضية من مسدس له، قضى هبا األصوات، فاجتمع الناس، فأ
  .على جاره، هكذا سّول له الشيطان، لريمى بعد ذلك يف السجن، وكان ما كان



ليبحث عن السـبب فسـيجد   مرة أخرى مهما حاول كل مفكر ومتأمل هبذه احلادثة املأساوية 
  ..السبب األول واألخري هلا؟ إنه الغضب

وق العظيمة، وأكثر من ذلك حماولة إليقاف األذى بالطرق املشروعة، وأبلـغ مـن   حق من احلق
  ..ذلك إعانة على تربية هؤالء األوالد

أشعله الشيطان، أثّر على عقل هذا الغضوب، نفخ فيه الشيطان مـن  غضب شديد، : رّد الفعل
ـ . منطلق جاهلي، ليحوله بعد ذلك إىل صورة عملية ختلف وراءها مأسـاة عميقـة   جار ونـزاع  ش

وخصومات، يتلوها كالم غري الئق، يتحول بعدها إىل جرمية شنعاء، قتل لربيء مظلوم، يدافع عن حق 
من حقوقه، بأسلوب شرعي متدرج، قابل اإلساءة بإحسان، فجزاؤه أن يتحول قتيالً، ليخلـف وراءه  

  .مرًضا، والسعادة شقاءطفاله وتترمل زوجته، ورمبا يتحول الغىن فقًرا، والصحة ألتيتم  ةروحجمأسرة 

اآلخرة أشـد  ما يقابله يف يتلبس هبذه اجلرمية الشنعاء، يسجن، وعقوبة يف الدنيا تنتظره، و: وهو
  .والعياذ باهللا

وتتحول شجاعته إىل بيت يبتعد عنه، فيزداد أوالده بعًدا عن األخالق، ويبقى يف خميلتهم جرميـة  
والسبب األول واألخري . ىل آخر ذلك من النتائج السيئةإ.. أبيهم، وينظر إليهم الناس نظرة كره وبغض

  ).الغضب(

  :املثال الثالث
البيوت يف اإلسالم مصانة، وأسرارها حمفوظة، فيأيت الغضب ليعمل عمله يف تفكيكهـا، وحـل   
رباطها، أسرة من األسر تنعم بالراحة واالستقرار، أب وأم وأوالد من بنني وبنات، حصـلت مشـكلة   

البيت كعادة البيوت ال ختلو من مشكالت لكنها تزول إذا استوعبها الطرفان أو أحدمها، خفيفة يف هذا 
هنا دخل الشيطان بقوة، وأعمل جنده، واستخدم أسلحته الشيطانية يف هذه األسرة، هذه املشـكلة يف  

جيب أن ال يتعدى تفهم وجهة النظر األخرى وتبصر احلل الصحيح، مث تزول كغريهـا، اسـتخدم    أمر
ب سلطته هذه املرة بكل ما ميلك، حيث مل يستوعب ما حصل من زوجته وهو طلبها أن خيصص هلم األ

وقًتا للجلوس، واحملادثة واحلوار، وتتبع األوالد، وأال يكون وقته كله بني العمل والنوم وسهرات الزمالء 
ان طه، فنفخ فيه الشيعلى شخصيته االعتبارية، وقدح يف أسلوب حيات تعدٍّ واألصدقاء، ظن األب أن هذا

فغضب على هذه الزوجة املسكينة، انربى بكل ما لديه من قوة كالمية جمرًدا نفسه من كـل خطـأ،   
مستعرًضا إجنازاته وأعماله، حاولت الزوجة تفهمه مبطلبها وعرضها، مل يكن هنا فائدة، حاولت مـرة  

مية، حىت وصل األمر إىل تشاد أخرى أن تسحب كالمها لتهدئته فظن أن األمر استهتار بشخصيته الكر



بينهما، تدخل األطفال بصراخهم وعويلهم، فلم جيد ذلك حىت أطلق حكمه القاطع بطالقها بـالثالث،  
أفهمه الشيطان أن هذه هي الرجولة والشهامة والشخصية العظيمة، تفرق كل منهما بغرفة، ما الـذي  

ما احلـل؟ ذهـب   .. الرجل يعود إىل صوابه بدأ! أسئلة حمّيرة.. حصل؟ أصحيح ما متّ؟ هل ومل وملاذا
ـ  طـالق   امسرًعا إىل أصدقائه ليسأهلم أعندهم حل؟ واجلواب معلوم أنه عند العلماء، أجابه العلماء أهن

ثالثًا وجيب التفريق، وال جيوز رجوعه إليها إال بعد أن تتزوج رجالً آخر، أمعقول كل هـذا؟ تفرقـا،   
تاًما ووالديهم أحياء، شخصيات متناقضة، خـالف حـول املـادة،    تنازعا عند األوالد، نشأ األوالد أي

وبعد كـل  .. لرعاية، احلقوق، انقلب البيت رأًسا على عقب، تغّير أشخاصه، إىل غري ذلك من املآسيا
  .وال شيء غريه) الغضب(هذا ما السبب؟ نعود لنقول إنه 

  :املثال الرابع
له مستقبل عامر بالعطاء، طلبـت منـه    أحدهم شاب يف مقتبل عمره، ُيرجى: أقوله باختصار

غري عادي لتكـرره قريًبـا،    عنده زوجته العروس أن تزور أهلها، وكان طلًبا يف أصله عادي، لكنه هنا
غضب عليها منعها، اشتد غضبه، مث بعد جهد وعناء أوصلها إىل أهلها، مث ماذا حصل؟ دخل الشيطان 

بالوسوسة؟ فصار يفكر يف اخلالص من املرأة، رغم أنه  بني هذه العروق املنتفخة ومتكن منه حىت أصابه
يريدها، فيحدث نفسه بالطالق كثًريا، يلجأ إىل العلماء، أظنين طلقت امرأيت، أحسب أين أجامعها زىن، 

أخرى غري مقبولة عند اهللا، ال فائدة مـن   الًأعما أعمل نوأاستوىل علي الوسواس بأين أعمل فواحش، 
ف أنه غري مقبول، أنا أعيش يف جحيم، الناس من حويل سـعداء وأنـا شـقي    أنا أعروالعمل الصاحل 

وكيـف  ) الغضب: (أتعذب، هكذا يف تفكري ووسواس ال ينتهي معذًبا نفسه هذا العذاب، السبب كله
  .تدرج به هذا الغضب إىل هذا املرض العضال عافانا اهللا وإياكم من كل سوء

نقف هنا لننظر بداية كل قصـة منـها   . الغضب :هذه مناذج مصدرها واحد ومنشؤها ومبدؤها
  .نعم: هل هذا صحيح؟ واجلواب... الغضب: لنجده

وكيف؟ نرجع إىل نفسية هذا الشخص استسلم حلدث من األحداث مل يقـف منـه املوقـف    
ملاذا؟ ألنه فتح باًبا عظيًما للشـيطان،  ! الصحيح، وجلأ إىل البديل فغضب من التصرف ومل يكتف هنا

ا الباب، فدخل الشيطان، صار ذلى صوته أن ادخل، فاستجاب سريًعا؛ بل كان يبحث عن هوناداه بأع
من سيء إىل أسوأ، تعاظم يف نفسـه فشـجعه    وهو يستجيب، ومن مث يتقلب يزيده ويؤزه وينفخ فيه

الشيطان، حىت أوقعه يف الفعل املراد، فتقع الكارثة، ولتتواىل بعدها كـوارث، أمـراض، ونزاعـات،    
، وقطيعة، وطالق، وضياع أوالد، واعتداء بالكالم، واعتداء باألفعال، وضـرب، وقتـل،   وخصومات

  ).الغضب: (وسجن، وتشتت البيوت، والسبب



ال «: قوله صـلى اهللا عليـه وسـلم   هذه الوصية العظيمة، وهي  ةعظمفهل نعي ذلك؟ وندرك 
، ولكـل  »ال تغضب«، لنقول لكل أب وأم، وزوج وزوجة »ال تغضب«: لنقوهلا يف أنفسنا »تغضب

ال «، ولكل مرب وموجـه  »ال تغضب«مسؤول وموظف، ولكل حاكم وحمكوم، ولكل عامل وداعية 
  .»ال تغضب« »ال تغضب«، ولكل أحد »ال تغضب«، وللجار والقريب، والبائع واملشتري »تغضب

  
* * *  



  

  عالج الغضب والوقاية منه
ميكن االسـتعانة   ا وقع بتوجيهات عديدة،من الغضب أو عالجه إذالتوقي لقد وّجه اإلسالم إىل 

  :، من أمههامجيع النواحيهبا لتفادي الغضب وآثاره، ومعاجلة حالة الغاضب، من 

االقتناع بأن الغضب آفة خطرية، ومرض عضال، خيشى على من يتصف به أن يصاب بأضرار  -  ١
طن نفسه لتجنبه والوقاية منه، وال فتاكة، فإا اقتنع اإلنسان بذلك حاول أن يتجنب أسبابه ودواعيه، وأن يو

  .شك أن إميان اإلنسان يف الشيء يعطيه اندفاًعا لتطبيق ما فيه، فهذه أول نقاط العالج

أن يتجنب اإلنسان أسباب الغضب ودواعيه، وهذا معىن قوله صلى اهللا عليه وسلم للـذي   - ٢
ال «عليـه الصـالة والسـالم     وقد فسر علماء احلديث قوله. »ال تغضب«: قال. أوصين :سأله قائالً
باالبتعاد عن أسباب الغضب ودوافعه، ألن الغضب غريزة موجودة يف اإلنسان ال يستطيع أحد  »تغضب

التخلص منها، ولكن ميكن هتذيبها وتوجيهها حنو ما ينفع الناس، فاالبتعاد عن أسباب الغضب والـيت  
ل اإلنسان يشعر بالراحة النفسية والسـعادة  ذكرنا بعًضا منها كاحلسد والظلم واخلالفات الزوجية، جيع

  :احلقيقية، يقول أبو العتاهية

  عدو العقل أعدى من الغضب     ومل أر يف األعداء حني اختربهتم
الذي أخرج آدم عليه السالم مـن اجلنـة،    فالشيطاناالستعاذة باهللا من الشيطان الرجيم،  - ٣

يف نفس اإلنسان، ويشعل فيها نار االنتقام، لـيعم   نفسه الذي يثري الغضبهو  ودفع قابيل لقتل هابيل،
ينسـاق لـه   وهذه رسالة الشيطان ومهمته يف احلياة، فال يترك اإلنسان يف حاله حىت هليبها كل مكان، 

 منه لذا حذرنا اهللا تعاىل ألنه العدو األول لإلنسان فال يريد له خًريا وال سعادة وال أماًنا، ،ويتمثل ألمره
ِحْزَبـُه   اإِنَّ الشَّْيطَانَ لَكُْم َعُدوٌّ فَاتَِّخذُوُه َعُدوا إِنََّما َيـْدُعو ((: ات كثرية، منها قوله تعاىليف كتابه يف آي

: وأمرنا بااللتجاء إليه والتعوذ به من شروره، حيث قال جل ذكـره  ،)١())ِلَيكُوُنوا ِمْن أَْصَحابِ السَِّعريِ
إِنَّ الَِّذيَن اتَّقَـْوا إِذَا  ((: وقوله تعاىل .)٢())ِن َنْزغٌ فَاْسَتِعذْ بِاللَِّه إِنَُّه َسِميٌع َعِليٌمالشَّْيطَا َوإِمَّا َيرتَغَنََّك ِمَن((

  .)٣())الشَّْيطَاِن َتذَكَُّروا فَإِذَا ُهْم ُمْبِصُرونَ َمسَُّهْم طَاِئٌف ِمَن
                                                 

 .٦، اآلية سورة فاطر) ١(
 .٢٠٠سورة األعراف، اآلية ) ٢(
 .٢٠١: سورة األعراف، اآلية) ٣(



الغضب،  عندالرجيم  سلم إىل االستعاذة من الشيطانالرسول الكرمي صلى اهللا عليه و أرشدناوقد 
استب رجالن عند النيب صلى اهللا « أنه ، فقد روى مسلم يف صحيحهألنه جيري من ابن آدم جمرى الدم

إين : عليه وسلم فجعل أحدمها حتمر عيناه وتنتفخ أوداجه، قال رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم  
رجيم، فقال الرجل وهل ترى ألعرف كلمة لو قاهلا لذهب عنه الذي جيد أعوذ باهللا من الشيطان ال

  .)١(»يب من جنون

 وهتدئختفف من وطأة الغضب على اإلنسان وحتد من ثورته،  وهي وصفة نبوية: الوضوء - ٤
 عليه الصالة والسالمنفس الغاضب، وختفض من حرارة جسمه املتوهجة نتيجة االنفعال، فدل الرسول 

غضب من الشيطان املخلوق من النـار، فالـذي   ألن الاإلنسان يف حالة الغضب باللجوء إىل الوضوء، 
إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق مـن  «: يطفئ النار هو املاء، يقول عليه الصالة والسالم

  .)٢(»النار وإمنا تطفأ النار باملاء فإذا غضب أحدكم فليتوضأ

 .)٣(»آدم أال إن الغضب مجرة تتوقد يف قلـب ابـن  «: وقال عليه الصالة والسالم يف خطبة له
  .ومثل الوضوء؛ بل قد يكون أعظم وأجدى الغسل

أي أن يبقى اإلنسان الغاضب يف مكانه، فإن كان جالًسا فال يقوم، ألن : االلتصاق باألرض - ٥
أال وإن الغضب مجرة يف قلب ابن آدم أما «: احلركة قد تثريه أكثر، يقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم

  .)٤(»فاخ أوداجه فمن أحس بشيء فليلصق باألرضرأيتم إىل محرة عينيه وانت

نالحظ يف هذا احلديث «: ةكويف التعقيب على هذا احلديث يقول الشيخ عبدالرمحن حسن حبن
لوًنا من ألوان العالج لثورة الغضب وصفه الرسول صلى اهللا عليه وسلم أال وهو اللصـوق بـاألرض   

  .)٥(»ر غضبية ماديةوالغرض منه جتميد كل حركة ميكن أن ينجم عنها آثا

تغيري وضعية الغاضب أثناء غضبه، إن كان واقفًا جيلس أو يضطجع، فعن أيب ذر رضي اهللا  - ٦
إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب عنـه  «: عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

                                                 
 .١١٣٩، ص ٦٦٤٦صحيح مسلم، رقم ) ١(
 .٦٧٨، ص٤٧٨٤سنن أيب داود، رقم ) ٢(
 .وكذلك رواه أمحد يف مسنده. ٥٠٤، ص٢١٩١جامع الترمذي، رقم ) ٣(
 .٥٠٤، ص٢١٩١جامع الترمذي، رقم ) ٤(
 .)٢/٣٣١( سهااألخالق اإلسالمية وأس) ٥(



  .)١(»الغضب وإال فليضطجع

إلنسان يف حالة الوقوف يكون مهيئًا لالنتقام وهو عالج لتهدئة النفس وإمخاد نار غضبها، ألن ا
الوصف النبوي هبذه أكثر منها يف حالة اجللوس، ويف حالة اجللوس منها يف حالة االضطجاع، لذا جاء 

الوصفة العلمية الدقيقة، اليت أكدهتا الدراسات النفسية املعاصرة، من أن أعصاب اجلسم ترختي وترتـاح  
االضطجاع، وهي احلقيقة جيب االلتفات إليها من قبل املختصـني لعلـوم   يف االنفعال أثناء اجللوس أو 
  .النفس، والعوام من البشر

كظم الغيظ أثناء الغضب بالعفو وعدم االنتقام، ألن ذلك يقضي على بذور الفنت، ويفـتح   - ٧
ملسـلمني  أبواب احملبة والتسامح بني الناس، ويسد أبواب الشيطان اليت ميكن من خالهلا أن يدخل بني ا

منـه   اًعند اهللا عظيم، ورضـوان  اًفيثري العداوات والبغضاء يف صفوفهم، مث إن هلذا الكظم والعفو أجر
الَِّذيَن ُيْنِفقُونَ ِفي السَّرَّاِء َوالضَّـرَّاِء  ((: يف تعداد صفات املتسابقني إىل اخلريات ومغفرة، يقول اهللا تعاىل

  .)٢())النَّاسِ َواللَُّه ُيِحبُّ الُْمْحِسنَِني َعنِ َوالْكَاِظِمَني الَْغْيظَ َوالَْعاِفَني

  :يف كظم الغيظ والعفو عن الناس كثرية جًدا نذكر بعًضا منها ةحاديث الواردألوا

من كظم غيظًا وهو يستطيع أن ينفذه دعاه اهللا يوم القيامة علـى  «: قوله صلى اهللا عليه وسلم
  .)٣(»رؤوس اخلالئق حىت خييِّره أي احلور شاء

ما من جرعة أعظم أجًرا عند اهللا من جرعة غيظ كظمها عبـد  « :وقوله عليه الصالة والسالم
  .)٤(»ابتغاء وجه اهللا

ما زاد اهللا عبًدا بعفو إال عًزا ومـا  ما نقصت صدقة من مال، و«: ويقول عليه الصالة والسالم
  .)٥(»تواضع أحد هللا إال رفعه اهللا

اضب على العفو والتسامح، واالبتعاد عن االنتقام وهـي  حاديث وغريها كثرية حتث الغألفهذه ا
ألهنا جتعله صاحب نفس قوية، تستطيع االنتقام ولكنها متتنع عنه  ؛ضوابط إميانية يلتزم هبا املؤمن الصادق

                                                 
 .وكذلك رواه أمحد وابن حبان. ٦٧٨، ص٤٧٨٢سنن أيب داود، رقم ) ١(
 .١٣٤سورة آل عمران، اآلية ) ٢(
 .٦١٠، ص٤١٨٦سنن ابن ماجه، رقم ) ٣(
 .٦١٠، ص٤١٨٩سنن ابن ماجه، رقم ) ٤(
 .١١٣٢-١١٣١، ص٦٥٩٢صحيح مسلم، رقم ) ٥(



امتثاالً لقول نبيه صلى اهللا عليه وسلم، فترسى هبذه الضوابط دعائم الوحدة بني أبناء اجملتمع، وترسـخ  
إضافة إىل سدها منافذ  .ح والعفو اليت تسمو بالنفس البشرية إىل أعلى مدارج السمو والرقيفكرة التسام

  .الشيطان وإغالقها مقاصده

علِّمـوا  «: لقوله عليه الصالة والسالم السكوت وضبط اللسان عن الكالم أثناء الغضب، - ٨
إطالق اللسان أثناء الغضـب  ألن  .)١(قاهلا ثالثًا »فليسكت أحدكم إذا غضبويسِّروا وال تعّسروا و

ضارة عليه وعلى اآلخرين، ومعلوم أثـر   تكون هلا آثاٌرقد جيعل اإلنسان يتلفظ بكلمات سيئة وبذيئة، 
، لكنـه هيهـات أن   له ، أو تصرفًا مؤذًيامعيًنا حنوهاإلنسان ميكن أن ينسى سلوكًا والكالم يف النفس، 

، وغالًبا ال يتلفظ اإلنسان الغاضب إال بالكلمات الـيت  قيل له ينسى كالًما جارًحا أو ثقيالً على النفس
نا الرسول األمني عليه الصالة والسالم ث، وقد يكون خمالً باآلداب العامة، وقد حمشاعر اآلخرينجترح 
يقول عليـه  الكالم خًريا فقد مسح به، االلتزام بالصمت والسكوت يف مجيع احلاالت، إال إذا كان  على

  .)٢(»ن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليقل خًريا أو ليصمتم«: الصالة والسالم

  :وقال الشاعر

  وال يلتام ما جرح اللسان        السنان هلا التئام اتجراح
وهو أعلى درجات اإلحسان، وهو امتثال حقيقي ألخالق النيب صلى  اإلحسان إىل املسيء - ٩

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعليه  كنت أمشي مع: اهللا عليه وسلم، فعن أنس رضي اهللا عنه قال
ُبرد جنراين غليظ احلاشية، فأدركه أعرايب، فجبذه بردائه جبذة شديدة، فنظرت إىل صـفحة عـاتق   

يا حممد، مر يل من «: النيب صلى اهللا عليه وسلم قد أثّرت هبا حاشية الرداء من شدة جبذته، مث قال
  .)٣(»مر له بعطاءمال اهللا الذي عندك، فالتفت إليه فضحك، مث أ

اتق اهللا حيثما ما كنت وأتبع السـيئة احلسـنة   «: ويقول صلى اهللا عليه وسلم يف حديث آخر
  .)٤(»متحها وخالق الناس خبلق حسن

ولنقلب صفحات التاريخ، ونروي ذلك املوقف الذي عجز الرياع من وصفه، وأدهش األعـداء  

                                                 
 .٢٠٧، ص ٢١٣٦مسند أمحد، رقم  )١(
 .٤١، ص١٧٤رقم صحيح مسلم، ) ٢(
 .٥٢٤-٥٢٣، ص٣١٤٩متفق عليه، واللفظ للبخاري يف صحيحه، رقم ) ٣(
 .٤٦٠، ص١٩٨٧جامع الترمذي، رقم ) ٤(



هو موقفه عليـه  وم أنظار العظماء والرؤوساء، أما ماثلةورة من اإلحسان النبوي بقيت واألصدقاء، ص
الصالة والسالم يوم فتح مكة من املشركني الذين آذوه واضطهدوه وأخرجوه وأصحابه من ديـارهم،  
وحاولوا قتله والتنكيل به، واهتموه باجلنون تارة وبالسحر تارة أخرى، وها هو اليوم يدخل مكة مـع  

ذللني صاغرين، الذين كانوا باألمس من ألد أعدائه، فال يـرى  أصحابه فاحتني، وانقادت إليه اجلموع مت
هؤالء املشركني وصناديدهم من هذا القائد الفاتح غري العفو والرمحة، فضرب الرسول الكرمي صلى اهللا 

: عليه وسلم أعظم مثل يف التسامح واإلحسان ملن أساء إليه، فقال عليه الصالة والسالم هلؤالء األعـداء 
اذهبوا فـأنتم  : خًريا أخ كرمي وابن أخ كرمي، قال: ش ما ترون أين فاعل بكم؟ قالوايا معشر قري«

  .)١(»الطلقاء

 وما أحوج الناس يف هذا العصر إىل مثل هذا املوقف الرحيم ال سيما من احلكام وامللوك والوزراء
لبالد والعبـاد،  لر وغريهم ممن بأيديهم مصائر الناس، فإن مثل هذه املواقف جتلب اخلري والنص والعلماء

  .ليكونوا مواطنني صاحلني خملصنيوترجعهم إىل دين اهللا رجعة حقيقية، وتدفعهم 

وعدم احلكم علـى شـيء إال بعـد     احللم والتحلي بكل مكارم األخالق عند الغضب، - ١٠
هـو  درًءا للمفاسد اليت قد تترتب على االندفاع واالنتقام، واحللم من صفات املؤمنني، و التحقق منه،

سبب لعالج كثري من املشكالت النفسية ومنها الغضب، وهو دواء ناجع أينما حل لقول النيب صلى اهللا 
  .)٢(»إن الرفق ال يكون يف شيء إال زانه وال يرتع من شيء إال شانه«: عليه وسلم

، حتققه من القضيةأن ال حيكم وهو غضبان خشية عدم  للقاضيلذا كان التوجيه النبوي واضًحا 
كم بني اثنني وهو دحأال يقضني «: اق الضرر بأحد املتخاصمني، حيث قال عليه الصالة والسالموإحل

  .)٣(»غضبان

فقد جاء زيد بن سعنة قبل إسالمه إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وطالبه بدين له عليـه بغلظـة   
اهللا عنه، فقام إىل  وجفاء، والنيب عليه الصالة والسالم يعامله حبلم وسعة صدر، وكان عنده عمر رضي

أنا وهو كنا أحوج إىل غري هذا يا عمر، «: زيد ينهره عن ذلك، فقال له الرسول صلى اهللا عليه وسلم
وأمر بأداء الدين إليه، وأن يزاد علـى حقـه   . »سن القضاء، وتأمره حبسن التقاضييا عمر، تأمرين حب

ك سبب إسالمه رضي اهللا عنه وجناته من مقابل الذعر الذي أصابه من قبل عمر رضي اهللا عنه، فكان ذل
                                                 

 .٥٥-٤/٥٤السرية النبوية البن هشام، ) ١(
 .١١٣٣، ص٦٦٠٢صحيح مسلم، رقم ) ٢(
 .١٢٣٢-١٢٣١، ص٧١٥٨متفق عليه، واللفظ للبخاري يف صحيحه، رقم ) ٣(



  .)١(غضب اهللا عز وجل وناره

  :-رمحه اهللا  -ويقول اإلمام الشافعي 

 خياطبين السفيه بكـل قـبح  
 يزيد سـفاهة فأزيـد حلًمـا   

  

 فأكره أن أكـون لـه جميبـا     
 كعود زاده اإلحـراق طيًبـا  

  
لالنتقام أو الكـالم، ألن  أن ميتلك الغاضب نفسه أثناء الغضب، ويتحكم هبا وال يطلقها  - ١١

ضبط النفس، واالستيالء عليها أثناء الغضب، وإيقافها عن االنفعال واهليجان، هـو القـوة احلقيقـة    
لإلنسان، فاإلنسان القوي هو الذي يستطيع التغلب على نفسه، أما الذي ينساق وراء النفس وأهوائها 

، لذلك قال نبينا حممد صـلى اهللا عليـه   وشرورها فهو ضعيف ال ميكنه الصمود يف األزمات والشدائد
ليس الشديد بالصرعة إمنا الشديد الذي ميلك نفسه عنـد  «: وسلم يف بيانه حلقيقة القوة والشجاعة

  .)٢(»الغضب

  :حكم تصرف الغاضب
، فتصرفاته كلها معتربة وعليها أحكام مسؤولية تصرفاته وال يعفيه عن الغاضب يعذرالغضب ال 

ماالً فإنه يضمن املال الذي أتلفه، وإذا قتل نفًسا فإنه يقتص منـه، وإذا تلفـظ   وعقوبات، فإذا أتلف 
بالكفر فيحكم عليه بالردة عن اإلسالم حىت يتوب، وإذا طلّق زوجته فإن طالقه يقع إال يف حالة واحدة 

ول صلى الوعي ال يدري ما يقول، فإنه يف هذه احلالة ال يقع الطالق، لقول الرس افاقًد كان الغاضبإذا 
وهكذا فتصرفاته معتربة وتقع عليه مسؤولية تلك . )٣(»ال طالق وال عتاق يف إغالق«: هللا عليه وسلما

  .التصرفات

* * *  

                                                 
 .٢/٣٢يف املستدرك  احلاكمرواه ) ١(
 .١٠٦٦، ص٦١١٤صحيح البخاري، رقم ) ٢(
 .٣١٧، ص٢١٩٣سنن أيب داود، رقم ) ٣(



  

  الدعاة واملربون والغضب
هذه وقفة خاصة ألمهيتها، وضرورهتا يف هذا العصر لصنف من أعلى أصناف الناس، وهم الذين 

مهمة العلم والدعوة والتربية  :العظيم وهو لم، الذين محلوا مرياثهيقومون مبهمة حممد صلى اهللا عليه وس
واإلصالح، ما أحوجهم إىل دراسة هذا األمر العظيم وهم يسريون يف طريقهم امليمون، لينالوا الدرجات 

  .العلى
فيهـا  الدعوة والتربية مهمة عظيمة ويف الوقت نفسه مهمة شاقة؛ لذا عظم واشتد شأن احللـم  

لغضب شأهنم شأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الذين حيملون مرياثه، كيـف يغضـب   والبعد عن ا
املريب ويريد ممن يربيهم أن يعملوا بتوجيهاته وينفذوا أوامره؟ وكيف يغضب الداعية وهو قد ندب نفسه 
لنصح الناس وتوجيههم وتصحيح أخطائهم وتعديل سلوكهم؟ كيف يغضب العامل الذي يريـد تبليـغ   

  .هللا جل وعال ودين اهللا سبحانه وتعاىلكلمة ا

نعم، قد يولد بعض الناس ويكون من صفاهتم سرعة الغضب، ولكن من أراد املعايل فليتحمـل  
  .الصعاب ومشاق الصعود إليها، واحللم بالتحلم كما أن العلم بالتعلم

  .تريد الناس أيها الداعي أن يستمعوا إليك فاحلم وابتسم

  .فارأف هبم وحتملهم تريد أن يصححوا أخطاءهم
  .منهم بدرتريد أن حيبوك فأظهر حبهم واصرب على ما 

  .تريد أن تنقلهم من الضاللة إىل اهلدى فتحمل عظم النقل
  .تريد طريق األنبياء واملرسلني فاعلم أنه مفروش بالصعاب واألشواك

  ).الغضب(تريد أن ترى مثار عملك فابتعد عما يعكر صفو طريقك ومنه 

  .ثر يف أفكارك ومنهجك فتقرب إىل الناس وإن أغضبوكتريد أن تؤ
  .تريد أن تنقل ما لديك من علم نافع فال تغضب

واملسؤول الداعي وفهي لك أيها املريب  وصية لعامة الناس )ال تغضب(وأخًريا أقول هنا إن كانت 
  .أهم وأجدى وأشد

* * *  



  

  ةـــاخلامت
ع الطب النفسي النبوي، الذي وصفه لنا كان جولة م )ال تغضب(حول حديث  إن هذا البحث

نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم، الذي ال ينطق عن اهلوى وإمنا هو وحي يوحى، أطلعنا على كثري مـن  
أسرار النفس البشرية ومشكالهتا وأمراضها، اليت مل نكن نعرف عنها إال اليسري، وأرشدنا إىل الـدواء  

، وتفادي أخطارها على املسلمني وأوطاهنم، ليكونـوا صـفًا   الناجع ملعاجلة هذه املشكالت واألمراض
واحًدا كالبنيان املرصوص يشد بعضه بعًضا، وأطلعنا هذا النيب الكرمي عليه أفضل الصالة وأمت التسـليم  
على حقيقة العالقة بني النفس البشرية ودور الشيطان فيها، وطرقه اليت يدخل منها إىل اإلنسان ويغريـه  

بة، ويصور له اخليال واقًعا، واحلقيقة خياالً، ودلنا عليه الصالة والسالم على طرق الوقاية باآلمال الكاذ
ة محيدة ال يـؤتى إال  من الوسواس اخلناس عند الغضب، وااللتزام باحللم يف األمور كلها فإن احللم صف

اة سـعيدة  النفسي، ميكن للمسلم أن يعيش حي وهبذا التشخيص النبوي وهذا العالج .لذي حظ عظيم
  .مراض النفسية والتوترات العصبيةبعيدة عن األحقاد واملشاجرات، ويعيش حياة هادئة بعيدة عن األ

وبعد؛ فهذه كلمات جرى هبا القلم علها تكون مؤشرات نافعة تنفع كاتبها وقارئها، وتكون من 
ر، وأن يعيذنا من الشيطان املدخرات يف احلياة وبعد املمات، أسأل اهللا تعاىل أن يرزقنا احللم وسعة الصد

   .الرجيم، وأن يقينا الغضب وسائر الشرور واآلثام إنه مسيع قريب جميب
وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه والتابعني هلم إىل يوم الدين، وآخـر  

  .دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني
  /كتبه

  فاحل بن حممد بن فاحل الصغيِّر

 ١١٥٣١-الرياض  ٤١٩٦١. ب. ص

Email: mfalehmalsgair@yahoo.com 

  

* * *



  

  عـــثبت املراج
  الكتب: أوالً

  .القرآن الكرمي

  .ة امليدايننكعبدالرمحن حسن حب/ األخالق اإلسالمية وأسسها .١

، دار السـالم، الريـاض   ١، إشراف صاحل بن عبدالعزيز آل الشـيخ، ط سنن ابن ماجه .٢
 .م١٩٩٩هـ، ١٤٢٠

، دار السـالم، الريـاض   ١اف صاحل بن عبـدالعزيز آل الشـيخ، ط  ، إشرسنن الترمذي .٣
 .م١٩٩٩هـ، ١٤٢٠

علّق عليها وخرج أحاديثها وصنع فهارسها عمر عبدالسـالم  . السرية النبوية البن هشام .٤
 .م١٩٨٧هـ، ١٤٠٨، دار الرياض للتراث، القاهرة ١تدمري، ط

 .صحيح ابن حبان .٥
، دار السـالم، الريـاض   ١الشيخ، ط، إشراف صاحل بن عبدالعزيز آل صحيح البخاري .٦

 .م١٩٩٩هـ، ١٤٢٠
، دار السـالم، الريـاض   ١، إشراف صاحل بن عبـدالعزيز آل الشـيخ، ط  صحيح مسلم .٧

 .م١٩٩٩هـ، ١٤٢٠
 .م١٩٦١، مكتبة األجنلو املصرية، ٣عثمان جنايت، ط. د. علم النفس يف حياتنا اليومية .٨
 .م١٩٩٤هـ، ١٤١٥لرياض، ، دار املسلم، ا١، عبدالعزيز حممد النغيمشي، طالغضب .٩
لإلمام احلافظ أمحد بن علي بن حجـر العسـقالين،   فتح الباري شرح صحيح البخاري،  .١٠

 .م١٩٩٧هـ، ١٤١٨ - لبنان - ، دار الكتب العلمية، بريوت٤، ط١ج
، أمحد عبدالرمحن بن قدامى املقدسي؛ خرج أحاديثه عبـدالقادر  خمتصر منهاج القاصدين .١١

 .م١٩٨٣هـ، ١٤٠٣ ، مكتبة املؤيد،٣أرناؤوط، ط
 .لنيسابوريلإلمام احلافظ أيب عبداهللا احلاكم ا، املستدرك على الصحيحني .١٢



، دار السـالم، الريـاض   ١إشراف صاحل بن عبدالعزيز آل الشـيخ، ط  ،مسند أيب داود .١٣
 .م١٩٩٩هـ، ١٤٢٠

 .م١٩٩٨هـ ، ١٤١٩، بيت األفكار الدولية للنشر والتوزيع، مسند اإلمام أمحد .١٤
إعداد وتقنني حممد حمروس حممد الشناوي، . دراسة عاملية: تعدد األبعادمقياس الغضب امل .١٥

 .م١٩٩٣هـ، ١٤١٣، دار اخلرجيي، الرياض ١عبدالغفار عبداحلكيم الدماطي، ط
لإلمام مالك بن أنس، صححه وعلّق عليه حممد فؤاد عبدالباقي، طبعـة جديـدة   ، وطأامل .١٦

 .لبنان - مصححة، توزيع دار الكتب العلمية، بريوت
مصطفى البغا، حميي الدين مستو، مؤسسـة علـوم   . د. الوايف يف شرح األربعني النووية .١٧

 .م١٩٨٠هـ، ١٤٠٠بريوت،  -القرآن، دمشق 
  :الدوريات: ثانًيا

 ٣٩٤، ع٣٥الرابطة اإلسالمية، س. مصعب بن عبداملنعم عبدالرؤوف. مجاع الشر الغضب .١٨
  .٤٤-٤٢، ص)هـ١٩٩٧هـ، ديسمرب ١٤١٨شعبان (

 ٤٠، ع٧إعداد ماجد أمحد املويف، صـحة اخللـيج، س  . ١ -ة عن الغضب حقائق علمي .١٩
 .٢٧-٢٦، ص)م١٩٩٩هـ، سبتمرب ١٤٢٠مجادى األوىل (
إعـداد  . القناعة واالبتعاد عن التوتر التقاء ثورة الغضـب : ٢-حقائق علمية عن الغضب  .٢٠

-٣٢، ص)م١٩٩٩هـ، نوفمرب ١٤٢٠رجب ( ٤١، ع٧ماجد املويف، صحة اخلليج، س
٣٣. 

حممد رجاء عبداملتجلي، الـدفاع العسـكري،   . ب انفعال عنيف لإلسالم منه موقفالغض .٢١
 .٦٢-٥٨، ص)م١٩٩٦هـ، أبريل ١٤١٦ذو القعدة ( ١٠٢، ع٣٤س

ربيع ( ١٠٧، ع٣١عبداحلميد غزي حسني، اجلندي املسلم، س. كيف نعاجله؟ الغضب داء .٢٢
 .٣٩-٣٨، ص)م٢٠٠٢هـ، مايو ١٤٢٣مجادى األوىل / األول

 ٥١٢، ع٥٥صاحل علي أبو عراد الشهري، املنهل، مـج . النبوي التربوي الغضب وعالجه .٢٣
 .٢٩-٢٦، ص)م١٩٩٤فرباير / هـ، يناير١٤١٤شعبان (
 ٢٤٣، ع٢١اجمللة العربية، س -.حممد مصطفى السمري . الغضب وكيف عاجله اإلسالم؟ .٢٤



 .٤٣-٤٢، ص)م١٩٩٧سبتمرب / هـ، أغسطس١٤١٨ربيع اآلخر (
 ٢٥٥، ع٢٢فوزي عبدالقادر الفيشاوي، الفيصل، س. د. بقوة الصيام يف مواجهة الغض .٢٥

 .٤٥-٤٠، ص)م١٩٩٨هـ، يناير ١٤١٨رمضان (
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