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 الباب األول

 مقدمة

 بواعث البحث  .أ

ا صلى ا عليو وسلم  بواسطة ادللك  القرآن ىو كالم ا تعاىل ادلعجز، ادلنـزل على الرسول

 ىو  و اما احلديث.جبـريل األمُت، ادلتـواتـر لفظو مجلة وتفصيال، ادلتعبد بتالوتو، ادلكتوب يف ادلصاحف

  ما أثـر عن النىب صلى ا عليو وسلم  من قول أو فعل أو تقـريـر أو صفة خلقية أو خلقية أو سـَتة

السنة مصدر دلعرفة احلكم و قانون اإلسالم الذي يتعلق بالعقائد  سواء كان قبل البعثة او بعدىا،

 نعلم أن .والعبادات، ثبت احلكم، أخالق، و إجتماعي، لذالك جيب لفهم القرأن واحلديث باحلق

فقد كان النيب صلى ا . السنة ىي التفسَت العملي للقرآن، والتطبيق الواقعي، وادلثايل أيضا لالسالم

فمن أراد أن يعرف ادلنهج العملي لإلسالم خبصائصو  .عليو وسلم ىو القرآن مفسرا، واإلسالم رلسما

 .وآركانو، فيلعرفو مفصال رلسدا يف السنة النبوية

وىذا  .يف اجملتمع اإلسالمى قد ظهر الرأي ادلتطرف الذي يرى أن فهم للحديث ىو كان راجحا

من أسباب االختالفات يف وجهات النظر أو الفهم أو شرح نص احلديث على  أن تقوم بو اجلماعات 
                                                           

 24. ، ص( م2009 / ىـ1430دار الفكر، : بَتوت)أصول احلديث علومو ومصطلحو،  زلمد عجاج اخلطيب، 
 65. ، ص( م1976ادلكتب اإلسالمي، : بَتوت)، السنة و مكانتها يف التشريع اإلسالمي مصطفي حسٍت السباعي، 

 27.  ، صأصول احلديث علومو ومصطلحوزلمد عجاج اخلطيب، زلمد عجاج اخلطيب، 
  15. ، ص(مكتبة وىبة، بدون سنة: القاىرة)،  ادلرجعية العليا ىف اإلسالم للقرآن والسنةيوسف القرضاوي، 
   25. ، ص(2004دار السروق، : القاىرة)، كيف نتعامل مع السنة النبويةيوسف القرضاوي،  

  25. ص كيف نتعامل مع السنة النبوية،يوسف القرضاوي،  
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 جيب أن يرتبط فهم احلديث مع سياقو أم ال؟ وىل ىل والقضية يف خطاب من فهم احلديث.األخرى

  .جيب أن يرتبط يف سياق احلديث إىل النيب وادلستمع واجملتمع عندما كان يتحدث حديثا

وفهم احلديث من االمور ادلهمة الن ادلشكلة ىف اجملتمع تتنوع وتتفرق ىف كل مكان وزمان 

ومن االمور الىت البد علينا إىتمامها، . واحلديث ىو ادلصدر الثاىن ىف التشريع االسالمى سوى القرآن

. وكان االسالم يهتم ىذا االمر فقد ذكرت االيات القرآنية واالحاديث النبوية عن ذلك" الغضب"يعٌت 

إّن عملّية الذكاء العاطفي يف القرآن ذكرت كثَتا . ("العاطفة"والغضب معروف ىف اصطالح آخر بـ  )

لذلك، كان ادلفتاح األساسي للذكاء العاطفي يف القرآن ميكن العثور عليها بكلمة القلب . مع القلب

 .وادلصلطلحات األخرى ادلشاهبة بوظيفة القلب مثل النفس واحلدث

 صلد أن الكاظمُت الغيظ ذكر بعد ادلتقُت، وىم الذين ينفقون 134-133ويف سورة آل عمران 

: قال ا تعاىل يف القرآن. يف السراء والضراء، وىذا من خصائص الذين سبكنوا من االمتناع عن الغضب

 133َوَسارُِعوا ِإىَل َمْغِفرٍَة ِمْن َربُِّكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها السََّمَواُت َواأْلَْرُض أُِعدَّْت لِْلُمتَِّقَُت ﴿

 ﴾134الَِّذيَن يـُْنِفُقوَن يف السَّرَّاِء َوالضَّرَّاِء َواْلَكاِظِمَُت اْلَغْيَظ َواْلَعاِفَُت َعِن النَّاِس َواللَُّو ُيُِبُّ اْلُمْحِسِنَُت ﴿

                                                           

 Center for: جوكجاكرتا)، Memahami Hadis Nabi (Metode dan Pendekatannya)نذار علي، 

Educational Studies and Development (CESaD) YPI Ar Rahmah ،2001113. ، ص1، ط(م 
 114. ، صMemahami Hadis Nabi (Metode dan Pendekatannya)نذار علي، 

  134-133: آل عمران 
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إّن وجود الغضب قد امتلكو اإلنسان منذ الصغار، قبل أن يستطيع الصيب الكالم، فإّن 

والغضب ىو النتيجة من . العاطفة اليت تطّورت يف نفسو ىوالسرور، واخلوف، واإلعجاب، والغضب

واإلنسان أحيانا يغضب من خالف، أو . عدم الرضى ادلًتاكم دبا ال يّتفق مع رغباتو وآراءه من أحوال

 .استهزاء، أو سخرية، أو اضطراب، أو ضغطات من أمل

انقطاع األخوة، : إن مل يكن الغضب شللوكا من قبل صاحبو قد يأيت باخلسارة العظيمة مثل

 .وانكسار الصحبة، وفساد الصحة، بل ييدي إىل ظهور ادلشكالت اليت ال تقف عند حدّ 

. ادلشاجرة وادلظاىرة: اآلن، صلد أنواع الغضب الذي ال يراقب الذي يسّبب أقانيم سلسِّرة، مثل

تعبَت الغضب كادلظاىرة الذي يسّبب العمل الفوضي ادلشتعل يف اجملتمع عاقبة من الغضب الذي ال 

َثٍِت َُيَِْت ِبْن يـُْوُسف َأْخبَـَرنَا أَبُو َبْكٍر ُىَو اِْبُن ِعَياش َعْن َأِب حصُت َعْن َأِبْ َصاِلٍح َعْن َأِب  .يراقب َحدَّ

فـََردََّد  . (آل تـَْغَضْب )أَنَّ َرُجالً قَاَل لِلنَّيبِ َصلَّى اُ َعَلْيِو َو َسلََّم أَْوِصٍِتْ قَاَل : ُىَريـْرََة َرِضَي اُ َعْنُو  

 (آل تـَْغَضْب )ِمرَارًا قَاَل 

                                                           

، Refika Aditama: بندنج)، Psikologi Marah Perspektif Psikologi Islam،يادي فورونطا، و رمحة مليونو
 ix.  ، ص(2006

، 4ج،  ( ى1400ادلكتبة السلفية، : القاىرة)اجلامع الصحيح ادلختصر، زلمد بن إمساعيل أبو عبدا البخاري اجلعفي،  
 6116، ح 112. ص
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ألن الغضب من األمور الطبيعية ال ميكن . ما من إنسان إالّ أن يغضب على أحد أو شيء ال يرضى بو

. وإن مل منلكو فإنو يأيت بادلضرات؛ ال تنحصر على صاحبو، بل ذباوز إىل من حولو. لنا إنكار كونو

 .لذلك، ُحّذرنا ألن منلك أنفسنا عند الغضب على شيء أو أحد ال نرضى بو

كما قال النيب . إّن الذي ميلك نفسو عند الغضب مع أنو يقدر على ذلك، فإنو من األقوياء

 : صلى ا عليو وسّلم

حدثنا عبد ا بن يوسف أخربنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن ادلسيب عن أِب ىريرة رضي ا 

َا الشَِّديُد الَِّذي مَيِْلُك نـَْفَسُو )أن رسول ا صلى ا عليو و سلم قال : عنو  لَْيَس الشَّديُد بِالصَُّرَعِة ، إمنَّ

 . ((ِعْنَد اْلَغَضِب 

وإذا حاولنا البحث من عالقة بُت . إن األمر يف الغضب أمر يشمل مجيع نواحي اجملتمع

الظواىر اجلسمانية والغيظ أو الغضب كأن نبحث يف النظرية ادلركزية، فإّن الظواىر اجلسمانية عندىا ىي 

فإنّو يغضب أوال مث ظهرت التغَتات يف ادلظهر اجلسماين فتحصل . النتيجة من الشعور يف نفس االنسان

 .إذن، عند ىذه النظرية أّن الظواىر اجلسمانية ىي النتيجة من شعور يف نفس أحد. النتيجة من ذلك

                                                           

 xi. ، ص(2011فستكا فسنًتين،: جوكجاكرتا )،Kiat Mengatasi Rasa Marah Anda زلمد فيصل، 
 

. ،ص4،ج،(ى1400ادلكتبة السلفية، : القاىرة)اجلامع الصحيح ادلختصر، زلمد بن إمساعيل أبو عبدا البخاري اجلعفي، 
دار : بَتوت)، ادلوطا، 4779، ح 265، ص4، ج،(م1994/  ى1414دار الفكر، : بَتوت)، أنظر سنن اِب داود، 6114، ح 112

 12، ح 790.، ص(م1994/  ى1414اجليل، 
 41. ، ص(Armico ،1982: بند نج ) ،Tanya Jawab Psikologi Umum، ديدي 
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وادلثال يف ذلك أن رجلُت يف عهد رسول ا صلى ا عليو وسلم يتساخران قرب رسول ا 

 :  وىذا ىو احلديث عن ذلك. ويغضب واحد منهما، حىت أشرف أنفو على االنكسار من شّدتو

َلى َعْن ُمَعاٍذ  ثـََنا َعْبُد اْلَمِلِك َعِن اْبِن َأِب لَيـْ ثـََنا زَائَِدُة َحدَّ ثـََنا أَبُو َسِعيٍد َحدَّ َثٍِت َأِب َحدَّ ثـََنا َعْبد اللَِّو َحدَّ َحدَّ

قَاَل اْسَتبَّ َرُجاَلِن ِعْنَد النَّيبِّ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم فـََغِضَب َأَحُدُُهَا َحىتَّ أَنَُّو لَُيَتَخيَُّل ِإيَلَّ أَنَّ أَنـَْفُو لََيَتَمزَُّع 

ِمْن اْلَغَضِب فـََقاَل َرُسوُل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم ِإينِّ أَلَْعَلُم َكِلَمًة َلْو يـَُقوذُلَا َىَذا اْلَغْضَباُن َلَذَىَب َعْنُو 

 .اْلَغَضُب اللَُّهمَّ ِإينِّ أَُعوُذ ِبَك ِمْن الشَّْيطَاِن الرَِّجيمِ 

قد نلتقي . ىذا احلديث يدل على احلث بقراءة التعّوذ عند الغضب، ألن الغضب من الشيطان

بناء على ىذه ادلشكلة بعثت الكاتبة ىف  .حبال ذبرّنا إىل الغضب، وكثَتا نفشل يف منعو يف ذلك احلُت

 .حبث الغضب الذى يستفاد من االحاديث النبوية، فينبغي إجراء البحث العلمي فيو

 تنظيم المشكلة .ب

 :  تنظيم ادلشكلة اىل قسمُت كماتلىبناء بواعث البحث السابقة اليت تقدم ذكرىا، فالكاتبة 

 كيف فهم احلديث عن الغضب نصيا ؟ (1

 كيف فهم احلديث عن الغضب معنويا ؟ (2

 .وهبذا، فإن ىذا البحث العلمي زلصور على ادلباحث ادلتعلقة بالنقاط اليت سبق ذكرىا

 

                                                           

 20. ، ص5، ج، (ميسسة قرطبة، بدون السنة: القاىرة)، مسند اإلمام أمحد بن حنبلأمحد بن حنبل، اإلمام  
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 تحديد الموضوع. ج

لتوضيح ادلشكلة و االجتناب عن خطاء الفهم يف ىذا البحث، فالكاتبة ربدد ادلصطلحات 

 :ادلستعملة ىف ادلوضوع، كما تلي 

  ، احلديث ىو ىو معرفتك الشيء بالقلب َفِهَمو فـَْهماً وفـََهماً وَفهامةالفهم :فهم احلديث 

صّلى ا عليو وسّلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سَتة  كّل ما أثر عن النىب

 .و فهم احلديث ىنا مًتادف بفقو احلديث.سواء كان ذالك قبل البعثة كتحنثو يف غار حراء ام بعده

يوسف القرضاوي فهم احلديث ىو النظُر فيما ُبٍِتَ من األحاديث على أسباب . و قال د- 

خاصة أو ارتباط بعلة معينة، منصوص عليها يف احلديث أو مستنبطة منو أو مفهومة من الواقع الذي 

 و ادلقصود من فهم احلديث ىنا استخراج معاىن احلديث نصا ومعٌت عن  الغضب .سيق فيو احلديث

تغَت الغضب ، والدعاء عند وستبُت عن احلديث ىف هني الغضب،و  " الغضب" عن يعٍت فهم احلديث

   .اذليئة عند الغضب

الغضب .الغضب ىو  تغَت ُيصل عند غليان دم القلب ليحصل عنده التشفى للصدر

أو الشعور الذي ييدي إىل اعتداء  (ما يأيت من داخل نفس اإلنسان)اصطالحا ىو التغَتات الداخلية 

                                                           

 459. ،  ص12، ج،(دار صادر، بدون السنة  - بَتوت )، لسان العربزلمد بن مكرم بن منظور األفريقي ادلصري،    
 19. ، ص(م2006/ىـ1426- دار الفكر- بَتوت )، أصول احلديث زلمد عجاج اخلطيب،  

 15.  ص،(ى1411/ م1991مكتبة وىبة، : القاىرة)، ادلدخل لدراسة السنة النبويةيوسف القرضاوي، 
 168. ، ص(1985مكتبة لبنان، : بَتت) كتاب التعريفات، على بن زلمد الشريف اجلرجاىن، 
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أو ظهور شعور غضب نتييجة من امتناع أحد من احلصول على وتعذيب ظنا أنو يداوي أدلا يف قلبو

ميكن أن نقسم الغضب حسب ما ورد يف اآلحاديث النبوية الشريفة إىل نوعُت،  .شيء أو حال

 ولكل منهما حاالتو ومقاماتو وسلوكياتو، وآثاره على النفس واجملتمع، من سعادة أو شقاء، وىي 
 .  الغضب المذمومو ادلقصود من الغضب ىنا . والغضب ادلذموم (الواجب)الغضب امود 

 أهداف البحث وأهّميته.  د

 أىداف البحث

 :بناء على ادلشكالت اليت تقّدم ذكرىا، فيهدف ىذا البحث العلمي إىل النقاط التالية

 معرفة فهم احلديث عن  الغضب نصيا: أوال

 معرفة فهم احلديث عن  الغضب معنويا: ثانيا

 أُهية البحث. 2

 :يرجى من كون ىذا البحث العلمي أن يأيت باالُهية كما تلي

لزيادة خزنة العلمية لتطوير التفكَت على دراسة علماء احلديث، خاصة يف احلديث عن  (1

 .الغضب

                                                           

، Refika Aditama: بندنج) ،Psikologi Marah Perspektif Psikologi Islamيادي فورونطا، و رمحة مليونو، 
  7 ، ص(2006

Fudyartanta
 

 ، Psikologi Umum،(جوكجاكرتا : pustaka pelajar ،2011) 339. ص 
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 إعالم الناس عن كيفية إمساك الغضب الىت تستفاد من االحاديث النبوية (2

 والتحذير عن ضرر  الغضب وعواقبو، فإن ىذا البحث العلمي يأيت دبعلومات ليسلم من  (3

 .ضرره

  .الدراسات السابقة. ه

إن الدراسات السابقة مهمة لكل باحث قبل القيام بالتحليل عن موضوع البحث الذي سيقوم 

 .وجدت الباحثة الكتب اليت تبحث عن حديث غضب. بو التحليل

 Emosi Penjelajahan Religio- Psikologis Tentang Emosi Manusia di  :الرسالة .1

dalam Al-Qur’an،زلمد داروس ىدى  Emosi Penjelajahan Religio- Psikologis 

Tentang Emosi Manusia di dalam Al-Qur’an، ( جاكرتا :Erlangga ،2006 .) يف

العاطفة الىت تبحث عن احلزن و الفرحان وجدت أيضا عن تلك  الكتب يشتمل على 

 162الغضب ىف صفحو 

 :يوجياكرتا )،زلمد فيصل .مد فيصل Kiat Mengatasi Rasa “Marah Anda“ كتاب .2

2011, Pustaka Pesantren  ) .يف الكتب يشتمل على أحاديث الغضب مع شرحو. 

 "فهم احلديث عن الغضب"والفارق ىذه البحث باألحباث اآلخر ىي ىناك خاصة عن

 

 



9 

 

 

 منهج البحث. و

 نوع البحث. 1

 Library) " الدراسة ادلكتبية"كان البحث العلمي الذى ستعملو فيو الباحثة نوعو 

Research) ." فالباحثة ذبمع البيانات يعٌت  مجع البيانات من الكتب ادلتنوعة اليت تتعلق بالبحثو ىي 

و يصف بصفة التصويرية يعٌت تصوير فهم . االحاديث الىت توخذ من كتب احلديث الىت تتعلق بالغضب

 ." الغضب"احلديث عن 

وكانت وظيفة النيب صلى ا عليو وسلم عند ذكر احلديث، وحالتو النفسية، واألمور ادلتعلقة 

وكفاءة الصحابة يف استيعاب احلديث، وأحواذلم النفسية . بنفسو  تساعد كثَتا يف فهم معٌت احلديث

 فَتغب الباحث يف ىذا البحث .واألمور ادلتعلقة بأنفسهم كذلك تيثر يف استيعاب معٌت احلديث

 .العلمي يف استخدام مدخل النفس عن الغضب

 البيانات و المصادر. 2

 البيانات . أ

 : البيانات اتاجة يف ىذا البحث تتكون من قسمُت، ىي

 البيانات األساسية  (1

                                                           

 113. ص، Memahami Hadis Nabi (Metode dan Pendekatannya) نذار علي، 
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فأما البيانات األساسية يف ىذا البحث فهي األحاديث اليت توخذ من كتب احلديث التسعة 

 .متعلقة بالغضب

 البيانات الثانوية (2

وأما البيانات الثانوية ىي ادلباحث الىت تتعلق مفهوم الغضب، ضرره، وكيفية امساكو  يف  

 (Psikologi)النفسيةكتب شروح احلديث وما يتعلق هبا ضلو كتب التصوف وكتب 

 مصادر البيانات. ب

 مصادر البيانات يف ىذا البحث تتكون من قسمُت أيضا، و ىي

 المصادر األساسية (1

مصادر البيانات األساسية يف ىذا البحث يعٍت كتب األحاديث التسعة و ىي 

 أِب داود، سنن الًتمذي،النسائى، سنن بن ماجو سنن صحيح مسلم، صحيح البخاري،

  .وغَت ذلك. مسند اإلمام أمحد

 ادلصادر الثانوية (2

أما مصادر البيانات الثانوية يف ىذا البحث ىي الكتب ادلتنوعة ادلتعلقة ببحث 

مفهوم الغضب وىذه ادلصادر توخذ من كتب شرح ضلو كتاب اجلامع الصحيح للبخاري و 

وكتب الىت كتاب احلديث شروحو فتح البارى البن حجر العسقالين، التصوف وكتب النفسية 

 .تتكلم عن مادة البحث و مثل كتاب إحياء علوم الدين إلمام الغزايل غَتىا 
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 طريقة معالجة البيانات  .3

لتحصيل البيانات اتاجة، تقوم الباحثة بطريقة معاجلة البيانات ادلكتبية يعٌت مجع 

لتسهيل حبثها .–البيانات ودراستها من الكتب اليت تتعلق هبذا البحث اليت وجدت يف ادلكتبة 

 :تسلك الباحثة اخلطوات اآلتية

ادلعجم ادلفهرس أللفاظ "تبحث الباحثة عن أحاديث اليت تتعلق بالغضب يف كتاب  .أ 

 "غضب"يف لفظ " احلديث النبوي

 مصادرىا أي  منع البياناتجم .ب 

 .اختيار البيانات وتفريقها إىل البيانات األساسية والبيانات الثانوية .ج 

 .حصر اآلحاديث اليت تدور حول ىذا الغرض ومجعها .د 

 تحليل البيانات . 4

 لكي ذبد الباحثة تصوير ادلشكلة (deskriptif)زبدم البيانات على سبيل وصفي 

 :لتسهيل حبثها تسلك الباحثة اخلطوات اآلتية. وزلاولتها و شرحها مناسبة بًتتيب البحث

 .فهم السنة يف ضوء القرآن الكرًن.  1

 .مجع األحاديث الواردة يف ادلوضوع الواحد.  2

 .فهم األحاديث يف ضوء أسباهبا ومالبساهتا ومقاصدىا 3

 . مث ربلل البيانات بعون النظرية و بآراء الباحثة نفسها 4
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 .أخذ النتائج باالستنباط 5

 ترتيب البحث. ز

 فهم احلديث عن الغضب، وقد جعلت بابويف ىذا البحث درست الباحثة للمسائل يف 

 : كما تـري يف ادلضامُت التاليةحبثها على اربعة أبواب

 تناول فيو بواعث البحث اليت توضح أسباب اختيارىا  مث بّينتو تنظيم بادلقدمة ،: الباب األول

ادلشكلة، و ذكرتو بتحديد موضوع البحث ، و أىدافو وأُهيتو، وتبعتها ذلك بذكر أىّم الدراسات 

 .والبحوث السابقة فيما يتعلق هبذا ادلوضوع ، مث ختمتها ببيان ترتيب البحث

وفيو ثالثة أقسام .  اشتمل على النظرية العامة عن مفهوم الغضب ىف اإلسالمالباب الثانيمث  

 . الطريقة ىف معاجلة الغضب:أخطار الغضب عند العلماء ، والثالث: تعريف الغضب ، والثاين: األول: 

وىذا ينقسم إىل . األحاديث عن الغضب اشتمل على البحث عن فهم  ثم الباب الثالث

تغَت اذليئة عند الغضب ،  الدعاء عند  ،هني الغضب : األحادث عن الغضب: ( 1: ثالثة أقسام

 . فهم معٌت احلديث من ناحية النفس :(3 ،  فهم احلديث نصيا، دراسة متون احلديث:( 2  .الغضب

 .اخلاسبة بينت فيو بُّت فيو أىّم النتائج اليت توصل إليها، وبعض التوصيات: الباب الربعمث 


