
37 
 

 الباب الثالث  

 فهم الحديث عن الغضب

 األحاديث التي تتعلق بالغضب . أ

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

 .فوجدت فيو األحاديث التالية. "غضب"يف لفظ " النبوي

 عدد  البحث الكتاب وادلؤلف ادلوضوع رقم

هني  1

 الغضب

 األدب، كتاب صحيح البخارى لإلماـ البخارى

الغضب،  من احلذر باب

 4،  جزء

1 

اىب  الرتمذيسنن الرتمذي لإلماـ   

 عيسى

 عن والصلة الرب كتاب

 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ

 يف جاء ما باب سلم، و

 3الغضب، جزء، كثرة

1 

 8،رقم احلديث 6جزء  حنبل بن أضبدمسند أضبد لإلماـ   

                                                           

  524.، ص4، ج،(1946بريل،  مكتبة:مدينة) ادلعجم ادلفهرس اللفاظ احلديث النبوي ونسك، ونسنك،. ي.أ
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، رقم 8، جزء 6635

، جزء 8729احلديث 

، رقم احلديث 9

،رقم 12،جزء9969

، جزء 15906احلديث،

،رقم احلديث، 15

، رقم 16، جزء 20235

، 23031احلديث 

23056 ،23064 

 اخللق،باب حسن كتاب أنس بن مالكادلوطا لإلماـ   

 الغضب يف جاء ما

1 

2 

 

الدعاء عند 

 الغضب

 األدب، كتاب صحيح البخارى لإلماـ البخارى

 الغضب، من احلذر باب

 4 جزء، 

1 

 

صحيح مسلم لإلماـ مسلم   

 النيسابورى

 والصلة كتاب الرب

 من فضل واآلدب، باب

2 
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 الغضب عند نفسو ديلك

 يذىب شىء وبأى

 2الغضب،جزء 

 داود أىبسنن أيب داود لإلماـ   

  السجستاىناألشعث بن سليماف

 ما كتاب األدب، باب

الغضب، جزء،  عند يقاؿ

3 

2 

اىب  الرتمذيسنن الرتمذي لإلماـ   

 عيسى

 عن الدعوات كتاب

 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ

سلم، باب ما يقوؿ  و

 4عند الغضب، جزء، 

1 

 بن أضبدسنن النسائي لإلماـ   

 النسائي الرضبن أىب عبد شعيب

والليلة،  اليـو عمل كتاب

 وذكر غضب إذا يقوؿ ما

 9االختالؼ، جزء، 

3 

، رقم احلديث، 16جزء حنبل بن أضبدمسند أضبد لإلماـ   

، رقم 18، جزء 193

 27083احلديث 

2 



40                                                                                                                                   
                                    

   

تغيًن اذليئة  3

عند 

 الغضب

 داود أىبسنن أىب داود لإلماـ 

 السجستاين األشعث بن سليماف

 عند يقاؿ ما األدب،باب

 4الغضب، جزء، 

1 

، رقم احلديث 15جزء، حنبل بن أضبدمسند أضبد لإلماـ   

21245 

1 

 24 صبلة احلديث صبيعا

 

هني الغضب والدعاء عند الغضب : ومن الصورة السابقة، تنقسم الباحثة إىل ثالثة أقساـ يعين

 .وستبٌن عنها بيانا صرحيا فيما يلي. وتغيًن اذليئة عند الغضب

  . هني الغضب .1

 ففي هني الغضب وجدت الكاتبة ىذه االحاديث النبوية الشريفة

َثيِن : مارواه اإلماـ البخارى .1  َحِصٌنٍ  َأيب  َعن َعيَّداشٍ  ابنُ  ُىوَ  َبْكرٍ  أَبُو َأخبَػَرنَا يُوُسفَ  بنُ  حَيٍَْن  َحدَّد

 أَْوَصيِن  سلم و عليو اهلل صلى لِلنَّدِ    قَاؿَ  َرُجاًل  أَفَّد   : عنو اهلل رضي ىريرة أيب عن َصاِلحٍ  َأيب  عن

  (تَػْغَضبْ  الَ  ) قَاؿَ 

 . (تَػْغَضبْ  الَ  ) قَاؿَ  ِمرَارًا فَػَردَّددَ  

                                                           

الكتب العلمية،  دار: بًنوت)البخارى،  صحيح اجلعفي،  البخاري عبداهلل أبو إمساعيل بن اإلماـ زلمد
 113. ، ص6116،  ح 4،ج، (ى1428/ـ2009
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ثَػَنا: ما رواه اإلماـ ابو عيسى الرتمذى .2 ثَػَنا ُكَرْيبٍ  أَبُػوْ  َحدَّد  َايب  َعنْ  َعيَّداشٍ  ْبنُ  َبْكرٍ  أَبُػوْ  َوَحدَّد

 :قَاؿَ  َسلَّدمَ  وَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّدى النَّدِ    ِإىَل  َرُجلٌ  َجاءَ  : قَاؿَ  ُىَريْػرَةَ  َأيبْ  َعنْ  َصاِلحٍ  َأيب  َعنْ  َحِصٌْنٍ 

 الَ  يَػُقْوؿُ  َذِلكَ  ُكلُّل  ِمرَارًا، َذِلكَ  فَػَردَّددَ  الَ تَػْغَضبْ  قَاؿَ  .أَِعْيوِ  َلَعل يْ  َعَليَّد  ُتْكِثرُ  َوالَ  َشْيًئا َعل ْميِن 

  .تَػْغَضبْ 

ثَػَنا: ما رواه اإلماـ اضبد بن حنبل .3 ثَػَنا َحَسنٌ  َحدَّد ثَػَنا ذَلِيَعةَ  اْبنُ  َحدَّد  ْبنِ  الرَّدضْبَنِ  َعْبدِ  َعنْ  َدرَّداجٌ  َحدَّد

 َغَضبِ  ِمنْ  يُػَباِعُدين  َماَذا َوَسلَّدمَ  َعَلْيوِ  اللَّدوُ  َصلَّدى اللَّدوِ  َرُسوؿَ  َسَأؿَ  أَنَّدوُ  َعْمرٍو ْبنِ  اللَّدوِ  َعْبدِ  َعنْ  ُجبَػًْنٍ 

 .تَػْغَضبْ  اَل  قَاؿَ  َوَجلَّد  َعزَّد  اللَّدوِ 

 َعَليَّد  ُتْكِثرْ  َواَل  بَِأْمرٍ  ُمْرين  فَػَقاؿَ  َرُجلٌ  َوَسلَّدمَ  َعَلْيوِ  اللَّدوُ  َصلَّدى النَّدِ َّد  أََتى قَاؿَ  ُىَريْػرَةَ  َأيب  َعنْ  َوبِِ ْسَناِدهِ  .4

 .تَػْغَضبْ  اَل  قَاؿَ  َعَلْيوِ  فََأَعادَ  َعَلْيوِ  فََأَعادَ  تَػْغَضبْ  اَل  قَاؿَ  أَْعِقَلوُ  َح َّد 

ثَػَنا .5  َعنِ  َصاِلحٍ  َأيب  َعنِ  َحِصٌنٍ  َأيب  َعنِ  ِكاَلُُهَا َوِإْسرَائِيلُ  َبْكرٍ  أَبُو َأْخبَػَرنَا قَاؿَ  َعاِمرٍ  ْبنُ  َأْسَودُ  َحدَّد

 تَػْغَضبْ  اَل  قَاؿَ  بَِأْمرٍ  ُمْرين  فَػَقاؿَ  َوَسلَّدمَ  َعَلْيوِ  اللَّدوُ  َصلَّدى اللَّدوِ  َرُسوؿِ  ِإىَل  َرُجلٌ  َجاءَ  قَاؿَ  ُىَريْػرَةَ  َأيب 

 يَػْرِج ُ  َذِلكَ  ُكلُّل  ِمرَارًا فَػَردَّددَ  قَاؿَ  تَػْغَضبْ  اَل  قَاؿَ  بَِأْمرٍ  ُمْرين  قَاؿَ  َرَج َ  ُ َّد  َفَذَىبَ  أَوْ  َفَمرَّد  قَاؿَ 

 .تَػْغَضبْ  اَل  فَػيَػُقوؿُ 

                                                           

/ ـ2009دارالكتب العلمية،: بًنوت)،الرتمذي سنن /الصحيح اجلام  السلمي، الرتمذي عيسى أبو عيسى بن اإلماـ زلمد 
  120. ، ص2020، ح 3ج،  الباب كثرة الغضب، ،(ى1428

 194. ، ص6635،ح، 6، ج (دار احلديث، بدوف السنة:القاىرة)ادلسند، حنبل،  بن اإلماـ أضبد 
دار :القاىرة)حنبل،  بن أضبد، 287. ، ص3ج،، (ـ1994/ى1414دار الفكر، : بًنت) ادلسند ،حنبل، بن اإلماـ أضبد

    408.، ص8729،ح 8، ج، (احلديث،بدوف السنة
     372.، ص9ج،.، 9969 ،ادلسندحنبل،  بن اإلماـ أضبد
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ثَػَنا قَاؿَ  .6  َعنْ  قَػْيسٍ  ْبنِ  اأْلَْحَنفِ  َعنِ  َأيب  َأْخبَػَرين  قَاؿَ  ُعْرَوةَ  اْبنَ  يَػْعيِن  ِىَشاـٍ  َعنْ  َسِعيدٍ  ْبنُ  حَيٍَْن  َحدَّد

 َلَعل ي َعَليَّد  َوأَْقِللْ  قَػْواًل  ِ   ُقلْ  اللَّدوِ  َرُسوؿَ  يَا َلوُ  قَاؿَ  َرُجاًل  أَفَّد  ُقَداَمةَ  ْبنُ  َجارِيَةُ  َلوُ  يُػَقاؿُ  َلوُ  َعمٍّم 

 ِىَشاـٌ  قَاؿَ  َكَذا حَيٍَْن  قَاؿَ  تَػْغَضبْ  اَل  يَػُقوؿُ  َذِلكَ  ُكلُّل  ِمرَارًا َعَلْيوِ  فََأَعادَ  تَػْغَضبْ  اَل  قَاؿَ  أَْعِقُلوُ 

 .َوَسلَّدمَ  َعَلْيوِ  اللَّدوُ  َصلَّدى النَّدِ َّد  يُْدرِؾْ   َْ  يَػُقوُلوفَ  َوُىمْ  اللَّدوِ  َرُسوؿَ  يَا قُػْل ُ 

ثَػَنا .7 ثَػَنا ُ ًَْنٍ  اْبنُ  َحدَّد  ُقَداَمةَ  ْبنُ  َجارِيَةُ  َلوُ  يُػَقاؿُ  َعمٍّم  َعنْ  قَػْيسٍ  ْبنِ  اأْلَْحَنفِ  َعنِ  أَبِيوِ  َعنْ  ِىَشاـٌ  َحدَّد

َفُعيِن  قَػْواًل  ِ   ُقلْ  اللَّدوِ  َرُسوؿَ  يَا فَػَقاؿَ  َوَسلَّدمَ  َعَلْيوِ  اللَّدوُ  َصلَّدى اللَّدوِ  َرُسوؿَ  َسَأؿَ  أَنَّدوُ  السَّدْعِديُّل   َوأَْقِللْ  يَػنػْ

 ُكلُّل  ِمرَارًا َعَلْيوِ  فََأَعادَ  ((تَػْغَضبْ  اَل )) َوَسلَّدمَ  َعَلْيوِ  اللَّدوُ  َصلَّدى اللَّدوِ  َرُسوؿُ  فَػَقاؿَ  أَِعيوِ  َلَعل ي َعَليَّد 

 (.(تَػْغَضبْ  اَل )) يَػُقوؿُ  َذِلكَ 

ثَػَنا .8  قَاؿَ  قَػْيسٍ  ْبنِ  اأْلَْحَنفِ  َعنْ  ُعْرَوةَ  َعنْ  أَبِيوِ  َعنْ  الز نَادِ  َأيب  اْبنُ  َأْخبَػَرنَا زُلَمَّددٍ  ْبنُ  ُحَسٌْنُ  َحدَّد

 َوأَْقِللْ  قَػْواًل  ِ   ُقلْ  اللَّدوِ  َرُسوؿَ  يَا َوَسلَّدمَ  َعَلْيوِ  اللَّدوُ  َصلَّدى اللَّدوِ  ِلَرُسوؿِ  قُػْل ُ  قَاؿَ  ِ   َعمٍّم  اْبنُ  َأْخبَػَرين 

 َعَلْيوِ  اللَّدوُ  َصلَّدى اللَّدوِ  َرُسوؿُ  يَػُعوُد ِإَ َّد  َذِلكَ  ُكلُّل  ِمرَارًا َلوُ  فَػُعْدتُ  قَاؿَ  تَػْغَضبْ  اَل  قَاؿَ  أَْعِقُلوُ  َلَعل ي

 .تَػْغَضبْ  اَل  َوَسلَّدمَ 

                                                           

 394.، ص(دار احلديث، بدوف السنة: القاىرة)، 406.  ، ص5ادلسند،ج،حنبل،  بن اإلماـ أضبد
  192.، ص20235،ح،15ج،، ادلسندحنبل،  بن اإلماـ أضبد
   535. ، ص23031،ح،16، ج،ادلسندحنبل،  بن اإلماـ أضبد
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ثَػَنا .9  َأْصَحابِ  ِمنْ  َرُجلٍ  َعنْ  الرَّدضْبَنِ  َعْبدِ  ْبنِ  ضُبَْيدِ  َعنْ  الزُّلْىرِي   َعنِ  َمْعَمرٌ  َأْخبَػَرنَا الرَّدزَّداؽِ  َعْبدُ  َحدَّد

 الرَّدُجلُ  قَاؿَ  قَاؿَ  تَػْغَضبْ  اَل  قَاؿَ  أَْوِصيِن  اللَّدوِ  َرُسوؿَ  يَا َرُجلٌ  قَاؿَ  قَاؿَ  َوَسلَّدمَ  َعَلْيوِ  اللَّدوُ  َصلَّدى النَّدِ   

 .ُكلَّدوُ  الشَّدرَّد  َ َْم ُ  اْلَغَضبُ  فَِ َذا قَاؿَ  َما َوَسلَّدمَ  َعَلْيوِ  اللَّدوُ  َصلَّدى النَّدِ ُّل  قَاؿَ  فَػَفكَّدْرُت ِحٌنَ 

ثَػَنا.10 ثَػَنا َكاِملٍ  أَبُو َحدَّد ثَػَنا زَُىيػْرٌ  َحدَّد  َعنْ  قَػْيسٍ  ْبنِ  اأْلَْحَنفِ  َعنِ  أَبِيوِ  َعنْ  ُعْرَوةَ  ْبنُ  ِىَشاـُ  َحدَّد

َفُعيِن  قَػْواًل  ِ   ُقلْ  فَػَقاؿَ  َوَسلَّدمَ  َعَلْيوِ  اللَّدوُ  َصلَّدى اللَّدوِ  َرُسوؿَ  أََتى أَنَّدوُ  َلوُ  َعمٍّم   قَاؿَ  أَِعيوِ  َلَعل ي َوأَْقِللْ  يَػنػْ

 .تَػْغَضبْ  اَل  أَفْ  َوَسلَّدمَ  َعَلْيوِ  اللَّدوُ  َصلَّدى اللَّدوِ  َرُسوؿُ  إِلَْيوِ  يُػْرِج ُ  َذِلكَ  ُكلُّل  ِمرَارًا َلوُ  فَػَعادَ  تَػْغَضبْ  اَل 

 اللَّدوِ  َرُسوؿِ  ِإىَل  أََتى َرُجاًل  أَفَّد  َعْوؼٍ  ْبنِ  الرَّدضْبَنِ  َعْبدِ  ْبنِ  ضُبَْيدِ  َعنْ : مارواه اإلماـ مالك بن أنس.11

 فَػَقاؿَ  فَأَْنَسى َعَليَّد  ُتْكِثرْ  َواَل  ِ ِنَّد  أَِعييُ  َكِلَماتٍ  َعل ْميِن  اللَّدوِ  َرُسوؿَ  يَا فَػَقاؿَ  َوَسلَّدمَ  َعَلْيوِ  اللَّدوُ  َصلَّدى

 .تَػْغَضبْ  اَل  َوَسلَّدمَ  َعَلْيوِ  اللَّدوُ  َصلَّدى اللَّدوِ  َرُسوؿُ 

 الغضبالدعاء عند  .2

 وجدهتا الكاتبة ىف شبانية كتب حسب إحد عشر الغضب فقدالدعاء عند األحاديث اليت تتعلق ب اما 

 : حديثا، و ىي

ثَػَنا: مارواه االماـ البخارى .1 ثَػَنا َشْيَبة َأيبْ  بنُ  ُعْثَمافُ  َحدَّد  َعنْ  ثَاِب ٍ  ْبنِ  َعِدى   َعنْ  اأَلْعَميِ  َعنِ  َجرِْير َحدَّد

 ُيَسبَّد  َوَأَحُدُُهَا ُجُلْوسٌ  ِعْنَدهُ  َوضَلْنُ  َسلَّدمَ  وَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّدى النَّدِ    ِعْندَ  َرُجاَلفِ  اْسَتبَّد  :قَاؿَ  ُصَردٍ  ْبنِ  ُسَلْيَمافَ 
                                                           

   545.،  ص23064،ح، 16، ج،ادلسندحنبل، بن اإلماـ أضبد
   542.، ص23056،ح، 16، ج،ادلسندحنبل،  بن اإلماـ أضبد
،  ماجاء يف (ـ1984/ ى1405دارالكتب العلمية، : بًنوت) ادلوطأ رواية حيٍن بن حيٍن اليثى،أنس،  بن اإلماـ مالك

 505. ، ص1637الغضب، ح، 
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 َلَذَىبَ  قَاذَلَا َلوْ  َكِلَمًة، اَلَء ْعَلمُ  ِإىن   )َسلَّدمَ  وَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّدى النَّدِ ِ  فَػَقاؿَ  َوْجُهوُ  ِاضْبَرَ  َقدْ  َمْغُضًبا َصاِحُبوُ 

 اهللُ  َصلَّدى النَّدِ ُّل  يَػُقوؿُ  َما َتْسَم ُ  َأالَ  لِلرَّدُجلِ  فَػَقاُلْوا(. الرَّدِجيمِ  الشَّدْي َافِ  ِمنَ  بِاللَّدوِ  أَُعوذُ  : َُِد، َلْو قَاؿَ  َما َعْنوُ 

 .دبَْجنُػْوفِ  َلْس ُ  ِإين   قَاؿَ  ؟ َسلَّدمَ  وَ  َعَلْيوِ 

ثَػَنا: مارواه اإلماـ مسلم .2 ثَػَنا اْلَعاَلءِ  اْبنُ  َوقَاؿَ  َأْخبَػَرنَا حَيٍَْن  قَاؿَ  اْلَعاَلءِ  ْبنُ  َوزُلَمَّددُ  حَيٍَْن  ْبنُ  حَيٍَْن  َحدَّد  أَبُو َحدَّد

 اهلل صلى -النَّدِ    ِعْندَ  َرُجاَلفِ  اْسَتبَّد  قَاؿَ  ُصَردٍ  ْبنِ  ُسَلْيَمافَ  َعنْ  ثَاِب ٍ  ْبنِ  َعِدى   َعنْ  اأَلْعَميِ  َعنِ  ُمَعاِويَةَ 

َناهُ  رَبَْمرُّل  َأَحُدُُهَا َفَجَعلَ - وسلم عليو  ِإىن   »- وسلم عليو اهلل صلى -اللَّدوِ  َرُسوؿُ  قَاؿَ  أَْوَداُجوُ  َوتَػْنَتِف ُ  َعيػْ

 تَػَرى َوَىلْ  الرَّدُجلُ  فَػَقاؿَ . « الرَّدِجيمِ  الشَّدْي َافِ  ِمنَ  بِاللَّدوِ  أَُعوذُ   َِدُ  الَّدِذى َعْنوُ  َلَذَىبَ  قَاذَلَا َلوْ  َكِلَمةً  أَلْعِرؼُ 

 .ُجُنوفٍ  ِمنْ  ىِب 

ثَػَنا .3 ثَػَنا .اجلَْْهَضِمىُّل  َعِلىٍّم  ْبنُ  َنْصرُ  َحدَّد  ثَاِب ٍ  ْبنَ  َعِدىَّد  مسَِْع ُ  :يَػُقوؿُ  اأَلْعَميَ  مسَِْع ُ  .أَُساَمةَ  أَبُو َحدَّد

ثَػَنا :يَػُقوؿُ   َأَحُدُُهَا َفَجَعلَ  .وسلم عليو اهلل صلى -النَّدِ    ِعْندَ  َرُجاَلفِ  اْسَتبَّد  :قَاؿَ  ُصَردٍ  ْبنُ  ُسَلْيَمافُ  َحدَّد

 َذا َلَذَىبَ  قَاذَلَا َلوْ  َكِلَمةً  أَلْعَلمُ  ِإىن   » فَػَقاؿَ  .وسلم عليو اهلل صلى. النَّدِ ُّل  إِلَْيوِ  فَػَنَ رَ  َوْجُهوُ  َوحَيَْمرُّل  يَػْغَضبُ 

 :فَػَقاؿَ  وسلم عليو اهلل صلى النَّدِ َّد  مسَِ َ  شلَّدنْ  َرُجلٌ  الرَّدُجلِ  ِإىَل  فَػَقاـَ . « الرَّدِجيمِ  الشَّدْي َافِ  ِمنَ  بِاللَّدوِ  أَُعوذُ  َعْنوُ 

 :َعْنوُ  َذا َلَذَىبَ  قَاذَلَا َلوْ  َكِلَمةً  أَلْعَلمُ  ِإىن   » قَاؿَ  آنًِفا؟- وسلم عليو اهلل صلى اللَّدوِ  َرُسوؿُ  قَاؿَ  َما أََتْدرِى

 تَػرَاىِن؟ َأرَلُْنونًا الرَّدُجلُ  َلوُ  فَػَقاؿَ . « الرَّدِجيمِ  الشَّدْي َافِ  ِمنَ  بِاللَّدوِ  أَُعوذُ 

                                                           

  113. ، ص4البخارى،ج، صحيح البخاري،  اإلماـ 
، ج، (ـ1993/ ى1414دار الفكر، : بًنوت)الصحيح،  اجلام النيسابوري،  القشًني مسلم بن احلجاج بن اإلماـ مسلم

  535. ، ص2
  536_535.الصحيح، ص اجلام النيسابوري،  القشًني اإلماـ مسلم 
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ثَػَنا: مارواه اإلماـ ابو داود السجستاىن .4 ثَػَنا ُموَسى ْبنُ  يُوُسفُ  َحدَّد  َعْبدِ  َعنْ  احلَِْميدِ  َعْبدِ  ْبنُ  َجرِيرُ  َحدَّد

َلى َأىِب  ْبنِ  الرَّدضْبَنِ  َعْبدِ  َعنْ  ُعَمًْنٍ  ْبنِ  اْلَمِلكِ   اهلل صلى -النَّدِ    ِعْندَ  َرُجاَلفِ  اْسَتبَّد  قَاؿَ  َجَبلٍ  ْبنِ  ُمَعاذِ  َعنْ  لَيػْ

 النَّدِ ُّل  فَػَقاؿَ  َغَضِبوِ  ِشدَّدةِ  ِمنْ  يَػَتَمزَّدعُ  أَنْػَفوُ  أَفَّد  ِإىَلَّد  ُخي لَ  َح َّد  َشِديًدا َغَضًبا َأَحُدُُهَا فَػَغِضبَ - وسلم عليو

 يَا ِىىَ  َما فَػَقاؿَ . « اْلَغَضبِ  ِمنَ   َُِدهُ  َما َعْنوُ  َلَذَىبَ  قَاذَلَا َلوْ  َكِلَمةً  أَلْعَلمُ  ِإىن   » وسلم عليو صلى اهلل

 َوزلَِكَ  فََأىَب  يَْأُمرُهُ  ُمَعاذٌ  َفَجَعلَ  قَاؿَ . « الرَّدِجيمِ  الشَّدْي َافِ  ِمنَ  ِبكَ  أَُعوذُ  ِإىن   اللَّدُهمَّد  يَػُقوؿُ  » قَاؿَ  اللَّدوِ  َرُسوؿَ 

 .َغَضًبا يَػْزَدادُ  َوَجَعلَ 

ثَػَنا: مارواه اإلماـ الرتمذى .5 ثَػَنا َشْيَبةَ  َأىِب  ْبنُ  َبْكرِ  أَبُو َحدَّد  ثَاِب ٍ  ْبنِ  َعِدى   َعنْ  اأَلْعَميِ  َعنِ  ُمَعاِويَةَ  أَبُو َحدَّد

َناهُ  رَبَْمرُّل  َأَحُدُُهَا َفَجَعلَ - وسلم عليو اهلل صلى -النَّدِ    ِعْندَ  َرُجاَلفِ  اْسَتبَّد  قَاؿَ  ُصَردَ  ْبنِ  ُسَلْيَمافَ  َعنْ   َعيػْ

 َعْنوُ  َلَذَىبَ  َىَذا قَاذَلَا َلوْ  َكِلَمةً  أَلْعِرؼُ  ِإىن   »- وسلم عليو اهلل صلى -اللَّدوِ  َرُسوؿُ  فَػَقاؿَ  أَْوَداُجوُ  َوتَػْنَتِف ُ 

 .ُجُنوفٍ  ِمنْ  ىِب  تَػَرى َىلْ  الرَّدُجلُ  فَػَقاؿَ . « الرَّدِجيمِ  الشَّدْي َافِ  ِمنَ  بِاللَّدوِ  أَُعوذُ   َِدُ  الَّدِذى

ثَػَنا .6 ثَػَنا َغْياَلَف، ْبنُ  زَلُْمْودُ  َحدَّد  ْبنِ  الرَّدضْبَنِ  َعْبدِ  َعنْ  ُعَمًْنٍ، اْبنِ  اْلَمِلكِ  َعْبدِ  َعنْ  ُسْفَياُف، قَِبْيَصُة، َأْخبَػَرنَا َحدَّد

َلى،  َأيبْ   َح َّد  َسلَّدمَ  وَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّدى النَّدِ ِ  ِعْندَ  َرُجاَلفِ  اْسَتبَّد  : قَاؿَ  َعْنوُ  اهللُ  َرِضيَ  َجَبلٍ  ْبنِ  ُمَعاذِ  َعنْ  لَيػْ

 َغَضَبوُ  َلَذَىبَ  قَاذَلَا َلوْ  َكِلَمةِ  أَلْعَلمُ  ِإين   َسلَّدمَ  وَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّدى الَّدِن ُّل  فَػَقاؿَ  َأَحِدُِهَا َوْجوِ  يف  اْلَغَضبُ  ُعِرؼَ 

  . الرَّدِجيمِ  الشَّدْي َافِ  ِمنَ  بِاللَّدوِ  أَُعوذُ 

                                                           

. ، ص4، ج، (ـ1993/ ى1414الفكر، دار: بًنوت)داود،  أيب سننالسجستاين،  األشعث بن سليماف داود أبو اإلماـ
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   266 .، ص4، ج، داود أيب سنن داود، أبو اإلماـ

  341.، ص4الرتمذي،ج، سنن الصحيح اجلام اإلماـ الرتمذي، 
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ثَػَنا قَاؿَ  َبَشارٍ  ْبنُ  زُلَمَّددُ  َأْخبَػَرنَا: مارواه اإلماـ ابوعبد الرضبن النسائي .7 ثَػَنا قَاؿَ  الرَّدضْبَنِ  َعْبدُ  َحدَّد  ُسْفَياف َحدَّد

رُ  بنُ  َوُىوَ  اْلَمِلكِ  َعْبدِ  َعنْ  َلى َأيب  ْبنِ  َعنِ  َعِميػْ  َصلَّدى النَّدِ ِ  ِعْندَ  َرُجاَلفِ  اْسَتبَّد  : قَاؿَ  َجَبلٍ  ْبنِ  ُمَعاذِ  َعنْ  لَيػْ

 َغْي َوُ  َذَىبَ  قَاذَلَا َلوْ  َكِلَمةً  أَلَْعَلمُ  ِإين   َوَسلَّدمَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّدى النَّدِ ُ  فَػَقاؿَ  فَػَغِضَب َأَحُدُُهَا َسلَّدمَ  وَ  َعَلْيوِ  اهللُ 

  .الرَّدِجيمِ  الشَّدْي َافِ  ِمنَ  بِاللَّدوِ  أَُعوذُ 

 ْبنِ  ُسَلْيَمافَ  َعنْ  ثَاِب ٍ  ْبنِ  َعِدى   َعنْ  اأَلْعَميِ  َعنِ  غياث بن حففُ  َأْخبَػَرنَا اْلَعزِْيز َعْبدُ  ْبنُ  زُلَمَّددُ  َأْخبَػَرنَا .8

 الن  فقاؿ ويقوؿ يقوؿُ  وجَعلَ  َفغِضبَ  حرفًا فذَكرَ  رجالً  سلم و عليو اهلل صلى النَّدِ ُ  أَْبَصرَ  : قَاؿَ  ُصَردٍ 

 .الرَّدِجيمِ  الشَّدْي َافِ  ِمنَ  بِاللَّدوِ   َُِد أَُعوذُ  َما َعْنوُ  َذَىبَ  قَاذَلَا َلوْ  َكِلَمةً  أَلَ ْعَلمُ  سلم ِإين   و عليو اهلل صلى

 : قَاؿَ  ُصَردٍ  ْبنِ  ُسَلْيَمافَ  َعنْ  ثَاِب ٍ  ْبنِ  َعِدى   َعنْ  اأَلْعَميِ  َعنِ  معاويةَ  أيب عن السري   بن ىنَّدادُ  َأْخبَػَرنَا .9

 اهلل رسوؿ فقاؿ أوداجو وتنتف  عيناه ربمر أحدُها فجعل سلم و عليو اهلل صلى الن  عند َرُجاَلفِ  اْسَتبَّد 

 .الرَّدِجيمِ  الشَّدْي َافِ  ِمنْ  بِاللَّدوِ   َُِد أَُعوذُ  الِذي ِلَذَىبَ  قَاذَلَا َلوْ  َكِلَمةً  أَلْعِرؼَ  ِإين   سلم و عليو اهلل صلى

ثَػَناَحْففُ : مارواه اإلماـ اضبد بن حنبل.10 ثَػَنا قَاؿَ  ِغَياثٍ  ْبنُ  َحدَّد  ثَاِب ٍ  ْبنِ  َعِدي   َعنْ  اأْلَْعَميُ  َحدَّد

 َغِضبَ  َقدْ  َوَأَحُدُُهَا يَػتَػَقاَواَلفِ  َوُُهَا َرُجَلٌْنِ  َوَسلَّدمَ  َعَلْيوِ  اللَّدوُ  َصلَّدى النَّدِ ُّل  مسَِ َ  ُصَردٍ  ْبنِ  ُسَلْيَمافَ  َعنْ  اأْلَْنَصارِي  

                                                           

-150.، ص9، ج،(ـ2001/ى1421مؤسسة رسالة، : بًنوت)الكربى،  النسائي  سننالنسائي، الرضبن عبد أبو اإلماـ
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  151. ، ص9،ج،الكربى  النسائيالنسائي، اإلماـ
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 قَاؿَ  الشَّدْي َافُ  َعْنوُ  َذَىبَ  قَاذَلَا َلوْ  َكِلَمةً  أَلَْعَلمُ  ِإين   َوَسلَّدمَ  َعَلْيوِ  اللَّدوُ  َصلَّدى النَّدِ ُّل  فَػَقاؿَ  يَػُقوؿُ  َوُىوَ  َغَضُبوُ  َواْشَتدَّد 

 .َذِلكَ  َعَلى زَاَدهُ  َما قَاؿَ  بَْأًسا تَػَرى َىلْ  قَاؿَ  الرَّدِجيمِ  الشَّدْي َافِ  ِمن بِاللَّدوِ  أَُعوذُ  ُقلْ  فَػَقاؿَ  َرُجلٌ  فَأَتَاهُ 

ثَػَنا.11 َلى َأيب  اْبنِ  َعنِ  اْلَمِلكِ  َعْبدُ  ثَػَنا زَائَِدةُ  ثَػَنا َسِعيدٍ  أَبُو َحدَّد  َعَلْيوِ  اللَّدوُ  َصلَّدى النَّدِ    ِعْندَ  َرُجاَلفِ  اْسَتبَّد  قَاؿَ  ُمَعاذٍ  َعنْ  لَيػْ

 أَلَْعَلمُ  ِإين   َوَسلَّدمَ  َعَلْيوِ  اللَّدوُ  َصلَّدى اللَّدوِ  َرُسوؿُ  فَػَقاؿَ  اْلَغَضبِ  ِمنْ  لََيَتَمزَّدعُ  أَنْػَفوُ  َأفَّد  ِإَ َّد  لَُيَتَخيَّدلُ  أَنَّدوُ  َح َّد  َأَحُدُُهَا فَػَغِضبَ  :َوَسلَّدمَ 

 .الرَّدِجيمِ  الشَّدْي َافِ  ِمنْ  ِبكَ  أَُعوذُ  ِإين   اللَّدُهمَّد  اْلَغَضبُ  َعْنوُ  َلَذَىبَ  اْلَغْضَبافُ  َىَذا يَػُقوذُلَا َلوْ  َكِلَمةً 

  .تغيير الهيئة عند الغضب .3

 وجدت الكاتبة  حديثٌن، و ُها من رواية أىب داود و تغًن اذليئة عند الغضباألحاديث اليت تتعلق ب 

 .أضبد بن حنبل

ثَػَنا: ما رواه اإلماـ أبو داود.1 ثَػَنا َحْنَبلٍ  ْبنُ  َأضْبَدُ  َحدَّد ثَػَنا ُمَعاِويَةَ  أَبُو َحدَّد  َأىِب  َعنْ  ِىْندٍ  َأىِب  ْبنُ  َداُودُ  َحدَّد

 َأَحدُُكمْ  َغِضبَ  ِإَذا » لََنا قَاؿَ - وسلم عليو اهلل صلى -اللَّدوِ  َرُسوؿَ  ِإفَّد  قَاؿَ  َذرٍّم  َأىِب  َعنْ  اأَلْسَودِ  ْبنِ  َحْربِ 

 .« فَػْلَيْضَ ِج ْ  َوِإالَّد  اْلَغَضبُ  َعْنوُ  َذَىبَ  فَِ فْ  فَػْلَيْجِلسْ  قَائِمٌ  َوُىوَ 

ثَػَنا: ما رواه اإلماـ أضبد بن حنبل.2 ثَػَنا ُمَعاِويَةَ  أَبُو َحدَّد  َأيب  ْبنِ  َحْربِ  َأيب  َعنْ  ِىْندٍ  َأيب  ْبنُ  َداُودُ  َحدَّد

 َأيب  َعَلى يُورِدُ  أَيُّلُكمْ  فَػَقاؿَ  قَػْوـٌ  َفَجاءَ  َلوُ  َحْوضٍ  َعَلى َيْسِقي َكافَ  قَاؿَ  َذرٍّم  َأيب  َعنْ  اأْلَْسَودِ  َأيب  َعنْ  اأْلَْسَودِ 

 قَائًِما َذرٍّم  أَبُو وََكافَ  َفَدقَّدوُ  احلَْْوضَ  َعَلْيوِ  فََأْوَردَ  الرَّدُجلُ  َفَجاءَ  أَنَا َرُجلٌ  فَػَقاؿَ  رَْأِسوِ  ِمنْ  َشَعرَاتٍ  َوحَيَْتِسبُ  َذرٍّم 

                                                           

   470.، ص27083، ح، 18ج، ،ادلسندحنبل، بن اإلماـ أضبد
   193.، ص21985،ح، 16ج،ادلسند،حنبل، بن اإلماـ أضبد
 266. ، ص4، ج،داود أيب سننداود،  اإلماـ أبو
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 َعَلْيوِ  اللَّدوُ  َصلَّدى اللَّدوِ  َرُسوؿَ  ِإفَّد  فَػَقاؿَ  قَاؿَ  اْضَ َجْع َ  ُ َّد  َجَلْس َ   َِ  َذرٍّم  أَبَا يَا َلوُ  َفِقيلَ  اْضَ َج َ  ُ َّد  َفَجَلسَ 

 .فَػْلَيْضَ ِج ْ  َوِإالَّد  اْلَغَضبُ  َعْنوُ  َذَىبَ  فَِ فْ  فَػْلَيْجِلسْ  قَائِمٌ  َوُىوَ  َأَحدُُكمْ  َغِضبَ  ِإَذا لََنا قَاؿَ  َوَسلَّدمَ 

 فهم الحديث نّصّيا . ب

ففى هني الغضب   ذبد الكاتبة اختالفا ىف حقيقية ادلتوف، فقد اخرج احملدثوف االحاديث عن 

 .يف صحيح البخاري، وسنن الرتمذي، ومسند أضبد بن حنبل و موطأ مالك: هني الغضب

ومنهم من يروى بصغة، أف رجال قاؿ . وىف مقدمة احلديث ذبد الكاتبة عدة اختالؼ التعبًن

للن  صلى اهلل عليو وسلم أوصىن لإلماـ البخارى، ومنهم من يروى بصغة، جاء رجل إىل الن  صلى اهلل 

علمين شيئا وال تكثر علي لعلي أعيو لإلماـ اىب عيسى الرتمذى، ومنهم من يروى : عليو وسلم قاؿ

بصغة يقاؿ لو جارية بن قدامة السعدي لإلماـ أضبد بن حنبل، ومنو بصغة سأؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل 

عليو وسلم ماذا يباعدين من غضب اهلل ، ومنو أيضا بصغة مرين بأمر وال تكثر علي ح  أعقلو و بصغة 

قل   قوال ينفعين وأقلل علي لعلي أعيو، ومنهم من يروى بصغة، علمين كلمات أعيي  ن وال تكثر 

و ردد مرار " ال تغضب: "واتفقوا ىف جواب الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم. على لإلماـ مالك بن أنس

 "الَ تَػْغَضبْ "

 أرشدين أي عياش بن بكر أيب عن كريب عند الرتمذي عنو أبو (َعل ْمىِن َشْيًئا): وقولو

 .زلفى اهلل إىل ويقربين ودنيا دينا ينفعين ما عمـو إىل خبصوصي

                                                           

  499.، ص15ج،، ادلسند، اإلماـ أضبد بن حنبل
 130.، ص6، ج،(ى1415دار الفكر، : بًنوت) زبفة االحوذى، العال، أبو ادلباركفوري الرحيم عبد بن الرضبن عبد زلمد
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 أسباب . لبو دلا تتعرض وال الغضب أسباب اجتنب ((تَػْغَضبْ  الَ )) قولو معىن اخل ايب قاؿ

اخلالفات الزوجية، الفقر، ال لم، احلسد، وعند :  منهاال تغضبالغضب عند فاحل بن زلمد فاحل الصغًن يف كتبو 

الزىو والعجب وادلزاح واذلزؿ واذلزء والتعيًن وادلماراة وادلضادة والغدر وشدة : األسباب ادلهيجة للغضب ىي: الغزاىل

 من يزوؿ ال طبيعي أمر ألنو عنو النهي يتأتى فال الغضب نفس وأما .احلرص على فضوؿ ادلاؿ واجلاه

 من ألنو النهي يف يدخل فال دفعو، ديكن ال احليواين ال ب  قبيل من كاف ما :غًنه وقاؿ اجلبلة،

 ما أع م ألف تغضب ال معناه وقيل .ادلراد فهو بالرياضة يكتسب ما قبيل من كاف وما احملاؿ، تكليف

 يتواض  فالذي الغضب، على الكرب فيحملو يريده أمر سلالفة عند يق  لكونو الكرب الغضب عنو ينشأ

 .الغضب بو يأمرؾ ما تفعل ال معناه :وقيل .الغضب شر من يسلم النفس عزة عنو يذىب ح 

أرد ال تفعل بعد الغضب شيئا شلا هني  عنو، ال أنو هناه عن شيئ جبل عليو : وقاؿ ابن حباف

وال حيلة لو يف دفعو، وقد اشتمل  ىذه الكلكة الل يفة من احلكم واستجالب ادلصاحل والنعم ودوء 

 .ادلفاسد والنقم على ما ال حيصى بالعدو

                                                           

 وأن ر 150. ، ص12، ج، (ـ200/ ى1420دار الفكر، : بًنوت)البخاري،  صحيح شرح الباري فتححجر،  اإلماـ بن
، أن ر أيضا 130.، ص6، ج،(ى1415دار الفكر، : بًنوت) زبفة االحوذى، ، ادلباركفوري الرحيم عبد بن الرضبن عبد العال زلمد أبو

 147.، ص13، ج،(ـ1990/ى1410دار الفكر، : بًنت)إرشاد الساري، أيب العباس شهاب الدين أضبد القسالين، 

 الرحيم عبد بن الرضبن عبد العال زلمد  وأن ر أبو150. ، ص12ج، البخاري، صحيح شرح الباري فتححجر،  بن اإلماـ إ
  130.ص ،6ج، زبفة االحوذى،، ادلباركفوري

   147. ، ص13إرشاد الساري،ج،  اإلماـ أيب العباس شهاب الدين أضبد القسالين،   
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أي ال تفعل ماحيملك على الغضب أو ال تفعل دبقتضاه بل  (الَ تَػْغَضبْ ): وقاؿ ادلناوي

جاىد النفس على ترؾ تنفيذه والعمل دبا يأمربو ف ذا ملك االنساف كاف يف أسره ورب  أمره ومن   قاؿ 

مْ  ُىمْ  لِلَّدِذينَ  َوَرضْبَةٌ  ُىًدى ُنْسَخِتَها َويف  اأْلَْلَواحَ  َأَخذَ  اْلَغَضبُ  ُموَسى َعنْ  َسَك َ  َوَلمَّدا :سبحانو  ِلَر ِ 

  .يَػْرَىُبوفَ 

 ابنو على يغضب ما كثًنا بالتكسًن، أو باحلرؽ إما مالو فيتلف اإلنساف يغضب ما  كثًناً  

 من ذلك أشبو وما مربحاً  ضرباً  فيضر ا مثالً  زوجتو على يغضب وكذلك بضربو مات وردبا يضربو ح 

يقضي  أف وسلم عليو اهلل صلى الن  هنى وذلذا الغضب وق  لإلنساف ربدث اليت الكثًنة األشياء

 احلكم الشرعي ت بيق من   ادلسألة تصور من القاضي دين  الغضب ألف غضباف وىو اثنٌن بٌن القاضي

 الغضب من امتناعو وسلم عليو اهلل صلى الن  أراد  وإ ا.احلق بغًن الناس بٌن وحيكم فيهلك عليها،

 الغضب وىو واجبا يكوف قد فيو فالغضب باحلق القياـ إىل يعاد فيما وأما ، ومعاملتو دنياه معاين يف

 يكوف وقد  وز، دبا عليهم وإنكاره الباطل أىل على الغضب وكذلك باجلهاد فيهم وادلبالغة الكفار على

 احلق، على وباعثا لو ردعا عليو غضبك إبداء يف أف علم  إذا ادلخ ئ على الغضب وىو إليو، مندوبا

 غضب اإلبل ضالة عن رجل سألو دلا وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف اجلهين خالد بن زيد روى وقد

 إليو شكا دلا وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ وغضب وذلا مالك وقاؿ وجهو اضبر أو وجنتاه اضبرت ح 

 عليو اهلل صلى الن  قاؿ الذي ىذا يكوف أف وحيتمل الصالة، يف  م ي وؿ أنو جبل بن معاذ رجل
                                                           

 154: األعراؼ 

، باب الصرب، ج، (بدوف ال ب ، بدوف السنة: بدوف مكاف ال ب )الصاحلٌن،  رياض شرحالعثيمٌن،  زلمد بن صاحل بن زلمد
   51. ، ص1
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 وإف عنده، لنفسو ادللك قليل الغضب كثًن كاف أنو وسلم عليو اهلل صلى الن  علم قد تغضب ال وسلم

 .ذلك عن بالنهي فخصو الغضب جهة من وحالو دينو يف نقف عليو يدخل كاف ما كاف

 ال العريب وقاؿ اإلماـ السيوطي الشافعي رضبو اهلل ىف كتب تنوير احلوالك ىو نقاؿ قوال  ابن

 ماال يرتؾ أف أجدر كاف يشتهي ما ترؾ إذا ادلرء ألف ىواه أنو علم عما هناه إ ا علماؤنا تغضب قاؿ

 كاف الغضب عند ملكها وإذا سديدا شديدا كاف عنده نفسو ملك فاف الغضب وخصوصا يشتهي

 اجلام  األلفاظ القليل الكالـ من ىذا الرب عبد بن وقاؿ وأخواهتا واحلسد الكرب عن ديلكها أف أحرى

 .ودينو مروءتو لو وسلم  شي انو أخزى غضبو ورد غي و ك م ومن اجلليلة والفوائد الكثًنة للمعاين

 من كثًنا يفسد الغضب ألف واحد لفظ يف اخلًن سلم و عليو اهلل صلى لو صب  الباجي وقاؿ 

 وكف عليو غضبك حيملك ما سبض ال تغضب ال ومعىن قاؿ وفعل قوؿ من عنو يصدر دلا والدنيا الدين

 و عليو اهلل صلى أراد وإ ا قاؿ إليو يدعوه ما يدف  وإ ا دفعو اإلنساف ديلك فال الغضب نفس وأما عنو

 يكوف قد فيو فالغضب باحلق القياـ إىل يعود فيما وإما .ومعاملتو دنياه معاين يف الغضب من منعو سلم

 على الغضب وىو مندوبا يكوف وقد  وز، دبا عليهم واالنكار الباطل أىل على كالغضب واجبا،

                                                           

   195. ، ص4ج .ماجاء ىف الغضب: ، ادلنتقى شرح ادلوطأ، بابأبو الوليد سليماف بن خلف الباجي األندلسي
99-98.، ص3، ج،(دار الفكر، بدوف السنة: بًنوت)تنوير احلوالك، اإلماـ جالؿ الدين عبدا لرضبن السيوطي الشافعي، 
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 معاذ إليو شكا ودلا اإلبل ضالة عن رجل سألو دلا سلم و عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ غضب كما ادلخ ى

 .الصالة يف ي وؿ أنو

 اهلل صلى للن  قاؿ رجال أف: " عنو اهلل رضي ىريرة أيب عن صحيحو يف البخاري روى اإلماـ

 صلى الن  من طلب قد الرجل  فهذا".تغضب ال": قاؿ مرارا فردد تغضب، ال: قاؿ أوصين، وسلم عليو

صلى اهلل  الن  فوصاه  ا، ويعمل ليحف ها اخلًن خلصاؿ جامعة وجيزة بوصية يوصيو أف وسلم عليو اهلل

 ،"تغضب ال: "بقولو وسلم  يبو عليو اهلل صلى والن  مرارا السؤاؿ وردد يغضب، ال أف وسلم عليو

 .اخلًن صباع منو التحرز وأف ومفتاحو، الشر صباع الغضب أف على داللة ىذا ويف

 أصحاب من رجل عن الرضبن، عبد بن ضبيد عن الزىري، حديث من أضبد لإلماـ ادلسند ويف

 ففكرت: "الرجل قاؿ ،"تغضب ال: "قاؿ. أوصين اهلل رسوؿ يا: قل : قاؿ وسلم عليو اهلل صلى الن 

 السلف عن جاء  وقد".كلو الشر  م  الغضب ف ذا قاؿ، ما وسلم عليو اهلل صلى الن  قاؿ حٌن

 رضبو زلمد بن جعفر يقوؿ الوخيمة، وعواقبو نتائجو وبياف الغضب من التحذير يف عديد قوؿ اهلل رضبهم

 كلمة، يف اخللق حسن لنا اصب : اهلل رضبو ادلبارؾ بن اهلل لعبد  وقيل".شر كل مفتاح الغضب: "اهلل

 والغضب اذلوى من عصم من أفلح قد: "اهلل رضبو العزيز عبد بن عمر  وقاؿ".الغضب ترؾ: "فقاؿ

 ".وال م 

                                                           

   99. ،  ص3ج،تنوير احلوالك، اإلماـ السيوطي، 

  294. ،ص3، ج،(ـ2003/ىػ1423 )واألذكار، األدعية فقوالبدر،  احملسن عبد بن الرزاؽ عبد 

 195. ص، 3 ج، واألذكار، األدعية فقوالبدر،  احملسن عبد بن الرزاؽ عبد 
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 كل: "أيضا ويقاؿ ،"الغضب العقل عدو: "ويقاؿ ،"ندـ وآخره جنوف الغضب أوؿ: "يقاؿ وكاف

 حيذر أف مسلم كل على متعينا كاف اخل ورة من القدر  ذا الغضب كاف  ودلا".الغضب يف الع ب

 يف وسلم عليو اهلل صلى الن   وقوؿ.ونتائجو عواقبو من ليسلم عنو؛ البعد على نفسو  اىد وأف منو،

 األمر:  أحدُها.ونتائجو الغضب من للسالمة ع يمٌن أمرين يتضمن" تغضب ال: "ادلتقدـ احلديث

 ف ذا والفعلي، القو  الناس أذى واحتماؿ والصرب واحللم اخللق حسن على النفس وسبرين األسباب بفعل

 .وصربه حبلمو وتلقاه خلقو، حبسن احتملو الغضب وارد عليو ورد إذا ف نو لذلك العبد وفق

 بضده، أمر الشيء عن والنهي بو، إال يتم ال ودبا بو أمر بالشيء األمر أف ادلتقررة القواعد ومن

. اخللق وحسن واحللم بالصرب األمر يتضمن الغضب عن وسلم عليو اهلل صلى الن  فنهي

 الغضب ألف الغضب، تنفيذ بعدـ أمر فيو الغضب بعدـ وسلم عليو اهلل صلى أمره أف: ثانيا

 األقواؿ من نفسو دين  أف فعليو تنفيذه، عدـ من يتمكن ولكنو ورده، دفعو من اإلنساف يتمكن ال غالبا

   احلقيقة يف فكأنو الضارة، الغضب آثار من نفسو من  فم  إليها، الغضب  ر اليت احملرمة واألفعاؿ

 يف و مسلم فقد روى البخاري.  ففى الدعاء عند الغضب وجدت الكاتبة اختالفا ىف ادلتوف.يغضب

 قاذلا لو كلمة إين ألعلم)أبو داود و النسائي ىف سننهما عن سليماف بن صرد بلفظ  صحيحهما، و

عنو ما د بدؿ بػ ذا )وعند مسلم اللفظ  ( الرجيم الشي اف من باهلل أعوذ ما  د لو قاؿ عنو لذىب

وعند ( بلفظ ما  د بدؿ بػ غضبو) روى أيب داود  و الرتمذي و أضبد بن حنبل عن معاذ بن جبل  (عنو
                                                           

 195. ص، 3 ج، واألذكار، األدعية فقوالبدر،  احملسن عبد بن الرزاؽ عبد 

   296. ، ص3 ج، واألذكار، األدعية فقوالبدر،  احملسن عبد بن الرزاؽ عبد
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بلفظ ما د بدؿ بػ )روى النسائي    (الرجيم،   الشي اف من باهلل اللهم إين أعوذ )أبو داود  د 

 .عند مسلم أبو داود و النسائي( إين ألعلم بدؿ بػ إين ألعرؼ)واللفظ . (غي و

 يستعيذ أف الغضب لصاحب ينبغي وأنو الشي اف نزغ من تعاىل اهلل غًن يف الغضب   إف

 غضبو اشتد الذي الرجل ىذا قوؿ وأما الغضب لزواؿ سبب وأنو الرجيم الشي اف من باهلل أعوذ فيقوؿ

 وتوىم ادلكرمة الشريعة بأنوار يتهذب و  تعاىل اهلل دين يف يفقو   من كالـ فهو جنوف من يب ترى ىل

 عن االنساف بو خيرج وذلذا الشي اف نزغات من الغضب أف يعلم و  باجملنوف سلتصة االستعاذة أف

 على ادلرتتبة القبائح من ذلك وغًن والبغض احلقد وينوي ادلذمـو ويفعل بالباطل ويتكلم حالو اعتداؿ

 بأف غضب الذي سلم و عليو اهلل صلى أمره يف السر ي هر وقاؿ ابن حجر العسقالين .الغضب

 .الشي اف من بو باالستعاذة احلالة تلك يف اهلل إىل توجو إذا ألنو الشي اف من يستعيذ

 فقد اخرج  ىذه االحديث عن .وىف تغيًن اذليئة عند الغضب   ذبد الكاتبة اختالفا ىف ادلتوف

 .  و مسند أضبد بن حنبل عن اىب ذر يف سنن ابو داودحديثٌن وجدت الكتبة : تغًن اذليئة عند الغضب

                                                           

 احلجاج بن مسلم صحيح شرح النووي، ادلنهاج مري بن شرؼ بن حيٍن زكريا اإلماـ أبو
، العريب الرتاث إحياء دار:بًنوت )، 

   163، ص 16، ج،(دت

   151. ص، 12البخاري،ج،  صحيح شرح الباري فتححجر،  بن اإلماـ إ
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 ادلعىن ىذا يف دونو والقاعد والب ي للحركة متهيئ القائم اخل ايب قاؿ ( فليض ج  وإال)  

 لئال واالض جاع بالقعود أمره إ ا سلم و عليو اهلل صلى الن  يكوف أف فيشبو منهما شلنوع وادلض ج 

 .بعد ما يف عليها يندـ بادرة وقعوده قيامو حاؿ يف منو يبدر

 .فهم الحديث معنويا. ج

 من ناحية النفس -1

 يأمر سلم و عليو اهلل صلى الن  وكاف غضوبا كاف السائل لعل قيل ( تغضب ال) : احلديث

 .الغضب ترؾ على لو وصيتو يف اقتصر فلهذا بو أوىل ىو دبا أحد كل

 ومن شهوتو من ىي إ ا لإلنساف تعرض اليت ادلفاسد صبي  أف رأى دلا لعلو البيضاوي قاؿ

 ىو الذي الغضب عن هناه القبائح عن بو حيرتز عما سأؿ فلما مكسورة السائل شهوة وكان  غضبو

 أف وحيتمل .انتهى أعدائو أقوى قهر قد كاف حصولو عند نفسو ملك إذا وأنو غًنه، من ضررا أع م

 إ ا والغضب ونفسو، شي انو للشخف عدو أعدى ألف األدىن، على باألعلى التنبيو باب من يكوف

                                                           

، (ـ1979/ى1399دار الفكر،: بًنت)داود،  أيب سنن شرح ادلعبود عوفال يب،  أبو آبادي الع يم احلق مشس زلمد 
  140. ، ص13ج

دار : بًنوت)الرتمذي،  جام  بشرح األحوذي ربفةالعال،  أبو ادلباركفوري الرحيم عبد بن الرضبن عبد زلمد 
  130،  ص6،ج،(ى1415الفكر،
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 الشهوة عن نفسو لقهر كاف ادلعاجلة شدة من ذلك يف ما م  يغلبهما ح  جاىدُها فمن عنهما، ينشأ

 .أقوى أيضا

 عن هناه أنو ال عنو هني  شلا شيئا الغضب بعد تعمل ال أراد أخرجو أف بعد حباف بن وقاؿ 

 غريزة وجعلو النار من الغضب اهلل خلق العلماء بعض وقاؿ دفعو يف لو حيلة وال عليو جبل شيء

 من والعيناف الوجو حيمر ح  وثارت الغضب نار اشتعل  ما غرض يف نوزع أو قصد فمهما اإلنساف يف

 .وراءىا ما لوف ربكى البشرة ألف الدـ

 .التغيرات الفسيولوجية عند الغضب. 2

وىذا بسبب وجود اإلىداء احلياتية ىف . كل حركة النفس متتابعة بتغًّن حركة اجلسدية ىف النفسى

رلري الدـ، : مثل. وكل حركة اجلسدية تق  بوقوع حركة النفس. النفسى اليت تؤدي إىل وجود حركتها

كل من ىذه األعضاء قد تتغًن م  . نبض القلب، حملة نفس، اللعاب، اذلضم، شبكة العضلة وغًنىا

  .العرؼ أو دونو

القلب ىو عضو ادلنفرد ىف اجلسد، ال يؤمر وال دييل إىل تغًن احلاؿ بتغًن . نبض القلب وسيل الدـ مثال . أ

 .الغًن ىف اجلسد

                                                           

   150. ، ص12ج، البخاري، صحيح شرح الباري فتححجر،  بن اإلماـ إ
  163.، ص3، وأن ر إحياء علـو الدين ج،150. ، ص12ج، البخاري، صحيح شرح الباري فتححجر،  بن اإلماـ إ

 Emosi Penjelajahan Religio- Psikologis Tentang Emosi Manusia di dalamزلمد داروس ىدى، 

Al-Qur’an، ( جاكرتا :Erlangga ،2006 .) ،37ص 
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الوجو ىو مرأة النفس، برؤية الوجو تعرؼ أحواؿ النفس كاالغضب أو احلزف أو الفرح أو . حركة الوجو . ب

إذا غضب مثال فاالوجو أصفر اللوف ووجل  أطراؼ . وىو حركة اجلسادية تعرؼ بسهلة. احلياء أو غًنىا

 . أصابعو، واضبر العٌن، ونفس األنف، وتشي ن احلركة وغًنىا من تغًنات اجلسادية

 (59-58): مثال ىف سورة النحل

 َما ُسوءِ  ِمنْ  اْلَقْوـِ  ِمنَ  يَػتَػَواَرى( 58 )َكِ يمٌ  َوُىوَ  ُمْسَودًّا َوْجُهوُ  َ لَّد  بِاأْلُنْػَثى َأَحُدُىمْ  ُبش رَ  َوِإَذا

ـْ  ُىوفٍ  َعَلى أدَُيِْسُكوُ  بِوِ  ُبش رَ   (.59)حَيُْكُموفَ  َما َساءَ  َأاَل  التػُّلرَابِ  يف  يَُدسُّلوُ  َأ

 حزنا، اللوف فيصفر القلب جوؼ إىل اجللد  اىر من الدـ انقباض منو تولد فوقو شلن كاف إف

 ال اىر تغًن الغضب على ويرتتب ويصفر فيحمر وانبساط انقباض بٌن الدـ تردد الن ًن على كاف وإف

 .اخللقة واستحالة ترتيب غًن عن األفعاؿ وخروج األطراؼ يف والرعدة اللوف كتغًن والباطن

فاهلل سبحانو وتعاىل يصور لنا أف الغضب . إذا غضب رجل فاضلرؼ النفس وال يرتتب. حركة حملة النفس . ت

 :  ضيق الصدر ولذؽ النفس كأنو يصعد ىف السماء، كما ىف سورة األنعاـ

َا َحَرًجا َضيػ ًقا َصْدرَهُ  َ َْعلْ  ُيِضلَّدوُ  أَفْ  يُرِدْ  َوَمنْ  ِلإْلِْساَلـِ  َصْدرَهُ  َيْشرَحْ  يَهِديَوُ  أَفْ  اللَّدوُ  يُرِدِ  َفَمنْ   يف  َيصَّدعَّددُ  َكَأ َّد

    َ.يُػْؤِمُنوف اَل  الَّدِذينَ  َعَلى الر ْجسَ  اللَّدوُ  َ َْعلُ  َكَذِلكَ  السَّدَماءِ 

                                                           

 59-58: النحلسورة  

  150. ، ص12ج، الباري، فتحاإلماـ إبن حجر،  
 125: األنعاـسورة  
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وحركة الشخف عند الغضب قد يوصل إىل الضربة . الغضب ىو تسلسل الردة فيما حيذر نفسو

وإذا ال يقدـ الغضب إىل ادلغضوب، فاالكره وادليل يرد إىل نفسو، فيزلزؽ ثيابو ولباسو ويضرب . والقتلة

 .أعضائو أو أغمى من غلبة الغضب

وقد جاء يف القرآف وصف النفعاؿ الغضب وتأثًنة يف سلوؾ اإلنساف، صلد ذلك فيما ذكره القرآف 

عن غضب موسى عليو السالـ حينما عاد إىل قومو ووجدىم يعبدوف العجل الذي صنعو ذلم السامرى 

 .من الذىب فألقى األلواح وأمسك برأس أخيو  ره إليو معاتبا

 َوأَْلَقى َرب ُكمْ  أَْمرَ  أََعِجْلُتمْ  بَػْعِدي ِمنْ  َخَلْفُتُموين  بِْئَسَما قَاؿَ  َأِسًفا َغْضَبافَ  قَػْوِموِ  ِإىَل  ُموَسى َرَج َ  َوَلمَّدا

َّـد  اْبنَ  قَاؿَ  إِلَْيوِ  َ ُرُّلهُ  َأِخيوِ  ِبرَْأسِ  َوَأَخذَ  اأْلَْلَواحَ   يبَ  ُتْشِم ْ  َفاَل  يَػْقتُػُلوَنيِن  وََكاُدوا اْسَتْضَعُفوين  اْلَقْوـَ  ِإفَّد  ُأ

  .ال َّداِلِمٌنَ  اْلَقْوـِ  َم َ  ذَبَْعْليِن  َواَل  اأْلَْعَداءَ 

 حينما يتملك انفعاؿ الغضب اإلنساف تتع ل قدرتو على التفكًن السليم، وقد تصدر عنو 

وقد رأينا فيما ذكرناه . بعض األفعاؿ أو األقواؿ العدوانية اليت قد يندـ عليها فيما بعد حينما يهدأ غضبو

من اآليات اليت تصف غضب موسى  عليو السالـ أنو القى األلواح وأمسك برأس أخيو وحليتو وجره إليو 

فلما زاؿ غضبو وعاد إىل ىدوئو . غاضبا ومعاتبا  نا منو أنو قصريف هنيهم عما فعلوا من عبادة العجل

وعرؼ أنو هناىم عن ذلك ولكنهم استضعفوه وكادوا يقتلونو، استغفر اهلل على ما فعل بأخيو قبل أف 

 .يعرؼ حقيقة ما حدث
                                                           

 Emosi Penjelajahan Religio- Psikologis Tentang Emosi Manusia di dalam زلمد داروس ىدى،

Al-Qur’an41. ص 
 150:سورة األعراؼ
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  .الرَّداضِبٌِنَ  أَْرَحمُ  َوأَْن َ  َرضْبَِتكَ  يف  َوأَْدِخْلَنا َوأِلَِخي ِ   اْغِفرْ  َرب    قَاؿَ 

 وأنواعها عند الناس الغضب من ناحية فاعله

:  ينقسم الغضب من ناحية فاعلو إىل أربعة أقساـ

من غضب وطاؿ  ما أقبح ىذا النفر.  الب يئ يف الغضب، والب يئ يف رث  الغضب، و طاؿ عداوتو -

.  عدا ذلك، ابتعد الناس عنو للخوؼ من اإلسقاط يف العداوة. غضبو صعبا لو يف ق   أمر

ديكن ىذا . ىذا النفر أقبح من األوؿ ألنو يقابل كل حاؿ بالغضب. الَسرُِع يف الغضب والب يئ يف رثئو -

 .النفر فجأة يف الغضب و ي يل يف رث  غضبو

أحيانا فجأ يف الغضب و . من لو ىذه الصفة يف  حاؿ غًن ثاب . السرع يف الغضب والسرع يف رثئو -

ىذه صفة ادلؤمن، السرعة يف الغضب إذا رأى شيئا . بعد قليل عاد إىل حالو األوؿ كمثل ال تق  واقعة

 .السرعة يف الغضب والسرعة يف رثئو. منكرا والسرعة يف رثئو إذا علم السبب من ذلك

.  ليس بسري  الغضب ولو وق  شيئ خ أ أمامومن لو ىذه الصفة. الب يئ يف الغضب والسرع يف رثئو -

 .ا غضب، سري  يف العفو عنوذولكن إ. ار لتغاضي عنو وعفي عنو وغفل عنوذسيبحث األع

 :درجات الغضب وأنواعه عند الناس

 :واالعتداؿ واإلفراط التفريط من الف رة أوؿ إف ىف الغضب ثالث درجات

                                                           

 151: األعراؼسورة  
  10.، صPsikologi Marah Perspektif Psikologi Islamيادي فورون ا، و رضبة مليونو، 
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إذ من شبراتو قلة االنفة شلا يؤنف منو،  مذمـو وىو .ضعفها أو القوة، ىذه فبفقد التفريط أما

 .كالتعرض للحـر والزوجو، واألمة، واحتماؿ الذؿ من األخساء، وصغر النفس

 للمرء والدين،فال تبقى العقل سياسة عن زبرج ح  الصفة ىذه تغلب أف فهو اإلفراط وأما

 .ادلض ر صورة يف يصًن بل .اختيار وال والفكرة، وال ن ر، بصًنة،

 فينبعث حيث ذبب احلمية، : وأما االعتداؿ فهو احملمود، وىو غضب ينت ر إشارة العقل والدين

 .وين فىء حٌن حيسن احللم

 .السيطرة على الغضب. 3

فحينما يغضب اإلنساف يتع ل تفكًنه، . أوصى القرآف و احلديث بالتحكم يف انفعاؿ الغضب

وحيدث أيضا أثناء الغضب، وكذلك أثناء اخلوؼ . ويفقد قدرتو على إصدار األحكاـ الصحيحة

واالنفعاالت األخرى بعامة،  أف تفرز   الغدتاف الك ريتاف ىرموف األدرينالٌن الذي يؤثر على الكبد 

و علو يفرز كمية أكرب من السكر شلا يؤدي إىل زيادة ال اقة يف اجلسم الكبدو  علو أقدر على بذؿ 

وإف زيادة ال اقة يف اجلسم أثناء انفعاؿ الغضب  عل . اجملهود العضلى الالـز للدفاع عن النفس

                                                           

 أن ر إحياء علـو الدين، 152.، ص(بدوف ال ب ، بدوف السنة: بًنوت)االخالؽ عند الغزا ، زكى مبارؾ، 
 Terapi، و فتح الدين ابو اليسٌن، 235-234.، صادلستخلف ىف تزكية االنفس أن ر أيضا سعيد حوى، 163.، ص3ج،

Rohani Pengobatan Penyakit Hatiيادي فورون ا، و رضبة مليونو، ، وان ر، 175-174. ، ص Psikologi 

Marah Perspektif Psikologi Islam، 11-10.ص 
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ولذلك كاف التحكم يف انفعاؿ . اإلنساف أكثر استعددا وهتيؤا لالعتداء البدين على من يثًن غضبو

 .الغضب مفيدا من عدة وجوه

 :فقاؿ زلمد عثماف صلايت يف كتبو القرآف والعلم النفس، فضيلة ك م الغيظ منها

 حيتفظ اإلنساف بقدرتو على  التفكًن السليم، و إصدار األحكاـ الصحيحة، فال يتورط يف: فأوال 

 .أعماؿ أو أقواؿ يندـ عليها فيما بعد

حيتفظ اإلنساف باتزانو البدىن، فال يتنتابو التوترا لبدين الناشئ عن زيادة ال اقة اليت تسببها : ثانيا

زيادة إفراز الكبد للسكر، وبذلك  تنب اإلنساف االندفاع ىف القياـ بأعماؿ عنيفة كاالعتداء البدين 

 .على اخلصم الذي كثًنا ماحيدث أثناء انفعاؿ الغضب

إف التحكم يف انفعاؿ الغضب وعدـ االعتداء على الغًن، بدنيا أو لف يا، واالستمرار يف : ثالثا

أف . معامتهم باحلسىن ويف ىدوء من شأنو أف يبعث اذلدوء يف نفس اخلصم، ويدفعو إىل مراجعة نفسو

 .ذلك يؤدي إىل كسب صداقة الناس وزلبتهم، ويساعد على حسنا العالقات اإلنسانية بوجو عاـ

َنكَ  الَّدِذي فَِ َذا َأْحَسنُ  ِىيَ  بِالَّديِت  اْدَف ْ  السَّدي َئةُ  َواَل  احلََْسَنةُ  َتْسَتِوي َوالَ  َنوُ  بَػيػْ يمٌ  َوِ    َكأَنَّدوُ  َعَداَوةٌ  َوبَػيػْ   .ضبَِ

إف التحكم يف انفعاؿ الغضب مفيد أيضا من الناحية الصحية ألنو  نب اإلنساف كثًنا : رابعا

 .من األمراض البدنية اليت ربدث عادة نتيجة لالنفعاالت الشديدة

                                                           

117. ، ص(ـ2001/ ى1421دار الشروؽ، : القاىرة) القرآف وعلم النفس، زلمد عثماف صلايت، 54  
يادي فورون ا، و رضبة مليونو،وان ر،  117.  القرآف وعلم النفس، صزلمد عثماف صلايت، 55 

Psikologi Marah Perspektif Psikologi Islam، 58. ص  
 34: فصل سورة  
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تتضح من كل ما تقدـ احلكمة يف دعوة اهلل سبحانو وتعاىل ورسولو الناس إىل التحكم يف الغضب و إىل 

 َوَلَمنْ : مثل قولو تعاىل ىف اآليات القرآنية. العفو عن الناس، ووعد من حيتكم يف غضبو ثوابا ع يما

  .اأْلُُمورِ  َعْزـِ  َلِمنْ  َذِلكَ  ِإفَّد  َوَغَفرَ  َصبَػرَ 

  .يَػْغِفُروفَ  ُىمْ  َغِضُبوا َما َوِإَذا َواْلَفَواِحيَ  اإْلِ ِْ  َكَبائِرَ  َ َْتِنُبوفَ   َوالَّدِذينَ 

  .ال َّداِلِمٌنَ  حيُِبُّل  اَل  ِإنَّدوُ  اللَّدوِ  َعَلى فََأْجرُهُ  َوَأْصَلحَ  َعَفا َفَمنْ  ِمثْػُلَها َسي َئةٌ  َسي َئةٍ  َوَجزَاءُ 

 َوْليَػْعُفوا اللَّدوِ  َسِبيلِ  يف  َواْلُمَهاِجرِينَ  َواْلَمَساِكٌنَ  اْلُقْرىَب  أُوِ   يُػْؤتُوا أَفْ  َوالسَّدَعةِ  ِمْنُكمْ  اْلَفْضلِ  أُوُلو يَْأَتلِ  َوالَ 

  .َرِحيمٌ  َغُفورٌ  َواللَّدوُ  َلُكمْ  اللَّدوُ  يَػْغِفرَ  أَفْ  ربُِبُّلوفَ  َأاَل  َوْلَيْصَفُحوا

 بِوِ  ذُك ُروا شلَّدا َح ًّا َوَنُسوا َمَواِضِعوِ  َعنْ  اْلَكِلمَ  حُيَر ُفوفَ  قَاِسَيةً  قُػُلوبَػُهمْ  َوَجَعْلَنا َلَعنَّداُىمْ  ِميثَاقَػُهمْ  نَػْقِضِهمْ  فَِبَما

ُهمْ  َخائَِنةٍ  َعَلى َت َّدِل ُ  تَػزَاؿُ  َواَل  ُهمْ  قَِلياًل  ِإالَّد  ِمنػْ ُهمْ  فَاْعفُ  ِمنػْ   .اْلُمْحِسِنٌنَ  حيُِبُّل  اللَّدوَ  ِإفَّد  َواْصَفحْ  َعنػْ

ثَػَنا ثَػَنا السَّدرْحِ  اْبنُ  َحدَّد  ْبنِ  َسْهلِ  َعنْ  َمْرُحوـٍ  َأىِب  َعنْ  - أَيُّلوبَ  َأىِب  اْبنَ  يَػْعىِن  - َسِعيدٍ  َعنْ  َوْىبٍ  اْبنُ  َحدَّد

  أَفْ  َعَلى قَاِدرٌ  َوُىوَ  - َغْي ًا َكَ مَ  َمنْ  : قَاؿَ - وسلم عليو اهلل صلى -اللَّدوِ  َرُسوؿَ  أَفَّد  أَبِيوِ  َعنْ  ُمَعاذٍ 

 

 .َشاءَ  َما احلُْورِ  ِمنَ  اللَّدوُ  خُيَيػ رَهُ  َح َّد  اْلِقَياَمةِ  يَػْوـَ  اخلَْالَِئقِ  ُرُءوسِ  َعَلى َوَجلَّد  َعزَّد  اللَّدوُ  َدَعاهُ  - يُػْنِفَذهُ 

                                                           

 34:  الشورىسورة 

 37: الشورىسورة  

 40: الشورىسورة  

 22: النورسورة  
 13: ادلائدةسورة  
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ولقد كاف لدعوة القرآف واحلديث إىل الك م والعفو عن الناس تأثًن كبًن يف نفوس ادلسلمٌن، فانتشر 

إنك ال تقضي : فقد قاؿ لو رجل. مثاؿ ما يروى عن عمر بن اخل اب رضي اهلل عنو. بينهم التسامح

يأمًن ادلؤمنٌن، : فقاؿ لو أحد احلاضرين. بالعدؿ، وال تع ي اجلزؿ، فتغًن عمر، و هر ذلك على وجهو

  .اجْلَاِىِلٌنَ  َعنِ  َوأَْعِرضْ  بِاْلُعْرؼِ  َوْأُمرْ  اْلَعْفوَ  ُخذِ : أ  تسم  قولو اهلل سبحانو وتعاىل

ثَػَنا بِاْلُكوَفةِ  احْلَاِفظُ  َدارـٍِ  َأىِب  ْبنُ  َبْكرِ  أَبُو أَنْػَبأَنَا اْلُمزَك ى ِإْسَحاؽَ  َأىِب  ْبنُ  زََكرِيَّدا أَبُو َأْخبَػَرنَا  َحدَّد

ثَػَنا اْلَمْخَرِمىُّل  أَيُّلوبَ  ْبنِ  اللَّدوِ  َعْبدِ  ْبنُ  ِإبْػرَاِىيمُ  ثَػَنا اجلَْْرِمىُّل  زُلَمَّددٍ  ْبنُ  َسِعيدُ  َحدَّد  َعنْ  اْلُمتَّدِئدِ  َأىِب  ْبنُ  يَػْعُقوبُ  َحدَّد

 َأالَ - : وسلم عليو اهلل صلى -اللَّدوِ  َرُسوؿُ  قَاؿَ  قَاؿَ  َعْنوُ  اللَّدوُ  َرِضىَ  َعِلىٍّم  َعنْ  احْلَاِرثِ  َعنِ  ِإْسَحاؽَ  َأىِب 

نْػَيا َأْخاَلؽِ  َأْكَرـِ  َعَلى أَُدلُّلُكمْ   .َق ََعكَ  َمنْ  َوَتِصلُ  َحَرَمكَ  َمنْ  َوتُػْعِ ى  ََلَمكَ  َعمَّدنْ  تَػْعُفو َواآلِخرَِة؟ الدُّل

دف  النفس والعياؿ والعرض : إ ا جعل الغضب من نفسية اإلنسانية ليعملو ىف زلل الئق، مثل

وإ ا ادلذمومة ىف الغضب ىي قدره العالية ادلتجازية فيو، ألف ىذا الغضب يوصل إىل ميل . من ال لم

عامة، يؤثر الغضب ىف نفس االطفاؿ، وكثرة صور الغضب حولنا يق  فيهم، وىو . النفس ىف احملرمات

إسقاط النفس على البالط، البكاء، : من حركات الغضب فيهم. ىف الغالب يبلغوف أرب  سنٌن

علينا أف ندف  ىذه احلركة، ألنو إذا   يدف  سيزيد ح  يتجاوز ارب  . والصياحة، وإمساؾ نَفس وغًنىا

غا لبا، عادة الوالد ىف أيامو م  األوالد تكوف مزيدة ىف  .سنٌن، وحركات غضبو سيكوف أكرب وأفسد
                                                                                                                                                                      

 و أخرجو إبن ماجو ىف 264.  ، ص4، ج، (ـ1994/ى1414 الفكر، دار: بًنوت)داود،  أيب سنن داود، اإلماـ أبو 
 4 والترمذي فى باب كظم غيظا، ج،، 2باب احللم،ج،

 199: األعراؼسورة  

، ج، (ى 1344بدوف ال ب ، : بدوف مكاف ال ب )الكربى،  البيهقي، السنن علي بن احلسٌن بن أضبد بكر أبواإلمام  
 235. ، ص10
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وذالك ألف اخل اء ىف مراحل التعليم . عادة الوالد ىف كثرة نقد للولد: ، مثل(الولد الغضاب)غضبو 

ح  تقصى ... فاالوالد النقاد ال يزاؿ خي ئ كل ما فعلو الوؿ، ويقوؿ كذا وكذا. والتجريب ىو أمر الـز

 .قلب الولد ويغضب

 


