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c
م�ن باب ق�ول النب�ي H: »من مل يش���كر الناس 

مل يش���كر اهلل«)))، ويف رواي�ة: »م���ن ال يش���كر الناس ال يش���كر 

اهلل«))).

الفضيل�ة:  أصح�اب  إىل  الش�كر  ببال�غ  أتوج�ه  ف�إين 
فضيلة الش�يخ الدكتور أمح�د فريد، وفضيلة الش�يخ الدكتور 
عبدالوه�اب الطريري، وفضيلة الش�يخ عبد اهلل الش�نقيطي، 
وفضيل�ة الش�يخ حس�ن س�امل األس�دي ال�داراين، وفضيل�ة 
الش�يخ فهد بن سعد أيب ُحس�ن، وفضيلة الشيخ كامل راغب 
املتقل، وذلك عىل توجيهاهتم الرش�يدة، ونصائحهم السديدة 
التي َأْوَلْوين إياها يف ما تفضل اهلل به عيلَّ من مؤلفات، وأنا يف 
احلقيقة ال أستطيع أن أكافئهم مدًحا وثناًء، فأسأل اهلل أن ينفع 

))) صحيـــح: رواه الرتم�ذي )955)(، وعب�د اهلل بن أمحد يف زوائد املس�ند 
)9369)( من حديث أيب س�عيد، وصححه الش�يخ األلباين يف صحيح 

اجلامع برقم ))654).
))) صحيـــح: رواه أب�و داود )))48(، والرتمذي )954)( من حديث أيب 
هري�رة، وصححه الش�يخ األلب�اين يف الصحيحة برق�م )7)4(، وانظر: 

املشكاة )5)30).
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هبم اإلسالم واملسلمن، وأن يرفع هبم راية احلق والسنة، وأن 
ُيعيل قدرهم، ويرفع شأهنم يف الدنيا واآلخرة. اللهم آمن.

ـــَرًضـــا َع َلـــِقـــيـــَتـــُهـــْم  إَذا  ـــــْوُم  ـــــَق اْل ــــم  ُه

اِري ُيْتِحُف السَّ َما  ُنوِرِهْم  ِمْن  َأْهــَدْوَك 

َطْلَعِتِهْم ِســيــَمــاء  ِمــْن  َوَتــْشــَبــُع  ــــْرَوَى  َت

اْلَباِري ــَواِحــَد  اْل ـــُروَك  َذكَّ َرَأْيــَتــُهــْم  ِإَذا 

سيَِّدُهْم َلَْقــيــُت  َتــُقــْل  ِمْنُهْم  َتــْلــَق  َمــْن 

اِري السَّ ِبَها  ُيْهَدى  الَّيت  النُُّجوِم  ِمْثُل 
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#

E
إن احلمد هلل، نحمده تعاىل ونستعينه ونستغفره ونستهديه، 
ونعوذ باهلل من رشور أنفس�نا، ومن س�يئات أعاملنا، من هيده 
اهلل فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأش�هد أن ال إله 
إال اهلل وحده ال رشيك له، وأش�هد أن حممًدا عبده ورس�وله، 

H تسلياًم كثرًيا.

أما بعد:
فاعل�م أخ�ي الكري�م -حفظن�ي اهلل وإي�اك- أن رسعة 
الغض�ب واالنفع�ال م�ن ش�يم احلمق�ى، وجمانبت�ه م�ن زيِّ 
العق�الء، والعب�د إذا غض�ب ف�رح الش�يطان، ورُسَّ لذل�ك؛ 
ألن الغض�ب مدخٌل من مداخل الش�يطان، ورسعة الغضب 

وشدته مفسدٌة عظيمة، ومهلكة كبرية.

والغضب منه ما هو حمموٌد، إذا كان الغضب هلل ولرسوله 
ولدينه، ومنه ما هو مذموم، وهو ما كان يف غري احلق، وملا كان 
الغضب يف غري احلق مفتاح كل رش، بل مجاع الرش كله، كانت 
 H الوصي�ة الطيب�ة املبارك�ة اجلامعة من رس�ول اهلل
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ألح�د الصحاب�ة عندما س�أله أن يوصيه، ف�كان اجلواب من 
 I ال تغضب«، فع�ن أيب هريرة« :H رس�ول اهلل
أن رجاًل قال للنب�ي H: أوصني، قال: »ال تغضب«، 
د مراًرا، ق�ال: »ال تغضب«))). كرر عليه H هذه  ف�ردَّ

الكلمة مراًرا؛ ألن الغضب جيمع الرش كله.

رَعِة، إمنا الشديُد  وقال H: »ليس الش���ديُد بالصُّ
الذي ميلك نفَسُه عند الَغضب«))).

وانظ�ر أخ�ي الكري�م كي�ف أش�ار H أيًضا يف 
ه�ذا احلدي�ث إىل أن الق�وة احلقيقي�ة ليس�ت بغلب�ة الرج�ال 
ومصارعته�م، إنام القوة احلقيقية تكون لدى الش�خص الذي 

يضبط نفسه عند الغضب.

وه�ذا الكتاب )ال تغضب( ذكرت فيه- بإذن اهلل تعاىل- 
غض�ب اهلل D، وأن الغضب صفة من صفات اهلل الفعلية، 
وكذلك غضب النبي H، ومعنى الغضب وحقيقته، 

وأمح�د   ،)(0(0( والرتم�ذي   ،)6((6( البخ�اري  رواه  صحيـــح:   (((
الكب�ري ))/64)(، واب�ن حب�ان م�وارد  )4)/355(، والط�راين يف 

))97)(، وأبو يعىل )5685).
))) صحيح: رواه البخاري )4))6(، ومسلم )609)).
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�ه يف غري احلق، وأنواع�ه، وأثره عىل األعضاء واجلوارح،  وَذمَّ
وم�ا يرضُّ من الغض�ب، مع ذكر أس�باب الغضب، وعالجه، 
وكيفية التعامل مع الغضبان، والفرق بن الغضب واالنتقام، 
وختم�ت الكتاب بصور من كظم الغيظ، واحلث عىل حس�ن 
اخلل�ق. س�ائاًل اهلل D أن يتقبل�ه خالًص�ا لوجه�ه الكريم، 

وصل اللهم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.

وكتبـه
مسعد حسني حممد

عضو باحتاد الكتاب املسلمني
ومؤلف برابطة العامل اإلسالمي برقم ج�/745

mosadhuseyn@gmail.com
01223840012 - 01125807887

حدائق كفر الدوار - البحرية
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D ǴƜǊǙ ƠǢƜƽ ŻƗ ƞǮƭƷ

:ǴƜǊǙ ƚǪǚơ ŻƗ ƞǮƭƷ

ع�ن أيب هري�رة I، ع�ن النبيH ق�ال: »ملا 

خلق اهلل اخللق كتب يف كتابه، هو يكتب على نفسه وهو وضع 

عنده على العرش: إن رمحيت تغلب غضيب«))).

فف�ي هذا احلدي�ث بيان أن تعلق الرمحة س�ابق عىل تعلق 

س�ة، وأما  الغضب؛ ألن الرمحة هي مقتىض ذاته س�بحانه املقدَّ

الغضب، فإنه متوقف عىل سابقة عمٍل من العبد احلادث.

قال التوربش�تي: »ويف س�بق الرمحة بيان أن قس�ط اخللق 

منه�ا أكث�ر م�ن قس�طهم من الع�ذاب، وأهن�ا تناهل�م من غري 

اس�تحقاق، وأن الغضب ال يناهلم إال باستحقاق، أال ترى أن 

الرمحة تشمل اإلنسان جنينًا ورضيًعا، وفطياًم وناشًئا، من غري 

أن يصدر منه يشء من الطاعة، وال يلحقه الغضب إال بعد أن 

يصدر عنه من املخالفات ما يستحقه.

))) صحيح: رواه البخاري )7404(، ومسلم ))75)).
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وق�ال: الغضب إرادة العق�اب، والرمح�ة إرادة الثواب، 
والصفات ال توصف بالغلبة، وال يس�بق بعضها بعًضا، لكن 
ج�اء هذا عىل س�بيل االس�تعارة، وال يمتن�ع أن جتعل الرمحة 
والغض�ب من صفات الفعل ال ال�ذات، فالرمحة هي الثواب 
واإلحس�ان، والغضب هو االنتقام والعق�اب، فتكون الغلبة 

عىل باهبا، أي أن رمحتي أكثر من غضبي«.
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D ŻƗ ƚǊǙ
الغض�ب ال�ذي يتعلق باخلال�ق تعاىل غض�ب يصدر من 
رب الع�زة، وهو صفة من صفات اهلل الفعلية، إن ش�اء فعلها 
وإن مل يشأ مل يفعلها، وهي ثابتة بالكتاب والسنة وإمجاع سلف 
األمة، ُنثب�ُت هذه الصفة عىل حقيقتها، وعىل الوجه الالئق به 
س�بحانه، من غري تشبيه وال متثيل وال تكييف وال تعطيل وال 
تأويل، وهذه الصفة كس�ائر صف�ات اهلل D، والتي تدخل 

حتت ه�ذا اإلطار العام املتمثل يف هذه اآلية الكريمة: ]ٺ    
ٿ          ٿٿ     ٿ       ٹ    ٹ[ ]الشورى:))[.

:ǰǾǢǝƘǲǮǩƗǷ ǰǽƸǝƘǦǩƗ ǺǪǕ ŻƗ ƚǊǙ

أما اآليات واألحادي�ث الدالة عىل إثبات صفة الغضب 
هلل D ع�ىل الكافري�ن واملنافقن ومن س�ار يف فلكهم، فهي 

كثرية ومتعددة، ومنها قول اهلل D: ]ٹ     ٹ    ٹ    
ڤ    ڤ    ڤ    ڤ     ڦ    ڦ    ڦ    ڦ     ڄ    ڄ[ 

]الفاحتة:7-6[.

ڄ     ڦ      ڦ     »]ڦ      :V القي�م  اب�ن  ق�ال 
ڄ[ يتضمن بيان طريف االنحراف عن الرصاط املستقيم، 
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وأن االنح�راف إىل ح�د الطرفن انح�راٌف إىل الضالل الذي 
هو فس�اد العلم واالعتقاد، واالنح�راف اآلخر، انحراٌف إىل 

الغضب الذي سببه فساد القصد والعمل))).

:Ɨ ăƴǮǖƢǭ Ƙ ăǲǭƐǭ ǨƢǡ ǰǭ ǺǪǕ ǺǩƘǖơ ŻƗ ƚǊǙ

ڳ     گ      گ     تع�اىل:]گ     وق�ال 
ڳ    ڳ    ڳ    ڱ    ڱ     ڱ    ڱ    ں    

ں    ڻ       ڻ    ڻ[ ]النساء:93[.

يشري E إىل أن من قتل غريه بحديدة كالسيف أو 
اخلنجر أو سنان الرمح ونحو ذلك من املشحوذ املعد للقطع، 
أو بام يعلم أن فيه املوت من ثقيل احلجر ونحوه، فهو مستحق 

لعظم ذنبه للخلود يف النار وغضب اهلل عليه«))).

وق�ال العالمة الس�عدي V: »فهذا وعي�ٌد ترجف له 
القلوب، وتتصدع له األفئدة، وينزعج منه أولو العقول؛ فلم 
يرد يف أنواع الكبائر أعظم من هذا الوعيد، بل وال مثله؛ فهذا 

))( الفوائد ص)7)( البن القيم، ط. دار الدعوة.
))( املح�رر الوجي�ز يف تفس�ري الكتاب العزي�ز ))/94( للق�ايض أيب حممد 

األندليس، ط. دار الكتب العلمية.
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الذنب العظي�م قد انتهض وحده أن جي�ازي صاحبه بجهنم، 

بام فيها من العذاب العظيم، واخلزي املهن، وس�خط اجلبار، 

وفوات الفوز والفالح، وحصول اخليبة واخلسار، فعياًذا باهلل 

من كل سبب يبعد عن رمحته«))).

:ǧƘƢǢǩƗǷ ǜƭƺǩƗ ǰǭ űƸǝ ǰǭ ǺǪǕ D ǴƜǊǙ

قال تعاىل: ]ۆ    ۆ    ۈ    ۈ    ٴۇ    ۋ     ۋ    

ۅ    ۅ    ۉ    ۉ    ې    ې    ې    ې     ى    ى    
ائ    ائ    ەئ    ەئ    وئ    وئ     ۇئ    ۇئ     ۆئ    ۆئ    

ۈئ    ۈئ    ېئېئ    ېئ    ىئ[ ]األنفال:5)-6)[.

أي: إذا رأيتم الظه�ور واالهنزام، وزحف اجليش الكبري 

فقابلوهم وقاتلوهم، وال تفروا ]ې    ې    ې     ى[، 

ف إىل قتال طائفة أخ�رى أهم من  أي ي�وم اللق�اء، إما التح�رُّ

ه�ؤالء، وإم�ا بالف�ر للك�ّر، أو منض�اًم إىل مجاع�ة أخ�رى من 

املسلمن ليس�تعن هبم، ]ۇئ    ۇئ[ أي: رجع، ]ۆئ    

))( تيسري الكريم الرمحن ص)57)( للعالمة السعدي، ط. دار الدعوة.
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ۆئ    ۈئ    ۈئ    ېئېئ    ېئ    ىئ[ أي: ما صار إليه 
من عذاب النار))).

:ǴǱƘǮǽƑ ƴǖƛ ƸǞǥ ǰǭ ǺǪǕ D ǴƜǊǙ

قال تع�اىل: ]چ    ڇ    ڇ    ڇ    ڇ    ڍ      ڍ    ڌ    
ڑ     ژ     ژ     ڈ     ڈ     ڎ     ڎ     ڌ     
گ[  گ     گ     ک     ک     ک     ک     ڑ        

]النحل:06)[.

قال سيد قطب V: »ثم ينتقل السياق إىل بيان أحكام 
من يكفر بعد اإليامن، ولقد لقي املسلمون األوائل يف مكة من 
األذى ما ال يطيقه إال من نوى الشهادة، وآثر احلياة األخرى، 

وريض بعذاب الدنيا عن العودة إىل ملة الكفر والضالل.
والن�ص هنا ُيغلِّ�ظ جريمة من كف�ر باهلل من بع�د إيامنه؛ 
ألن�ه عرف اإليامن وذاقه، ثم ارتد عنه إيثاًرا للحياة الدنيا عىل 
اآلخرة. فرماهم بغضب من اهلل وبالعذاب العظيم، واحلرمان 

من اهلداية«))).

))( حماس�ن التأوي�ل )8/4)-9)( جل�امل الدي�ن القاس�مي، ط. مؤسس�ة 
التاريخ العريب.

))( يف ظالل القرآن )96/4))( لسيد قطب، ط. دار الرشوق.
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وقال السعدي V: »ُير تعاىل عن شناعة حال ]چ    

ڇ    ڇ    ڇ    ڇ    ڍ[، فعِم�َي بعد ما أبرص، ورجع 
إىل الض�الل بعد ما اهتدى، ورشح ص�دره بالكفر راضًيا به، 

مطمئنًا، أن هلم الغضب الشديد، من الربِّ الرحيم، الذي إذا 

غضب مل يقم لغضبه يشٌء، وغضب عليهم كل يشٍء«))).

:ƙƵƘǦǩƗ ǜǪƮǩƘƛ ǴƾǞǱ ĆƓųƸƜǽ ǯƍ ƳƗƷƍ ǰǭ ǺǪǕ D ǴƜǊǙ

ق�ال تع�اىل: ]ېئ    ىئ     ىئ    ىئ    ی    ی       ی            ی    

جئ[ ]النور:9[.
أي: إن كان زوجها من الصادقن فيام رماها به من الزنا... 

وذكر الغضب يف حق النس�اء تغليًظا؛ ألن النس�اء يس�تعملن 

اللع�ن كث�رًيا؛ ك�ام ورد ب�ه احلدي�ث: »يكث�رن اللع�ن«؛ فربام 

جيرتئن عىل اإلق�دام عليه؛ لكثرة جري اللعن عىل ألس�نتهن، 

وسقوط وقعه عن قلوهبن؛ فذكر الغضب يف جانبهن؛ ليكون 

ردًعا هلن))).

))( تيسري الكريم الرمحن ، ص)57)( للعالمة السعدي، ط. دار الدعوة.
))( البحر املديد يف تفسري القرآن املجيد )58/5).
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وق�ال ابن كثري: »فخصه�ا بالغضب، ك�ام أن الغالب أن 

الرجل ال يتجشم فضيحة أهله ورميها بالزنى إال وهو صادق 

معذور، وهي تعلم صدقه فيام رماها به؛ وهلذا كانت اخلامسة 

يف حقها أن غضب اهلل عليها، واملغضوب عليه هو الذي يعلم 

احلق ثم حييد عنه«))).

:ŻƗ ƳǷƴƭ ǹƴǖơǷ ǺǚǍ ǰǭ ǺǪǕ D ǴƜǊǙ

ق�ال اهلل تع�اىل: ]ڍ     ڍ    ڌ    ڌ    ڎ    ڎ    ڈ    

ڈ    ژ    ژ    ڑڑ     ک    ک    ک    ک    گ    گ[ 
]طه:)8[.

]ڍ     ڍ    ڌ    ڌ    ڎ[، أي لذائ�ذه وحالالت�ه، 

ف والبط�ر،  َ ]ڎ    ڈ[ وه�و التع�دي حل�دود اهلل بال��َّ

]ژ    ژ    ڑ[ أي: فيلزمك�م غضب�ي وجيب لكم، 

م�ن ح�ل الدي�ن، ]ک    ک    ک    ک    گ    گ[ أي: 

هلك))).

))( تفسري القرآن العظيم ))/47)( للحافظ ابن كثري، ط. مكتبة الصفا.
))( روح املعاين )7/9)3-8)3( لأللويس، ط. املكتبة التوفقية.
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:ǰǾǲǭƐǮǩƗ ƸǾǙ ǺǩǸơ ǰǭ ǺǪǕ ǺǩƘǖơ ǴƜǊǙ

قال اهلل تعاىل: ]چ    چ    چ    چ     ڇ    ڇ    ڇ    
ڇ    ڍ       ڍ    ڌ     ڌ      ڎ    ڎ           ڈ    ڈ         ژ    ژ    

ڑ[ ]املمتحنة:3)[.

ق�ال الطري V: »بعدما حك�ى قولن يف تأويل هذه 
اآلي�ة الكريمة: وأوىل القول�ن يف ذلك عندي بالصواب قول 
م�ن قال: قد يئس هؤالء الذين غضب اهلل عليهم من اليهود، 
من ث�واب اهلل هلم يف اآلخ�رة، وكرامته؛ لكفره�م وتكذيبهم 
- كام  رس�وله حمم�ًدا H -عىل عل�م منهم أن�ه هلل نبيٌّ
يئ�س الكف�ار منه�م -الذين مض�وا قبلهم فهلك�وا، فصاروا 
أصح�اب القب�ور، وه�م ع�ىل مث�ل الذي ه�ؤالء علي�ه، من 
تكذيبهم عيس�ى O وغريه من الرسل- من ثواب 

اهلل وكرامته إياهم«))).

:ǰǾǢǝƘǲǮǩƗǷ ǰǾǥƸǂǮǩƗ ǺǪǕ ǺǩƘǖơ ǴƜǊǙ

قال تعاىل: ]ڳ     ڳ    ڳ    ڱ    
ڻۀ     ڻ     ڻ     ںڻ     ں     ڱ     ڱ         ڱ    

))( تفسري الطري )4)/6)( لإلمام الطري، دار الثقافة العربية.
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ۀ    ہ    ہ     ہ    ہ    ھ      ھھ    ھ    ے[ 
]الفتح:6[.

ق�ال الزخم�رشي V: يع�ذب الكافري�ن واملنافق�ن، 
لظنه�م أن اهلل ال ين�رص الرس�ول واملؤمن�ن وال يرجعهم إىل 
مكة ظافرين فاحتيها عنوة وقهًرا، ]ڻ    ڻ    ڻ[ أي: 
م�ا يظنونه ويرتبصون�ه باملؤمنن فهو حائق هب�م ودائر عليهم 
الس�وء والدمار واهلالك، واستحقوا غضب اهلل عليهم ولعنته 

وأعد هلم جهنم))).

:ƙƶǦǩƗ ǺǪǕ ǯǸǞǪƮǽ ǰǭ ǺǪǕ ǺǩƘǖơ ǴƜǊǙ

ق�ال تع�اىل: ]ڎ      ڎ         ڈ     ڈ      ژ    ژ     ڑ    ڑ    ک    
ڳ[  ڳ     ڳ       گ     گ     گ       گ     ک     ک     ک    

]املجادلة:4)[.

ق�ال الط�ري V: ]ک    ک    ک    گ    گ[ ما هؤالء 
الذي�ن تولوا هؤالء الق�وم الذين غضب اهلل عليهم ]ک[ 
يعن�ي: م�ن أه�ل دينك�م وملتك�م، ]گ    گ[ وال هم من 
اليه�ود الذين غضب اهلل عليهم، وإن�ام وصفهم بذلك -جل 

))( الكشاف )334/4( للزخمرشي، ط. دار الريان.
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ثن�اؤه- ألهنم منافقون؛ إذا لقوا اليهود قالوا: ]ې          ې    ى     
ى    ائ[، ]ۈ    ۈ     ٴۇ    ۋ    ۋ    ۅ[))).

:H ǴǩǸƽƷ ǹƵƋ ǰǭ ǺǪǕ ǺǩƘǖơ ǴƜǊǙ

 :H ق�ال: قال رس�ول I فع�ن أيب هري�رة
»اش���تد غضب اهلل على قوم فعلوا بنبيه -ُيشري إىل رباعيته وهي 
مقدمة األس�نان- اش���تدَّ غضب اهلل على رجل يقتله رس���ول اهلل 

H يف سبيل اهلل«))).

الن���يب  قتل���ه  م���ن  عل���ى  اهلل  غض���ب  »اش���تد  رواي�ة:  ويف 
H يف س���بيل اهلل، اش���تد غضب اهلل على ق���وم دموا وجه 

نيب اهلل H«)3)، أي: جرحوه حتى خرج منه الدم.

ق�ال اب�ن اجل�وزي V: »وإنام اش�تد غض�ب اهلل عىل 
رج�ل يقتله رس�ول اهلل H؛ ألن الرس�ول يرجى منه 
الرمحة، فإذا اشتد غضبه، وأخرج إىل القتل دلَّ عىل أن املقتول 

يف غاية الشقاء، وقتلS ُأيّب بن خلف يوم أحد«.

))( تفس�ري الط�ري )50)/9)( لإلمام ابن جرير الط�ري، ط. دار الثقافة 
العربية.

))) صحيح: رواه البخاري )4073(، ومسلم )793)).
)3) صحيح: رواه البخاري )4074).

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





21

وق�ال V: »اعلم أن األنبياء ُبعث�وا بالرمحة واللطف؛ 

ف�ال يقصدون بالقتل إال املب�ارز بالعناد، وكذلك ال يبلغ أذى 

امل�رشك إىل أن ُيدم�ي وج�ه نب�ي اهلل إال وق�د ف�اق يف العناد، 

فصل�ح هذا أن ُيقاتل بش�دة الغضب علي�ه، وقد كانت تدمية 

وج�ه رس�ول اهلل H يوم ُأُح�د، ويومئذ قت�ل ُأيبُّ بن 

 H خل�ف، فأما تدمية وجهه، فإن�ه ملا فرَّ الناس ثبت

يف عصاب�ة من أصحابه عددهم أربعة عرش، فجعل يرمي عن 

قوسه حتى صارت شظايا، وُأصيبت رباعيته...«))).

:ǰǾƮǩƘǆǩƗ ǹƵƋ ǰǭ ǺǪǕ ǺǩƘǖơ ǴƜǊǙ

فع�ن عائذ بن عمرو I أنه قال: »إن أبا ُس�فيان أتى 

عىل س�لامن وُصهيب وب�الل يف نفٍر، فقال�وا: واهلل ما أخذت 

س�يوف اهلل م�ن عنق ع�دو اهلل مأخذها، قال: فق�ال أبو بكر: 

 H أتقولون هذا لش�يخ قريش وسيدهم؟ فأتى النبي

فأخره، فقال: »يا أبا بكر لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم 

))) كش�ف املشكل من حديث الصحيحن ))/993( البن اجلوزي، ط. دار 
الوطن.
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لقد أغضبت ربك« فأتاهم أبو بكر فقال: يا إخوتاه! أغضبتكم؟ 

قالوا: ال. ويغفر اهلل لك يا ُأَخّي«))).

وهذا احلدي�ث يدل عىل رفعة من�ازل املذكورين عند اهلل 
تعاىل، وُيس�تفاد منه احرتام الصاحل�ن، واتقاء ما يغضبهم أو 

يؤذهيم))).

:Ǡƭ ƸǾǚƛ ăȅƘǭ ƶƱƍ ǰǭ ǺǪǕ ǺǩƘǖơ ǴƜǊǙ

فع�ن عب�د اهلل بن مس�عود I ق�ال: قال رس�ول اهلل 
H: »من حل���ف على ميني وهو فيها فاجٌر ليقتطع بها 

مال امرٍئ مسلم لقي اهلل وهو عليه غضبان«)3).

:ƸǢƜǩƗ ƙƘǱƵƍ ǨƦǭ ǬǶǽƴǽƍ Ǽǝ ǫƗǸǡƍ ǺǪǕ ǺǩƘǖơ ǴƜǊǙ

 :H قال: قال رس�ول اهلل I فعن أيب هريرة
»ُيوش���ك إن طالت بك ُم���دٌة أن ترى قوًما يف أيديه���م مثل أذناب 

البقر، يغدون يف غضب اهلل، ويروحون يف سخط اهلل«)4).

))) صحيح: رواه مسلم )504)).
 ))( املفهم   ملا ُأشكل من تلخيص كتاب مسلم )58/9)( أليب العباس القرطبي. 

ط. دار ابن اجلوزي.
)3) صحيح: رواه البخاري )6)4)(، ومسلم )38)).

)4) صحيح: رواه مسلم )857)).
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قال املناوي: أي: يغدون بكرة يف النهار، ويروحون آخره 
وهم يف غضبه وسخطه))).

:ƸǂƮǮǩƗ ǇƷƍ Ǽǝ ƞǭƘǾǢǩƗ ǫǸǽ ǺǩƘǖơ ǴƜǊǙ

يف ه�ذا الي�وم -ي�وم الفص�ل واحلس�اب والقص�اص- 
واملرشك�ن  اليه�ود  ع�ىل  ش�ديًدا  غضًب�ا  س�بحانه  يغض�ب 

والنصارى، والفجار واملجرمن واملنافقن.

فف�ي هذا الي�وم يكون الناس غرقى يف عرقهم، يس�ألون 
الرس�ل الش�فاعة، فيق�ول كلُّ نب�ي ورس�ول: »إن ربي غضب 

غضًبا مل يغضب قبله مثله، وال يغضب بعده مثله«))).

))( فيض القدير )8/4))( للمناوي ط. مكتبة الصفا.

))) صحيح: رواه البخاري )3340(، ومسلم )94)).
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H ǼƜǲǩƗ ƚǊǙ

كان  ولك�ن  لنفس�ه،  ينتق�م  ال   H النب�يُّ  كان 
يغض�ب إذا انتهكت ُحرمات اهلل، فكان ال يقوم لغضبه يشء، 
ومل ي�رضب بي�ده خادًما وال امرأة إال أن جياهد يف س�بيل اهلل، 
وكان H لش�دة حيائ�ه ال يواج�ه أحًدا ب�ام يكره، بل 

.O ُتعرف الكراهة يف وجهه

اهلل  رس�ول  رضب  »م�ا  قال�ت:   J عائش�ة  فع�ن 
H ش�يًئا قط بيده وال امرأة وال خادًما، إال أن جياهد 
يف س�بيل اهلل، وما نيل منه يشٌء ق�ط فينتقم من صاحبه إال أن 

ُينتهك يشٌء من حمارم اهلل تعاىل، فينتقم هلل تعاىل«))).

وقالت J: قلت للنبي H: هل أتى عليك 
يوم كان أشد من يوم ُأحد؟ قال: »لقد لقيت من قومك، وكان 
أش���د ما لقيته منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفس���ي على ابن عبد 

يالي���ل ب���ن عبد كالل، فلم جيب���ي إىل م���ا أردت، فانطلقت وأنا 

مهموم على وجهي فلم أستفق إال وأنا بقرن الثعالب)))، فرفعت 

))) صحيح: رواه البخاري )49)3(، ومسلم )745).
))) قرن الثعالب: مكان حيرم منه احلجاج من أهل نجد.
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رأس���ي وإذا أنا بس���حابة ق���د أظلتي فنظ���رت فإذا فيه���ا جربيل 

S، فنادان���ي فقال: إن اهلل- تعاىل- قد مسع قول قومك لك، 

وم���ا رّدوا علي���ك، وقد بعث إلي���ك ملك اجلبال لتأمره مبا ش���ئت 

، ثم قال: يا حممد، إن اهلل  فيهم، فناداني ملك اجلبال فسلم عليَّ

ق���د مسع قول قومك لك، وأنا ملك اجلبال، وقد بعثي ربي إليك 

لتأمرني مبا ش���ئت، وإن ش���ئت أطبقت عليهم األخشبني، فقلت: 

بل أرجو أن ُيرج اهلل من أصالبهم من يعبد اهلل وحده ال يشرك 

به شيًئا«))).

امل�رأة  ش�أن  أمهه�م  قريًش�ا  إن   :J عائش�ة  وقال�ت 
املخزومي�ة الت�ي رسق�ت، فقال�وا: م�ن ُيكلِّ�م فيه�ا رس�وَل اهلل 

 

ب�ن  أس�امة  إال  علي�ه  جي�رتئ  فقالوا:م�ن  H؟ 

فق�ال  أس�امة،  فكلم�ه   ،H اهلل  رس�ول  ِح�بُّ  زي�د 

 

رسول اهلل H: »أتشفع يف حدٍّ من حدود اهلل تعاىل؟!«، ثم 
ق�ام فخطب، ثم قال: »إمنا أهلك من قبلكم أنهم كانوا إذا س����رق 
فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه احلد، 

وايم اهلل لو أن فاطمة بنت حممد سرقت لقطعت يدها«))).

))) صحيح: رواه البخاري ))3)3(، ومسلم )795)).
))) صحيح: رواه البخاري )))43(، ومسلم )935).
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وعن عبد اهلل بن مسعود I قال: جاء رجل إىل النبي 
H فقال إين ألتأخر عن صالة الصبح من أجل فالن 
مم�ا ُيطي�ل بنا، ف�ام رأيت النبي H غض�ب يف موعظة 
قط أش�د مما غض�ب يومئ�ذ، فقال: »ي���ا أيها الن���اس، إن منكم 
منفرين، فأيكم أمَّ الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبري والصغري 

وذا احلاجة«))).
وعن عائشة J قالت: قدم رسول اهلل H من 
س�فر وقد سرتت س�هوة))) بقرام)3) فيه متاثيل، فلام رآه رسول 
اهلل H هتكه وتلون وجهه، وقال: »يا عائش����ة، إن أشدَّ 

الناس عذاًبا عند اهلل يوم القيامة الذين ُيضاهون خبلق اهلل«)4).
 H أن رسول اهلل L وعن عبد اهلل بن عباس
رأى خامتًا من ذهب يف يد رجل فنزعه فطرحه، وقال: »يعمد 
أحدكم إىل مجرة من نار فيجعلها يف يده؟« فقيل للرجل بعد 
ما ذهب رس�ول اهلل H: خذ خامتك انتفع به، فقال: 

.(5(
H ال واهلل ال أخذه أبًدا، وقد طرحه رسول اهلل

))) صحيح: رواه البخاري )439)(، ومسلم ))4))).
ة تكون بن يدي البيت. فَّ ))) السهوة: كالضُّ

)3) القرام: سرت رقيق.
)4) صحيح: رواه البخاري )485)(، ومسلم ))35)).

)5) صحيح: رواه مسلم )090)).
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ǴƢǢǾǢƭǷ ƚǊǚǩƗ Ǻǲǖǭ

:ƚǊǚǩƗ ƞǢǾǢƭ

الغضـــب: ه�و غليان دم القل�ب طلًبا لدفع امل�ؤذي عنه، 

خش�ية وقوعه، أو طلًبا لالنتق�ام ممن حصل له منه األذى بعد 

وقوع�ه، وينش�أ من ذلك كثري م�ن األفعال املحرم�ة كالقتل، 

وال�رضب، وأن�واع الظل�م والع�دوان، وكث�ري م�ن األقوال 

املحرمة كالقذف، والس�ب، والفحش، وربام ارتقى إىل درجة 

الكف�ر، وكاألي�امن الت�ي ال جي�وز التزامه�ا رشًع�ا، وكطالق 

الزوجة الذي يعقبه الندم))).

وهو: ش�علة نار اقتبس�ت م�ن نار اهلل املوق�دة التي تطلع 

عىل األفئدة، وإهنا ملستكنة يف طيِّ الفؤاد استكنان اجلمر حتت 

الرماد، ويس�تخرجها الك�ر الدفن يف قل�ب كل جبار عنيد، 

كاس�تخراج النار م�ن احلديد، وق�د انكش�ف للناظرين بنور 

اليقن أن اإلنس�ان بن�زع منه عرق إىل الش�يطان اللعن، فمن 

دار  احلنب�يل. ط،  العل�وم واحلك�م، ص)96)( الب�ن رج�ب  ))( جام�ع 
الصحابة.
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اس�تفزته ن�اُر الغضب فقد قوي�ت فيه قرابة الش�يطان، حيث 
قال: ]ڀ    ٺ    ٺ     ٺ    ٺ    ٿ[ ]األعراف:))[.

فإن ش�أن الطن الس�كون والوقار، وش�أن النار التلظي 
واالستعار، واحلركة واالضطراب.

وم�ن نتائ�ج الغضب: احلقد، واحلس�د، وهب�ام هلك من 
هلك، وفس�د من فس�د، ومفيضهام مضغة إذا صلحت صلح 

معها سائر اجلسد.
وإذا كان احلق�د واحلس�د والغض�ب مما يس�وق العبد إىل 
مواط�ن العط�ب، فام أحوج�ه إىل معرف�ة معاطبه ومس�اويه! 
ليح�ذر ذل�ك ويتقي�ه، ويميط�ه ع�ن القل�ب إذا كان وينفيه، 
ويعاجله إن رسخ يف قلبه ويداويه، فإن من ال يعرف الرش يقع 
فيه، ومن عرفه فاملعرفة ال تكفيه، ما مل يعرف الطريق الذي به 

يدفع الرش وُيقصيه))).
وقي�ل: إن الغضب هو غلي�ان دم القلب لطلب االنتقام، 
ففي اجلس�د غدد تس�مى )األدرنالية( عندما يغضب اإلنسان 
تفرز مادة )األدرنالن( يف الدم فيسبب ذلك ارتفاًعا يف ضغط 
ال�دم، فيضغط الدم عىل القلب، وينت�رش يف العروق، ويرتفع 

))( اإلحياء )64/3)( للغزايل. ط، دار الصحابة.
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إىل أع�ايل الب�دن، كام يرتفع املاء الذي يغ�يل يف القدر؛ ولذلك 
حيم�ر الوجه والعن والب�رشة، وكل ذلك حيكى لون ما وراءه 

من محرة الدم، كام حتكى الزجاجة لون ما فيها.

وإن�ام ينبس�ط ال�دم إذا غضب عىل م�ن دونه واستش�عر 
الق�درة علي�ه، ف�إذا كان الغضب ص�در ممن فوق�ه وكان معه 
ي�أس م�ن االنتقام تولد منه انقباض الدم م�ن ظاهر اجللد إىل 
ج�وف القل�ب فصار حزًن�ا؛ ولذلك يصفر الل�ون، وإذا كان 
الغضب نظرًيا يش�ك في�ه، تردد الدم بن انقباض وانبس�اط، 
فيحمر ويصف�ر ويضطرب، فاالنتقام هو قوت لقوة الغضب 
والناس يف قوة الغضب عىل درجات ثالث: إفراط، وتفريط، 
واعتدال، فال حيمد اإلفراط فيه؛ ألنه يرج الدين والعقل عن 
سياستها، فال يبقى لإلنسان مع ذلك نظر وال فكر وال اختيار، 
والتفريط يف هذه القوة أيًضا مذموم؛ ألنه يبقى ال محية له وال 
غ�رية، ومن فق�د الغضب بالكلية عجز عن رياضة نفس�ه؛ إذ 
الرياضة إنام تتم بتس�ليط الغضب عىل الش�هوة، فيغضب عىل 
نفسه عند امليل إىل الشهوات اخلسيسة، ففقد الغضب مذموم، 

فينبغي أن يطلب الوسط بن الطريقن.
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¬ƚǊǚơ ȅ¼ :Ƥǽƴƭ ǔǭ ƟƘǞǡǷ

 H قال: جاء رجل إىل النبي I فعن أيب هريرة
فقال: علمني ش�يًئا وال تكثر عيلَّ لعيل أعيه، قال: »ال تغضب« 

فردد ذلك مراًرا، كل ذلك يقول: »ال تغضب«))).

قال اخلطايب V: معنى قوله H: »ال تغضب«: 
اجتن�ب أس�باب الغضب، وال تتع�رض ملا جيلب�ه، وأما نفس 
الغض�ب فال يتأتى النه�ُي عنه؛ ألنه أمر طبيع�ي ال يزول عن 

اجلبلة))).

وقال: معناه: ال تفعل ما يأمرك به الغضب)3).

وق�ال ابن التن: ومج�ع H يف قوله: »ال تغضب« 
خريي الدنيا واآلخ�رة؛ ألن الغضب يؤول إىل التقاطع ومنع 
الرفق، وربام آل إىل أن يؤذي املغضوب عليه فينقص ذلك من 

الدين.

وأمح�د   ،)(0(0( والرتم�ذي   ،)6((6( البخ�اري  رواه  صحيـــح:   (((
الكب�ري ))/64)(، واب�ن حب�ان م�وارد  )4)/355(، والط�راين يف 

))97)(، وأبو يعىل )5685).
))( فتح الباري )0)/536( للحافظ ابن حجر العسقالين.

)3( املصدر السابق )0)/536).
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وق�ال البيض�اويُّ V: »لعله ملا رأى أن مجيع املفاس�د 

التي تعرض لإلنسان إنام هي من شهوته ومن غضبه، وكانت 

شهوة السائل مكسورة، فلام سأل عام حيرتز به عن القبائح هناه 

ع�ن الغضب، الذي هو أعظ�م رضًرا من غريه، وأنه إذا ملك 

نفس�ه عند حصول�ه كان قد قهر أقوى أعدائ�ه، وإن من تأمل 

مفاس�د الغضب عرف اإلنس�ان مقدار ما اشتملت عليه هذه 

الكلم�ة الطيبة من قول�ه H: »ال تغضب« من احلكمة 

واس�تجالب املصلح�ة يف درء مفس�دة، مما يعت�ذر إحصاؤه، 

والوقوف عىل هنايته«))).

 H فقوله :V وقال احلافظ ابن رجب احلنبيل

ملن استوصاه: »ال تغضب« حيتمل أمرين ومعنيني:

أوهلمـــا- أن يك�ون م�راده األمر باألس�باب التي توجب 

واحلي�اء،  واحلل�م،  والس�خاء،  الك�رم،  م�ن  اخلل�ق  حس�ن 

والتواض�ع، واالحت�امل، وك�ف األذى، والصف�ح، والعفو، 

))( فت�ح الب�اري )0)/537( للحاف�ظ اب�ن حج�ر العس�قالين. ط، دار 
الريان.
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وكظم الغي�ظ، والطالقة، والبرش، ونح�و ذلك من األخالق 

اجلميل�ة؛ فإن النفس إذا ختلقت هب�ذه األخالق، وصارت هلا 

عادة أوجب هلا ذلك دفع الغضب عند حصول أسبابه.

ثانيهما- أن يك�ون املراد: ال تعمل بمقتىض الغضب إذا 

حص�ل لك؛ بل جاهد نفس�ك عىل ت�رك تنفي�ذه، والعمل بام 

يأم�ر به؛ فإن الغض�ب إذا ملك اب�ن آدم كان كاآلمر، الناهي 

ل�ه؛ وهل�ذا املعن�ى ق�ال اهلل D: ]ہ    ھ    ھ    ھ    

ھ[ ]األع�راف:54)[. ف�إذا مل يمتث�ل اإلنس�ان م�ا يأمره 

ب�ه غضبه، وجاهد نفس�ه عىل ذلك، اندف�ع عنه رش الغضب، 

وربام س�كن غضبه، وذهب عاجاًل، فكأن�ه حينئذ مل يغضب، 

 :D وإىل ه�ذا املعن�ى وقع�ت اإلش�ارة يف الق�رآن بقول�ه

 :D گ    گ     گ    ڳ    ڳ [ ]الش�ورى :37[، وبقول�ه[

ڤ     ٹ     ٹٹ     ٹ     ٿ      ٿ     ]ٿ    

ڤ[ ]آل عمران:34)[))).

))( جام�ع العلوم واحلك�م ص)363-364( للحافظ اب�ن رجب احلنبيل. 
ط، دار الصحابة.
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:(((ǠƮǩƗ ƸǾǙ Ǽǝ ƚǊǚǩƗ ǫƵ

الغضب مذموٌم يف اجلملة وصفٌة قبيحٌة، وخلٌق مكروٌه، 

يك�ون  ال  ومِلَ  فت�اك،  وم�رٌض  مس�تطرٌي،  ورشٌّ  وبي�ٌل،  وداٌء 

كذلك؟! وهو من نزغ الشيطان، والشيطان خلق من نار.

ولقد ذم اهلل الغضب يف كتابه، وأثنى عىل من كظم غيظه؛ 

]ک    ک    ک  ک        گ    گ    گ      ق�ال تع�اىل: 

گ    ڳ    ڳ[ ]الشورى:37[.

قال ابن كثري V يف تفس�ري هذه اآلية: أي: س�جيتهم 

تقت�ي الصفح والعفو عن الناس، وليس س�جيتهم االنتقام 

من الناس))).

ٿ     ٺ     ٺ     ٺ   ]ٺ     تع�اىل:  وق�ال 

ڤ     ٹ     ٹٹ     ٹ     ٿ      ٿ     ٿ    

ڤ[ ]آل عمران:34)[.

))( ألَّ�ف احلافظ اب�ن أيب الدنيا V كتاًبا س�امه: ذم الغضب، إال أن هناك 
غضًبا غري ذميم حيبه اهلل ويرضاه من العبد. املؤلف.

))( تفس�ري الق�رآن العظي�م )7))/4( للحاف�ظ اب�ن كث�ري. ط، دار م�رص 
للطباعة.
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قال اب�ن عثيمن V: »الذين يكتم�ون غضبهم؛ فإذا 
غضب أحدهم ملك نفس�ه، وكظم غيظ�ه، ومل يتعدَّ عىل أحٍد 

بموجب هذا الغضب«))).

ڳ     ڳ     گ  گ  گ     ]گ     تع�اىل:  وق�ال 
ڳ    ڳ    ڱ    ڱ    ڱ    ڱ     ں    ں    ڻ    

ڻ[ ]الفتح:6)[.
ق�ال الغ�زايل V: »إن اهلل ذم ه�ذه احلمي�ة الص�ادرة 
ع�ن الغضب بالباطل، وم�دح اهلل املؤمنن بام أنزل عليهم من 

السكينة«))).

ق�ال اب�ن القي�م V: »أركان الكف�ر أربع�ة: الك�ر، 
االنقي�اد،  يمنع�ه  فالك�ر  واحلس�د، والغض�ب، والش�هوة، 
واحلسد يمنعه قبول النصيحة وبذهلا، والغضب يمنعه العدل، 

والشهوة متنعه التفرغ للعبادة«.
وق�ال: »وإذا اهن�دم رك�ن الغضب، س�هل علي�ه العدل 

والتواضع«)3).

))( رشح رياض الصاحلن )8))/3( للشيخ العثيمن. ط، مكتبة الصفا.
))( إحياء علوم الدين )57/3)( للغزايل. ط، دار الصحابة.

)3( الفوائد ص)77)( البن القيم. ط، دار الدعوة.
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:ƚǊǚǩƗ ǓƗǸǱƍ

الغضب من املخلوقن يشٌء ُيداخل قلوهبم، ومنه حمموٌد 
ومذم�وٌم، فاملذموم ما كان يف غ�ري احلق، واملحمود ما كان يف 

جانب احلق والدين.

:ǫǸǭƶǮǩƗ ƚǊǚǩƘǝ

هو ما كان انتقاًما، أو تش�فًيا، أو انتصاًرا للنفس، وغضًبا 
هلا، ال هلل تعاىل، وهذا الغضب يتس�بب فيه الش�يطان اللعن، 

قال تعاىل: ]گ    گ    گ گ          ڳ    ڳ    ڳ    ڳ    
ڱ    ڱ    ڱ    ڱ     ں    ں    ڻ    ڻ[ 

]الفتح:6)[.

ذم اهلل D الكف�ار ب�ام تظاهروا به م�ن احلمية الصادرة 
ع�ن الغضب بالباطل، وم�دح املؤمنن بام أنزل اهلل عليهم من 

السكينة.

ويف الصحيحن عن سليامن بن رصد I قال: استبَّ 
رجالن عند النبي H ونحن عنده جلوس، وأحدمها 
 :H يسبُّ صاحبه مغضًبا قد امحرَّ وجهه، فقال النبي
»إني ألعلم كلمة لو قاهلا لذهب عنه ما جيد، لو قال: أعوذ باهلل 
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من الشيطان الرجيم«. فقالوا للرجل: أال تسمع ما يقول النبي 

H؟ قال: إين لست بمجنون!

:ƳǸǮƮǮǩƗ ƚǊǚǩƗ

وه�و الغض�ب هلل، إذا انتهك�ت حمارم�ه، ق�ال اهلل تعاىل: 
]ہ    ہ     ھ    ھ[ ]الزخرف:55[.

قال عبد اهلل بن عباس L: آسفونا: أغضبونا))).
ق�ال بعض الس�لف: »إن الغضبان إذا كان س�بب غضبه 
مباًحا كاملرض والس�فر، أو الطاعة كالصوم ال يالم عليه، إنام 
مراده أنه ال إثم عليه إذا كان مما يقع منه يف حال الغضب كثرًيا 
 :H من كالم يوجب تضجًرا أو سبًّا ونحوه، كام قال
»إمنا أنا بش���ر أرضى كما يرضى البش���ر وأغضب كما يغضب 

البشر، فأميا مسلم سببته أو جلدته فاجعلها له كفارة«))).

فأم�ا م�ا كان م�ن كف�ر أو ردة أو قتل نف�س أو أخذ مال 
بغري حق ونحو ذلك، فهذا ال يش�ك مس�لم أهنم مل يريدوا أن 

الغضبان ال يؤاخذ به.

))( تفس�ري الق�رآن العظي�م )30)/4( للحاف�ظ اب�ن كث�ري. ط، دار م�رص 
للطباعة.

))) صحيح: رواه البخاري )35)4(، ومسلم )7)3)).
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وكذل�ك ما يقع من الغضبان من ط�الق وعتاق ويمن، 
فإنه يؤاخذ بذلك كله بال خالف.

:ƊƘǊǕȁƗ ǺǪǕ ƚǊǚǩƗ Ƹƥƍ

ال ش�ك أن الغض�ب ل�ه أث�ره الس�يئ ع�ىل األعض�اء 
واجلوارح، أما أثره: فالرضب، والتهجم، والتمزق، والقتل، 
فإن عجز عن التشفي واالنتقام رجع عليه غضبه فمزق ثوبه، 
ورضب نفس�ه، أو لط�م خده، أو ك� إن�اءه، أو أحرق ثيابه، 
أو رضب بي�ده األرض، أو رضب م�ن حوله، فالغضب يؤثر 
عىل اإلنس�ان حتى جيعله يترصف ت�رصف املجانن، وتعاطى 

فعل املجانن.
ق�ال اب�ن القيم V: »ومل�ا كانت املع�ايص كلها تتولد 
من الغضب والش�هوة، وكان هناية قوة الغضب القتل، وهناية 
قوة الشهوة الزنا، مجع اهلل- تعاىل- بن القتل والزنا، وجعلهام 

قرين�ن، ق�ال تع�اىل: ]ٱ    ٻ     ٻ    ٻ    ٻ    پ     پ    
پ        پ    ڀ       ڀ      ڀ    ڀ    ٺ       ٺ    ٺ     ٺٿ    ٿ    
ٿ      ٿ    ٹ      ٹ    ٹ    ٹ    ڤ      ڤ    ڤ    ڤ    

ڦ    ڦ        ڦ[ ]الفرقان:69-68[«))).

))( زاد املعاد ))/463( لإلمام ابن القيم. ط، دار الدعوة.
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وقال V: »فالغضب مثل الس�بع إذا أفلته صاحبه بدأ 
بأكله«.

وقال: »إذا اقتدحت نار االنتقام من نار الغضب ابتدأت 
بإحراق القادح، فأوثق غضبك بسلس�لة احللم، فإنه كلب إن 

أفلت أتلف«))).

وُيدل�ل ع�ىل ذلك ما رواه مس�لم عن وائل ب�ن حجر أنه 
ق�ال: إين لقاع�د م�ع النب�ي H ، إذ جاء رج�ٌل يقود 
 آخ�ر بنس�عة))) فق�ال: ي�ا رس�ول اهلل، ه�ذا قتل أخ�ي، فقال 
رس�ول اهلل H: »أقتلت���ه؟« فق�ال: إن�ه ل�و مل يع�رتف 
أقم�ت علي�ه البينة، ق�ال: نعم قتلت�ه. قال: »كي���ف قتلته؟«، 
قال: كنت أنا وهو نختبط)3) من ش�جرة، فس�بني، فأغضبني 

فرضبته بالفأس عىل قرنه)4) فقتلته)5).

))( الفوائد ص)78)( لإلمام ابن القيم. ط، دار الدعوة.
))) النسعة: حبل من جلد مضفور.

)3) خنتبط الشـــجر: أي نرضب الش�جر بالعصا، فيس�قط الورق فنجمعه 
ليكون علًفا.

)4) على قرنه: القرن جانب رأس الرجل.
)5) صحيح: رواه مسلم )680)).
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فه�ذه نتيج�ة الغضب ع�ىل األعضاء؛ ألن اإلنس�ان عند 
الغضب ال يدري ما حوله، وال يدري ما ُيقال له، وال يستطيع 
أن يعقل، أو يس�تفيد من موعظة أحد من ش�دة تأثري الغضب 

عليه.

وعن عبد اهلل بن مسعود I قال: كنت أرضب غالًما 
يل، فس�معت من خلفي صوًتا: »اعلم أبا مسعود هلل أقدر عليك 
منك عليه« فالتفت فإذا هو رسول اهلل H، فقلت: يا 

رس�ول اهلل، هو ُحرٌّ لوجه اهلل. فقال: »أما لو مل تفعل للفحتك 
النار، أو ملستك النار«))).

قال اإلمام النووي يف رشح احلديث: »ففي هذا احلديث 
احلث ع�ىل الرف�ق باململوك، والوع�ظ والتنبيه عىل اس�تعامل 

العفو، وكظم الغيظ، واحلكم كام حيكم اهلل عىل عباده«))).

وع�ن أنس I قال: قيل للنبي H: لو أتيت 
عبد اهلل بن ُأيّب)3). فانطلق إليه النبي H وركب محاًرا؛ 

))) صحيح: رواه مسلم )680)).
))( رشح مسلم )))/30)( لإلمام النووي. ط، مكتبة اإليامن.

)3( هو عبد اهلل بن سلول ، كبري املنافقن.
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فانطلق املس�لمون يمشون معه -وهي أرض سبخٌة- فلام أتاه 
النبي H قال: إليك عني، واهلل لقد آذاين نتن محارك، 
 H فق�ال رجل م�ن األنصار: واهلل حلامر رس�ول اهلل
أطي�ب رحًي�ا منك، فغضب لعب�د اهلل رجٌل من قومه، فش�تام، 
فغض�ب ل�كل واح�ٍد منه�ام أصحاب�ه، ف�كان بينه�ام رضب 

باجلري�د واأليدي والنعال، فبلغنا أهنا ُأنزلت: ]ڳ    ڱ     
ڱ    ڱ    ڱ    ں    ں[ ]احلجرات:9[))).

وعن أس�امة بن زي�د L أن النبي H ركب 
مح�اًرا علي�ه إكاٌف، حتت�ه قطيف�ٌة فدكي�ة -أي: كس�اء غليظ- 
وأردف وراءه أس�امة، وه�و يع�ود س�عد ب�ن عب�ادة يف بن�ي 
احلارث بن اخلزرج -وذاك قبل وقعة بدر- حتى مر بمجلس 
في�ه أخالط من املس�لمن واملرشكن عبدة األوث�ان، واليهود 
فيه�م عب�د اهلل ب�ن أيّب... ويف احلدي�ث: فاس�تب املس�لمون 
واملرشك�ون واليه�ود حتى مه�وا أن يتواثب�وا -أي: قارب أن 
 H يث�ب بعضهم عىل بعض فيقتتلوا- فلم يزل النبي

يفضهم حتى سكنوا))).

))) صحيح: رواه البخاري ))69)(، ومسلم )799)).

))) صحيح: رواه البخاري )07)6(، ومسلم )798)).
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فانظ�ر -أخي الكريم- كيف يؤثر الغضب عىل اجلوارح 

وعىل األعضاء، من تغري يف اللون، وانتفاخ األوداج والعروق، 

وارتع�اد األط�راف واضطراهب�ا، وكذل�ك ظه�ور الزبد عىل 

األش�داق، وامح�رار األح�داق، وختب�ط النظ�م، واضطراب 

اللفظ، وإغالق العقل والفكر.

:ƚǊǚǪǩ ƞǾƮǆǩƗ ƷƗƸǉȁƗ

وهناك آثاٌر صحية وخيمة تنشأ من جراء الغضب، أثبتتها 

الدراسات العلمية والوقائع، فمن ذلك:

اجللطـــات الدماغيـــة: فالغض�ب يتس�بب يف جلط�ات 

دماغية، نتيجة اإلفرازات الزائدة هلرمون )األدرينالن( الذي 

ي�ؤدي إىل زي�ادة رضبات القلب بش�كل متك�رر، ودفع الدم 

بغزارة إىل الدماغ مما حيدث نزيًفا فيه.

تصلـــب الشـــرايني: كذل�ك الغض�ب ي�ؤدي إىل تصلب 

الرشاين نتيجة عدم وصول الدم إىل الدماغ، وقد يؤدي ذلك 

إىل ذبحة صدرية.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





42

قرحـــة املعدة: كذلك الغضب الزائد واالنفعال املس�تمر 

يزي�د من مُحوضة املعدة، وحي�دث فيها ُقرًحا مزمنة قد ال ينفع 

معها أدوية.

التأثـــر على الكليتني: كذلك الغضب الش�ديد حيدث 

اضطراًبا ش�ديًدا يف عم�ل الكليتن؛ ألنه حي�دث اضطراًبا يف 

توازن األمالح فيها.

العجز اجلنسي: حيث يؤثر الغضب عىل الدورة الدموية 

اخلاصة باألعضاء التناسلية؛ فيؤدي إىل نوٍع من العجز اجلنيس 

لدى الرجل، وبرود جنيس لدى املرأة.

إمســـاك شديد باألمعاء: الغضب حُيدث إمساًكا شديًدا 

ومزمنً�ا لألمع�اء؛ ألهن�ا يف حال�ة الغضب تك�ون متقلصة ال 

تس�تطيع القيام بامتصاص املواد املفيدة للجس�م من األطعمة 

واألرشبة.

القولـــون العصيب: يتس�بب الغضب يف اإلصابة بمرض 

القولون العصبي، وقد تفش�ى هذا املرض بشكل هائل وكبري 

بن الناس، وكله بس�بب االنفصاالت العصبية الكثرية، وهو 
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م�ن األمراض املزمن�ة، وصاحب هذا املرض ي�الزم األدوية 
طوال حياته.

الســـكر: فالغض�ب املس�تمر ي�ؤدي  اإلصابـــة مبـــرض 
باإلنسان إىل مرض السكر؛ نتيجة زيادة هرمون )األدرينالن( 
عند الغض�ب، والذي ُيضعف مفعول هرمون )األنس�ولن( 

الذي يفرزه البنكرياس حلرق السكر يف الدم.

اإلصابة مبـــرض الســـرطان: كذلك أثبتت الدراس�ات 
احلديث�ة أن املصابن باالنفعاالت النفس�ية والعصبية عندهم 
قابلي�ة أكثر لإلصابة باألمراض اخلبيث�ة؛ ألن الغضب حيدث 
اضطراًب�ا يف اهلرمون�ات يف الغ�دد الصامء، وعدم اس�تقرارها 

ا مناسًبا داخل اجلسم لألمراض اخلبيثة))). هييء جوًّ

))( أحادي�ث يف الدع�وة والتوجي�ه ص)6)-7)( للش�يخ فال�ح الصغري.                 
ط مكتبة البخاري.
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ƚǊǚǩƗ ǰǭ ćƷ Ćƶ Ċǖ ćǽ Ƙǭ

هن�اك أفعال ُيعذر صاحبها إذا غض�ب، ومنها ما حدث 
م�ن نبي اهلل موس�ى S م�ع بن�ي إرسائيل، حين�ام ضلوا 

وعبدوا العجل.

ق�ال اهلل D: ]ٱ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    پ    پ    
ٿ     ٺٺ     ٺ     ٺ     ڀڀ     ڀ     ڀ      پ     پ    

ٿ[ ]األعراف:50)[.

ُير اهلل D يف هذه اآلية أن موسى S ملا رجع إىل 
قوم�ه من مناجاة ربه تعاىل، وهو غضبان أس�ف -واألس�ف 
أشد الغضب- قال: بئسام صنعتم يف عبادتكم العجل بعد أن 

ذهبت وتركتكم، وألقى األلواح من شدة غضبه عىل قومه.

ووج�ه االس�تدالل باآلي�ة أن موس�ى S مل يك�ن 
ليلق�ى ألواًحا -كتبه�ا اهلل تعاىل وفيها كالمه- من عىل رأس�ه 
إىل األرض فيك�ه�ا اختياًرا منه لذلك، وإنام محله عىل ذلك 
الغضب، فعذره اهلل سبحانه به، ومل يعتب عليه بام فعل، إذ كان 
مص�دره الغضب اخل�ارج عن قدرة العبد واختي�اره، فاملتولد 
عنه غري منس�وب إىل اختياره ورضاه به، وإنام كان غضب اهلل 
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تعاىل عىل بني إرسائي�ل لعبادهتم العجل؛ لقوله تعاىل: ]ڈ    
گ     ک         ک     ک     ک     ڑ     ڑ     ژ      ژ    

گ    گگ     ڳ    ڳ    ڳ[ ]األعراف:)5)[.

أم�ا الغضب الذي ن�ال بني إرسائيل من عب�ادة العجل، 
فهو أن اهلل تعاىل مل يقبل هلم توبة حتى قتل بعضهم بعًضا، قال 

تعاىل: ]ڳ    ڳ     ڱ    ڱ    ڱ    ڱ     ں    ں    ڻ    
ڻ    ڻ    ڻۀ    ۀ     ہ    ہ    ہ[ ]البقرة:54[.

وأم�ا الذلة فأعقبهم ذل�ك ُذالًّ وصغ�اًرا يف احلياة الدنيا، 
وملا س�كن عن موس�ى الغضب أخذ األلواح التي كان ألقاها 
م�ن ش�دة غضبه عىل قوم�ه لعبادهتم العجل غ�ريًة هلل وغضًبا 

ل�ه، ويف قوله تع�اىل: ]ہ    ھ    ھ    ھ    ھ    ے    
ے[ ]األعراف:54)[.

ع�دل س�بحانه عن ق�ول )س�كن( إىل قوله: ]ھ[ 
تنزياًل للغضب منزلة الس�لطان اآلمر الناهي، فهو ُمستجيب 
لداع�ي الغضب الناطق في�ه املتكلم عىل لس�انه فهو أوىل بأن 

يعذر من املكره الذي مل يتسلط عليه غضب يأمره وينهاه.
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ƚǊǚǩƗ ƙƘƜƽƍ

ال ش�ك أن للغض�ب أس�باًبا متع�ددة فمنه�ا: الُعج�ب، 
وامل�زاح، واهل�زل، واملض�ادة، والزه�و، والتعي�ري، واهل�زء، 
والغدر، وش�دة احلرص عىل احلصول عىل املال واجلاه، وهذه 
األخالق مذمومة رشًعا وعرًفا، وينبغي عىل املس�لم أن يقابل 

كل هذه الصفات بام يضادها.

فيمي�ت الزه�و بالتواضع، ويميت العج�ب بمعرفة قدر 
نفس�ه، ويزيل الفخر بأن يعلم أن�ه من جنس البرش، إذ الناس 
جيمعه�م يف األنس�اب أب واح�د، وإن�ام الفخ�ر بالفضائ�ل، 
والفخر والعجب أكر الرذائل، وأما املزاح فيزيله بالتش�اغل 
باملهامت الدينية التي تس�توعب العمر، فالنفس إن مل يش�غلها 
اإلنس�ان باحل�ق ش�غلته بالباطل، وأم�ا اهلزل فُي�زال باجلدِّ يف 
طل�ب الفضائل واألخالق احلس�نة والعلوم الدينية التي تبلغ 
 :H اإلنس�ان س�عادة الدنيا واآلخرة، ويف هذا يقول
»والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثرًيا ولضحكتم 

قليال«))).

))) صحيح: رواه البخاري )97)4).
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وأم�ا اهل�زء في�زال بالتك�رم والرتفع ع�ن إي�ذاء الناس، 
وبصيانة النفس عن ُمرِّ اجلواب، وأما شدة احلرص، فبالصر 
ع�ىل ُمّر العيش بالقناعة بقدر الرضورة؛ طلًبا لعز االس�تغناء، 

وترفًعا عن ذّل احلاجة.

وكل خل�ق م�ن ه�ذه األخ�الق وكل صف�ة م�ن ه�ذه 
الصفات، يفتقر يف عالجه إىل رياضة وحتمل مشقة، وحاصل 
رياضته�ا الرجوع إىل معرف�ة غوائلها، لرتغ�ب النفس عنها، 
وتنفر عن قبحها، ثم املواظبة عىل مبارشة أضدادها مدة مديدة 
حت�ى تصري بالعادة هينة مألوفة عىل النفس، فإذا انمحت عن 
النفس فقد زكت وتطهرت عن هذه الرذائل، وختلصت أيًضا 

من الغضب الذي يتولد منها.

وأش�د البواع�ث للغض�ب عند أكث�ر اجلهال تس�ميتهم 
إلي�ه  النف�س  نف�س، حت�ى متي�ل  الغض�ب ش�جاعة وع�زة 
وتستحس�نه، وه�ذا م�ن اجله�ل ب�ل هو م�ن م�رض القلب، 
ونقص�ان عقل وضعف نف�س، ودليل ذلك أن املريض أرسع 
غضًب�ا م�ن الصحي�ح، والش�يخ الضعي�ف أرسع غضًب�ا من 
الكهل، وذو اخلُلق الس�يئ والرذائل القبيحة أرسع غضًبا من 
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ِذُل يغضب لش�هوته، أما القوي فهو  صاحب الفضائ�ل، فالرَّ
 :H من يملك نفسه عند الغضب. كام قال رسول اهلل
رع���ة، بل الش���ديد م���ن ميلك نفس���ه عند  »لي���س الش���ديد بالصُّ

الغضب«))).

))) صحيح: رواه البخاري )4))6(، ومسلم )609)).
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ƚǊǚǩƗ ƧȆǕ

إن رسع�ة الغضب من ش�يم احلمقى، ك�ام أن جمانبته من 

زي العق�الء، والغض�ب ب�ذر الندم، واملرء ع�ىل تركه قبل أن 

يغضب أقدر عىل إصالح ما أفسد به بعد الغضب، والغضب 

مدخٌل من مداخل الش�يطان؛ وهو أعدى األعداء باإلنسان، 

وإذا وقع الغضب من اإلنس�ان وجب اقتالعه وعالجه، ألنه 

ُيف�ي إىل ما ال حُيمد عقباه. وعالج الغضب إنام يكون بأمور 

كثرية ومتعددة دلنا عليها الشارع الكريم والتي منها:

:ƝƵƘøøøøøǖƢƽȅƗ

D، وااللتص�اق  اهلل  واالس�تعاذة ه�ي االلتج�اء إىل 

بجنابه من رش كل ذي رش، والعياذة تكون لدفع الرش، واللياذ 

يك�ون جللب اخل�ري، قال تع�اىل: ]ہ    ھ    ھ    ھ      

ھ          ے    ےۓ    ۓ      ڭ      ڭ    ڭ[ ]فصلت:36[.

وقال تعاىل: ]چ    ڇ    ڇ      ڇ    ڇ    ڍ    

ڍڌ    ڌ    ڎ    ڎ[ ]األعراف:00)[.
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قال الس�عدي V: ذكر ما يدفع به العدو اجلني، وهو 
االس�تعاذة باهلل، واالحتامء م�ن رشه فقال: ]چ    ڇ    
ڇ      ڇ[ أي: أي وق�ت م�ن األوقات أحسس�ت بيشء 
من نزغات الش�يطان، من وساوس�ه وتزيينه للرش، وتكسيله 
عن اخلري، وإصابه ببعض الذنوب، وإطاعه له ببعض ما يأمر 
به ]ڍ    ڍ[، أي: توس�ل إليه مفتقًرا إليه، أن ُيعيذك 

ويعصمك منه، ]ڌ    ڎ    ڎ[.

وقال تعاىل: ]ک    ک    ک    گ    گگ    گ    ڳ    ڳ    
ڳ    ڳ     ڱ    ڱ    ڱ    ڱ    ں    ں    ڻ    ڻ    

ڻ    ڻ      ۀ    ۀ    ہ[ ]املؤمنون:98-96[.

وعن س�ليامن بن رُصد I قال: اس�تب رجالن عند 
النب�ي H ونح�ن عن�ده جل�وس، وأحدمه�ا يس�ب 
صاحب�ه مغضًبا قد امحر وجهه، فقال النبي H: »إني 
ألعل���م كلمة لو قاهلا لذه���ب عنه ما جيد، لو قال: أعوذ باهلل من 

الش���يطان الرجيم«. فقالوا للرجل: أال تس�مع م�ا يقول النبي 

H؟ قال: إين لست بمجنون))).

))) صحيح: رواه البخاري )6048(، ومسلم )0)6)).
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:D ŻƗ ƸǥƵ

ق�ال تع�اىل: ]ڈ     ژ    ژ    ڑ    ڑ    ک    ک    
ک    ک     گ    گ    گ[ ]األعراف:)0)[.

وقال تعاىل: ]ہ    ہ     ہ    ھ[ ]الكهف:4)[.
ق�ال عكرم�ة: ]ہ    ھ[ أي: إذا غضب�ت فاذك�ر 

ربك))).

فالذك�ر يطرد الش�يطان، وإذا أمس�ك العب�د عن الكالم 
السيئ البذيء فسوف حُييي الذكر قلبه، وجُينبه مسالك الغضب 
ومساوئه، وال شك أن الذكر طمأنينة للقلب وسكينة له؛ قال 

اهلل تعاىل: ]ىت    يت       جث    مث    ىث[ ]الرعد:8)[.

:ƬǞǆǩƗǷ ǸǞǖǩƗǷ ǐǾǚǩƗ Ǭǒǥ ƙƗǸƥ

چ     ڃ     ڃ     ڃ      ڃ       ]ڄ     تع�اىل:  ق�ال 
چ[ ]األعراف:99)[.

وقال تعاىل: ]گ    گ     گ    ڳ    ڳ[ ]الشورى:37[.
ٹ     ٿ      ٿ     ]ٿ     تع�اىل:  وق�ال 

ٹٹ    ٹ    ڤ    ڤ[ ]آل عمران:34)[.

))( احللية )334/3( أليب نعيم. ط، مكتبة الصفا.
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ٿ[  ]ٿ      :V القاس�مي  ق�ال 
أي: املمس�كن علي�ه يف نفوس�هم، الكاف�ن ع�ن إمضائه مع 

الق�درة عليه؛ اتقاء التع�دي فيه إىل ما وراء حقه، ]ٿ     
ٹ    ٹ[ أي: ظلمه�م هل�م ول�و كان�وا قد قتل�وا منهم، 

ف�ال يؤاخ�ذون أحًدا ب�ام جيني عليه�م، وال يبقى يف أنفس�هم 
َمْوِجدة))).

سألزم نفسي الصفح عن كل مذنب

اجلــــرائــــم عــــلــــيَّ  مـــنـــه  كــــثــــرت  وإن 

ثالثة مــــن  واحــــــد  إل  الــــنــــاس  فـــمـــا 

ـــف ومــــشــــروف ومـــثـــلـــي مـــقـــاوم شـــري

فـــأمـــا الــــــذي فـــوقـــي فــــأعــــرف قــــدره

فــــيــــه احلـــــــق واحلــــــــــقُّ لزم ـــــبـــــع  وأت

وأمـــــا الـــــذي دونـــــي فـــإنـــي ُصـــنـــت عن

لئــــم لم  وإن  نـــفـــســـي  إجـــــابـــــتـــــه 

هفا أو  زل  فــــإن  مــثــلــي  الـــــذي  وأمـــــا 

حاكم بــالــفــضــل  احلـــر  إن  تفضلت 

))( حماسن التأويل ))46-)46( جلامل الدين القاسمي. ط، دار احلرمن.
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:ŻƗ ƙƘǢǕ ǰǭ ƼǞǲǩƗ ǜǽǸƲơ

فعىل املس�لم دائاًم أن يس�تحرض عقاب اهلل وبطش�ه، وأنه 
إذا دعت�ه قدرته إىل ظلم الن�اس فليتذكر بطش اهلل D، قال 

تعاىل: ]ۀ    ۀ     ہ    ہ[ ]الروج:))[.

أله�ل  عقوبت�ه  إن  »أي:   :V الس�عدي  ق�ال 
اجلرائ�م والذن�وب العظ�ام لقوي�ة وش�ديدة، وه�و للظاملن 

باملرصاد«))).

:ƚǊǚǩƗ ƞƜǡƘǕ Ǽǝ ƸǒǲǩƗ

فإن الغضب سبب يف نفرة الناس منك، وانحراف القلوب 
عنك، وحذرها من القرب منك -لس�وء ُخلقك- والغضب 

أيًضا سوف ُيريب وُيشعل نار العداوة عىل اآلخرين.

قال ش�يخ اإلسالم V: »فتذكر حالك عند الغضب، 
من قبح الصورة، واس�تحالة اخللقة، وامحرار الوجه، وانتفاخ 
األوداج، وارتع�اد األط�راف، واضط�راب ال�كالم، وختب�ط 

األلفاظ«))).

))( تيسري الكريم الرمحن ص)489( للسعدي. ط، مكتبة الصفا.
))( االستقامة ))/)7)( لشيخ اإلسالم ابن تيمية. ط، مكتبة السنة.
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:ǫȆǦǩƗ ǰǕ ǣƘƾǭȃƗ

فإن أمس�ك اإلنس�ان عن الكالم حال الغضب، وحبس 
لس�انه وأجلم�ه، زال ال�رش وانته�ى، فينبغي أن ُيعال�ج وقتئذ 
بالصمت والكف عن الكالم، وهو دواء س�هل ويس�ري بإذن 
اهلل تعاىل، وهو ما دل عليه رس�ول اهلل H حيث قال: 

»من صمت جنا«))).

قال املباركفوري V: »قوله: »من صمت« أي: سكت 
ع�ن الرش، »جنا« أي: فاز وظفر بكل خ�ري، أو نجا من آفات 

الدارين«))).

قال حكيم:
جتبه ــــــال  ف الــــســــفــــيــــه  نــــطــــق  إذا 

ـــــه الــــســــكــــوت ـــــت فـــــخـــــر مـــــــن إجـــــاب

فــــــــــإن كــــلــــمــــتــــه فــــــــــرَّْجــــــــــَت عـــنـــه

ميــــــوت كــــــــمــــــــًدا  ــــه  ــــت ــــي خــــل وإن 

))) صحيح: رواه الرتمذي ))50)(، وصححه الش�يخ األلباين يف صحيح 
اجلامع برقم )47)3).

))( حتفة األحوذي )0/6)4( للمباركفوري، مكتبة الصفا.
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:ǓƘƪǎǉȅƗǷ ƻǸǪƪǩƗ

قال ابن رج�ب: املعنى يف هذا أن القائم متهيٌئ لالنتقام، 
واجلال�س دونه يف ذلك، واملضطجع أبعد عنه، فأمره بالتباعد 

عن حالة االنتقام))).

وق�ال اب�ن قدام�ة V: »أم�ا اجلل�وس واالضطجاع 
فيمك�ن أن يك�ون أم�ر بذلك ليق�رب م�ن األرض التي منها 
ه؛  ، ويمكن أن يك�ون ليتواضع بُذلِّ ُخل�ق، فيذكر أصل�ه فيِذلَّ

ألن الغضب ينشأ من الكر«))).

:ǧƘƾƢǙȅƗ Ƿƍ ƊǸǉǸǩƗ

فإن الوضوء واالغتسال مما ُيسكن الغضب وهيدؤه؛ ألن 
الغض�ب مجرٌة ُتوقد يف قلب اب�ن آدم، وإطفاؤها يكون باملاء، 

وهذا مستفاد بالتجربة العملية.

قال ابن القيم V: »وملا كان الغضب والشهوة مجرتن 
من نار يف قلب ابن آدم، أمر أن ُيطفئهام بالوضوء...«)3).

))( جامع العلوم واحلكم ص)360( البن رجب. ط، دار الصحابة.
))( خمت�رص منه�اج القاصدي�ن ص)36)( البن قدامة املق�ديس. ط، مكتبة 

اهلدى.
)3( زاد املعاد يف هدي خري العباد ))/463( البن القيم. ط، دار الدعوة.
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:ƝȆǆǩƘƛ ƞǱƘǖƢƽȅƗ

قال اهلل تعاىل: ]ۓ    ۓ    ڭڭ    ڭ    ڭ    
ۇ      ۇ       ۆ[ ]البقرة:45[.

فاالس�تعانة بالصالة أفضل س�الح، وأعظم دواء لعالج 
الغضب.

وق�ال تع�اىل: ]ڄ    ڄ     ڄ    ڃ    ڃ    ڃ    ڃ    
چ    چ    چ    چ    ڇ     ڇ    ڇ[ ]احلجر:98-97[.

ي�ر E نبيه H أنه إذا ض�اق صدره أن 
يفزع إىل التس�بيح والتحميد والصالة؛ فهي تكفيك وتكشف 
غم�ك؛ ففي الصالة كش�ف للغمة، وتفري�ج للكربة، ورشح 

للصدر، وتثبيت لألمر.

إىل  ف�زع  أم�ٌر  حزب�ه  إذا   H كان  ولذل�ك 
الصالة))).

أي إذا أصاب�ه ح�زن أو أصاب�ه هم أو غ�م أو قلق وملٌق 
ورهق وأرق جلأ إىل الصالة.

))) حســـن: رواه أبو داود )9)3)(، والطري يف تفس�ريه )850(، وحسنه 
احلافظ ابن حجر يف الفتح )3/)7)).
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فعن عبد اهلل بن حممد بن احلنفية عن صهر لنا من األنصار 
أن�ه قال لبع�ض أهله: ي�ا جاري�ة! ائتوين بوض�وء لعيل أصيل 
 فأس�رتيح، فرآنا أنكرنا عليه ذاك، فقال: س�معت رس�ول اهلل 

H يقول: »ُقم يا بالل، أقم فأرحنا بالصالة«))).

فالص�الة راحة وطمأنينة، وس�عادة وس�كينة، وهي قرة 
ع�ن النبي H، وراحة نفس�ه، والعب�د إذا أقبل وجلأ 
هب�ا إىل اهلل تع�اىل م�ن أي نص�ب أو وص�ب أو ه�م أو غم أو 
حزن، فإنه سيش�عر باملواس�اة واملناجاة، والتأييد من اهلل تعاىل 
له، فينجو من املهالك، ويسلم من املعاطب واملخاوف، ومن 

متاعب الدنيا وأشغاهلا.

))) صحيـــح: رواه أب�و داود )4986(، وأمح�د )364/5(، والطحاوي يف 
املش�كل )4)/87(، وأبو نعيم يف معرفة الصحابة )49)7(، وصححه 

الشيخ األلباين يف الصحيحة )435)).
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ǫƘǢƢǱȅƗǷ ƚǊǚǩƗ ǰǾƛ ǟƸǞǩƗ

ال ش�ك أن الغض�ب يتلف عن االنتق�ام، وبينهام فرق؛ 

فق�د يغضب اهلل D عىل ق�وم، وُيعجل هلم العقوبة، وينتقم 

منهم يف الدنيا، وذلك كام فعل مع فرعون وأعوانه، وكام فعل 

م�ع عاٍد وثم�ود وغريهم مم�ن انتقم منهم وعذهب�م يف الدنيا، 

ولكن ق�د يغضب اهلل D عىل قوم، ويؤخ�ر عنهم العذاب 

والعق�اب إىل ي�وم القيام�ة، فلي�س هناك تالزم ب�ن الغضب 

وتعجيل العقوبة واالنتقام.

ق�ال حممد بن صال�ح العثيمن V: »ق�ول اهلل تعاىل: 

فيه�ا  ]الزخ�رف:55[.  ھ[  ھ     ہ      ]ہ    

رٌد ع�ىل م�ن ف�وا الس�خط والغض�ب باالنتق�ام؛ ألن أهل 

التعطيل من األش�عرية وغريهم يقولون ويعتقدون: إن املراد 

بالس�خط والغضب االنتق�ام، أو إرادة االنتقام، وال يف�ون 

السخط والغضب بصفة من صفات اهلل يتصف هبا هو نفسه، 

فيقول�ون: غضب�ه أي: انتقام�ه أو إرادة انتقام�ه، فه�م إما أن 

يف��وا الغضب باملفعول املنفصل ع�ن اهلل، وهو االنتقام أو 
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باإلرادة؛ ألهنم ُيقّرون هبا، وال يف�ونه بأنه صفة ثابتة هلل عىل 
وجه احلقيقة التي تليق به.

ونحن نعتقد أن السخط والغضب غري االنتقام، واالنتقام 
نتيجة الغضب والسخط، كام نقول: إن الثواب نتيجة الرضا، 
فاهلل D يس�خط عىل هؤالء القوم ويغضب عليهم ثم ينتقم 

منهم«))).

))( رشح العقيدة الوسطية ص)380( للشيخ حممد صالح بن العثيمن. ط، 
دار ابن اجلوزي.
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ƝƸǾǚǩƗǷ ƞǾǮƮǩƗǷ ƚǊǚǩƗ

C: »إن س���عًدا لغي���ور، وأن���ا أغ���ري من 
سعد، واهلل أغري مي«))).

وإنام خلقت الغرية حلفظ األنس�اب، ولو تس�امح الناس 
بذل�ك الختلطت األنس�اب، ولذلك قي�ل: كل أمة وضعت 
الغ�رية يف رجاهل�ا، وضع�ت الصيان�ة يف نس�ائها، وأم�ا ثمرة 
احلمية الضعيفة، فقلة األنفة مما يؤنف منه من التعرض للحرم 
والزوج�ة، واحتامل الذل من األخس�اء وصغ�ر النفس، وهو 
مذموم؛ إذ من ثمراته عدم الغرية عىل احلرم وهو صوهنا، ومن 
ضعف غضبه ماتت غريته، مما ينتج عنه اخلور والسكوت عند 

مش�اهدة املنكرات، وقد قال اهلل تعاىل: ]ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 
ٹ ڤ[ ]النور:)[.

وقال س�عد بن عبادة I: ل�و رأيت رجاًل مع امرأيت 
 :H لرضبته بالس�يف غري ُمصفح، فقال: فقال النبي

»أتعجبون من غرية سعد؟ ألنا أغري منه، واهلل أغري مي«))).

))) صحيح: رواه البخاري )))34(، ومسلم )749).
))( تقدم خترجيه.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





61

ولذلك قال أيًضا H: »ما من أحد أغري من اهلل، من 
أجل ذلك حرم الفواحش، وما أحد أحب إليه املدح من اهلل«))).

 وعن أيب س�لمة أنه س�مع أب�ا هريرة I يق�ول: قال 
رس�ول اهلل H: »إن اهلل يغار، وغرية اهلل أن يأتي املؤمن 

مبا حرم اهلل«))).

وع�ن أيب هريرة I ق�ال: بينام نحن عند رس�ول اهلل 
H جل�وس فقال: »بينما أنا نائم رأيتي يف اجلنة فإذا 
ام���رأة تتوضأ إىل جانب قص���ر، فقلت: ملن هذا؟ ق���ال: هذا لعمر، 

فذكرت غريته فولَّيت مدبًرا«، فبكى عمر وهو يف املجلس ثم 

قال: »أو عليك يا رسول اهلل أغار؟!«.

 H عن النبي L ويف رواية جلابر بن عبد اهلل
قال: »دخلت اجلنة -أو ُأتيت اجلنة- فأبصرت قصًرا فقلت: ملن 
ه���ذا؟ قالوا: لعمر بن اخلطاب، ف���أردت أن أدخله، فلم مينعي إال 

علمي بغريتك«، قال عمر بن اخلطاب I: يا رس�ول اهلل، 

بأيب أنت وأمي يا نبي اهلل أو عليك أغار؟!

))) صحيح: رواه البخاري ))479).

))) صحيح: رواه البخاري )07)5).
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ولن�ا يف موق�ف حادث�ة اإلف�ك مث�ل عظيم يف غ�رية اهلل 
.D

جاء يف عرش آيات من س�ورة النور نزلت يف ش�أن عائشة 
أم املؤمن�ن J ح�ن رماه�ا أه�ل اإلف�ك والبهت�ان من 
املنافق�ن، واهتموه�ا بالفاحش�ة الك�رى مع أح�د أصحاب 
النبي H، وهو صف�وان بن املعطل I، بام قالوه 
م�ن الك�ذب والبهت�ان والفرية الت�ي غار اهلل D هل�ا ولنبيه 
H، فأن�زل اهلل تع�اىل براءهت�ا صيان�ًة هل�ا ولع�رض 

رس�وله H، قال تع�اىل: ]ٱ     ٻ ٻ ٻ ٻ 
پپ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ  ٿ ٿ ٿ ٹ 
ٹ ٹ[، إىل قوله تعاىل: ]ڄ ڄ ڃ[ ]النور:))-))[.

َيــــــــــا مْحـــــــــــــــــَراء ســـــــبُّـــــــِك حُمــــــــــرَّم

ـــكـــرُم فـــمـــن أجـــــل عـــــنٍي ألــــــُف عـــــنٍي ُت

أي: الذي�ن ج�اءوا بالك�ذب والبهتان واالف�رتاء مجاعة 
منكم، وكان املقدم يف هذه اللعنة عبد اهلل بن أيب بن سلول رأس 
املنافقن، الذين أخذ يس�تجمع الكالم ويفرقه بن املس�لمن، 
حتى وقع بعض أصحاب النبي H يف عرض عائشة 
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J، وبرئه�ا اهلل D. ]پ پ ڀ ڀ[ أي: ي�ا آل 
أيب بك�ر، ]ڀ ٺ ٺ ٺ[ أي: يف الدني�ا واآلخرة، لس�ان 
ص�دق يف الدني�ا، ورفع�ة من�ازل يف اآلخ�رة، وإظهار رشف 
 هل�م باعتن�اء اهلل تع�اىل بعائش�ة أم املؤمن�ن J، حي�ث 
أنزل اهلل براءهتا يف القرآن العظيم، ثم تأديب من اهلل للمؤمنن 
يف قصتها J، حن أفاض بعضهم يف ذلك الكالم السوء، 
فإن الذي وقع مل يكن ريبة، حيث كان جميء أم املؤمنن راكبة 
جهرًة عىل راحلة صفوان بن املعطل I يف وقت الظهرية، 
واجليش بكامله يش�اهدون ذل�ك، ولو كان األم�ر فيه ريبة مل 
يكن هكذا، ]ہ   ھ ھ ھ ھ ے[ أي: تقولون 
ما تقولون يف ش�أن أم املؤمنن J، وحتسبون ذلك يسرًيا 
سهاًل، ولو مل تكن زوجة رسول اهلل H، ملا كان هينًا، 
 فكي�ف وه�ي زوجة خات�م األنبياء وس�يد املرس�لن، فعظيم 
عن�د اهلل أن ُيق�ال يف زوجة نبيه ورس�وله H ما قيل، 
ف�إن اهلل تعاىل يغ�ار هلذا، وه�و E ال يقبل عىل زوجة 
نب�ي من األنبياء ذلك حاش�ا وكال، وملا مل يك�ن ذلك، فكيف 
يكون هذا يف س�يدة من نس�اء األنبياء، وزوجة س�يد ولد آدم 

عىل اإلطالق يف الدنيا واآلخرة.
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وهذه احلادثة فيها كثر من الدروس والعرب:
منهـــا: موق�ف النبي الكري�م H حن علم هبذه 
التهم�ة، فإن�ه وإن ت�أمل فقد ص�ر ومل يت�ع، ع�ىل الرغم من 
ش�يوع اخلر بصورة واس�عة بن املس�لمن حتى ج�اء الوحي 

بترئتها.

ومنها: موقف صاحب النبي H أبو بكر، الذي 
رضب أروع وأعظ�م األمثلة يف االنقياد ألمر اهلل D وعدم 

االنتقام للنفس، والغرية الباطلة التي ليست يف حملها.

كان من مجلة َمن وقع يف عرض عائشة J الصحايب 

اجلليل مس�طح ب�ن أثاثة، وكان م�ن فق�راء املهاجرين، وكان 

قريًب�ا أليب بك�ر الصدي�ق I، فل�ام بل�غ أبو بكر م�ا قاله 

مسطح قال: هذا أمر مل نتهم به يف اجلاهلية، أفبعد أن أعزنا اهلل 

باإلس�الم نتهم به؟ وحلف أن ال ينتفع مس�طًحا بنافعة أبًدا، 

فعاتب�ه ربه بالوح�ي، ق�ال اهلل D: ]ڃ ڃ چ چ 

ڌ    ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 
گ  کک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ڈژ  ڈ  ڎڎ  ڌ 

گ گ[ ]النور:))[.
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فلام س�مع أبو بكر الصديق هذه اآلية قال: »بىل واهلل ربنا 
إنا لنحب أن تغفر لنا«، وعاد له بام كان يصنع))).

ول  بـــــــــــرِّ  عــــــــــــــــادَة  تـــــقـــــطـــــعـــــنَّ  ل 

رزقـــــــه يف  املــــــــــــرء  عــــــتــــــاب  جتـــــعـــــل 

فــــــــإن أمـــــــــَر اإلفـــــــــك مــــــن مـــســـطـــٍح 

حيــــــــطُّ قــــــــدر الـــــنـــــجـــــِم مــــــن أفـــقـــه

وقـــــد جـــــرى مــــنــــُه الـــــــذي قــــد جـــرى
حــــقــــه))) الــــصــــديــــق يف  وُعـــــــوِتـــــــب 

))) صحيح: رواه البخاري )4750).
))( ال تغض�ب )ص5))( ألمح�د عب�د الرمح�ن، ط. دار اإلي�امن، بترصف 

بسيط، وهؤالء حيبهم اهلل )ص34)( للمؤلف، ط. دار الكنوز.
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ǹƵȁƗ ǧƘǮƢƭƗǷ ƚǊǚǩƗ ƝƴǵƘƪǭ

م�ن حماس�ب أخ�الق املس�لم الت�ي يتح�ىل هب�ا: الصر، 
واحت�امل األذى يف ذات اهلل تع�اىل، أم�ا الص�ر: فه�و حب�س 
النف�س ع�ىل م�ا تك�ره، واحت�امل املك�روه بن�وع م�ن الرضا 
والتس�ليم، فاملس�لم حيبس نفس�ه عىل ما تكرهه من عبادة اهلل 
وطاعت�ه، ويلزمه�ا بذلك إلزاًم�ا، وحيبس�ها دون معايص اهلل 
D، فال يسمح هلا باقرتافها، وال يأذن هلا يف فعلها، وحيبسها 
عىل البالء إذا نزل هبا، فال يرتكها جتزع وال تس�خط، إذ اجلزع 
-ك�ام قال احلكامء- عىل الفائت: آفة، وعىل املتوقع: س�خافة، 
والس�خط عىل األقدار: معاتبة هلل الواحد القهار، وهو يف كل 
ذلك ُمس�تعن بذك�ر اهلل تعاىل باجلزاء احلس�ن عىل الطاعات، 
وما أع�د ألهلها من جزيل األجر، وعظي�م املثوبات، وبذكر 
وعي�ده تع�اىل أله�ل بغض�ه وأصح�اب معصيت�ه، م�ن أليم 
العذاب، وش�ديد العقاب، ويتذك�ر أن أقدار اهلل جارية، وأن 
قضاءه تعاىل عدل، وأن حكمه نافذ، صر العبد أم جزع، غري 
أنه مع الصر األجر، ومع اجلزع الوزر، وملا كان الصر وعدم 
اجل�زع من األخ�الق التي تكتس�ب وتنال بنوع م�ن الرياضة 
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واملجاهدة، فاملسلم بعد افتقاره إىل اهلل تعاىل أن يرزقه الصر، 
فإنه يس�تلهم الص�ر بذكر ما ورد فيه من أم�ر، وما وعد عليه 

من أجر))).

]ائ ائ ەئ ەئ وئ  تع�اىل:  كقول�ه 
وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ[ ]آل عمران:00)[.

وقوله تعاىل: ]ۓ ۓ ڭ[ ]البقرة:45[.

ڦ  ڦ      ڦ  ڤ  ڤ   ]ڤ  تع�اىل:  وقول�ه 
ڦ ڄ ڄ   ڄ ڄ  ڃ     ڃ   ڃ ڃ چ چ چ 
]البق�رة:55)-57)[،  ڍ[  ڇ  ڇ  ڇڇ  چ 
وقول�ه تع�اىل: ]وئ ۇئ ۇئ ۆئ   ۆئ[ ]النح�ل:7))[، 
وقوله تع�اىل: ]ەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ   ۈئ ۈئ  [ 
]لق�امن:7)[، وقوله تعاىل: ]ىث يث حج مج جح مح[ 

]الزمر:0)[.

كذلك قال رس�ول اهلل H يف هذا املقام: »الصرب 
ضياء«)))، وقال H: »ومن يس���تعفف يعفه اهلل، ومن 

))( ال تغضب )ص50)( أمحد عبد الرمحن، ط. دار اإليامن.
))) صحيح: رواه مسلم )33)).
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يس���تغن يغنه اهلل، ومن يصرب يص���ربه اهلل، وما ُأعطي أحد عطاء 

خرًيا وأوس���ع من الص���رب«)))، وق�ال H: »عجًبا ألمر 

املؤم���ن إن أم���ره كله خ���ري، وليس ذل���ك ألح���د إال للمؤمن، إن 

أصابته س���راء ش���كر فكان خرًيا له، وإن أصابته ضراء صرب فكان 

خرًيا له«))).

وقوله H البنته وقد أرسلت إليه تطلب حضوره 

إذ ولدها قد احترض فقال لرسوهلا: »فلتصرب ولتحتسب«)3).

وأم�ا احت�امل األذى: فه�و الص�ر ولكن�ه أش�ق، وه�و 

بضاع�ة الصديق�ن، وش�عار الصاحل�ن، وحقيقت�ه أن يؤذى 

املس�لم يف ذات اهلل تعاىل فيصر ويتحمل فال يرى السيئة بغري 

احلس�نة، وال ينتق�م لذات�ه، وال يتأثر لش�خصيته م�ا دام ذلك 

 :D يف س�بيل اهلل تع�اىل، ومؤدًيا إىل مرض�ات اهلل، قال اهلل

ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ]ٿ 

ڤ[ ]آل عم�ران:34)[، وأس�وته يف ذل�ك املرس�لون 

))) صحيح: رواه البخاري )6446).
))) صحيح: رواه مسلم )999)).

)3) صحيح: رواه البخاري )7)54).
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والصاحل�ون إذ ين�در من مل يؤذ منه�م يف ذات اهلل، ومل يبتل يف 
طريقه إىل الوصول إىل اهلل تعاىل.

 قال عبد اهلل بن مس�عود I: كأين أنظر إىل رسول اهلل 
H حيك�ي نبيًّ�ا م�ن األنبي�اء صل�وات ريب وس�المه 
عليه�م، رضب�ه قوم�ه فأدم�وه وهو يمس�ح الدم ع�ن وجهه 

ويقول: »اللهم اغفر لقومي فإهنم ال يعلمون«))).
�م رسول اهلل H مااًل عىل املسلمن،  وعندما قسَّ
فقال أعرايب: قسمة ما أريد هبا وجه اهلل، فبلغ ذلك رسول اهلل 
ت وجنتاه، ثم قال: »يرحم اهلل أخي موس���ى  H فامحرَّ

لقد أوذي بأكثر من هذا فصرب«))).

وعن أيب هريرة I، أن رجاًل قال: يا رسول اهلل، إن يل 
، وأحلم  قرابة أصلهم ويقطعوين، وأحسن إليهم ويسيئون إيلَّ
، فقال H: »لئن كنت كما قلت  عنهم وجيهلون عيلَّ
، وال ي���زال معك من اهلل ظهري عليهم ما دمت  فكأمنا ُتس���فهم امللَّ

على ذلك«)3).

))) صحيح: رواه البخاري )5655(، ومسلم )3)9).
))) صحيح: رواه البخاري )50)3(، ومسلم ))06)).

)3) صحيح: رواه مسلم )558)).
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إىل  ش�كونا  ق�ال:   I األرت  ب�ن  خب�اب   وع�ن 
رس�ول اهلل H وهو متوس�د بردة له يف ظ�ل الكعبة، 
فقلنا: أال تنت�رص لنا، أال تدعو لنا، فقال: »قد كان من قبلكم 
يؤخذ الرجل فيحفر له يف األرض فُيجعل فيها، ثم يؤتى باملنشار 
فيوضع على رأسه فيجعل نصفني، وميشط بأمشاط احلديد ما 

دون حلمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دين اهلل«))).
ه�ذه األمثل�ة ت�رضب أروع األمثلة يف الص�ر والتحمل 
واالحتساب، واملس�لم ينبغي عليه أن ال يشكو وال يستخط، 
ب�ل يدفع املك�روه بالتي هي أحس�ن، ويعفو ويص�ر ويغفر: 
]الش�ورى:43[،   ] جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ]ىئ 

]گ گ گ گ ڳ ڳ  ڳ ڳ  وق�ال تع�اىل: 
ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 

ڻ ڻ[ ]احلج:35-34[.
]گ[: املطمئن�ن إىل اهلل تعاىل، واملتواضعن له 
الذين ال يظلمون، وإذا ظلموا مل ينترصوا، والصابرين عىل ما 
أصاهب�م من املصائ�ب، واملؤدون حق اهلل في�ام أوجب عليهم 
م�ن أداء الفرائ�ض، وحيس�نون إىل اخلل�ق م�ع حمافظتهم عىل 

حدود اهلل.
))) صحيح: رواه البخاري )))36).
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ƚǊǚǩƗ ƴǲǕ ǴƾǞǱ ǤǪǮǽ ǻƶǩƗ ƴǽƴǂǩƗ

إن الق�وة احلقيقية ليس�ت بغلب�ة الرج�ال ومصارعتهم، 

لك�ن الق�وة احلقيقية لدى الش�خص الذي يتاملك نفس�ه عند 

الغض�ب؛ ألنه ال يتعج�ل العقوبة، بل يتمه�ل ويرتوى، وقد 

قيل: الفتوة: الصفح عن عثرات اإلخوان؛ ألن احلليم العاقل 

ال يرد السيئة بالسيئة، وال الرش بالرش، وال األذى باألذى.

وقد أش�ار رس�ول اهلل H إىل ذلك بقوله: »ليس 

رع���ة)))، إمن���ا الش���ديد ال���ذي ميل���ك نفس���ه عند  الش���ديد بالصُّ

الغضب«))).

فالشجاعة ليست هي قوة البدن، فقد يكون الرجل قوي 

الب�دن ضعي�ف القلب؛ وهل�ذا كان القوي الش�ديد هو الذي 

يمل�ك نفس�ه عند الغض�ب، حتى يفع�ل ما يصل�ح ويدع ما 

ال يصل�ح؛ وأما املغلوب حن غضبه، فليس هو بش�جاع وال 

شديد.

))) املقصود بالصرعة: الرجل الذي يرصع الرجال بقوته.
))) صحيح: رواه البخاري )4))6(، ومسلم )609)).
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ولق�د كان س�يد اخللق H أعظم الن�اس صًرا، 
وأعظم الناس متاسًكا عند الغضب.

فع�ن أنس بن مالك I قال: »كن�ت أميش مع النبي 
))) غلي�ظ احلاش�ية، فأدركه  H وعلي�ه ب�رٌد نج�راينٌّ
، فجذب�ه جذب�ة ش�ديدة)))، حتى نظ�رت إىل صفحة  أع�رايبٌّ
عاتق)3) النبي H قد أثرت به حاشية الرداء من شدة 
جذبته، ثم ق�ال: ُمر يل من مال اهلل الذي عندك. فالتفت إليه، 

فضحك)4)، ثم أمر له بعطاٍء«)5).

ولذل�ك قال H: »إن الرفق ال يكون يف ش���يٍء إال 
زانه، وال ينزع من شيء إال شأنه«)6).

))( نسبة إىل نجران بلد معروف بن احلجاز واليمن.
))( جذبه حتى انشق الرد.

.H 3) العاتق: هي صفحة ُعنق النبي(
.H 4( أي: النبي(

)5) صحيح: رواه البخاري )49)3(، ومسلم )057)).
)6) صحيح: رواه مسلم )594)).
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ǯƘƜǊǚǩƗ ǔǭ ǨǭƘǖƢǩƗ ƞǾǞǾǥ

ينبغ�ي ع�ىل املس�لم أن يك�ون ح�ذًرا عندم�ا يتعامل مع 
الغضب�ان، فرياع�ى وق�ت غضبه، حت�ى ال ينجم وينش�أ عن 
ذل�ك اصطدام ين�دم علي�ه؛ ألن الغضبان ش�ديد الغضب ال 
ي�دري ش�يًئا حال ترصفه، وال يعلم ما يق�ول؛ فإن حاَله حاُل 
السكران، وهذه واقعة حدثت بن عيّل ومحزة L، وهذه 

احلادثة حدثت قبل حتريم رشب اخلمر وبيعه.

نع�رف م�ن خالهلا كي�ف ترصف النب�ي H مع 
مح�زة I ح�ال غضبه ومل يؤاخ�ذه عىل قوله حال ُس�كره 

برشب اخلمر.

ع�ن ع�يل I قال: »كانت يل ش�ارف))) م�ن نصيبي 
م�ن املغنم ي�وم ب�در، وكان النبي H أعطاين ش�ارًفا 
م�ن اخلمس، فل�ام أردت أن أبتنى بفاطمة))) بنت رس�ول اهلل 
H واع�دت رجاًل صواًغا من بن�ي قينقاع أن يرحتل 
مع�ي فن�أيت بإذخ�ر أردُت أن أبيع�ه الصواغن، وأس�تعن به 

))) الشارف: املسّن من النُّوق.
))( أي: أدخل هبا، والبناء: الدخول بالزوجة.
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يف وليم�ة ُع�ريس، فبينا أن�ا أمجع لش�اريف متاًعا م�ن األقتاب 
والغرائ�ر واحلب�ال، وش�ارفاي ُمناخت�ان))) إىل جنب ُحجرة 
رج�ل م�ن األنص�ار، رجع�ت ح�ن مجعت م�ا مجع�ت، فإذا 
ش�ارفاي قد اجتب))) أس�نمتهام)3) وبق�رت)4) خوارصمها، 
وُأخ�ذ م�ن أكبادمها، فل�م أملك عين�ي)5) ح�ن رأيت ذلك 
املنظ�ر منه�ام، فقلت من فعل هذا؟ فقال�وا: فعل محزة بن عبد 
املطل�ب، وهو يف هذا البيت يف رشب من األنصار. فانطلقت 
حت�ى أدخل عىل النبي )H(6 وعن�ده زيد بن حارثة، 
 :H فع�رف يف وجه�ي ال�ذي لقي�ت، فق�ال النب�ي
، عدا محزة  »مالك؟« فقلت: يا رسول اهلل، ما رأيت كاليوم قطُّ
، فأجبَّ أس�نمتهام، وبقر خوارصمها، وها هو ذا يف  عىل ناقتيَّ
بي�ت معه رشٌب. فدعا النب�ي H بردائه فارتدى، ثم 
انطل�ق يميش، واتبعته أن�ا وزيد بن حارثة، حت�ى جاء البيت 

))( ألهنام ناقتان، ورواية »ُمناخان« باعتبار لفظ الشارف.
: هو االستئصال يف القطع. ))) اجلبُّ

)3) السنام: ما عىل ظهر البعري.
)4( أي: شقت.

)5( املراد أنه بكى من شدة القهر الذي حصل له.
.H 6( من عدم حتمله املوقف دخل عىل رسول اهلل(
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ال�ذي فيه مح�زة، فاس�تأذن؛ فأذنوا هلم فإذاه�م رشٌب، فطفق 

 

رسول اهلل H يلوم محزة فيام فعل، فإذا محزة قد ثمل))) 
حُممرة عيناه، فنظر محزة إىل رسول اهلل H ثم صعد النظر 
ته، ثم صعد النظر  فنظر إىل ركبته، ثم صعد النظر فنظر إىل رُسَّ
فنظر إىل وجهه، ثم قال محزة: هل أنتم إال عبيٌد أليب؟)))، فعرف 

 

 رس�ول اهلل H أنه قد ثمل -أصابه الُس�كر- فنكص 
القهق�رى)3) وخرجن�ا  H ع�ىل عقبي�ه  رس�ول اهلل 

معه«)4).

انظ�ر كي�ف عال�ج رس�ول اهلل H ه�ذا املوقف 
بحكمة حتى ال يأيت بمفاسد كبرية ال حُيمد ُعقباها.

))( أصابه الُسكر.
))( أراد أن أب�اه عب�د املطلب جدٌّ للنبي H ولع�يل أيًضا، وأنه يفخر 

عليهم أنه أقرب إىل عبد املطلب جدهم منهم.
)3) القهقرى: الرجوع إىل اخللف من غري أن يعيد وجهه إىل جهة مشيه.

)4) حســـن: رواه الرتم�ذي )354)(، وحس�نه الش�يخ األلب�اين يف صحيح 
اجلامع برقم )7)4)).
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ƚǊǚǩƗ ƴǲǕ ǐǾǚǩƗ Ǭǒǥ ƟƗƸǮƥ

ٹ     ٿ      ٿ     ]ٿ     تع�اىل:  ق�ال 

ٹٹ    ٹ    ڤ    ڤ[ ]آل عمران:34)[.

قال الس�يوطي: ]ٿ    ٿ[ الكافن عن 

إمضائ�ه مع الق�درة، ]ٿ     ٹ    ٹ[ ممن ظلمهم: 

أي التارك�ن عقوبته�م، ]ٹ    ڤ    ڤ[ هب�ذه 

األفعال يثيبهم))).

وقال تعاىل: ]ۓ    ڭ     ڭ    ڭ    ڭ    ۇ[.
]الشورى:40[

ق�ال الس�عدي V: »ذك�ر اهلل يف ه�ذه اآلي�ة مرات�ب 

العقوبات، وأهنا عىل ثالث مراتب: عدل، وفضل، وظلم.

فمرتبة العدل: جزاء الس�يئة بس�يئٍة مثله�ا، ال زيادة وال 

نق�ص، فالنفس بالنف�س، وكل جارحة باجلارح�ة املامثلة هلا، 

واملال يضمن بمثله.

))( تفس�ري اجلالل�ن ص)67( للعالمة ج�الل الدين الس�يوطي، والعالمة 
جالل الدين املحيل. ط، دار الدعوة.
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ومرتبـــة الفضـــل: العف�و واإلصالح عن امل�يسء؛ وهلذا 

ق�ال: ]ۓ    ڭ     ڭ    ڭ    ڭ    ۇ[ جيزي�ه أج�ًرا عظياًم، 

وثواًب�ا كثرًيا، ورشط اهلل يف العفو واإلصالح صالحهام حلال 

اجل�اين؛ ليدل ذلك عىل أن�ه إذا كان اجلاين ال يليق بالعفو عنه، 

وكان�ت املصلحة الرشعية تقتي عقوبت�ه، فإنه يف هذه احلال 

ال يكون مأموًرا به.

ويف جع�ل أج�ر العايف ع�ىل اهلل ما هييج ع�ىل العفو، وأن 

يعام�ل العبد اخلل�ق بام حُي�ب أن يعامله اهلل به؛ فك�ام حُيب أن 

 

يعف�و اهلل عن�ه، فليع�ف عنه�م، وك�ام حي�ب أن يس�احمه اهلل، 

فليساحمهم فإن اجلزاء من جنس العمل.

وأمـــا مرتبـــة الظلـــم: فقد ذكره�ا بقول�ه: ]ۆ     ۆ      ۈ    

ۈ[ الذي�ن جينون عىل غريهم ابتداًء، أو يقابلون اجلاين 

بأكثر من جنايته؛ فالزيادة ظلم«))).

وع�ن س�هل بن مع�اذ بن أن�س عن أبي�ه أن رس�ول اهلل 

H ق�ال: »من كظ���م غيًظا وهو قادٌر عل���ى أن ُينفذه، 

))( تيسري الكريم الرمحن ص)849( للسعدي. ط، دار جنا.
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دع���اه اهلل يوم القيامة عل���ى رءوس اخلالئق، حتى ُيريه من أي 

احلور شاء«))).

قال املباركف�وري V: »قوله: »من كظم غيًظا« أي: 
ك�ف عن إمضائه، »وهو يقدر على أن ُينفذه« من التنفيذ؛ أي: 
يق�در ع�ىل إمضائه وإنف�اذه، »دعاه اهلل عل���ى رءوس اخلالئق« 
أي: ش�هره بن الناس، وأثنى عليه، وباهي به، ويقال يف حقه 

هذا الذي صدرت منه هذه اخلصلة العظيمة«))).

ق�ال الطيبي: وإنام محد الكظم؛ ألنه قه�ٌر للنفس األمارة 
بالس�وء، ولذلك مدحهم اهلل تع�اىل بقوله: ]ٿ    

ٿ    ٿ     ٹ    ٹ[.

ق�ال العظيم آب�ادي V: قول�ه: »من أي احل���ور العني 
ش���اء«، أي: يف أخذ أهين، وهو كناي�ة عن إدخاله اجلنة املنيعة، 

وإيصاله الدرجة الرفيعة)3).

وأعظم ثمرات ترك الغضب، استحقاق دخول اجلنة.

))) صحيـــح: رواه أب�و داود )4777(، والرتم�ذي )493)(، واب�ن ماج�ه 
)86)4(، وصححه الشيخ األلباين يف صحيح اجلامع برقم )47))).

))( حتفة األحوذي )3/6)4( للمباركفوري. ط، دار ابن حزم.
)3( عون املعبود )83/8)( للطيب آبادي. ط، مكتبة الصفا.
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:ƚǊǚǩƗ ƴǲǕ ǐǾǚǩƗ Ǭǒǥ ǰǭ ƷǸǅ

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية V: والصر صران: صر 
عند املصيبة؛ كام قال احلسن V: »ما جترع عبد جرعة أعظم 
م�ن جرع�ة حلم عند الغض�ب، وجرعة صر عن�د املصيبة«؛ 
وذل�ك ألن أصل ذل�ك هو الص�ر املؤمل، وهذا هو الش�جاع 
الش�ديد الذي يصر عىل املؤمل، وامل�ؤمل إن كان مما يمكن دفعه 
أث�ار الغض�ب، وإن كان مما ال يمكن دفعه أث�ار احلزن؛ وهلذا 
حيمرُّ الوجه عند الغضب لثوران الدم عند استش�عار القدرة، 
ويصفرُّ عند احلزن لغور الدم عند استشعار العجز، وهلذا مجع 
النب�ي H يف احلديث حيث قال: »م���ا تعدون الرقوب 
فيكم؟« قال: قلنا: الذي ال ُيولد له. قال: »ليس ذاك بالرقوب؛ 
م من ولده ش���يًئا«. قال: »فما تعدون  ولكنه الرجل الذي مل ُيقدِّ
رعة فيك���م؟«. قال: قلنا: الذي ال يرصع�ه الرجال. قال:  الصُّ

»ليس بذلك؛ ولكنه الذي ميلك نفسه عند الغضب«))).

فذكر ما يتضمن الصر عند املصيبة والصر عند الغضب؛ 
قال تعاىل يف املصيبة: ]ڤ     ڤ      ڤ    ڦ    ڦ         ڦ    

ڦ    ڄ    ڄ       ڄ    ڄ      ڃ         ڃ[ ]البقرة:55)-56)[.

))) صحيح: رواه مسلم )608)).
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وق�ال تعاىل يف الغض�ب: ]ڱ    ں     ں      ڻ    ڻ    
ڻ    ڻ        ۀ          ۀ      ہ    ہ[ ]فصل�ت:35[. فجم�ع ب�ن 

الصر عند املصيبة والصر عند الغضب))).

وقال احلس�ن V: »من عالمات املسلم: قوٌة يف دين، 
وحزٌم يف لن، وإيامٌن يف يقن، وعلٌم يف حلم، وكيٌس يف رفق، 
ٌل يف فاقة، وإحس�اٌن يف  وإعطاٌء يف حق، وقصٌد يف غنى، وجتمُّ
قدرة، وصٌر يف شدة، ال يغلبه الغضب، وال جتمح له احلمية، 
وال تغلب�ه ش�هوته، وال تفضحه بطنه، وال يس�تخفه حرصه، 
وال تق�رص ب�ه نيت�ه، فينرص املظل�وم، ويرح�م الضعيف، وال 
يبخ�ل وال يبذر، وال ُي�ف وال يقرت، يغف�ر إذا ُظلم، ويعفو 

عن اجلاهل، نفسه منه عناء، والناس منه يف رخاء«))).

وق�ال بعض احلكامء البن�ه وهو يعظه: »ي�ا بني! احتفظ 
م�ن النزق)3) عند س�ورة الغض�ب، فإنك مت�ى افتتحت بدو 
غضب�ك بكظم ُختم�ت عاقبته باحللم، ومت�ى افتتحته بالقلق 

))( االس�تقامة ص))7)-)7)( لش�يخ اإلس�الم اب�ن تيمي�ة. ط، مكتب�ة 
السنة.

))( إحياء علوم الدين )59/3)( للغزايل. ط، دار الصحابة.
)3) النزق: خفة يف كل أمر، وعجلة يف جهل ومحٍق!!
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والضج�ر ختمت�ه بالس�فه، وإذا حاججت ف�ال تغضب؛ فإن 
الغضب يقطع احلجة، وُيظهر عليك اخلصم«))).

وق�ال لقامن البنه وهو يعظ�ه: »إذا أردت أن تؤاخي أًخا 
فأغضبه، فإن أنصفك وهو مغضب، وإال فاحذره«.

وق�ال: »ثالثة ال يعرفون إال يف ثالث�ة مواطن: ال ُيعرف 
احللي�م إال عن�د الغض�ب، وال الش�جاع إال يف احل�رب، وال 

تعرف أخاك إال عند احلاجة إليه«.

وقال عمر بن اخلطاب I: »تعلَّموا العلم، وتعلَّموا 
للعلم السكينة واحللم«.

وقال ع�يل I: »ليس اخلري أن يكث�ر مالك وولدك، 
ولك�ن اخلري أن يكث�ر علمك ويعظم حلم�ك، وأن ال تباهي 
الناس بعبادة اهلل، وإذا أحس�نت محدت اهلل تعاىل، وإذا أسأت 

استغفرت اهلل تعاىل«.

وق�ال معاوي�ة I لعم�رو ب�ن الع�اص: أي الرجال 
أسخى؟ قال: من بذل دنياه لصالح دينه.

))( املجالسة وجواهر العلم )477/4(. ط، دار ابن حزم.
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وق�ال لعراب�ة: بم س�دت قومك؟ قال: كن�ت أحلم عن 
جاهلهم، وأعطى س�ائلهم، وأس�عى يف حوائجهم فمن فعل 
مثل فعيل فهو مثيل، ومن جاوزين فهو أفضل مني، ومن قرص 

عني فأنا خري منه.

وق�ال أن�س بن مال�ك يف قول�ه تع�اىل: ]ک    ک      گ    
گ    گ           گ    ڳ    ڳ    ڳ    ڳ             ڱ    ڱ    ڱ    
ڱ    ں     ں      ڻ    ڻ    ڻ    ڻ        ۀ          ۀ      ہ    ہ[ 
]فصلت:34-35[: هو الرجل يشتمه أخوه فيقول: إن كنت كاذًبا 

غفر اهلل لك، وإن كنت صادًقا غفر اهلل يل.

وق�ال رج�ل جلعفر ب�ن حممد: »إن�ه وقع بين�ي وبن قوم 
منازع�ٌة يف أم�ر، وإين أريد أن أتركه، فأخش�ى أن ُيقال يل: إن 

تركك له ُذّل، فقال جعفر: إنام الذليل الظامل«.

وق�ال رجل لوه�ب ب�ن منب�ه: إن فالًنا ش�تمك، فقال:          
ما وجد الشيطان بريًدا غريك!

ودخ�ل عمر بن العزيز املس�جد ليلًة يف ظلم�ة، فمر برجل 
نائ�م فعثر به، فرفع رأس�ه. وقال: أجمنون أن�ت؟ فقال عمر: ال، 
فهمَّ به احلراس، فقال عمر: مه، إنام سألني أجمنون؟ فقلت: ال.
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وجاء غالم أليب ذر وقد ك� رجل شاًة له، فقال له: من 
ك�� رجل هذه؟ ق�ال: أنا فعلته عم�ًدا ألغيظك، فترضبني، 

ضك عىل غيظي، فأعتقه. فتأثم، فقال: ألغيظن من حرَّ

ورضب رج�ل قدم حكيم فأوجعه، فل�م يغضب، فقيل 
ل�ه يف ذل�ك، فق�ال: أقمته مق�ام حج�ر تعثَّرت ب�ه، فذبحت 

الغضب.

وقال رجال لعمر بن عبد العزيز: أشهد أنك من املنافقن، 
فقال له: ليس ُتقبل شهادتك.

وعن عيل بن احلس�ن L: أنه س�به رجل فرمى إليه 
بخميص�ة كانت عليه، وأم�ر له بألف دره�م، فقال بعضهم: 
مج�ع ل�ه مخ�س خص�ال حمم�ودة: احلل�م، وإس�قاط األذى، 
وختلي�ص الرج�ل مما يبع�ده م�ن اهلل D، ومحله ع�ىل الندم 

والتوبة، ورجوعه إىل املدح بعد الذم.

وس�ب رج�ل عبد اهلل ب�ن عباس L فلام ف�رغ قال: 
س الرجل  ي�ا عكرمة، ه�ل للرجل حاج�ة فتقضيها ل�ه؟ فنكَّ

رأسه.
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وخ�رج اب�ن لعم�ر ب�ن عب�د العزي�ز وهو صغ�ري يلعب 
م�ع الغلامن، فش�جه -أي: أصاب�ه وجرحه يف رأس�ه- صبيٌّ 
منه�م، فاحتملوا الصبيَّ الذي ش�ج ابنه وج�اءوا به إىل عمر، 
فخ�رج إليه�م فإذا ام�رأة تقول: إن�ه ابني وإنه يتي�م، فقال هلا 
ين علي�ك، والتفت إىل الصبي، وق�ال: أله عطاء يف  عم�ر: هوِّ
الديوان؟ فقال�ت: ال، قال: فاكتبوه يف الذرية، فقالت زوجته 
فاطم�ة: أتفعل هذا به وقد ش�جَّ ابنك؟ فع�ل اهلل به وفعل... 
املرة األخرى يش�ج ابنك ثانية، فقال هل�ا: وحيك إنه يتيم وقد 

أفزعتموه.

قال املعتمر بن سليامن: كان رجل ممن كان قبلكم يغضب، 
فيش�تدُّ غضبه، فكتب ثالث صحائ�ف، وأعطى كل صحيفة 
رج�اًل، وقال لألول: إذا غضب�ت فأعطني هذه، وقال للثاين: 
إذا سكن بعض غضبي فأعطني هذه، وقال للثالث: إذا ذهب 
غضب�ي فأعطني هذه، فاش�تد غضبه يوًما فُأعط�ي الصحيفة 
األوىل، ف�إذا فيه�ا: ما أنت وهذا الغضب؟! إنك لس�ت بإله! 
إنام أنت برش يوش�ك أن ي�أكل بعضك بعًضا، فس�كن بعض 
غضبه، فُأعطي الثانية، فإذا فيها: ارحم من يف األرض يرمحك 
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من يف الس�امء، فُأعطي الثالثة، فإذا فيها: خذ الناس بحق اهلل، 

فإنه ال يصلحهم إال ذلك، أي: ال تعطل احلدود.

 وق�ال عكرمة V يف قوله تعاىل: ]ڄ    ڄ[ 

]آل عمران:39[: قال: »السيد الذي ال يغلبه الغضب.

س�ئل األحنف ب�ن قيس V يوًما: ن�راك عظيم احللم 

فم�ن من تعلمت�ه؟ فأجاهبم األحنف قائ�اًل: تعلمته من قيس 

بن عاصم املنقري، كنا يوًما يف جملس�ه نتلقى نصحه، ونستمع 

م�ن ِحكمه، وهو جال�س حُمتبًيا، وبينام نح�ن كذلك، إذ أقبل 

أبن�اؤه علي�ه ومعهم فتى مقتول يتش�حط يف دم�ه، وفتى آخر 

مكبل بالسالس�ل والقيود، فكان املقتول اب�ن قيس، واملكبل 

ه�و قاتله، وكان ابن أخيه، فأقبل عليه أبناؤه وقالوا له: قامت 

مش�احنة بن هذين، فقتل ابن عمنا أخانا، ومل نفعل به ش�يًئا، 

إال بعد رأي�ك وأمرك، فامذا تأمرنا؟ فالتف�ت إىل القاتل وقال 

ل�ه: يا اب�ن أخي ملاذا فعلت هذه اجلريمة الش�نعاء؟ فواهلل لقد 

أثمت بربك، ورميت نفسك بسهمك، وقتلت ابن عمك، ثم 

أنشد هذين البيتن:
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أقــــــــول لـــلـــنـــفـــس تــــــأســــــاًء وتـــعـــزيـــًة

تـــرد أصــــابــــتــــي ومل  يـــــــديَّ  إحـــــــدى 

فــقــد صاحبه عـــن  كــالهــمــا خــلــف 

ولــــدي أدعـــــــوه وذا  أخـــــي حــــني  هـــــذا 

ثم سكت قلياًل، وقال ألكر أبنائه: ِحلَّ وثاق ابن عمك، 

واف�ُكْك قيوده عنه، وادفن أخاك، وُس�ْق إىل أمه مائة ناقة دية 

ابنها؛ فإهنا غريبة عنا.

ق�ال األحنف: فواهلل ما فك حبوته)))، وال غري جلس�ته، 

وال قط�ع حديث�ه ال�ذي كان يتحدث في�ه، فكن�ا نعجب من 

حلمه يف مواقف الرشور.

ُحك�ي أن غالًما جلعفر الصادق I س�كب املاء عىل 

يديه يف الطش�ت، فط�ار املاء عىل ثوبه، فنظ�ر إليه جعفر نظرة 

منكرة، فقال العبد: يا موالء ]ٿ    ٿ[.
]آل عمران:34)[

قال: كظمُت غيظي.

))) احلبوة: ما يضم به الرجل فخذيه وساقيه إىل بطنه وهو جالس من ثوب 
ونحوه ليستند به.
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فقال الغالم: ]ٿ     ٹ    ٹ[ ]آل عمران:34)[.
قال له: قد عفوت عنك.

فقال الغالم: ]ٹ    ڤ    ڤ[.
]آل عمران:34)[

فق�ال: اذهب فأن�ت حر لوج�ه اهلل تعاىل ول�ك من مايل 
ألف دينار!!

ْت  وش�تم رجل س�لامن الفاريس، فرد عليه وقال: إن خفَّ
موازين�ي. فأنا رشٌّ مما تقول، وإن ثقل�ت موازيني مل يرضين ما 

تقول.

وش�تم رج�ل الربي�ع بن ُخثي�م V، فرد علي�ه وقال:            
يا هذا، س�مع اهلل كالم�ك، وإنَّ دون اجلنة عقب�ة، إن قطعتها 
مل ي�رُضين ما تقول، وإن مل أقطعها فأنا رشُّ مما تقول. وقالت له 

امرأة: يا ُمرائي، فقال: ما عرفني غريك.

وق�ال ع�يل ب�ن يزيد: أغل�ظ رجل م�ن قري�ش لعمر بن       
عب�د العزيز القول، فأطرق عمر زمنً�ا طوياًل، ثم قال: أردت 
أن يس�تفزين الشيطان بعز الس�لطان، فأنال منك اليوم ما تناله 

مني غًدا.
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وشتم رجل األحنف بن قيس فسكت عنه، وأعاد الرجل 

فس�كت عنه، وأعاد فس�كت عن�ه، فقال الرج�ل: واهلفاه، ما 

يمنعه من أن يرد عيّل إال هواين عنده.

وق�ال رجل ملال�ك بن دينار: بلغني أنك ذكرتني بس�وء! 

فق�ال: أنت لس�ت أك�رم عيل م�ن نف�يس، إين إذا فعلت ذلك 

أهديت لك حسنايت.

وكان الفضي�ل بن عياض V إذا قيل له: إن فالًنا يقع 

يف عرض�ك يقول: واهلل ألغيظ�ن من أمره -يعني إبليس- ثم 

يق�ول: الله�م إن كان صادًقا فاغف�ر يل. وإن كان كاذًبا فاغفر 

له.

وش�تم رجل بكر بن عبد اهلل املزين V فبالغ يف ش�تمه 

وه�و س�اكت، فقيل له: أال تش�تمه كام ش�تمك، فقال: إين ال 

أعرف له ش�يًئا من املس�اوئ حتى أش�تمه ب�ه، وال حيل يل أن 

أرميه بالكذب.

وش�تم رج�ل اإلمام أمح�د بن حنبل وس�به، فقي�ل له: يا 

أمح�د! أال رددت عىل هذا، فق�ال: فأين القرآن إذن، أال يقول 
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ۆ     ۇ     ۇ     ڭ      ڭ     ڭ     ڭ      ]ۓ     اهلل: 
ۆ    ۈ    ۈ    ٴۇ[ ]الفرقان:63[.

وقي�ل لألحنف بن قيس: م�ن أين تعلمت احللم؟ فقال: 
م�ن قيس ب�ن عاص�م، قيل: وم�ا بلغ حلم�ه؟ ق�ال: بينام هو 
جالس يف داره، إذ أتته جارية بس�فود عليه ش�واء، فسقط من 
يده�ا، فوقع عىل ابن صغري له فامت، فدهش�ت اجلارية، فقال 

هلا: ال روع عليك، أنت حرة لوجه اهلل تعاىل.

وقال رجل لسامل بن عبد اهلل V: يا شيخ السوء، فقال 
له سامل: ما أراك أبعدت يا أخي.

وقي�ل: إن أويس ب�ن عام�ر الق�رين كان إذا رآه الصبيان 
يلقون�ه باحلجارة، فكان يقول هلم: يا إخوت�اه! إن كان والبد 
فارم�وين بالصغ�ار، حت�ى ال ُتدم�وا س�اقي، فتمنع�وين ع�ن 

الصالة.
وقال�ت امرأة ملالك بن دينار V: ي�ا مرائي. فقال: يا 

هذه! وجدت اسمي الذي ضلَّه أهل البرصة.
وقي�ل: إن أب�ا إس�حاق ن�زع عاممت�ه -وكان�ت بعرشين 
دين�اًرا- وتوض�أ يف دجلة، فج�اء لصٌّ فأخذه�ا وترك عاممة 
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رديئًة بدهلا، فطلع الش�يخ فلبسها، وما شعر حتى سألوه وهو 
س، فقال: لعل الذي أخذها حمتاج))). ُيدرِّ

))( ه�ذه الن�امذج والصور من كت�اب: إحياء علوم الدي�ن للغزايل، وكتاب: 
س�ري أعالم النب�الء للذهب�ي، وكتاب: احللم الب�ن أيب الدني�ا، وكتاب: 

حسن اخللق للمؤلف.
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ǠǪƲǩƗ ǰƾ ćƮƛ ǼǪƮƢǩƗǷ ƚǊǚǩƗ ƶƜǱ

إن نب�ذ الغض�ب والتح�يل بحس�ن اخلل�ق صف�ة س�يد 
املرس�لن، وأفضل أعامل الصديقن، وهو عىل التحقيق شطر 
الدين، وثمرة جماهدة املتق�ن، ورياضة املتعبدين، واألخالق 
الس�يئة هي الس�موم القاتلة، واملهلكات الدافع�ة، واملخازي 
الفاضح�ة، والرذائل الواضحة، واخلبائ�ث املبعدة عن جوار 
رب العامل�ن، املنخرطة بصاحبها يف س�لك الش�ياطن، وهي 
األب�واب املفتوحة إىل نار اهلل املوقدة الت�ي تطَّلع عىل األفئدة، 
ك�ام أن األخ�الق اجلميلة هي األب�واب املفتوحة م�ن القلب 
إىل نعيم اجلن�ان، وجوار الرمحن، واألخ�الق اخلبيثة أمراض 
ت إال حياة  القل�وب، وأس�قام النفوس، إال أنه م�رض ال ُيفوِّ
اجلس�د؟! ومهام اش�تدت عناية األطباء بضبط قوانن العالج 
لألب�دان، وليس يف مرضه�ا إال فوت احلياة الفاني�ة، فالعناية 
بضب�ط قوانن العالج ألمراض القل�وب -ويف مرضها فوت 
حي�اة باقي�ة- أوىل، وهذا النوع من الط�ب واجب تعلُّمه عىل 
؛ إذ ال يل�و قل�ب م�ن القل�وب ع�ن أس�قام لو  كل ذي ُل�بِّ
أمهلت تراكمت، وترادف�ت العلل وتظاهرت، فيحتاج العبد 
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إىل تأنق يف معرفة علمها وأس�باهبا، ثم إىل تش�مري يف عالجها 
وإصالحها، فمعاجلتها هو امل�راد بقوله تعاىل: ]ڦ     ڦ    ڄ    
ڄ[ ]الش�مس:9[. وإمهاهلا ه�و املراد بقوله: ]ڄ    ڃ    ڃ    

ڃ[ ]الشمس:0)[))).

ولقد حدد رسول اهلل H الغاية األوىل من بعثته، 
واملنه�اج املبن م�ن دعوته، بقول�ه: »إمنا بعث���ت ألمتم مكارم 

األخالق«))).

فكأن الرس�الة التي خطت جمراها يف تاريخ احلياة، وبذل 
صاحبها H جهًدا كبرًيا يف مد شعاعها، ومجع الناس 
حوهلا التنش�د أكث�ر من تدعيم فضائلها، وإن�ارة آفاق الكامل 

أمام أعينهم حتى يسعوا إليها عىل بصرية.

وإن�ام رُشعت العبادات يف اإلس�الم، واعترت أركاًنا يف 
اإليامن من أجل حسن اخللق، والقرآن الكريم والسنة املطهرة 
يكش�فان بوض�وح ع�ن ه�ذه احلقائ�ق: فالص�الة املفروض�ة 

))( إحياء علوم الدين )3/)7)( أليب حامد الغزايل. ط، دار الصحابة.
))) صحيـــح: رواه أب�و داود )400)(، والبخ�اري يف األدب املفرد )7)(، 
وأمح�د )3/)38(، واحلاك�م ))/670(، وصححه الش�يخ األلباين يف 

الصحيحة برقم )45).
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الواجب�ة عندم�ا أمرنا اهلل هبا أب�ان احلكمة م�ن إقامتها، فقال 
]ۆ    ۈ    ۈ    ٴۇ    ۋ    ۋ        ۅ    ۅۉ     تع�اىل: 
ۉ    ې    ې    ې    ې       ىى    ائ     ائ    

ەئەئ    وئ    وئ     ۇئ    ۇئ[ ]العنكبوت:45[.

وال�زكاة املفروض�ة هي يف احلقيقة غرس ملش�اعر الرأفة، 
وتوطي�د لعالقات التعارف واأللفة بن ش�تي الطبقات، قال 

ڻ     ڻ     ں    ں     ڱ     ڱ     ڱ     ]ڱ     تع�اىل: 
ڻڻ     ۀ        ۀ    ہ    ہہ    ہ    ھ    ھ[ ]التوبة:03)[.

وكذل�ك رشع اإلس�الم الصوم، فل�م ينظر إلي�ه عىل أنه 
حرم�ان مؤق�ت م�ن بع�ض األطعم�ة واألرشبة، ب�ل اعتره 
خطوة إىل حرمان النفس دائاًم من شهواهتا املحظورة، ونزواهتا 
املنكرة، وإقراًرا هلذا املعنى قال رس�ول اهلل H: »من 
مل ي���دع قول الزور والعمل به، فليس هلل حاجة يف أن يدع طعامه 

وشرابه«))).

وكذلك احلج، قال تعاىل: ]ٱ    ٻ     ٻٻ    ٻ    
پ    پ    پ    پ    ڀ     ڀ    ڀ    ڀ      ٺ    ٺ    ٺٺ    

))) صحيح: رواه البخاري )903)(، وأبو داود ))6)3).
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ٿ    ٿ    ٿ    ٿ     ٹ    ٹٹ    ٹ    ڤ    ڤ    ڤ    

ڤڦ    ڦ     ڦ    ڦ[ ]البقرة:97)[.

فه�ذا العرض املجمل لبع�ض العبادات التي اش�تهر هبا 
اإلس�الم، وعرفت عىل أهنا أركانه األصلية، نستبن منه متانة 
األوارص الت�ي ترب�ط الدي�ن باخللق، إهن�ا عب�ادات متباينة يف 
جوهره�ا ومظهره�ا، ولكنها تلتقي عند الغاي�ة التي وضعها 
رس�ول اهلل H يف قول�ه: »إمن���ا بعث���ت ألمت���م م���كارم 

األخالق«))).

:ǠǪƲǩƗ ǰƾ ćƭ ǨƕƘǊǝ

إن حس�ن اخلل�ق ه�و رك�ن اإلس�الم العظي�م، الذي ال 
قي�ام للدين بدون�ه، وإن املؤمنن يتفاضل�ون يف اإليامن، وإن 
أفضلهم أحس�نهم خلًق�ا، وكذلك يتفاوت�ون يف الظفر بحب 
رس�ول اهلل H، والق�رب منه يوم القيام�ة، وأكثرهم 
ظف�ًرا بحب�ه والقرب منه ه�م الذين حس�نت أخالقهم، فعن 
أيب ثعلبة اخلش�ني، أن رسول اهلل H قال: »إن أحبكم 

))( أح�ب األع�امل إىل اهلل ص)0))-)))( للمؤل�ف. ط، دار اإلي�امن. 
واحلديث صحيح تقدم خترجيه.
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إل���ّي وأقربك���م مي يف اآلخرة حماس���نكم أخالًق���ا، وإن أبغضكم 

إل���ّي وأبعدكم م���ي يف اآلخ���رة مس���اويكم أخالًق���ا، الثرثارون 

املتفيهقون املتشدقون«))).

 :H ق�ال: ق�ال رس�ول اهلل I وع�ن ع�يل

»أقربكم مي جملًسا يوم القيامة أحسنكم خلًقا«))).

وع�ن أيب ال�درداء I ع�ن النب�ي H ق�ال: 

»ليس شيء أثقل يف امليزان من حسن اخللق«)3).

 :H قالت: قال رسول اهلل J وعن عائش�ة

»إن املؤمن ليدرك حبسن خلقه درجة الصائم القائم«)4).

))) صحيـــح: رواه أمح�د ))766)(، واب�ن حب�ان ))48(، والط�راين يف 
الكبري )588(، والبيهقي يف الشعب )4))3(، وصححه الشيخ األلباين 

يف صحيح اجلامع برقم )535)).
))) حســـن: رواه أمحد )6767(، وحسنه الش�يخ األلباين يف صحيح اجلامع 

برقم )76))).
)3) صحيـــح: رواه أمح�د )6/)44(، وصحح�ه الش�يخ األلباين يف صحيح 

اجلامع برقم )66)5).
)4) صحيح: رواه أبو داود )4798(، وأمحد )87/6)(، وصححه الش�يخ 

األلباين يف صحيح اجلامع برقم )8)9)).
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 :H ق�ال: قال رس�ول اهلل I وع�ن أيب ذر
»اتق اهلل حيثما كنت)))، وأتبع الس���يئة احلسنة متحها، وخالق 

الناس خبلق حسن«))).
 :H قال: قال رسول اهلل I وعن أيب الدرداء
»أثقل شيء يف ميزان املؤمن ُخلٌق حسن، وإن اهلل ُيبغض الفاحش 

املتفحش البذيء«)3).
 :H قال: قال رس�ول اهلل I وعن أيب أمامة
»إن الرجل لُيدرك حبس���ن خلق���ه درجة القائ���م بالليل الظامئ 

باهلواجر«)4).
وع�ن جاب�ر ب�ن عب�د اهلل L ق�ال: قال رس�ول اهلل 
H: »إن اهلل تع���اىل مجيل حيب اجلمال، وحيب معالي 

األخالق، ويكره سفسافها«)5).

))) حيثما كنت: أي يف ال� والعالنية حيث يراك الناس وحيث ال يرونك.
))) حسن: رواه أبو داود )4583(، والرتمذي )987)(، وأمحد )8/5))(، 

وحسنه الشيخ األلباين يف صحيح اجلامع برقم )96).
)3) صحيح: رواه البيهقي يف السنن )0)/93)(، وصححه الشيخ األلباين 

يف صحيح اجلامع برقم )34)).
)4) حســـن: رواه الطري يف الكبري )69/8)(، وحس�نه الش�يخ األلباين يف 

صحيح اجلامع برقم )7)6)).
)5) صحيح: رواه الطراين يف األوس�ط )78/7(، وصححه الشيخ األلباين 

يف صحيح اجلامع برقم )739)).
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وع�ن احلس�ن ب�ن ع�يل I ق�ال: ق�ال رس�ول اهلل 
H: »إن اهلل تع�اىل حي�ب مع�ايل األم�ور وأرشافه�ا، 

ويكره سفسافها«))).
وع�ن عب�د اهلل ب�ن عمرو L ق�ال: قال رس�ول اهلل 
H: »إن املس���لم املس���دد))) ليدرك درجة الصوَّام القوَّام 

.(4 بآيات اهلل، حبسن خلقه وكرم ضريبته«)3)
وع�ن أس�امة ب�ن رُشي�ك I ق�ال: قال رس�ول اهلل 

 

ُخُل���ٍق  م���ن  خ���رًيا  ش���يًئا  ُيعط���وا  مل  الن���اس  »إن   :H
حسن«)5).

 :H قال: قال رس�ول اهلل L وعن ابن عمر
»استقم وليحسن ُخلقك للناس«)6).

))) صحيح: رواه الطراين يف الكبري )3/)3)(، وصححه الش�يخ األلباين 
يف صحيح اجلامع برقم )886)).
))) املسدد: أي املستقيم عىل أمر اهلل.

)3) كرم ضريبته: أي ُحسن طبيعته وسجيته.
)4) صحيـــح: رواه أمح�د ))/0))(، وصحح�ه الش�يخ األلباين يف صحيح 

اجلامع برقم )945)).
)5) صحيح: رواه الطراين يف الكبري ))/79)(، وصححه الش�يخ األلباين 

يف صحيح اجلامع برقم )973)).
)6) حسن: رواه ابن حبان )4)5(، والطراين يف الكبري )8/8)3(، وحسنه 

الشيخ األلباين يف صحيح اجلامع برقم ))96).
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 :H قال: قال رسول اهلل I وعن أيب هريرة
»أكمل املؤمنني إمياًنا أحسنهم خلًقا«))).

وعن جابر I قال: قال رسول اهلل H: »إن 
أحبكم إلّي وأقربكم مي جملًس���ا يوم القيامة أحاس���نكم أخالًقا، 
وإن أبغضك���م إل���ّي وأبعدك���م مي ي���وم القيام���ة: الثرث���ارون، 
واملتش���دقون، واملتفيهقون«. قالوا يا رسول اهلل، ما املتفيهقون؟ 

قال: »املتكربون«))).
 :H قال: قال رسول اهلل L وعن ابن عباس
ئ���ون أكناًف���ا، وش���راركم  »خيارك���م أحاس���نكم أخالًق���ا، املوطَّ

الثرثارون، املتفيهقون، املتشدقون«)3).
 :H ق�ال: ق�ال رس�ول اهلل I وع�ن أن�س
»عليك حبس���ن اخللق، وطول الصمت؛ فوالذي نفس���ي بيده، ما 

جتمل اخلالئق مبثلها«)4).

))) صحيح: رواه أمحد ))/50)(، وأبو داود ))468(، وصححه الش�يخ 
األلباين يف صحيح اجلامع برقم ))4))).

))) حســـن: رواه الرتم�ذي )8)0)(، وحس�نه الش�يخ األلب�اين يف صحيح 
اجلامع برقم )97))).

)3) صحيح: رواه البيهقي يف ش�عب اإليامن )34/6)(، وصححه الش�يخ 
األلباين يف صحيح اجلامع برقم )55)3).

)4) حســـن: رواه أبو يعىل يف مس�نده )98)3(، وحس�نه الش�يخ األلباين يف 
صحيح اجلامع برقم )7)39).
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 :H قال: قال رسول اهلل I وعن أيب هريرة
مه اهلل على النار«))). »من كان سهاًل هيًنا ليًنا، حرَّ

 :H قال: قال رس�ول اهلل L وعن ابن عمر
»املؤمنون هينون، لين���ون، كاجلمل األنف)))، إن قيد انقاد، وإذا 

.(4 ُأنيخ على صخرة استناخ«)3)

وقال حييى بن معاذ: »يف سعة األخالق كنوز األرزاق«.

وق�ال V: »وس�وء اخلل�ق س�يئة ال تنف�ع معه�ا كثرة 
احلسنات، وحسن اخللق حسنة ال ترض معها كثرة السيئات«.

العب�د إىل أع�ىل  ترف�ع  ب�ن حممد:»أرب�ع  وق�ال اجلني�د 
الدرج�ات وإن قل عمله وعلمه: احللم والتواضع والس�خاء 

وحسن اخللق، وهو كامل اإليامن«.

))) صحيـــح: رواه احلاك�م يف املس�تدرك ))/5))(، والبيهقي يف الش�عب 
برق�م  اجلام�ع  صحي�ح  يف  األلب�اين  الش�يخ  وصحح�ه   ،)(7(/6(

.(6360(
))) األنف: أي الذلول املنقاد.

)3) استناخ: أي إذا مال به صاحبه عىل صخرة، انقاد له.
)4) حســـن: رواه البيهقي يف الش�عب )73/6)(، وحسنه الشيخ األلباين يف 

صحيح اجلامع برقم )6545).
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وقال الفضيل: »ألن يصاحبني فاجٌر حسن اخللق أحبُّ 
إيلَّ من أن يصحبني عابد سيُئ اخللق«.

وقال احلسن: »حسن اخللق: بسط الوجه، وبذل الندى، 
وكف األذى«.

وقال أبو عثامن: »هو الرضا عن اهلل تعاىل«.
وقال س�هل التس�رتي: »أدناه: االحتامل، وترك املكافأة، 

والرمحة للظامل، واالستغفار له، والشفقة عليه«.
وقيل: »حسن اخللق: بذل اجلميل، وكفُّ القبيح«.

وحلس�ن اخلل�ق فضائ�ل عظيم�ة يف الدني�ا واآلخرة عىل 
األفراد واملجتمعات، ومن تلك الفضائل:

:D ŻƗ Ƹǭȁ ǧƘƦƢǭƗ ǴǱƍ

چ     ڃ     ڃ     ڃ      ڃ       ]ڄ     تع�اىل:  اهلل  ق�ال 
م�كارم   E مج�ع  فلق�د  ]األع�راف:99)[.  چ[ 
األخالق يف تلك اآلية، وأمر باألخذ هبا، والتحيل بام ورد فيها.

:H ǧǸƽƸǪǩ ƞǕƘǍ ǴǱƍ

فلقد قال H يف احلديث الذي رواه أبو ذر ومعاذ 
L: »وخالق الناس خبلق حسن«))).

))) حسن: رواه أبو داود )4583(، والرتمذي )987)(، وأمحد )8/5))(، 
وحسنه الشيخ األلباين يف صحيح اجلامع برقم )96).
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:H ǧǸƽƸǩƘƛ ƊƗƴƢǡƗ ǠǪƲǩƗ ǰƾƭ

فلقد كان O أك�رم البرشية أخالًقا، وأزكاهم 
نفًس�ا، ق�ال اهلل D: ]وئ    ۇئ          ۇئ    ۆئ    ۆئ    ۈئ    ۈئ     

ېئ[ ]األحزاب:))[.

:ƞǮǾǒǕ ƝƳƘƜǕ ǴǱƍ

ذل�ك أن اهلل D أم�ر به، ورت�ب عليه اجل�زاء العظيم، 
فإذا اتصف املسلم بحسن اخللق، وكان ديدًنا وعادة له، صار 
مطيًع�ا لرب�ه، متعبًدا له يف كل أحوال�ه؛ فتعظم بذلك أجوره، 

وتقال عثراته.
ث�م إن حس�ن اخللق يتضمن عب�ادات عظيم�ة، ذلك أن 
الصر واحللم واإلحس�ان والكرم ونحوها تعد من األس�س 
األخالقية، وهذه األمور مما يدخل يف مفهوم العبادة؛ فهي مما 

حيبه اهلل ويرضاه.

:ƟƘƩƷƴǩƗ ƞǖǝƷ

ق�ال H: »إن العب���د ليبل���غ حبس���ن خلق���ه درجة 
الصائم القائم«))).

))) صحيـــح: رواه أب�و داود )4798(، واحلاك�م ))/60( ع�ن عائش�ة، 
وصححه الشيخ األلباين يف الصحيحة )795).
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:ƞǲƪǩƗ ǨƱƴ ćǽ Ƙǭ ǬǒǕƍ ǴǱƍ

ق�ال H: »وأعظ���م ما يدخل الن���اس اجلنة تقوى 
اهلل، وحسن اخللق«))).

:ƙǸǪǢǩƗ ƚƾǥ

فُحس�ن اخلل�ق م�ن أعظ�م األس�باب الداعي�ة لكس�ب 
القل�وب؛ فه�و حُيب�ب صاحبه للبعي�د والقريب، وب�ه ينقلب 
الع�دو صديًقا، ويصبح البغيض حبيًب�ا، ويصري البعيد قريًبا، 
وبحس�ن اخللق يتقرب امل�رء للناس، ويتمك�ن من إرضائهم 
ع�ىل اختالف مش�ارهبم وطبقاهت�م، فكل من جالس حس�ن 

اخللق أحبَُّه، ورغب يف جملسه.

:ƷǸǭȁƗ ƸǾƾǾơ

 D فُحسن اخللق سبب لذلك؛ ألنه من تقوى اهلل، واهلل
يقول: ]ۇئ    ۆئ      ۆئ    ۈئ    ۈئ    ېئ    ېئ    ېئ[ ]الطالق:4[.

:ǰƾƮǩƗ ƸǥƶǪǩ ĄƝƘǕƴǭ ǠǪƲǩƗ ǰƾ ćƭ

فالناس تلهج ألسنتها بذكر أهل اخللق احلسن، والتاريخ 
يسطر مآثرهم، والركبان ت�ي بحديثهم.

صحيــــح: رواه الرتم�ذي )004)(، واب�ن ماج�ه )46)(، واب�ن حب�ان   (((
))/4))(، وصححه الشيخ األلباين يف صحيح سنن الرتمذي )630)).
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:ǠǪƲǩƗ Ƹǁ ǰǭ ƞǭȆƾǩƗ

فصاحب اخللق احلس�ن ال ُيقابل اإلساءة باإلساءة، وإنام 

ُيقابلها بالصفح والعفو واإلعراض، وربام قابلها باإلحسان، 

ولو جارى الناس يف سفههم ملا كان له فضل عليهم، وملا سلم 

من أذاهم. فلو مل يأت من حس�ن اخللق إال هذه الفائدة لكان 

ا بالعاقل أن يتحىل به. حريًّ

:ƞǭƘǾǢǩƗ ǫǸǽ H ǼƜǲǩƗ ƼǪƪǭ ǰǭ ƙƸǢǩƗ

قال H: »إن من أحبكم إلّي وأقربكم مي جملًسا 

يوم القيامة أحاسنكم أخالًقا«))).

:D ŻƗ ƞƜƮǭ

ف�اهلل D حيب م�كارم األخالق، وحي�ب أهلها، بل إن 

أحب العباد إىل اهلل أحسنهم أخالًقا.

فعن أسامة بن رشيك I قال: كنا جلوًسا عند النبي 

H كأنام عىل رؤوس�نا الطري، ما يتكلم منا متكلم، إذ 

))) صحيـــح: رواه اخلرائط�ي يف مكارم األخ�الق ))/34( رقم )0)( عن 
جابر، وصححه الشيخ األلباين يف صحيح اجلامع برقم )3574).
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جاءه أناس فقالوا: من أحبُّ عباد اهلل إىل اهلل؟ قال: »أحسنهم 

أخالًقا«))).

عــــبــــده يـــــــوًمـــــــا  اهلل  أحـــــــــــبَّ  وإذا 
ــــاس))) ــــن ـــًة يف ال ــيــه حمـــب ألـــقـــى عــل

:ƞǭƘǾǢǩƗ ǫǸǽ ǯƗƺǾǮǩƗ Ǽǝ ąƊǼǁ ǨǢƥƍ ǠǪƲǩƗ ǰƾƭ

فع�ن أيب ال�درداء I ع�ن النب�ي H ق�ال: 

»م���ا من ش���يء أثق���ل يف مي���زان العب���د ي���وم القيامة من حس���ن 

اخللق«)3).

:ƷƘǽƴǩƗ ƝƷƘǮǕǷ ƷƘǮǕȁƗ ƝƳƘǽƹ Ǽǝ ǠǪƲǩƗ ǰƾƭ

قال H: »وحس���ن اخللق، وحس���ن اجلوار يعمران 

الديار، ويزيدان يف األعمار«)4).

))) حســـن: رواه الطراين يف الكبري ))/)8)(، وحس�نه الش�يخ األلباين يف 
الصحيحة برقم )354)).

))( هبجة املجالس ))/664).
)3) صحيح: رواه أبو داود )4799(، والرتمذي ))00)(، وصححه الشيخ 

األلباين يف الصحيحة )876(، ويف صحيح األدب املفرد )04)).
)4) صحيـــح: رواه أمح�د )59/6)( عن عائش�ة J، وصححه الش�يخ 

األلباين يف الصحيحة )9)5).
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:ǼǩƘǮǩƗ ǯƘƾƭȃƗ ǺǪǕ ƴǽƺǽ ǯƘƾƭƑ ǠǪƲǩƗ ǰƾƭ

فاملال ق�د يصحبه ِمنٌَّة وتعاٍل ع�ىل اخللق؛ وألن صاحب 
املال قد ال يسع الناس بامله.

أما ُحس�ن اخللق فإحس�ان ال يصحبه من�ٌة وال تعاٍل عىل 
اخللق، وصاحب اخللق احلسن يسع الناس بخلقه.

وإذا كان امل�ال ُيدخ�ل ال��ور ع�ىل املس�اكن والفقراء 
ونحوهم، فكذلك حس�ن اخللق ُيدخل ال�ور والبهجة عىل 
النف�وس مهام اختلفت مش�ارهبا، إضافة إىل ذل�ك فبذل املال 

داخل يف مكارم األخالق.

:ǠƮǪǩ ǨǅǸƢǩƗ

فبحس�ن اخلل�ق يتوص�ل املناظ�ر أو املخاصم م�ن إبداء 
حجت�ه، وفهم حجة صاحبه، ويسرتش�د بذل�ك إىل الصواب 
ق�واًل وعم�اًل، وكام أنه س�بب حلصول ذلك يف نف�س املناظر 
أو املخاص�م، فه�و كذل�ك من أق�وى الدواع�ي حلصوله ملن 
ناظ�ره أو خاصم�ه، وبذل�ك يتمك�ن الطرفان م�ن الوصول 
للحق، ويس�لم كل واح�د منهام من اللج�اج واجلدال واملراء 

والتعصب.
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:ǬǪǖǩƗ ƝƳƘǽƹ

فباخلُُلق احلس�ن يصفو القلب، وتطمئ�ن النفس، وذلك 
مدع�اٌة ألن يتمك�ن امل�رء م�ن معرف�ة العل�وم الت�ي يس�عى 

إلدراكها، واملعارف التي يروم حتصيلها.

ثم إن حس�ن اخللق يدعو صاحبه للتواضع، والتأدب يف 
جمالس العلم، وهذا مما يزيد العلم، ويقوي اإلدراك.

:ƞǽƸǾƲǩƗ ǧǸǆƭ

فع�ن عبد اهلل ب�ن عمرو L قال: مل يكن رس�ول اهلل 
H فاحًش�ا وال متفحًش�ا، وكان يق�ول: »وخياركم 

أحاسنكم أخالًقا«))).

:ƞǪƪǖǩƗǷ ǀǾǎǩƗ ƷƘǊǭ ǰǭ ƞǭȆƾǩƗ

فباخللق احلس�ن يس�لم املرء من مض�ار العجلة والطيش 
برزانته وصره، ونظره لكل ما يمكن من االحتامالت.

:ƞƜƮƢƾǮǩƗǷ ƞƜƩƗǸǩƗ ǟǸǢƮǩƘƛ ƊƘǝǸǩƗ

فباخللق احلس�ن يتمك�ن املرء م�ن الوفاء بتل�ك احلقوق 
واجل�ريان  واألصح�اب،  واألق�ارب  واألوالد،  لأله�ل 

))) صحيح: رواه البخاري )3559(، ومسلم )))3)).
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واملعاملن، وس�ائر م�ن بينه وبينهم خمالط�ة أو حق؛ فكم من 
حقوق ُضيعت من جراء سوء اخللق.

:ǛƘǆǱȃƗ

فبحس�ن اخلل�ق تن�ال فضيلة اإلنص�اف، وأك�رم هبا من 
فضيل�ة؛ فصاحب اخللق احلس�ن يأبى ُخُلُقه احلس�ن امليل إىل 
التعص�ب املقي�ت، واالنتص�ار للنفس؛ ألن ذل�ك حيمل عىل 

االعتساف وقلة اإلنصاف.

:ǀǾǖǩƗ ƚǾǍǷ ǧƘƜǩƗ ƞƭƗƷ

فصاح�ب اخلل�ق يف راحة ح�ارضة، ونعي�م عاجل؛ فإن 
قلبه مطمئن، ونفس�ه س�اكنة، وذل�ك مادة الراح�ة العاجلة، 
وطيب العيش. كام أن صاحب اخللق السيئ يف شقاء حارض، 
وعذاب مس�تمر، ونزاع ظاهري وباطني مع نفسه، وأوالده، 
وخمالطيه، مما يش�وش عليه حياته، ويكدر عليه أوقاته، مع  ما 
يرتت�ب عىل ذلك من فوات اآلثار الطيبة، والتعرض لضدها؛ 
فمن حسن خلقه طابت معيش�ته، ودامت سالمته، وتأكدت 
يف الن�اس حمبته، ومن س�اء خلق�ه تكدرت معيش�ته، ودامت 

ُبغضته، ونفر الناس منه.
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:ƊƗƴǕȁƗ ƟƘǮƪǵ Ųƴǅ

فالع�دو إن�ام يتس�لل، ويب�ث س�مومه يف صف�وف األمة 

املنه�ارة يف أخالقها، أما األم�ة التي تتمتع باألخالق الفاضلة 

ففي منعٍة من ذلك.

:ƙǸǾǖǩƗ ƸƢƾǽ ǠǪƲǩƗ ǰƾƭ

فق�د ُيبت�ىل املرء بكثري م�ن اآلفات والعي�وب اخللقية من 
دمامة ونحوها، مما جيعله عرضة للذم، وغرًضا للس�خرية من 
بعض الناس، ولكن ذلك ال ُيقرصه عن جمد، وال يقعد به عن 

ُسْؤُدٍد، وذلك إذا رزق بخلق حسن، وعقل راجح.
فحسن اخللق ُيغطي غريه من القبائح، كام أن سوء اخللق 

يقبح غريه من املحاسن.
فه�ذا األحن�ف بن قيس الذي س�ارت بأخب�اره الركبان 
كان م�ن أقبح الناس ِخْلقًة؛ فام من خصلة ذم ِخْلقيٍة إال وهي 

موجودة فيه.
وم�ع ذل�ك بل�غ م�ن املج�د والس�ؤدد م�ا بل�غ بحلمه، 

وشجاعته، وحسن خلقه، وورعه، وروعة بيانه.
ق�ال عب�د امللك بن عمري: ق�دم علينا األحن�ف بن قيس 
الكوف�ة مع مصعب بن الزبري، ف�ام رأيت خصلة ُتَذمُّ يف رجل 
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إال وق�د رأيتها فيه، كان صقل ال�رأس)))، أحجن))) األنف، 
أغض�ف)3) األذن، مرتاكب األس�نان، أش�دق، مائل الذقن، 
ن�ايتء الوجن�ة، باخ�ق)4) الع�ن، خفيف العارض�ن، أحنف 

الرجلن، ولكنه كان إذا تكلم جىلَّ عن نفسه)5).
لـــــــــيـــــــــس اجلـــــــــــــمـــــــــــــال مبـــــــــئـــــــــزٍر

ُبــــــــــــــــْرَدا ُردِّيــــــــــــــــــت  إذا  فــــــاعــــــلــــــم 

مــــــــــــــعــــــــــــــاِدٌن اجلــــــــــــــمــــــــــــــال  إن 
ـــــــاقـــــــٌب أْوَرْثــــــــــــــــــــــــــَن جْمـــــــــــَدا ومـــــــن

:ǸǞǖǩƗǷ ƝƸǞǚǮǪǩ ƚƜƽ ǠǪƲǩƗ ǰƾƭ

فصاحب اخللق احلسن حبيب إىل ربه، قريب من عفوه، 
قال رس�ول اهلل H: »أحب عباد اهلل إىل اهلل أحس���نهم 

خلًقا«)6).

))) صقل الرأس: دقيق الرأس.
))) أحجن: احلجن: اعوجاج اليشء، وأحجن األنف مقبل الروثة نحو الفم.

)3) أغضف: مسرتخي.
)4) باخق: البخق: أن ختس�ف العن بعد الع�ور، والبخق أقبح ما يكون من 

العور، وأكثر غمًصا.
)5( سري أعالم النبالء )99/4( للذهبي. ط، مكتبة الصفا.

)6) صحيح: رواه احلاكم )443/4(، وصححه الش�يخ األلباين يف صحيح 
اجلامع )79)).
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 :H قال: قال رسول اهلل I وعن أيب مسعود
»كان رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من اخلري ش���يٌء، إال 
أن���ه كان يالط الناس وكان موس���ًرا، كان يأم���ر غلمانه أن 

يتجاوزوا عن املعس���ر، قال: ق���ال اهلل D: حنن أحقُّ بذلك منه، 

جتاوزوا عنه«))).

:ǠǪƲǩƗ ǰƾƭ ǯƘǥƷƍ

ق�ال اب�ن القيم V: وحس�ن اخلل�ق يقوم ع�ىل أربعة 
أركان، ال يتصور قيام ساقه إال عليها، وهي: الصر، والعفة، 

والشجاعة، والعدل.

فالصرب: حيمله عىل االحتامل وكظم الغيظ وكف األذى، 
واحللم واألناة والرفق، وعدم الطيش والعجلة.

والعفة: حتمل�ه عىل اجتناب الرذائ�ل والقبائح يف القول 
والفع�ل، وحتمله ع�ىل احلياء وهو رأس كل خ�ري، ومتنعه من 

الفحشاء، والبخل والكذب، والغيبة والنميمة.

والشـــجاعة: حتمل�ه ع�ىل ع�زة النف�س، وإيث�ار مع�ايل 
األخ�الق والش�يم، وعىل الب�ذل والندى، الذي هو ش�جاعة 

))) صحيح: رواه مسلم ))56)).

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





111

النف�س وقوهتا عىل إخراجها املحبوب ومفارقته، وحتمله عىل 
كظم الغيظ واحللم، فإنه بقوة نفسه وشجاعتها ُيمسك عناهنا، 
 :H ويكبحه�ا بلجامها عن الن�زغ والبطش؛ كام قال
»ليس الش���ديد بالصرعة، إمنا الش���ديد الذي ميلك نفس���ه عند 
الغضب«)))، وهو حقيقة الشجاعة وهي ملكة يقتدر هبا العبد 

عىل قهر خصمه.

والعـــدل: حيمل�ه عىل اعت�دال أخالقه وتوس�طه فيها بن 
ط�ريف اإلفراط والتفريط، فيحمله عىل خلق اجلود والس�خاء 
ل والِقَحِة. وعىل خلق الش�جاعة،  �ٌط ب�ن ال�ذُّ الذي هو توسُّ
ر، وعىل خلق احللم، الذي  الذي هو توس�ط بن اجلبن والتهوُّ
هو توس�ط بن الغضب واملهانة وسقوط النفس. ومنشأ مجيع 

األخالق الفاضلة من هذه األربعة.

ومنشأ مجيع األخالق السافلة وبناؤها عىل أربعة أركان: 
وهي اجلهل، والظلم، والشهوة، والغضب.

فاجلهل: ُيريه احلسن يف صورة القبيح، والقبيح يف صورة 
احلسن، والكامل نقًصا، والنقص كاماًل.

))( تقدم خترجيه.
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والظلـــم: حيمل�ه ع�ىل وض�ع ال�يشء يف غ�ري موضع�ه، 
فيغض�ب يف موض�ع الرض�ا، وي�رىض يف موض�ع الغض�ب، 
وجيه�ل يف موضع األناة، ويبخ�ل يف موضع البذل، ويبذل يف 
موض�ع البخل، وحيجم يف موض�ع اإلقدام، وُيقدم يف موضع 
اإلحجام، ويلن يف موضع الش�دة، ويش�تد يف موضع اللن، 

ة، ويتكر يف موضع التواضع. ويتواضع يف موضع الِعزَّ
والشـــهوة: حتمل�ه عىل احلرص والش�حِّ والبخ�ل، وعدم 

العفة، والنهم واجلشع، والذل، والدناءات كلها.
والغضب: حيمله عىل الكر واحلقد واحلس�د، والعدوان، 
والس�فة. ويرتكب من ب�ن ُخلقن من هذه األخالق: أخالٌق 

مذمومة.
وم�الك هذه األربعة أصالن: إف�راط النفس يف الضعف، 
وإفراطه�ا يف الق�وة؛ فيتولَّد م�ن إفراطها يف الضع�ف: املهانة 
والبخل، واخلسة واللؤم، والذلُّ واحلرص والشح، وسفساف 

األمور واألخالق.
ُة،  ويتولد من إفراطها يف القوة: الظلم، والغضب، واحِلدَّ

والفحش والطيش))).

))( مدارج السالكن ))/7)3( لإلمام ابن القيم. ط، دار األدب العريب.
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وقال اهل�روي: مجيع الكالم فيه ي�دور عىل قطب واحد، 

وه�و بذل املعروف، وكف األذى. وإنام ُيدرك إمكان ذلك يف 

ثالثة أشياء: يف العلم، واجلود، والصر.

فأركان حس�ن اخللق عند اهلروي V: العلم، اجلود، 

الصر.

قال ابن القيم: فالعلم: ُيرشده إىل مواضع بذل املعروف، 

والفرق بينه وبن املنكر، وترتيبه يف وضعه مواضعه؛ فال يضع 

الغضب موض�ع احللم، وال بالعكس، وال اإلمس�اك موضع 

الب�ذل، وال بالعكس، بل يعرف مواقع اخلري والرش ومراتبها، 

وموضع كل خلق: أين يضعه، وأين حيسن استعامله.

واجلود: يبعثه عىل املس�احمة بحقوق نفسه، واالستقصاء 

منها بحقوق غريه. فاجلود هو قائد جيوش اخلري.

اس�تدامة ذل�ك، وحيمل�ه ع�ىل  والصـــرب: حيف�ظ علي�ه 

االحت�امل، وكظم الغيظ، وك�ف األذى، وعدم املقابلة، وعىل 

كل خ�ري، كام تق�دم. وهو أك�ر العون عىل ني�ل كل مطلوب 
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م�ن خريي الدني�ا واآلخرة. ق�ال D: ]ۓ    ۓ    
ڭڭ    ڭ    ڭ    ۇ      ۇ       ۆ[ ]البقرة:45[))).

وق�ال الغ�زايل V: يف الباط�ن أربع�ة أركان البد من 
احلسن يف مجعها، حتى يتم حسن اخللق، فإذا استوت األركان 
األربعة واعتدلت وتناسبت، حصل حسن اخللق، وهي: قوة 
العل�م، وقوة الغضب، وقوة الش�هوة، وق�وة العدل بن هذه 

القوى الثالث.

أمـــا قوة العلم: فُحس�نُها وصالحه�ا يف أن تصري بحيث 
يس�هل هب�ا إدراك الفرق بن الص�دق والك�ذب يف األقوال، 
وب�ن احل�ق والباطل يف االعتق�ادات، وبن اجلمي�ل والقبيح 
يف األفع�ال، ف�إذا صلح�ت ه�ذه الق�وة حص�ل منه�ا ثم�رة 
احلكم�ة، واحلكم�ة رأس األخالق احلس�نة، وه�ي التي قال 
اهلل فيه�ا: ]ى    ائ    ائ    ەئ     ەئ      وئ    وئ[ 

]البقرة:69)[.

ق�ال أب�و ال�درداء I: إن م�ن فق�ه الرج�ل أن يعلم 
نزغات الشيطان متى تأتيه؟ ومن أين تأتيه؟

))( املصدر السابق ))/7)3).
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وق�ال احلس�ن الب�رصي V: »ال ي�زال العب�د بخ�ري            

ما علم الذي ُيفسد عليه عمله«.

وقال أبو الفرج اجلوزي V: »اعلم أن الباب األعظم 

الذي يدخل منه إبليس عىل الناس هو اجلهل، فهو يدخل منه 

ع�ىل اجلُه�ال بأمان، وأما الع�امل فال يدخل عليه إال مس�ارقًة، 

وق�د لبَّس إبلي�س عىل كثري م�ن املتعبدين بقل�ة علمهم؛ ألن 

مجهورهم يشتغل بالتعبُِّد ومل حيكم العلم«.

أما قوة الغضب: فحسنها يف أن يصري انقباضها وانبساطها 

عىل حدِّ ما تقتضيه احلكمة.

أما قوة الشـــهوة: فحس�نها وصالحها يف أن تكون حتت 

إشارة احلكمة؛ أعني إشارة العقل والرشع.

أما قوة العدل: فهو ضبط الشهوة والغضب حتت إشارة 

العقل والرشع. فمن استوت فيه هذه اخلصال واعتدلت فهو 

حسن اخللق))).

))( إحياء علوم الدين )57/3-59( للغزايل. ط، دار الصحابة.
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هذا ما يّ� اهلل يل مجعه عن الغضب وما يتعلق به، فام كان 
يف هذا الكتاب من خري فمن اهلل وحده، فله احلمد عىل توفيقه 
وإعانته وهدايته وصيانته، وما كان من خطأ فمن نفيس، وإين 
أت�وب إىل اهلل D من�ه، وصل اللهم عىل نبينا حممد وعىل آله 

وصحبه وسلم.
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