


 



) ال تغضب ولك الجنَّة(

١

)ال تَـغْـضَـبْ (


من يهد ا ، نا وسيئات أعمالناأنفسمن شرور تعاىلونعوذ با ،ونستغفرهونستعينهحنمدهتعاىلمدحلاإن 
ــه ،فــال مضــل لــه شــهد أن حممــداً عبــده وأ، وحــده ال شــريك لــها لــه إال إد أن ال ِِوأشــه،ومــن يضــلل فــال هــادى ل

.....هلوورس

} ونملسأَنتُم مإِالَّ و وتُنالَ تَمو هتُقَات قح واْ اتَّقُواْ اللّهنآم ينا الَّذها أَي١٠٢:سورة آل عمران( }         ي(

زَوجها وبث منهما رِجاالً كَـثريا ونسـاء واتَّقُـواْ اللّـه     يا أَيها الناس اتَّقُواْ ربكُم الَّذي خلَقَكُم من نَّفْسٍ واحدة وخلَق منها{
)١: سورة النساء( }     الَّذي تَساءلُون بِه واألَرحام إِن اللّه كَان علَيكُم رقيبا

يصلح لَكُم أَعمالَكُم ويغْفر لَكُم ذُنُوبكُم ومن يطع اللَّه ورسولَه فَقَد ) ٧٠( سديدا يا أَيها الَّذين آمنوا اتَّقُوا اللَّه وقُولُوا قَولًا {
)٧٠،٧١:سورة األحزاب( }فَازَ فَوزًا عظيما 

.... أما بعد
كـــل وشـــر األمـــور محـــدثاتها، و وخیـــر الهـــدي هـــدي محمـــد -لىاتعـــ–فـــإن أصـــدق الحـــدیث كتـــاب اهللا 
.وكل ضاللة في النار،محدثة بدعة وكل بدعة ضاللة

 



) ال تغضب ولك الجنَّة(

٢

...وبعد
فمتـى غضـب اإلنسـان ،لالنتقامفیغلي الدم في القلب طلباً ،في القلبلتشتعناٍر◌ٍ جذوةفالغضب 

أعلـى البـدن كمـا یرتفـع المـاء إلـىیغلي بـه دم القلـب وینتشـر فـي العـروق ویرتفـع ثارت نار الغضب ثوراناً 
وترتعـــد ،العـــینوتحمـــرّ ،تـــابع األنفـــاستوت،نـــتفخ األوداجتو ،ولـــذلك یحمـــر الوجـــه؛لقـــدرالـــذي یغلـــي فـــي ا

.األطراف نتیجة خفقان القلب وزیادة النبضات 
ن الغضـب یرتفـع ؛ ألعـن كـل موعظـةهُ تْ مَّ َصـأَ و ،وكلما قویت نار الغضب والتهبت أعمت صاحبها

د أذنـه فـال یسـمع َسـوتُ ،م عینه فـال یـرى مـن أمامـهلِ ظْ فتُ ،الحسإلىى الدماغ فیحجب الفكر وربما تعدّ إلى
مت فیــه نــار، فاســود مــا بداخلــه وحمــي جوفــه وامــتأل رِ ْضــویكــون دماغــه كمثــل كهــف أُ ،مــن یــذكره ویعظــه

.ج فانطفأاوكان بالكهف سر ،بالدخان فحجب الرؤیا
.فال یثبت فیه قدم وال تسمع فیه كلمة وال ترى فیه صورة

وینشـأ مـن ذلـك ،كالقتل والضرب وأنواع الظلم والعدوان:األفعال المحرمةوینشأ من ذلك كثیر من 
.كالقذف والسب والفحش وربما إلى درجة الكفر:كثیر من األقوال المحرمةأیضاً 

ن أبناء المسلمین یبومرض قلبي خطیر استشرى،داء عضالفالغضب،وهكذا الغضب یفعل بأهله
!جل الغضبوفضل من أن خیر وأجر ـاع مــفكم ض
!من أجل الغضبوهالكٍ ارٍ ـودممصیبةٍ ت منوكم حلَّ 

!وكم وقعت من خصومات ومشاجرات من أجل الغضب
!ل الغضبـن أجـات مــت من صدقـعـطـوكم ق

!ادى اإلخوان وتهاجر الجیران من أجل الغضبـوكم تع
!ل الغضبـن أجـام مــمن أرحتْ ـعَ ـطِّ ـقُ م ـوك
!ل الغضبـمن أجات ــجمن زو تْ ـقـَ لِّـ م طُ ـوك
!ون بسبب الغضبـجـسـي الـوم فـقـبجّ م زُ ـوك
!اء بسبب الغضبـمن أرواح وقتل أبریتْ قَ هِ زْ م أُ ـوك

 



) ال تغضب ولك الجنَّة(

٣

:لم عن علقمة بن وائل عن أبیه قالفقد أخرج اإلمام مس
هـذا قتــل یـا رســول اهللا، :فقـال،ةٍ عَ ْســنَ إذ جـاء رجــل یقـود آخـر بِ مــع النبـي دٌ لقاِعـإنـي" 

:قـال،نه لو لم یعترف أقمت علیه البینةإ:الرجل؟ فقال أقتلته:فقال رسول اهللا ،أخي
،ني فأغضــبنيمــن شــجرة فســبّ طُ بِ َتــخْ كنــت أنــا وهــو نَ :كیــف قتلتــه ؟ قــال:قــال،نعــم قتلتــه

. "فضربته بالفأس على قرنه فقتلته
.حبل من جلود مضفورة :نَّْسَعةالـ 
.بالعصا فیسقط ورقه فیجمعه علفاً بأن یضرب الشجر ،ق الثمریجمع الخبط وهو ور :یختبطـ 

فقد أدى اخـتالف علـى جنیـه واحـد بـین بـائع ومشـتري ،وهناك خبر ذاع بین الناس وانتشر عن قضیة قتل
،بهــا رأس البــائع الــذي نــزف حتــى المــوتفشــجَّ أن قــام المشــتري بضــرب البــائع بحدیــدة كانــت بجــواره إلــى

والسـبب لـیس الجنیـه كمـا یظـن الـبعض بـل السـبب هـذا الـداء ،ونفذ الحكم فیه،عداموحكم على القاتل باإل
.العضال وهو الغضب الذي هو أصل كل معصیة 

:)٤٦٣|٢( حیث یقول كما في زاد المعاد –رحمه اهللا –وصدق ابن القیم 
ونهایـة قـوة الشـهوة ،ولما كانت المعاصي كلها تتولد من الغضب والشهوة وكان نهایة قوة الغضـب القتـل"

:قال تعالىكما ،نجمع اهللا تعالى بین القتل والزنا، وجعلهما قرینین في أكثر من سورة من القرآ،الزنا
}و قإِلَّا بِالْح اللَّه مري حالَّت فْسالن قْتُلُونلَا يو رإِلَهاً آخ اللَّه عم ونعدلَا ي ينالَّذو نُونزأَثَاماً لَا ي لْقي كلْ ذَلفْعن يمو{

)٦٨:الفرقان(

:حیث قالوصدق علي بن أبي طالب
"خره ندم أول الغضب جنون وآ" 

.وقفة مع هذا الموضوعولخطورة األمر وأهمیته كان لنا 
ب علــى درجــات النــاس فــي قــوة الغضــالخطیــر والــداء العضــال نتعــرف أوالً هــذا المــرض وقبــل الكــالم عــن 

.وأنواع الغضب حتى ال تختلط األوراق 

 



) ال تغضب ولك الجنَّة(

٤

درجات الناس يف قوة الغضب
:فهم طرفان ووسطینقسمون إلى ثالثة أقسام، والناس بالنسبة لقوة الغضب 

وهـو مـذموم ألنـه یجعـل اإلنسـان ال ،ویكون ذلك بفقد قـوة الغضـب بالكلیـة أو بضـعفها:التفریط:األولى
إذ الریاضة إنمـا تـتم بتسـلط الغضـب ،ن فقد الغضب بالكلیة عجز عن ریاضة نفسهوم،حمیة له وال غیرة

.  ة سفیغضب على نفسه عند المیل إلى الشهوات الخسی،على الشهوة

حتى یخرج اإلنسان عن سیاسـة العقـل والـدین وال تبقـى للمـرء ،هذه الصفةبغلبة ویكون :اإلفراط:الثانیة
.اختیارمعها بصیرة ونظر وال فكر وال 

وذلــك بــأن ینتظــر ،والوســط بــین الطــرفین وهــو المحمــود،ینتوهــو الحســنة بــین الســیئ:االعتــدال:الثالثــة
إشارة العقل والدین 

والغضب من شیم الحمقى
:–رحمه اهللا –یقول ابن حبان 

لـى تركـه فـالمرء ع،والغضـب بـذر النـدم،مجانبته مـن زي العقـالءأنسرعة الغضب من شیم الحمقى كما 
)١٣٨روضة العقالء صـ(.قدر على إصالح ما أفسد به بعد الغضب أیغضب أنقبل 

:یقول البنه–رحمه اهللا –وكان األحنف بن قیس 
"ن أنصفك و إال فاحذره فإ،غضبهأفیا بني إذا أردت أن تواخي رجالً " 

)٩١كما في روضة العقالء لقمان وروي ذلك عن ،٢٠٣المستطرف ( 

:وصدق القائل حیث قال
أغضبهبالودتلقاهأنقبلفمنصـاحباً لنفسكمختصاً كنتإذا
جنبهـفتتهـجربدـقـفٕاالو منصفاً القطیعةحالفيكانفإن

:یقولوكان علي بن أبي طالب 
. "ساعة الغضب) الحلیم(إنما یعرف الحلم " 

 



) ال تغضب ولك الجنَّة(

٥

بــضــغـع الواـــأن
:إلى نوعینالغضبینقسم

:الغضب احملمود:النوع األول
إذ أن الذي ال یغضـب فـي ،وهذا النوع من ثمرات اإلیمان،هك محارمهتعندما تنوهو ما كان هللا ـ تعالى ـ

. هذا المحل ضعیف اإلیمان 
:-رحمه اهللا –فقال ،وقد سئل الشافعي  عمن ال یغضب هللا

"فلم یغضب فهو حمار بَ ضِ غْ تُ من اسْ " 
وانتشـار الرذیلـة ومحاربـة الفضـیلة وٕاشـاعة ،فمن لم یغضب النتهاك أعراض المسلمین واغتصـاب نسـائهم

واالســتهزاء بالــدین وبــالملتزمین فمــن لــم یغضــب لهــذا فهــو كمــا قــال الشــافعي ویكــون فــي إیمانــه ،الفاحشــة
خلل ودخن

وكیف كانوا یغضبون هللا–علیهم صلوات اهللا وسالمه –حال األنبیاء انظر و 
:قال اهللا تعالى عن موسى 

}بر رأَم جِلْتُمأَع يدعن بي مونلَفْتُما خمفاً قَالَ بِئْسأَس انغَضْب همى إِلَى قَووسم عجا رلَمأْسِ  وذَ بِـرأَخو احأَلْقَى األلْوو كُم
 هإِلَي هرجي يهأَخي ملْنعالَ تَجاء وداألع بِي تمتُش ي فَالقْتُلُونَنواْ يكَادي وفُونتَضْعاس مالْقَو إِن أُم نقَالَ ابنيممِ الظَّالالْقَو ع{

) ١٥٠:األعراف( 

:يغضب هللاوقد كان النبي
:قالت–ارضي اهللا عنه–أخرج البخاري ومسلم من حدیث عائشةفقد ـ١
بین أمرین قط إال أخذ أیسرهما ما لم یكن إثمًا، فإن كـان إثمـًا كـان أبعـد النـاس ما خیر رسول اهللا "

" لنفسه في شيء قط، إال أن تنتهك حرمة اهللا، فینتقم هللا تعالى منه، وما انتقم رسول اهللا 
فــإذا رأي أو شــيء،هكــت حرمــات اهللا لــم یقــم لغضــبه ولكــن إذا انت،ال ینــتقم لنفســه قــطفقــد كــان النبــي 

. سمع ما یكرهه اهللا غضب وقال فیه ولم یسكت 

تفقأ فـي وجهـه حـبُ فكأنما ،یختصمون في القدرموههیخرج على أصحاب"ها هو النبي ـ٢
،بعضن بعضــه بــآتضــربون القــر لهـذا خلقــتم ؟أو بهــذا أمــرتم ؟: الرمـان مــن الغضــب، فقــال

)بن عمروهللاحمد من حدیث عبد اأأخرجه ("م قبلكمبهذا هلكت األم

 



) ال تغضب ولك الجنَّة(

٦

:وغضب ملا وجد تصاوير يف السرت الذي وضعته عائشة-٣
:قالت-رضي اهللا عنها-خرج البخاري ومسلم عن عائشة أفقد 

فلمــا رآه ) صــور(ســهوة لــي بقــرام فیــه تماثیــلوقــد ســترتُ ،مــن ســفرقــدم رســول اهللا "
عنـد اهللا یـوم القیامـة أشد الناس عـذاباً ا عائشة، ی:هتكه وتلون وجهه وقالرسول اهللا 

".الذین یضاهون بخلق اهللا
:بن زيد يشفع يف حد من حدود اهللاوغضب كذلك ملا جاء أسامة-٤

:-رضي اهللا عنها -ا فقد أخرج البخاري ومسلم عن عائشة أیضً 
مـن یكلـم فیهـا رسـول اهللا، :التـي سـرقت فقـالواالمخزومیـةِ ةِ أأن المـر أن قریشا أهمهـم شـ" 

رسول اهللا ؟ فكلمه أسامة، فقـال رسـول اهللا بُّ من یجترئ علیه إال أسامة بن زید حِ :فقالوا
 ُإنما أهلك من قبلكم أنهم :ثم قال،د من حدود اهللا تعالى ؟ ثم قام فاختطبفي حأتشفع

اهللا مُ ْیـوأَ ،أقـاموا علیـه الحـدوٕاذا سرق فیهم الضـعیف ،ف تركوهكانوا إذا سرق فیهم الشری
."لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت یدها

:قبلة املسجد وأنكر ذلكيف ِخنامة ملا رأىأيضاً وغضب-٥
: أخرج البخاري ومسلم عن أنس

فقـام فحكـه بیـده فـي وجهـه، رأى ُنخامًة في القبلة فشّق ذلك علیه حتى ُرِوَى أن النبي "
، فـال یبـزقنَّ إن أحدكم إذا قام في صالته فإنه یناجي ربه، وٕان ربه بینـه وبـین القبلـة: فقال

ثم أخذ طـرف ردائـه فبصـق فیـه، ثـم رّد " أحدكم ِقَبَل الِقبلة، ولكن عن یساره، أو تحت قدمه
"أویفعل هكذا: بعضه على بعض فقال

:إطالته للصالةعلى الناس بقَّ ملا شَ وغضب على رجلٍ -٦
إنـي ألتـأخُر یـا رسـول اهللا: قال رجـل:قالفقد أخرج البخاري ومسلم عن أبي مسعود

وما رأیته غضب فـي فغضب رسول اهللا . بنا فالٌن فیهاُیطیلُ عن الصالة في الفجر مما 
یــا أیهــا النــاس، إن مــنكم منفــرین، فَمــْن َأمَّ : غضــبًا منــه یومئــذ، ثــم قــالموضــع كــان أشــدَّ 

"، فإنَّ خلفه الضعیف والكبیر وذا الحاجةالناس فلیتجوز

 



) ال تغضب ولك الجنَّة(

٧

یغضبون هللافيوهكذا كان حال الجیل الفرید الذین رباهم الحبیب المصط
. هو أبو أیوب األنصاري یغضب من عبد اهللا بن عمر عندما غطى الجدران بالستائر فها 

:عن سالم بن عبد اهللا قال)وأصل الحدیث في البخاري(أخرج الطبراني بسند جید 
، وكـان أبــو أیـوب فـیمن آذنـا، وقـد سـتر بیتـي بنجـاد أخضــر، فـي عهـد أبـي فـآذن أبـي النـاسأعرسـتُ 

ــرأى  ــع ف ــي قائمــًا، واطل ــدخل فرآن ــوب ف ــو أی ــل أب ــالالبیــت مســتترًا بنجــادٍ فأقب ــد اهللا، : أخضــر، فق ــا عب ی
مـن كنـت أخشـى علیـه أن تغلبـه : یوب، فقالأبا أغلبنا النساء : قال أبي واستحى)١(ُدر؟أتسترون الجُ 

.طعامًا، وال أدخل لك بیتًا، ثم خرجال أطعم لك: ، ثم قالالنساء، فلم أكن أخشى علیك أن تغلبك
.والنماذج كثیرة كثیرة  ال یتسع المقام لسردها 

حتـى ال،بضوابط الشـرعهذا النوع من أنواع الغضب وهو الغضب هللا البد أن یكون منضبطاً و 
.ویقع في الباطل بدافع الغضب هللایخرجه هذا الغضب عن حد االعتدال فیحید عن الحق

:قالمسلم عن جندب البجلي عن الحبیب النبي اإلمامفقد أخرج
َمـــْن ذا الـــذي یتـــألى علـــّي أن ال أغفـــر : لفـــالن، قـــال اهللاواِهللا ال یغفـــُر اهللا : إن رجـــًال قـــال"

)٢٠٧٥:صحیح الجامع(".حبطت عملكفإني قد غفرت لفالن، وأ! لفالن؟

.نظر كیف أخرجه غضبه هللا عن الحقا
تجرأهم على القتل أو التحریق أو سمعه عنهم ِمنأأو ،جل ما أراه من البعضأهذا إال من ذكرت وما

. التدمیر تحت مسمى الغضب هللا
:یدعو بهذا الدعاءجل هذا كان النبي أمن 
" في الرضا والغضب) الحق(مة اإلخالص وأسألك كل"

. ویخرجه غضبه عن الحق،ألن بعض الناس یدخله رضاه في باطل
عند الكالم على األمر أهل العلمذكرها والسعي في تغیر المنكر له ضوابط فالغضب من أجل اهللا 

.بالمعروف والنهي عن المنكر

." یأمرنا أن نكسو الحجارة والطینإن اهللا لم ": قالإلسالم ، فقد أخرج اإلمام مسلم أن النبي وستر الجدران منھي عنھ في ا) (١

 



) ال تغضب ولك الجنَّة(

٨

:الغضب املذموم:النوع الثاني
الغضــب لحــظ الــنفسوكالحمیــة الجاهلیــة أو فـي ســبیل الباطــل والشـیطان أ،الحــقوهـو الغضــب فــي غیـر
:الغضب المذمومإنهنا وخالصته، موضوعُلب وهذا هو .وحب التشفي واالنتقام 

تـــال العقـــل ویصـــم اآلذان ویعمـــي األبصـــار ویطمـــس نـــور اء العضـــال والمـــرض الفتـــاك والـــذي یغهـــو الـــدو 
. أن یحكم الغضبان النبي ویحجب الفكر ولهذا نهى،البصیرة

:قالأن النبي فقد أخرج البخاري ومسلم من حدیث أبي بكر
"نال یحكم أحد بین اثنین وهو غضبا"

. ، ویعمي عن طریق العلم والقصدویمنعه من كمال الفهم،وذلك ألن الغضب یشوش على قلبه وذهنه

:األشعري في القضاءألبي موسىولهذا كان من وصیة أمیر المؤمنین عمر 
" .   إیاك والغضب والقلق والضجر" 

:وقال مروان بن الحكم في وصیته البنه عبد العزیز
واحـبس عنـه عقوبتـك حتـى ،ٕان كان بك غضب على أحـد مـن رعیتـك فـال تؤاخـذه بـه عنـد سـورة الغضـبو 

الســجن جعــل فــان أول مــن،یســكن غضــبك ثــم یكــون منــك مــا یكــون وأنــت ســاكن الغضــب منطفــئ الجمــرة
.     كان حلیما ذا أناة 

)٢/١٩١:جمهرة خطب العرب( 

عامل من عمالهإلى-رحمه اهللا تعالى–وكتب عمر بن العزیز 
فإذا سكن غضبك فأخرجه فعاقبه علـى قـدر ،وٕاذا غضبت على رجل فاحبسه،عاقب عند غضبكأن ال ت

.ذنبه
)٤١٥:المستطرف( 

 



) ال تغضب ولك الجنَّة(

٩

یجني على صاحبه المذموم الغضب ف
:٥٠صـكما في الفوائد–رحمه اهللا -یقول ابن القیم 

نـه كلـب فإ،أوثـق غضـبك بسلسـلة الحلـم،الغضـب ابتـدأت بـإحراق القـادحإذا اقتدحت نار االنتقام من نـار 
. إن أفلت أتلف 
:٥٣صـكما في إغاثة اللهفان في طالق الغضبان -رحمه اهللا -ویقول أیضا

ـــر الحمـــى والوســـواس  إن الغضـــب مـــرض مـــن األمـــراض وداء مـــن األدواء فهـــو فـــي أمـــراض القلـــوب نظی
والصرع في أمراض األبدان فالغضبان المغلوب في غضـبه كـالمریض والمحمـوم والمصـروع المغلـوب فـي 

. مرضه 
ه یفســـد ألنـــ،بهـــذا المــرض أن یســـارع إلـــى عالجـــه والــتخلص منـــهجـــل هـــذا ینبغـــي لمــن كـــان مصـــاباً أمــن 

.اإلیمان كما یفسد الخل العسل
:١٤٠یقول ابن حبان ـ رحمه اهللا ـ كما في روضة العقالء صـ 

علــى أن الغضــبان ال رأي لــه، لكــان ْم إال إجمــاع الحكمــاء قاطبــةلــو لــم یكــن فــي الغضــب خصــلة ُتــذَ " 
أ هـ. الواجب علیه االحتیال لمفارقته بكل سبب

 



) ال تغضب ولك الجنَّة(

١٠

بــضــغـالج الـــع
.منا الشرع أن لكل داء دواءوكما علَّ ،كغیره من األمراضفالغضب مرٌض 

:قالأن النبي فقد أخرج البخاري من حدیث أبي هریرة
"ما أنزل اهللا داء إال أنزل له شفاء"

:یة النبویة لعالج داء الغضبومن اآلداب الشرعیة واألدو 
:العمل بوصية الرسول ـ ١

:حدیث أبي هریرة أخرج البخاري من 
"ال تغضب: فردد مراراً ،ال تغضب:قال،أوصني:أن رجال قال للنبي " 

لها مـن وصـیة فیا،وأن التحرر منه هو جماع الخیر،فدل هذا الحدیث على أن الغضب هو جماع الشر
،ك فقـطاقتصـر علـى ذلـأن یزیـده ولكـن النبـي اسـتقلها هـذا الرجـل وطلـب مـن النبـي ،جامعة مانعة

. فعلم أن النجاة في عدم الغضب 

عـن رجـل مـن أصـحاب وأخرج اإلمـام أحمـد بسـند صـحیح عـن عبـد الـرحمن بـن عـوف
: ى، قـالأخبرني بكلمات أعیش بهـم وال تكثـر علـي فأنسـأن رجال قال للنبي " :النبي 

) ٨٨٤:السلسلة الصحیحة("اجتنب الغضب:ثم أعاد علیه فقال،اجتنب الغضب

.والتي تؤدي إلیهالغضب إلىفضیة ماجتنب األسباب ال:أي
ففــي هــذه الحالــة ،ه عــن نفســهالبشــریة ربمــا یــرد علیــه الغضــب وال یســتطیع دفعــه وردَّ انســاإلنلكــن لحالــة 

ویكبح النفس ویلجمها بلجام الشرع ،علیه أال یركب أحموقته
-:فیأخذ هذه الخطوات العملیة

 



) ال تغضب ولك الجنَّة(

١١

:من الشيطانة باهللاذاالستعا:أوالً 
)٢٠٠:األعراف(}وإِما ينزغَنك من الشيطَانِ نَزغٌ فَاستَعذْ بِاللّه إِنَّه سميع عليم {: قال تعالى

.وسوسة أو صارف:غنز ـ ،یصیبنك أو یصرفنك وقیل یغضبك:ینزغنكـ
یفعـل بـه الشـیطان مـا یشـاء ویلعـب بـه كمـا یلعـب ،یكـون لإلنسـان عنـد غضـبه وشـهوتهك ما لفالشیطان أم

أن یحمیـه مـن هـذا الشـیطان حتـى یـذهب وْلیْسـَتِعیذ بـهالرحمن إلىفعلى اإلنسان ألن یلجأ ،الغلمان بالكرة
.عنه ما یجد 

:قالردصأخرج البخاري ومسلم عن سلیمان بن
فقـال ،وانتفخـت أوداجـه،فأحدهما أحمر وجهه،یستبانورجالنكنت جالسا مع النبي " 

أعـوذ بـاهللا مـن الشـیطان :لـو قـال،علم كلمة لـو قالهـا ذهـب عنـه مـا یجـدإني أل:النبي 
وهـل بـي :فقـال،تعـوذ بـاهللا مـن الشـیطان:قـالإن النبـي:فقـالوا لـه،ذهب عنه ما یجـد

أمجنونًا تراني؟ :وفي روایة؟ جنون 
لالســـتعاذة عنـــد الغضـــب فهـــذا أن أكثـــر النـــاس الیـــوم إذا غضـــبوا ثـــم اســـتعاذوا ال یجـــدون أثـــراً یالحـــظ 

بصـدق إلیـهأي تعلـق القلـب بـاهللا واللجـوء ،أن االستعاذة مشروطة بالفهم:وتفسیر ذلك،الغضب ال یسكن
قلـب فهـذا العمـلأمـا مجـرد النطـق بهـا دون،أي توافـق اللسـان مـع عمـل القلـب، عند النطق بهاوٕاخالص

.یذكراً ي وال تجد له أثر دِ جْ یُ ال
:)احلال(نبوي وذلك عن طريق تغيري اهليئة االلتزام باهلدى ال:ثانياً 

:قالأن رسول اهللا أخرج اإلمام أحمد وأبو داود عن أبي ذر
"ال فلیضطجحن ذهب عنه الغضب وإ ، فإسلِ فلیجْ قائمٌ أحدكم وهو بَ ضِ إذا غَ " 

)صححه األلباني في صحیح أبي داود ( 
:فقال لرب العزة،والشیطان من النار كما أخبر عن نفسه،ومن المعروف أن الغضب من الشیطان

 } نين طم لَقْتَهخن نَّارٍ وي ملَقْتَن١٢:األعراف( }خ(

أي آدم  :ـ خلقته 
ومـــن شـــأن الطـــین الســـكون ،حركـــة واالضـــطراب والصـــعود ألعلـــىومـــن شـــأن النـــار التلظـــي واالشـــتعال وال

. والوقار 

 



) ال تغضب ولك الجنَّة(

١٢

:ترك املخاصمة والسكوت:ثالثاً 
:قالأن النبي –رضي اهللا عنهما –فقد أخرج اإلمام أحمد عن ابن عباس 

"وٕاذا غضب أحدكم فلیسكت ،علموا وبشروا وال تعسروا"
:)١/١٤٦( العلوم والحكم كما في جامع –رحمه اهللا –قال ابن رجب ـ ١

ألن الغضـبان یصـدر منـه فـي حـال غضـبه مـن القـول مـا ینـدم علیـه فـي ؛دواء عظیم للغضـبوهذا أیضاً 
. فإذا سكت زال هذا الشر كله عنده،ضررهمن السباب وغیره مما یعظم كثیراً و ،حال زوال غضبه

:حیث قال–رحمه اهللا –وما أحسن قول مورق العجلي 
". رضیت وال تكلمت في غضب قط بما أندم علیه إذا،قطت غضباً ما امتأل" 

. "العذر ذل إلىالغضب فإنها تفضي وعزةإیاك " :وصدق القائل حیث قال
. وٕاذا تكلمت فال تتكلم بما تندم علیه ،فال تتكلم حال الغضب

:-رحمه اهللا –قال میمون بن مهران ـ ٢
قــال أمرتنــي أن ال أغضــب ،ال تغضــب:قــال،ا عبــد اهللا أوصــنيیــا أبــ: فقــالســلمان إلــىلجــاء رجــ"
. ن غضبت فاملك لسانك ویدك إف: قال،نه لیغشاني ما ال أملكوإ 

:وها هو أبو ذر 
فقـال ،فرفـع أبـو ذر إلیـه رأسـه لیسـكت،وظـل الرجـل یشـتم أبـا ذر،شـتمهییدخل علیه سفیه مـن السـفهاء ف

واهللا لــو ســببتني بمائــة فلــم أرد علیــك :فقــال أبــو ذر،دت علیــك مائــةكلمــة لــردواهللا لــو رددت علــيّ :الرجــل
. اذهب غفر اهللا لي ولك ،بكلمة

:ه قالتفلما فرغ من مقال،وشتم رجل عدي بن حاتم وهو ساكت
ـــأتي شـــباب الحـــيشـــيءإن كـــان بقـــي عنـــدك  ـــم ،فقـــل قبـــل أن ی ـــإنهم إن ســـمعوك تقـــول هـــذا لســـیدهم ل ف

. یرضوا 
:دیوانهیقول الشافعي فيو 

السكوتإجابتهمنفخیرتجبهفالالسفیهنطقإذا
وتـیمكمداً ،خلیتهنإ و عنهجتفرَّ هتكلمنفـإ

:اوقال أیضً 
مجیباً لهأكونأنفأكرهقبحبكلالسفیهیخاطبني

طیباً اإلحراقُ زادهكعودٍ حلماً فأزیداهةـسفیزید

 



) ال تغضب ولك الجنَّة(

١٣

:وءـــــوضـــال:رابعاً 
:قال رسول اهللا:وأبو داود بسند فیه مقال عن عطیة السعدي قالأخرج اإلمام أحمد

فــإذا ،أ النــار بالمــاءَفــطْ وٕانمــا تُ ،ٕان الشــیطان خلــق مــن النــار، و إن الغضــب مــن الشــیطان" 
" غضب أحدكم فلیتوضأ 

)١٥١٠:ضعیف الجامع( مجربشيءوهو ،ٕان كان الحدیث ضعیف لكن المعنى صحیحو 

:قالأن النبي والترمذي عن أبي سعید الخدريحمد أیضاً أماموأخرج اإل
فمـن ،حمـرة عینیـه وانتفـاخ أوداجـهإلـىأما رأیتم ،ٕان الغضب جمرة في قلب ابن آدمأال و " 

)ضعیف("وضوءفلیلصقمن ذلك شيءأحس ب

:وى اهللاـقـتـلي بـحـالت:خامساً 
كانــت –رضــي اهللا عنهــا –ن أم المــؤمنین عائشــة جــاء فــي كتــاب الحلــم البــن أبــي الــدنیا أ

فتشــاغلت عــن ذلــك حتــى مضــى النهــار ،لتفطــر بــهأن تصــنع لهــا طعامــاً ) ُبَرْیــَدةَ (ة فــأمرت جاریتهــا ئمصــا
فلـم ،التقـوىرُّ هللا دُ " :ت إلیها وقالت وهـي تكـتم غیظهـاتفالتف. فلم تجد أم المؤمنین طعاماً ،وجاء المغرب
".            )فيتش( شفاءتدع لذي غیظً 

:أنه قالوروي عن عمر 
" وم القیامة لكان غیر ما ترونولوال ی،ومن خاف اهللا لم یفعل ما یرید،من اتقى اهللا لم یشف غیظه"

:اإلكثار من ذكر اهللا:سادساً 
)٢٨:الرعد( }بِذكْرِ اللّه تَطْمئن الْقُلُوبالَّذين آمنواْ وتَطْمئن قُلُوبهم بِذكْرِ اللّه أَالَ{:قال تعالى

. اهللا كان أبعد ما یكون عن الغضبفمن اطمئن قلبه بذكر 
)٢٤:الكهف(}واذْكُر ربك إِذَا نَسيت { :في قوله تعالى–رحمه اهللا –قال عكرمة 

)٢/٢٧٢:االستقامة( إذا غضبت :أي

 



) ال تغضب ولك الجنَّة(

١٤

:قب الغضب والنظر يف نتائجه الوخيمةالوقوف على عوا:سابعاً 

- :فقد أثبتت األبحاث الطبیة أن الغضب یسبب كثیر من األمراض منها
:مرض السكر-١

وذلـك ) ن الطـوارئهرمـو (نـالین األدری) لو رسـ(الغضـب یفـرز هرمـون ةفعندما تحدث اإلثارة العصـبیة نتیجـ
ومهمـــة هـــذا الهرمـــون تكییـــف الجســـم وٕاعـــداده لالســـتجابة للمـــؤثرات ،الكلـــىالغـــدة الكظریـــة أعلـــىلـــب مـــن 

،البنكریـــاس لیوقـــف إفـــراز األنســـولین لیـــزداد الســـكر فـــي الـــدمإلـــىحیـــث یتجـــه ،الغضـــب:العصـــبیة ومنهـــا
. ومن تكسیر النشا الحیواني ،عالوة على تأثیره في زیادة تصنیع السكر من مصادر دهنیة وبروتینیة

:ارتفاع في ضغط الدم-٢
،وتنـتفخ األوداج،نتیجة انقباض عضلة القلب وزیادة قوتها فیعمل القلب على ضخ كمیة كبیرة من الـدماء

تصــلب إلــىأو قــد تــؤدي ،وربمــا یــؤدي ســكتة قلبیــة تســبب الوفــاة،وتــزداد دقــات القلــب ممــا یجهــد القلــب
. نالشرایی

:السرطانإلىي بعض الحاالت وف-٣
و إعاقـة حركـة ،نتیجة إفراز بعض الغدد هرمونات تعمل على سد الطریق أمام جهـاز المناعـة فـي الجسـم

،بل تتعرض األسلحة الفعالة التي یستخدمها الجسـم للـدفاع عـن نفسـه للضـعف الشـدید،األجسام المضادة
.لبیة نتیجة إلصابة بعض الغدد بالتقلص عند حدوث أزمات ق

:القولون العصبي-٤
. لعدم انفصال الحالة الجسمانیة عن الحالة النفسیة وذلك 

الذبحة الصدریة -٥

 



) ال تغضب ولك الجنَّة(

١٥

:والطمع فيما أعده اهللا ملن كظم غيظه،استحضار األجر الكبري:ثامناً 
:الفوز بدرجة احملسنني وحمبة رب العاملني-١

}ي السراء والضَّراء والْكَاظمني الْغَيظَ والْعافني عنِ الناسِ واللّه يحب الْمحسننيالَّذين ينفقُون ف{ :قال تعالى
)١٣٤:آل عمران(

.ولیس هناك أفضل من درجة اإلحسان والفوز بمحبة الرحمن 

:كظم الغيظ من أفضل األعمال وأعظم األجورـ ٢
أن النبـيـ رضـي اهللا عنهمـا ـعن ابن عمرفي األدب المفرد يأحمد والبخار أخرج اإلمام

:قال
" ابتغاء وجه اهللاعند اهللا من جرعة غیظ كظمها عبدٌ ما من جرعة أعظم أجراً "

:٢٧٢|٢كما في االستقامة –رحمه اهللا –یقول شیخ اإلسالم ابن تیمیة 
. وجرعة صبر عند المصیبة ،ما تجرع عبد جرعة أعظم من جرعة حلم عند الغضب

:كظم الغيظ سبب يف زيادة اإلميان-٣
: قالأن النبي–رضي اهللا عنهما –أخرج اإلمام أحمد من حدیث ابن عباس 

مـا كظمهـا عبـد هللا إال مـأل اهللا اهللا من جرعـة غـیظ یكظمهـا عبـد،إلىما من جرعة أحب " 
".جوفه إیماناً 

:رجاءكظم الغيظ سبب يف قوة ال-٤
:قالأخرج الطبراني في الكبیر بسند حسن أن النبي 

)٩٠٦:الصحیحة"یوم القیامةءً مأل اهللا قلبه رجا،أمضاههُ من كظم غیظه ولو شاء أن یمضیَ " 

:ترك الغضب سبب لدخول اجلنة-٥
:قالأخرج الطبراني في األوسط عن أبي الدرداء 

" .ال تغضب ولك الجنة :قال،عمل یدخلني الجنةدلني على :قلت یا رسول اهللا"
:ترك الغضب للفوز باحلور العني-٦

:قالأن النبي أخرج اإلمام أحمد وأبو داود والترمذي من حدیث أنس
حتى یخیره الحـور ،دعاه اهللا على رءوس الخالئقهُ ذَ فِ نْ یُ أنعلىوهو قادر من كظم غیظاً "

)٦٥٢٢:صحیح الجامع("          ء یزوجه منها ما شا،العین

علـى رءوس دعـاه اهللا هُ ذَ ِفـنْ یُ وهـو قـادر علـى أن من كظم غیظاً " :وعند أبي داود بلفظ
" الخالئق یوم القیامة حتى یخیره من الحور العین ما یشاء 

 



) ال تغضب ولك الجنَّة(

١٦

:وأخیرا من وسائل عالج الغضب
هو الذي ميلك نفسـه عنـد معرفة أن الغضب دليل على الضعف و أن القوي الشديد:تاسعا

:الغضب
ومـا علـم هـذا المسـكین ،فالبعض یتصور أن الرجولة أو القوة والشدة هي فـي الغضـب والضـرب والتكسـیر

.فالشدید هو الذي یملك نفسه عند الغضب،أن األمر على خالف ما یتصور
:قالأن النبي فقد أخرج البخاري ومسلم من حدیث أبي هریرة

" إنما الشدید الذي یملك نفسه عند الغضب ، ةعَ رَ د بالصُّ لیس الشدی" 
َرَعة .الناس ویغلبهمالذي یصرعُ :ـ الصُّ

:–رحمه اهللا –قال ابن القیم 
".من الذي یصرع الرجال أي مالك نفسه عند الغضب أولى أن یسمى شدیداً " 

:–رحمه اهللا –وقال شیخ اإلسالم
،ححتــى یفعــل مــا یصــلح دون مــا ال یصــل،ذي یملــك نفســه عنــد الغضــبولهــذا كــان القــوي الشــدید هــو الــ" 

".ب حین غضبه فلیس بشجاع وال شدیدفأما المغلو 
:قالأن النبي وفي صحیح مسلم عن عبد اهللا بن مسعود

ولكنــه ،لــیس بــذلك:قــال،الــذي ال یصــرعه الرجــال:قلنــا: قــال،فــیكمةُ عَ رَ فمــا تعــدون الَصــ" 
" الغضب  الذي یملك نفسه عند

)٣٩:آل عمران( }وسيداً وحصوراً {:في قوله تعالى–رحمه اهللا –یقول عكرمة 

. السید الذي یملك نفسه عند الغضب وال یغلبه غضبه :قال
:قالنس أار عنالبز وأخرج 

اً مـا یصـارع أحـدیا رسـول اهللا فـالنٌ :ما هذا ؟ فقالوا:فقالبقوم یصطرعونمر النبي " 
رجـل ظلمـه رجـل فكظـم ،أفـال أدلكـم علـى مـن هـو أشـد منـهفقال رسـول اهللا ،إال صرعه

" .وغلب شیطان صاحبه ،غیظه فغلبه وغلب شیطانه
إسناده جید:قال الحافظ بن حجر

فإنني أرى الحلم لم یندم علیه كریملماً ـب لي منك حـا رب هـفی
،اساً رَ هْ ون مِ مر بناس یتحادُّ ي أن النب":أخرج البیهقي عن عامر بن سعدٍ 

.الرجل غیظا ثم یغلبه أن یمتلئَ دة في حمل الحجارة ؟ إنما الشدةُ أتحسبون الشِّ :فقال
مـا یصـنع هـؤالء ؟:فقـال،مـر بقـوم یرفعـون حجـراً أن النبـي ":وفي روایة عـن أنـس

شد منهم أفال أدلكم على من هو أ:فقال ،یریدون الشدةیرفعون حجراً :قال
."الذي یملك نفسه عند الغضب–أو كلمة نحوها –

 



) ال تغضب ولك الجنَّة(

١٧

..أحبتي يف اهللا
.البد أن نعلم أن الجزاء من جنس العمل 

.فهذا ال یأمن غضب اهللا یوم القیامة ،وأمضى غضبهغضب بغیر حقنْ فمَ 
:قال–رضي اهللا عنهما –أخرج ابن حبان عن عبد اهللا بن عمرو 

".ال تغضب  :ما یمنعني من غضب اهللا ؟ قال النبي یا رسول اهللا:قلت" 
:یقولوكان أبو الدرداء 

"تظلم من ال ناصر له إال اهللا أنحذر او ،أقرب ما یكون العبد من غضب اهللا إذا غضب" 
.) ١/٤٥٦البیان والتبین (

،و عنــه یــوم القیامــة ویغفــر لــهأمــا مــن كظــم غیظــه وعفــا عــن النــاس وأصــلح، فــان اهللا تعــالى ســیعف
:كما قال تعالى،والجزاء من جنس العمل

}يمحر غَفُور اللَّهو لَكُم اللَّه رغْفأَن ي ونبوا أَلَا تُحفَحصلْيفُوا وعلْي٢٢: النور(}و. (

:كما عند الطبراني من حدیث جریروقال النبي 
) ٣٢١٨صحیح الجامع ( " ده الرحماء إنما یرحم اهللا من عبا" 

:قالخرج اإلمام مسلم عن أبي مسعود البدريأ
فلــم أفهــم ) اعلــم أبــا مســعود(لــي بالســوط فســمعت صــوتا مــن خلفــي كنــت أضــرب غالمــاً " 

اعلــم أبــا :فــإذا هــو یقــولفلمــا دنــا منــي إذا هــو رســول اهللا:قــال،الصــوت مــن الغضــب
اعلـم أبـا مسـعود أن اهللا :فقـال،مـن یـديفألقیـت السـوط :قـال،أبـا مسـعوداعلم..مسعود

،ه أبداً دبعال أضرب مملوكاً :فقلت:قال،در علیك منك على هذا الغالمقأ
أما لـو لـم :فقال،یا رسول اهللا هو حر لوجه اهللا: فقلت:وفي روایة أخرى عند مسلم أیضاً 

."تك النارتفعل للفحتك النار أو لمسَّ 
.قدرته في ظلم عباد اهللامن ذكر قدرة اهللا لم یستعمل:وقال بعض الحكماء

:الرشیدوقال عبد اهللا بن مسلم بن محارب لهارون
، وبالذي هو أقدر على عقابك منك یا أمیر المؤمنین، أسألك بالذي أنت بین یدیه أذل مني بین یدیك

.اهللا تعالىعلى عقابي إال عفوت عني، فعفا عنه لما ذكَّرُه قدرة 
:وقال رحاء بن حیوة لعبد الملك بن مروان لما تمكن من بعض أعدائه وَأَسَرُهم

.إن اهللا قد أعطاك ما تحب من الظفر، فأعط اهللا ما یحب من العفو

 



) ال تغضب ولك الجنَّة(

١٨

مــن ونصــفح ونعــرض عمــن جهــل علینــا بــالحلم واألنــاة والرفــق وأن نعفــوینبغــي علینــا أن نتحلــىلــذا
.حم الراحمین عنا أر الجاهلین حتى یعفَو 

) .٢٢:النور(}ولْيعفُوا ولْيصفَحوا أَلَا تُحبون أَن يغْفر اللَّه لَكُم واللَّه غَفُور رحيم{:وهو القائل في محكم التنزیل

وجاءت األدلة القرآنیة واألحادیث النبویة تشیر بقوة على هذا األصل األصیل 
)١٣٤:آل عمران(}ني الْغَيظَ والْعافني عنِ الناسِ واللّه يحب الْمحسننيوالْكَاظم{:كما قال تعالى

) .٤٣:الشورى( }ولَمن صبر وغَفَر إِن ذَلك لَمن عزمِ الْأُمورِ{ :وقال تعالى

) .٨٥:الحجر(}فَاصفَحِ الصفْح الْجميلَ{ :وقال تعالى

) . ١٩٩:األعراف( }خذ الْعفْو وأْمر بِالْعرف وأَعرِض عنِ الْجاهلني{ :تعالىوقال

) . ٣٧:الشورى( }والَّذين يجتَنبون كَبائر الْإِثْمِ والْفَواحش وإِذَا ما غَضبوا هم يغْفرون{:وقال تعالى

. یهم الغضب ملكوا أنفسهم فلم یعاقبوا بقول أو بفعل ؛ والذین تسلط علفیكون المعنى
:في تفسیر اآلیة–رحمه اهللا –قال السعدي 

حتـى إذا ،وحسـن الخلـق لهـم طبیعـة،وا بمكارم األخالق ومحاسـن الشـیم فصـار الحلـم لهـم سـجیةقُ لَّ خَ تَ :أي
ـــك الغضـــب ـــة أو فعلـــة كظمـــوا ذل ـــه،أغضـــبهم أحـــد بمقال ـــم ینفـــذوه بـــل غفـــروا ل ـــابلوا المســـئ إال ،فل ـــم یق ول

فترتب على هذا العفو والصفح من المصالح ودفع المفاسد فـي أنفسـهم وغیـرهم ،باإلحسان والعفو والصفح
.شيء كثیر

:كما جاء في الحدیث الذي أخرجه مسلم من حدیث أبي هریرة 
،إليّ سیئون وأحسن إلیهم وی،م ویقطعونيهُ لَ صِ أَ إن لي قرابةً ،یا رسول اهللا: أن رجال قال" 

وال یـزال معـك ،لـئن كنـت كمـا قلـت فكأنمـا تسـفهم المـلّ :فقـال،عنهم ویجهلون عليّ مُ وأحلُ 
."من اهللا تعالى ظهیر علیهم ما دمت على ذلك

. معین :الظهیرـ.              تجعلهم یسفون الرماد الحار :تسفهم الملـ 

 



) ال تغضب ولك الجنَّة(

١٩

رحمة اهللا علیهم –بین والسلف الصالحینابته الطیِّ وصحوهذه مواقف عطرة للرسول األمین 
وكیف كانوا ال یغضبون ألنفسهم بل ال یملكون إال العفو والصفح لمن أغضبهم -جمعینأ

:ول اهللا ـــو رسـا هـهـ ١
:أنها قالت للنبي–رضي اهللا عنها –أخرج البخاري ومسلم عن عاثشة -أ
لقد لقیت من قومك وكان أشد ما لقیـت مـنهم :د ؟ قالهل  أتى علیك یوم أشد من یوم أح"

،فلم یجبني إلـى مـا أردت،ابن عبد كاللٍ یلَ الِ یَ دعلى ابن عبْ يإذ عرضت نفس،یوم العقبة
فـإذا أنـا ،فرفعت رأسي،فلم أستفق إال وأنا بقرن الثعالب،فانطلقت وأنا مهموم على وجهي

إن اهللا تعــالى قــد ســمع :فنــادني فقــال،فنظــرت فــإذا فیهــا جبریــل ،بســحابة قــد أظلتنــي
فنـادني ،ت فـیهمشـئلتـأمره بمـا ،وقد بعث إلیك ملك الجبال،وما ردوا علیك،قول قومك لك

،وأنا ملك الجبـال،یا محمد إن اهللا قد سمع قول قومك لك:ثم قالفسلم عليّ :ملك الجبال
فقـال ،األخشـبینت علـیهم ت أطبقـشـئت ؟ إن شـئفما ،وقد بعثني ربي إلیك لتأمرني بأمرك

. بل أرجو أن یخرج اهللا من أصالبهم من یعبد اهللا وحده ال یشرك به شیئا :النبي 
. هو الجبل الغلیظ :واألخشبیطان بمكة، الجبالن المح:انـ األخشب

:قالم عن عبد اهللا بن مسعودلأخرج البخاري ومس-ب
ما أرید بها وجه اهللا، فأتیت النبـي إن هذه القسمة: لٌ قْسمًا، فقال رجرسول اهللا َقَسمَ "
یــْرَحُم اُهللا موســى، قــد ُأوذي : فأخبرتــه، فغضــب حتــى رأیــت الغضــب فــي وجهــه، ثــم قــال

.بأكثر من هذا فصبر
:قالوأخرج البخاري ومسلم من حدیث أنس - ـج

فجبــذهُ ،ه أعرابــيفأدركــ،غلــیظ الحاشــیةِ نجرانــيٌ ردٌ وعلیــه ُبــكنــت أمشــي مــع رســول اهللا 
الـرداء مـن وقـد أثـرت بهـا حاشـیةُ عـاتق النبـي صـفحة إلىفنظرت ،شدیدةً بردائه جبذةً 
ثـم ،فالتفـت إلیـه فضـحك،ي مـن مـال اهللا الـذي عنـدكلـیا محمـد مـر :ثم قال،هِ شدة جبذتِ 

."عطاء بأمر له 
. ق ما بین العنق والكتف العاتـ .             الجانب :الصفحةـ.        الجذبة :جبذةـ 
:قالالبخاري ومسلم عن ابن مسعود وأخرج–د 
–صــلوات اهللا وســالمه علــیهم –مــن األنبیــاء ي نبیــاً كــیحرســول اهللا إلــىكــأني أنظــر "

اللهــم اغفــر لقــومي فــإنهم ال " :ویقــول،هِ عــن وجِهــالــدمَ وهــو یمســحُ ،وهُ فــأدمَ هُ قوُمــهُ بَ رَ َضــ
. "یعلمون 

 



) ال تغضب ولك الجنَّة(

٢٠

فنقـل إلـیهم هـذا ،سلفنا الصالح الذین رباهم الرسول األمـین الكـریم بالفعـال واألقـوالوهاهم 
. الخلق الكریم خلق العفو والرفق والحلم على الجاهل 

:عمر بن اخلطابوها هو-٢
:قال–رضي اهللا عنهما –فقد أخرج البخاري عن ابن عباس 

الخطـاب فـواهللا مـا تعطینـا هـي یـا بـن : مـا دخـل علیـه قـالفل،استأذن الحر بن قـیس لعیینـة فـأذن لـه عمـر" 
یــا أمیــر :فقــال لــه الحــر،فغضــب عمــر حتــى هــم بــه،وال تحكــم بیننــا بالعــدل) أي العطــاء الكثیــر(الجــزل 

)١٩٩:األعراف( }خذ الْعفْو وأْمر بِالْعرف وأَعرِض عنِ الْجاهلني: }المؤمنین إن اهللا تعالى قال لنبیه 

. عند كتاب اهللا واهللا ما جاوزها عمر حین تالها علیه وكان وقافاً ،وٕان هذا من الجاهلین

:درداء ــو الـــأب–٣
:كالما فقالأبا الدرداء وأسمع رجلٌ 

نـا ال نكـافئ مـن عصـى اهللا فینـا بـأكثر مـن أن نطیـع اهللا فإرقن في سـبنا ودع للصـلح موضـعاً غتیا هذا ال 
.   فیه
:و ذر ـــأب-٤

،أردت أن أغیظك:أرسلت الشاة على علف الفرس ؟ قالمَ لِ :لغالمهقال أبو ذر 
) ٢٠١، والمستطرف ٤٠٦|١والتبیین البیان (.أنت حر لوجه اهللا تعالىألجمعن مع الغیظ أجراً :قال

:–رضي اهللا عنهما–بن عباس ا-٥
:فلما فرغ قال–عنهما رضي اهللا–سب رجل ابن عباس 

)٢٠١:المستطرف(. س الرجل رأسه واستحى كَّ نَ یا عكرمة هل للرجل حاجة فنقضیها ؟ فَ 

:رة ــريــو هـــأب–٦
ٕان أردت أن و ،نعـم:قـال الرجـل،انتهیـت:فلما انتهى قال له أبـو هریـرة،سب رجل أبا هریرة

أبـو :فسكن الرجل وقال في نفسه بماذا سیأمرها ؟ فقال.... ائتني یا جاریة:فقال أبو هریرة،كتأزیدك زد
اللهم إن عبدك هذا سبني وقال عني مـا لـم :فتوضأ أبو هریرة وتوجه إلى القبلة فقال،هریرة ائتني بوضوء

اللهم إن كـان عبـدك . اللهم فاغفر لي ،اللهم إن كان عبدك هذا صادقا فیما قال عني. أعلمه من نفسي 
. ها لُ بِّ قَ یُ الرجل على رأس أبي هریرةفانكّب .اللهم فاغفر له ،فیما قال عنياذباً هذا ك

 



) ال تغضب ولك الجنَّة(

٢١

:–رمحه اهللا –عمر بن عبد العزيز –٧
یســتفزني الشــیطان لعــزة أنأردت :فقــال عمــر،عمــر بــن عبــد العزیــز كالمــا یكرهــهرجــلٌ عَ مَ أْســ

.-رحمك اهللا–انصرف ) قیامةیوم ال(فأنال منك الیوم ما تناله مني غداً ،السلطان
فمر برجل نائم فعثر به،ودخل عمر بن عبد العزیز المسجد في لیلة مظلمة

،بــه الحــرسفهــمّ ،ال:فقــال عمــر) ومــا علــم أنــه أمیــر المــؤمنین(أمجنــون أنــت ؟ :فرفــع الرجــل رأســه وقــال
. ال:مه إنما سألني أمجنون ؟ فقلت:فقال عمر

:–رمحه اهللا–عبد اهللا بن املبارك -٨
:یقول نوح بن حبیب

فجعلــوا یرمــون إلیــه الكتــب مــن قریــب ،أقــرأهــاتوا كتــبكم حتــى:فقــال،كنــت عنــد ابــن المبــارك فــألحوا علیــه
بكتابــه فأصــاب صــلعة بــن المبــارك مــىفر ،وكــان رجــل مــن أهــل الــري یســمع كتــاب االســتئذان،ومــن بعیــد

ســبحان اهللا كــاد أن :رك یعــالج الــدم حتــى ســكن ثــم قــالفجعــل ابــن المبــا،فانشــق وســال الــدم،كتابــهحــرفُ 
)         ٨٣٢٠رواه البیهقي في الشعب( .   ثم بدأ بكتاب الرجل فقرأه ،یكون قتال

:–رمحه اهللا–م هدإبراهيم ابن أ-٩
رجل من الیهود وكان معه كلبىخرج یوما یمشي فمر عل

لحیتــك هــذه أطهــر مــن ذنــب كلبــي أم :یــا إبــراهیم،إلبــراهیمفقــال الرجــل ،غضــب إبــراهیمفــأراد الرجــل أن یُ 
،ن لحیتــي أطهـر مــن كلبــكإإن كنـت مــن أهـل الجنــة فـ:فــإذا إبـراهیم یقــول؟ذنـب كلبــي أطهـر مــن لحیتـك

شـهد أن ال أوأنـا ،هـذه أخـالق النبـوة:فقـال الرجـل،من أهل النار فذنب كلبك أفضـل مـن لحیتـيتن كنإ و 
.اهللا لرسو اً ن محمدأله إال اهللا و إ

:-رضي اهللا عنهما –وها هو زين العابدين علي بن احلسني -١٠
ر أن جاریة له جعلت تسكب علیه الماءكَ ذْ یُ 

فقالـت ،فرفع علي بـن الحسـین رأسـه إلیهـا،هُ جَّ فتهیأ للصالة فسقط اإلبریق من ید الجاریة على وجهه فشَ 
،قد كظمت غیظي:فقال لها}يظَ والْكَاظمني الْغَ{:یقولإن اهللا :الجاریة

)١٣٤:آل عمران(}واللّه يحب الْمحسنني{ :قالت،قد عفا اهللا عنك:فقال لها}والْعافني عنِ الناسِ { :قالت 

)  ٨٣١٧البیهقي في الشعب ( "اذهبي فأنت حرة:قال:

 



) ال تغضب ولك الجنَّة(

٢٢

:إلیه العبید فقالفثارت ،ولقیه رجل مرة في الطریق فسبه
،فاسـتحیا الرجـل،ألـك حاجـة نعینـك علیهـا. رثم أقبل على الرجل فقـال مـا سـتر عنـك مـن أمرنـا أكثـ،مهالً 

فكــان الرجــل بعــد ذلــك یقــول أشــهد أنــك مــن أوالد ،وأمــر لــه بــألف درهــم،فــألقى علیــه خمیصــة كانــت علیــه
:وصدق ربنا حیث قال،الرسول

)٣٤:فصلت(}ولَا السيئَةُ ادفَع بِالَّتي هي أَحسن فَإِذَا الَّذي بينك وبينه عداوة كَأَنَّه ولي حميم ولَا تَستَوِي الْحسنةُ{

.  أي صدیق شفیق :حمیمـ 

فـزادهم اهللا قـط، ومـا غضـبوا ألنفسـهم ،فرحم اهللا الرعیل األول كانوا وقفـون عنـد كتـاب اهللا
.حسناً وثناءً عةً ورفعزاً 

:حیث قال كما في صحیح مسلموصدق النبي 
. "بعفو إال عزاً وما زاد اهللا عبداً " 

...وأخريا أحبتي يف اهللا 
وال تـزال تظهـر أثارهـا بحسـب ،إن األخالق هي الصفات الراسخة في اإلنسان والتـي یتعامـل بهـا مـع غیـره

أوالطـیش أو األنـاة والعجلـة جـبن أو التـأني والتهـور أو الحلـم و ة كالشـجاعة أو الالظروف والوقائع المختلف
. وهكذا ........... العدل والجور أو اإلسراف والبخل 

حیث بینها وبـین كلمـة ،قلُ أطلق على الصفة كلمة خُ مَّ ومن ثَ ،وهذه الصفات مركزة في اإلنسان ال تفارقه
) .ق لُ وخُ ،ق لْ خَ : ف الضبط نفس األحرف والترتیب مع اختال( ق اشتقاق أصغر لْ خَ 

-:ودلیل ذلك،في اإلنسانوِجِبلَّةومن الصفات ما یكون طبیعة 
:قال-رضي اهللا عنهما –ابن عباس عنما أخرجه اإلمام مسلم

:قـال،األنـاةالحلـم و :ن فیـك خصـلتین یحبهمـا اهللاإ" :ألشج عبد القیسقال رسول اهللا 
الحمد هللا :قال،بل جبلك علیهما:قال،ي علیهمانِ لَ بَ ا أم اهللا جَ أنا أتخلق بهم:یا رسول اهللا

"الذي جبلني على خلقین یحبهما اهللا ورسوله 
.التثبت وترك العجلة :ـ األناة

 



) ال تغضب ولك الجنَّة(

٢٣

مـن الصـفات  مـا هـو كوهنـا،فدل هذا الحدیث على أن هناك من الصفات ما هو مجبول علیهـا اإلنسـان
ــبــاهللا تعــالى والهمــة العالیــة وتكلــف الخُ مكتســب بفعــل العبــد بعــد االســتعانة  كمــا أن اإلنســان ،ق المطلــوبُل

فكــذلك یســتطیع أن یكتســب بــالتكلف أخالقــاً ،یســتطیع أن یكتســب بالتــدریبات الریاضــیة عضــالت مفتولــة
.تصیر له سجیة وملكة

أن النبـيكما جاء في الحدیث الـذي أخرجـه البخـاري ومسـلم عـن أبـي سـعید الخـدري

"ره اهللا ومن یتصبر یصبِّ ،نه اهللاومن یستغن یغ،ن یستعفف یعفه اهللاوم" :قال
)٦٩:العنكبوت(}والَّذين جاهدوا فينا لَنهدينهم سبلَنا وإِن اللَّه لَمع الْمحسنني {:وكما قال تعالى

:قالوأخرج الخطیب في تاریخ بغداد بسند حسن أن النبي
" .ومن یتوق الشر یوقه ،الخیر یعطهتحرّ ومن ی" 

وغیـر .......من العفة واالستغناء والجـود والكـرم والحلـم والتواضـع والعفـو :وهكذا في جمیع األخالق
.ذلك

:یقول كما في صحیح مسلموقد كان النبي 
هـا واصرف عني سیئها ال یصـرف عن،ألحسنها إال أنتيواهدني ألحسن األخالق ال یهد" 

."سیئها إال أنت 
:قالأن النبي وأخرج اإلمام احمد عن عبد اهللا بن مسعود

)صحیح الجامع ("ي قِ لُ ن خُ ي فحسِّ قِ لْ خَ تَ نْ اللهم كما حسَّ " 

ا يحيِيكُم واعلَمواْ أَن اللّه يحولُ بين الْمرء وقَلْبِه وأَنَّه يا أَيها الَّذين آمنواْ استَجِيبواْ للّه وللرسولِ إِذَا دعاكُم لم{:قال تعالى
 ونرشتُح هبالحیاة الطیبة بأحسن األخالق : أي)٢٤:األنفال(}إِلَي.

كــالم أن یبـــادر إلـــى ، ثـــم قــرأ هـــذا العلـــى كــل مـــن كــان مبتلـــى بهــذا المـــرض الَفتـَّـاك والـــداء العضــالفحــق
، الــتخلص منــه بعــدما عــِرف عواقبــه الوخیمــة، ویســعى أن یتحّلــى بــاألخالق الحمیــدة ویجتهــد فــي تحصــیلها

.، وذلك بموعود رب العالمین والرسول األمین والبدفإن اهللا سیرزقه إیاها 
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٢٤

...وبعد
فھذا آخر ما تیسر جمعھ في ھذه الرسالة 

ا ،وأن یتقبلھا منا بقبول حسننسأل هللا أن یكتب لھا القبول ا مؤلفھ ع بھ كما أسألھ سبحانھ أن ینف
.إنھ ولي ذلك والقادر علیھ ......وقارئھا ومن أعان علي إخراجھا ونشرھا 

ده ا من صواب فمن هللا وح ان فیھ ا ك ن ،ھذا وم ي وم أ أو نسیان فمن ان من سھو أو خط ا ك وم
أ والصوابوھذا بشأن أ،وهللا ورسولھ منھ براء،الشیطان ھ الخط ان ،ي عمل بشري یعتری إن ك ف

وإن كان ثم خطأ فاستغفر لي ،صواباً فادع لي بالقبول والتوفیق
جل من ال عیب فیھ وعالوإن وجدت العیب فسد الخلال

وال تجعل ألحد فیھ نصیب،فاللھم اجعل عملي كلھ صالحاً ولوجھك خالصاً 
الذي بن .عمتھ تتم الصالحات والحمد 

رب العالمین ،وآخر دعوانا أن الحمد 
.........أعلى وأعلم  تعالىھذا وهللا

أستغفرك وأتوب إلیك،أشھد أن ال إلھ إال أنت،سبحانك اللھم وبحمدك

 






