
)*(التشكيك يف اإلعجاز العلمي يف �ي النيب ملسو هيلع هللا ىلص عن الغضب

:مضمون الشبهة

هللا عليه إن �ي النيب صلى : يف الشبهة اليت بني أيدينا ال يزيد الطاعن على قوله
ال يتضمن أي إعجاز علمي، بدعوى » ال تغضب«: وسلم عن الغضب يف قوله لألعرايب

 -أن النيب مل يكن يعلم أي أضرار صحية للغضب، ومل يكن يقصد ما يقوله؛ ألنه كان
.شخصية انفعالية شديدة الغضب -على حد زعمهم

:وجها إبطال الشبهة

ملسو هيلع هللا ىلص عن الغضب ال يتضمن إعجازاً إن ما ادعاه الطاعن من أن �ي النيب  )1
غري صحيح، ويثبت عدم صحته ما كشف عنه الطب احلديث من أن هناك  -علميًّا

العديد من التغريات اليت حيدثها الغضب يف جسم اإلنسان؛ إذ يرتفع ضغط الدم، 
أكدت  فيصاب اإلنسان ابألمراض النفسية والبدنية؛ مثل السكر والذحبة الصدرية، وقد

األحباث العلمية أن الغضب وتكراره يقلل من عمر اإلنسان؛ هلذا نصحنا الرسول صلى 
وهي  -هللا عليه وسلم يف أحاديثه بعدم الغضب، كما أن حجة الطاعن اليت استند إليها

إن احلديث : إن النيب ملسو هيلع هللا ىلص مل يكن يعلم أي أضرار صحية للغضب حىت نقول: قوله
هل احلديث : حجة واهية؛ ذاك أن التساؤل الذي ينبغي أن ُيطرح هو -زًايتضمن إعجا

!هل النيب ملسو هيلع هللا ىلص كان يعلم أضرار الغضب أم ال؟: وليس! يتضمن إعجازًا علميًّا أم ال؟

كربت  ! كيف يوصف أحلم البشر أبنه شخصية انفعالية شديدة الغضب؟)2
كما له   -ن إال كذاًب، فالنيب ملسو هيلع هللا ىلص له من احللمكلمة خترج من أفواههم، فما نراهم يقولو 

كماله، وعلى املدَّعي أن يقرأ سرية الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، وأن يستمع لشهادات   -من كل خلق
 .املنصفني من علماء الغرب
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 :التفصيل

 :إثبات الطب احلديث أن للغضب أضرارًا عديدة. أوالً 

 :احلقائق العلمية  )1

العلماء أن العديد من االضطراابت النفسية تؤثر على اجلسد، فاألمراض  أكد
النفسية والضغوط االجتماعية املزمنة تؤثر على مناعة اجلسد ومقاومته لألمراض، 
والضغوط النفسية قد تسهم يف نشوء أمراض عضوية؛ كالسكر والسرطان وأمراض 

ضطراابت اهلرمونية والشيخوخة القلب واجللطات، وغريها من أمراض الغدد الصماء واال
 .واهلََرم

إحسان أو : الغضب أبنه" تشارلز سبيلبريجر"ولقد عرف اإلخصائي النفسي  
 .عاطفة شعورية ختتلف حدهتا من االستثارة اخلفيفة، انتهاء إىل الثورة احلادة

 كيف حيدث الغضب يف داخل اجلسم؟

عن إرسال التنبيهات املسئولة ابملخ ) Amygdala(ينبه مؤثر الغضب منطقة 
عندما تواجه مسببات الغضب، مث ترسل رسائل سريعة ُحتمل بواسطة التيار العصيب إىل 
غدة حتت املهاد، وهي الغدة القيادية املسيطرة اليت أتمر الغدة جار الكلوية لتفرز 
هرمون األدرينالني، وجتعل السيطرة للجهاز العصيب الودي، فتتزايد معدالت ضرابت 

ويرتفع ضغط الدم، وتزيد سرعة التنفس، وحيمرُّ الوجه، وتستعد األطراف لرد القلب، 
الفعل اجلسدي، وقد يُفرز املزيد من األدرينالني الذي يطيل حالة التوتر، كما يُفرز 
الكورتيزون من قشرة الغدة جار الكلوية مبا له من أتثريات عديدة، ومن الصعب العودة 

األدرينالني جيعل الغاضب يف حالة حتفز قد تستمر لساعات للحالة الطبيعية سريًعا؛ ألن 
 .يكون خالهلا عرضة لنوبة جديدة من الغضب
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 كيف يواجه اجلسم الغضب؟ 

ينشط اجلهاز العصيب الودي األجهزة اليت حيتاجها اجلسم عند املرور بنوبة 
الغضب، بينما على اجلانب اآلخر يلعب اجلهاز العصيب جار الودي دوره لتثبيط 

 .األجهزة اليت يستغين مؤقًتا عنها يف مواجهة ضغوط الغضب

فمثًال حتدث ز�دة سريعة يف ضغط الدم ومعدل ضرابت القلب والتنفس       •
 .لتسريع نقل األكسجني واملواد الغذائية للعضالت واجلوارح

 ويتم التحرك السريع للطاقة من خماز�ا يف الكبد والعضالت واخلال� الدهنية      •
 .بتوافر اجللوكوز والدهون والربوتينات البسيطة

تفرز الببتيدات، وهي وسيلة االتصال بني أجزاء اجلسم املختلفة، وهلا       •
 .مستقبالت يف كل عضو؛ حيث تشكل الببتيدات ومستقبالهتا كيمياء املشاعر

على اجلانب اآلخر تثبط املناعة؛ ألجل توفري الطاقة للجسم يف حالة        •
 .الغضب

يتوقف اهلضم وتتلقى األمعاء أمًرا بتفريغ الطعام املهضوم؛ ليخفف وزن       •
 .اجلسد

 .تتوقف وظائف التبويض واالنتصاب والرغبة       •

يتوقف اإلنسولني وهرمو�ت النمو واهلرمو�ت اجلنسية؛ لتوفري الطاقة       •
 .للجسم

 .يقل اإلحساس ابألمل      •
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 :السيئة للغضباآلاثر الصحية 

يؤثر الغضب على قلب اإلنسان مثل أتثري اجلري؛ فيزيد من عدد مرات   .1
االنقباض يف الدقيقة الواحدة، فيضاعف بذلك كمية الدماء اليت يدفعها القلب، وهذا 
جيهده؛ ألن ذلك جيربه على ز�دة معدالت عمله عن املعتاد، ولكن الفارق املهم أن 

 يستمر طويًال؛ إذ يتوقف من جيري فور إحساسه ابلتعب، اجلري يف إجهاده للقلب ال
بعد  -أما الغضب فال يستطيع الغاضب السيطرة على غضبه وعلى أتثري هذا الغضب

 .على قلبه -أن انفعل فعالً 

يصاب الغاضب ابرتفاع ضغط الدم؛ الضطرار قلبه أن يدفع كمية من الدماء   .2
رجييًّا مرونتها وقدرهتا على االتساع، فتتصلب الزائدة عن املعتاد، وتفقد الشرايني تد

جدرا�ا؛ لكي تستطيع أن مترر تلك الكمية الزائدة من الدماء اليت يضخها القلب 
 .املنفعل

قد يؤدي االرتفاع املفاجئ للضغط إىل نزف دماغي يؤدي إىل إصابة الغاضب   .3
العمى املفاجئ، أو يؤدي إىل ابجللطة املخية، أو يؤثر على أوعية العني الدموية؛ فيسبب 
 !جلطة قلبية، وتلك احلوادث املؤملة تنتج عن حلظات غضب

يتحرر اجلليكوجني من خمازنه يف الكبد؛ مما يرفع مستوى السكر يف الدم،   .4
 .فمعظم حوادث السكر تبدأ بعد انفعال غضب شديد

إىل شعور  ارتفاع األدرينالني يصرف كثريًا من الطاقة املدخرة؛ مما يؤدي  .5
 .الغاضب ابرتفاع حرارته

 .تثبط حركة األمعاء، وهذا سبب إصابة ذوي املزاج العصيب ابإلمساك املزمن  .6
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يزداد إفراز الكورتيزون؛ فتزيد الدهون يف الدم على حساب الربوتني، وحيل   .7
الكورتيزون النسيج الليمفاوي مؤدً� إىل نقص املناعة وفتح الطريق للميكروابت 

 .دث التهاابت، وهذا ما يفسر ظهور التهاب حاد يف اللوزتني عقب انفعال الغضبلتح

يزيد الكورتيزون من محوضة املعدة؛ مما يهيئ حلدوث قرحة املعدة أو ارتفاع   .8
 .احلموضة هبا

ومنها  -أثبتت الدراسات الطبية مؤخًرا العالقة الوثيقة بني االنفعاالت النفسية  .9
ألورام اخلبيثة؛ حيث إن االضطراب اهلرموين يف الغدد يساعد على واإلصابة اب -الغضب

 .)[1](ظهور بؤرة سرطانية يف أحد أجهزة اجلسم

 :الغضب يضعف جهاز املناعة

إن ذوي املعدالت :  -من جامعة بيتسربه األمريكية -تقول الدكتورة آ� مارشالند
قد ال يتمتعون جبهاز مناعة قوي مبا فيه  -نيوروتيسيزم -العالية من التنبه العصيب

الكفاية، فقد قام ابحثون بفحص ردود فعل أكثر من مثانني متطوًعا ُحقنوا بلقاح ملعاجلة 
ي، وهو مرض فريوسي، واللقاح ينشط جهاز املناعة يف اجلسم مرض التهاب الكبد الوابئ

من خالل تعريضه لكمية صغرية جدًّا من الفريوس، كما ُأدخل املتطوعون يف اختبار 
 . لقياس طبيعة شخصياهتم ودرجة تنبهها العصيب

وتبني للعلماء أن من لديهم درجات عالية من التنبه العصيب مييلون إىل التعصب 
ملزاجية الشديدة، كما تسهل استثارهتم وتعريضهم للضغط واالضطراب والتقلبات ا

النفسي واإلجهاد العصيب، وظهر أن املتطوعني من ذوي التنبه العصيب العايل مييلون 
أيًضا إىل تسجيل استجاابت أقل من حيث جودة األداء للقاح مرض التهاب الكبد 

ة من التنبه العصيب، ورمبا تفسر هذه الوابئي، مقارنة بنظرائهم الذين هلم معدالت طبيعي
النتائج ما خلصت إليه دراسات سابقة من أن ذوي التنبه العصيب العايل أكثر عرضة من 

 . غريهم ملشاكل األمراض وتعقيداهتا

5 www.almoslih.net

http://bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=04-06-0014&value=&type=#_edn2


إن نتائج الدراسة تدعم الفكرة القائلة أبن ذوي التنبه : وتقول الدكتورة مارشالند
ة أقل كفاءة من غريهم، مما يعرضهم أكثر من غريهم العصيب العايل يتمتعون جبهاز مناع

 .لألمراض وأعراضها

وكانت دراسة سابقة ُأجريت يف أوهايو ابلوال�ت املتحدة قد وجدت أن قوة أتثري 
اللقاحات والعقاقري الطبية املضادة لذات الرئة تقل عند من يعانون من الضغوط 

رت دراسة أوهايو أن الضغط النفسي العصبية، وهو ما يؤيد النتائج اجلديدة، كما ذك
والقلق هلما أتثري مباشر على حجم اهلرمو�ت يف اجلسم، ومنها الكورتيزون الذي له 

 .أتثري فعال على أداء جهاز املناعة

 :عدم التحكم ابلغضب يؤدي إىل الوزن الزائد ومشاكل صحية

د يسبب أفادت دراسة جديدة أبن عدم قدرة املراهق على التحكم يف الغضب ق
له مشكالت صحية يف املستقبل، وخلصت الدراسة إىل أن املراهقني الذين يعانون من 
مشكالت يف التحكم يف غضبهم يكونون أكثر عرضة لز�دة الوزن، وقال العلماء يف 

إن املراهقني الذي : االجتماع السنوي جلمعية القلب األمريكية يف سان فرانسيسكو
ون خلطر السمنة أو ز�دة الوزن، وهو ما قد يؤدي إىل يكتمون شعورهم ابلغضب يتعرض

 . تعرضهم ألمراض مثل مرض القلب أو السكري

مراهًقا ترتاوح  160وقام أطباء من مركز علوم القلب يف جامعة تكساس بدراسة 
عاًما على مدى ثالث سنوات، واستخدم األطباء اختبارات  17و  14أعمارهم بني 

بتهم للغضب، فوجدوا أن املراهقني الذين ميكنهم التحكم يف نفسية ملعرفة كيفية استجا
غضبهم والتصرف بشكل مناسب عند الغضب يكونون أقل عرضة لز�دة الوزن، أما 

سواء بكبت مشاعرهم أو فقدان  -من يعانون من مشكالت يف التعامل مع الغضب
 . فهم األكثر عرضة لز�دة الوزن -أعصاهبم
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ترتبط : -الذي قاد فريق البحث يف الدراسة -ولريقول الربوفيسور ويليام م
السمنة ابلطرق غري الصحية يف التعبري عن الغضب، فمشكالت التعبري عن الغضب 
ميكن أن تؤدي إىل اضطراابت يف األكل وز�دة الوزن، وهو ما قد يؤدي بدوره إىل 

ل اإلصابة مبرض القلب يف سن مبكرة، إن األمر ال يقتصر فقط على جمرد األك
 . والتمرينات، ولكن جيب علينا أن ننتبه إىل اجلانب االجتماعي

 :للغضب أنواع خفية يصاب هبا املاليني

عرض االنفعال "إن مرًضا ُيسمى : تقول دراسة ُنشرت حديثًا يف الوال�ت املتحدة
قد يكون السبب وراء قيام بعض األشخاص إبظهار انفعاالت ) آي إي دي" (املتقطع

إن ما يقارب عشرة ماليني أمريكي يعانون : فجائية عنيفة وغري مربرة، وتضيف الدراسة
 . ند حماولة تشخيص مثل تلك االنفعاالتمن هذا املرض الذي طاملا استبعد ع

آي إي (من سكان أمريكا يعانون من درجة حادة من % 4إن : وتقول الدراسة
انفعاالت عصبية مشاهبة خالل عام واحد،  4:  3، مما سبَّب لكل منهم ما بني )دي

وهلذا املرض تعريف دقيق يف مراجع الطب النفسي، ولكن جيهل العلماء حىت اآلن مدى 
 . شاره بني بين اإلنسانانت

وميكن للطبيب أن يقرر إذا ما كنت مصااًب هبذا املرض إذا تكرر قيامك ابنفعاالت 
غاضبة وعنيفة ألسباب ال تبدو ذات أمهية تستحق، وعادة ما يفقد املصاب هبذا املرض 
متالكه ألعصابه فجأة ويقوم بتدمري شيء ما، أو يعتدي أو يهدد ابالعتداء على أي 

 . شخص

 :الغضب يسرع اإلصابة ابلسكتة القلبية

إن املزاج السيئ لدى الشباب الذكور قد يؤدي إىل : قال علماء أمريكيون
اإلصابة مبرض القلب يف وقت مبكر يف احلياة، جاء ذلك يف نتائج دراسة توصلت إىل 
أن الشباب الذكور الذين ينتاهبم الغضب عند التعرض للتعب واإلرهاق العصيب أكثر 
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لإلصابة أبمراض القلب من غريهم بنسبة تبلغ ثالث مرات، وبينت الدراسة أن  عرضة
الشباب الغاضبني أكثر عرضة لإلصابة املبكرة ابلسكتة القلبية من أقرا�م اهلادئني 
بنسبة تصل إىل مخس مرات، حىت لو كانوا ينحدرون من عائالت خيلو اترخيها من 

 . أمراض القلب

اليت قامت ابإلشراف على جزء من البحث  -تشانج وتؤكد الدكتورة ابتريشيا
أن عدًدا من الشباب عربَّ عن غضبه، بينما  -الذي مت إعداده يف الوال�ت املتحدة

متكن عدد آخر من إخفائه، ولكن عدًدا كبريًا من املشاركني كانوا سريعي الغضب 
ئ يتنبأ ابألمراض وتنتاهبم نوابت متكررة من التذمر، إن الدراسة بينت أن املزاج السي

 .قبل ظهور أعراضها؛ مثل مرض السكري وضغط الدم

وأكدت أن أفضل شيء يستطيع الشباب الغاضبون من الرجال عمله هو مراجعة 
إخصائيني لتعلم طرق السيطرة على الغضب، وخباصة أن دراسات سابقة بينت أن 

ون كيف األشخاص املصابني مبرض القلب يسجلون حتسًنا يف صحتهم حني يتعلم
يسيطرون على غضبهم، واستخدمت الدكتورة تشانج وزمالؤها يف دراستها معلومات 

طالب كانوا يدرسون يف معاهد جون هوبكنز الطبية بني عامي  1300حول حنو 
 .)][2(م1964م و 1948

 :التطابق بني احلقائق العلمية وما جاء به احلديث الشريف  )2

خلق هللا يف اإلنسان العديد من الغرائز واألحاسيس، فهو يتأثر مبا جيري حوله، 
ويتفاعل مبا يشاهد ويسمع من اآلخرين؛ فيضحك ويبكي، ويفرح وحيزن، ويرضى 

 .ويغضب، إىل آخر تلك االنفعاالت النفسية

األمور اليت �ى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن االسرتسال فيها الغضب؛ فقد خيرج ومن 
أن «: اإلنسان بسببه عن طوره، ورمبا جره إىل أمور ال ُحتمد عقباها؛ فعن أيب هريرة �

 .)[3](»ال تغضب: ال تغضب، فردد مرارًا، قال: أوصين، فقال: رجالً قال للنيب ملسو هيلع هللا ىلص
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ويقلل الطاعنون من األمهية العلمية هلذا احلديث، بدعوى أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص مل يكن 
على  -ألنه يعلم أي أضرار صحية للغضب حىت ينهى عنه، فهو مل يكن يقصد ما يقوله؛

 .كان شخصية انفعالية شديدة الغضب  -حد زعمهم

 :وابلنظر إىل هذا الطعن جند أنه من السهل علينا تفنيده ودحضه

هل اإلشكالية تكمن يف معرفة النيب : نطرح عليهم تساؤًال مؤداه: فمن �حية أوىل
إذا كان النيب ملسو هيلع هللا ىلص : آخر ملسو هيلع هللا ىلص لألضرار الصحية للغضب من عدمها عندما �ى عنه؟ مبعىن

يعلم أضرار الغضب الصحية عندما �ى عنه فإننا نسلم بوجود إعجاز علمي يف 
 .احلديث، أما إذا كان ال يعلم فإننا ال نقبل هبذا اإلعجاز

إن ما يُفهم من الطعن املوجه إىل هذا احلديث الشريف أنه طاملا أن النيب صلى هللا 
كن يعلم أضرار الغضب فليس مثة جمال للكالم عن وجود إعجاز علمي عليه وسلم مل ي

فهم غري صحيح؛ ألنه يتعارض مع املنطق، فالتساؤل  -ابلطبع -يف احلديث، وهذا
هل احلديث يتضمن إعجازًا علميًّا أم ال؟ وذلك دون نظر : الذي ينبغي أن ُيطرح هو

 كان عالـًما ابإلعجاز أم ال، أو  إىل أية اعتبارات أخرى، فليست العربة بكون النيب ملسو هيلع هللا ىلص
كان قاصًدا إليه أم ال، فهذه قضية أخرى يريد الطاعنون أخذ� إىل مناقشتها، مع أ�ا 
ليست حمل النقاش، ويف هذا دليل على عجزهم وعدم شجاعتهم يف االعرتاف إبعجاز 

 .احلديث الواضح البني

ملسو هيلع هللا ىلص مل يكن يعلم أبن للغضب أضرارًا صحية من قال أبن النيب : ومن �حية اثنية
وكيف ال يعلم وهو الذي ال ينطق عن اهلوى، إن هو إال وحي ! ونفسية واجتماعية؟

إن الشارع عز وجل مل يشرع أمًرا إال وفيه خري ومصلحة للعباد، وحنن نسلم ! يُوحى؟
ودة، ولكنها قد تكون غري بذلك سواء علمنا احلكمة من التشريع أم ال، فاحلكمة موج

ظاهرة، مث يقدر املوىل عز وجل أن تظهر يف وقت من األوقات على أيدي عباده من 
العلماء الذين يفتح عليهم بفتوحاته، ولو مل يكن األمر كذلك ملا كان لألمر من ِقبل هللا 
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دليل عز وجل لعباده ابلتدبر والتأمل يف آ�ت هللا يف األنفس واآلفاق معىن، ويف هذا 
 .على صالحية التشريع لكل زمان ومكان

إنكم كلما �قشتمو� يف آية قرآنية : فإننا نقول هلؤالء املشككني: ومن �حية اثلثة
أو حديث نبوي شريف وجد� معجزة تتجلى يف كتاب هللا عز وجل وسنة نبيه صلى هللا 

تدبر؛ لنكتشف عليه وسلم، وكأنكم قد سخركم هللا لتكونوا وسيلة تلهمنا البحث وال
 .معجزات جديدة مل تكن ختطر ببالنا لوال انتقادكم هلا

وفيما يلي سوف نبني حقيقة عقيدهتم الضعيفة وبطالن حججهم الواهية، وذلك 
 .من خالل بيان منهج النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف منع وقوع الغضب، وهديه ملسو هيلع هللا ىلص يف معاجلته

 : يف منع وقوع الغضبمنهج النيب ملسو هيلع هللا ىلص

يتكون منهج النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف مكافحة وقوع الغضب من عدة أسس نورانية شريفة 
 : هي

 ): ال تغضب(األمر املباشر   .1

علمين شيًئا وال تكثر : أن رجًال جاء إىل النيب ملسو هيلع هللا ىلص فقال«: روى الرتمذي يف سننه
 .)[4](»التغضب: تغضب، فردد ذلك مرارًا، كل ذلك يقولال : علي؛ لعلي أعيه، قال

أكثر من مخسني  -هو الشيخ سليمان العلوان -وقد أحصى أحد علماء املسلمني
األثر واملعىن، وهو إعجاز بياين بالغي لسيد البشر فائدة هلذا احلديث قليل املبىن عظيم 

 .ملسو هيلع هللا ىلص
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 :التذكرة حبب هللا سبحانه وتعاىل ورضاه  .2

ما من جرعة أعظم أجًرا «: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال
، وقد مدح النيب صلى هللا عليه )[5](»عند هللا من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه هللا

 .)[6](»احللم واأل�ة: إن فيك خصلتني حيبهما هللا«: وسلم األشح قائالً له

 :الرتغيب يف اجلنة  .3

من كظم غيظًا وهوقادر على أن ينفذه دعاه هللا على رءوس «: قال النيب ملسو هيلع هللا ىلص
 .)[7](»اخلالئق يوم القيامة حىت خيريه يف أي احلورشاء

وهو (ترغيب العرب ببيان الشدة والشجاعة يف حجز النفس عن الغضب   .4
 ):ماحيبونه

ليس الشديد ابلصرعة، إمنا الشديد الذي «: روى أبو هريرة � أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال
، فقد حث الرسول ملسو هيلع هللا ىلص على متالك النفس لو وقع )[8](»ميلك نفسه عند الغضب

يف كون القوة احلقيقية تكمن يف امتالك النفس والسيطرة عليها   الغضب، واملعىن يتمثل
تربية لإلنسان املسلم على جماهدة النفس ومغالبتها على عند فوران الغضب، وهذا فيه 

عدم الغضب؛ ألن تعلم التحكم يف انفعال الغضب إمنا يقوي إرادة اإلنسان على 
التحكم يف مجيع أهواء النفس وشهواهتا، وميكن اإلنسان يف النهاية من أن يكون مالك 

 .نفسه وسيدها وليس عبًدا النفعاالته

 :هللالرتهيب من غضب   .5

كنتأضرب غالًما يل ابلسوط، فسمعت صواًت من «: عن أيب مسعود البدري قال
فلما د� مين إذا هو : اعلم أاب مسعود، فلم أفهم الصوت من الغضب، قال: خلفي

فألقيت السوط : اعلمأاب مسعود، اعلم أاب مسعود، قال: رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فإذا هو يقول
: أاب مسعود أن هللا أقدر عليك منك على هذا الغالم، قالاعلم : من يدي، فقال
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� رسول هللا، هو حر : فقلت«: ، ويف رواية)[9](»ال أضرب مملوًكا بعده أبًدا: فقلت
، ويف رواية ملسلم )[10](» تفعل للفحتك النار، أو ملستك النارأما لو مل: لوجه هللا، فقال

 .)[11](»فأعتقته: وهللا، هلل أقدر عليك منك عليه، قال«: فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: أيًضا

 :كراهة قضاء القاضي وهو غضبان  .6

إىل عبيد هللا بن أيب  -وكتبت له -كتب أيب«: عن عبد الرمحن بن أيب بكرة قال
غضبان؛ فإين مسعت رسول هللا أن ال حتكم بني اثنني وأنت : بكرة وهو قاض بسجستان

 .)[12](»ال حيكم أحد بني اثنني وهو غضبان: ملسو هيلع هللا ىلص يقول

 :اإلعجاز يف �ي الصائم عن الغضب  .7

إذا كان يوم صوم ... «: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: لعن أيب هريرة رضى هللا عنه قا
 .)[13](»إين امرؤ صائم: أحدكم فال يرفث وال يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل

وخيرب الدكتور عبد اجلواد الصاوي أن الصائم يكون أكثر استجابة لدواعي 
الغضب يف آخر النهار عندما ينقص السكر يف اجلسم، وقد اكتشف العلم أن الصائم 

إىل  20إذا اعرتاه غضب ازداد إفراز هرمون األدرينالني يف دمه ز�دة كبرية تصل من 
شديد أو العراك، فإن حدث هذا يف أول ضعفا عن معدله العادي أثناء الغضب ال 30

الصوم أثناء فرتة اهلضم واالمتصاص اضطرب هضم الغذاء وامتصاصه ز�دة على 
االضطراب العام يف مجيع أجهزة اجلسم؛ ذلك ألن األدرينالني يعمل على ارختاء 
العضالت امللساء يف اجلهاز اهلضمي، ويقلل من تقلصات املرارة، ويعمل على تضييق 

ية الدموية الطرفية وتوسيع األوعية التاجية، وإن حدث الغضب والشجار يف األوع
منتصف النهار أو آخره أثناء فرتة ما بعد االمتصاص حتلل ما تبقى من خمزون 
اجلليكوجني يف الكبد، وحتلل بروتني اجلسم إىل أمحاض أمينية، وأتكسد املزيد من 

وز يف الدم فيحرتق ليمد اجلسم األمحاض الدهنية، كل ذلك لريتفع مستوى اجللوك
ابلطاقة الالزمة يف الشجار؛ وهبذا تستهلك الطاقة بغري ترشيد، ويفقد بعض اجللوكوز 
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مع البول إن زاد عن املعدل الطبيعي، وابلتايل يفقد اجلسم كمية من الطاقة احليوية 
دهنية اليت فائدة تعود عليه، وُيضطر إىل استهالك الطاقة من األمحاض ال  املهمة يف غري

 .يؤكسد املزيد منها، وقد تؤدي إىل تولد األجسام الكيتونية الضارة يف الدم

 :كما أن االرتفاع الشديد لألدرينالني يف الدم يعمل على اآليت

 . خروج كميات كبرية من املاء من اجلسم بواسطة اإلدرار البويل -1

ني لذلك؛ نتيجة يؤدي لنوابت قلبية أو موت الفجأة عند األشخاص املهيئ -2
 . الرتفاع ضغط الدم وارتفاع حاجة عضلة القلب لألكسجني من جراء ازد�د سرعته

وقد يسبب النوابت الدماغية لدى املصابني ابرتفاع ضغط الدم وتصلب  -3
 .الشرايني

 .يزيد من تكون الكوليسرتول من الدهون الربوتينية منخفضة الكثافة -4

 الصائم ابلسكينة وعدم الغضب أو االنفعال، فقد أدرك هلذا ولغريه أمر النيب ملسو هيلع هللا ىلص
خطورة انفعاالت الغضب قبل أن يكتشفها الطب بقرون،  -بنور وحي النبوة -ملسو هيلع هللا ىلص

املسلمني إىل تفادي الغضب، فكثرت أحاديثه اليت وردت هبا تلكم  -حبكمة -ودعا
اليت ثبت نفعها العظيم طبيًّا ونفسيًّا، وقدم ، و »ال تغضب«: النصيحة الذهبية الغالية

النيب ملسو هيلع هللا ىلص أساليب خمتلفة يف الرتغيب يف حفظ النفس من الغضب، مث الرتهيب من 
الوقوع فيه، أساليب مشلت العلم والعمل، آخًذا أبيدي املسلمني إىل جادة الصواب؛ 

 .مراض املهلكةرمحة هبم وحفاظًا على صحة أبدا�م من جمموعة من األ

 هل هناك برامج ملنع وقوع الغضب؟ : والسؤال

مشاكل "م تقريًرا بعنوان 2008مارس  25يف ) يب يب سي(نشر املوقع اإلخباري 
ال يتم التعامل : "تقول مؤسسة الصحة النفسية األمريكية: جاء فيه" الغضب بال عالج

إشارة واضحة إىل أنه ، يف "مع الغضب إال بعد أن يرتكب شخص ما جرمية عنف مدمرة
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إنه : وقال مدير املؤسسة الدكتور أندرو مكولوك! ليس هناك برامج ملنع وقوع الغضب
لعيب أن خيذل الناس حني يطلبون عالًجا للغضب، بينما جيدون املساعدة لعالج 

 .االكتئاب والقلق

 لقد أصبح التعامل مع الغضب اليوم: أما املعهد الربيطاين إلدارة الغضب فيؤكد
 .أمًرا يف غاية التعقيد، وال بد من اتباع قواعد التوافق مع اجملتمع الذي حنيا به

وهنا يربز السبق النبوي املعجز من قبل مئات السنوات؛ حيث وضع النيب صلى 
هللا عليه وسلم ألتباعه العاملني بسنته بر�ًجما متكامًال رائًعا مكوً� من القواعد السبعة 

هبا سبق علمي طابقه العلم احلديث، بل أثبتت األحباث الطبية  اليت أسلفناها، واليت
والنفسية جدواها يف الوقت الذي تتحري فيه املؤسسات واملعاهد الطبية يف إجياد برامج 

 . ملنع وقوع الغضب قبل حدوثه

 :اهلدي النبوي يف معاجلة الغضب

الغضب، وإمنا أرسى منهًجا  مل يتوقف هدي النيب ملسو هيلع هللا ىلص عند النصح مبكافحة وقوع
آخر لعالج هذا الغضب إذا وقع فيه اإلنسان دون إرادة منه، وهذا املنهج النبوي يف 

 :معاجلة الغضب يتكون من عدة قواعد نورانية نوجزها فيما �يت

 :السكوت فور الغضب  .1

عباس رضي هللا دعا النيب ملسو هيلع هللا ىلص الغاضب إىل السكوت فورًا؛ فعن عبد هللا بن 
روا، وإذا غضب أحدكم «: عنهما أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال روا وال تعسِّ علِّموا، ويسِّ

 .)[14](»فليسكت

 :االستعاذة ابهلل من الشيطان الرجيم  .2
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استبَّ رجالن عند النيب ملسو هيلع هللا ىلص وحنن جلوس عنده، «: ن سليمان بن صرد � قالع
إين ألعلم كلمة لو قاهلا : وأحدمها يسب صاحبه مغضًبا قد امحر وجهه، فقال النيب ملسو هيلع هللا ىلص

 .)[15](»أعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم: لذهب عنه ما جيد، لو قال

ينصح علماء الطب النفسي األشخاص الذين : "ويقول الدكتور إبراهيم الراوي
يتعرضون لنوابت الغضب إىل متارين خاصة إلطفاء ثورة الغضب؛ منها أن يعد الشخص 

 ". قبل النطق أبي حرف 30إىل  1من 

ني أمر هذه احلقائق يف جمال الطب النفسي سبق هبا النيب ملسو هيلع هللا ىلص األطباء بقرون، ح
الغاضب أن يسكت، وذلك أن الغاضب رمبا خيرج عن شعوره فيتلفظ بكلمات قد 
يكون فيها كفر أو َسبٌّ جيلب له العداوات، أو طالق يهدم بيًتا، فالسكوت حل وقائي 

من أن يعد أرقاًما، بل  -وال شك -لتاليف كل ذلك أوالً، مث أن يتعوذ ابهلل، وهذا أفضل
هلل أن يدرأ عنه الغضب ويعيذه ممن يدفعه إليه، أال وهو إنه األمثل؛ الستعانته اب

 . الشيطان

وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ : ولعل هذا مستمد من الوصية القرآنية
وقل رب أعوذ بك  :، ومن األمر القرآين)فصلت()36(ابهلل إنه هو السميع العليم 

 ).املؤمنون()98(وأعوذ بك رب أن حيضرون ) 97(من مهزات الشياطني 

 :تغيري الوضعية  .3

إذا غضب أحدكم وهو قائم «: عن أيب ذر الغفاري � أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال
 .)[16](»فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإال فليضطجع

القائم متهيئ للحركة والبطش، : "قال العالمة اخلطايب يف شرحه سنن أيب داود
والقاعد دونه يف هذا املعىن، واملضطجع ممنوع منهما، فيشبه أن يكون النيب صلى هللا 
عليه وسلم إمنا أمره ابلقعود واالضطجاع لئال يبدر منه يف حال قيامه وقعوده ابدرة يندم 

 ".فيما بعدعليها 
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جاء يف كتاب هاريسون الطيب أنه من الثابت : ويقول الدكتور حسان مشسي ابشا
علميًّا أن هرمون النور أدرينالني يزداد من ضعفني إىل ثالثة لدى الوقوف، أما هرمون 
األدرينالني فيزداد بنسبة بسيطة، لكن الغضب يزيد من نسبته يف الدم، وال شك أن 

يرفعان نسبته ويبدآن يف التأثري سلبيًّا يف اجلسم  -والوقوف الغضب -العاملني مًعا
 . ابلتأثريات الضارة اليت ذكر�ها

أليس يف ذلك سبق طيب به إعجاز للنيب ملسو هيلع هللا ىلص ليصف هذا العالج اليسري ذا 
الفائدة الطبية العظيمة يف هتدئة الغضب؟ فَمْن علَّمه ذلك قبل اكتشاف العلوم الطبية 

 .ن؟ ال شك أنه الوحي، وهنا يشرق إعجاز النبوةبقرو 

لقد جاءكم رسول من : هذا ما علَّمنا إ�ه النيب ملسو هيلع هللا ىلص الذي قال فيه ربه عز وجل
، )التوبة( )128(أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم ابملؤمنني رءوف رحيم 

ا حلوًال عملية يسهل فيما نرى الغرب يعاين من مشكلة الغضب ويكاد ال يرى هل
تطبيقها، فقد صرح املتحدث عن املؤسسة االستشارية للعالقات أن طرق معاجلة 
الغضب املتاحة قد تسبب بعض األذى، وأن هناك إساءة استخدام هلذه الطرق، و�يت 

أعلنت املتحدثة : م ليقول2008مارس  25بتاريخ ) يب يب سي(تقرير املوقع اإلخباري 
لكية للطب النفسي كارولني جراهام أن العالجات املتاحة ملن يستشريون ابسم الكلية امل

األطباء بشأن مشكالت الغضب قليلة للغاية، وأن هؤالء األطباء يكرسون جهودهم 
 .فقط لعالج مشاكل االكتئاب والقلق

ويربز اجلانب اإلعجازي والسبق النبوي حني نستعرض ما أبرزته مايو كلينيك أحد 
أمريكا والعامل، وابلتحديد مؤسسة مايو للتعليم الطيب واألحباث على  أشهر مستشفيات
وجبواره بني  -م، ونضع لكم النص اإلجنليزي وترمجته2007يونيو  26اإلنرتنت بتاريخ 

 :النص النبوي ذا السبق يف جمال عالج الغضب، وذلك على النحو اآليت -قوسني

- (Anger management tips: Tame your temper). 
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 ).ال تغضب(روِّض انفعالك : نصائح معاجلة الغضب      •

- (Take a tim e out .. counting to 10 before reacting). 

إذا غضب أحدكم (خذ فرتة صمت، وعد إىل عشرة قبل رد فعلك       •
 ). فليسكت

- (Dosom ething  physically). 

دكم وهو قائم فليجلس، إذا غضب أح) (غريِّ وضعك: املعىن(حترك جبسدك       •
 ). فإن ذهب عنه الغضب وإال فليضطجع

- (Find ways to calm  yourself. Repeat calm ing word or phrase 

to yourself such as Take it easy). 

إين ألعلم كلمة لو قاهلا لذهب عنه (خذها ببساطة : كرِّر كلمة هتدئك؛ مثل      •
 ). أعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم: ما جيد، لو قال

- (Thinkcarefully before you say anything). 

وإمنا الشديد الذي ميلك نفسه عند (... فكِّر بعناية قبل قول أي شيء       •
 ).الغضب

جييب موقع االستشارات الكاملة ومن �حية أخرى 
)com.allaboutcounselingwww. (هل تصلح األدوية للمساعدة : عن سؤال حمري

 ؟)Canmedication help treat anger(يف عالج الغضب 

بعض مضادات االكتئاب تقلل األعراض االنفجارية والقلق، : "فيقول بوضوح
 ".األدوية بصفة عامة ال ُتستخدم بصورة مباشرة لعالج الغضب ولكن
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وهو ما يربهن مرة أخرى على سبق النيب ملسو هيلع هللا ىلص للطب الغريب وإعجاز سنته املطهرة 
يف إجياد عالجات للغضب، يف حني تشمل احلرية املتخصصني يف الطب حول عالج 

 .)[17](الغضب حىت بعد تقدم علوم الطب وازدهارها

مما تقدم نرى أن العلم احلديث مل �ت بشيء جديد هلذا الداء اخلطري، والذي 
استشرى بني الناس، وإن كل ما ذُكر من وسائل لعالج الغضب إمنا هي وسائل بدائية 

على حماولة إبعاد الغاضب عن مكان املشكلة، وحماولة تغيري  -يف غالبها -بسيطة تعتمد
وإن كانت  -تفكريه مبا يبعده عن املعاودة واالسرتسال، إال أن كل تلك الوسائل

هي أيًضا غري �جعة يف كثري من األحيان إن مل يصاحبها  -متشاهبة إىل حد ما فيما بينها
غيري حالته اليت هو فيها، وهذا هو الفرق بني هذه الوسائل عزم من الغضبان نفسه لت

 .)[18](احلديثة وما ذكر�ه من وسائل عالجية نبوية قادمة من الوحي املنزَّه من كل عيب

 :وجه اإلعجاز  )3

ف الطب احلديث أن هناك العديد من التغريات اليت حيدثها الغضب يف جسم كش
اإلنسان؛ فالغدة الكظرية اليت تقع فوق الُكليتني تفرز نوعني من اهلرمو�ت؛ هرمون 
األدرينالني، وهرمون النور أدرينالني، فهرمون األدرينالني يكون إفرازه استجابة ألي نوع 

لنفسي؛ كاخلوف أو الغضب، وقد يفرز أيًضا لنقص من أنواع االنفعال أو الضغط ا
السكر، وعادة ما يُفرز اهلرمو�ن مًعا، وإفراز هذا اهلرمون يؤثر على ضرابت القلب؛ 
فتضطرب وتتسارع، وتتقلص معه عضلة القلب، ويزداد استهالكها لألكسجني، 

ايل ز�دة والغضب واالنفعال يؤد�ن إىل رفع مستوى هذين اهلرمونني يف الدم، وابلت
ضرابت القلب، وقد يؤدي إىل ارتفاع ضغط الدم؛ ولذلك ينصح األطباء مرضاهم 
املصابني ابرتفاع ضغط الدم أو ضيق الشرايني أن يتجنبوا االنفعاالت والغضب وأن 

 .يبتعدوا عن مسبباته، وكذلك مرضى السكر؛ ألن األدرينالني يزيد من سكر الدم

أن كمية هرمون النور  -اب هاريسون الطيبكما جاء يف كت  -وقد ثبت علميًّا
أدرينالني يف الدم تزداد بنسبة ضعفني إىل ثالثة أضعاف عند الوقوف وقفة هادئة ملدة 
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مخس دقائق، وأما األدرينالني فإنه يرتفع ارتفاًعا بسيطًا ابلوقوف، وأما الضغوط النفسية 
دم بكميات كبرية، فإذا كان واالنفعاالت فهي اليت تسبب ز�دة مستوى األدرينالني يف ال

الوقوف وقفة هادئة وملدة مخس دقائق يضاعف كمية النور أدرينالني، وإذا كان الغضب 
واالنفعال يزيد مستوى األدرينالني يف الدم بكميات كبرية، فكيف إذا اجتمع االثنان 

ًما أن جيلس، فإن مل ولذلك أرشد النيب ملسو هيلع هللا ىلص الغضبان إن كان قائ! مًعا؛ الغضب والوقوف
 .يذهب عنه فيلضطجع

فكان هذا السبق العلمي منه ملسو هيلع هللا ىلص من أوجه اإلعجاز اليت مل تظهر إال يف هذا 
العصر، وإال فما الذي أدراه أبن هذه اهلرمو�ت تزداد ابلوقوف، وتنخفض ابجللوس 

مه عليه وعلى سائر واالستلقاء، حىت يصف لنا هذا العالج النبوي؟ فصلوات هللا وسال
 .األنبياء واملرسلني

 :النيب ملسو هيلع هللا ىلص أحلم البشر. اثنيا

نسارع منذ البدء فنقرر أنه مل يغب عن ابلنا أننا بصدد الرد على شبهة يف جمال 
اإلعجاز العلمي؛ ومن مث جيب أن يكون هذا الرد علميًّا يف املقام األول، مبا يعين أن 

يف وجه  -وتفصيالً  -�يت رد� مستنًدا إىل حقائق العلم وجتاربه، وهذا ما قمنا به فعالً 
ذلك فإننا مل نؤثر أن تقتصر الشبهة على هذا الوجه، بل آثر� أن الشبهة األول، ومع 

نردف هذا الوجه بوجه آخر نربئ فيه ساحة النيب ملسو هيلع هللا ىلص مما نسبه إليه الطاعنون، مع علمنا 
أنه ليس حباجة إىل تربئة، فسيد البشر ليس مبتهم حىت ندافع عنه، فهو ملسو هيلع هللا ىلص أجل وأعظم 

 -دور املدافع -يوضع يف هذا املوضع، ولكننا مضطرون إىل القيام هبذا الدور من أن
ليس ألن النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف حاجة إىل ذلك، ولكن لعرض أقوال هؤالء الطاعنني والرد عليها؛ 

 .لبيان حقيقة عقيدهتم الضعيفة وبطالن حججهم الواهية

أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص كان رجًال انفعاليًّا ال  ومن العجيب حقًّا أن يدَّعي هؤالء املشككون
أو مبعىن  -يعرف إال الغضب واالنفعاالت، وهذا االدعاء أقل ما يوصف به أنه يتغاضى

عن حقائق الواقع، ال نريد أن نصفه ابملستفز، وإن كان يف حقيقته  -أدق يتعامى
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أصبحت حقائبهم فارغة من  مستفزًّا، فهم مل جيدوا أية حجة علمية يطلقو�ا، وبعدما
 .احلجج والرباهني جلئوا إىل وسيلة الضعفاء، أال وهي االستفزاز واالستهزاء

متيز نبينا ملسو هيلع هللا ىلص بصفات فريدة قل وجود بعضها عند "لقد : وردًّا على دعواهم نقول
رمية غريه، وانعدم وجودها جمتمعة يف آخرين؛ ألنه يف القمة العليا من األخالق الك

احللم : والصفات النبيلة الشريفة، واألسوة احلسنة ألهل اإلميان، من هذه الصفات
 .واالحتمال والصرب على األذى واملكروه

فهي صفة وقار وثبات واستقرار عند وجود األسباب احملركة للغضب يف : أما احللم
انه وأعضاءه من العقوبة، فال يبادر احلليم إىل الثأر واالنتقام، وإمنا يهدأ ويعصم لس

 .)[19]("مقابلة األذى مبثله

كماله، يغضب للحق إذا   -كما له من كل خلق  -إن النيب ملسو هيلع هللا ىلص له من احللم
غضبه شيء حىت يهدم الباطل وينتهي، وفيما انتهكت حرماته، وإذا غضب فال يقوم ل

عدا ذلك فهو أحلم الناس عن جاهل ال يعرف أدب اخلطاب، أو مسيء إىل رسول هللا 
ملسو هيلع هللا ىلص نفسه ميكن إصالحه، أو منافق يتظاهر بغري ما يبطن، جتد حلمه دائًما عجيًبا يفوق 

على البطش والقتل  احلد الذي يتصوره اإلنسان، خاصة وأن حلمه مع القدرة
واإلرهاب؛ إذ ال يشك أحد أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لو أمر بقتل إنسان لتبادر املئات إىل 
تنفيذ أمره، بل إن بعضهم ال حيتاجون إىل األمر بقدر ما حيتاجون إىل اإلذن، فلو أذن 

هوا كالمهم، ولكن الرسول رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لطارت رءوس عن كواهل أصحاهبا قبل أن ين
 .احلليم ملسو هيلع هللا ىلص كان يتحمل وحيلم حىت إنك لرتاه احللم جمسًما

بينما حنن عند رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص «: ويف الصحيحني عن أيب سعيد اخلدري � قال
هللا، � رسول : فقال -وهو رجل من بين متيم -وهو يقسم قسًما أاته ذو اخلويصرة

قد خبت وخسرت إن مل ! ويلك، ومن يعدل إذا مل أعدل؟: اعدل، فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
: � رسول هللا، ائذن يل فيه فأضرب عنقه، فقال: أكن أعدل، فقال عمر �

 .)[20](»دعه
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وهللا إن هذه لقسمة ما «: ويوم حنني إذ قسم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ما قسم، قال رجل
وهللا ألخربن رسول :  -أي عبد هللا بن مسعود -ُعدل فيها وما أُريد هبا وجه هللا، فقلت

فمن : ، مث قال)[21](حىت كان كالصرفهللا ملسو هيلع هللا ىلص، فأتيته فأخربته مبا قال، فتغري وجهه 
يرحم هللا موسى، قد ُأوذي أبكثر من هذا : مث قال! يعدل إن مل يعدل هللا ورسوله؟

 .)[22](»فصرب

ما ضرب رسول هللا خادًما له قط وال امرأة، وال «: وروى أمحد عن عائشة قالت
شيئني قط ضرب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بيده شيًئا قط إال أن جياهد يف سبيل هللا، وال ُخريِّ بني 

إال كان أحبهما إليه أيسرمها حىت يكون إمثًا، فإذا كان إمثًا كان أبعد الناس من اإلمث، وال 
انتقم لنفسه من شيء يُؤتى إليه حىت تنتهك حرمات هللا فيكون هو ينتقم هلل عز 

 .)[23](»وجل

أن امرأة يهودية أتت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بشاة مسمومة فأكل «: وعن أنس بن مالك
ما  : أردت ألقتلك، قال: منها، فجيء هبا إىل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فسأهلا عن ذلك، فقالت

، قالوا: كان هللا ليسلطك على ذاك، أو قال  .)[24](»ال: قال! ها؟أال نقتل: عليَّ

كنت أمشي مع النيب صلى «: وأخرج اإلمام أمحد يف مسنده عن أنس � قال
ه من أهل البادية حىت هللا عليه وسلم وعليه بـُْرد جنراين غليظ احلاشية، وأعرايب يسأل

انتهى إىل بعض حجره، فجذبه جذبة حىت انشق الربد، وحىت تغيبت حاشيته يف عنق 
 .)[25](»رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وكان من تغيري رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنه أمر له بشيء فأعطيه

وِحْلمه ملسو هيلع هللا ىلص أوسع من أن حياط جبوانبه، ولوال هذا احللم ما استطاع أن يسوس 
فبما  :شعًبا كالعرب �نف أن يطيع أو ينصاع أو جيرح، وصدق هللا العظيم إذيقول

حولك فاعف عنهم  رمحة من هللا لنت هلم ولو كنت فظا غليظ القلب النفضوا من
واستغفر هلم وشاورهم يف األمر فإذا عزمت فتوكل على هللا إن هللا حيب املتوكلني 

)159()[26]()آل عمران(. 
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س النبوية، وتعلموا يف املدرسة احملمدية، وطبقوا ولقد فهم الصحابة � هذه الدرو 
ما تعلموه على حياهتم، وعلموا من بعدهم من املسلمني، وليس معىن هذا عدم الغضب 
متاًما، بل عدم التمادي فيه، وينبغي أن يغضب اإلنسان إذا انتهكت حمارم هللا، لقد كان 

، واملوقف اآليت يبني لنا قدر انزعاج رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص )[27](النيب ملسو هيلع هللا ىلص ال يغضب إال هلل
 .عندما كلمه أسامة بن زيد � ليشفع يف حد من حدود هللا

أن قريًشا أمههم شأن املرأة املخزومية اليت «: عن عائشة � زوج النيب ملسو هيلع هللا ىلص
ومن جيرتئ عليه إال أسامة بن : ومن يكلم فيها رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص؟ فقالوا: سرقت، فقالوا

ن حدود أتشفع يف حد م: زيد ِحّب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فكلمه أسامة، فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
إمنا أهلك الذين من قبلكم أ�م كانوا إذا سرق فيهم : فاختطب، مث قال: هللا؟ مث قال

الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه احلد، وامي هللا، لو أن فاطمة بنت 
 .)[28](»دمحم سرقت لقطعت يدها

لقد تلون وجه النيب من الغضب لشفاعة أسامة �، فشرع هللا ال يقبل حماابة، 
حنن  -حىت ولو كان املقرتف فاطمة بنت دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، إن من فضل هللا تعاىل علي

رم األخالق، هذا النيب زّكاه أن جعل لنا أسوة نقتدي هبا، تتمثل فيها مكا -املسلمني
، أبيب أنت )القلم( )4(وإنك لعلى خلق عظيم  :مواله يف خلقه، فقال عز وجل

وأمي � رسول هللا، علمت أن الغضب منقصة فنهيتنا عنه، وبينت لنا أساليب معاجلته، 
، فهل "ال تغضب"إن احلل يكمن يف هذه العبارة : مث جند علماء الغرب اليوم يقولون

 :ورحم هللا من قال! صاحب هذا النداء الرائع رجل انفعايل؟

 من العفو لـم يعرف من الناس مـجرما   صفوح عن اإلجرام حىت كأنه

 إذا ما األذى لـم يغش يف الناس مسلمـا   وليس يبايل أن يكون به األذى

فليس هناك انتقام للنفس، ليس هناك حقد دفني، ليس هناك انتقام للشخصية، 
 :ولكن هناك قلب رحيم، ورحم هللا أمحد شوقي حني قال خماطًبا سيد اخللق
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 ما تـهوى العال � من له األخالق
 
  

 منها وما يتعشق الكرماء  
 
  

 فإذا رحـمـَت فـأنـت أم أو أب
 
  

 هذان فـي الدنيا هـمـا الـرحـمـاء  
 
  

 وإذا غضبَت فـإنـمـا هي غضبـة
 
  

 فـي الـحـق ال ِضْغـن وال بـغضـاء  
 
  

 
   

 

  .www.el7ad.comامللحدين العرب : شبكة) *(

دمحم العجرودي، حبث منشور مبجلة اإلعجاز العلمي، مرجع سابق، العدد . ، د)تغضب ال(روِّض انفعالك . [1]
 .48، 47هـ، ص1430، مجادى اآلخرة )33(

املهندس عبد الدائم الكحيل : ث منشور مبوقعالتحكُّم ابلغضب، عبد الدائم الكحيل، حب. [2]
www.kaheel7.com. 

، رقم )535/ 10(احلذر من الغضب، : األدب، ابب: ، كتاب)بشرح فتح الباري(صحيح البخاري . [3]
)6116.( 

ما جاء يف كثرة : الرب والصلة، ابب: ، كتاب)بشرح حتفة األحوذي(أخرجه الرتمذي يف سننه : صحيح. [4]
 .نوصححه األلباين يف تعليقه على السن). 2089(، رقم )138/ 6(الغضب، 

وصححه ). 4189(، رقم )1401/ 2(احللم، : الزهد، ابب: أخرجه ابن ماجه يف سننه، كتاب: صحيح. [5]
 .األلباين يف تعليقه على السنن
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/ 6(التأين والعجلة، : الرب والصلة، ابب: ، كتاب)بشرح حتفة األحوذي(أخرجه الرتمذي يف سننه : صحيح. [6]
 .وصححه األلباين يف تعليقه على السنن). 2080(، رقم )128

وحسنه ). 4186(، رقم )1400/ 2(احللم، : الزهد، ابب: أخرجه ابن ماجه يف سننه، كتاب: حسن.[7]
 .األلباين يف تعليقه على السنن

 ).1613(، رقم )906/ 2(ما جاء يف الغضب، : حسن اخللق، ابب: أخرجه مالك يف موطئه، كتاب. [8]

/ 6(صحبة املماليك وكفارة من لطم عبده، : اإلميان، ابب :، كتاب)بشرح النووي(صحيح مسلم . [9]
 ).4227(، رقم )2576

/ 6(ده، صحبة املماليك وكفارة من لطم عب: اإلميان، ابب: ، كتاب)بشرح النووي(صحيح مسلم . [10]
 ).4229(، رقم )2576

/ 6(صحبة املماليك وكفارة من لطم عبده، : اإلميان، ابب: ، كتاب)بشرح النووي(صحيح مسلم . [11]
 ).4230(، رقم )2576

/ 6(كراهة قضاء القاضي وهو غضبان، : األقضية، ابب: ، كتاب)بشرح النووي(صحيح مسلم . [12]
 ).4410(، رقم )2677

/ 4(إين صائم إذا شتم، : هل يقول: الصوم، ابب: ، كتاب)بشرح فتح الباري(صحيح البخاري . [13]
 ).1904(، رقم )141

). 2136(أخرجه أمحد يف مسنده، من مسند بين هاشم، مسند عبد هللا بن عباس، رقم : لغريهحسن . [14]
: وقال عنه األلباين يف التعليق على األدب املفرد. حسن لغريه، وهذا إسناد ضعيف: وقال عنه شعيب األرنؤوط

 .صحيح لغريه

، رقم )535/ 10(احلذر من الغضب، : األدب، ابب: ، كتاب)بشرح فتح الباري(صحيح البخاري . [15]
)6115.( 

االستماع املكروه وسوء الظن : احلظر واإلابحة، ابب: بن حبان يف صحيحه، كتابأخرجه ا: صحيح. [16]
 .حديث صحيح: وقال عنه شعيب األرنؤوط). 5688(والغضب والفحش، رقم 

دمحم العجرودي، حبث منشور مبجلة اإلعجاز العلمي، مرجع سابق، . ، د)ال تغضب( روِّض انفعالك. [17]
 .53: 46، ص)33(العدد 
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جامعة اإلميان : مي، حبث منشور مبوقعاإلعجاز العلمي يف النهي عن الغضب، قسطاس إبراهيم النعي. [18]
www.jameateleman.org. 

م، 2006/ هـ1427، 1وهبة الزحيلي، دار الفكر، دمشق، ط. مشائل املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص، د: انظر. [19]
 .108ص

، )714/ 6(عالمات النبوة يف اإلسالم، : املناقب، ابب: ، كتاب)بشرح فتح الباري(صحيح البخاري . [20]
 ).3610(رقم 

 .ِصْبٌغ أمحر ُيصَبغ به اجللود: الصرف. [21]

إعطاء املؤلفة قلوهبم على اإلسالم وتصربُّ من قوي : الزكاة، ابب: ، كتاب)شرح النوويب(صحيح مسلم . [22]
 ).2408(، رقم )1691/ 4(إميانه، 

/ 6(، رضى هللا عنهااألنصار، حديث السيدة عائشة  أخرجه أمحد يف مسنده، ابقي مسند: صحيح. [23]
 .إسناده صحيح على شرط الشيخني: وقال عنه شعيب األرنؤوط). 25998(، رقم )232

 ).5601(، رقم )3315/ 8(السم، : السالم، ابب: ب، كتا)بشرح النووي(صحيح مسلم . [24]

، )210/ 3(أخرجه أمحد يف مسنده، مسند املكثرين من الصحابة، مسند أنس بن مالك �، : صحيح. [25]
 .إسناده صحيح على شرط الشيخني: وقال عنه شعيب األرنؤوط). 13217(رقم 

 .114: 139م، ص1990/ هـ1410، 2الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، سعيد حوى، دار السالم، القاهرة، ط. [26]

/ هـ1423، 1مواقف غضب فيها النيب ملسو هيلع هللا ىلص، مخيس السعيد، دار الناشر العريب، مصر، ط: للمزيد انظر. [27]
 .م2002

كراهية الشفاعة يف احلد إذا رُفع إىل : احلدود، ابب: ، كتاب)بشرح فتح الباري(صحيح البخاري . [28]
 ).6788(، رقم )89/ 12(السلطان، 
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