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 الرحيم الرمحن اهلل بسم
 املقدمة :

 ف ظّا   ُكنت   ولو)تنزيله: حمكم يف القائل العزيز والرفق ابلعفو االمر هلل احلمد
 نيب على والسالم والصالة ،159 عمران آلـ اآلية(   ح ْوِلك   ِمنْ  ال نف ضُّواْ  اْلق ْلبِ  غ ِليظ  
 حيب رفيق هللا إن)  القائل الرفق اىل الداعي وسلم عليه هللا صلى حممد سيدان الرمحة
 1( .  سواه ما علي يعطي ال وما العنف على يعطى ماال  الرفق علي ويعطي الرفق

 :  وبعد
 كافة ىف العنف ظاهرة انتشار يلحظ قاطبة واالمم بل االسالمية االمة حالة اىل فالناظر

 .  والنزاعات والتشرذم التفكك حالة عنها ينشأ اليت اجملتمعات
 االسالم أهتم وقد دفعها وطرق اسباهبا ببيان معاجلة اىل حتتاج الظاهرة وهذه

 هذه انتشرت وسلم عليه هللا صلى رسوله وسنة هللا كتاب عن االمة ولبعد بذلك
 ومعاجلتها حلها يف تسهم أن آمل اليت الدراسة هذه أقدم معاجلتها ىف.   واسهاما   الظاهرة

 البحث خالل ومن املطهرة النبوية السنة ىف دفعها وطرق اسباهبا على الوقوف خالل من
 قمت وقد والغضب والعنصرية احلسد هي للعنف املسببة االشياء كثرأ   من أن تبني

  مباحث  وثالثة مقدمة اىل البحث بتقسيم
  مطلبني على ويشتمل : االول املبحث

  واالصطالح اللغة ىف احلسد تعريف االول القسم:  قسمني على ويشتمل االول املطلب
  احلسد من مناذج:  الثاين والقسم
 .  النبوية السنة يف دفعه طرق:  الثاين املطلب
  قسمني على ويشتمل:  االول املطلب:  مطلبني على ويشتمل العنصرية:  الثاني املبحث
  واالصطالح اللغة يف العصبية تعريف:  االول القسم

                                 
1
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  العصبية من مناذج:  الثاين والقسم
  املطهرة النبوية السنة يف العصبية دفع طرق:  الثاين املطلب
  مطلبني على ويشتمل الغضب:  ثالثال املبحث
  قسمني على ويشتمل االول املطلب
  واالصطالح اللغة يف الغضب تعريف:  االول القسم
  الغضب من مناذج:  الثاين القسم

    املطهرة النبوية السنة يف الغضب دفع طرق:  الثاين املطلب
 يهمل مل أنه كما ي،التحليل الوصفي املنهج الباحث سلك البحث، هذا اجناز سبيل ويف

   والنقدي التارخيي املنهج
 البحث خطة يف جممال ذكرانه ملا والتحليل التفصيل أوان جاء واآلن

  -: وهي مطلبني على ويشتمل احلسد:  االول املبحث 

 .  واالصطالح اللغة ىف احلسد تعريف  قسمني علي ويشتمل:  االول املطلب
  العنف اىل ىاملؤد احلسد من مناذج:  االول القسم
  املطهرة النبوية السنة ىف احلسد دفع طرق:  الثاني املطلب
  -: احلسد تعريف -: االول القسم
 نعمته اليه تتحول ان متين اذا وحسده حسدا   حيسده حسده:  اللغة يف احلسد

 احلسد أخذ ومنه القراد احلسد االعرايب ابن عن األزهري وحكى يسلبهما أو وفضيلته
  1.  دمه فتمتص اجللد القراد تقشر كما القلب يقشر

 زوال تتمين أن احلاسد اىل احملسود نعمة زوال متىن:  االصطالح يف احلسد
 2 به نزلت ان مبصيبة وتسر اصابته ان بنعمة احلاسد نفس فتغتم عنه النعمة
  -: احلسد من مناذج -: الثاني القسم

                                 
1
  3/148/149 العرب لسان أنظر 
2
  3/181 الدين علوم احياء 1/87 التعريفات 
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 واخلطااي للمعصية اعيوالد وظهوره العنف لنشأة االساس هو احلسد أن جند 
 حادثة أول فكانت القتل العنف مراتب أعلى أن حيث للجرمية البشرية للنفس واحملرك
 كتابه يف هللا ذكر كما ألخيه آدم ابين أحد قتل احلسد بسبب البشرية يف للعنف
ان   قـ رَّاب   ِإذْ  اِبحلْ قِّ  آد م   ابـْين ْ  نـ ب أ   ع ل ْيِهمْ  و اْتلُ : )} العزيز  يـُتـ ق بَّلْ  و مل ْ  أ ح ِدِِه ا ِمن فـ تُـُقبِّل   قـُْراب 

  27املائدة{ اْلُمتَِّقني   ِمن   اللُّ  يـ تـ ق بَّلُ  ِإمنَّ ا ق ال   أل  قْـتُـل نَّك   ق ال   اآلخ رِ  ِمن  
 ابىن خرب يف والظلم واحلسد البغي عاقبة وخيم مبينا   تعاىل يقول كثري أبن قال

 بغيا   فقتله اآلخر على أحدِها عدا كيف وهابيل لقابي وِها اجلمهور قول يف لصلبه آدم
 وجل عز هلل فيه أخلص الذى القرابن وتقبل النعمة من هللا وهبه فيما له وحسدا   عليه
 يف اخلاسرة ابلصفقة ورجع القاتل وخاب اجلنة اىل والدخول اآلاثم بوضع املقتول ففاز

 على أقصص أي  27املائدة{ اِبحلْ قِّ  آد م   ين ْ ابْـ  نـ ب أ   ع ل ْيِهمْ  و اْتلُ : )} تعاىل فقال الدارين
 أبىن خرب ، وأشباههم وأمثاهلم اليهود من والقردة اخلنازير أخوان احلسدة البغاة هؤالء

  1 واخللف السلف من واحد غري ذكره ما يف وقابيل هابيل وِها آدم
 أبن العنف مراتب أعلى اىل االشقاء االخوة احلسد أوصل كيف احلادثة هذه اىل فلننظر

 .  للندم ساعة ال حيث الندم وأييت زائل دنيوي عرض أجل من أخاه أحدِها يقتل
 سيدان أخوة قبل من احلسد عن الناشئ للعنف الثاين النموذج عند ونقف

 يعقوب لسان على وجل عز فقال أبيهم من لقربه حسدوه حينما السالم عليه يوسف
ك   ْقُصصْ تـ   ال   بـُين َّ  اي   ق ال  : } السالم عليه  ِإنَّ  ك ْيدا   ل ك   فيكيدوا ِإْخو ِتك   ع ل ى ُرْؤاي 

  5يوسف{ مُِّبنين  ع ُدو   ِلإِلنس انِ  الشَّْيط ان  
 تقصص ال بينّ  اي:" يوسف البنه يعقوب: قال ذكره جل يقول: جعفر أبو قال 

 الغوائل، فيبغوك: يقول ،"كيد ا لك فيكيدوا" فيحسدوك ،"إخوتك على"هذه، ،"رؤايك
 الشيطان فيك ويطيعوا العداوة، يناصبوكو 
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 ال   بـُين َّ  اي  : ) يوسف البنه يعقوب قال ذكره جل يقول الطربي جعفر أبو قال
ك   تـ ْقُصصْ   أن الشيطان فأحذر العداوة ويناصبوك فيحسدوك اخوتك على هذه(  ُرْؤاي 
 تبني قد أابه ألن رؤايك عليهم قصصت أنت إن لك منهم ابحلسد بك إخوتك يتحرى
 السالم عليه يعقوب نبوة حتققت وقد مبكروه يقصدوه أن وخشي قبل من أخوته حسد

 السالم عليه يوسف على وحسدا   حقدا   صدورهم وأمتالت ابلغضب نفوسهم حتركت إذا
 نَّ إِ  ُعْصب ةن  و َن ْنُ  ِمنَّا أ بِين ا ِإىل   أ ح بُّ  و أ ُخوهُ  ل ُيوُسفُ  ق اُلواْ  ِإذْ : } لساهنم على تعايل فقال
ان    .  8يوسف{ مُِّبني   ض ال ل   لفي أ اب 

 يقولون عصبة وَنن أبينا اىل أحب أمه من(  وأخوه ليوسف: )  جعفر أبو قال
 أابان إن يعنون(  مبني ضالل لفي أابان إن)  رجال   عشر أحد عدد ذوو مجاعة وَنن

 هذا دفعهم دوق.  ابحملبة علينا أمه من وأخاه يوسف إيثاره ىف فعله من خطأ لفي يعقوب
 اْطر ُحوهُ  أ وِ  يُوُسف   اقْـتُـُلواْ : } وجل عز فقال بقتله ويغريهم الشيطان هلم يزين أن الظن
 9يوسف{ ص احِلِني   قـ ْوما   بـ ْعِدهِ  ِمن و ت ُكونُواْ  أ بِيُكمْ  و ْجهُ  ل ُكمْ  خي ْلُ  أ ْرضا  

 عنا وجهه وصرف بيوسف شغله من أبيكم وجه لكم خيل يعنون جعفر أبو قال
 أن هذه البغوي واورد االمام ، صاحلني قوما   وتصبحوا ليوسف قتلكم من وتتوبون ، اليه

 أرض يف طرحه من احلسد يف أمرهم اليه ومآل يوسف إخوة حسد على تشتمل اآلايت
 أجل من ذلك وكل وعطشا   جوعا   ميوت أو السباع أتكله حىت الناس وعن أبيه عن بعيدة

   1 وأخيه يوسف دون وحنانه بعطفه نفردواي وحىت ، أبيهم مودة يروا ال
 حسدوا قريش كفار أن جند حيث البشر طبع يف مستمرة ظاهرة احلسد وظاهرة 

 بيننا من عليه هللا ينعم كيف وقالوا الوحي عليه نزل حينما وسلم عليه هللا صلى الرسول
 نـُزِّل   ل ْوال   و ق اُلوا: } تعاىل قال كما هلم اتبعا   يكون أن وأرادوه الشأن وأهل العظماء وَنن
ا :  رشيد حممد الشيخ قال 31الزخرف{ ع ِظيم   اْلق ْريـ تـ نْيِ  مِّن   ر ُجل   ع ل ى اْلُقْرآنُ  ه ذ 

                                 
1
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 القريتني من أعينهم يف مبجل جليل كبري عظيم رجل على القرآن هذا نزل لوال يعنون) 
 1 واستكبارا عنادا   الرسول يزدرون كانوا – هللا قبحهم – أهنم وذلك والطائف مكة أي

 أدي جمتمع أو أمة يف متكن واذا االمراض أخطر من هو احلسد أن تبني النماذج وهذه
  الناس بني اخلري انتشار ومنع التقاتل اىل

  -: املطهرة النبوية السنة يف احلسد دفع طرق -:  الثاين املبحث

 هريرة ايب عن خالقاال رذائل عن واالبتعاد االخالق مكارم اىل ابلدعوة االسالم جاء
(  االخالق مكارم ألمتم بعثت إمنا: )  وسلم عليه هللا صلي النيب قال قال عنه هللا رضي

 داء االمراض هذه أسواء ومن القلوب، أمراض معاجلة االخالق مكارم أعلى ومن2
 عضد يف ينخر داء احلسد أن وبني منه وسلم عليه هللا صلي النيب حذران وقد احلسد
 ال احلالقة هي والبغضاء احلسد األمم داء اليكم دب: )  قال زواهلا اىل رعويس األمم
 وال تؤمنوا حىت اجلنة تدخلوا ال بيده نفسي والذي ، الدين حتلق ولكن الشعر حتلق أقول

  3(  بينكم السالم افشوا ؟ لكم ذلك يثبت مبا أنبئكم افال حتابوا حىت تؤمنوا
 إليكم)  خبفية ومشى وسرى نقل أي(  دب)  وسلم عليه هللا صلى قوله يف القاري قال
 داء ومسيا الظاهر يف العداوة أي(  البغضاء) و الباطن يف اي(  احلسد قبلكم االمم داء

 احملبة تقطع أي حالقة وسلم عليه هللا صلى النيب بني كما منهما وكل القلب داء الهنما
 قال سهل أمر فانه البدن ظاهر تقطع أي(  الشعر حتلق اقول ال)  والصلة وااللفة
 4 ابلشعر تذهب كاملوس ابلدين تذهب البغضاء أي:  الطييب
 النيب بني مث ، اجلماعات ويفرق العالقات يقطع احلسد أن كيف احلديث هذا اىل فلننظر
:  وسلم عليه هللا صلي فقال واالخرة الدنيا يف احلسد خطورة وسلم عليه هللا صلي

                                 
1
  8/33 املنار تفسري  
2
  8949/ ح 15/364 البزار مسند ختريج 
3
 2510/ 56 ابب والورع والرقائق القيامة صفة ابواب الرتمذي خرجه 
4
  8/3154 املصابيح مشكاة شرح املفاتيح مرقاة أنظر 
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(  العشب قال أو – احلطب النار أتكل كما احلسنات أيكل احلسد فأن واحلسد إايكم) 
1 

 يف احلسد إحذروا(  واحلسد إايكم)  وسلم عليه هللا صلي قوله يف أابدي العظيم قال
 أيكل احلسد فان)  االخروي االمر يف الغبطة خبالف مذموم فانه دنيوي جاه   أو مال  

 يفضي احلسد ألن(  احلطب رالنا أتكل كما)  احلاسد طاعات ويذهب يفين(  احلسنات
 فيزيد احملسود ذلك عرض يف حسناته ذهب يف وَنوه احملسود اغتياب اىل بصاحبه
 الدنيا خسر تعاىل قال كما فهو حسرة على حسرة واحلاسد ، نعمة على نعمة احملسود
  2 واآلخرة
 سارةخ من  هلا فيا للحسنات بفقدانه اآلخرة وخيسر الدنيا يف   مغتما   يكون فاحلاسد
 .  عظيمة
 احلسد ظهر ومىت ابخلريية يتحصن جمتمع هو احلسد من اخلايل اجملتمع أن بينت والسنة
 صلي النيب قال فلذا اآلخر عن واخلري النعمة زوال متىن منهم كال ألن اخلري منهم ارتفع

 3(  يتحاسدوا مل ما خبري الناس اليزال)  وسلم عليه هللا
 فقال املؤمن عن احلسد خلق ونفى لآلخر اخلري حب اىلو  اخللق حسن اىل االسالم ودعا
 4(  لنفسه حيب ما ألخيه حيب حىت أحدكم يؤمن ال: )  وسلم عليه صلى
 ما ألخيه حيب مل عمن االميان وسلم عليه هللا صلي النيب نفى ملا:  احلنبلي رجب ابن قال
 يزىن ال)  قال كما واجباته من بل االميان خصال من ذلك أن على دل لنفسه حيب
 من سلم إذا لنفسه حيب ما ألخيه الرجل حيب وامنا 5(  مؤمن وهو يزىن حني الزاين

 ال: )  وسلم عليه هللا صلى النيب قال كما واجب ذلك.  واحلقد والغش والغل احلسد

                                 
1
  4903/ ح احلسد ابب االدب كتاب داؤود ايب سنن 
2
  13/168 داؤود أيب سنن شرح املعبود عون 
3
  8157/ح 8/309 الكبري املعجم ىف الطرباين أخرجه 
4
  13/ح لنفسه حيب ما ألخيه االميان من ابب االميان كتاب البخاري 
5
   2475/  ح  2/136 صاحبه اذن بغري النهيب ابب والغضب املظامل كتاب البخاري خرجه 
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 حيب ما له حيب املؤمن أخو فاملؤمن 1( حتابوا حىت تؤمنوا وال تؤمنوا حىت اجلنة تدخلوا
 توادهم يف املؤمنني مثل: )  وسلم عليه هللا صلى قال كما حيزنه ما وحيزنه لنفسه

 ابحلمى اجلسد سائر تداعي عضو منه اشتكى إذا الواحد اجلسد كمثل وتعاطفهم
 ألخيه يكون أن أحب غريه أو دين من فضيلة لنفسه املؤمن أحب فاذا 2( والسهر
 فأود فأفهمها القرآن من ابآلية ألمر إين عباس ابن قال كما عنه تزول أن غري من نظريها

 تعلموا كلهم الناس أن وددت: )  الشافعي وقال أفهم ما منها فهموا كلهم الناس أن
 فهو دنيوي ديين بفعل الناس عن التفرد حب فأما.  شيء منه إىل ينسب ومل العلم هذا

 و ال   اأْل ْرضِ  ىف ُعُلّوا   يُرِيُدون   ال   ِللَِّذين   جن ْع ُله ا اآْلِخر ةُ  الدَّارُ  تِْلك  : } تعاىل قال مذموم
 كيف االمة سلف من الرجال أولئك اىل فلننظر3 83القصص{ ِلْلُمتَِّقني   و اْلع اِقب ةُ  ف س ادا  

 فتمكن االمة هذه من فرد لكل اخلري حيبون فأصبحوا قلوهبم ىف االحاديث هذه ترسخت
 وأهل: )  مسلم عند الطويل احلديث يف الواردة ابلصفات واتصفوا قلوهبم ىف االميان

 قريب ذي لكل القلب رقيق رحيم ورجل موفق=  متصدق مقسط سلطان ذو اجلنة
  4(  عيال ذو متعفف وعفيف ومسلم

 وقال(  ومسلم قريب ذي لكل القلب رقيق رحيم ورجل: )  احلديث هذا ىف والشاهد
 مفسر الطييب قال عموما   مسلم ولكل أيب خصوصا   قريب ذي لكل أي القارئ اهلروي
 5 االسالم صلة أو القرابة حلمة وبينه بينه من لكل ويرحم قلبه يرق أي(  رحيم)  لقوله

                                 
1
 افشاء وأن االميان من املؤمنني حمبة وأن املؤمنون اال جلنةا ال يدخل أنه بيان ابب االميان كتاب مسلم خرجه 

  54/  ح 1/4 حلصوهلا سبب السالم
2
  6011/ ح والبهائم الناس رمحة ابب االدب كتاب البخاري خرجه 

   2586/ ح وتعاضدهم وتعاطفهم املؤمنني تراحم ابب والصلة الرب كتاب مسلم
3
  1/4546 رجب ابن الباري فتح أنظر 
4
  2865/ح اجلنة أهل الدنيا ىف هبا يعرف اليت الصفات ابب واهلها نعيمها وصفة اجلنة كتاب مسلم خرجه 
5
  7/3106 املصابيح مشكاة شرح املفاتيح مرقاة 
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 ينبغي ولذا.  اجلنة أهل صفات من هي اليت الصفة هذه فيه تكون أن ميكن ال فاحلاسد
 هللا صلي هللا رسول لسنة واالتباع ابلتأسي احلسد مرض من يتخلص أن مسلم كل على
 . وسلم عليه

 :  مطلبني علي ويشتمل:  الثاين املبحث
 اللغة يف العصبية تعريف االول القسم:  قسمني على ويشتمل:  االول املطلب

  واالصطالح
  العصبية من مناذج:  الثاين القسم

  واالصطالحي اللغوي معناها يتفق -: العصبية
 أو كانوا نيظامل يناوئهم من على معهم والتألب عصبته نصرة اىل الرجل يدعو أن هي

 1 اجتمعوا اذا عليهم تعصبوا وق مظلومني
  -: العصبية من مناذج:  الثاين القسم

 القومي الطريق االنسان يتنكب بسببها اليت االخالقية االمراض أخطر من هي والعصبية
.  االسفل الدرك اىل تنزل النفوس وجيعل املعوج املنهج اىل البشرية الغرائز ويوجه

 أو حق   على كانوا سواء والعشرية واألهل القبيلة نصرة على االساس ىف ترتكز والعصبية
 اىل النهاية يف يوصل الذي البغيض القبلي والتنافس اجلاهلية محية تنشأ هنا ومن ابطل  
 .  كافة البشرية احلياة تدمري

 يف أسحاق ابن أورده الذى جهل أىب هنج يف للعنف الداعية املقيتة العصبية وتنجلي
 سفيان ااب أن حدث أنه الزهري شهاب بن مسلم بن حممد حدثين:  قال النبوية ةالسري 

 زهرة بين حليف.  الثقفي وهب بن عمرو بن شريف بن واالخنس جهل وااب حرب بن
 بيته يف الليل من يصلي وهو وسلم عليه هللا صلي هللا رسول من ليستمعوا ليلة خرجوا
 ، له يستمعون فباتوا صاحبه مبكان يعلم ال لوك فيه يستمع جملسا   منهم رجل كل فأخذ
 فلو تعودوا ال لبعض بعضهم وقال فتالوموا الطريق فجمعهم تفرقوا الفجر طلع اذا حىت

                                 
1
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 ، الثانية الليلة كانت اذا حىت انصرفوا مث ، شيئا   نفسه يف وقعتم ال سفهائكم بعض راكم
 فجمعهم تفرقوا الفجر طلع اذا حىت ، له يستمعون فباتوا جملسه اىل منهم رجل كل عاد

 الثالثة الليلة كانت حىت انصرفوا مث مرة أول قالوا ما مثل لبعض بعضهم فقال الطريق
 الطريق فجمعهم تفرقوا الفجر طلع اذا حىت يستمعون فباتوا جملسه منهم رجل كل أخذ
 اصبح فلما تفرقوا مث ذلك على نعود اال نتعاهد حىت نربح ال لبعض بعضهم فقال
 اي أخربين فقال بيته ىف سفيان ااب أتى حىت خرج مث ، عصاه اخذ شريق بن نساالخ

 أعرفها أشياء مسعت لقد وهللا اابثعلبة اي:  فقال حممد من مسعت فيما رايك عن اابحنظلة
 وأان:  االخنس قال هبا يراد والما معناها عرفت ما اشياء ومسعت هبا يراد ما واعرف
 اي فقال بيته عليه فدخل جهل ااب أتى حىت عنده من رجخ مث:  قال.  به حلفت والذى

 مناف وبنوعبد َنن تنازعنا ، مسعت ماذا فقال ؟ حممد من مسعت فيما رايك ما أابحلكم
 الركب على جتاذينا اذا حىت ، فأعطينا واعطوا ، فحملنا ومحلوا فأطعمنا اطعموا الشرف

 ال وهللا هذه مثل ندرك فمىت سماءال من الوحي تيه اي نيب منا قالوا رهان كفرسي وكنا
1  وتركه االخنس فقام قال نصدقه وال ابدا   به نؤمن

 

 سرية يف ورد كما وسلم عليه هللا صلي النيب قتل حملاولة جهل أاب قادت العصبية وهذه
 ، ديننا عيب من ترون ما إال أىب قد حممد إن قريش ايمعشر أبوجهل قال:  هشام ابن

 ما حبجر   غدا   له ألجلسن هللا أعاهد وإين ، آهلتنا وشتم ، حالمناأ وسفه ، آابئنا وشتم
 عند فاسلموين ، راسه به فضخت صالته يف سجد فاذا – قال كما أو – محله أطيق
 نسلمك ال وهللا قالوا ، هلم بدا ما مناف عبد بنو ذلك بعد فليضع ، أمنعوين أو ذلك

  2تريد ملا فامض أبدا   لشيء
 احملمدية ابلرسالة االميان من العصبية منعتهم قد املدينة ديهو  أن جند وكذلك 

 حيي النضري بنو زعيم وهذا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مع العنف ملمارسة وقادهتم

                                 
1
  1/217 هشام البن النبوية السرية 
2
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 العداوة هذه يظهر املدينة اىل مكة من وسلم عليه هللا صلي النيب هجرة عند أخطب بن
 اسحاق ابن عن السرية يف ورد كما عنها هللا رضي صفية السيدة املؤمنني أم نقلتها كما

 عن حدثت قال حزم عمروبن بن حممد بن بكر أىب بن هللا عبد وحدثين عنه هللا رضي
 مل ايسر أيب عمي واىل إليه أيب ولد أحب كنت:  قالت اهنا أخطب بن حيي بنت صفية
 وسلم عليه هللا صلي هللا رسول قدم فلما قالت دونه أخذاين اال هلما ولد   مع قط ألقهما
 ايسر أبو وعمي أخطب بن حيي أيب عليه غدا عوف بن عمرو بىن ىف قباء ونزل املدينة

 كالني فأتيا قالت الشمس غروب مع كاان حىت يرجعا فلم:  قالت مغلسني أخطب بن
 ما هللا فو ، اصنع كنت كما إليهما فهششت قالت اهلويين ميشيان ساقطني كسالنني

 اليب يقول ايسر أبو عمي ومسعت قالت الغم من هبما ما مع ، منهما واحد اىل التفت
 ىف فما ، نعم قال ؟ وتنسبه أتعرفه قال ، وهللا نعم قال ؟ هو أهو:  أخطب بن حيي

  1 بقيت ما وهللا عدواته قال منه نفسك
 وامتألت والتعب الغم اصاهبما قد ابوايسر وأخيه أخطب ابن حيي حال اىل فلننظر

  اليهود سائر وعند عندِها موجودة صفته كانت وقد يؤمنا ان منعهم ماو  غيظا   صدورِها
 .  االميان وبني بينهما العصبية فحالت اليهود من يكن مل ألنه اال
 عليه هللا صلي النيب قتل اىل وتدعوه أحطب بن حيي قلب يف العصبية تلك زالت وما

 صلي هللا رسول على حزاباال حزبوا الذين النفر من كان أنه السرية ىف ثبت وقد وسلم
 حرب اىل فدعوهم مكة ىف قريش على قدموا حىت املدينة من خرجوا ، وسلم عليه هللا

 . نستأصله حىت معكم سنكون إان وقالوا وسلم عليه هللا صلي هللا رسول
 هللا فسلط مكرهم فوق هللا أمر ولكن البغيض التحالف هذا من االحزاب غزوة فكانت
 نِْعم ة   اذُْكُروا آم ُنوا الَِّذين   أ يُـّه ا اي  : } الكرمي كتابه ىف وجل عز هللا الق كما الريح عليهم

ْلن ا ُجُنودن  ج اءْتُكمْ  ِإذْ  ع ل ْيُكمْ  اللَِّ   تـ ْعم ُلون   مب ا اللَُّ  و ك ان   تـ ر ْوه ا ملَّْ  و ُجُنودا   ِرحيا   ع ل ْيِهمْ  ف أ ْرس 
 9األحزاب{ ب ِصريا  

                                 
1
  1/519 هشام ابن سرية 



 

 
573 

 ىف تنخر الىت والسوسة احملرك هي العصبية أن يعلمون الذين يهودال من احلقد وميتد
 من واخلزرج االوس عليه ما راي حينما هللا عدو قيس بن شاس وهذا االسالمي اجلسم

 هذه تعجبه فلم االسالم بنعمة عليهم هللا أنعم أن بعد صادقة وأخوة وحمبة وإلفه تواد
 مر: )  فقال للعصبية حتريكه إسحاق ابن لنا فينقل االنصار فيه الذي واالمن النعمة
 شديد املسلمني على الضغن شديد الكفر عظيم عسا قد شيخا   وكان قيس بن شاس

 ىف واخلزرج االوس من وسلم عليه هللا صلي رسول أصحاب من نفر على هلم احلسد
 وصالح ، ومجاعتهم وحمبتهم ألفتهم من راي ما فغاظه فيه يتحدثون مجعهم قد جملس
 اجتمع:  فقال اجلاهلية ىف العداوة من بينهم كان الذي بعد ، االسالم على ينهمب ذات
 شااب   فىت فامر قرار من هبا ملؤهم اجتمع اذا معهم مالنا وهللا البالد هبذه قيلة بين مأل
 قبله كان وما بعاث يوم اذكر مث معهم فاجلس اليهم اعمد قال معهم كان يهود من

 وتنازعوا ذلك عن القوم فتكلم بعاث يوم االشعار من ولواتقا كانوا ما بعض وأنشدهم
 بن حارثة بين أحد قيظي بن أوس الركب على احليني من رجالن تواثب حىت وتفاخروا
 أحدِها قال مث فتقاوال اخلزرج من سلمة بن احد صخر بين وجبار ، االوس من احلارث
 موعدكم فعلنا قد وقالوا مجيعا   الفريقان فغضب جذعة االن رددانه شئتم إن لصحابه
 عليه هللا صلي هللا رسول ذلك فبلغ اليها فخرجوا السالح – احلرة والظاهرة – الظاهرة

 معشر اي: )  فقال جاءهم حىت املهاجرين اصحابه من معه فيمن اليهم فخرج ، وسلم
 كمعن به وقطع به واكرمكم لإلسالم هللا هداكم أن بعد أظهركم بني وأان هللا ، املسلمني

 من نزعة اهنا القوم فعرف(  قلوبكم من به وألف الكفر من به واستنقذكم اجلاهلية أمر
 مث بعضا   بعضهم واخلزرج االوس من الرجال وعانق فبكوا عدوهم من وكيد الشيطان
 كيد عنهم هللا أطفأ قد مطعيني سامعني – وسلم عليه هللا صلي هللا رسول مع انصرفوا

  1 قيس بن شاس هللا عدو
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 ، جابر عن مسلم صحيح ىف ورد وقد املريسيع غزوة يف حدث ما العصبية أمثلة ومن
 أو املهاجر فنادى االنصار من وغالمن  املهاجرين من غالمن  غالمان اقتتل: )  قال

 عليه هللا صلي هللا رسول فخرج ايلالنصار االنصاري واندى ايللمهاجرين املهاجرون
 اقتتال غالمني أن إال هللا ايرسول:  قالوا(  اهليةاجل أهل دعوى هذا ما: )  فقال وسلم

 كان إن مظلوما   أو ظاملا   أخاه الرجل ولينصر ابس فال)  قال:  االخر أحدِها فكسع
  1(  فلينصره مظلوما   كان وإن نصر له فأنه فلينهه.ظاملا  
 االنصاري واندى ايللمهاجرين املهاجر فنادى تضاراب إي غالمان اقتتل النووي قال

 العصبية فيهم وحرك االخر على لنصرته هبم واستعان مجاعته دعا منهما كل ايلالنصار
 أمور ىف ابلقبائل التعاضد من االسالم قبل اجلاهلية ىف عليها كانوا الىت القبلية وكوامن
 ذلك إببطال االسالم فجاء ، والقبائل ابلعصيان حقوقها أتخذ اجلاهلية وكانت الدنيا

 بينهما القاضي حكم آخر على إنسان أعتدى فاذا الشرعية حكامابأل القضااي وفصل
  2 االسالم قواعد من تقرر كما عدوانه مقتضي وألزمه

  العصبية دفع طرق ىف سنورده احلديث من احلديث آخر يف ورد ما اما
 عنها والبعد برتكها إال االمم تتقدم وال شر العصبية أن نبني النماذج هذه خالل ومن

 .   وسلم عليه هللا صلي هللا رسول سنة ىلا والرجوع
  -: النبوية السنة ىف العصبية دفع طرق:  الثاين املطلب

 .  الدين على العصبية تقدمي واالمور السلبيات أخطر ومن
 االسالم فقضى والطغيان ابجلربوت واتسم العصبية فيه  تفشت زمن ىف االسالم جاء لقد
ڇ    ڍ  ڍ  ڌ    ڃ ڃ چ چ چٹ ٹ ڃ : ) تعاىل فقال العصبية على

                                 
1
  2584/ ح مظلوما   أو ظاملا   االخ نصر ابب واآلداب والصلة الرب كتاب مسلم صحيح 
2
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 داء من حمذرة السنة وجاءت1( 13 - 4احلجرات:  چڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  
 .  العنف على صاحبها حتمل اليت الدنيئة والعادات العصبية

 النفوس من إزالتها على النبوية السنة حثت فلذا والتقاتل للفرقة سبب هي العصبية ألن
:  وسلم عليه هللا صلي النيب فنبهنا قاطبة تمعاتاجمل واقع ومن املسلمني واقع ومن

 2(  منتنة فأهنا دعوها: )  مسلم وىف خبيثة فأهنا دعوها) 
 احلق غري على الغضب تثري ألهنا مؤذية كريهة منكرة قبيحة فأهنا دعوها امللقن ابن قال

 3 النار اىل وتؤدى الباطل على والتقاتل
 الكريهة والرائحة ابخلبث العصبية وسلم يهعل هللا صلي النيب وصف احلديث هذا ففى
 .  عنها والبعد جتنبها اىل دعوة هذا وىف تطيقها وال البشرية النفس اىل مستقبحة وهي

 ألهنا االخوان مع العصبية عبارات أظهار من وسلم عليه هللا صلي النيب حذران وكذلك
 عنه هللا رضي ابوذر ليلاجل الصحايب فهذا العنف اىل املؤدي والبغضاء التشاحن اىل جتر

 أمه وكانت كالم أخواين من رجل وبني بيين كان أنه: )  قال املوقف هذا لنا حيكي
 امرؤ إنك اابذر اي:  فقال وسلم عليه هللا صلي النيب على فشكا أبمه فعريته اعجمية

 4(  جاهلية فيك
 وينبغي قهمأخال من خلق ففيك اجلاهلية أخالق التعيريمن هذا أن اابدى العظيم قال

 االابء وتنقيص التعيري عن النهي ففيه أخالقهم من شيء فيه يكون ال أن للمسلم
 5 اجلاهلية أخالق من وأنه واالمهات

                                 
1
  6011/ ح والبهائم الناس رمحة ابب االدب كتاب البخاري خرجه 
2
 والصلة الرب كتاب مسلم 3330/  ح اجلاهلية دعوى من ينهى ما ابب املناقب كتاب البخاري صحيح 

  2584/  ح مظلوما   أو ظاملا   االخ نصر ابب
3
  20/68 الصحيح اجلامع لشرح التوضيح 
4
 30/ح اجلاهلية أمر من املعاصي ابب االميان ك البخاري 
5
 14/45 دؤود أيب سنن شرح املعبود عون 
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 يرتكوا أن عنهم هللا رضي للصحابة وسلم عليه هللا صلي النيب من صرحية دعوة وهذه
 االخالق هذه بذم موسل عليه هللا صلي النيب يكتف ومل العصبية اىل تؤدى الىت االخالق

 ورد كما جهنم ىف مقعدا   وحجز حصد قد يكون االخالق هبذه أتصف من أن حذر بل
 دعا من: )  قال وسلم عليه هللا صلي هللا رسول عن عنه هللا رضي االشعري احلارث عن

 نعم قال وصلى صام وإن هللا ايرسول رجل فقال جهنم ُجثا من فانه اجلاهلية بدعوى
 1(  هللا عباد املؤمنني املسلمني هبا هللا مساكم اليت هللا بدعوة ادعواف وصلى صام وإن

 أهلك فقد العصبية بدعوى قومه نصر من أن وسلم عليه هللا صلي النيب يسن وكذلك
 فهو احلق غري على قومه نصر من: )  وسلم عليه هللا صلي فقال قومه وأهلك نفسه

 2( بذنبه ينزع فهو رّدى الذي كالبعري
 الباطلة النصرة بتلك التهلكة ىف نفسه أوقع فقد احلق غري على قومه نصر من أن املعىن
 تلك تنفعه فال كالبعري وهلك االمث بئر حضيض ىف فوقع قومه بنصرة الرفعة أراد حيث

 وسلم عليه هللا صلي النيب شبه وقيل بذنبه البئر عن نزعه البعري ينفع ال كما النصرة
 البعري بذنب انصرهم وشبه هالك فهو احلق غري على كان من ألن هالك ببعري القوم
 اهلالك بئر من خيلصهم ال الناصر هذا كذلك ، اهللكة من خيلصه ال بذنبه نزعه أن فكما
 3. فيها وقعوا اليت
 فكان العصبية من االنسان يتخلص أن ينبغي االسالم نصرة وىف احلق ىف القتال كان إذا

 اجلليل الصحايب فحكي ذلك على أصحابه وريب وسلم عليه هللا صلي النيب خلق هذا
 رجال   فضربت أحدا   وسلم عليه هللا رسول مع شهدت: )  فقال عنه هللا رضي  أبوعقبة

                                 
1
 اجلاهلية بدعوى دعا ملن الوعيد ابب اجلاهلية بدعوى دعا طرف من الكربى النسائي سنن 

  8815/ح8/137
2
  4292/ح7/320 حنبل بن أمحد خرجه 5117/ح العصبية ىف ابب االدب كتاب ابوداؤود وجه 
3
  7/3076 املصابيح مشكاة شرح املفاتيح مرفاة أنظر 
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 وسلم عليه هللا رسول ايلّ  فالتفت الفارسي الغالم وأان مىن خذها فقلت املشركني من
 1(  االنصاري الغالم وأان مين خذها قلت فهال: )  فقال
 ابمسه املضروب الضارب خيرب أن احملاربة ىف عاداهتم من كان:  الفارسي الغالم قال

 قلت هال:  بقوله وسلم عليه هللا صلي النيب من التوجيه وكان لشجاعته إظهارا   ونسبه
 االنصار اىل فانتسب الضرب عند افتخرت إذا أي(  االنصاري الغالم وأان مين خذها) 

 ، إليهم االنتساب فكره كفارا   الزمان ذلك ىف فارس كانو  ونصروين اليهم هاجرت الذين
 الصحابة أبن إشعار وفيه االسالم أهل اىل منتسبا   ليكون االنصار اىل ابالنتساب وأمره

 يتوهم كما املدينة أبهل مبخصوصني وليسوا االنصار عليهم يطلق قد املهاجرين عدا مما
(  واألنصار املهاجرين من: )  تعاىل قوله ىف للصحابة والشمول العموم حيصل وهبذا
 2 100 التوبة
 على وحيث القلوب عن الضغائن كل يذهب الذى ابإلسالم فليفتخر مفتخرا   كان فمن

 فضل وال واحد وأابكم واحد ربكم إن: )  وسلم عليه هللا صلي فقال واملساواة التقوى
 إال أمحر على ودأس وال أسود على أمحر وال عريب على لعجمي وال عجمي على لعريب

 3(  ابلتقوي
 ويلقى موضوع سواه ما وكل ابإلسالم إال يكون ال والتفاضل الرفعة أن لنا يتبني هنا ومن

 .  اخلسران اىل ويقود والوابل اهلالك ىف بصاحبه
 قدمي حتت اجلاهلية أمر من شيء كل أال: )  وسلم عليه هللا صلي النيب قال لذا

 4(  موضوع
 اجلاهلية أفعال إبطال الوداع حجة خطبة ىف الواردة اجلملة ذهه ىف:  النووي قال

 1 وأخالقها
                                 

1
  5123 ح العصبية ىف ابب االدب كتاب داؤود ابو خرجه 
2
 .  7/3076 سابق مصدر املفاتيح مرفاة أنظر 
3
  4749/ ح 5/86 للطرباين االوسط املعجم 
4
  1218 ح2/886 وسلم عليه هللا صلي النيب حجة ابب احلج كتاب مسلم خرجه 
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 الذى واحلصن املانعة هي ألهنا وسلم عليه هللا رسول بسنة نتمسك أن علينا ينبغي ولذا
 .  املسلم به يتوقى

 على ويشتمل االول املطلب  مبحثني على ويشتمل  الغضـب -: الثالث املبحث
 . واالصطالح اللغة يف الغضب تعريف -:  االول القسم:  قسمني
 أي غضب يقال  واغضبته ومغضبة غضبا   عليه غضب وقد الرضا نقيض:  لغة الغضب
 2 غريه علي غضب

 القلب دم غليان عند حيصل تغري الغضب اجلرجاين قال:  االصطالح ىف الغضب
 3 للصدر التفشي عنه ليحصل

 حركة تقضى نفسانية كيفية هو وقيل قاماالنت مبدؤها للنفس حركة هو:  التهانوى قال
 4 لالنتقام طلبا البدن خارج اىل الروح
 :  الغضب من مناذج -: الثاين القسم

 ال صار به وحتكم به تلبس ومن االخالق مساوي من وخلق اخلصال قبيح من:  الغضب
 اىل وتقود عظيمة ومفاسد خطرية نتائج عليه ويرتتب ويفعله يقوله ما يدرك وال يعي

  العنف
 

 وقد وسلم عليه هللا صلي هللا رسول على غضبها جام  تصب أن قريش قاد ما وهذا
 ولفظيا   جسداي   السبل بكل الدعوة طرق إليقاف العنف ممارسة ايل الغضب هذا قادهم

 .  الكرام صحابته ومع وسلم عليه هللا صلي النيب مع
 هللا رسول بينما:  عنه هللا رضي مسعود بن هللا عبد عن صحيحهما ىف الشيخان ويروي
 قائل قال اذ جمالسهم ىف قريش من ومجع الكعبة عند يصلي قائم وسلم عليه هللا صلي

                                                                             
1
  8/182 مسلم صحيح شرح املنهاج 

2
 1/648 العرب لسان راجع  
3
   1/162 للجرجاين التعريفات 
4
  والفنون و العلوم اصطالحات كشاف  2/1254 ص أنظر 
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 فرثها اىل فيعمد فالن ال جذور اىل سيقوم أيكم ؟ املرائي هذا اىل تنظرون اال منهم
 افلم أشقاهم فانبعث ؟ كتفيه بني وضعه سجد اذا حىت ميهله مث به فيجئ وسالها ودمها
 عليه هللا صلي)  النيب وثبت ؟ كتفيه بني وضعه وسلم عليه هللا صلي هللا رسول سجد
 منهم منطلق فانطلق الضحك من بعض اىل بعضهم مال حىت فضحكوا ساجدا  (  وسلم

 عليه هللا صلي النيب وثبت تسعى فأقبلت – جويرية وهى – السالم عليها فاطمة اىل
 الصالة وسلم عليه هللا صلي هللا رسول قضي فلما تسبهم واقبلت عنه القته حىت وسلم
  1. احلديث اخل بقريش عليك اللهم بقريش عليك اللهم بقريش عليك اللهم قال

 ويقود احلق وبني بينها حاجزا   ويكون القلوب يعمى الغضب أن تظهر احلادثة فهذه
 .  واهلوى الراي ىف خيالفه من مع االذى ممارسة اىل صاحبه

 ما الوحشية اىل االنسانية صورته من ينتقل االنسان جيعل الذى غضبال مناذج ومن
 اشد عن الزبري بن عروة سأله حينما  عنها هللا رضي العاص بن عمرو بن هللا عبد حكاه

 عليه هللا صلي هللا رسول بينما:  قال وسلم عليه هللا صلي هللا برسول املشركون صنع ما
 هللا صلي هللا رسول مبنكب فاخذ معيط اىب بن قبةع اقبل اذا الكعبة بفناء يصلي وسلم
 عن ودفع مبنكبه فاخذ أبوبكر فاقبل شديدا   خنقا   فخنقه عنقه ىف ثوبه ولوى وسلم عليه

 جاءكم وقد هللا ريب يقول أن رجال   أتقتلون: )  وقال وسلم عليه هللا صلي هللا رسول
 2  28 غافر(  ربكم من ابلبينات

 .  فأعماه الغضب عليه وسيطر احلق اىل يستمع مل نه ال بةعق قبل من حيصل ذلك كل

                                 
1
 اجلهاد كتاب مسلم خرجه 520/ ح االذي املصلى نع تطرح املرأة ابب الصالة كتاب البخاري خرجه 

 تفسري كتاب 1794/  ح واملنافقني املشركني أذي من وسلم عليه هللا هللا صلي النيب لقي ما ابب والري
 املشركني من واصحابه وسلم عليه هللا صلي النيب لقى ما ابب االنصار مناقب كتاب البخاري خرجه القرآن

 .   3856/  ح مبكة
2
 كنت لو وسلم عليه هللا صلي النيب قول ابب وسلم عليه هللا صلي النيب اصحاب كتاب البخاري هخرج 

  3678/  ح خليال   متخذا  
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 وحديثه كالمه ىف ذلك ويظهر يقول ما واليعي نفسه ميلك ال االنسان جيعل والغضب
 ىف عنه هللا رضي العوام بن الزبري مع ختاصم الذى األنصاري قصة ىف ذلك ويتجلى
 .  وسلم عليه هللا صلي هللا رسول اىل فتحاكما السقاية

 عليه هللا صلي هللا رسول اىل الزبري خاصم االنصار من رجال   أن الزبري بن هللا عبد عن
 عليه فأىب مير املاء سرح االنصارى فقال النخل هبا يسقون الىت احلرة شراج ىف وسلم

 وسلم عليه هللا صلي هللا رسول فقال وسلم عليه هللا صلي هللا رسول عند فاختصموا
 هللا ايرسول:  فقال االنصارى فغضب جارك اىل املاء أرسل مث ايزبري اسق: )  للزبري
 مث وسلم عليه هللا صلي هللا رسول وجه فتلون عمتك ابن كان أن وسلم عليه هللا صلي
 إين وهللا:  الزبري فقال(  اجلدر اىل يرجع حىت املاء أحبس مث اسق ايزبري: )  قال

الَ ُيْؤِمُنوَن حتى ُيَحكُِّموَك فيما َشَجَر    } فَ الَ َورَبِّكَ  ذلك ىف نزلت اآلية هذه ألحسب
 . 65 النساء( بَْيَنُهْم ُثمَّ الَ َيِجُدواْ في أَْنُفِسِهْم َحرَجا  

 سبحانه هللا يرضى ال مبا وتفوه االنصاري لسان ىف الغضب أثر ظهر 1 احلديث ففي
 إن اهلوى عن ينطق ال نه ال هللا حكم هو وسلم عليه هللا صلي النيب حكم الن وتعاىل

  يوحى وحى اال هو
 خصم أن وغريِها الزجاج اسحاق وابن الداودى عن نقله ما الفتح ىف حجر ابن واورد
 من الظاهر هو هذا دينا   ال نسبا   االنصار من انه القرطيب ذكر ولكن منافقا   كان الزبري
 صحت نمم لغريه وقع كما النفس ابدرة منه ذلك ولكن منافقا   يكن مل انه وحيتمل حاله
 منها به متكن الشيطان من زلة هي بل وقال التوربشيت املصابيح شارح هذا وقوى توبته
  2 احلالة تلك ىف املعصوم غري من مبستنكر ذلك وليس الغضب عند

                                 
1
 ابب الفضائل كتاب مسلم صحيح ، 2359/  ح االهنار سكر ابب املساقاة كتاب البخاري خرجه  

  2357/ ح 4/829 وسلم عليه هللا صلي اتباعه وجوب
2
  5/36 الفتح أنظر 
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 ال االنسان وجيعل الدارين ىف املهالك الناس يورد الغضب أن تبني احلادثة هذه خالل من
 .  هللا حبكم يرضي

 يقومون ومن يده حتت هللا جعلهم من مع العنف الرتكاب النسانا يدفع والغضب
 ما حيكي عنه هللا رضي البدري مسعود ابو اجلليل الصحايب فهذا شأنه واصالح خبدمته

 فسمعت ابلسوط غالما   اضرب كنت عنه هللا رضي فقال غضب حني غالمه مع فعله
 الغضب من الصوت افهم لمف(  مسعود ااب اعلم)  خلفي من وسلم عليه هللا صلي النيب
 ااب اعلم: )  يقول هو فاذا وسلم عليه هللا صلي هللا رسول هو اذا مىن دان فلما قال

 هللا إن مسعود ااب اعلم)  فقال يدى من السوط فالقيت قال( مسعود ااب اعلم مسعود
   1(  أبدا   بعده مملوكا   أضرب ال) فقلت قال(  الغالم هذا على منك عليك اقدر
 ولكن غضبه لشدة وسلم عليه هللا صلي النيب نداء يسمع مل اجلليل الصحايب فهذا

 عليه ووقع وسلم عليه هللا صلي هللا رسول صوت الصوت أن فهم أن بعد نفسه هدأت
 .  هللا اىل والرجوع الندم

 صحيح ىف ورد وقد بعضا   بعضهم يقتل املودة وأهل الواحدة احلرفة أهل جيعل والغضب
 جاء اذا وسلم عليه هللا صلي النيب مع لقاعد إين)  قال عنه هللا رضى وائل عن مسلم
 عليه هللا صلى هللا رسول فقال أخي قتل هذا   هللا ايرسول فقال بنسعة آخر يقود رجل

(  قتلته نعم قال – البينة عليه اقمت يعرتف مل لو أنه فقال(  أقتلته)  فقال ؟ أقتلته) 
 قرنه على ابلفأس فضربته فأغضبين فسبين جرةش من خنتبط وهو اان كنت ، قال

 قال نفسك عن تؤديه شيء من لك هل)  وسلم عليه هللا صلي النيب له فقال(  فقتلته
 من قومي علي أهون اان:  قال يشرتونك قومك فرتى)  قال وفاسي كسائي اال مالن  مايل
 رسول:  قال وىل فلما الرجل به فانطلق صاحبك دونك)  وقال بنسعته اليه فرمى ذاك
 أنك بلغين إنه – هللا ايرسول فقال فرجع(  مثله فهو قتلته ان)  وسلم عليه هللا صلي هللا

 اما)  وسلم عليه هللا صلي هللا رسول فقال أبمرك وأخذته(  مثله فهو قتلته إن)  قلت

                                 
1
  1659/  ح 3/1280 عبده لطم من وكفارة املماليك صحبة ابب االميان كتاب مسلم صحيح 
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 ذاك فأن)  قال بلى – قال لعله – هللا نيب اي قال ؟ صاحبك وامث أبمثك يبوء أن تريد
 . 1 سبيله وخلى بنسعته فرمي قال(  اككذ
 انرا   قلبه اشتعل بعد ويقتله أخاه يضرب ان قادت الغضب عاقبة سوء يتجلى هذا ففي

 لوال الفتنة وتشتعل بيده حقه أيخذ أن املقتول أخ واراد القتل اىل فقاده السب بسبب
 امثك سقوطل سببا   عنه عفوك أن له بني الذي وسلم عليه هللا صلي هللا رسول حكمة

 القاتل هبذا هلا تعلق ال متقدمة هلما مبعاصي السابق امثهما واملراد املقتول اخيك وامث
 ىف الوجه لعل السعدى قال جمازا   عليه اللفظ هذا واطلق سقط(  يبوء)  معىن فيكون

 عنهما امثهما بزوال ملتبسا   رجوعه هو إبمثهما برجوعه املراد يقال ان احلديث هذا
 امثهما عنهما ازيل وقد القاتل فريجع وملقتولة له فيغفر الويل بعفو يرضى تعاىل انه وحيتمل
 .  2 ابملغفرة
  -: النبوية السنة ىف الغضب  دفع طرق:  الثاين املطلب

  الشيطان من الغضب أن لنا تبني النماذج هذه خالل ومن
 وهذه الغضب معاجلة املشرفة سنته ىف بني قد وسلم عليه هللا صلي النيب أن فنجد

 وسلم عليه هللا صلي هللا برسول واالقتداء ابالتباع البشرية النفس برتويض تكون املعاجلة
و اْلك اِظِمني  اْلغ ْيظ  ) تعاىل لقوله مصداقا   وهذا عقابه وعفوه غضبه حلمه يسبق كان الذى

 به نقتدى أن لنا فحق 134 عمران آلـ(  والعافني ع ِن النَّاِس ۗ و اللَُّ حيُِبُّ اْلُمْحِسِنني  
 سورة.} لقد كان لكم فى رسول اللّه أسوة حسنة{ القائل تعاىل هللا ألمر اتباعا  

  21 االحزاب
 .  منها طرق بعدة الغضب ملعاجلة وسلم عليه هللا صلي النيب فارشدان

                                 
1
 القتيل ويل ومتكني ابلقتل االقرار صحة ابب  والدايت والقصاص واحملاربني الصاصة كتاب مسلم صحيح 

  1680/ ح 3/1307 القاتل من
2
  12/137 القيم ابن وحاشية املعبود عون أنظر 
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 النيب مع جالسا   كنت قال صرد بن سليمان عن الرجيم الشيطان من ابهلل االستعاذة/ 1
 النيب فقال اوداجه وانتفخت وجهه امحر فاحدِها يستبان ورجالن وسلم عليه هللا صلي
 من ابهلل اعوذ:  قال لو جيد ما عنه ذهب قاهلا لو كلمة اعلم إين)  وسلم عليه هللا صلي

 1(  الرجيم الشيطان
 من هللا غري ىف الغضب أن فيه:  النووي قال ؟ جنون من يب ترى وهل:  الرجل فقال
 الشيطان من ابهلل اعوذ فيقول يستعيذ أن الغضب لصاحب ينبغي وانه انالشيط نزغ

 من يب ترى هل غضبه اشتد الذى الرجل هذا قول واما الغضب لزوال سبب وانه الرجيم
 أن وتوهم املكرمة الشريعة أبنوار يتهذب ومل تعاىل هللا دين ؟ يفقه مل من كالم فهو جنون

 به خيرج وهلذا الشيطان نزغات من الغضب أن يعلم ومل ابجلنون خمتصة االستعادة
 وغري والبغض احلقد وينوى املذموم ويفعل ابلباطل ويتكلم حاله اعتدال من االنسان

 وما الغضب مفسدة عظم ىف ظاهر دليل وهذا ، الغضب على املرتتبة القبائح من ذلك
ك  ِمن  الشَّْيط اِن نـزغن ف اْست ِعْذ ) و ِإمَّا ي نـزغ نَّ  تعاىل هللا كتاب ىف ملا موافق وهذا 2 منه ينشأ

 .  200 االعراف اِبللَِّ (
 عن االعراض عن يصدك غضب الشيطان من يغضبنك وإما الطربي جعفر ابو قال

 الذى إن نزعه من ابهلل فاستجر يقول(  ابهلل فاستعذ)  جماراهتم على وحيملك اجلاهلني
 ولغري نزعه من به والستعاذنك ليكع اجلاهل جلهل مسيع الشيطان نزعُ  من به تستعيذ

 الشيطان نزع عنك يذهب مبا(  عليم)  شيء منه عليه خيفى ال خلقه كالم من ذلك
 3 خلقه أمور من ذلك وغري

 فليتحول الشيطان منه متكن قد الوضع هبذا نه ال الغاضب عليه الذى الوضع تغيري/ 2
 هللا رسول إن قال عنه هللا رضى ذر أىب عن داؤود اىب سنن ىف ورد كما آخر وضع اىل

                                 
1
  6115/ ح 8/28 الغضب من احلذر ابب الغضب من احلذر ابب باالد كتاب 
2
  16/163 مسلم على النووى شرح أنظر 
3
  333 ، 13/332 البيان جامع الطربى تفسري 
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 عنه ذهب فان فليجلس قائم وهو احدكم غضب اذا)  لنا قال وسلم عليه هللا صلي
 1(  فليضطجع واال
 ممنوع واملضطجع املعىن هذا ىف دونه والقاعد والبطش للحركة متهيئ القائم اخلطايب قال

 لئال واالضطجاع ودابلقع امره إمنا)  وسلم عليه هللا صلي النيب يكون أن فشبه منهما
 الرايضة هذه اىل فلننظر بعد ما ىف عليها يندم ابدرة وقعوده قيامه حال ىف منه يبدر

 وتسرتيح االعصاب فتهدأ حال اىل حال من يتحول فاملرء الغضب معاجلة ىف النبوية
 2 عليه كانت ما عن النفس

 هللا رسول لقا قال عنه هللا رضي عطية عن ورد كما الغضب يطفئ ألنه الوضوء/ 3
 تطفأ وإمنا انر من خلق الشيطان وإن ، الشيطان من الغضب إن)  وسلم عليه هللا صلي
  3(  فليتوضأ أحدكم غضب فاذا ابملاء النار
 أثر من أي(  الشيطان من الغضب ان)  وسلم عليه هللا صلي قوله ىف اابدى العظيم قال

ر ِمنْ  قـ ْبل ِمنْ  خ ل ْقن اهُ  اجلْ انّ و  : }  تعاىل قال النار من خلق الشيطان وإن وسوسته  ان 
 من خلقوا املالئكة الن اجلن من أنه على دليل وهذا انر من خلقتين وقال{  السَُّموم

 على كان وإن للصالة ، وضوء اي(  فليتوضأ)  تدفع أي(  تطفأ إمنا)  القاري قال النور
 4 وضوء

 وعندما الغضب عدم علي معني وتذكرها وسلم عليه صلي هللا رسول وصية حفظ/ 4
 صحابته أحد إيل البشر خري عند من آتية ألهنا نفسه هتدأ الوصية تلك العبد يستشعر

 قال رجال   أن عنه هللا رضي هريرة أىب اجلليل الصحايب نقله كما عنهم هللا رضي الكرام
 5 ( تغضب ال)  قال مرارا   فرده(  تغضب ال)  قال:  أوصين وسلم عليه هللا صلي للنيب

                                 
1
 .  4782/ ح 4/249 الغضب عند يقال ما ابب االدب كتاب داؤود اب سنن 
2
  4/108 للخطايب السنن معامل أنظر 
3
  4784/  ح 249/ح الغضب عند يقال ما ابب االدب كتاب داؤود اىب سنن 
4
 .  13/98 القيم ابن وحاشيته املعبود عون 
5
  6116/  ح الغضب من احلذر ابب االدب كتاب البخاري خرجه 
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 تتعرض وال الغضب اسباب اجتنب تغضب ال قوله معىن ىف اخلطايب قال حجر ابن قال
 النفس عزة عنه يذهب حيت يتواضع فالذي الغضب إيل يقود الكرب ان وبني ، جيلبه ملا

 مجع  التني ابن وقال ، الغضب به ايمر ما تفعل ال معناه وقيل الغضب شر من يسلم
 ايل يؤول الغضب الن واالخرة الدنيا خري(  تغضب ال)  : قوله ىف وسلم عليه هللا صلي

 وقال الدين من ذلك فينتقص عليه املغضوب يؤذي أن ايل آل ورمبا الرفق ومنع التقاطع
 ومن شهوته من هي إمنا لإلنسان تعرض اليت املفاسد مجيع أن راي ملا لعله البيضاوي

 عن هناه القبائح عن هب حيرتز عما سال فلما مكسورة السائل شهوة وكانت غضبه
 قهر قد كان حصوله عند نفسه ملك إذا وانه غريه من ضررا   اعظم هو الذي الغضب

 1 أعدائه أقوى
 :  االخرة ثواب تذكر/ 5

 يوم اخلالئق امام ويسعد اجلنة يدخل اراد من أن وسلم عليه هللا صلي النيب بني كذلك
 اجلنة بدخول هللا رضا ينال حىت غيظه فليكظم الرؤوس من الشمس وتدنو السرائر تبلى
 وسلم عليه هللا صلي النيب أن هللا رضي اجلهين انس فعن شاء ما العني احلور من وخيري
 يوم اخلالئق رؤوس على هللا دعاه ينفذه أن علي قادر وهو غيظا   كظم من: )  قال

 2(  شاء ما العني احلور من هللا خيريه حىت القيامة
 من(  ينفذه أن)  فيه كامنا   غضبا   اجرتع أي(  غيظا   كظم من: )  أابدي العظيم قال

 بني شهره أى(  اخلالئق رؤوس على القيامة يوم هللا دعاه)  ميضيه أي واالنفاذ التنفيذ
 العظيمة اخلصلة هذه من صدرت الذي هذا حقه ىف ويقال به وتباهى عليه وأثين الناس

 كناية وهو أيهن أخذ ىف أي(  شاء العني احلور أي من)  خمريا   جيعله أى(  خيريه حىت) 
 قهر ألنه الكظم محد وإمنا الطّييب قال الرفيعة الدرجة وإيصاله املنيعة اجلنة إدخاله عن

                                 
1
 .  10/520 البخاري صحيح شرح الباري فتح أنظر 
2
  غيظا   كظم من ابب االدب كتاب ابوداود خرجه 
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 عن والعافني الغيظ والكاظمني: )  بقوله تعاىل هللا مدحهم ولذلك ابلسوء االمارة للنفس
 1(  الناس
 يكظم أن مسلم كل على فينبغي مللوكا ملك من كوهنا عظيمة ومنقبة جائزة من فياهلا
 هللا صلي هللا لرسول رفيقا ويكون هللا رضا لينال الغضب ترك علي نفسه ويروض غيظه
 .  ابالقتداء اال ذلك واليتاتى وسلم عليه

 :  اخلامتة 
 امحلد هلل والصالة والسالم عيل س يدان محمد صيل هللا عليه وسمل 

 :  وبعد
 حياة ىف املستمرة الظواهر من العنف ان خالله من تبني الذي البحث هناية اىل اصل

 عالجه وان والغضب ، والعصبية ، احلسد ىف املتمثلة القلوب أمراض عن وينتج البشرية
 .  وسلم عليه هللا صلي هللا رسول وسنة هللا كتاب اىل ابلرجوع يكمن
 لنا وتبني االمراض هلذه نتاج والشحناء والظلم التقاتل أن تبني النماذج هذه خالل ومن
  -:  االيت البحث خالل من
 .  االمم عضد ىف ينخر داء احلسد ان/ 1
 .  للعداء ومسارعا   مغتما   يكون احلاسد أن/ 2
 .  والتقاتل للفرقة سبب هي العصبية أن/ 3
 .  اجلاهلية أهل وسلوك اخالق من العصبية أن/ 4
 .  املهالك الناس تورد العصبية ان/ 5
 .  احلق وبني بينها حاجزا   ويكون القلوب يعمي الغضب أن/ 6
 .  االخر مع األذى ممارسة اىل يقود الغضب أن/ 7
 .  هللا يرضي مباال يتلفظ الغاضب ان/ 8
 .  الدارين ىف املهالك الناس يورد الغضب أن/ 9

                                 
1
  13/94،95 املعبود عون 
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  -: التوصيات
  وسلم عليه هللا صلي هللا رسول وسنة هللا كتاب اىل الرجوع/ 1
  القلوب أمراض ومعاجلة االخالق مكارم اىل الدعوة/ 2
 .  ابخلريية يتحصن جمتمع احلسد من اخلايل اجملتمع ان بيان/ 3
  لألخرين اخلري حب/ 4
 .  وكريهة منتنةن  العصبية ان بيان/ 5
 .  ابلقبائل واالنتساب االفتخار عدم/ 6
 .  ابإلسالم االفتخار/ 7
 .  ظلم عمن والعفو الغيظ كظم/ 8
 .   الرجيم الشيطان من ابهلل تعادةاالس/ 9

  -: واملراجع املصادر
  الكرمي /القرآن1
 دار هـ 505:  ت الطوسي الغزايل حممد بن حممد حامد أبو:  الدين علوم / احياء2

 .  بريوت – املعرفة
 اهليئة - هـ 1354:  ت رضا رشيد حممد(  املنار تفسري)  احلكيم القرآن / تفسري3

 .  م1990 لكتابل العامة املصرية
 مث البصري القرشي كثري بن عمر بن امساعيل الفداء ابو:  العظيم القرآن / تفسري4

 الطبعة بريوت – العلمية الكتب دار – الدين مشس حسني حممد حتقيق – الدمشقي
 .  هـ1419:  االوىل

 الكتب دار هـ816: ت اجلرجاين الشريف الزين على بن على -: / التعريفات5
 .  م1983 - هـ1403 االوىل الطبعة لبنان – بريوت العلمية

 علي بن عمر حفص أبو الدين سراج امللقن ابن:  الصحيح اجلامع لشرح / التوضيح6
 .  العلمي للبحث الفالح دار هـ804:  ت املصري الشافعي
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 أبو=  غالب بن كثري بن يزيد بن جرير بن حممد:  القرآن أتويل يف البيان / جامع7
 هـ1420 االوىل ط الرسالة مؤسسة شاكر حممد أمحد حتقيق هـ310:  ت ربيالط جعفر

  م 2000 -
 هـ279:  ت ابوعيسي الرتمذي سورة بن عيسي بن حممد أتليف:  الرتمذي / سنن8

  م1998 – بريوت االسالمي الغرب دار.  عواد بشار حتقيق
 حتقيق هـ 275:  ت السجستاين االشعث بن سليمان داود ابو:  داود أيب / سنن9

 . بريوت صيدا العصرية املكتبة احلميد عبد الدين حمي حممد
 حتقيق هـ273:  ت ماجة ابن القزويين يزيد بن حممد هللا ابوعبد:  ماجة ابن / سنن10

 .  احلليب البايب عيسي فيصل – العربية الكتب احياء دار الباقي عبد فؤاد حممد
 أبو املعاقري احلمريي أيوب بن هشام بن كاملل عبد هشام البن النبوية / السرية11

 احلفيظ وعبد االبياري وإبراهيم السقا مصطفى:  حتقيق هـ213:  ت الدين مجال حممد
 - هـ 1375 مبصر وأوالده احلليب البايب مصطفى ومطبعة مكتبة شركة – الشليب

 .  م1955
 النجاة طوق دار:  البخاري هللا عبد ابو امساعيل بن حممد:  البخاري / صحيح12

 عن مصورة
 .  هـ1422 االوىل الطبعة السلطانية

.  هـ 261:  ت النيسابوري القشريي ابواحلسن احلجاج بن مسلم:  مسلم / صحيح13
 .  بريوت – العريب الرتاث أحياء دار:  الباقي عبد فؤاد حممد حتقيق
 داود أيب سنن هتذيب القيم ابن حاشية ومعه داود أيب سنن شرح املعبود / عون14

 الرمحن أبوعبد حيدر بن على بن أمري بن أشرف حممد أتليف ومشكالته علله وايضاح
 بريوت العلمية الكتب دار هـ 1329:  ت أابدي العظيم الصديقي احلق شرق

 .  هـ1415
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 بن رجب بن أمحد بن الرمحن عبد الدين زين:  البخاري صحيح شرح الباري / فتح15
 الطبعة – النبوية املدينة – االثرية الغرابء مكتبة هـ 795:  ت احلنبلي السالمي احلسن
 .  م1996 - هـ1417 االوىل

 العسقالين الفضل أبو حجر بن على بن أمحد:  البخاري صحيح شرح الباري / فتح16
  هـ1379 بريوت املعرفة دار – الشافعي

 الرويفعي األنصاري منظور ابن الفضل أبو على بن مكرم بن حممد:  العرب / لسان17
 . .  هـ1414 الثالثة الطبعة – بريوت صادر دار هـ 711:  ت االفريقي

 حممد بن مسعود بن احلسني حممد أبو السنة حمي:  القرآن تفسري ىف التنزيل / معامل18
 الرتاث أحياء دار املهدي الرازق عبد احملقق هـ 510:  ت الشافعي البغوي الفراء بن

 .  هـ1420 ىلاالو  الطبعة بريوت – العريب
: ت الطرباين ابوالقاسم مطري بن أيوب بن أمحد بن سليمان:  الكبري / املعجم19

 - هـ1415 القاهرة – تيمية ابن مكتبة – السلفي اجمليد عبد بن محدي حتقيق هـ360
 .  م1994

 املال الدين نور احلسن أبو حممد بن على:  املصابيح مشكاة شرح املفاتيح / مرقاة20
  م2002 - هـ1422 االوىل الطبعة:  لبنان بريوت الفكر دار هـ1014 لقاريا اهلروي

 العتكي هللا عبيد بن خالد بن اخلالق عبد بن عمرو بن أمحد أبوبكر:  البزار / مسند21
 .  هـ 292: ت ابلبزار املعروف

 اخلطاب بن ابراهيم بن حممد بن محد ابوسليمان داود أىب سنن شرح السنن / معامل22
 1351:  االوىل الطبعة حلب العلمية املطبعة هـ 388:  ت ابخلطايب املعروف يتالبس

   م 1932 - هـ
 النووي شرف بن حيي الدين حمي اي ابوزكر احلجاج بن مسلم صحيح شرح / املنهاج23
    هـ 1392 الثانية الطبعة بريوت – العريب الرتاث احياء دار هـ 676:  ت

 التهانوي القاضي بن علي بن حممد:  والعلوم فنونال اصطالحات كشاف / موسوعة24
 م1996 االوىل الطبعة بريوت لبنان مكتبة دحروج على/ د حتقيق هـ 1158:  ت



 

 
590 

 بن املبارك السعادات أبو الدين جمد أتليف 0-: واألثر احلديث غريب ىف / النهاية25
 العلمية املكتبة هـ606: ت األثري ابن اجلزري الشيباين الكرمي عبد بن حممد بن حممد

 .  م1979 بريوت
  

 


