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 )ضبط النفس (:محاضرة

ناصر ابن سليمان الُعمــر. د:  فضيلة الشيخ  
............................................................................. 

com.fiseb.www 
 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من         إن احلمـد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره،        

 .يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له
وأشـهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله،  صلى اهللا عليه   

 .وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثرياً كثريا
 ).وا اللََّه َحقَّ ُتقَاِتِه َوال َتُموُتنَّ ِإلَّا َوأَْنُتْم ُمْسِلُمونََيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَّقُ(
ُيْصِلْح لَكُْم أَْعَمالَكُْم َوَيْغِفْر لَكُْم ذُُنوَبكُْم َوَمْن       * َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَّقُوا اللََّه َوقُولُوا قَْوالً َسِديداً          (

 ).اَز فَْوزاً َعِظيماًُيِطِع اللََّه َوَرُسولَُه فَقَْد فَ
 .أما بعد أيها األخوة املؤمنون فسالم اهللا عليكم ورمحته وبركاته

امحـد اهللا واثين عليه، وأشكره جل وعال أن يسر هلذا اللقاء، وأسأله أن يبارك فيه وأن يتمه على         
خـري وبـركة، وأشـكركم أيها األخوة على جميئكم وحضوركم وأسأل اهللا أن جيعل ذلك يف                 

 .ن حسناتكم يوم القيامةموازي
، وهذا املوضوع من املواضوعات املهمة جدا، وخباصة        بعنوان ضبط النفس  موضـوعنا كما قرأمت     

 .يف هذه األزمان، خاصة يف زمن الفنت الذي تكاثرت على املسلمني
ولو تأملنا يف موضوع ضبط النفس لوجدنا أن القلة من الناس من يتقن هذا األمر ومن يوفق له،  

ع ضـبط النفس ليس خاصا بفئة دون فئة، بل هو للرجال وللنساء، للصغار وللكبار،               وموضـو 
 .للعلماء والدعاة وطالب العلم وللعامة

وإنه بسبب عدم ضبط النفس، وبسبب أنفاذ الغيظ واالنسياق وراء الغضب والتصرفات املفاجئة،             
w .كم حدثت من حمن وفنت سواء على مستوى اخلاصة أو العامة
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 :للخاصة مثالفلو جئنا 
 .لوجدنا عددا من جرائم القتل أكثرها كان بسبب عد ضبط النفس

 :يقود رجال فقال) صلى اهللا عليه وسلم(روي أن رجال جاء إىل رسول اهللا 
 .يا رسول اهللا إنه قتل أبين

 أقتلته؟): صلى اهللا عليه وسلم(فقال له الرسول 
بين وشتمين فأهويت بالفأس على رأسه      كنت أحتطب أنا وإياه، فس    : قال وملا؟ قال  . قـال نعـم   

 .أو كما ورد يف احلديث. فقتلته
وكثري من جرائم القتل تقع بسبب نزوة شيطان، وبسبب غضب ال يكتم فيه اإلنسان غيظه، وال                
يضـبط نفسه، فيع ما يقع، وعندما تقرءون كثريا من البيانات اليت تتلى عند الِقصاص جتدون أن                 

 .بسبب شجار أو خصام توصل يف النهاية إيل القتل والقتالنسبة عظمى من أولئك كانت 
لـو نظرنا إىل داخل البيوت وتتبعنا حالة واحدة وهي حالة الطالق، ولو سألنا القضاة عن هذا                 
األمر، وعن أكثر أسباب وقوع الطالق، لقالوا إنه الغضب، أو نزوة مل بضبط اإلنسان فيها نفسه                

 .فوقع الطالق
ي حاالت الطالق أكثرها يقع لعدم ضبط اخلصمني وبالذات عدم ضبط           إذا هـذه املسـألة وه     

 .الزوج تصرفاته فيقع الطالق والعياذ باهللا
فـأقول إن كـثريا من مسائل الطالق تقع بسبب عدم ضبط النفس، وكثري من البيوت أصاهبا                 
 .اخلراب والدمار بسبب تصرفات هوجاء كانت حتتاج إىل مسألة واحدة وهي قضية ضبط النفس

 :أما على املستوى العام
عـلى مسـتوى الدعاة، وعلى مستوى طالب العلم، فلو تأملنا يف الواقع املرير لكثري من الدعاة                 
وخباصـة يف بعض البالد اإلسالمية، لوجدنا أن من أعظم أسباهبا أن األعداء قد استفزوا أولئك                

بط نفسه، مث اجنرت الويالت     الدعاة الصاحلني، فوقع كثري منهم يف االستفزاز، ومل يتمكن من ض          
 .تبعا لذلك كالسبحة إذا انقطعت تتواىل حباهتا الواحدة تلو األخرى
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فموضوع ضبط النفس حنن يف أمس احلاجة إليه سواء على املستوى اخلاص يف داخل بيوتنا ومع                
ىل أقاربـنا ومع أهلينا ومع جرياننا ومع أصحابنا، وكذلك حنن حباجة إليه على املستوى الدعوة إ               

 .اهللا جل وعال
حنـن بـأمس احلاجـة إلـيه وخباصة يف هذه األيام اليت نلحظ فيها كثرة الفنت، وكثرة مراحل                   
االستدراج، وينصب الفخ لكثري من الدعاة، فقد يقع ، وقد يقعون يف ما ينسب هلم من أعدائهم،              

املوضوع املهم،  فمـن أجل بيان هذا األمر وخطورة هذا األمر نقف هذه الليلة بأذن اهللا مع هذا                 
 .وما أشرت إليه من حيث األمهية ما هو ال نزرا يسريا يبني أمهية هذا املوضوع

 
، ولذلك أثىن اهللا جل وعلى على الكاظمني الغيظ فقال جل           ضبط النفس هو مبعىن كظم الغيظ     * 

*  اُت َوالْأَْرُض أُِعدَّْت ِللُْمتَِّقَني       َوَساِرُعوا ِإلَى َمْغِفَرٍة ِمْن َربِّكُْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها السََّماوَ       (: مـن قائل  
، )للَِّذيَن ُيْنِفقُونَ ِفي السَّرَّاِء َوالضَّرَّاِء َوالْكَاِظِمَني الَْغْيظَ َوالَْعاِفَني َعِن النَّاِس َواللَُّه ُيِحبُّ الُْمْحِسِننيَ            

 النفس، جنة   فاملـتقني هنا من صفاهتم أهنم يكظمون الغيظ، فكظم الغيظ وهو أحد معاين ضبط             
 . عرضها السماوات واألرض، ولو مل يأتنا إال هذه اآلية لكفانا هبا واهللا فضال وشرفا

 :قال القرطيب يف معناه
 .كظم الغيظ رده يف اجلوف

 .يقال كظم غيظه أي سكت عليه ومل يظهره مع قدرته على إيقاعه بعدوه
 .وكظمت السقاء أي مألته وسددت عليه

 .رى املاءوالكظامة ما يسد به جم
 .ومنه الكظام للسري الذي يربط به فم الذق والقربة

 .وكظم البعري جرته إذا ردها يف جوفه
 .وقد يقال حلبسه اجلرة قبل أن يرسلها إىل فيه كظم، وكظم البعري والناقة إذا مل جيترا
 :فكظم الغيظ هو منعه من أن يقع، فنستطيع أن نعرف ضبط النفس بالكلمات التالية
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نفس هو منعها من التصرف خطأ يف املواقف الطارئة واملفاجئة اليت تتطلب قدرا             فضبط ال 
 .من الشجاعة واحلكمة وحسن التصرف

وقـد أوضحت لكم أن بني كظم الغيظ وبني ضبط النفس ترادف وتشاهبا، فالذي يضبط نفسه                
 اهللا  صلى(هو الذي يكظم غيظه، وهو الذي حيبس غضبه، وقد ورد أحاديث كثرية عن املصطفى               

 :فيها بيان فضل كظم الغيظ وبالتايل ضبط النفس وأقرأ عليكم بعضها) عليه وسلم
ما من جرعة أحب إىل اهللا  من جرعة غيظ يكظمها عبد ما             (): صـلى اهللا علـيه وسلم     (قـال   

 ).كظمها عبد هللا إال مأل اهللا جوفه إميانا
 ).ملء اهللا جوفه أمنا وإميانامن كظم غيظا وهو قادر أن ينفذه (): صلى اهللا عليه وسلم(وقال 

من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه اهللا على رؤوس           (): صـلى اهللا عليه وسلم    (وقـال   
 ).اخلالئق حىت خيريه من أي احلور شاء

ما جترع عبد من جرعة أفضل أجرا من جرعة غيظ  (: أنه قال ) صـلى اهللا علـيه وسلم     (وعـنه   
 ).كظمها ابتغاء وجه اهللا جل وعال

 .وكما أسلفت أن األحاديث يف هذا الباب كثرية جدا
 
 :مظاهر عدم ضبط النفس* 

 :كيف نعرف أن هذا اإلنسان مل يضبط نفسه؟ هناك مظاهر عدة ودالالت أذكر هنا أبرزها
 . سرعة الغضب واالنفعال، والتأثر-

د فعل  حدوث أفعال وردود أفعال مل تدرس عواقبها، نسمع أحيانا أن هناك تصرفات حتدث كر             
 .مل تدرس عواقبها، وهذه هي اليت قلت قبل قليل أهنا جتر علينا الويالت

أنصر أخاك  (مـثال قد يؤذى أحد الدعاة، ويطلب منا يف هذا املقام أن ننصر أخانا نصرا مؤزرا،                 
 ، لكن ما الذي حيدث بسبب احلماس واالنفعال، وبسبب عدم ضبط النفس ؟)ظاملا و مظلوما

فات جتر إىل ويالت، وجتر إىل مصائب، وجتر إىل أمور ال حتمد عقباها،             قد يتصرف البعض تصر   
w .وهذا أيها األخوة حيتاج منا إىل نظر وإىل تبصر
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وحيـنما أشري إىل ذلك ال لكوهنا واقعة ولكنين أحتدث عنها لكي ال تقع، ألن معاجلة املرض قبل                  
 .وقوعه أوىل من معاجلته بعد وقوعه

د من املساجد جاء رجال األمن ملنع بيع أشرطة التسجيل عند           عند مسج : لـنأخذ مـثال واحدا    
املسـجد، وهـؤالء الرجال جاءوا ينفذون أمرا قد صدر هلم، فبسبب االنفعال واحلماس حتمس               
بعـض احلضور ووقع احتكاك بني رجال األمن وبني هؤالء الشباب الذين ال نشك يف محاسهم                

 وخريهم وصدقهم، ولكن ماذا تكون النتيجة؟
هذا التصرف منهم قد منَع اختاذ مثل هذه القرارات ؟ ال بل زاد األمر سوء وجر على هؤالء                  هل  

 .الشباب أمورا حنن يف غىن عنها
هـناك وسائل مشروعة نسلكها إللغاء مثل هذه القرارات، بالكتابة للعلماء، باالتصال بالعلماء،             

 .بالكتابة للمسئولني، والوسائل متعددة ليس املقام حلصرها
لكن أن نستفز مبثل هذه األمور، هذا ما يريده األعداء، وهذا ما يتمناه األعداء، وهذا ما يسعى                 و

إلـيه األعـداء، فردود األفعال غري املدروسة، يكون هلا من اآلثار كما وقع يف بالد كثرية ما ال                   
 .خيفى على أمثالكم

 . إطالق اللسان-
 يف احلديث الذي رواه البخاري ملا قال        بالسـب أو الشـتم أو حنـو ذلك كما مسعتم قبل قليل            

للرجل أقتلته، قال نعم، قال وملا؟ قال ألنه سبين وشتمين، فلم           ) صلى اهللا عليه وسلم   (الرسـول   
 .يتمكن هذا من ضبط نفسه فأهوى عليه بالفأس فقتله

كم من البيوت خربت ألن الزوج ال يتمكن من ضبط لسانه فيقع الطالق، تتصرف املرأة تصرفا                
ىء وقـد تـثري زوجها بانفعال أو غريه، فأقرب ما يتجه إليه الزوج هو أن يطلَق لسانه                  خـاط 

بالطالق، وأمر الطالق ليس باألمر ليسري وال باألمر اهلني، وكم جاء للعلماء وجاء للمشايخ من               
 .يقول إنين كنت بانفعال، أنين كنت مغضبا وطلقت وأنا ال أشعر

 لكن كيف نقابل هذا األمر؟ نعم املرأة ختطئ، واملرأة ضعيفة، 
w .هل نقابله بالضرب، أو بإطالق اللسان، ال
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 :امسعوا إىل هذه القصة لنعرف كيف نقابل مثل هذه األحداث اليت تقع يف البيوت
عند عائشة يف يوم من األيام، فأرسلت إحدى زوجاته رضي ) صلى اهللا عليه وسلم (كان الرسول   

 .قد أصلحته بصحفة مع جارية هلا) اهللا عليه وسلمصلى (اهللا عنهن مجيعا طعاما للرسول 
فـلما جـاءت بالطعام والرسول عند عائشة، أخذت الغرية عائشة رضي اهللا عنها، تأيت بطعام                

 .واليوم يومها والرسول عندها
الغـرية شـديدة بالنسبة للنساء، فقامت عائشة وأخذت الصحفة وكسرهتا وانتثر الطعام، فقام              

 :جيمع ما انتثر من الطعام ويقول) صلى اهللا عليه وسلم(
، وأخذ صحفة جديدة وأرسلها     )صلى اهللا عليه وسلم   (غـارت أمكم، غارت أمكم وهو يبتسم        

 .اهللا أكرب ما هذا األسلوب. إىل أم املؤمنني بدل ما كسر
 هل نتعامل مع زوجاتنا هبذا األسلوب ؟

 وضرهبا ؟) صلى اهللا عليه وسلم(هل غضب 
 وتكلم عليها ؟) يه وسلمصلى اهللا عل(هل غضب 

 هل غضب أقل شيء وخرج من عندها ؟
. ، إمنا قام هو جيمع  ما انتثر من الطعام ويقول غارت أمكم            )صلى اهللا عليه وسلم   (مل يفعل ذلكح    

 . ويعطي املرأة األخرى صحفة بدل الصحفة اليت انكسرت
 .، وهذا هو اخللق)صلى اهللا عليه وسلم(هذا هو خلق املصطفى 

ملتحادثني وبسبب كلمة قاهلا أحدهم، فرد عليه اآلخر حىت تصل أحيانا إىل أن يلعن              كـم مـن ا    
قيل كيف يا رسول اهللا يلعن الرجل أباه وأمه؟ قال يسب أب الرجل فيسب              (الـرجل أباه وأمه،     

 ).صلى اهللا عليه وسلم( أو كما قال ).أباه ويسب أمه الرجل فيسب أمه
 ثل الزجاجة كسرها ال جيربم....... إن القلوب إذا تناثر ودها

 .فهذه بعض مظاهر عدم ضبط النفس
 

وهـنا يـأيت أهم باب يف هذا املوضوع، فأقول أدركنا من خالل ما ذكرت أمهية ضبط النفس،                  
w .وضبط األعصاب، وأن نتصرف التصرفات احلميدة اليت حنسب نتائجها قبل أي تصرف
w
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ط نفسي ولكن ال أستطيع، كل منا يقول        كل منا يقول أمتىن ذلك، كل واحد يقول أمتىن أن اضب          
 .أريد ن اكتم غيظي ولكن ال أقدر

 :فنقول ال، تقدر بأذن اهللا، تقدر إذا التزمت بأسباب سيأيت ذكر وبياهنا
 :يقول الشاعر

 للغيظ تبصر ما تقول وتسمع ........وإذا غضبت فكن وقورا كاظما
 له وترفعيرضى هبا عنك اإل........... فكفى به شرفا تصرب ساعة
 :ويقول عروة ابن الزبري

 حىت يذلوا وإن عزوا ألقوام........ لن يبلغ اجملد أقوم وإن شرفوا
 ال عفو ذل ولكن عفو إكرام........ وُيشتموا فترى األلوان مشرقة

 
 :األسباب والدواعي املضادة لضبط النفس* 

 عدة أسباب تؤدي إىل كون      بعـبارة أخـرى ما هي العوامل اليت تثري اإلنسان؟ احلقيقة أن هناك            
اإلنسان ال يضبط نفسه، وكون اإلنسان قد يغضب، وكون اإلنسان قد يثور، وكون اإلنسان قد               

 :يستفز وهي أسباب عامة وخاصة، وأذكر هنا أهم تلك األسباب
 . حتريش الشيطان-

 يف مثل   وال شـك فالشيطان جاهز، فالشيطان يرتغ يف مثل هذه املواقف ألنه يريد أن ُيقع املرء               
 .هذه املهلكات من االستعجال أو التصرفات اليت ال حتمد عقباها

 . استفزاز املنافقني وأعداء اهللا-
وقد أشرت إىل ذلك، وهذا يكون مبثل االستفزازات اليت تسمعون عنها يف أحناء العامل اإلسالمي               

اآلن جتري يف الكثري    من استفزازات األنظمة، واألفراد سواء بالقول أو الفعل، فهناك استفزازات           
مـن الـدول ويف كـثري من البالد، يتوالها منافقون، ويتوالها علمانيون، وتتوهلا أنظمة معادية                
لإلسـالم لتوقع الدعاة يف الفخ، ألن املستعجلني منهم قد ال يصربوا فيستعجلوا ويتحمسوا وال               

 .يضبطوا نفسهم
w . اإلهانات والضربات املوجه للمسلمني-
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سلمون يعيشون يف وضع ال حيسدون عليه من الذل واملهانة، وهذا حيتاج إىل شيء              وحقيقة أن امل  
من ضبط النفس، والتبصر بالعواقب، والنظر يف مآالت األمور، وعدم جعل هذه األسباب العامة              

 .سببا هلذا األمر
 صلى(يف مكة، وكم مرة يقول الصحابة له  ) صلى اهللا عليه وسلم(ولو تأملنا كيف كان الرسول 

كان يوجههم بالصرب   ) صلى اهللا عليه وسلم   (أنقبل الدنية يف ديننا، ولكن الرسول       ) اهللا عليه وسلم  
 .وبضبط النفس، وعدم التحمس واالستعجال

 . ارتفاع صوت الباطل وخفوت صوت احلق-
 . ختاذل بعض القادرين على نصرة دين اهللا من قول كلمة احلق-

 للظامل يا ظامل، من يستطيع أن ينصر الدعاة، من          فهـناك مـن القـادرين من يستطيع أن يقول         
يسـتطيع أن يقـف مع املستضعفني يف مشارق األرض ومغارهبا، ولكنه يسكت ويتخاذل، فما               
الذي حيدث عندها؟ يأيت بعض الشباب ويتحمسون وال يستطيعون الصرب وال التحمل فيتصرفون             

 .بعض التصرفات اليت تكون نتائجها غري حممودة
 .تشجيع الفساد جبميع الوسائل إفشاء و-

ومحايـته فهذا سبب من األسباب اليت قد تؤدي إىل عدم ضبط النفس، وإىل االستعجال أو إىل                 
 .التصرفات اليت قد ال حتمد عواقبها

 . مضايقة الدعوة والدعاة، مع تشجيع الضد ومحاية الضد-
 . األراجيف واإلشاعات-

 .اعات، وهذا مسألة جيب أن نأخذ منها بياناوخاصة أن البعض يتعجلون بتصديق هذه اإلش
أنه منذ فترة قريبة أوقف بعض الدعاة، فما علم الناس إال وإعالنات توزع يف بعض  : أذكـر مثال  

األمـاكن أنـه سـتكون هناك مسرية من املسجد الفالين إىل اإلمارة، وبعد التتبع واالستقصاء                
م والدعاة ليسو هم من قام هبذا األمر، وأن هناك          واهتمام العلماء هبذه املسألة تبني أن طالب العل       

أيدي مغرضة تريد اإليقاع بطالب العلم، تريد اإليقاع بالشباب، وترديد مثل هذه التصرفات اليت      
w .ال حتمد عقباها
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فهـناك إشاعات وهناك تصرفات تكون مكتوبة أو غري مكتوبة يقصد هبا إحداث فوضى، يقصد              
 .ع الطيبني يف الفخ، فلننتبههبا إحداث خلل، يقصد هبا إيقا

إذا اإلشـاعات واألراجيف وأالعيب بعض العابثني قد تكون سببا رئيسا يف وقوع بعض األمور               
 .اليت ال تضاد ضبط النفس

 . األحداث املتالحقة يف العامل اإلسالمي-
وسنة نعم األحداث اليت جتري على املسلمني من التعذيب واألذى واالمتهان كما يف الصومال والب             

واهلرسك وفلسطني وغريها، جيعل بعض الناس قد ال يتحمل، وقد ينفجر، وقد يتصرف تصرفات              
 .غري حممودة العواقب

 .  الطبائع الفردية-
فالـناس خيتلفون، فهناك من أعطاه اهللا سعة يف الصدر، وحتمال وقدرة على ضبط النفس، وهناك                

 بيته قد يطلق معه زوجته، قد يسيء        آخـرون سريعو الغضب، سريعو الثورة، فأي سبب يقع يف         
إىل ابـنه، وقـد يتعدى هذا األمر إىل ما يتعلق بأمور املسلمني العامة، فبسبب طبيعته املتعجلة،                 

 .وبسبب طبيعته الشخصية اليت ال تتحمل قد جيين على املسلمني ما ال حيمد عقباه
 .سإذا هذه اختصار بعض األسباب اليت قد تؤدي إىل ما يضاد ضبط النف

 
 :وسائل ضبط النفس* 

 : وسائل ضبط النفس كثرية جدان وأذكر منها هنا ما يناسب املقام، فأقول مستعينا باهللا
 . العلم حصن حصني-

قُلْ َهلْ َيْسَتِوي الَِّذيَن    ( : نعـم فالعلم حصن حصني مينع من التصرفات اهلوجاء، وإليكم الدليل          
 ).َيْعلَُمونَ َوالَِّذيَن ال َيْعلَُمونَ

 .قدوة، انظروا كيف كان يتصرف يف الشدائد) صلى اهللا عليه وسلم(ولنا يف رسول اهللا 
 .يف امللمات) صلى اهللا عليه وسلم(كيف كان 

w .ومل يقبل االستفزاز) صلى اهللا عليه وسلم(كيف كان إذا استفز ولطاملا استفز 
w
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قل نسبة يف هذا هم     مث انظروا إلة أولئك الذين حتدث منهم ردود أفعال، وغضب ستجدون أن أ            
 .العلماء

 :فالعلم شرف، والعلم حصانة، والعلم مانع بإذن اهللا من الوقوع يف مثل هذه األمور
 على اهلدى ملن استهدى أدالء ........... ما الفضل إال ألهل العلماء إهنمو 

لعلم بفضل   األمور، ا  تالعلم أوال بعاقبة عدم كظم الغيظ، وبعاقبة كظم الغيظ أيضا، العلم مبائال           
كظـم الغيظ، بعض األحاديث اليت ذكرهتا قبل قليل قد يكون عدد منا يسمعها ألول مرة، وقد                 

 .يكون مضى من عمره ثالثني أو أربعني أو مخسني سنة
إذا عـندما نتعلم، ومن العلم الذي نتعلمه فضل كظم الغيظ، هذا يكون مساعدا لنا، وقد مسها                 

رَعة، نعم جتّرع كما يتّجرع البعري، فأنتم ترون البعري         ُج) صـلى اهللا علـيه وسلم     (رسـول اهللا    
 .يتجرعها أوال مث يعيدها مرة أخرها، فكذلك ضبط النفس وكظم الغيظ وكأن اإلنسان يبلعها

وقـد تـرون بعض العامة أحيانا حينما توجه له إهانة فيقول بلعتها، أي لن أظهرها ومل أتعدها،    
 .جرعة يتجرعها اإلنسان) هللا عليه وسلمصلى ا(فكذلك يف األحاديث مسها رسول 

 .فالعلم حصانة بإذن اهللا من الوقوع يف الغضب أو آثاره
 .  حتري احلكمة-

 ).َوَمْن ُيْؤَت الِْحكَْمةَ فَقَْد أُوِتَي َخْيراً كَِثرياً َوَما َيذَّكَُّر ِإلَّا أُولُو الْأَلَْبابِ           ( : نعم أن نتحرى احلكمة   
، فالوصايا اليت أوصى هبا ابنه تدل على عقل         )ْد آَتْيَنا لُقَْمانَ الِْحكَْمةَ   ولَقَ(واقـرءوا سورة لقمان     

 ).َواغُْضْض ِمْن َصْوِتَك ِإنَّ أَْنكََر الْأَْصَواِت لََصْوُت الَْحِمِري( : وعلى حكمة وعلى بعد نظر
ذا ، فضبط النفس هو احلكمة، فه      هي فعل ما ينبغي كما ينبغي يف الوقت الذي ينبغي          واحلكمـة 

 .الذي نريده أن تفعل ما ينبغي يف الوقت الذي ينبغي وكما ينبغي
 ،)َوالَِّذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا لََنْهِدَينَُّهْم ُسُبلََنا َوِإنَّ اللََّه لََمَع الُْمْحِسِننيَ        : ( فمن حترى احلكمة هدي إليها    

ُيْؤِتي الِْحكَْمةَ َمْن    : (فإذا كنت تتحرى احلكمة يف أفعالك، ويف تصرفاتك فأطمئن فستوفق إليها          
 ).َيَشاُء َوَمْن ُيْؤَت الِْحكَْمةَ فَقَْد أُوِتَي َخْيراً كَِثرياً 

w . رجاحة العقل-
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: مما مينع من التصرفات اليت ال حتسب نتائجها رجاحة العقل والرزانة، ولذلك يقول اهللا جل وعال               
ليس الشديد  (): صلى اهللا عليه وسلم   ( ويقول   ،) الْأُُمورِ َوِإنْ َتْصـِبُروا َوَتتَّقُوا فَِإنَّ ذَِلَك ِمْن َعْزمِ       ( 

، ومما ورد يف أمهية العقل ما قال بعض         )بالُصـرعة، إمنـا الشـديد من ميلك نفسه عند الغضب          
 :الشعراء

 أدىن إىل شرف من اإلنسان....... لوال العقول لكان أدىن ضيغم
 ن األقرانبالرأي قبل تطاع............ ولرمبا طعن الفىت أقرانه 

 :ويقول آخر
 ولكن متام العقل طول التجارب........ أمل ترى أن العقل زين ألهله

 إذا مل تكن تقدر عدوك داره ..... يقول لك العقل الذي زّين الفىت
 :ويقول آخر

 وإن مل يكن يف قومه حبسيب..... يعد رفيع القوم من كان عاقال 
  يف بلدة بغريبوما عاقل..... وإن حل أرضا عاش فيها بعقله

 : ويقول آخر بيتا هو نص يف موضوعنا
 لكن ذا اجلهل مغلوب ومغلول..... ذوي العقل يف معترك األقدار مقتدر

 يرى احلقائق واجملهول جمهول......... وعقل ذو احلزم مرآة األمور هبا
 .فالعقل أيها األخوة مرآة ومانع من الوقوع يف احملظور

 . ضبط اللسان-
إن يا رسول : ، وملا قال له معاذ رضي اهللا عنه أمسك عليك لسانك) هللا عليه وسلمصلى ا(يقول 

اهللا مـآخذون مبا نتكلم؟ قال ثكلتك أمك وهل يكب الناس يف النار على وجوههم أو مناخرهم           
 .إال حصائد ألسنتهم

 .كف عليك هذا: وقد أمسك بلسان نفسه) صلى اهللا عليه وسلم(وقال 
 على أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه وهو آخذ بلسانه جيره، وكأنه             ودخـل عمر رضي اهللا عنه     

w .قال له يا أبا بكر حسبك، قال هذا الذي أوردين املوارديريد أن يقلعه، 
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أبو بكر الصديق يقول عن لسانه هذا الذي أوردين املوارد، ماذا نقول حنن عن ألسنتنا، فاحملافظة                
 .صرفات اليت ال حتمد عقباهاعلى اللسان وضبط اللسان مما مينع من الت

 وليس يصاب املرء من عثرة الرجل....... يصاب الفىت من عثرة بلسانه
 وعثرته بالرجل تربأ على مهل....... فعثرته يف القول تذهب رأسه
 ال يلدغنك إنه ثعبان......... احفظ لسانك أيها اإلنسان
 شجعانكانت هتاب لقاءه ال........كم يف املقابر من قتيل لسانه
 فإذا نطقت فال تكن مكثار...... الصمت زين والسكون سالمة
 فلتندمن على الكالم مرار....... فإذا ندمت على سكوتك مرة
 إن اللسان هو العدو الكاشح...... احفظ لسانك واستعذ من شره
 فإذا استوى فهناك حلمك راجح....... وزن الكالم إذا نطقت مبجلس
 حتي به والنطق سعد الرابح..... لعوالصمت من سعد السعود مبط
 من زلة اللفظ أو من زلة القدم....... عود لسانك قول اخلري تنجو به
 إن الندمي ملشتق من الندم........ واحذر لسانك من خٍل تنادمه

 .فاحملافظة على اللسان وضبط اللسان سبب لضبط النفس بل هو جزء من ضبط النفس
 . التجرد هللا جل وعال-

 .بب أوجهه ألحبيت من الدعاة ومن طالب العلم بصفة خاصةوهذا س
 .ولألمرين باملعروف والناهني عن املنكر

 .وللقائمني حبدود اهللا
 التجرد من حظوظ النفس فعند التأمل والتحقيق قد يكون الغضب ليس هللا، كيف؟
 حقيقة جمردة   كم من الناس يغضبون مث يتصرفون مث يقولون غضبنا هللا، ولو درسنا املسألة دراسة             
 : مثالً.. لثبت لنا أنه يف احلقيقة مل يكن الغضب هللا، مبعىن أنه قد يكون أصل الغضب هللا نعم
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قـد تـأيت إلنسان فتقول له قم للصالة جزاك اهللا خريا، فيتلفظ عليك بكلمات، فقد ال حتتمل    
 لك ملاذا   نعم حيدث هذا، وعندما يقال    . أعصـابك فتصرف إما بالضرب أو بالشتم أو بغري ذلك         

 .هذا التصرف؟ تقول إنين غضبت هللا
 تأمل أخي الكرمي، تأمل أخي الداعية أأنت غضبت هللا أم غضبت لنفسك؟

كـثري من الناس يقع يف هذا البالء وقد غضب لنفسه ومل يغضب هللا جل وعال، صحيح أنه كان                   
وهنيه عن املنكر   يأمـر باألمر باملعروف، صحيح أنه كان ينهى عن املنكر، وكان أمره باملعروف              

هللا، ال نشك يف ذلك، لكن ما حدث بعد ذلك من ثورة وغضب وفوران وتعدي مل يكن هللا جل                   
 .وعال، ولكن ألن هذا الشخص أساء إليك فغضبت لنفسك

َوال َتْسَتِوي  ( : فالـتجرد من حظوظ النفس وهو أمر ال يقدر عليه إال من أعطاه اهللا قوة وعزما               
َوَما * ئَةُ اْدفَْع ِبالَِّتي ِهَي أَْحَسُن فَِإذَا الَِّذي َبْيَنَك َوَبْيَنُه َعَداَوةٌ كَأَنَُّه َوِليٌّ َحِميٌم                الَْحَسـَنةُ َوال السَّيِّ   

 .)ُيلَقَّاَها ِإلَّا الَِّذيَن َصَبُروا َوَما ُيلَقَّاَها ِإلَّا ذُو َحظٍّ َعِظيٍم
نا، ولو تأملنا وأخذنا األمور هبدوء فـأقول أن نتجرد هللا جل وعال وأن يكون غضبنا هللا ال ألنفس   

وناقشنا أنفسنا بعد ذلك، لوجدنا أن الغضب الذي كثريا ما حيدث م يكن أثره غضبا هللا وإمنا هو                  
 .حلظ النفس

 .إذا فالتجرد من حظ النفس يعني على ضبط النفس بإذن اهللا
  . التربية اجلادة وحسن اخللق-

 بصفة خاصة بالتربية على التحمل، ربوا أبناءكم، ربوا         وهنا كلمة لآلباء واألمهات، وإىل املربني     
تالمـيذكم عـلى حتمـل اإلساءة من اآلخرين، إننا ال نستغرب اإلساءة من اآلخرين، ولكننا                

 .نستغرب ردود األفعال من الصاحلني
اتق اهللا حيثما كنت وأتبع السيئة احلسنة متحها وخالق الناس خبلق           ): (صلى اهللا عليه وسلم   (يقول  
 .فالتربية اجلادة، والتربية الصاحلة تؤدي بإذن اهللا إىل ضبط النفس). سنح

كان يشجع أصحابه على ضبط النفس، قال       ) صلى اهللا عليه وسلم   (وأشـري هنا إىل أن الرسول       
w ).  اهللا جل وعال؛ احللم واألناةاإن فيك خصلتني حيبومه(: ألشج عبد قيس
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يريب على ذلك، والتربية على     ) لى اهللا عليه وسلم   ص(فاحلـلم كما سيأيت بعد قليل كان الرسول         
 . التصرف يف األزمات مما يساعد على التخلص من هذا البالء

 . معرفة مآالت األمور-
مـن أعظم األسباب اليت متنع من التصرفات اخلاطئة معرفة عواقب األمور، وإتقان قاعدة املصاحل               

  :واملفاسد، اهللا جل وعال يقول للصحابة
 إذا كان سب األصنام     ،)ُسـبُّوا الَِّذيـَن َيْدُعونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه فََيُسبُّوا اللََّه َعْدواً ِبَغْيِر ِعلٍْم              وال تَ ( 

 .سيؤدي إىل سب اهللا جل وعال، فال تسبوا األصنام، هذه قضية نغفل عنها
ام إىل  جاء ليحطم األصنام وجاء لينقل الناس من عبادة األصن        ) صـلى اهللا عليه وسلم    (الرسـول   

 عبادة اهللا، ومع ذلك جند أن اهللا ينهى الصحابة من أن يسبوا األصنام، ملاذا؟ 
 .ألن سب األصنام يؤدي إىل أن املشركني يسبون اهللا جل وعال

 .فاملعرفة مبآالت األمور أمر عظيم جدا
مع معرفة النتائج أمور مهم جدا، اآلن قد يأخذنا األنفال بتصرف أهل السوء تصرفات هوجاء، و              

زمحـة االنفعـال والغضـب والغرية على دين اهللا وعلى حمارم اهللا قد نتصرف وال نعرف ماذا                  
 .سيترتب على ذك، وحنن جيب أن نكون أكثر حكمة

 :وإليكم هذا املثال
 :قصة أصحاب القرية اليت وردت يف سورة ياسني

ن، ودامت القصة بني    أرسل اهللا جل وعال لقرية رسولني، مث عزز بثالث، فقالوا إنا إليكم مرسلو            
أهل القرية وبني الرسل، ويف آخر املطاف قال أهل القرية، ألن مل تنتهوا لنرمجنكم وليمسنكم منا                

 .عذاب أليم، هذه هناية القصة
: فجاء رجل مؤمن، انظروا كيف يتم ضبط األعصاب، انظروا كيف التصرف يف املواقف احلامسة             

  ماذا سيفعل هذا الرجل؟،)ُجلٌ َيْسَعىَوَجاَء ِمْن أَقَْصى الَْمِديَنِة َر( 
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أهل القرية يهددون الرسل، أهل القرية يعلنون الشرك عالنية، انتبهوا معي بدقة إىل أصل القصة،               
مشركون باهللا ويستهزؤن بالرسل، يعلنون أهنم سيعذبوهنم وسيقتلوهنم، ويأيت الرجل يسعى ماذا            

 ).ُجلٌ َيْسَعى قَالَ َيا قَْوِم اتَِّبُعوا الُْمْرَسِلَنيَوَجاَء ِمْن أَقَْصى الَْمِديَنِة َر( سيفعل؟ 
أرأيـتم األسـلوب، أريتم ضبط األعصاب، أرأيتم كيف التصرف يف مواقف الشدة، يقول يا               
قومـي، بأحب األلفاظ إليه، وكان املتوقع حبدود فهمنا القاصر أنه مادام هؤالء يهددون الرسل               

 هذا ويلتحم مبعركة مع هؤالء املشركني، ال، بل يقول          ويؤذهنـم ويـريدون أن يقتلوهم أن يأيت       
اتَِّبُعوا * َوَجاَء ِمْن أَقَْصى الَْمِديَنِة َرُجلٌ َيْسَعى قَالَ َيا قَْوِم اتَِّبُعوا الُْمْرَسِلَني            ( : بأحب األلفاظ إليهم  

 ).ي فَطََرِني َوِإلَْيِه ُتْرَجُعونََوَما ِلَي ال أَْعُبُد الَِّذ* َمْن ال َيْسأَلُكُْم أَْجراً َوُهْم ُمْهَتُدونَ 
هـل ستواجهون منكرا أعظم من هذا؟ أي منكر رأيتموه لن يكون أعظم من منكر أهل القرية،                 
ألن أهـل القرية مشركون كفروا باهللا، هددوا الرسل، استهزئوا باهللا، ومع ذلك يأيت هذا الرجل   

الكلمات املطمئنة، ويثين اهللا جل وعال      ويقول هذه الكلمات اهلادئة، هذه الكلمات العاقلة، هذه         
 ).ِقيلَ اْدُخِل الَْجنَّةَ قَالَ َيا لَْيَت قَْوِمي َيْعلَُمونَ (:عليه يف هناية القصة 

فإذا رأيتم منكرا ال نقول ال تغريوه، كال وحاشا، ولكن ضبط األعصاب مطلب شرعي لنعرف               
 .كيف نتصرف

ك، احللَم احللم، وإمنا العلم بالتعلم واحللم بالتحلم،        إذا اَهللا اهللا باحلـلم وتدريـب النفس على ذل         
 ).صلى اهللا عليه وسلم(وقدوتنا يف ذلك رسول اهللا 

فجذبه من عنقه قال يا حممد      ) صلى اهللا عليه وسلم   (روى أنـس أن رجـال جاء إىل رسول اهللا           
، )يه وسلم صلى اهللا عل   (أعطـين من مال اهللا، يقول أنس حىت رأيت أثر اجلذبة بني رقبة وحتفه             

حلم عجيب وال عجب فهو رسول      . تبسم وأعطاه حىت أرضاه   ؟  )صلى اهللا عليه وسلم   (ماذا فعل   
 ).صلى اهللا عليه وسلم(اهللا 

 :يوسف عليه السالم
تصـوروا أن إخوانه الذي آذوه، وألقوه يف البئر حىت سيق مملوكا، واشتري بثمن خبس، وسجن                

w :فلما جاءت قصة أخيه قال أخوتهسنوات طويلة، مث بعد ذلك يصبح عزيز مصر، 
w
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  ماذا يقصدون ؟،)قَالُوا ِإنْ َيْسِرْق فَقَْد َسَرَق أٌَخ لَُه ِمْن قَْبلُ( 
يقصدون يوسف عليه السالم، هذا الذي أذوه وأهانوه وهو اآلن عزيز مصر، ماذا فعل يوسف؟               

 :وانظروا إىل ضبط النفس
 ).ِدَها لَُهْم قَالَ أَْنُتْم َشرٌّ َمكَاناً َواللَُّه أَْعلَُم ِبَما َتِصفُونَفَأََسرََّها ُيوُسُف ِفي َنفِْسِه َولَْم ُيْب( 

 ما نطقها بل قاهلا     )أنتم شر مكانا  (حىت ما أراد أن جيرح مشاعرهم هبذه الكلمة، نعم حىت كلمة            
سرا يف نفسه،مع أنه وهو يف موقعه عزيزا ملصر يستطيع أن يأخذهم وأن يعاقبهم وأن يعذهبم وأن                 
يقتلهم، لكن جمرد أن جيرح مشاعرهم مع أهنم أذوه من قبل، بل وإىل اآلن هم جيرحون مشاعره                 

، يتهمونه بالسرقة أيضا رغم أنه مل يسرق        )قَالُوا ِإنْ َيْسِرْق فَقَْد َسَرَق أٌَخ لَُه ِمْن قَْبلُ        (: عندما قالوا 
رد عليه السالم أن جيرح     علـيه السـالم، وإمنا هي هتمة لُّبست عليه وهو صغري، ومع ذلك مل ي              

 .مشاعرهم، وهذا واهللا هو كظم الغيظ مع القدرة على التنفيذ، مع القدرة على املعاقبة
عـندما كان عليه السالم صغريا وأخذوه وألقوه يف البئر مل يكن ميلك من أمره شيئا، ولكن اآلن                  

حىت أن جيرح   هـو عزيـز مصـر ولو أراد أن ينتقم منهم لفعل، ولكن ليست قصة انتقام، بل                  
 .مشاعرهم بكلمة واحدة ال يريد

األحـنف وهو سيد قومه يقال أنه إذا غضب غضَب له مائة ألف ال يسألونه فيما غضب، لكن   
 :مىت يغضب األحنف؟ قيل له ممن تعلمت احللم؟

قـال تعلمته من قيس ابن عاصم حيث كان يوما جالسا مع أصحابه يف جملسه، فجاءوا له برجل   
 .هذا أبن أخيك قتل ابنك: ديد،  وقالوا لهمقيد يرسف باحل

 .يا ابن أخي أقتلت ابن عمك وأسأت إىل لرمحك، وأمثت نفسك: فالتفت إىل أبن أخيه وقال
مث التفت إىل ابنه وقال قم أطلق سراح ابن عمك، وأدي الدية إىل أمك، وجهز أخاك مث آذنا بعد                   

 . أكرباهللا. ذلك، واستمر يف جملسه، نعم مل يتحرك من جملسه
 :ميمون ابن مهران

 كـان جالسـا مـع أصحاب يف جملسه، فجاءت اجلارية حتمل مرقة حارة لتقدمها هلم، فعثرت                
w .وسقطت املرقة على ميمون ابن مهران، فغضب غضبا شديدا، وكاد أن يعاقبها
w
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 .فكظم غيظه )والْكَاِظِمَني الَْغْيظَ(: فقالت له حسبك، أمل تسمع إىل قوله تعاىل
 .قال قد عفوت عنك )الَْعاِفَني َعِن النَّاِس َو(  قالت
 . حرة لوجه اهللا جل وعالأنيتقال  )َاللَُّه ُيِحبُّ الُْمْحِسِنَني( :قالت

 :احللم أيها األخوة زين ومن زينة الرجال
 تسامى هبا عند الفخار حليم......... أال إن حلم املرء أكرم نسبة 

  احللم مل يندم عليه كرميأرى..... فيا رب هب يل منك حلما فإنين
 وأكره أن أعيب وأن أعابا....... أحب مكارم األخالق جهدي
 وشر الناس من يهوى السبابا...... وأصفح عن سباب الناس حلما

 ومن حقر الرجال فلن يهابا............ ومن هاب الرجال هتيبوه
 . األعراض عن اجلاهلني-

 :وعالوهذا مما يساعد على ضبط النفس، يقول جل 
َوِعَباُد الرَّْحَمِن الَِّذيَن َيْمُشونَ َعلَى      (:ويقول،  )ُخـِذ الَْعفَْو َوأُْمْر ِبالُْعْرِف َوأَْعِرْض َعِن الَْجاِهِلنيَ       ( 

رُّوا َوالَِّذيَن ال َيْشَهُدونَ الزُّوَر َوِإذَا مَ      ( :ويقول،  )الْأَْرِض َهْوناً َوِإذَا َخاطََبُهُم الَْجاِهلُونَ قَالُوا َسالماً      
 ).ِباللَّْغِو َمرُّوا ِكَراماً
كـان األحنف يسري إىل جملسه، وورائه رجل يتبعه ويسبه ويشتمه، فلما قرب             ومـرة أخـرى     

األحنف من بيته وقف وقال هلذا الرجل الذي يسبه ويشتمه، وكان جيري خلفه منذ مسافة، قال                
 رجل فقال ملاذا؟له يا أخي اعطين ما بقي عندك، أكمل السب والشتام، فأستغرب ال

قال أخشى أن أدخل إىل حاريت وأنت تسبين فرياك سفهاء قومنا فيؤذوك وأنا ال أريد أن يؤذوك،                 
 .فأطرق الرجل حياء وانصرف

 فمضيت مث قلت ال يعنيين........... ولقد أمر على اللئيم يسبين 
 ألصبح الصخر مثقاال بدينار...... لو كل كلب عوى أقمته حجرا 

 .ن اجلاهلني منهج يؤدي إىل ضبط النفسفاإلعراض ع
w . دفع السيئة باحلسنة-
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َوال َتْسَتِوي الَْحَسَنةُ َوال السَّيِّئَةُ اْدفَْع ِبالَِّتي ِهَي أَْحَسُن فَِإذَا الَِّذي َبْيَنَك َوَبْيَنُه َعَداَوةٌ              ( : يقول تعاىل 
َوِإمَّا َيْنَزغَنََّك ِمَن   *  َصَبُروا َوَما ُيلَقَّاَها ِإلَّا ذُو َحظٍّ َعِظيٍم         َوَما ُيلَقَّاَها ِإلَّا الَِّذينَ   * كَأَنَّـُه َوِليٌّ َحِميٌم     

 ).الشَّْيطَاِن َنْزغٌ فَاْسَتِعذْ ِباللَِّه ِإنَُّه َسِميٌع َعِليٌم
اتق اهللا حث ما كنت وأتبع السيئة احلسنة متحوها وخالق الناس           ( ): صلى اهللا عليه وسلم   (ويقول  

 ).خبلق حسن
 .ستشارة اال-

نعـم ممـا يعـني عـلى ضبط النفس االستشارة فيما جيب اختاذه من املواقف الطارئة واملفاجئة      
فَِبَما َرْحَمٍة ِمَن اللَِّه ِلْنَت لَُهْم َولَْو كُْنَت فَظّاً غَِليظَ الْقَلِْب لَاْنفَضُّوا ِمْن             ( : واالسـتعداد لذلـك   

 َوَشاِوْرُهْم ِفي الْأَْمِر فَِإذَا َعَزْمَت فََتَوكَّلْ َعلَى اللَِّه ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ            َحْوِلَك فَاْعُف َعْنُهْم َواْسَتْغِفْر لَُهمْ    
 ).الُْمَتَوكِِّلَني

 ولكن ما معىن أن نتشاور؟
هذا اليوم أن يستفزنا أحد، واحتمال عند وقوع هذا  هو أن نقول نتوقع أن حيدث كذا، واحتمال         

 األمر أن حيدث كذا، ماذا تنصحونا ؟
فنتشـاور عن احلدث قبل وقوعه، فإذا وقع وإذا حنن قد قلبنا النظر، وإذا حنن قد استشار بعضنا                  
بعضـا، فنعرف كيف نتصرف، أما إذا أقدمنا دون استشارة فقد يكون أحدنا يرى احلسن خطأ                

 ).أَفََمْن ُزيَِّن لَُه ُسوُء َعَمِلِه فََرآُه َحَسناً ( : واخلطأ حسن
 . الصرب والتقوى-
: ( ، ويقول)َوِإنْ َتْصِبُروا َوَتتَّقُوا ال َيُضرُّكُْم كَْيُدُهْم َشْيئاً ِإنَّ اللََّه ِبَما َيْعَملُونَ ُمِحيطٌ      ( : ول تعاىل يق

 ذَِلَك ِمْن   َوِإنْ َتْصِبُروا َوَتتَّقُوا فَِإنَّ    ( :ويقول،  )ِإنَُّه َمْن َيتَِّق َوَيْصِبْر فَِإنَّ اللََّه ال ُيِضيُع أَْجَر الُْمْحِسِننيَ         
 ).َعْزِم الْأُُموِر

 :ويقول الشاعر يف الصرب
 وكل وقت له أمر وتدبري...... أصرب قليال فبعد العسر تيسري 
w وفوق تدبرينا هللا تدبري.......... وللمهيمن يف حاالتنا قدر
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 لكنت باركت شكرا صاحب النعم..... أصرب فبالصرب خري لو علمت به
 صربت قهرا على ما خط بالقلم.... اوأعلم بأنك إن مل تصطرب كرم

 وكن صبورا إذا أتتك مصيبة......... كن حليما إذا بليت بغيظ
 مثقالت يلدن كل عجيبة..........  من الزمان حباىلفالليايل

 ال تعجلن فإن العجز بالعجل..... أصرب قليال وكن باهللا معتصما
 ن العسللكن عواقبه أحلى م....... الصرب مثل امسه يف كل نائبة
 صربت على اإلساءة وانطويت...... إذا جرحت مساويهم فؤادي
 كأين ال مسعت وال رأيت......... وجئت إليهمو طلق احمليا

 . فالصرب من أعظم العالج يف مسالة ضبط النفس
 . االلتزام مبا ورد يف الشرع الذهاب الغضب-

ضبط النفس يعين مدافعة     وهـي وسـيلة عظيمة جتمع عدة وسائل، فأنتم تعلمون أن موضوع             
 .الغضب، فكيف يدفع الواحد منا غضبه

فمـثال إذا غضب الواحد منا على زوجته أو على ابنه، أو على أقاربه، أو أثاره الغضب على أمر                   
 من أمور الشرع، فكيف يذهب هذا الغضب؟

جد هـذا املوضـوع حيتاج بذاته إىل حماضرة خاصة، وأحيل األخوة إىل كتاب للشيخ حممد املن               
، وهي رسالة مجيلة ذكر فيها بابا عن الغضب، وكيف نعاجل الغضب،            )شكاوى وحلول (بعنوان  

وأذكـر لكم هنا أبرز الوسائل اليت مستطيع أن ندفع هبا الغضب، وقد وردت يف ذلك أحاديث                 
 :كثرية منها

عليه صلى اهللا   (كنت جالسا مع النيب     : فعن سليمان بن سرد قال    : االسـتعاذة باهللا من الشيطان    
صلى اهللا عليه   (ورجـالن يستبان، فأحدمها أمحر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال النيب           ) وسـلم 
إين ألعلم كلمة لو قاهلا ذهب عنه ما جيد، لو قال أعوذ باهللا من الشيطان لذهب عنه ما                  ): وسلم
 .إذا غضب الرجل فقال أعوذ باهللا سكن غضبه) صلى اهللا عليه وسلم(وقال . جيد

w .من الشيطان وسيلة مهمة من وسائل ضبط النفسإذا التعوذ 
w
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صلى اهللا عليه   (فيا أخي الكرمي إذا غضبت إياك والكلمة، أخرج واترك املوضع، قال            : السكوت
 ).إذا غضب أحدكم فليسكت( ):وسلم

إذا غضب أحدكم وهو قائم     ):(صلى اهللا عليه وسلم   (قال  : السـكون وتغيري احلالة اليت هو عليها      
 ).هب عنه الغضب وإال فيضطجعفليجلس، فإذا ذ

أوصين، قال ال   ) صلى اهللا عليه وسلم   (قال رجل للنيب    : (وهـذا حديث يبني لنا كيف نتصرف      
يقول هذا الصحايب ففكرت    .)تغضب، قال أوصين، قال ال تغضب، قال أوصين، قال ال تغضب          

 .ما قال فإذا الغضب جيمع الشر كله) صلى اهللا عليه وسلم(حني قال النيب 
 كنت مع زوجتك تتكلم مثال، اعلم أنك لو أنفذت غضبك فقد يقع الطالق، وماذا بعد                فـإذا 

 .الطالق ؟، لو كنت مع خصم لك وغضبت فقد حيدث ما ال حيمد عقباه
 :أذكر هنا قصة عجيبة حدثت قبل سنوات

امـرأة مـن أهل السنة ذهبت لشراء اللحم، وكان بعض اجلزارين يف تلك البالد من الرافضة،                 (
ت إىل أحد اجلزارين وكان رافضيا، فقالت أريد منك حلم، فقام وأعطاها حلما، فلما نظرت               فذهب

وكان ذلك  (الـلحم فإذا هو قد غشها، فغضبت ورمت اللحم عليه وقالت أعطي هذه للخميين               
، فمـا كان من هذا اجلزار إال أن رفع السطور وقسمها نصفني، عليه من اهللا ما                 )أيـام الـثورة   

 م الغضب ؟أرأيت). يستحق
فالغضـب أيها األخوة سببا ألكثر مشاكل القتل، نعم تبدأ مشاجرة عادية مث تتطور شيئا فشيئا                

 .حىت تصل إىل القتل
 وهو من أعظم ما يضبط النفس، فالدعاء سالح، أن يلح اإلنسان على اهللا بالدعاء أن                :الدعـاء 

 . أن يثبت أقدامكميرزقه حلما وعلما ويقينا وثباتا، نعم خاصة الثبات، أدعوا اهللا
 .هذه أبرز وسائل ضبط النفس
 :وأخري أقف مع نقطتني مهمتني

 :األوىل مثار ضبط النفس* 
w .أوال مثرة من مثار ضبط النفس االتصاف بصفة من صفات املتقني -
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 ). النَّاِس َواللَُّه ُيِحبُّ الُْمْحِسِنَنيالَِّذيَن ُيْنِفقُونَ ِفي السَّرَّاِء َوالضَّرَّاِء َوالْكَاِظِمَني الَْغْيظَ َوالَْعاِفَني َعِن( 
 .تفويت الفرص على األعداء، ومحاية الصحوة من املتربصني

يـا شبابنا يا إخواننا واهللا إن األعداء يتربصون ويتمنون أن يقع من شباب الصحوة، ومن طالب                
ر ضبط النفس   العـلم تصرفات تكون مربر لإليقاع هبم، ففوتوا الفرصة عليهم، فإن من أعظم مثا             

 .تفويت الفرصة على األعداء
 . جتنيب النفس احلسرة والندامة-

وكـم مـن الناس يف السجون يتحسرون على نزوة حصلت، كم من الرجال يف داخل بيوهتم                 
 .يتأثرون ويتحسرون على خراب بيوهتم

 جاءين رجل منذ أيام يقول يل أحبث يل عن خمرج، قلت ما الذي حدث؟
ه هي املرة الثالثة أي بانت منه، وكنت مغضبا ومشكليت اآلن أطفايل ماذا             قال طلقت زوجيت وهذ   

 .افعل هبم؟ إن جلسوا معي مشكلة وإن ذهبوا معها مشكلة
وهـو اآلن يعيش يف حالة ال يعلمها إال اهللا، ومل أجد له خمرج ألنين وجدت أن أسباب الغضب   

لطلقات خارجة عن إرادته، فقلت ال      الـيت أدت به إىل الطالق ال تربر أن نعترب أن إحدى تلك ا             
 .أجد لك حال وأذهب إىل من هو أعلم مين

 .وهو اآلن يعيش حسريا كسريا متأملا بسبب غضب مل يكظمه، فخرب بيته
وإنين هنا أوجه اآلباء واألمهات إىل الترفق بأبنائهم وإىل كظم الغيظ مع منهم حتت أيديهم، فقد                

) ص(واحلسني، ويفرح فرحا شديدا مبقدميهما، كان  رفـيقا بأبنائه يداعب احلسن      ) ص(كـان   
وهو يصلي حيمل إمامة، فإذا سجد وضعها وإذا قام محلها، كان لطيفا باألطفال، كان يداعب أبا                

 .- طائر كان يلعب به - يا أبا عمري ما فعل النغري: عمري طفل من األطفال ويقول له
 :ل فيها العربةأما ما يفعله بعض اآلباء فخذوا بعض هذه القصص ولع

دخـل أحد اآلباء يوما على أوالده فوجدهم قد عبثوا يف أثاث املرتل، تعلمون عن لعب الصغار                 
 .يلحق بعضهم بعضا، وقد يرمون كرة وقد يكسرون شيئا أو يفسدون شيئا
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فغضـب غضبا شديدا ونادى أكربهم وربطه بيديه ربطا شديدا، وأقسم على أمه إن فككته من                
 .رباطه فأنت طالق

وكـان الطفـل يبكي بكاء شديدا ويتأوه واألب ال يتصرف وال حيرك ساكنا حىت ازرقت يدا                 
 ؛:أخذه إىل املستشفى فقالوا له. الطفل

ال خالص إال بأن نقطع يدا أبنك، حيث أن هذا الدم إن وصل إىل القلب مات الطفل، فأضطر                   
 .بعد أن اقتنع أن يوقع على قطع يدا أبنه، وهو يبكي

 :ت العملية وأفاق الطفل وجاء أبوه يزوره وكان يقول ألبيهوملا انته
يـا أبيت أعد إىل يدي ولن أعبث بأثاث املرتل، واألب كلما رأى أبنه بكى وتأثر بسبب تصرف                  

 .أهوج كان هو أعقل من أن يفعل ذلك
تهي، و يقول يل أحد اآلباء إن أحد أبنائي كان عاصيا ومفرطا وكنت آمره وأهناه ومل يأمتر ومل ين                 

 .وقد كان هذا األب قواما صواما فقام ودعا عليه
وأثـناء جميء ابنه من إحدى املباريات وقع له حادث وأصيب بشلل، وهللا لقد رأيت هذا االبن   

 .وهو مشلول على الكرسي، وأبوه يقول أن أذاه بعد شلله كان أعظم من أذاه قبل شلله
ويف هناية املطاف ما كحان منه إال أن        كان يكسر زجاج البيت، كان يسب أهله كان يؤذيهم،          

 .أحرق نفسه مع البيت، مث تويف أبوه بعد ذلك
فـبعض األمهـات هداهن اهللا تدعو على أبنه غضبا، وقد توافق ساعة إجابة، فيا أخيت الكرمية                 

 :عودي لسانك بدال من أن تقويل أهلكك اهللا أن تقويل أصلحك اهللا
  من زلة اللفظ أو من زلة القدم........عود لسانك قول اخلري تنجو به

َوالَِّذيَن َيقُولُونَ َربََّنا َهْب لََنا ِمْن ( : فـبدل أن تسـب أدعو ألبنك، بدال أن تدعو عليه أدعو له   
 ).أَْزَواِجَنا َوذُرِّيَّاِتَنا قُرَّةَ أَْعُيٍن َواْجَعلَْنا ِللُْمتَِّقَني ِإَماماً
 أن خيرج يف الظالم لينفذ له حاجة من احلوائج،  أحـد اآلباء شد على ابنه وغضب عليه، وأمره 

واالبـن الصـغري اخلائف يقول ال أستطيع، فأصر عليه والده وهو يقول له أنت جبان أخرج،    
w .فخرج وكان عمره عشر سنوات، فلما عاد االبن رجع وقد فقد عقله
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 .فأقول رفقا بأبنائكم، لطفا بأبنائكم، رمحة بأبنائكم
 . القدوة الصاحلة-

 مـن األطفال خرج يف يوم من األيام مع جمموعة من الدعاة، فلما وصلوا إىل القرية اليت                  طفـل 
كل منا يذهب إىل شارع ويطرق البيوت على أهل هذه البلدة ويقول إن             : ذهـبوا إلـيها قالوا    

 .إخواننا لكم قد جاءوا لزيارتكم وهم سيلقون درسا أو حماضرة يف املسجد الفالين
باب أحد الناس، فخرج عليه صاحب البيت ورمبا كان نائما أو مشغوال            هذا الطفل ذهب وطرق     

أو لسبب من األسباب، فلما خرج قال للطفل ملاذا طرقت الباب، قال حنن إخوان لكم جئنا من                 
مدينة كذا ونريد أن نزوركم وأن حتضروا معنا بعض الدروس، قال أمن أجل هذا تطرق الباب،                

 .مث بصق يف وجهه بغضب
احلمد هللا الذي أوذيت يف     : من هذا الطفل إال أن مسح البصاق يف وجهه وهو يقول          فمـا كان    

 .سبيلك مث انصرف
 ؛:هذا الرجل وقف مشدوها، فما كان منه إال أن حلق بالطفل وقال له

قف يا بين، لقد أخطأت عليك، أين إخوانك فأنتم ضيوف علينا وأريد أن تساحمين، مث ذهب معه                 
 .أرأيتم القدوة الصاحلة، حنتاج إىل قدوات لضبط النفس. همإليهم وجلس معهم وأكرم

 
 :أخريا وقفات مهمة*
 : الوقفة األوىل-

اعلموا أن عدم ضبط النفس مظهر ضعف ال مظهر قوة، يعين إذا جاء إليك إنسان وقال أن فالنا                  
شديد ليس الشتمىن أو تصرف كذا وأين ضربته، فال تقل له أنه بطل، أبدا فهو باحلقيقة ضعيف،  

َوِإنْ َتْصِبُروا َوَتتَّقُوا ال َيُضرُّكُْم كَْيُدُهْم      ( . بالصـرعة، إمنا الشديد الذي ميلك نفسه عند الغضب        
 ).َشْيئاً 

 :يقول اإلمام أمحد رمحه اهللا مبينا هذه املسألة
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الصدع باحلق عظيم حيتاج إىل قوة وإخالص، فاملخلص بال قوة يعجز عن القيام به، والقوي بال                (
ص خيذل، فمن قام هبما كامال فهو صّديق، ومن ضعف فال أقل من التأمل واإلنكار بالقلب،                إخال

 ).وليس بعد ذلك إميان
 .إذا عد ضبط النفس مظهر ضعف ال مظهر قوة

 : الوقفة الثانية-
هـناك فرق عظيم بني ضبط النفس وبني الذل، فقد يقول قائل أن املعىن أن كل ما جاءنا نصرب                   

 .دي بنا إىل الذل والضعف، أقول العليه، وهذا يؤ
 :فرق بني الذل وبني ضبط النفس

 .ضبط النفس هو حتمل األذى يف سبيل اهللا، من أجل اهللا ومن أجل دعوته
 .ضبط النفس هو حتمل األذى والنظر يف مآالت األمور

 .ضبط النفس هو مراعاة قواعد املصاحل واملفاسد
فال، وبارك اهللا فيك، أما إن كنت قادرا ولن يترتب          فإذا كان تصرفك سيجر علينا مصيبة أعظم        

 .على ذلك مفسدة فأقدم وبارك اهللا فيك، إن كنت صاحب سلطة فأدب هؤالء
، كثري من الناس يتحمل األذى أمـا الـذل فهـو حتمل األذى واإلهانة من أجل مصلحة النفس           

 خيشى من أي أذى     واإلهانة من أجل مصلحة نفسه، خيشى على وظيفته، أو خيشى أن يسجن، أو            
 .شخصي وهذا هو الذل

) صلى اهللا عليه وسلم   (هؤالء هم الذين يتربون على الذل، أما أن تتحمل يف سبيل اهللا، فالرسول              
، بل شجوا رأسه    )صلى اهللا عليه وسلم   (قـد وضـع السلى على رأسه الكرمية فما حركه وصرب            

 ).صلى اهللا عليه وسلم(وصرب 
وبني الذل حىت ال يقع وهم، أو يتصور أحد منكم أن هناك            فيجـب أن نفرق بني ضبط النفس        

 .خلط بني األمرين
 ال حنن ال نقبل بالذل وال نرضى به أبدا، ولكن هناك فرق بني              ،)أَِذلٍَّة َعلَى الُْمْؤِمِنَني أَِعزٍَّة َعلَى      ( 

 .األمرين فلتنتبهوا
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 :الوقفة األخرية* 
ا، وهذا آخر ما أختم به كالمي ألمهيته، الغضب         أن الغضب هللا إذا انتهكت حمارمه مطلوب شرع       

مـن أجـل اهللا إذا انتهكـت حمارمه مطلوب شرعا ولكن بضوابطه الشرعية، ضوابط املصلحة                
 .واملفسدة

الرحيم احلليم قد غضب غضبا شديدا عندما خرج والصحابة         ) صلى اهللا عليه وسلم   (فالرسـول   
أو كحب الرمان، ) صلى اهللا عليه وسلم (يتكـلمون يف القـدر، وكأن ما تفقأ يف وجهه الرمان    
 .وقال أيضرب بكتاب اهللا بعضه ببعض وأنا بني أظهركم

أفتان أنت : وقال) صلى اهللا عليه وسلم(وعندما بلغه أن معاذا كان يطيل الصالة يف الناس غضب     
 .يا معاذ

 ).صلى اهللا عليه وسلم(وعندما دخل على عائشة ووجد يف غرفتها صور غضب 
يا إسامة أتشفع يف    : وقال) صلى اهللا عليه وسلم   (ء إسامة يشفع يف املخزومية غضب       عـندما جا  

 .حد من حدود اهللا
صلى (، فقال الرسول    )ال إله إال اهللا   (وعـندما قتل إسامة الرجل الكافر الذي قال يف آخر حياته            

وغضب يوم القيامة   أقتلته وقد قال ال إله إال اهللا؟ ماذا تفعل بال إله إال اهللا              ): اهللا علـيه وسـلم    
 ).صلى اهللا عليه وسلم(

صلى اهللا عليه   (ولكن غضبه مل خيرجه عن احلد الشرعي، وحاشاه من ذلك، بل إن غضبه شرعيا               
 ).وسلم

إذا الغضب هللا يف ضوابطه الشرعية، وإذا مل يؤدي إىل مفسدة أعظم، وضبط هبذه الضوابط فهو                
 .مطلوب، والذي ال يغضب هللا ال خري فيه

 : بعض الشعراء بعضا من ذلكوقد ذكر
 إىل اجلهل يف بعض األحايني أحوج...... إذا كنت حمتاجا إىل احللم إنين 
 ويل فرس للجهل باجلهل مسرج....... ويل فرس للحلم باحللم ملجم 

w ومن شاء تعوجيي فإين معوج........ فمن شاء تقوميي فإين مقوم 
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 .وحنن ال نسميه جهال، ولكن الشاعر مساه جهال
 وخريت أىن شئت فاحللم أفضل....... إذا كنت بني احللم واجلهل ناشئا
 ومل يرضى منك احللم فاجلهل أمثل..... ولكن إذا أنصفت من ليس منصف

 .واجلهل هنا يقصد به الغضب
 بوادر حتمي صفوه أن يكدرا...... وال خري يف حلم إذا مل يكن له
  ما أورد األمر أصدراحليم إذا...... وال خري يف جهل إذا مل يكن له

 .فأقول إن الغضب يف اهللا، والغضب هللا وحملارم اهللا وضبط بضوابطه الشرعية فهو مطلوبا شرعا
 :وختاما

 .أسال اهللا أن ينفعنا مبا علمنا، وأن جيعلنا ممن يستمعون القوا فيتبعون أحسنه
 .أقول قويل هذا وأستغفر اهللا يل ولكم

 .آله وصحبه وسلموصلى اهللا على نبينا حممد وعلى 
 .مت حبمد اهللا وتوفيقه

……………………………………………………… 
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