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من أخالق النبي صلى اهلل عليه وسلم  ...الغضب هلل

الحمد هلل رب العالمين ,والصالة والسالم على خير خلق هللا محمد ,وآله وصحبه ومن وااله ,أما بعد,,,
فإن الغضب تغير يحصل عندد لليدان دم البلدب؛ ليحصدل عنده الفيدلل للصددر ,وهد خلدق نسدن يددى علدى
اليدة واليجاعة إذا كان نصرة هلل تعالى ,ولرس له  ,ورفعة للواء الحق والخير ,وهو خلق ذميم إذا كان نصرة
للنفس ,أو للقرابة ونحوها بغير وجه حق.
وقد كان من أخالق النبل  أن ال يغضب لنلسه أبدا ,بل كان لضبه هلل تعدالى ,فدإذا أوذي فدل نلسده علدا وصدل, ،
ولكن إذا انفهكت نرمة من نرمات هللا عز وجل لضب  ,فلما ُ
ش َّج وجهه اليريف ي م أند علا ,وقاى :اللهم اللر
لب مل فإنهم ال يعلم ن ,وقداى عبدد هللا بدن مسدع د :كدننل أنردر إلدى النبدل  يحكدل نبيدا مدن اننبيداض بدربه ق مده
فندم ه ,فه يمس ،الدم عن وجهه ,ويب ى( :رب اللر لب مل ,فإنهم ال يعلم ن)

مفلق عليه.

وعن أم سليم ربل هللا عنها أن النبل  قاى( :إنما أندا بيدر ,أربدى كمدا يربدى البيدر ,وألضدب كمدا يغضدب
البيدر) رواه مسددلم ,وإذا كدان النبددل  يغضببك كمببا يغضبك البإببرل فب ن البننيا لببم تكببن هب التب تغضبببه ,ولببم تكببن
نر ظ النلس هل الفل تغضبه ,ولم يكن الماى ه الذي يغضبه؛ بدل لضدب نبيندا  هلل تعدالى ,وربداض هللا تعدالى
ه الذي يربيه.
وقد جاض فل نديث هند بن أبل هالة وه يصف النبل  ,قاى :ال تغضبه الدنيا ,وما كان منها ,فإذا تعدي الحق لدم
يبم لغضبه شلض نفى ينفصر له ,وال يغضب لنلسه ,وال ينفصر لها.

رواه الفرمذي

وعن جابر بن عبد هللا قاى :كان رسد ى هللا  إذا خطدب انمدرت عينداه ,وعدال صد ته ,واشدفد لضدبه ,نفدى كننده
منذر جيش ,يب ى( :صبحكم ومساكم)

رواه مسلم

ولضب  من العمل الذي ينلر المؤمنين ,فعن ابن مسع د قاى أتدى رجدل النبدل  فبداى :إندل نتدنخر عدن صدالة
الغداة من أجل فالن ,مما يطيل بنا ,قاى :فما رأيت رس ى هللا  قط أشد لضبا فل م عرة منه ي مئذ ,قداى :فبداى:
(يدا أيهدا الندا  :إن مدنكم منلدرين ,فدنيكم مدا صدلى بالندا

فليفجد  ,فدإن فديهم المدريا والكبيدر وذا الحاجددة).

رواه

البخاري

وإذا كان النبل  يغضك ف نه كان يملك نفسه ,وإن إنة لضبه لم تكن تخرجه عن الحق ,وكدان مدن ق لده( :لديس
اليديد بالصرعة ,إنما اليديد الذي يملك نلسه عند الغضب).

رواه مسلم

أيهاااألحبابااا  :إن اإلنسببان أحيان با إ إذا بضببك لببم يملببك نفسببه فيخببر عببن الحببق ,وقببن يس ب ء ا نك مببا الخببالق
والمخلوق ,فلنحرص على السكوت وقت الغضك ,قال النب ( :علم ا ويسروا وال تعسروا ,وإذا لضب أندكم
فليسكت) صححه انلبانل ,ولنفق هللا تعالى ,البائلَ ﴿ :وَم ْن يَت ِ
َّق اللَّهَ يَ ْج َع ْل لَهُ ِم ْن أ َْم ِرهِ يُ ْس ًرا﴾[الطالق.]4:

