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    "ُ  ُيَناِجي رب  كم ِإَذا َقام ِفي َصالِت  َفإنّ أَحدَ  "إنّ  - نن رضي اهلل-شرح حديث أنس 
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 
 الحمد هلل، والصالة والسالم عمى رسول اهلل، أما بعد: 

-أن النبيي  ،-رضيي اهلل عني -، وهو حديث أنس "الشرعالغضب إذا انتهكت حرمات "فهذا آخر حديث في باب 
إن ))ي فييي وههيي  فلييام فحكيي  بيييد  فلييال: ة فييي اللبميية فشييع ذلييت عمييي  حتييى ر  ييخامييرأى ن   -صييمى اهلل عمييي  وسييمم

ن رب  بين  أحدكم إذا قام في صالت  فإن   ولكن عن يسار   ،أحدكم ِقبل اللبمة فال يبزقن   ،بين اللبمةو يناهي رب ، وا 
، متفييع (1)أو يفعييل هكييذا(())ثييم رد بعضيي  عمييى بعييض فلييال:  ،  فبصييع فييي ثييم أخييذ طيير  ردا يي ،((تحييت قدميي أو 
 .عمي 

 يعني: في هدار اللبمة.، "رأى نخامة في اللبمة"
تبيارت -لميا فيي  مين سيو  امدب مي  اهلل  ؛-صيمى اهلل عميي  وسيمم-، بمعنى: أن ذلت سيا  النبيي "فشع ذلت عمي "

 .-وتعالى
لمب يظهر فيي  الفالوه  مرآة لما في  ،ي أثر ذلت في وهه  من الضيع والغضب، يعني: ر  ي في وهه ""حتى ر  

 .السرور والغضب والرضا والفرح والحزن
 .هذا هو المراد، واهلل أعمم ،ل ذلت إلى أحدلم يكِ و  ،، يعني: بعود ونحو  كان في يد "فلام فحك  بيد "

ن ربي  بيني  وبيين اللبمية ،فإن  ينياهي ربي إن أحدكم إذا قام في صالت  ))فلال:  ، أحيدكم ِقبيل اللبمية(( فيال يبيزقن   ،وا 
، عيين يسييار  هييذا إذا كييان ))ولكيين عيين يسييار  أو تحييت قدميي ((، -تبييارت وتعييالى-لمييا فييي  ميين سييو  امدب ميي  اهلل 

ويصيمون  ،ليتوييدفن ذ ،حييث   ف يرش قيديماً ولربميا يحتميل ذليت فيي المسياهد  ،أو نحيو هيذا ،اإلنسان في صيحرا 
 هذا   يمكن و  يتأتى. في نعالهم، أما اليوم فإن

، يعنييي: يمكيين أن يأخييذ ، فلييال: أو يفعييل هكييذا"ثييم رد بعضيي  عمييى بعييض ،  فبصييع فييي ثييم أخييذ طيير  ردا يي"قييال: 
، ومثيل هيذا ميا يفعمي  بعضيهم يكيون فيي  آثيار السيوات بلاييا السيوات فهيو فيي دياًل وهذا اآلن متيسير ويبصيع فيي من

وليي  شييب  بهييذا الييذي نحيين  ،وهييذا أميير   يميييع ،خييرج هييذا بييين حييين وآخيير كأنيي  يبصييع إلييى ههيية اللبمييةة ي  الصييال
ن لم يكن مثم  ،بصدد   .وا 

 -هييل هالليي -واستشييعار مناهيياة المعبييود  ،والتييأدب ميي  اللبميية ،-تبييارت وتعييالى-فهييذا الحييديث فييي  امدب ميي  اهلل 
ا فييأراد أن يييتخمص منيي  فييي صييالت ، والشيياهد فييي  هييو مييا وكييي  يفعييل ميين عييرض ليي  شييي  ميين هييذ ،فييي الصييالة

 .يتعمع بالغضب
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وما شاب  هذا يمكين أن الغضب  النصوص التي ها ت في كظمأقول: ة ما يمكن أن يلال في هذا الباب وخالص
يل  في قمب اإلنسان من غير إرادة، وهيذ  امميور التيي تلي  فيي قميب العبيد مين غيير إرادة ن الغضب أمر إنلول: 

بمعنيى أني  متبميد  ،يكاد يغضب  شي   والناس يتفاوتون في هذا غاية التفاوت، من الناس من  ، ي حاسب عميها 
اإلحساس، وهذا وص  مذموم، ومن الناس من يستفز  أدنى امشييا  فهيو سيري  الغضيب، وهيذا أيضيًا ميذموم فيي 

ح أو نحييو ذلييت ميين اممييور التييي لتلبيييوهييي مييا إذا ظهييرت آثييار ذلييت الغضييب بالشييتم أو الضييرب أو ا ،حييدةاحييال و 
أو يسيييتعهل فيييي الطيييالع أو نحيييو ذليييت مميييا يتهيييارى النييياس معييي  مييي  دواعيييي  ،تحصيييل بهيييا اإلسيييا ة إليييى النييياس

فهذا هو المذموم، وأما إذا كان اإلنسان ي سرع إلي  الغضب لكني  يكظيم ذليت فيال يصيدر مني  ميا   يمييع الغضب، 
م  أن من كان معتدل الطبي  فهيو أكميل ممين كانيت دواعيي الغضيب  ،  الذممن امقوال والفعال فإن ذلت   يمحل

، ولهيذا -واهلل تعيالى أعميم-ولكين فيميا يتعميع بالميذموم شيرعًا ميا هيا ت النصيوص فيي  هيو ميا ذكيرت  ،ت سرع إليي 
 فإن اللاعدة التي ذكرتها في مناسبات شتى وهي أن خطاب الشارع إذا ها  يأمر بشي  أو ينهى عن شيي  غيير

صمى اهلل -فإن ذلت يتوه  إلى سبب  أو إلى أثر ، فإذا قال النبي  -وسعها واهلل   يكم  نفسًا إ -ملدور لممكم  
يي -عمييي  وسييمم     يممييت هييذا، فهنييا إمييا أن يتوهيي  إلييى أنيي ميي ، (2)  تغضييب(())أوصييني، قييال:  :ا قيياللمرهييل لم 

ما أن يتوه  إلى امثر ،السبب   .وا 
يعنيي ليسييت قضيية وقتييية،  ،وهيذا يحتيياج إليى ممارسيية ،إلنسييان أن ييروض نفسيي  عميى الحمييمفالسيبب مييثاًل يمكين ل
نمييا  ، يمكيين بمحظتي  فييي امميور المسيتفزة مميين كيان طبعيي  الغضيب يتوهي  إلييى سيبب  هيذا  :يعنيي: حينميا يلييال وا 

ثاًل النيياس تييذكر بعييض اممييور، يعنييي: ميييحتيياج إلييى تييرويض وتربييية، وميين أحسيين امشيييا  فييي مثييل هييذا هييو أن ي
إذا غضيب  ،تتعطل معاممت  ونحو ذلت ،تنغمع اممور في وهه  عندمايغضبون في الزحام، يغضبون في الحج، 

  أو في هذ  الحافمة هي تنفتح الطرع أمامت؟! ينتهي كل شي ؟ يذهب الزحام؟  ،اآلن وهو هالس في هذ  السيارة
وتييؤذي نفسييت  ،إنمييا أنييت تحييرع نفسييت ،شيياحنةعنييت وأنييت تحتييرع فييي وسييط هييذ  ال عيير الهييواب:  ، مييا أحييد 

هبيل ليرأى السييارات بيين هيؤ   الحهياج وليو نظير اإلنسيان مين  ذر ة، والعيالم هيؤ   ميا شيعروا بيت أصيالً  ،وتضرها
 عب.بأمثال الم  

أن من اممور التي تعين  عمى تيرويض الينفس  كذلتويمكن أن يهدأ،  ،فأقول: يتذكر اإلنسان هذ  المعاني حينها
 -صييمى اهلل عمييي  وسييمم-كييذلت أيضييًا امشيييا  التييي ذكرهييا النبييي  ،مييا هييا  فييي فضييل الحمييم وذم الغضييبيتييذكر 

، وأخبرنيا أن (3)أعيوذ بياهلل مين الشييطان اليرهيم(( :ممة لو قالهيا هيذا ليذهب عني  ميا يهيد))إني معمم كحينما قال: 
  الوقتييية أن اإلنسييان يسييتعيذ بيياهلل ميين الشيييطان ، فميين امشيييا(4)الغضييب همييرة يمليهييا الشيييطان فييي قمييب ابيين آدم

ذا كيان قا ميًا يهميسأ بطف  الرهيم، يتوضأ فإن  همرة من نار فيناسب ذلت الما  أن ي   والعمميا  ذكيروا فيي هيذا  ، ، وا 
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ذ ،أو يييؤذي نفسيي  ،أنيي  يهمييس ميين أهييل أن   يتحييرت ويتصيير  تصييرفات يعتييدي فيهييا عمييى اآلخييرين ا فيييهمس، وا 
 من أهل أن يسيطر عمى تصرفات  وهوارح ، هذا فيما يتعمع باممور اآلنية.يضطه ؛ كان هالسًا فم

ميي بمين يسيتفز  دا ميًا، يعنيي: اإلنسيان قيد ومما ينف  في ترويض الينفس فيي الحيال ومي  الوقيت أن اإلنسيان إذا ابت  
نحو ذلت فماذا يفعل؟ يعتبر أن أو  ،أو بزميل في الدراسة ،أو بولد يستفز  دا ماً  ،ةي بتمى برفيع في العمل أو بزوه

نمييا الحمييم  ،))إنميا العمييم بييالتعمميلييول:  -صييمى اهلل عمييي  وسييمم-النبيي  ،مثيل هييذا اآلن ميييدان لمتطبيييع والتهريييب وا 
إليي  مين أهيل أن ييتعمم  -عيز وهيل-فرصية سياقها اهلل  ، بمعنى أن  يتكمي  الحميم فيعتبير هيذا اإلنسيان  (5)بالتحمم((

، طبعيًا فيي البدايية الهيدو  من  التصرفات المعتادة المستفزة يبتسم ويلابيل ذليت بشيي  مين فإذا صدرت ،عمي  الحمم
لكين ي هيرب ميرة  ،أن  يلابم  بحمم مين نيار حينميا يصيدر مني  ميا يسيتفز  تعود ،قد يستغرب من  ما تعود ا بتسامة

هديية، يأخيذ أشييا  معي  لطيفية وكيذا، ، بيارت اهلل فييت، تفضيل هيذ  ابعد مرة يبتسم ويلول ل : شكرًا، هيزات اهلل خييرً 
  .حتى يصير حميماً  ،يمارس الحمم عمى هذا اإلنسانأن حتى يتعمم 

قمنا: يتوه  إلى سبب  أو إلى أثر ، إلى أثر  بمعنى أن    يصدر من  شي    كالم و  فعل ميا ينبغيي أن يصيدر، 
يبتعيييد عييين أن طيييالع، يمكييين العميهيييا  يمكييين لإلنسيييان أن يخيييرج، يمكييين لإلنسيييان أن يبتعيييد عييين زوهتييي    يرميييي
قييال:  -صييمى اهلل عمييي  وسييمم-والنبييي  ،صيياحب  أو نحييو ذلييت، إذا غضييب خييرج حتييى يهييدأ، هييذا بالنسييبة ل ثيير

نما الشديد الذي يممت نفس  عند الغضب(( ،))ليس الشديد بالصرعة  ،، فمن كانت دواعيي الغضيب إليي  أسيرع(6)وا 
المهاهييدة، وميين كييان معتييدل الطبيي  فهييو أكمييل نفسييًا ميين ههيية الطبيعيية ويكظييم غيظيي  فهييذا أعظييم أهييرًا ميين ههيية 

 ،وهييبمهم عمييي  -عييز وهييل-والمييزاج والخمييع، والنيياس يتفيياوتون كمييا يتفيياوتون فييي أمييورهم امخييرى ومييا طييبعهم اهلل 
هيذا هذا طبي  اإلنسيان ِهبمية، و الحيا  يؤتي  من يشا ، يكون  -عز وهل-وهذا فضل اهلل  ،يتفاوتون غاية التفاوت

     سمت ل ، إلى غير ذلت من اممور.وذات   ،ناة، وهذا في  عهمة، وهذا ل  سمت حسنمل  اممن خ  
أو  ، تمييع وهذا أيضًا   يعني أن  يتصر  تصيرفات  ،فالملصود أن اإلنسان يغضب إذا انتهكت حرمات الشرع

يتمعيير -يغضييب  فهييوموب رفيييع،  ، أنيي  ينكيير المنكيير بغمظيية وشييدة فييي الملييام الييذي يسييتدعي أن يكييون ذلييت بأسيي
وأني  يرفي   ،لكين التصير  اليذي يصيدر مني  ينبغيي أن يكيون محسيوبًا، كوني  يغضيب   يعنيي أني  يطييش -وهه 

فيال يفعيل ميا  ، ينبغي أن يصدر من  أو ي نفر الميأمور والمنهيي ويهرح  بالكالم الذي  ،صوت  عمى ذلت اإلنسان
ولكين تصيرف   ،الغضب إذا انتهكت حرميات الشيرع فهيو يغضيب فيي نفسي ط مب من ، كل هذا ليس هو الملصود ب

ذا كان الملام يلتضي اإلغيالظ ي غميظ، وفيرع بيين المعانيد  م  ز  ي   بزمام الشرع، فإن كان الملام يلتضي الرفع يرفع، وا 
 وبين اإلنسان الذي عند  قبول، واهلل المستعان. ،وبين الهاهل

  صحب .وآل  و  ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد
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