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 ةاإلسالمي الشريعةفي  الغضب وأحكامه

 

 فداء الدين نسيبة جميل صقر

  كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالجامعة العالمية - قسم الدراسات اإلسالمية

 لبنان - بيروت

 

 ملخص 

ز و   جغير أنه ال ي إن الغضب من المشاعر التي ال يكاد يخلو الواحد عنها في يومه، وله ما له من األثر على الشخص،

امل كيفية التعلغضب واللواحد منا ارتكاب الحرام والوقوع في المحظور، وال يكون عذًرا له في ذلك. وقد بيَّن الشرع خطر 

فهو  ام في عقلهه ما دمعه، والسعي لتجنبه، وأعطى خطوات عملي ة تساعد في هذا، واعتنى العلماء ببيان أحكام الغضبان وأن

لك مما لى غير ذوفي البحث بيان حكم ردة الغضبان وأنها تقع، وطالق الغضبان ويمينه وقضاؤه، إ. منهمكلف بما يصدر 

 يحتاج إلى بيانه. 

 .التكليفيةاألحكام  ، التكليف ، الغضب الكلمات المفتاحية:

Abstract 

Anger is one of the many emotions that we experience almost daily, and it has a big 

impact on us. However, it does not make it permissible to commit sinful matters that we are 

ordered to avoid, and it is not an excuse to disobey Allah. The religion showed us how 

dangerous anger can be, and it urged us to try to avoid it, and taught us the proper way to deal 

with it. The scholars clarified the judgments related to anger, and explained that an angry 

person is still accountable, except in the case where the anger caused the person to become 

unaware of what he is saying or doing. The apostasy committed by an angry person causes 

him to become an apostate, and he is obligated to return to Islam immediately by saying the 

two testifications of faith. The divorce of an angry person takes place, so does his Yameen 

(swearing by the name of Allah).  

Keywords: Anger, Accountability, Shariah rulings. 
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 المقدمة

 آل كل وصحببيين والحمد هلل رب العالمين وصلى هللا على سيدنا محمد سيد األولين واآلخرين وعلى جميع إخوانه الن

 كل الطيبين الطاهرين. 

والواحد منَّا تعتريه مشاعر مختلفة، منها ما  .«ما كنته ث  ي  حه  للاه  اتَّق  »: (1)وبعد: فقد قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

لنفس كالفرح والرضا، ومنها ما هو بالعكس، كالخوف والحزن والغضب. وفي كل هذه األحوال على المسلم أن هو مريح ل

ال يخرج الغضبان عن كونه مكلفًا، فعليه أن يجتنب ما ويكون ملتزًما بتقوى هللا تعالى، مؤديًا للواجبات مجتنبًا للمحرمات. 

وظلٌم من بعض الناس بدعوى الغضب،  تعالى عنه. وقد حصل تفريط وتعد   قد يدعوه إليه الغضب من ارتكاب ما نهى هللا 

 مع أخطاء في تفسير بعض النصوص الشرعية ظنُّوا أنها توافق ما قالوه. 

 أهمية عم  سيما، فاحتيج إلى بيان الفرق، الروقد يصل الغضب بالشخص إلى أن يخرج عن حالة التكليف، لكن هذا ناد

يتصدَّر  كثرة منومع انتشار الجهل باألحكام الشرعية و، في أمور اليمين والطالق وغير ذلك. ما يترتب على هذا الفرق

 األحكام.لإلفتاء من غير أهلية لذلك، كان ال بدَّ من بيان هذه 

 : إشكالية البحث

لشخص اي قلب فورد في الشرع الحث على اجتناب الغضب، ولكن كيف السبيل إلى ذلك مع أن هذا أمر يلقيه هللا  -

 من غير أن يسعى الكتسابه؟ 

 الغضب؟ عما هي الطرق الشرعية للتعامل م -

حالة  مراتب الغضب مختلفة، فهل تختلف األحكام باختالف مراتبه؟ وما هو الغضب الذي يخرج الشخص عن -

 كليف؟الت

 لك؟ ذوغير  ما حكم ما يقوله الشخص حالة الغضب مما كان ليجتنبه في غير هذه الحالة، من اليمين والطالق -

 :الدراسات السابقة

نها لك ة بهذا،لمتعلقاال تخلو كتب الحفاظ والمحدثين والفقهاء مما يشتمل على ذكر ما ورد في الغضب ومعناه واألحكام 

قة في كتبهم غالبًا، و  .تالفهاخن على ابيان أحكام الغضباأو عمل بحث علميًا يجمع فيه لم أجد من جمع كتابًا مفرَّ

 خطة البحث: 

 وتناولت الموضوع في مقدمة، وثالثة مباحث، وخاتمة، على النحو اآلتي:

                                                           
(، عن أبي ذر رضي هللا 1987، أبواب البر والصلة، باب ما جاء في معاشرة الناس، الحديث )سنن الترمذيالترمذي،  (1)

 عنه. قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح" اهـ. 
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 وفيها إشكالية البحث، والدراسات السابقة، وخطة البحث.المقدمة: 

 ، وفيه ثالثة مطالب:وبيان الغضب الممدوحتعريف الغضب، والحث على اجتنابه، : المبحث األول

 .تعريف الغضبالمطلب األول:  -

 .الحث على اجتنابهالمطلب الثاني:  -

 .وما ورد من غضب النبي صلى هللا عليه وسلم وداللتهالغضب الممدوح بيان المطلب الثالث:  -

 : وفيه مطلبان، والسعي الجتنابه: كيفية التعامل مع الغضب الثاني المبحث

 .عمل القلب في هذاالمطلب األول:  -

 .عمل الجوارح في هذاالمطلب الثاني:  -

 :وفيه ست مطالب، أحكام تتعلق بالغضبان :الثالثالمبحث 

 .ردة الغضبانحكم المطلب األول:  -

 .الغضبان يمين حكم المطلب الثاني: -

 .الغضبان طالق حكم المطلب الثالث: -

 .قضاء الغضبان حكم الرابع:المطلب  -

 المبحث الخامس: حكم الدعاء حال الغضب. -

 .الهجر بسبب الغضب حكم :السادسالمطلب  -

 .والتوصيات الخاتمة: تتضمن أهم النتائج

 فهرس المصادر والمراجع. 
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 المبحث األول: تعريف الغضب، والحث على اجتنابه، وبيان الغضب الممدوح

 المطلب األول: تعريف الغضب

 ،مشتق من غضبة الرأس وهي جلدته: أي صار حمي قلبه إلى جلدة رأسهوهو قيل:  .(2)نقيض الرضاالغضب لغة: 

ويقال: إن الغضبة الصخرة الصلبة. قالوا: ومنه اشتُقَّ الغضب؛ ألنَّه اشتداد . (3)اف: أي حمي أنفه غضبً ن  كما قيل أ  

 . (4)السخط

  .(6)، أو: تغير يحصل عند غليان دم القلب؛ ليحصل عنه التشفي للصدر(5)االنتقامواصطالًحا: هو غليان دم القلب إلرادة 

 

 حكم الغضب في الشرعالثاني:  المطلب

روى البخاري عن أبي هريرة رضي . وردت جملة من األحاديث في ذم الغضب واألمر بتركه وبيان أنه من الشيطان

 «.ب  ضه غ  ال ته »فردَّد مراًرا، قال: « ب  ضه غ  ال ته »: "أوصني"، قال: (7)هللا عنه أن رجاًل قال للنبي صلى هللا عليه وسلم

كة له، فقد يكون محمودً  لمصلحة ا. فالغضب المحمود ما كان ا أو مذمومً ويختلف الغضب بحسب األسباب المحر  

ما انتقم »: (8)نصرة الحق   والدين والذب   عن الحرم، والغضب في هذه المواقف محمود، وقد جاء في الحديثشرعية، ك

 هُ جُ والمذموم ما كان في سبيل الباطل، ويهي    .«بها لل   م  للا، فينتق   مة  ر  ح   كه هه ته ن  رسول للا صلى للا عليه وسلم لنفسه إال أن ت  

 .افة، وهذا الغضب مذموم شرعً ن  ر واالستعالء واأل  ب  الك  

 للا عليه وسلم وداللته بيان الغضب الممدوح وما ورد من غضب النبي صلىالمطلب الثالث: 

                                                           
. 648، ص 1، باب الباء، فصل الغين، جلسان العرب. ابن منظور، 411، ص5، جالمحكم والمحيط األعظمابن سيده،  (2)

 .120، باب الباء، فصل الغين، صيطالقاموس المحالفيروزابادي، 

 . 78، ص4، جالمخصصابن سيده،  (3)

 .428، ص4، مادة )غ ض ب( جمقاييس اللغةالرازي،  (4)

، الحدود األنيقة والتعريفات الدقيقة.  زكريا األنصاري، 608، صالمفردات في غريب القرآنالراغب األصفهاني،  (5)

 . 73ص

 .162، صالتعريفاتالجرجاني،  (6)

 (، عن أبي هريرة رضي هللا عنه. 6116، كتاب األدب، باب الحذر من الغضب، الحديث )صحيح البخاريالبخاري،  (7)

(8)  ، (، عن عائشة رضي 3560، كتاب المناقب، باب صفة النبي صلى هللا عليه وسلم، الحديث )صحيح البخاري  البخاري 

 هللا عنها. 
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في البخاري  
والمنافقين  الكفار   د  ﴿جاه   :(10): "باب ما يجوز من الغضب والشدة ألمر هللا"، صدَّره بقول هللا تعالى(9)

منها ذكر غضب النبي صلى هللا عليه وسلم في  : "وفي كل   (11)ثم ذكر فيه خمسة أحاديث، قال ابن حجر عليهم﴾ ظ  واغلُ 

رجعها إلى أنَّ ذلك كلَّه كان في أمر هللا، وأظه ر  الغضب  فيها ليكون  أوك د  في الزجر عنها" اهـ. وسيذكر أسباب مختلفة، م

 ء منها في هذا البحث فيما يأتي. يش

 (12)عن أبي مسعود األنصاري  الناس، ومن ذلك ما رواه الشيخان  مومن غضبه صلى هللا عليه وسلم ما كان في تعلي

ُل بنا فالن"، فما رأيُت النبيَّ صلى هللا عليه  و   ا يُط  رضي هللا عنه قال: "قال رجل: "يا رسول  هللا ال أكادُ أدرُك الصالة  ممَّ

، فقال ئ ذ  ون: »(13)وسلم في موعظة  أشدَّ غضبًا من يوم  نهف  ر  ، إنَّك م م  على الغضب في الحديث يدل و. الحديث  « أيُّها الناس 

ه  الموعظة،  هُ، أو التقصير  في تعلُّم  ل م  ا لمخالفة الموعوظ لما ع  وذلك يكون إمَّ
(14) . 

ا سأله رجل  ضالَّةُ في حديث اللقطة عن ومثال غضب المعلم للتقصير في الفهم حديث النبي صلى هللا عليه وسلم لـمَّ

ن تاه، أو قال: احم  ، 15اإلبل ج  ت  و  رَّ م  ب  صلى هللا عليه وسلم حتى اح  ها »رَّ وجهه، فقال: ف غ ض  قاؤ  وما لهكه ولها، معها س 

بُّها ها حتى يهلقاها ره ، فهذهر  عهى الشجره د  الماءه وتهر  ها، تهر  ذاؤ   .«وح 

ا ألنَّ السائل  ق صَّر في فهمه، فقاس  ما يتعيَُّن (16)قال ابن حجر ا ألنَّه كان نهى قبل ذلك عن التقاطها، وإمَّ : "فغضب إمَّ

 " اهـ.ال يتعيَّنُ التقاُطهُ على ما 

                                                           
(9)  ،  ، كتاب األدب، باب ما يجوز من الغضب والشدة ألمر هللا تعالى. صحيح البخاري  البخاري 

 . 73سورة التوبة، اآلية  (10)

 .518، ص10، جفتح الباريابن حجر العسقالني،  (11)

 : . و أبو الفضلالعسقالني  شاطئ بلد بمصر أحمد بن علي بن محمد شهاب الدين العسقالني المعروف بابن حجر الشافعي 

عراقي، ى الزين العكف علوبعين وسبعمائة، قرأ على ابن القط ان وتفق ه بالبلقيني وأخذ عن الفيروزابادي  النيل سنة ثالث وس

ل إلى القاهرة فسكنها، وارتحل إلى البالد الشامية والمصرية والحجازية، من مصنفاته "فتح ال  ي شرح صحيحباري فتحوَّ

بو الطيب أاهرة. ة"، توفي سنة اثنتين وخمسين وثمانمائة بالقالبخاري" و"لسان الميزان" و"اإلصابة في أسماء الصحاب

 ، ، 357-352، ص1، جذيل التقييد في رواة السنن واألسانيدالفاسي   .40-36، ص2، جالضوء الالمع. السخاوي 

، ألنه سكن أو نزل ماء بدر. أبو مسعود األنصاري   (12) : عقبة بن عمرو بن ثعلبة رضي هللا عنه، وهو المعروف بالبدري 

د العقبة ولم يشهد بدًرا عند أكثر أهل السير، وقيل: شهد بدًرا. كان من أصحاب علي  رضي هللا  واستخلف مرة  عنه،وش ه 

ي معرفة سد الغابة فأثير، لكوفة، وقيل: بالمدينة. ابن األعلى الكوفة. والصحيح أنَّ موته كان بعد سنة أربعين، قيل: مات با

 . 432، ص4، جاإلصابة في معرفة الصحابة. ابن حجر العسقالني، 280، ص6، جالصحابة

(. ورواه 90، كتاب العلم، باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره، الحديث )صحيح البخاريالبخاري،  (13)

، الحديث ) ، كتابصحيح مسلممسلم،    بخاري. . واللفظ لل(466الصالة، باب أمر األئمة بتخفيف الصالة في تمام 

 . 229، ص1، جإحكام األحكامابن دقيق العيد،  (14)

، صحيح البخاري، كتاب العلم، باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره، الحديث ) 15 (، عن زيد بن 91البخاري 

هللا عنه. واللفظ  (، عن زيد بن خالد الجهني رضي1722ورواه مسلم، كتاب اللقطة، الحديث )نه. خالد الجهني رضي هللا ع

 للبخاري. 
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ف، وقد كان رسول هللا ومن شأن الواعظ  ُخو  ر بالواقع القريب الـم  أن يكون  في صورة  الغضبان؛ ألنَّه في صورة الـُمن ذ 

ُر جيش  يقول (17)صلى هللا عليه وسلم ت عيناه وعال صوتُه واشتدَّ غضبُهُ حتى كأنَّهُ ُمن ذ  ُكم  (18)إذا خطب احمرَّ بَّح  : "ص 

سَّا "وم  ُكم 
ه ألنه قد يكون أدعى للقبول منه(19) وليس ذلك الزًما في  .. وكذا المعلم إذا أنكر  على من يتعلَّم منه سوء  فهم  ونحو 

حق   كلَّ أحد، بل يختلف باختالف أحوال المتعلمين
(20) . 

فق وال ينبغي أن يكون الغضب غالبًا على المعلم، بل هو مأمور بالرفق واللين، وقد تضافرت النصو ص الدالة على ر 

ي   ، فمن لك ما رواه مسلمصلى هللا عليه وسلم بمن يعلمه النبي   ل م  عن معاوية بن الحكم السُّ
في  (22)رضي هللا عنه قال (21)

فلما صلَّى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فبأبي الحديث الذي فيه أنه تكلَّم في الصالة فعلَّمه النبيُّ صلى هللا عليه وسلم: "

نيهو  ر  وأمي، ما رأيت معل  ًما قبله وال بعد ه أحسن  تعليًما منه، فوهللا ما ك ه 
بني وال ش ت مني، قال:  (23) ر  نَّ هذه إ»وال ض 

ل ح  فيها شيٌء من كالم الناس، إنَّما هو التسبيح  والتكبير  وقراءة  القرآن أو كما قال رسول هللا صلى هللا « الصالةه ال يهص 

ه  للتع نُّف  لمن ال وهذا  عليه وسلم". ج  بون، فإنَّ اللطف  بالجاهل قبل التعليم أنفُع له من الت ع نُّف. ثُمَّ ال و  بين كيف يؤد   يُع ل  م المؤد  

  .(24)من خالف مع العلم فُ نَّ ع  يعلم، إنما يُ 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
 .187، ص1، جفتح الباريابن حجر العسقالني،  (16)

(، عن جابر بن عبد هللا رضي هللا 867، كتاب الجمعة، باب تخفيف الصالة والخطبة، الحديث )صحيح مسلممسلم،  (17)

 عنهما.

(18)  ، سَّاُكم" عائدٌ على "منذر جيش". النووي  ُكم وم  بَّح  ، 6، جشرح النووي  على مسلمالضمير في قوله: "يقول: ص 

 .145ص

سُّونكم؛ يعني: سيأتيكم في وقت الصباح ووقت المساء. ابن  (19) ، "ومسَّاكم"؛ أي: س يُم  ب  ُحُكم العدو  بَّحُكم" أي: س يُص  "ص 

 . 239، ص2، جشرح المصابيحالملك، 

 .187، ص1ج، فتح الباريابن حجر العسقالني،  (20)

: كان يسكن بني سليم وينزل المدينة. روى عن النبي صلى هللا عليه وسلم حديثًا. ابن األثير، معاوية بن الحكم السلمي (21)

 . 118، ص6، جاإلصابة في تمييز الصحابة. ابن حجر العسقالني، 199، ص5، جأسد الغابة في معرفة الصحابة

، كتاب المساجد ومواضع الصالة، باب تحريم الكالم في الصالة، ونسخ ما كان من إباحته، صحيح مسلممسلم،  (22)

 (، عن معاوية بن الحكم رضي هللا عنه. 537الحديث )

 .  20، ص5، جشرح النووي على مسلمالنووي، أي ما انتهرني.  (23)

(24)  ،  .233ص، 4، جكشف المشكل من الصحيحينابن الجوزي 
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 المبحث الثاني: كيفية التعامل مع الغضب والسعي الجتنابه

ملك لسانه يه، لكن ليس مما يكتسبه الشخص، إنما هو أمر يلقى في قلبه، فال يملكما يجده الواحد في نفسه من الغضب 

مات.  ويده، وغضبه الذي في قلبه ال يكون عذًرا له في أن يرتكب بجوارحه المحرَّ

أراد به أن « ال تغضب  »: "قوله صلى هللا عليه وسلم: (25)«ال تغضب  »حديث: قال ابن حبان في صحيحه بعد أن أخرج 

ب لَّةٌ ال  في اإلنسان، ومحال أن يُنهى  (26)تعمل عماًل بعد الغضب مما نهيتك عنه، ال أنه نهاه عن الغضب، إذ الغضب شيٌء ج 

ب لَّت ه  التي ُخل ق  عليها، بل وقع النهي في هذا الخبر عما يتولَّد من الغضب مما ذكرناه" اهـ. وقد يكون معنى  المرء عن ج 

 . (27)ل ما يأمرك به الغضب ويحملك عليه من القول والفعلأي ال تفع« ال تغضب  »قوله: 

نه، ويمدح و ك   فسه عند نن ملك مكان النبي صلى هللا عليه وسلم يأمر من غضب بتعاطي أسباب تدفع عنه الغضب وتُس 

  . وفيما يأتي بيان ما يساعد على هذا، من أعمال القلوب والجوارح: غضبه

 معالجة الغضبدور القلب في المطلب األول: 

سن منه. يره أحكثيًرا ما يكون غضب الواحد بسبب مخالفة غيره أوامره أو فعل ما ال يريد حصوله أو ما يرى أن غ

 فمن تواضع ولم يترفع على إخوانه واتَّهم رأيه قلَّ هذا الغضب عنده. 

عندما يخال ف في أمر  يريده أو  وقد قيل: أن أعظم أسباب الغضب الكبر، وإنما يغضب اإلنسان لما يتداخله من الكبر

ُض في شيء يهواه، فيحمله الكبر على الغضب لذلك، فإذا تواضع وذ لَّ في نفسه ذهبت عنه عزة النفس وماتت س ورة  يعار 

ه   ل م  بإذن هللا من شر    .(28)الغضب، فس 

لهحه »: (29)وقد قال صلى هللا عليه وسلم ت صه لهحه الجسد  كلُّه، وإذا فهسهدهت  فهسهده الجسد  أال وإنَّ في الجسد  مضغةً، إذا صه

 «.ك لُّه، أال وهي القلب

 :كظم الغيظ

 ظ.م الغيمما يعين على ترك الغضب والحؤول دون أن يقع الواحد بسببه في المحظور تذكر فضل كسر النفس وكظ

وال إلى الظلم، بل يعفون  وقد مدح هللا الذين يجاهدون أنفسهم حال غضبهم، وال يؤديهم الغضب إلى ارتكاب المنكرات،

ن أساء إليهم. قال هللا تعالى عمَّ
 فاستعذ   غٌ ز  من الشيطان ن  ك  نَّ غ  ز  ن  ا ي  ﴿وإمَّ :(31). وقال تعالىون﴾رُ ف  غ  وا هم ي  بُ ض  ﴿وإذا ما غ   :(30)

 .ون﴾رُ ص  ب  روا فإذا هم مُ كَّ ذ  من الشيطان ت   هم طائفٌ وا إذا مسَّ إن الذين اتق   عليم  ه سميعٌ باهلل إنَّ 

                                                           
 .504، ص12، جصحيح ابن حبَّانابن حبان،  (25)

 . 90، مادة )ج ب ل(، صالمصباح المنيرالفيومي، : الخلقة والطبيعة. الجبلة (26)

 .2197، ص3، جأعالم الحديثالخطابي،  (27)

 .2197، ص3، جأعالم الحديثالخطابي،  (28)

، صحيح مسلم(. ورواه مسلم، 52، كتاب اإليمان، باب فضل من استبرأ لدينه، الحديث )صحيح البخاريالبخاري،  (29)

  عنه. (، كالهما عن النعمان بن بشير رضي هللا1599كتاب المساقاة، باب أخذ الحالل وترك الشبهات، الحديث )
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ب نَّك من الشيطان غضب يصدك عن اإلعراض عن الجاهلين، ويحملك على مجازاتهم، فاستجر  والمعنى: وإما يُغ ض 

ه   غ  ٌم من الشيطان من غضب أو غيره(32)باهلل من ن ز  تذكروا أمر هللا  (33)، وبيَّن تعالى صفة المتَّقين وأنهم إذا أ ل مَّ بهم ل ـم 

ا دعاهم إليه الط  .(34)ائف من الشيطانفانتهوا عمَّ

ذ ه  : »(35)وبيَّن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عظيم أجر كاظم الغيظ فقال ٌر على أن ي نهف   ي ًظا وهو قاد  ن  كهظهمه غه مه
(36) ،

ر  شاءه  و  ه  في أي   الح  ي  ره الئق  يومه القيامة  حتى ي خه  «.دعاه  للا على رؤوس  الخه

أن القوة في أن يملك الواحد نفسه عند الغضب وال يترك الغضب يتمكَّن منه ويؤديه إلى وبيَّن النبي صلى هللا عليه وسلم 

عة  : »(37)عن أبي هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالالظلم. ف ره ي د  بالصُّ إنَّما الشديد   (38)ليسه الشَّد 

ب ل ك  نفسهه  عند الغهضه  «.الذي يهم 

 :تذكر قدرة هللا عليك

لم يات وظمما يعين على التزام حدود شرع هللا عند الغضب ويحول دون ترك الغضب يؤدي إلى الوقوع في المنه

به وهو وبما يكتس لم بهه، فاهلل عارالناس والتجبر عليهم تذكر أنه مهما أوتي الواحد من القوة، ومهما استطاع أن يبطش بغي

 أقوى منه. 

                                                                                                                                                                                     
 . 37سورة الشورى، اآلية  (30)

 .201-200سورة األعراف، اآليتان (31)

(32)  ،  . 332، ص13، جر الطبري  تفسيالطبري 

 .333، ص13المصدر السابق، ج (33)

 . 337، ص13المصدر السابق، ج (34)

، كتاب سنن أبي داود(، وأبو داود، 4186، كتاب الزهد، باب الحلم، الحديث )سنن ابن ماجهأخرجه ابن ماجه،  (35)

 عز وجل على على أن ينفذه، دعاه للامن كظم غيًظا وهو قادر »(، ولفظه: 4777األدب، باب من كظم غيًظا، الحديث )

، ر   والصلةاب الب، أبوسنن الترمذي، والترمذي، «رؤوس الخالئق يوم القيامة حتى يخي  ره للا من الحور العين ما شاء

 قيامة على رؤوسمن كظمه غيًظا وهو يستطيع أن ينفذه دعاه للا يوم ال»(، ولفظه: 2021باب في كظم الغيظ، الحديث )

ه  في أي   الحور شاءالخال : "هذا حديث حسن غريب" اهـ. «. ئق حتى يخي  ره  قال الترمذي 

، فيجوز تخفيف الفاء" اهـ. مالَّ علي «على إنفاذه»قال مالَّ علي القاري: "بتشديد الفاء أي: يمضيه، وفي رواية:  (36)

 .3181، ص8، جمرقاة المفاتيحالقاري، 

، كتب البر صحيح مسلم(. مسلم، 6114دب، باب الحذر من الغضب، الحديث )، كتاب األصحيح البخاريالبخاري،  (37)

ما عن (، كاله2609والصلة واآلداب، باب باب فضل من يملك نفسه عند الغضب وبأي شيء يذهب الغضب، الحديث )

 أبي هريرة رضي هللا عنه.  

: قوله:  (38) عة»قال ابن حجر العسقالني  ره ُع الناس كثيًرا  بضم الصاد «ليس الشديد بالصُّ ر  المهملة وفتح الراء: الذي ي ص 

، والهاء للمبالغة في الصفة" اهـ ت ه   .519، ص10، جفتح الباريابن حجر العسقالني،  .بقوَّ
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، فلم «أبا مسعود علم  ا  » :وط، فسمعت صوتًا من خلفي"كنت أضرب غالًما لي بالسَّ : (39)قال مسعود البدريعن أبي و 

أبا مسعود، اعلم  اعلم  »من الغضب، قال: فلما دنا مني إذا هو رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فإذا هو يقول:  أفهم الصوت  

، قال: فقلت: ال «منكه على هذا الغالم أقدر  عليكه  اعلم أبا مسعود أنَّ للاه »، قال: فألقيت السوط من يدي، فقال: «أبا مسعود

 أضرب مملوًكا بعده أبدًا.

 المطلب الثاني: دور الجوارح في معالجة الغضب

 :االستعاذة باهلل من الشيطان الرجيم

 بَّ است  أنه  (40)مما علَّمه النبي صلى هللا عليه وسلم لدفع الغضب االستعاذة باهلل من الشيطان الرجيم، فقد روى الشيخان

ي إن   »صلى هللا عليه وسلم:  ، فقال النبيُّ هُ وجهُ  ا قد احمرَّ صاحبه مغضبً  رجالن عند النبي صلى هللا عليه وسلم، أحدهما يسبُّ 

ه   .«بالل من الشيطان الرجيم ، لو قال: أعوذ  د  ج  عنه ما يه  به هه ذه لو قالها له  لمةً كه  م  له ع  أله

قال النووي  
 :وأنه ينبغي لصاحب الغضب أن يستعيذ فيقول ،الشيطان غ  ز  غير هللا تعالى من ن  : "فيه أن الغضب في(41)

 .وأنه سبب لزوال الغضب" اهـ "أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم"

 أنه يسن األذان لمن غضب.  (42)وذكر بعض الفقهاء

 :الوضوء

إنَّ الغضبه من الشيطان، »: (43)عليه وسلمقال رسول هللا صلى هللا مما أرشدت السنة النبوية الغضبان لفعله الوضوء. 

ل قه من النار، وإنما ت طفهأ  النار  بالماء، فإذا غضبه أحد ك م فليتوضأ    «.وإنَّ الشيطانه خ 

                                                           
(، عن أبي مسعود 1659، كتاب األيمان، باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده، الحديث )صحيح مسلممسلم،  (39)

 البدري رضي هللا عنه. 

(40)  ، (، عن سليمان بن صرد رضي هللا 6115، كتاب األدب، باب الحذر من الغضب، الحديث )صحيح البخاريالبخاري 

، ب الغضب، كتاب البر والصلة واآلداب، باب فضل من يملك نفسه عند الغضب وبأي شيء يذهصحيح مسلمعنه. مسلم، 

 (، عن سليمان بن صرد رضي هللا عنه. 2610الحديث )

 .163، ص16، جشرح النووي على مسلمالنووي،  (41)

، ولد في نوا من قرى حورالنووي   ، حافظ وفقيه شافعي  إحدى  ان سنة: أبو زكريا يحيى بن شرف محيي الدين النووي 

وع" شرح "المجمووثالثين وستمائة، وإليها نسبته، من كتبه: "روضة الطالبين" و"منهاج الطالبين" و"شرح صحيح مسلم" 

: "ال يخفى على ذي بصيرة أنَّ هللالمهذب  عنايةً   تعالىو"األذكار" و"رياض الصالحين" وغيرها. قال التاج السبكي 

 ، -395ص ،8، جرىطبقات الشافعي ة الكببالنووي  وبمصنفاته"، توفي في نوا سنة ست وسبعين وستمائة. التاج السبكي 

 .157-153، ص2، جطبقات الشافعية. ابن قاضي شهبة، 400

 .461، ص1، جتحفة المحتاجابن حجر،  (42)
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 :ة والجلوس أو االضطجاعئتغيير الهي

رسول هللا صلى  قالوقد بيَّن النبي صلى هللا عليه وسلم أن تغيير الهيئة بنحو جلوس القائم مما يعين على دفع الغضب. 

 «.ع  ج  طه ض  يه ل  وإال فه  عنه الغضب   به هه ذه  ، فإن  س  ل  ج  يه ل  فه  م وهو قائمٌ ك  أحد   به ض  إذا غه »: (44)هللا عليه وسلم

والمضطجع ممنوع منهما، فيشبه أن  ،في هذا المعنى هُ دون  والقاعدُ  ،ئ للحركة والبطشي   ه  ت  القائم مُ والمعنى في ذلك 

بالقعود واالضطجاع لئال تبدر منه في حال قيامه وقعوده بادرة يندم عليها فيما  هُ ر  ما أم  يكون النبي صلى هللا عليه وسلم إنَّ 

 .(45)بعد وهللا أعلم

 :السكوت عن غير ذكر هللا

روا وال : »(46)قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ل  موا ويهس   ك ت  عه به أحد ك م فل يهس  روا، وإذا غهض   «.ت عهس  

وهذا دواء عظيم للغضب؛ ألنَّ الغضبان يصدر منه في حال غضبه من القول ما يندم عليه في حال زوال غضبه كثيًرا 

ه  مما يعُظُم ضرره، فإذا سكت زال هذا الشر كلُّه عنه. وقد قال صلى هللا عليه وسلم باب وغير  من الس  
لم تزل  إنكه : »(47)

، فإذا تكلمته ك تبه لك أو عليك  .«سالـًما ما سكتَّ

ن أغضبهويعين على هذا  وقد غاضب ضب ما ال يليق به. غحتى ال يصدر منه في حال ال أحيانًا أن يبتعد الواحد عمَّ

 ، فجاءه النبيُّ وامتأل ظهره ترابًا فخرج فاضطجع إلى الجدار إلى المسجدرضي هللا عنها،  ا فاطمة  يومً  رضي هللا عنه علي  

 .(48)«اجلس يا أبا تراب»جعل النبي صلى هللا عليه وسلم يمسح التراب عن ظهره ويقول: وصلى هللا عليه وسلم 

                                                                                                                                                                                     
يَّة بن عروة رضي هللا 4784، كتاب األدب، باب ما يقال عند الغضب، الحديث )سنن أبي داودأبو داود،  (43) (، عن ع ط 

 ، ،  .122، ص1، جخالصة األحكامعنه. وذكر النووي  سنية الوضوء للغضبان مع حكمه بضعف الحديث. النووي  النووي 

 . 473، ص1، جالمجموع

 (، عن أبي ذر   رضي هللا عنه.4782، كتاب األدب، باب ما يقال عند الغضب، الحديث )سنن أبي داودأبو داود،  (44)

: رواه أبو داود باختصار القصة، ودون ذكر أبي األسود. رواه أحمد، ورجاله رجال الصح ع مجمهيثمي، يح. القال الهيثمي 

 . 71-70، ص8، جالزوائد ومنبع الفوائد

(45)  ،  . 108، ص4، جمعالم السننالخطابي 

، . 39، ص4، جمسند أحمدأحمد بن حنبل،  (46)   .448، صاألدب المفردالبخاري 

 ، : "ورجاُل أحمد ثقات" اهـ. الهيثمي   .70، ص8، جمجمع الزوائد ومنبع الفوائدقال الهيثمي 

(47)  ، ، 73، ص20، جالمعجم الكبيرالبطراني  . قال الهيثمي: "رواه الطبراني بإسنادين، ورجال أحدهما ثقات" اهـ. الهيثمي 

 . 300، ص10، جمجمع الزوائد

(48)  ، (، عن 6204، كتاب األدب، باب التكني بأبي تراب وإن كانت له كنية أخرى، الحديث )صحيح البخاري  البخاري 

 ضي هللارسلم، كتاب الفضائل، باب من فضائل علي بن أبي طالب سهل بن سعد رضي هللا عنه. ورواه مسلم، صحيح م

  . واللفظ للبخاري. (، من حديث سهل بن سعد رضي هللا عنه2409عنه، الحديث )
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ناب أن يبدو منه في حالة الغضب ما ال يليق بج   ويحتمل أن يكون سبب خروج علي خشية   :قلت: "(49)قال ابن حجر

 " اهـ.ة الكالم بذلك إلى أن تسكن فورة الغضب من كل منهمامادَّ  م  س  ح  ف   ،فاطمة رضي هللا عنهما

 الغضبانأحكام : الثالثالمبحث 

م حراٌم في حال الرضا والغضب، فيما يأتي ذكر شىء من أحكام الغضبان،  غضب ال أنَّ الووبيان أن الكالم المحرَّ

د الغضب والجلرضى و، مع الفرح والحزن واهافي أحواله كل    يجعُل الحرام  حالاًل، بل على الشخص أن يلتزم أوامر هللا

  .والهزل

ب  أن  ن  غ ض  نُ  يعمل ماوقد أمر  النبيُّ صلى هللا عليه وسلم م  غير مكلف  يقال: إنه ل، فكيفمن أقوال وأفعا غضبه يُس ك  

 في حال غضبه بما يصدُر منه.

كما حفظ اللسان من أشد ما على اإلنسان أن ينتبه إليه، فإن أكثر ما يقع الواحد فيه من المعاصي هو بسبب اللسان، و

م في النار  إال حه : »(50)يدل  عليه قوله صلى هللا عليه وسلم ه   وأخطر ذلك .«م؟ه  ت  نه س  ل  أه  صائد  وههل  يهك بُّ الناسه على وجوه 

 . من اإلسالم يخرج قائلهوأشدُّه الكفر القولي  الذي 

وقبل أن أبدأ بالكالم على هذا، فمن المهم بيان أنه ليس كالمنا في من أوصله الغضب إلى حال أنه زال عقله فما عاد 

ما يقول، فإن هذا في حكم المجنون الذي رفع القلم عنه، فال يخرج من اإلسالم إذا تكلم بكالم كفري في هذه الحالة، وال  لُ ق  ع  ي  

   ، إنما كالمنا في من لم يصل به الغضب إلى هذه الحالة، وإن كان أثَّر فيه. (51)بوقوع يمينه وطالقه ونحو ذلكيحكم 

 ردة الغضبانحكم المطلب األول: 

بيَّن هللا تعالى في كتابه العزيز أن من الردَّة ما يكون بالقول، إذا تلفَّظ الشخص باللفظ الكفري  حكم عليه بالكفر. قال هللا 

 . وا بعد إسالمهم﴾رُ ف  وك   ر  الكف باهلل ما قالوا ولقد قالوا كلمة   ﴿يحلفون  : (52)تعالى

                                                           
(49)  ،  . 588، ص10، جفتح الباريابن حجر العسقالني 

(، عن معاذ بن جبل رضي هللا 3973، كتاب الفتن، باب كف   اللسان في الفتنة، الحديث )سنن ابن ماجهابن ماجه،  (50)

 ، اذ بن جبل رضي (، عن مع2616، أبواب اإليمان، باب ما جاء في حرمة الصالة، الحديث )سنن الترمذي  عنه. الترمذي 

 ، : "هذا حديث حسن صحيح" اهـ. النسائي  ُهم تتجافى جنوبُ ﴿عالى: تكتاب التفسير، قوله  ،سنن النسائيهللا عنه. قال الترمذي 

﴾ [، وقوله تعالى:16]السجدة:  عن المضاجع﴾ يُن  ة  أ ع  (، 11330الحديث ) [،17لسجدة: ]ا ﴿فال تعلُم نفٌس ما أُخفي  لهم من قُرَّ

إال حصائد   - خرهمعلى مناو قال: أ - وهل يهك بُّ الناس في النار على وجوههم»عن معاذ بن جبل رضي هللا عنه، ولفظه: 

 «.؟ألسنتهم

(51)  ،  . 273، ص2، جفتاوى الرمليالرملي 

 . 74سورة التوبة، اآلية  (52)
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يه من الوقوع في  ومما يقع فيه بعض الناس عند الغضب من الكفر سبُّ هللا تبارك وتعالى. وال يكون الغضب عذًرا يُن ج 

 ه  وآيات   أباهلل   قل   ونلعبُ  إنما كنا نخوضُ  نَّ لُ و  قُ ي  ل   ﴿ولئن سألتهم  : (53). قال هللا تعالىكون الشخص مازًحا ال ينجيه ، كما أنَّ الكفر

 .﴾إيمانكم بعد   م  ال تعتذروا قد كفرتُ  كنتم تستهزئون  ه  ورسول  

 هم في ذلك: نصوص   في أن الغضب ليس عذًرا، وفيما يأتي بعضُ  (54)وال خالف بين العلماء

قال النووي  
 "ال" :فقال ؟"مسلًما ألست  " :فضربه ضربًا شديدًا فقال له رجلولو غضب على ولده أو غالمه ": (55)

 اهـ.  "دًا كفرمتعم   

كذا في فتاوى  ،، يصير كافًرا"ال" :فقال في حالة الغضب ؟"أال تخشى هللا" :وإذا قيل لرجل: "(56)وفي الفتاوى الهندية

 اهـ. "قاضيخان

فهذا ال ي ُشكُّ  ،ونحو ذلك بغير حق    مال   أو أخذ   نفس   أو قتل   ةفأما ما كان من كفر أو ردَّ : "(57)وقال ابن رجب الحنبلي

 به" اهـ. ذُ الغضبان ال يؤاخ   هم لم يريدوا أنَّ أنَّ  مسلمٌ 

فإن قيل: "أليس أخبر هللا أن موسى لما غضب من من قومه ألقى األلواح التي فيها كالم هللا؟ فدلَّ هذا على أن الغضبان 

﴿ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا : (58)تعالى قالعل لو فعله غير الغضبان لكان كفًرا. معذور في مثل هذا، وهذا الف

 ".قال بئسما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى األلواح﴾

ل ما حصل من سيدنا موسى عليه السالم أنه حصل منه هذا حالة كونه ناسيًا أن ما في  اة، ولم واح  التورديه أليقلنا: يُحم 

 يكن إلقاؤها على وجه االستخفاف، إنما من شدة الغضب كان إلقاؤه إياها من باب س ب ق  الي د.  

                                                           
 .66-65سورة التوبة، اآليتان  (53)

 .375، ص1، ججامع العلوم والحكمابن رجب،  (54)

 . 68، ص10، جروضة الطالبينالنووي،  (55)

 .261، ص2، جالهندية الفتاوى (56)

 .375، ص1، جالعلوم والحكم جامعابن رجب،  (57)

د سنة د ببغداول البغدادي الدمشقي الحنبلي، الحافظ المحدث الفقيه الواعظ. : عبد الرحمن بن أحمد بن رجبابن رجب

ترمذي" شرح ال"هـ، وقدم دمشق مع والده. سمع من أبي الفتح الميدومي وعدة، وأكثر االشتغال حتى مهر، وصنَّف: 706

ن أكثر ع"شرح قطعة من البخاري" و"طبقات الحنابلة" وغيرها،. قرأ القرآن بالروايات وو"شرح علل الترمذي" و

، 795الشيوخ. مات في شهر رجب سنة  ذيل طبقات ، . السيوطي  109-108، ص3، جالدرر الكامنةهـ. ابن حجر العسقالني 

 .243، ص1، جالحفاظ

 . 150سورة األعراف، اآلية  (58)
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قال الرازي  
قدم على مثل هذا العمل إال عند حصول الغضب ذلك على شدة الغضب ألن المرء ال ي : "دلَّ (59)

ش". وقال القرطبي  ه  د  مُ ـال
ا غلب عليه الغمُّ بعبادة قومه العجل رمى األلواح فكسرها، ولم (60) : "فإنَّ موسى عليه السالم لـمَّ

 ع" اهـ. ن ي د ر  ما ص  

 ﴿وألقى األلواح﴾: يجوز أن يفهم من قوله: "لكن ال (61)على أن من أهل السنة من فسَّر اإللقاء بالوضع. قال الماتريدي  

ها ال غير، أال ترى أنه قال ح  ط ر 
منه  م  ه  واإللقاء، ولكن إنما فُ  فهم منه الطرحُ ، ليس يُ ﴿وألقى في األرض رواسي﴾ :62

ع ها باألرض  غضبًا (63)وقال أبو حيَّان " اهـ.ع  ض  أي و   ﴿وألقى األلواح﴾: هُ الوضع، فعلى ذلك قولُ  : "وكان حاماًل لها فوض 

هُ من أمرهم"  يَّةً لدين هللا، وكان كما تقدم شديد الغضب... وقيل: ألقاها دهًشا لما د ه م  م  على ما فعله قومه من عبادة العجل وح 

 اهـ. 

 يمين الغضبان حكم المبحث الثاني: 

                                                           
 . 372، ص15، جتفسير الرازيالرازي،  (59)

ألصـل برسـتاني اـي الطالرازي: اإلمـام فخـر الـدين الـرازي العالمـة أبـو عبـد هللا محمـد بـن عمـر بـن حسـين القرش

ء إلمام ضـياالده االشـافعي المفسـر المتكلم صاحب التصانيف المشهورة. ولد سنة أربع وأربعين وخمسمائة واشتغل على و

قيدة ع عنكثير  ببه خلقفي تصـانيفه وانتشـرت في األقـاليم وكـان لـه بـاٌع طويل في الوعظ. رجع بسالـدين. رزق الحظـوة 

يس". س التقدفسير الكبير"، "المحصول في األصول" و"تأسيتال"الكرامية وغيرهم إلى مذهب أهل السنة. من مصنفاته 

-249، ص4، جفيات األعيانوابن خلكان،  .2589-2586، ص6، جمعجم األدباءهـ(. ياقوت الحموي،  ٦٠٦توفي سنة )

250 . 

 . 288، ص7، جتفسير القرطبيالقرطبي،  (60)

ح،القرطبي  سير القرآنع في تفجم. أبو عبد هللا األنصاري األندلسي القرطبي المفسر : محمد بن أحمد بن أبي بكر بن ف ر 

منية بان مستقًرا ك. آلخرةالحسنى، وكتاب التذكرة بأمور اوله شرح أسماء هللا ، كتابًا كبيًرا سماه كتاب جامع أحكام القرآن

طبقات ي، . الداوود309-308، ص2، جالديباج المذهببني خصيب وتوفي بها سنة إحدى وسبعين وستمائة. اليعمري، 

 .70-69، ص2، جالمفسرين

(61)  ،  .45، ص5، جتأويالت أهل السن ةالماتريدي 

 عن المناضل الهدى إمام لسنةا أهل إمام الحنفي، لسمرقنديا الماتريدي حمودم نب حمدم نب حمدم نصورم أبو : الماتريدي

 بكر وأبي العياضي، نصر أبي نع أخذ السنة. ألهل المخالفينو المعتزلة لىع بالرد شتهرا لمسلمين.ا عقائدل لناصرا الدين

 يوازيه ال للقرآن فسيرت وهو التأويالت"" صنفاته:م نم لبزدوي.ا دمحم وأبو السمرقندي، لحكيما عنه: وأخذ الجوزجاني.

 .360ص ،3ج ،المضية الجواهر القرشي، وثالثمائة. ثالثينو ثالث سنة سمرقندب توفي التوحيد"." وكتاب نه،ف في كتاب

 .5ص ،2ج ،المتقين السادة إتحاف الزبيدي،
 .15سورة النحل، اآلية: 62
(63)  ،  .181، ص5، جالبحر المحيطأبو حيَّان األندلسي 

المنشأ مولد و: محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان األندلسي الجياني األصل الغرناطي الأبو حي ان األندلسي  

م ثد المغرب في بال المصري الدار. ولد سنة أربع وخمسين وستمائة. نشأ بغرناطة وقرأ بها القراءات والنحو واللغة. جال

ك. توفي غير ذلوانين وستمائة. صنف "البحر المحيط" في التفسير و"شرح التسهيل" و"عقد الآللي" قدم مصر قبل سنة ثم

، . السيوطي  279-276، ص9، جطبقات الشافعية الكبرىسنة خمس وأربعين وسبعمائة في القاهرة. تاج الدين السبكي، 

 .280، ص1، جبغية الوعاة
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لَّ لذلك بما ال يمنع الغضب انعقاد اليمين عن أبي موسى األشعري   (64)الشيخان اهرو، واستُد 
قال: أتيُت رسول  هللا  65

ل نا، ثم قال:  هُ صلى هللا عليه وسلم في نفر  من األشعريين، فوافقتُ  ل ف  أن ال يحم  ل ناه ف ح  م  ت ح   إن شاءه  وللا  »وهو غضبان، فاس 

ها خيًرا منها إال أتيت  الذي هو خيٌر للا ال أحل   لَّل ت هاف  على يميٍن فأرى غيره تهحه  .«وه

وفي " :(67)قال ابن حجرفي قصة حلف أبي بكر أبي بكر وهو غضبان ثم رجوعه عن ذلك.  (66)الشيخانروى و

اليمين  وانعقادُ  ،ا منها كما سيأتي البحث في األيمان والنذورها خيرً الحالف في يمينه إذا رأى غير   ث  ن  ح   الحديث استحبابُ 

 " اهـ. في الغضب

في قول  : "أنزلت هذه اآلية(69)عن عائشة رضي هللا عنها، فم﴾كُ مان  ي  في أ   باللغو   هللاُ  مُ كُ ذُ ؤاخ  ﴿ال يُ : (68)تعالىقول هللا أما 

 الرجل: ال وهللا وبلى وهللا". 

ت عائشةُ لغو  اليمين بما يجري على لسان المكلَّف من غير  قصد" اهـ. (70)قال ابن حجر  : "وف سَّر 

واحد أن المراد بلغو اليمين ما كان حال الغضب؟ وقد روي عن ابن عباس رضي هللا فإن قيل: أليس ذكر غيُر 

أن هذا ال يصح  إسناده عن  (72). فالجواب أن هذا مخالف لحديث الشيخين السابق في األشعريين، وذكر ابن رجب(71)عنهما

  . ابن عباس فال يحتجُّ به

                                                           
(64)  ، والنذور، باب اليمين في ما ال يملك وفي المعصية وفي الغضب، الحديث ، كتاب األيمان صحيح البخاري  البخاري 

ها خيًرا منها أن يأتي  ، صحيح مسلم(. مسلم6680) هو خير   الذي، كتاب األيمان، باب ندب من حلف يمينًا فرأى غير 

. 1649ويكف  ر عن يمينه، الحديث )  (. واللفظ للبخاري 

 أهل مع قدم ثم الحبشة، إلى وهاجر بمكة أسلم األشعري. سليم بن قيس بن هللا عبد موسى أبو هو األشعري: موسى أبو 65

 استعمله وعدن. زبيد على وسلم ليهع هللا صلى هللا رسول املع كان بخيبر. سلمو عليه هللا لىص هللا رسولو السفينتين،

 أسد ألثير،ا ابن .105ص ،4ج ،الكبرى الطبقات سعد، ابن خمسين.و ثنتين سنة توفي .لبصرةا على عنه هللا رضي عمر

 .359ص ،2ج ،اإلصابة العسقالني، حجر بنا .245ص ،3ج ،الغابة

 
(66)  ، ، كتاب األيمان والنذور، باب اليمين فيما ال يملك وفي المعصية وفي الغضب، الحديث صحيح البخاريالبخاري 

ذف، وبة القاتباب في حديث اإلفك وقبول ، كتاب التوبة، صحيح مسلم(، من حديث عائشة رضي هللا عنها. مسلم، 6679)

 (، من حديث عائشة رضي هللا عنها.  2770الحديث )

 .275، ص8، جفتح الباريابن حجر،  (67)

 .89سورة المائدة، اآلية  (68)

(69)  ،  (. 3461الحديث ) ﴿ال يؤاخذكم هللا باللغو في أيمانكم﴾،، كتاب تفسير القرءان، باب قوله: صحيح البخاريالبخاري 

 .275، ص8ج فتح الباري،ابن حجر،  (70)

(71)  ، ، 438، ص4، جتفسير الطبريالطبري  ،. القرطبي   . 100، ص3ج تفسير القرطبي 

 .377-376، ص1ج جامع العلوم والحكم،ابن رجب،  (72)
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دًا ليمينه، وقد روي عن ابن عباس أنَّ الغضبان يمينه وجمهور الفقهاء يلزمون الغاضب الكفارة، ويجعلون غ ض   به مؤك  

ل ف وهو غاضب ثم قال:  ،لغو وال كفارة فيها وللا ال »وفى حديث األشعريين رد  لهذه المقالة، ألنَّ النبيَّ عليه السالم ح 

ه  على يمينٍ  ف  أحل    .(73)ةٌ قاطعة، وكذلك فعل أبو بكروهذه حجَّ  «هات  ل  لَّ حه وته  هو خيرٌ  يها خيًرا منها إال أتيت الذى غيره ره فأ

 طالق الغضبان حكم المبحث الثالث: 

في  ليس كالمنافدَّمُت وكما قه ال يقع طالقه. بين من جزم بوقوعه، ومن قال إن  مما كثر الكالم فيه حكم طالق الغضبان، 

 من أوصله الغضب إلى أنه زال عقله، فهذا ال يؤاخذ بما صدر منه حالة غياب عقله. 

ن مالغضب  فمن طلق امرأته وهو غضبان وقع طالقه، وال يمنعوالصواب أن الغضب ليس مانعًا من وقوع الطالق، 

 لعلماء على هذا. به ا تدل  سوفيما يأتي ذكر شىء مختصر فيما اوقوع الطالق. 

 . فاإلغالق هو اإلكراه، «في إغالقوال عتاق ال طالق : »(74)صلى هللا عليه وسلم قال النبيَّ  أما ما روي من أنَّ 

قال الخطابي  
  . (77)وفسَّره بعضهم بالجنون : "معنى اإلغالق اإلكراه" اهـ.76وغيره (75)

على حالة الغضب، ال  التلفظ بالطالقالنهي عن وأما تفسير اإلغالق بالغضب، فقد حمل بعضهم الحديث حينئذ على 

 هذا التفسير.  كثيرونوأنكر . (78)ال يقعمعنى أنه 

                                                           
 .137، ص6، جشرح البخاريابن بط ال،  (73)

(، عن عائشة رضي هللا عنها. 2046والناسي، الحديث )، كتاب الطالق، باب طالق المكره سنن ابن ماجهابن ماجه،  (74)

ضي هللا عنها، (، عن عائشة ر2193ورواه أبو داود، سنن أبي داود، كتاب الطالق، باب في الطالق على غلط، الحديث )

ال وق ،216، ص2، جالمستدركقال أبو داود: الغ الق أظن ه في الغضب. الحاكم، . «ال طالق وال عتاق في غالق»ولفظه: 

: "كذا قال  قلت: ومحمد بن عبيد لم يحتجَّ به مسلم وقال أبو حاتم  – يعني الحاكم -صحيح على شرط مسلم. قال الذهبي 

البيهقي الحاكم ووأحمد وأبو داود وابن ماجه وأبو يعلى  «ال طالق في إغالق»ضعيف" اهـ. قال ابن حجر: "حديث عائشة: 

حه ا عَّفه من طريق صفية بنت شيبة عنها، وصحَّ م الرازي، بو حاتألحاكم، وفي إسناده محمد بن عبد بن أبي صالح وقد ض 

 . 450ص ،3، جيرالتلخيص الحبورواه البيهقيُّ من طريق ليس هو فيها لكن لم يذكر عائشة" اهـ. ابن حجر العسقالني، 

(75)  ،   .242، ص3، جمعالم السننالخط ابي 

وأبي  ال الشاشي  ن القفعيم بن الخطاب البستي. كان فقيًها أديبًا محدثًا. أخذ : أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهالخطابي

ا: لبديعة منهاصانيف علي بن أبي هريرة. ممن روى عنه الشيخ أبو حامد األسفرايني وأبو عبد هللا الحاكم الحافظ. له الت

لذي انه: "اسمي ق ل عثمائة بمدينة بست. نُ "غريب الحديث" و "معالم السنن" و"أعالم السنن". توفي سنة ثمان وثمانين وثال

ي ُت به حمد، ولكن الناس كتبوا أحمد، فتركته عليه". ابن خلكان،  ين . تاج الد215-214، ص2، جوفيات األعيانُسم  

 .283، ص3، جطبقات الشافعية الكبرىالسبكي، 

76  ، ، فصل لسان العرب. ابن منظور، 607، ص7، ججامع األصول. ابن األثير، 36، ص8، جتهذيب اللغةاألزهري 

 .291، ص10القاف من باب الغين، ج
، 8، ص5، جشرح مختصر الطحاويالجصَّاص،  (77)  .4925، ص10، جالتجريد. القدوري 
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وزعم بعض الناس أن اإلغالق  الغضب. واإلغالُق وإن كان يوجد في اللغة بمعنى الغضب، فليس " :(79)دي  ابن الس   قال 

ل  ُق إال وهو غضبان على ع   ل  ق  ال يُط  م  أحدًا طالٌق؛ ألنَّ كلَّ ُمط  غير  (80)ه  س  ر  المراد هنا بالحديث، ولو كان هذا صحيًحا لم ي ل ز 

 ." اهـراض

: "وردَّ الفارسيُّ (81)العسقالني قال ابن حجر
لَّط ه في ذلك،  82 في مجمع الغرائب على من قال: اإلغالق الغضب، وغ 

: اإلغالق حرج النفس، وليس كل من وقع له 83وقال إنَّ طالق  الناس غالبًا إنما هو في حال الغضب. وقال ابن المرابط

هـ. وأراد بذلك الردَّ على فارق عقله. ولو جاز عدُم وقوع طالق الغضبان لكان لكل   أحد  أن يقول فيما جناه كنت غضبان ا

ميهم إال ما  من ذهب إلى أنَّ الطالق في الغضب ال يقع، وهو مروي  عن بعض متأخري الحنابلة، ولم يوجد عن أحد من متقد  

: "اإلغالق اإلكراه، وهو من أغلقت الباب، وقيل الغضب وإليه ذهب أهل (84)أشار إليه أبو داود. وأما قوله في المطالع

 يس بمعروف عن الحنفية" اهـ. العراق" فل

الكنايات في الطالق مع الغضب كالصريح في أنَّه يقع بها الطالق ظاهًرا، وال يقبل  أنَّ الحنابلة وقد ذكر كثير من 

، (85)ة، فأوقع بذلك الطالق في الباطن أيًضاتفسيرها مع الغضب بغير الطالق، ومنهم من جعل الغضب مع الكنايات كالني  

ضب مانعًا من وقوع صريح الطالقفكيف يجعل الغ
(86). 

                                                                                                                                                                                     
(78)  ،  .4925، ص10، جالتجريدالقدوري 

 .92، ص1، جاالقتضاب في شرح أدب الكتابابن السيد،  (79)

ي د ي ة : أبو محمد عبد ابن الس   ي  النحوي، نزيل ب ل ن س  س  ل يُو  ة أربع وأربعين لس. ولد سني األندفهللا بن محمد بن السيد الب ط 

كتاب  ن مؤلفاته:ملناس. وأربعمائة. كان عالـًما باللغات واآلداب متبحًرا فيهما. انتصب إلقراء علوم النحو واجتمع إليه ا

الع عظيم، و"شرح أدب الكاتب" و"شرح الموطأ"المثلث" في مجلدين، أتى فيه بالعجائب ودلَّ عل ها. توفي " وغيرى اط  

، 98-96، ص3ج وفيات األعيان،في رجب سنة إحدى وعشرين وخمسمائة. ابن خلكان،  ، 2، جبغية الوعاة. السيوطي 

 . 56-55ص

، المصباح المنير، مادة )ع ر س(، ص (80) رس الرجل امرأتُه. الفيومي   .401ع 

 .389، ص9، جفتح الباريابن حجر العسقالني،  (81)

ب ُط أبي القاسم القشيري. من أهل  الفارسي: 82 أبو الحسن عبد الغافر بن إسماعيل بن عبد الغافر الفارسي الخطيب، س 

انت وفاته كفاته. نيسابور وخطيبها. ولد سنة إحدى وخمسين وأربعمائة. فوض إليه الخطابة بنيسابور فتوالها إلى حين و

التقييد ة، . ابن نقط509-508، ص1، جالتحبير في الجامع الكبيرسنة تسع وعشرين وخمسمائة. أبو سعد المروزي، 

 .347، صلمعرفة رواة السنن والمسانيد
: القاضي محمد بن خلف بن سعيد األندلسي، أبو عبد هللا ابن المرابط، قاضي المرية ومفتيها وعالمها، ابن المرابط 83

، صنف كتابًا كبي ا في شرح البخاري ورحل إليه الناس. توفي سنة خمس وثمانين وأربعمائة. الضب ي  ، ملتمسغية البر 

 . 39، ص3، جالوافي بالوفيات. صالح الدين الصفدي، 73ص
 . 150، ص5، جمطالع األنوار على صحاح اآلثارابن قرقول،  (84)

ها الطالق" اهـ. وقال ابن قدامة: قال الخرقي: "ولو قال لها في الغضب: أنت حرةٌ أو ل ط م   (85) م  ها وقال: هذا طالقك ل ز 

"وإن أتى بالكناية حال الخصومة والغضب، ففيه روايتان: إحداهما: يقع الطالق؛ ألنَّ داللة الحال تُغ ي  ُر حكم األقوال 

الطالق، كحال الرضا" اهـ. وقال  واألفعال... والثانية: ال يقع؛ ألنَّه ليس بصريح في الطالق وال نوى به الطالق، فلم يقع به
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وفي فتح العلي  المالك في الفتوى على مذهب اإلمام مالك
أنَّ على الحاكم أن يمنع من اإلفتاء وأن يزجر  ويعزر من  (87)

 أفتى بعدم وقوع الطالق إذا كان الزوج غضبان عند تلفظه به.

 قضاء القاضي وهو غضبانالمبحث الرابع: حكم 

 ص الذيورد الحديث صريًحا في النهي عن أن يقضي القاضي وهو غضبان، لما في الغضب من التشويش على الشخ

 قد يؤديه إلى اإلخالل بما هو مطلوب منه. 

كهٌم بين اثنين وهو غضبان»: (88)قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يهنَّ حه  «.ال يهق ض 

م   البال غ والجوع الـُمق ل ق، وكل هذه األحوال والغضب من جملة األحوال التي قد يخرج  الواحد فيها عن س داد النظر، كاله 

 . (89)يكره له القضاء فيها خوفًا من الغلط

ل بعض العلماء ففرق بين ما لو كان غضب القاضي هلل أو لغير هللا ، فكره قضاءه في الحالة الثانية دون (90)وقد فصَّ

األولى. قال الروياني  
لم يفرق كما يؤخذ من اإلطالق في الحديث، فإن المعنى الذي ألجله  (92)ا غريب". واألكثر: "وهذ(91)

: "ولو فرق بين أن يكون ما حكم به في هذه األحوال ال (93)نهي عن قضاء الغضبان موجود في الحالتين. قال ابن الرفعة

  ال فيكره، لم يبعد" اهـ.مجال لالجتهاد فيه فال يكره ألن المحذور مأمون فيه، أو لالجتهاد فيه مج

                                                                                                                                                                                     

. ابن قدامة، 111، صمختصر الخرقيالبهوتي: ")و( يقع الطالق )من الغضبان( ما لم يغم عليه كغيره" اهـ. الخرقي، 

ب ع،. البهوتي، 115، ص3، جالكافي ر   .561ص الروض الـم 

 .378، ص1، ججامع العلوم والحكمابن رجب،  (86)

 . 39، ص2، جالمالكفتح العلي  محمد عليش،  (87)

(، عن أبي 7158، كتاب األحكام، باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان، الحديث )صحيح البخاريالبخاري،  (88)

لحديث ا، كتاب األقضية، باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان، صحيح مسلمب ك رة رضي هللا عنه. ورواه مسلم، 

 «.ال يحكم  أحٌد بين اثنين  وهو غضبان»: (، عن أبي بكرة رضي هللا عنه، ولفظه1717)

 . 15، ص12، جشرح النووي على مسلمالنووي،  (89)

(90)  ، ، 469، ص18، جنهاية المطلبالجويني   .133، ص4، جالتدريب. البلقيني، 173، ص8، جالتهذيب. البغوي 

(91)  ،  .74، ص11، جبحر المذهبالروياني 

وياني   : هو أبو المحاسن عبد الواحد بنالروياني   ن والده أخذ ع .ري  الط ب إسماعيل بن أحمد، قاضي القضاة فخر اإلسالم الر 

د بن بيان الكازروني يان من  .كان يقال له شافعي  زمانه. وجد ه وعن محم  ن تصانيفه مراها، قُ ولي قضاء طبرستان، وُرو 

ه. التاج 502ة"، مات مقتواًل سنة "بحر المذهب" وهو من أوسع كتب المذهب، ومنها "الفروق" و"الحلية" و"التجرب

 ،    .287، ص1، جطبقات الشافعي ة. ابن قاضي شهبة، 195، ص7، جطبقات الشافعي ة الكبرىالسبكي 

، 33-32، ص16ج، الحاوي الكبيرالماوردي،  (92)  .382، ص3، ج المهذَّب. الشيرازي 

لب. العراقي،  (93) ط   .568ص، 3، جتحرير الفتاوينقله العراقي  عن الـم 
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 فإن قضى القاضي في حال الغضب وكان حكمه موافقًا للشرع صحَّ قضاؤه مع الكراهة. 

 الدعاء حال الغضبالمبحث الخامس: حكم 

حذَّر النبيُّ صلى هللا عليه وسلم مما اعتاده بعض الناس من الدعاء في الغضب على أنفسهم أو أوالدهم. روى مسلم
(94) 

هُ فتلدَّن عليه بعض  التَّل دُّن أ  (95)أن رجاًل من األنصار كان مع النبي صلى هللا عليه وسلم، فركب بعير  ، لعنك (96)، فقال له: "ش 

ه ؟»هللا"، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  ل  عنه فال تصحب نا »قال: "أنا يا رسول هللا" قال:  «من هذا الالعن  بعيره انز 

ع وا على أموالكم، ال ت وافقوا من للا  ساعةً ي سأل فيها (97)بملعونٍ  ع وا على أوالدكم، وال تهد  ع وا على أنفسكم، وال تهد  ، ال تهد 

 «.عطاٌء فهيهستجيبه لكم

ة، وفيه « ال تدعوا على أنفسكم»: "وقوله: (98)قال ابن الجوزي هذا إعالم بأن لإلجابة أوقاتًا، وأن اإلجابة تقع عامَّ

 ا قد اعتاده الناس في أحوال الضجر والغضب من الدعاء على أنفسهم وأوالدهم" اهـ.  تحذير مم

 الهجر بسبب الغضبالمبحث السادس: 

مما يؤدي إليه الغضب في بعض األحيان أن يحصل الهجر بين شخصين أو أكثر. وتحرم هذه الهجرة بين المسلمين 

ره : »(99)كما يوخذ من قوله صلى هللا عليه وسلم أكثر من ثالث ليال، وال تحرم في الثالث وما دونها، ج  لُّ لرجٍل أن يهه  ال يهح 

ه ما الذي يهبدأ  بالسَّالم ي ر  ض  هذا، وخه ض  هذا وي ع ر   «.  أخاه فوقه ثالث  لياٍل يهل تهق يان  فهي ع ر 

                                                                                                                                                                                     

، من فضالء مصر، ابن الرفعة ، فقيه شافعي   ، كانه645 لد سنةو: أبو العباس نجم الدين أحمد بن محمد بن علي األنصاري 

غزالي"، سيط الومحتسب القاهرة وناب في الحكم، من كتبه "كفاية النبيه في شرح التنبيه"، و"المطلب العالي في شرح 

، ه.  710توفي سنة  ، 2، جطبقات الشافعية. ابن قاضي شهبة، 28-24، ص9جت الشافعية الكبرى، طبقاالتاج السبكي 

 .213-211ص
 (.3009، كتاب الزهد والرقائق، باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر، الحديث )صحيح مسلممسلم،  (94)

 .138، ص18، جشرح النووي  على مسلمأي ت ل كَّأ وتوقَّف. النووي،  (95)

: "هو (96) بشين معجمة بعدها همزة، هكذا هو في نسخ بالدنا. وذكر القاضي رحمه هللا تعالى أنَّ الرواة اختلفوا  قال النووي 

شرح النووي،  " اهـ.فيه، فرواه بعضهم بالشين المعجمة كما ذكرناه، وبعضهم بالمهملة. قالوا: وكالهما كلمة زجر للبعير

 .138، ص18، جالنووي  على مسلم

كشف المشكل بأنه ملعون خروجه من البركة واليمن، ودخوله في الشر   والشؤم. ابن الجوزي،  وقد يكون معنى وصفه (97)

 . 488-487، ص1، جمن الصحيحين

 .193، ص4، جكشف المشكل من الصحيحينابن الجوزي،  (98)

ن ا . سمع مريبً تق : عبد الرحمن بن علي بن محمد، أبو الفرج القرشي التيمي البكري. ولد سنة عشر وخمسمائةابن الجوزي

الوعظ وتفسير ابن الحصين وعلي بن عبد الواحد الدينوري والحسين بن محمد البارع وغيرهم. له تصانيف كثيرة في ال

، التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد. ابن نقطة، 238-237، ص15، جتاريخ بغدادوغير ذلك. الخطيب البغدادي، 

 . 344-343ص
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قال النووي  
الغضب، فسومح بذلك القدر : "وإنما عفي عنه في ذلك )أي في الثالث( ألنَّ اآلدميَّ مجبوٌل على (100)

 : "والغالب أنه يزول أو يقلُّ في الثالث" اهـ.(101)ليرجع ويزول ذلك العارض" اهـ. قال ابن حجر

م أن يلتقيا  ومجرد ترك لقيا أخيه ال يدخل في هذا، وليس ذلك ما ورد النهي عنه في الحديث؛ ألنَّ شرط الهجران المحرَّ

 . (102)قاء الشخص واالجتماع به فال يدخل في هذافيعرض هذا وهذا، وأما االنقباض عن ل

 . 103، وقيل: يشترطويرتفع الهجر بالسالم، وال يشترط حتى يزول اإلثم أن يرجعا إلى نفس الحال التي كانا عليها قبل

                                                                                                                                                                                     
(، عن أبي أيوب األنصاري رضي هللا عنه. 6077، كتاب األدب، باب الهجرة، الحديث )البخاريصحيح البخاري،  (99)

، الصحيح مسلمورواه مسلم،  (، 2560حديث )، كتاب البر والصلة واآلداب، باب تحريم الهجر فوق ثالث بال عذر شرعي 

لُّ لمسلمٍ »عن أبي أيوب األنصاري  رضي هللا عنه، ولفظه:   .الحديث «ال يهح 

 .117، ص16، جشرح النووي على مسلمالنووي،  (100)

(101)  ،  . 495، ص10، جفتح الباريابن حجر العسقالني 

(102)  ،  .202، ص6، جفتح الباريابن حجر العسقالني 

 .98، ص8، جطرح التثريب في شرح التقريبالعراقي،  103
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 الخاتمة

توصلنا إليها في نشير إلى أهم النتائج التي  ،الغضبا البحث الذي بينا فيه األحكام الشرعية المتعلقة بوفي ختام هذ 

 النقاط اآلتية:

 بته. حمد عاقتوله قوة قد تدفع الشخص إلى فعل ما ال الغضب من المشاعر التي ال يكاد يخلو اإلنسان منها،  -

 في بعض األحوال يكون الغضب مطلوبًا محمودًا، لكن هذا هو األقل وليس الغالب. -

نُه إذا اعترى الشخص.  -  حث الشرع على تجنب أسباب الغضب، وعلى فعل ما يُس ك  

ليف، ن التكإذا وصل الغضب باإلنسان إلى حد أنه غاب عقله، وهذا ليس الغالب في الناس، فإنه يكون خرج ع -

 وإن لم يصل إلى هذا الحد فهو مكلَّف مؤاخذ بأقواله وأفعاله.

 إلسالم وعليه الرجوع فوًرا إلى اإلسالم بالشهادتين. فقد خرج من ا من ارتد حالة غضبه -

 تنعقد يمين الغضبان ويقع طالقه وينفذ قضاؤه ما دام غير مخالف للشرع.  -

 . عند األكثرين ال يجوز للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثالث، ويرتفع إثم الهجر بالسالم -

 والحمد هلل رب العالمين.
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 فهرس المصادر والمراجع

تحقيدق طداهر أحمدد الدزاوي ومحمدود لنهاية في غريب الحدديث واألثدر، اهـ(، 606-ابن األثير المبارك بن محمد ) .1

 .م1979ه/1399محمد الطناحي، بيروت، المكتبة العلمية، د.ط، 

لغابة في معرفة الصدحابة، تحقيدق علدي محمدد معدوض وعدادل أحمدد اهـ(، أسد 630-) ،علي بن محمدابن األثير،  .2

 .م1994هـ/1415، 1عبد الموجود، بيروت، دار الكتب العلمية، ط

جدامع  هدـ(،606-ي الجدزري )ابن األثير، مجد الدين أبو السعادات المبارك بدن محمدد بدن محمدد بدن محمدد الشديبان .3

، 1كتبدة دار البيدان، طم -ح مطبعدة المدال -مكتبدة الحلدواني تحقيق عبد القادر األزناؤوط وبشير عيدون،  األصول،

 م. 1972هـ/1392م و1969هـ/1389بين السنين: 

لمشددكل مددن حددديث اهددـ(، كشددف 597-أبددو الفددرج عبددد الددرحمن بددن علددي بددن محمددد الجددوزي )ابددن الجددوزي،  .4

 م. 1997/ هـ1418الصحيحين، تحقيق علي حسين البواب، الرياض، دار الوطن، د.ط.، 

مصدابيح السدنة، الكويدت،  هدـ(، شدرح854-ابن الملك، محمد بن عز الدين عبدد اللطيدف بدن عبدد العزيدز الحنفدي ) .5

 م.  2012هـ/1433إدارة الثقافة اإلسالمية، 

حيح البخداري، تحقيدق أبدي تمديم ياسدر بدن صهـ(، شرح 449-ابن بطال، أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك ) .6

 م. 2003هـ/1423، 2إبراهيم، الرياض، مكتبة الرشد، ط

تحقيدق إحسدان عب داس، بيدروت، دار يدان وأنبداء أبنداء الزمدان، وفيدات األعهـ(، 681-أحمد بن محمد )ابن خل كان،  .7

 م.1972، 1صادر، ط

 مطبعة السنة المحمدية، د.ط.، د. ت. القاهرة، حكام األحكام،إ ه(،702-أبو الفتح محمد بن علي )ابن دقيق العيد،  .8

ا مدن ابن رجب، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، جامع العلدوم والحكدم فدي شدرح خمسدين حدديثً  .9

 م. 2011هـ/1422، 7م، تحقيق شعيب األرناؤوط وإبراهيم باجس، بيروت، مؤسسة الرسالة، طجوامع الكل

، 1سدان عبداس، بيدروت، طتحقيدق إحالطبقدات الكبدرى، هدـ(، 230-)محمد بدن سدعد بدن منيدع البصدري   ،ابن سعد .10

 .م1968

ت الشدافعية، تحقيدق عبدد العلديم خدان، بيدروت، عدالم الكتدب، هدـ(، طبقدا851-ابن قاضي شهبة، أبو بكر بن أحمد ) .11

 .هـ1407، 1ط

بيددروت، دار الكتددب الكددافي فددي فقدده اإلمددام أحمددد، هددـ(، 620-عبددد هللا بددن أحمددد بددن محمددد )ابددن قدامددة المقدسددي،  .12

 م.1994 /هـ1414، 1العلمية، ط

 .هـ1414، 3بيروت، دار صادر، طلسان العرب، هـ(، 711-محمد بن مكرم )ابن منظور،  .13

يدد التقيهدـ(، 629-الحنبلدي البغددادي )ابن نقطة، محمد بن عبد الغني بن أبي بكر بن شجاع، أبو بكر، معين الدين،  .14

 .م1988 /هـ1408 ،1، طدار الكتب العلمية، كمال يوسف الحوت، تحقيق لمعرفة رواة السنن والمسانيد

أحمد، تحقيق شعيب األرنؤوط وعادل مرشد وآخرين، بيروت، مؤسسة  هـ(، مسند241-أحمد بن محمد بن حنبل ) .15

 .م2001هـ/1421، 1الرسالة، ط

روت، دار إحيداء رعدب، بيدمتحقيق محمد عوض تهذيب اللغة، هـ(، 370-)أبو منصور محمد بن أحمد األزهري،  .16

 .م2001، 1التراث العربي، ط
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، صده(، 256-محمدد بدن إسدماعيل )البخاري، أبدو عبدد هللا  .17 تحقيدق محمدد زهيدر بدن ناصدر الناصدر، حيح البخداري 

 .هـ1422، 1بيروت، دار طوق النجاة، ط

تحقيدق محمدد فدؤاد عبدد البداقي، هدـ(، األدب المفدرد، 256-البخاري، أبو عبد هللا محمدد بدن إسدماعيل بدن إبدراهيم ) .18

 م.1989هـ /1409، 3بيروت، دار البشائر اإلسالمية، ط

، تحقيدق محمدد زهيدر بدن ناصدر الناصدر، اه(، صدحيح 256-بدن إسدماعيل أبدو عبدد هللا ) البخاري، محمدد .19 لبخداري 

 .هـ1422، 1بيروت، دار طوق النجاة، ط

عمدة القداري شدرح صدحيح البخداري، هـ(، 855-بدر الدين العيني، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى الحنفي ) .20

 د.ط.، د.ت.وت، دار إحياء التراث العربي، بير

ديد )البطليوسي،  .21 تحقيدق األسدتاذ االقتضداب فدي شدرح أدب الكتداب، هدـ(،  521-أبو محمد عبد هللا بن محمد بدن الس  

 م.1996مصطفى السقا والدكتور حامد عبد المجيد، القاهرة، مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة، د.ط.، 

تحقيدق عدادل أحمدد عبدد الموجدود وعلدي يب في فقه اإلمام الشدافعي، التهذهـ(، 516-الحسين بن مسعود )البغوي،  .22

 .م1997هـ/1418، 1محمد معوض، بيروت، دار الكتب العلمية، ط

، 2دمشددق/بيروت، المكتددب اإلسددالمي، طرح السددنة، شددهددـ(، 516-الحسددين بددن مسددعود )محيددي السددنة البغددوي،  .23

 م.1983هـ/1403

حقيدق أبدي تالبلقيني، سراج الدين أبو حفص عمر بن رسالن البلقيني الشافعي، تددريب المبتددي وتهدذيب المنتهدي،  .24

 م. 2012هـ/1433، 1يعقوب نشأت بن كمال المصري، الرياض، دار القبلتين، ط

تحقيددق عبددد  هددـ(، الددروض المربددع شددرح زاد المسددتقنع،1051-البهددوتي، منصددور بددن يددونس بددن صددالح الدددين ) .25

 .ةمؤسسة الرسال-دار المؤيد ،، بيروت1طالقدوس محمد نذير، 

رة )الترمذي،  .26 مصر، شركة مكتبة ومطبعدة مصدطفى سنن الترمذي، هـ(، 279-أبو عيسى محمد بن عيسى بن س و 

 .م1975هـ/1395، 2البابي الحلبي، ط

حقيدق عصدمت هللا عنايدت هللا ترح مختصدر الطحداوي، شدهـ(،  370-أحمد بن علي )أبو بكر الرازي الجصاص،  .27

، 1اج، طمحمد، سائد بكداش، محمدد عبيدد هللا خدان، زيندب محمدد حسدن فالتدة، دار البشدائر اإلسدالمية ودار السدر

 م.2010هـ/1431

28.  ، قيدق عبدد العظديم محمدود الدد يب، تحهاية المطلب فدي درايدة المدذهب، نهـ(، 478-عبد الملك بن عبد هللا )الجويني 

 .م2007ه/1428، 1جدة، دار المنهاج، ط

ادر عطدا، بيدروت، دار تحقيق مصطفى عبد القدمستدرك على الصحيحين، الهـ(، 378-محمد بن عبد هللا )الحاكم،  .29

 .م1990هـ/1411، 1الكتب العلمية، ط

دار مددتن الخرقددي علددى مددذهب أحمددد بددن حنبددل، هددـ(، 334-أبددو القاسددم عمددر بددن الحسددين بددن عبددد هللا )الخرقددي،  .30

 م.1993/هـ1413الصحابة للتراث، 

 .م1932هـ/1351، 1حلب، المطبعة العلمية، طالسنن،  معالمهـ(، 388-حمد بن محمد )الخطابي، أبو سليمان  .31

حقيدق محمدد بدن سدعد، مكدة، جامعدة أم القدرى، تهدـ(، أعدالم الحدديث، 388-الخطابي، حمد بن محمد أبو سليمان ) .32

 م.1988هـ/1409، 1ط

، أبدو بكدر  .33 تحقيدق مصدطفى عبدد القدادر عطدا، اريخ بغدداد وذيولده، تدهدـ(، 463-أحمدد بدن علدي  )الخطيب البغدادي 

 ه.1417، 1بيروت، دار الكتب العلمي ة، ط

دار بيدروت،  ، طبقدات المفسدرين، هدـ(945-الدداوودي المدالكي ) ، شمس الدين محمد بدن علدي بدن أحمددداووديال .34

 .الكتب العلمية 
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قاييس اللغة، تحقيق عبد السدالم محمدد هدارون، بيدروت، دار مه(، معجم 395-الرازي، أحمد بن فارس القزويني ) .35

 م.1979ه/1399الفكر، د.ط، 

تحقيددق محمددد عبددد السددالم شدداهين، هددـ(، فتدداوى الرملددي، 957-الرملددي، شددهاب الدددين أحمددد بددن حمددزة الشددافعي ) .36

 م. 2011، 1بيروت، دار الكتب العلمية، ط

إتحدداف السددادة المتَّقددين، ه(، 1205-محمددد بددن محمددد الحسدديني الزبيدددي المشددهور بمرتضددى الزبيدددي )الزبيدددي،  .37

، د.ط، بيروت، مؤسسة التاريخ الع  م. 1994ه/1414ربي 

، تاج الدين  .38 تحقيق محمود محمد الطناحي وعبدد بقات الشافعي ة الكبرى، طهـ(، 771-عبد الوه اب بن علي  )السبكي 

 .ه1413، 2الفتاح محمد الحلو، مصر، هجر للطباعة والنشر والتوزيع، ط

تحقيق شدعيب األرندؤوط، اود، دسنن أبي هـ(، 275-)ث بن إسحاق األزدي أبو داود سليمان بن األشعالسجستاني،  .39

 .م2009ه/1430، 1محمد كامل قره بللي، بيروت، دار الرسالة العالمية، ط

بيدروت، دار لمنثدور فدي التفسدير بالمدأثور، الددر اهدـ(، 911-ي بكدر )عبدد الدرحمن ابدن أبدجالل الددين السيوطي،  .40

 م.1983ه/1403، 2الفكر، ط

تحقيق محمد ي طبقات اللغويين والنحاة، فبغية الوعاة  هـ(،911-عبد الرحمن بن أبي بكر )السيوطي، جالل الدين  .41

  بة العصرية، د.ط، د.ت.أبو الفضل إبراهيم، بيروت/صيدا، المكت

، جالل الدين  .42 تحقيدق زكريدا عميدرات، بيدروت، فداظ، ذيدل طبقدات الحه(، 911-مدال )عبد الرحمن بن الكالسيوطي 

 دار الكتب العلمية، د.ط.، د.ت.

بيدروت، دار الكتدب العلميدة، لمهدذب فدي فقده اإلمدام الشدافعي، اه(، 476-أبو اسحاق إبراهيم بن علدي )الشيرازي،  .43

 م.1995ه/1416، 1ط

تحقيددق حمددد األرندداؤوط وتركددي مصددطفى، بالوفيددات،  الددوافيه(، 764-خليددل بددن أيبددك )الصددفدي، صددالح الدددين  .44

 م.2000ه/1420، 1بيروت، دار إحياء التراث، ط

وعبدد  جم األوسط، تحقيدق طدارق بدن عدوض هللا بدن محمددهـ(، المع360-الطبراني، أبو القاسم سليمان بن أحمد ) .45

 م.1995ه/1415، 1المحسن بن إبراهيم الحسيني، القاهرة، دار الحرمين، ط

، أبو القاسم  .46 المجيدد السدلفي، بيدروت، تحقيدق حمددي بدن عبدد لمعجدم الكبيدر، اه(، 360-سليمان بن أحمد )الطبراني 

، ط  م.1983ه/1403، 2دار إحياء التراث العربي 

كر، بيددروت، مؤسسددة تحقيددق أحمددد محمددد شدداالطبددري،  تفسدديرهددـ(، 310-محمددد بددن جريددر )أبددو جعفددر الطبددري،  .47

 م.2000ه/1420، 1الرسالة، ط

تحقيدق شدعيب األرندؤوط، بيدروت، مؤسسدة شدكل اآلثدار، مشرح هـ(، 321-أحمد بن محمد )الطحاوي، أبو جعفر  .48

 .م1994ه/1415، 1الرسالة، ط

يدر الفتداوي علدى التنبيده والمنهداج هدـ(، تحر 826-العراقي، ولي الدين أبو زرعة أحمد بن عبدد الدرحيم الشدافعي ) .49

 م. 2011هـ/1432، 1والحاوي، تحقيق عبد الرحمن فهمي محمد الزواوي، جدة، دار المنهاج، ط

ابة فدي تمييدز الصدحابة، تحقيدق عدادل أحمدد عبدد الموجدود هـ(، اإلصد852-العسقالني ، ابن حجر أحمد بن علي ) .50

 .هـ1415، 1وعلى محمد معوض، بيروت، دار الكتب العلمية، ط

ر الكامندة فدي أعيدان المائدة الثامندة، حيددرأباد، مجلدس دائدرة هـ(، الددر852-العسقالني، ابن حجر أحمد بن علي ) .51

 .م1972هـ/1392، 2المعارف العثمانية، ط
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تحقيددق حسددن بددن ر فددي تخددريج أحاديددث الرافعددي الكبيددر، التلخدديص الحبيددهددـ(، 852-أحمددد بددن علددي )العسددقالني،  .52

 .م1995هـ/1416، 1عباس، مصر، مؤسسة قرطبة، ط

 .ه1379بيروت، دار المعرفة، تح الباري شرح صحيح البخاري، فه(، 852-أحمد بن علي بن حجر )العسقالني،  .53

  .م2005هـ/1426، 8موس المحيط، بيروت، مؤسسة الرسالة، طهـ(، القا817-الفيروزآبادي، محمد بن يعقوب ) .54

55.  ، بيدروت، المكتبدة العلميدة، د.ط، يدر فدي غريدب الشدرح الكبيدر، المصدباح المنهدـ(، 779-أحمد بن محمد )الفيومي 

 د.ت.

بفوائدد مسدلم، تحقيدق (، إكمدال المعلدم ـهد544-عياض بن موسدى بدن عيداض اليحصدبي السدبتي )القاضي عياض،  .56

 م. 1998/ هـ1419، 1فاء، طالدكتور يحيى إسماعيل، مصر، دار الو

ريد، تحقيق أ. د. محمد أحمد سراج وأ. د. هـ(، التج428-القدوري، أحمد بن محمد بن أحمد أبو الحسين القدوري ) .57

 م. 2006هـ/1427، 2علي جمعة محمد، القاهرة، دار السالم، ط

اهر المضية فدي طبقدات هـ(، الجو775-القرشي، عبد القادر بن محمد بن نصر هللا أبو محمد محيي الدين الحنفي ) .58

 كراتشي، مير محمد كتب خانه، د.ط.، د.ت.الحنفية، 

البردونددي وإبددراهيم أطفدديش، القدداهرة، دار تحقيددق أحمددد ، يتفسددير القرطبددهددـ(، 671-محمددد بددن أحمددد )القرطبددي،  .59

 .م1964ه/1384، 2الكتب المصرية، ط

تحقيق محمد فدؤاد عبدد البداقي، دار إحيداء الكتدب ه، سنن ابن ماجهـ(، 273-ن يزيد )أبو عبد هللا محمد بالقزويني،  .60

 العربي، د.ط، د.ت. 

تحقيدق دار الفدالح للبحدث  طالع األنوار علدى صدحاح اآلثدار،  هـ(،569-مإبراهيم بن يوسف بن أدهم ابن قرقول ) .61

 م.2012ـ/ه1433، 1العلمي وتحقيق التراث، قطر، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، ط

الت أهدل السدنة، تحقيدق الددكتور هدـ(، تدأوي333-دي، محمد بن محمد بن محمود أبدو منصدور الماتريددي )الماتري  .62

 م. 2005هـ/1426، 1طمجدي باسلوم، بيروت، دار الكتب العلمية، 

تحقيدق علدي محمدد معدوض والشديخ عدادل أحمدد لحداوي الكبيدر، اه(، 450-أبو الحسن علي بن محمد )الماوردي،  .63

 م.1999ه/1419، 1عبد الموجود، بيروت، دار الكتب العلمية، ط

سان في تقريب صحيح ابن حبان، ترتيب األمير عالء الدين علي  بن ب ل بدان هـ(، اإلح354-محمد بن حب ان البُستي  ) .64

 .م1988هـ/1408، 1هـ(، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط739-الفارسي )

العلي المالدك فدي الفتدوى علدى  هـ(، فتح1299-محمد عليش، محمد بن أحمد بن محمد عليش أبو عبد هللا المالكي ) .65

  دار المعرفة، د.ط.، د.ت.بيروت، مذهب اإلمام مالك، 

بيدر فدي المعجدم الكبيدر، هدـ(  التح562-المروزي، أبو سعد عبد الكريم بن محمد بدن منصدور التميمدي السدمعاني،) .66

 م.1975هـ/1395، 1تحقيق منيرة ناجي سالم، بغداد، رئاسة ديوان األوقاف، ط

دداج أبددو الحسددن القشدديري النيسددابوري ) .67 تحقيددق محمددد فددؤاد عبددد البدداقي، صددحيح مسددلم، هددـ(، 261-مسددلم بددن الحج 

 د.ط، د.ت.بيروت، دار إحياء التراث العربي، 

تحقيددق عبددد الفتدداح أبددو غدددة، حلددب، مكتددب المطبوعددات ، السددنن الصددغرىهددـ(، 303-أحمددد بددن شددعيب )النسددائي،  .68

 .م1986ه/1406، 2اإلسالمية، ط

 هـ(، المجموع شرح المهذب، بيروت، دار الفكر، د.ط، د.ت.676-النووي، يحيى بن شرف ) .69
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تحقيدق حسدين إسدماعيل  هـ(، خالصة األحكام في مهمات السنن وقواعدد اإلسدالم،676-النووي، يحيى بن شرف ) .70

 .م1997ه/1418، 1الجمل، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط

تحقيدق عدادل عبدد الموجدود وعلدي محمدد مددة المفتدين، روضدة الطدالبين وعهدـ(، 676-يحيى بن شرف )النووي،  .71

 .م2006هـ/1427، 3معوض، بيروت، دار الكتب العلمية، ط

، يحيددى بددن شددرف ) .72 ، 2حيح مسددلم، بيددروت، دار إحيدداء التددراث العربددي، بيددروت، طصددهددـ(، شددرح 676-النددووي 

 .ه1392

، 2روت، دار إحيدداء التددراث العربددي، بيددروت، طبيددشددرح صددحيح مسددلم، هددـ(، 676-يحيددى بددن شددرف )النددووي،  .73

 .ه1392

بيدروت، دار رقداة المفداتيح شدرح مشدكاة المصدابيح، مه(، 1014-علي  بن محمد ) مال   أبو الحسنالهروي القاري،  .74

 م.2022ه/1422، 1الفكر، ط

الدددين القدسددي، تحقيددق حسددام جمددع الزوائددد ومنبددع الفوائددد، مهددـ(، 807-أبددو الحسددن علددي بددن أبددي بكددر )الهيثمددي،  .75

 .م1994هـ/1414القاهرة، مكتبة القدسي، د.ط، 


