الغضب أسبابه وعالجه

الغضب حالة نفسية ،تبعث عىل هياج اإلنسان ،وثورته قوالً

أو عمالً ،وهو مفتاح الرشور ،ورأس اآلثام ،وداعية األزمات
واألخطار ،والغضب استجابة النفعال يتميز بامليل إىل االعتداء.
فالغضب من املهلكات العظيمة ،التي تؤدي باإلنسان إىل
فعل ما يندم عليه من االعتداء بالرضب أو الشتم بل ربام أدى إىل
الشقاوة األبدية بارتكاب القتل ،ولذا قيل( :إنه جنون دفعي)،
قال أمري املؤمنني( :احلدة رضب من اجلنون ،ألن صاحبها
يندم ،فإن مل يندم فجنونه مستحكم) (هنج البالغة :ج ،4ص.)56
الغضب يف الروايات:
 -1من وصية لرسول اهلل لرجل ،حني قال له :أوصني،
فقال( :ال تغضب ،ثم أعاد عليه ،فقال :ال تغضب ،ثم
قال :ليس الشديد بالرصعة إنام الشديد الذي يملك نفسه عند
الغضب) (هنج البالغة:ج ،4ص.)56
 -2قال رسول اهلل( :الغضب مجرة من الشيطان)
(البحار :ج ،74ص.)151
 -3وعنه( :ثالث خصال َمن ك َُّن فيه فقد حاز خصال
اخلري :من إذا قدر مل يتناول ما ليس هو له ،وإذا غضب مل خيرجه
غضبه عن احلق ،وإذا ريض مل يدخله رضاه يف باطل) (املستدرك:
ج ،11ص.) 189
ِ
حلم الناس؟ قال( :الذي ال
أمري املؤمنني َ من َأ ُ
ُ -4سئل ُ
يغضب) (األمايل :ص.)237
 -5وعنه( :من أطلق غضبه تعجل حتفه) (ميزان
احلكمة :ج ،3ص.)2264
 -6وعنه( :بئس القرين الغضب :يبدي املعائب ،ويدين
الرش ،ويباعد اخلري) (ميزان احلكمة :ج ،3ص.)2264
وم ْن
 -7وعنه( :الغضب نار موقدةَ ،م ْن كظمه أطفأهاَ ،
أطلقه كان أول حمرتق هبا) (ميزان احلكمة :ج ،3ص.)2265
 -8وعنه  - من كتاب له إىل احلارث اهلمداين( :-واحذر

الغضب فإنه جند عظيم من جنود إبليس) (ميزان احلكمة :ج،3
ص.)2265
(م ْن غلب عليه غضبه وشهوته فهو يف حيز
 -9وعنهَ :
البهائم) (ميزان احلكمة :ج ،3ص.)2266
 -10عن أيب عبد اهلل الصادق  قال( :الغضب مفتاح كل
رش) (الكايف :ج ،2ص.)303
وم ْن مل يغضب
(م ْن مل يغتب فله اجلنةَ ،
 -11وعنه قالَ :
وم ْن مل حيسد فله اجلنة) (جامع األخبار :ص.)186
فله اجلنةَ ،
 -12وعنه قال :قال رسول اهلل( :الغضب ُيفسد
اإليامن كام ُيفسد اخلل العسل) (الكايف :ج ،2ص.)302
آثار الغضب:
للغضب آثار سلبية عىل ظاهر اإلنسان وباطنه ،فمن آثار
الغضب يف الظاهر تغري اللون وشدة الرعدة يف األطراف وخروج
األفعال عن الرتتيب والنظام ،واضطراب احلركة والكالم.
وأما أثره يف اللسان فانطالقه بالشتم والفحش ،وقبيح الكالم
الذي يستحيي منه ذوو العقول ،ويستحيي منه قائله عند فتور
الغضب ،يف حني يكون هذا الكالم مسج ً
ال من قبل امللك املوكل
به فيكتب عليه سيئات جيازى عنها يوم القيامة.
وأما أثره يف القلب مع املغضوب عليه ،فاحلقد واحلسد،
وإظهار السوء والشامتة باملساءة ،واحلزن بالرسور ،والعزم عىل
إفشاء الرس وهتك األستار واالستهزاء ،وغري ذلك من القبائح،
فهذه ثمرة الغضب املفرط وقد أشري إىل بعضها يف األخبار.
أضرار الغضب:
ترض باإلنسان
للغضب أرضار جسيمة ،وغوائل فادحةّ ،
فرد ًا وجمتمع ًا ،جسمي ًا ونفسي ًا ،مادي ًا وأدبي ًا ،فكم غضبة
جرحت العواطف ،وشحنت النفوس باألضغان ،وفصمت
زجت أناس ًا يف
عرى التحابب والتآلف بني الناس ،وكم غضبة ّ
السجون ،وعرضتهم للمهالك ،وكم غضبة أثارت احلروب،
وسفكت الدماء ،فراح ضحيتها اآلالف من األبرياء.

كل ذلك سوى ما ينجم عنه من املآيس واألزمات النفسية،
التي قد تؤدي إىل موت الفجأة ،أو التي ختلف أمراض ًا مزمنة
يضل يعاين اإلنسان منها طوال عمره.
أسباب الغضب:
ال حيدث الغضب عفو ًا واعتباط ًا ،وإنام ينشأ عن أسباب
وبواعث جتعل اإلنسان مرهف اإلحساس ،رسيع التأثر ،ولو
تأملنا تلك البواعث ،وجدناها جمملة عىل الوجه التايل:
 -1قد يكون منشأ الغضب انحراف ًا صحي ًا ،كاعتالل الصحة
العامة ،أو ضعف اجلهاز العصبي ،مما يسبب رسعة التهيج.
 -2وقد يكون املنشأ نفسي ًا ،منبعث ًا عن اإلجهاد العقيل ،أو
املغاالة يف األنانية ،أو الشعور باإلهانة ،واالستنقاص ،ونحوها
من احلاالت النفسية ،التي رسعان ما تستفز اإلنسان ،وتستثري
غضبه ،كام يف اخلرب ...( :قالوا :وما بدؤ الغضب؟ قال :الكرب
والتجرب وحمقرة الناس) (اخلصال :ص.)6
 -3وقد يكون املنشأ أخالقي ًا ،كتعود الرشاسة ،ورسعة
التهيج ،مما يوجب رسوخ عادة الغضب يف صاحبه.
هل ميكن إزالة الغضب؟ وما هي طرق عالجه؟
اختلف علامء األخالق يف إمكان إزالة الغضب بالكلية
وعدمه ،فقيل :قمع أصل الغضب من القلب غري ممكن ،ألنه
مقتىض الطبع ،إنام املمكن تضعيفه ،حتى ال يشتد هيجانه ،ويف
مقابله قيل :الغضب املذموم ممكن الزوال ،ولوال إمكانه لزم
وجوده لألنبياء واألوصياء ،وال ريب يف بطالنه وهو األرجح.
وعىل كل حال فعالج الغضب يتوقف عىل أمور ،وربام حصل
ببعضها:
 -1إزالة األسباب املهيجة له ،إذ عالج كل علة بحسم مادهتا،
وهي العجب ،والفخر ،والكرب ،والغدر ،واللجاج ،واملراء،
واملزاح ،واالستهزاء ،والتعيري ،واملخاصمة ،وشدة احلرص
عىل فضول اجلاه واألموال الفانية ،وهي بأمجعها أخالق رديئة
مهلكة ،وال خالص من الغضب مع بقائها ،فال بد من إزالتها

حتى تسهل إزالة الغضب.
 -2أن يتذكر قبح الغضب وسوء عاقبته ،وما ورد يف الرشيعة
من الذم عليه ،كام تقدم.
 -3أن يتذكر ما ورد من املدح والثواب عىل دفع الغضب يف
موارده ،ويتأمل فيام ورد من فوائد عدم الغضب ،كام ورد يف مجلة
من الروايات ،ففي احلديث النبوي( :إذا ُجع اخلالئق يوم القيامة
نادى مناد أين أهل الفضل؟ فيقوم أناس وهم يسري فينطلقون
رساع ًا إىل اجلنة ،فتتلقاهم املالئكة ،فيقولون :إنّا نراكم رساع ًا إىل
اجلنة ،فيقولون :نحن أهل الفضل ،فيقولون :ما كان فضلكم؟
فيقولون :كنا إذا ُظلِمنا صربنا ،وإذا أسيئ إلينا عفونا ،وإذا ُج ِهل
علينا حلمنا ،فيقال هلم :ادخلوا اجلنة فنعم أجر العاملني) (ميزان
احلكمة :ج ،3ص ،)2434وعن زيد بن عيل قال( :أوحى
اهلل عز وجل إىل نبيه داود( :إذا ذكرين عبدي حني يغضب
ذكرته يوم القيامة يف مجيع خلقي وال أحمقه فيمن أحمق) (البحار:
ج ،70ص ،)266إىل غري ذلك من األخبار وسيأيت مجلة من
ذلك.
 -4أن يتذكر فوائد ضد الغضب ،أعني :احللم وكظم الغيظ،
وما ورد من املدح عليهام يف األخبار ،ويواظب عىل مبارشته
ولو بالتكلف ،فيتح ّلم وإن كان يف الباطن غضبان ًا ،قال أمري
فتحلم ،فإنّه َق ّل َم ْن تشبه بقوم
املؤمنني( :إن مل تكن حلي ًام ّ
إال أوشك أن يكون منهم) (هنج البالغة :ج ،4ص ،)47وإذا
فعل ذلك مدة صار عادة مألوفة هنيئة عىل النفس ،فتنقطع عنها
أصول الغضب ،وستأيت بعض الروايات يف ذلك.
 -5أن حيرتز عن مصاحبة أرباب الغضب ،والذين يتبجحون
سمون ذلك شجاعة ورجولة،
بتشفي الغيظ وطاعة الغضب ،و ُي ُّ
فيقولون :نحن ال نصرب عىل كذا وكذا ،وال نحتمل من أحد
أمر ًا ،وخيتار جمالسة أهل احللم ،والكاظمني الغيظ ،والعافني عن
الناس.
 -6أن يعلم أن ما يقع إنام هو بقضاء اهلل وقدره ،وأن األشياء

ك َّلها مسخرة يف قبضة قدرته ،وأن كل ما يف الوجود من اهلل،
وأن األمر كله هلل ،وأن اهلل ال ُيقدِّ ر له إال ما فيه اخلري ،وربام
كان صالحه يف جوعه أو مرضه ،أو فقره ،أو جرحه أو قتله،
أو غري ذلك ،فإذا علم بذلك غلب عليه التوحيد ،وال يغضب
عىل أحد ،وال يتأذى بام يرد عليه ،إذ يرى -حينئذ -أن كل يشء
أسري يف قبضة قدرته تعاىل ،كالقلم يف يد الكاتب ،ففي احلديث
القديس( :إن من عبادي املؤمنني عبادا ال يصلح هلم أمر دينهم إال
بالغنى والسعة والصحة يف البدن فأبلوهم بالغنى والسعة وصحة
البدن فيصلح عليهم أمر دينهم ،وإن من عبادي املؤمنني لعبادا
ال يصلح هلم أمر دينهم إال بالفاقة واملسكنة والسقم يف أبداهنم
فأبلوهم بالفاقة واملسكنة والسقم ،فيصلح عليهم أمر دينهم وأنا
أعلم بام يصلح عليه أمر دين عبادي املؤمنني( )...الكايف :ج،2
ص ،)60وعن اإلمام الصادق قال( :عجبت للمؤمن إن
اهلل ال يقيض له بقضاء إال كان خريا له ،إن أغناه كان خريا له وإن
ابتاله كان خريا له ،وإن ملكه ما بني املرشق واملغرب كان خريا
له ،وإن قرض باملقارض كان خريا له ،ويف قضاء اهلل للمؤمن كل
خري) (مشكاة األنوار :ص.)521
 -7أن يتذكر أن الغضب مرض قلب ونقصان عقل ،صادر
عن ضعف النفس ونقصاهنا ،ال عن شجاعتها وقوهتا ،ولذا
يكون املجنون أرسع غضب ًا من العاقل ،واملريض أرسع غضب ًا
من الصحيح ،والشيخ اهلرم أرسع غضب ًا من الشاب ،وصاحب
األخالق السيئة والرذائل القبيحة أرسع غضب ًا من صاحب
الفضائل ،ولذا قال سيد الرسل( :ليس الشديد بالرصعة إنام
الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب) (ميزان احلكمة :ج،3
ص.)2266
 -8أن يتذكر أن قدرة اهلل عليه أقوى وأشد من قدرته عىل هذا
الضعيف الذي يغضب عليه ،ومل يأمن إذا أمىض غضبه عليه أن
يميض اهلل عليه غضبه يف الدنيا واآلخرة ،وقد روي( :أنه ما كان
يف بني إرسائيل ملك إال ومعه حكيم ،إذا غضب أعطاه صحيفة

فيها :ارحم املساكني ،واخش املوت ،واذكر اآلخرة ،فكان يقرأها
حتى يسكن غضبه)( .جامع السعادات :ج ،1ص ،)261وورد
أيضا( :يا ابن آدم! اذكرين حني تغضب أذكرك حني أغضب ،وال
أحمقك فيمن أحمق) (البحار :ج ،70ص.)350
وتشمر
 -9أن يتذكر أن َم ْن يميض عليه غض ُبه ربام قوي
َّ
وجرد عليه لسانه بإظهار معائبه والشامتة بمصائبه،
ملقابلته،
َّ
ويؤذيه يف نفسه وأهله وماله وعرضه.
 -10أن يعلم أن اهلل حيب منه أال يغضب ،واحلبيب خيتار ما
حيب حمبوبه ،فإن كان حمب ًا هلل فليطفئ غضبه بشدة حبه هلل.
 -11أن يسكت الغاضب ويرتوى ،فقد روي عن رسول
اهللأنه قال( :إذا غضبت فاسكت) (البحار :ج،70
الرتوي خي ّفف حدّ ة التوتر والتهيج ،ويعيده
ص ،)272فإن هذا ِّ
إىل الرشد والصواب ،وال ُينال ذلك إال بضبط النفس ،والسيطرة
عىل األعصاب.
 -12ومن عالج الغضب االستعادة باهلل السميع العليم من
الشيطان الرجيم فإنه املهيج للغضب كام ُذكر ،واالستعانة به تعاىل
عىل كفايته وتتأدى الوظيفة بالبسملة ،وكان إذا غضبت
عائشة َ
أخذ بأنفها ،وقال( :يا عويش قويل :اللهم رب النبي
حممد ،اغفر يل ذنبي ،وأذهب غيظ قلبي ،وأجرين من ُمضالت
الفتن) (البحار :ج ،70ص.)272
 -13ومن عالج الغضب :جلوس الغاضب إذا كان قائ ًام،
واضطجاعه إن كان جالس ًا والنزول إن كان راكب ًا ،فقد روي عن
النبي( :أن الغضب مجرة يف قلب ابن آدم َف َمن وجد من ذلك
شيئ ًا فليلصق خده باألرض) (البحار :ج ،70ص.)272
وكذا الوضوء أو الغسل باملاء البارد كام ورد عن النبي:
(إذا غضب أحدكم فليتوضأ وليغتسل ،فإن الغضب من النار)،
ويف رواية( :إن الغضب من الشيطان ،وإن الشيطان خلق من
املاء ،فإذا غضب أحدكم فليتوضأ)
النار ،وإنام يطفئ
َ
النار ُ
(البحار :ج ،70ص.)272

وكذلك مس يد الرحم إن كان مغضوب ًا عليه ،فإنه من
مهدئات الغضب ،فقد روي( :أ ُّيام رجل غضب عىل ذي رحم
فل َيدْ ُن منه و ْل َي َم ُّسه فإن الرحم إذا ُم َّست سكنت) (أخالق أهل
البيت  :ص.)36
فضيلة كظم الغيظ:
كف غضبه ّ
(م ْن ّ
كف اهلل عنه عذابه،
 -1قال رسول اهللَ :
وم ْن خزن لسانه سرت اهلل
وم ْن اعتذر إىل ر ّبه َقبِل اهلل عذرهَ ،
َ
عورته) (املحجة البيضاء :ج ،5ص.)308
(م ْن كظم غيظ ًا ولو شاء أن
 -2قال اإلمام الصادقَ :
يمضيه أمضاه مأل اهلل قلبه يوم القيامة رضاه) (الوسائل :ج،12
ص ،)177ويف رواية أخرى( :حشا اهلل قلبه أمن ًا وإيامن ًا يوم
القيامة) (الكايف :ج ،2ص.)110
(م ْن كظم غيظ ًا وهو يقدر عىل أن ينفذه
 -3وقالَ :
أي احلور شاء) (املحجة
دعاه اهلل عىل رؤوس اخلالئق خيريه يف ّ
البيضاء :ج ،5ص.)309
 -4وعن أيب عبد اهلل الصادق( :ما من عبد كظم
غيظ ًا إال زاده اهلل تعاىل ع ّز ًا يف الدّ نيا واآلخرة وقد قال اهلل تعاىل:
ِ ِ
ِ
ِ
ِِ
ني َع ْن الن ِ
ني
ب ا ُْل ْحسن َ
ني ا ْل َغ ْي َظ َوا ْل َعاف َ
وا ْلكَاظم َ
َّاس َواهلل ُي ُّ
َ
وأثابه اهلل مكان غيظه ذلك) (الكايف :ج ،5ص.)310

