فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان
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نگاهی به اهمیت و آثار کظمغیظ از منظر قرآن و روایات
حجتاالسالم والمسلمین کاظمدلیری* 

مقدمه

خشم یکی از حالتهای هیجانی انسان است که بهخودی خود ،موهبتی الهی است و فواید
فراوانی مانند حفاظت از خود در برابر خطرها و مبارزه با دشمنان خدا در عرصاههای نبارد دارد.
خشم در بسیاری از مواقع و حاالت بهویژه آنگاه که شدت می یرد و به اوج خود میرسد ،عقال
و اراده انسان را تحتالشعاع قرار میدهد و سابب صادور فتارهاا و رفتارهاای ناشایساتی از او
میشود؛ از این رو باید آن را کنترل و مهار کنیم .در این نوشتار نخست پیامدهای خشم و ساپس
آ ار «کظمغیظ» را تبیین میکنیم.
الف) مفهوم کظمغیظ

َْ
مفهوم قرآنی «کظمغیظ» از ترکیب دو واژه «کظم» و «غیظ» تشکیل شده است« .کظم» در
َ
لغت به معنای نوشیدن جرعه است« 1.غ ْیظ» نیز به معنای شدیدترین نوع خشم است؛ به ونهای
که انسان حرارت ناشی از جوشش خون را در قلب خود احساس کناد 2.بناابراین کظمغایظ باه
معنای فرو خوردن و فرو بردن خشم اسات 3.فروبرناده خشام ،از اظهاار آن خاودداری میکناد
ََ
آنچنانکه ویا آن را میبلعد 4،مانند نفس آن را در سینه حبس میکند و به آن مجال ظهور و بروز
نمیدهد؛ همچنانکه وقتی مشک آب پر میشود ،بایاد در آن را محکام بسات ،و رناه آب از آن
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َ
در آن را بست تا خشم بیارون
سرریز میشود .وقتی مشک خشم نیز پر میشود ،باید با کظمغیظ ِ
نریزد.
« ِحلم» یا «بردباری» در برابر مفهوم «غضاب» یاا «خشام» قارار دارد .از امیرالماؤمنین
ْ ُ ْ
َْ َْ
درباره معنای حلم سؤال شد ،آن حضرت فرمود «کظ ُم الغ ْی ِظ َو ِملك َّالنفس؛ 1فرو بردن خشم و
مالک خود بودن».
کظمغیظ عرصههای فردی ،خانواد ی ،اجتماعی و حتی سیاسی دارد.
ب) پیامدهای خشم

خشم ،پیامدهای نا واری دارد که به سه مورد از آنها اشاره میشود.
 .1زوال ایمان

خشم از منظر اعتقادی ،اه انسان را تا سر حد کفر پیش میبرد .این رذیله ،از رذایلای اسات
که دین و ایمان انسان را تهدید میکند و در کوتاهترین زمان ممکن میتواند ارزشمندترین اوهر
وجودی او را بر باد دهد و باورهای دینیاش را متزلزل کند .آنگاه که خشم به اوج خود میرساد،
نور ایمان را بیفروغ میکند و چهبسا با سخنان کفرآمیز نیز همراه میشود؛ چنانکه اماام بااقر
َ
َ ُ
ِالر ُ ِج َ َِل َ
فرموده است »إ َّن َّ
يِبأ ِّ َِب ِاد َر ٍةِف َيكف ُِر؛ 2همانا فرد در حال خشم سخنی به زبان میراند
ت
أ
ي
ِ
ِ
ِ
که به سبب آن کفر میورزد» ،مانند اینکه در حال غضب در عدالت و حکمت خدا شک میکند
یا خداوند و حکمت او را سبک میشمارد و می وید چرا فالن کس یا فالن روه را آفریادی یاا
چرا فالن مصیبت را برایم پیش آوردی؟ از ایان رو در روایات اماام بااقر از خشام باا عناوان
َّ َّ َ َ َ
ِالر ُج ِل َيغض ُبِ
«وسوسه شیطان» یاد شده است که به تنهایی میتواند انسان را بدعاقبت کند « ِإن
َف َم َاِیر َض َِأ َب ًدا َِح َّت َِید ُخ َ َّ
ار؛ 3همانا فرد به خشم میآید و هر ز خشنود نمیشود تا اینکاه وارد
ِالن َ ِ
آتش شود» .برای مثال انسان از خدای خود یا از خویشاوند یا دوست خود خشمگین میشاود و
به هیچ نحوی از او راضی نمیشود و این خشم را تا لحظه مرگ حفظ میکند .از این رو مرتکب
ناهان بزر ی همچون قطع رحم ،دشمنی ،غیبت ،تهمت و در نتیجه عاقبت به شر میشود.
 .2خشم کلید شرور

خشم ،از رذایل کلیدی است که دستهای از بدیهای دیگر را نیز به دنبال خاود میکشاد .در
 .1حسن بن علی ابنشعبه حرانی ،تحف العقو  ،ص .225
 .2محمد بن یعقوب کلینی ،الکافی ،ج  ،2ص .306
 .3همان ،ص.302
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َ َ

ُ ِّ َ

توصیف خشم همین بس که امام صادق فرموده است «الغض ُب ِِمف َت ُاحِک ِش ٍِّر؛ 1خشم ،کلید
هر بدی است» .در واقع خشم راه هر بدی را برای انسان باز میکناد؛ چنانکاه شارابخواری نیاز
چنین است و زمینه ارتکاب هر ناهی را برای انسان فراهم میکناد .از ایان رو توصایه باه تارک
غضب ،توصیه جامعی است که با عمل به آن بسیاری از کارهای زشت دیگر ترک خواهاد شاد.
نقل است هنگامی که برخی افراد که به خدمت پیامبر اکرم میرسیدند و تقاضای موعظاه و
نصیحت میکردند ،آن حضرت برای آنها فقط نسخه ترک غضب میپیچید؛ برای مثاال ماردی
به خدمت آن حضرت رسید و فت «مرا موعظهای کان کاه از آن پناد یارم» .حضارت باه او
َ
َ َ
فرمود «ِِانط ِلق َِوَِل َِتغضبِ؛ برو و غضب نکن» .آن مرد سه بار همین درخواست را مطرح کارد و
در هر بار همین پاسخ را شنید 2.بنابراین مشکل اصلی او ،غضب بوده است.
یکی دیگر از ناهانی که به سبب خشم از انسان صادر میشود ،ریخاتن خاون بی ناهاان و
َ
ََ
َ َ
َ َ
بردن آبروی زنان پاکدامن است .امام باقر فرموده است «أ ُّ ِشيِ ٍءِأش ُّد ِِم َنِالغض ِب ِِإ َّنِا َّلر ُج ِ
َ َ َ ُ َ َ ُ ُ َّ َ َّ َ َّ
َ
يِح َّر َمِالل ُه َِو َِیق ِذ ُفِال ُمه َص َن ِة؛ 3چه چیزی سختتر از غضب است .فرد
ليغضبِفيقت ِِالنفسِِال ِت
ُ
غضب میکند ،پس نفسی را که خدا [کشاتنش را حارام کارده ،میکشاد و باه زناان پاکادامن
َ
تهمتهای ناروا میزند» .همه جنگهاا ،خونریزیهاا و غارتگریهاای عاالم ناشای از طغیاان
غضب است و انواع ظلمهای صاحبان زر و زور ،از قتل و ضرب و جارح و حابس و تاوهین باه
بی ناهان نیز برخاسته از غضب حاکم بر وجودشان است.
اه فرونشاندن یک شعله غضب و یک اقدام منطقی ،آتش نمرودی یک فتنه بزرگ را خاموش
میکند و آن را سرد و سالمت قرار میدهد .امام صادق فرموده است
مردی خدمت پیاامبر

رساید و فات «ای رساولخدا! باه مان چیازی بیااموز».

حضرت فرمود «برو و غضب نکن» .آن شخص فت «این مرا بس است» و به سوی
خانوادهاش باز شت .در آنجا دید میان قومش [و قوم دیگری جنگ اسات و باه صاف
ایستاده و برای رزم با یکدیگر سالح برداشتهاند .او هم با دیدن این صحنه اسلحهاش را
برداشت و با آنان همنوا شد که نا هان باه یااد ساخن رساولخدا

افتااد «غضاب

نکن» .پس اسلحهاش را بر زمین نهاد و به سوی روه مقابل رفت و فت «ای قوم! هر
 .1همان ،ص.303
 .2همان.
 .3همان.
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زدن بدون ا ر که برای شماست ،بر عهده من و از مال من باشد و مان
جراحت یا قتل یا ِ
به صورت کامل آن را به شما میدهم» .آن قوم فتند « هر چاه بارای شماسات ،بارای
خودتان باشد .ما از شما به آن سزاوارتریم» .در نتیجه دو اروه باا هام آشاتی کردناد و
خشمشان فرو نشست.

1

دشمن ِخردورزی
 .3خشم،
ِ

آتش غضب ،چراغ خرد و فروغ حکمت را خاموش میکند؛ از هماین روسات کاه در حاال
غضب ،رفتارهای نابخردانهای مانند خودآزاری ،دیگرآزاری و یا خسارت به اموال از انساان سار
َ َ ُ َ ََ َ
لبِِ
میزند که در حاالت
دیگر از َاو سر نمی َزند .اماام صاادق فرماود «الغضلبِممهقلة ِِلقل ِ
َ َ
َ َ
َ ُ 2
ُ
َ
َ
ِِ...منِلم َِیم ِِلكِغضبهِلمِیم ِلكِعقل ِه؛ غضب ،نابودکننده دل حکیم است  ...کسای کاه
ال َه ِك ِيم
مالک غضب خود نباشد ،مالک عقل خود نیست» .ا ر خشم در انسان شدت و استمرار یاباد و
به تندخویی تبدیل شود ،آدمی سر از نوعی جنون ادواری در مایآورد .ا ار ایان اساتمرار بیشاتر
شود ،پایدارتر میشود و به جنون پایدار تبادیل خواهاد شاد؛ چنانکاه امیرالماؤمنین فرماوده
َ َ َ َ ُ ُُ ُ َ َ
َّ ُ َ
َ ُُ
َّ َ
ِصاح َب َ
سلتهكمِ؛ 3تنادخویی،
هاِین َد ُمِ،فإنِلمِیندمِفجنونهِم
الهدةِضرب ِِمنِالجنونِ،أن ِ
است « ِ
نوعی از جناون اسات؛ زیارا صااحبش پشایمان میشاود .پاس ا ار پشایمان نشاود ،جناونش
پابرجاست».
متأسفانه در بسیاری موارد ،عصبانیت و بدزبانی و فحاشی عواقب جبران ناپاذیری را در پای
دارد .برای نمونه ،در تاریخ  28بهمن  96در تهران ،یک اختال به قتل جوانی  24سااله منجار
شد .قاتل در اظهارات ّاولیه بیان داشت «مقتول و همراه وی ،از همشهریان من است و سال هاا
در شهرستان زند ی می کردیم که برای کار به تهران مهاجرت نمودیم .چند وقتی بود که با مقتول
اختال داشتم و چند روزی پشت تلفن به یکدیگر فحاشی می کاردیم .شاب حاد اه ،در خاناه
بودم که زنگ خانه را زد و وقتی بیرون آمدم ،دیدم با قمه حمله کرد و من هم به آشپزخانه رفاتم و
4
چاقو آوردم و با همدیگر در یر شدیم .آن قدر عصبانی بودم که دیگر چیزی نفهمیدم».
ج) اهمیت و آثار کظمغیظ

در اهمیت و آ ار کظمغیظ آیات و روایات فراوانی وجود دارد به برخی از آنها اشاره میشود.
 .1همان ،ص.304
 .2همان ،ص.305
 .3محمد بن حسین شریف الرضی ،نهجالبالغه ،حکمت .255

4. http://www.khabarfoori.com/detail/294820
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 .1محبت خدا
ُ
ْ
َّ
َّ َ
اذین ُینِق َ
اون فاي َّ
الس َّار ِاء َو الض َّار ِاء َو
قرآن کریم در وصف متقین رستگار میفرماید «ال
ِ
ِ
َّ
َ َّ ُ ُ ُّ ْ
َ َْْ َ َ ْ
ْ
َ
َ َ
انین؛ 1کساانی کاه در خوشایها و
اب ال ُم ْ ِس
ال ِ
اس و اللاه ی ِ
کاظمین الْیظ و العافین ع ِن الن ِ

سختیها انفاق میکنند و فروخورند ان خشام و ذشاتکنند ان از ماردم و خادا نیکوکااران را
دوست دارد».
َ َْْ َ
َ ْ
کاظ ِمین الْیظ» می وید «یعنی کسانی که وقتای جانشاان از
شیخ طبرسی در تفسیر «و ال ِ
خشم ُپر میشود ،خشم خود را جرعه جرعه فرو مینوشند و از کسی که بر آنان ضارر وارد کارده
َ َّ
2
الل ُ
اه ُی ُّ
اب
است ،انتقام نمی یرناد؛ بلکاه بار آن صابر میکنناد» .از اداماه آیاه و عباارت «و
ِ
ْال ُم ْ ِس ِن َین» نیز فهمیده میشود که کظمغیظ و ذشت از مردم ،از مصادی احسان است و کسی
که این کارها را انجام دهد ،محبوب خدا میشود.
از انس بن مالک نقل شده است پیامبر اکرم فرمود «قصارهایی را ُمشار بار بهشات
دیدم .فتم ای جبرئیل! اینها برای کیست؟» .فرمود «برای فروخورند ان خشم و عفوکنند ان
3
از مردم و خدا نیکوکاران را دوست دارد».
در روایتی نقل شده است
روزی امام سجاد

وضو می رفت و کنیزی آب به دستانش میریخت .نا هان ظر

آب از دست کنیز افتاد و به صورت آن حضرت برخورد ،و آن را زخمی کارد .حضارت
سرش را به سوی او بلند کرد [و نگاهی خشامگین باه او اناداخت  .کنیاز [باا ذکااوت
ْ

َْ َ

َ
کاظ ِم َین الْ ْیظ؛ کسانی که خشم خاود
تمام فت خداوند عزوجل میفرماید «و ال ِ

را فرو میخورند» .حضرت به او فرماود «خشامم را فارو خاوردم» .کنیاز فات « َو
َّ
ْ
َ َ
اس؛ کسانی که از مردم در می ذرناد» .اماام فرماود «خداوناد از تاو
ال ِ
عافین ع ِن الن ِ
ْ
َّ
بگذرد» .دوباره کنیز فت « َو الل ُه ُی ِ ُّب ال ُم ْ ِس ِن َین؛ خدا نیکوکاران را دوسات دارد».

حضرت فرمود «برو که تو آزادی».

4

از این حکایت روشن میشود که کظمغیظ و ذشت از دیگران ،دو عمل اخالقی ارزشامند
هستند که البته مرتبه ذشت باالتر از کظمغیظ است؛ زیرا با وجود کظمغیظ ممکن است انسان
 .1آلعمران .134
 .2فضل بن حسن طبرسی ،مجمع البعان ،ج  ،2ص .83۷
 .3سلیمان بن احمد طبرانی ،التفسعر الکبعر :تفسعر القرآن العظعم ،ج  ،2ص .129
 .4محمد بن علی صدوق ،األمالی ،ص .201نیز ر.ک محمد بن محمد مفید ،اإلرشاد ،ج  ،2ص  146و .14۷
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هنوز از دیگری نگذشته باشد و قصد انتقام در آینده را داشته باشد.
بردباری در حال خشم ،انسان را نزد خداوند و اهلبیات دوستداشاتنی میکناد .اماام
َّ َّ
ِّ
ِالل َه ُِیه ُّبِال َهي َّ ِال َهل َيمِالِ َعف َ
باحیای بردباار
ف؛ 1خداوند فرد
يفِال ُم َت َعف َ ِ
باقر فرموده است « ِإن
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
و پاکدامن و پرهیزکاار را دوسات دارد» .شخصای از پیاامبر دو باار نصایحت خواسات و
َ َ َّ
َّ
ِالشلد ُیدِب ُّ
الص َلر َع ِة ِِإن َملاِ
حضرت در هر دو مرتبه او را به ترک غضب امر کرد ،سپس فرمود «ليس
ِ ِ
َّ
َّ
ُ
َ َ
ُ َ
ب؛ 2شخص نیرومند کسی نیسات کاه در کشاتی یری مااهر
الش ِد ُیدِال ِذ َِیم ِلكِِنفِ َس ُهِِ ِعن َدِالغض ِ ِ
باشد؛ بلکه نیرومند کسی است که در هنگام خشام ،مالاک خاودش باشاد» .اساالم قادرت و
شجاعت انسان را به قدرت روحی او میداند ،نه به قدرت جسمی و قدرت روحی نیز در مصا
غلبه انسان بر خشم خود نمایان میشود.
عالمه کاشف الغطامروز عید فطر با هزاران نفر نماز عید را در صحن مطهر امیرالمؤمنین
در نجف بجای آورد ،فقیری دل شکسته به محضر او آمد و اظهار حاجت کرد و فت چیازی از
ّ
فطریه به من بده که سخت محتاجم،آنجناب فرمود مان تماام فطریاه هاا را باه محال خاودش
رساندم و اکنون از آن پول چیزی نزد من نیست ،نیازمند دچار عصبانیت شدید شد ،آب دهن باه
روی آن مرجع بزرگ انداخت .کاشف الغطام آب دهان آن مارد را باه صاورت و محاسان خاود
مالید ،آنگاه برخاست و عبا را از دوش خود برداشت و روی به جانب نماز زاران کرد و فت هر
کس مرا دوست دارد به اندازه وساعش در ایان عباا پاول بریازد ،آنگااه خاود آنجنااب در صاف
3
نماز زاران شت و برای آن فقیر کمك قابل توجهی از مردم رفت و به فقیر داد!
خشــمیــرکــا ازکــهومــارا ــالم 
ََ
ـمممدســـت 
تیــححلمــمتــردزخشـ


خشـــمرا ـــمیســـتهاممــــرلگـــام 
4

خشمحقیرمنچورحمـتآمـسـت 

 .2خشنودی خدا

یکی دیگر از آ ار کظمغیظ ،خشنودی خداست .کسی که در این دنیاا خشام خاود را مهاار
میکند ،خداوند در روز قیامت این کار او را با برداشتن غضب خود از او تالفای مینمایاد .ایان
مضمون در روایات فراوانی آمده است؛ از جمله امام صادق فرموده است
 .1محمد بن یعقوب کلینی ،الکافی ،ج  ،2ص .112
 .2حسن بن علی ابنشعبه حرانی ،تحف العقو  ،ص .4۷
 .3حسین انصاریان ،عرفان اسالمی ،ج ،10ص .61-60
 .4جاللالدین محمد بلخی ،مثنوی معنوی ،دفتر اول ،بیت  3۷99ا .3800
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َ َ ََ ُ
َ َ َ ُ َ ُ َ َ َ َ ََ َ َ َ
لكِف َ
ليمنِ
يِحينِتغضبِأذکرك ِِعندِغض ِبيِفهِأمهق ِ
در تورات نوشته است «یاِابنِآدمِاذکر ِن ِ
َ َ ُ َ َ ُ
َ َ
َ َ َ
اِظلم َتِب َمظل َمة َِفار َضِبانت َصار َِل َك َِفإ َّنِانت َ
لارك ِِل َنف ِسلك؛ 1ای
ص
ت
ِان
ن
ِم
ر
ي
ِخ
ك
ِل
ار
ص
أمهقِو ِِإذ ِ ِ ِ ٍ
ِِ ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ

فرزند آدم! در هنگامی که غضب میکنی مرا یاد کن تا تو را در هنگام غضبم یااد کانم و تاو را در
میان کسانی که هالک میکنم هالک نمیکنم ،و هنگامی که بر تو ستم شد به انتقام من خشانود
باش که انتقام من برای تو بهتر از انتقام خودت برای خودت است».
این روایات به معنای رضایت به ستم دیگران و انفعال در برابر آن نیست؛ بلکه مراد این است
که ا ر شخص مظلوم قادر به انتقام نباشد ،خشم خود را مهار کند و در برابار ساتمکاران شاکیبا
باشد و به سبب خشم ،خود را و دین خود را نبازد؛ خداوند خود بهترین انتقام یرنده است .اعتقاد
به این حقیقت ،یکی از راههای تسکین غضب است.
مولوی می وید
تًــتعیســیراـكــی شــیارســر 


تًت ایناز،صعبتـر،خشـمخــا 
َ
تًتمــنخشـمخــاچــب َودامـاز؟ 
ِ

چیستدر ستیمنملـهصـعبتر؟ 2
کــهامآزدومـ مــیلــرمدچــومــا 
انــرممـاز 3

تًت ترکخشـمخـوـ

در روایت دیگری امام باقر فرموده است «در تورات نوشته اسات در مناجاات خادا باا
َ
َ َ َ َ َ َ َ َّ ُ َ َ َ َ ُ َّ َ َ َ َ
لكِغض ِلبي؛
موسی بن عمران چنین آمده است «ام ِلكِغضبكِِعنِمنِملكتكِعلي ِلهِأ کلفِعن
نسبت به کسی که من تو را بر او مسلط رداندهام ،مالک خشمت باش تا غضبم را از تو بازدارم».
مهار غضب نسبت به زیردستان ،شامل برخورد مرد با زن و فرزند و خادم خود و برخورد حاکمان
و مدیران جامعه با مردم و صاحبان روت با آدمی هستند .ا ر آدمی خشمش را باز دارد ،خداوند
نیز که باالتر از انسان است ،خشمش را از او باز میدارد.

4

عاقبت خوش
.3
ِ

در روایااات اهلبیاات از کظمغاایظ بااه شاایرینترین جرعااهها یاااد شااده اساات .امااام
َ َ َ َّ ُ ُ َ ً َ َ َّ َ
ُ َ َ
َ ُ َ
يِب َهلاِ
لاف
ک
ِأ
َِل
ظ
لي
ِغ
لة
ع
ر
ِج
لن
َِّم
ي
ل
ل
زینالعابدین فرموده است «ملاِتجرعلتِجرعلةِأحلب ِِإ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
 .1محمد بن یعقوب کلینی ،الکافی ،ج  ،2ص  ،303 – 305ح .15 ،14 ،10 ،8 ،۷
 .2یعنی در عالم هستی چه چیزی از همه چیز سختتر است.
 .3جاللالدین محمد بلخی ،مثنوی معنوی ،دفتر چهارم ،بیت  113ا .115
 .4محمد بن علی صدوق ،األمالی ،ص .254
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َص ِاح َب َها؛ 1من جرعهای ننوشیدهام که نزدم دوستداشتنیتر از جرعه خشمی باشد که صاحبش را
در برابر آن مجازات نکنم» .لفظ « َت َج ُّرع» در این روایت ،به معناای بلعیادن پیدرپای یاا جرعاه
جرعه است 2و به نحوه کظمغیظ اشاره میکند که فروخاوردن تادریجی و جرعاه جرعاه خشام
است .شیرینی جرعه خشم به سبب شیرینی و خوشیعاقبت آن است.
در روایت دیگری از امام صادق ضمن بیان تعبیری مشابه با این روایت ،وعده اجر بازرگ
َ َ
َ
َ َ
بر کظمغیظ داده است «نع َمِال ُجر َع ُةِال َغي ُظِل َمن َ
ِص َب َر َِعلي َهاِف ِإ َّن َِع ِظ َيمِاأج ِرِل ِمن َِع ِظ ِيمِال َبه ِء َِو َِماِ
ِ
ِ
َ
َّ َ
ً َّ َ َ ُ 3
أ َح َّبِالل ُهِقوما ِِإَلِابتهلمِ؛ چه خوب جرعهای است خشم شدید .برای کسای کاه بار آن صابر
کند ،همانا اجر بزرگ با بالی بزرگ است و خداوند هر قومی را دوست داشته باشد ،آناان را [باه
سختیها رفتار میکند» .بنابراین صبر بر بالهای بزرگ که غیظ انسان را در مایآورد ،باا اجار
بزرگ خداوند همراه است.
 .4عزت دنیا و آخرت

رسیدن به عزت دنیا و آخرت ،یکی دیگر از آ ار کظمغیظ اسات کاه در روایاات بیاان شاده
است .امام صادق فرموده است

َ َ َ َّ
َ َ َ َ َ ً َّ َ َ ُ َّ
ِالل ُه َِع َّز َِو َِج َّ ِعز ًاِف ُّ
لهِ َع َّلز َِوِ
ِاْلخ َر ِة َِوِقدِقالِالل ُِ
يِالدن َي َاِو
اِمنِعب ٍدِکظمِغيظا ِِإَلِزادُ
َم
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ َ َ َ ُ َّ
َّ
ين َِعن َّ
ِالل ُله َِم َك َ
ينِال َغي َظ َِوِالعاف َ
َج َّ َِوِالكاظم َ
لانِ
س ِنينِِوِأثابه
ِالن ِاسِِ َوِالل ُه ُِی ِه ُّبِال ُمه ِ ِ
ِ
ِِ
ِ
َ
َ َ 4
ك؛ هیچ بندهای خشمش را فرو نخورد ،مگر اینکه خدای عزوجال در دنیاا و
غي ِظ ِهِذ ِل ِ
آخرت عزتش را زیاد رداند .خداوند تبارک و تعالی فرماود و فروخورناد ان خشام و
در ذرند ان از مردم ،و خداوند نیکوکاران را دوست دارد و خداوند به جای خشمش به
او بهشت دهد.

همچنین نقل شده است مردی به امام صادق عرض کرد «میان من و روهی ،در کااری
نزاعی در رفته است و من میخواهم آن کار را رهاا کانم [یعنای از حا خاودم بگاذرم  ،ولای
َّ ُ
َّ
ملاِاللذلي ِ
ِ
میترسم به من بگویند رها کردن این کار برایات ذلات اسات» .اماام فرماود «إن
َ
َّ
نیز فرموده اسات « َملاِأ َع َّلزِ
الظ ِالم؛ 5تنها ستمکار است که خوار و ذلیل است» .رسولخدا
ِ
 .1محمد بن یعقوب کلینی ،الکافی ،ج  ،2ص  109و .111
 .2صاحب بن عباد ،المحع فی اللغ  ،ج  ،1ص .250
 .3محمد بن یعقوب کلینی ،الکافی ،ج  ،2ص 109
 .4همان ،ص.110
 .5ابوحامد محمد غزالی ،ححیام علوم الدین ،ج  ،9ص .113

َّ

َ ُّ

َ َ َ َّ
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َ ُّ

ط؛ 1خداوند هر ز کسی را با نادانی عزیز نگردانده و هر ز با بردباری
الل ُه ِِب َجه ٍ ِقط َِوَِلِأذل ِِب ِهل ٍمِق ِ
کسی را خوار نکرده است».
آوردهاند فردی به حکیمی فت «آنچنان دشنامت میدهم که با تو در قبارت وارد شاود .آن
حکیم بیآنکه خمی به ابرویش آورد ،فت «با خودت [دشنامها در قبرت داخل میشود ،نه با
2
من».
در حکایتی آمده است شخصی به ابوذر فت «تو همان کسای هساتی کاه فالنای [یعنای
عثمان تو را از شهرت تبعید کرد .ا ر خیری در تو بود ،تبعیدت نمیکرد» .ابوذر به او فت «ای
مادرزاده من [ای برادر! در برابر من ردنه سختی است که ا ر از آن نجات یابم ،آنچه فتی؛ باه
3
من زیانی نمیرساند و ا ر از آن نجات نیابم ،بدتر از آن چیزی هستم که برایم فتی».
در همین راستا یکی از آ ار کنترل غضب ،پردهپوشی خداوند بر زشتیهای انسان اسات کاه
َ َ َّ َ َ
لفِغض َلب ُهِ
سبب عزت و محبوبیت انسان میشود؛ چنانکه امام صادق فرموده است «منِک
َّ
َس َت َرِالل ُه َِعو َر َت ُِه؛ 4کسی که غضبش را باز دارد ،خداوند زشتیاش را میپوشاند».
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