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 ذم الكبر والمتكبرين
 المقدمة والتعريف

 درجات الكبر وأنواعو
 حكم الكبر

 األدلة التي وردت في ذم الكبر
 أسباب الكبر

 وسائل عالج الكبر
 التفصيل
 المقدمة

إن الكبر والتكبر من أعمال الجاىمين والكافرين والجبابرة المتغطرسين، وعاقبة المتكبرين أن 
يمقتيم هللا ويبغضيم لخمقو أجمعين ويجعميم في اآلخرة ذليمين وفي أسفل سافمين لذلك ينبغي عميك 

من عضال ومرض قتَّال أمره خطير وشره مستطير أشر من البرص وأضر أن تعمم أن الكبر داء   
الجرب كالسرطان يأكل الخاليا، ومثل السوس الذي ينخر عظاميم من الداخل، والتكبر ىو: التعالي 

 (ٔ)عمى َّللاَّ سبحانو، وعمى رسولو وعمى المؤمنين. 
أنو وحده لو العظمة والكبرياء،  -سبحانو وتعالى-ولقد حرم هللا تعالى الكبر وحذر منو، وبين الحق 

في عظمتو وكبريائو، والتكبر عمى الناس وازدراؤىم واالستعالء عمييم وغمط  فال يحق لمخموق أن ينازعو
حقوقيم، أي إنكار ما ليم من حقوق، وأكل أمواليم بالباطل؛ كل ذلك حرمو اإلسالم، وبينت آيات القرآن 

أول معصية عصاىا هلل تعالى كانت ىي الكبر أو  -عميو المعنة-الكريم واألحاديث الصحيحة أن إبميس 
سبب الكبر حيث تكبر عن السجود ألمر هللا تعالى عندما أمر بالسجود آلدم | وتعالى الشيطان بجنسو ب

( ومرة أخرى قال: ٕٔوافتخر بعنصره الناري، وقال: }َخَمْقَتِني ِمْن َناٍر َوَخَمْقَتُو ِمْن ِطيٍن{ )األعراف: 
 (ٕ)ؤه المعنة والطرد من رحمة هللا تعالى. (، فكان جزأٙ}َأَأْسُجُد ِلَمْن َخَمْقَت ِطيًنا{ )اإلسراء: 

                                            

 (. ٔٗٗ/ ٙ( فصل الخطاب في الزىد والرقائق واآلداب )ٔ)
 (. ٖ٘٘( الحديث الموضوعي جامعة المدينة )ص: ٕ)
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 تعريف الكبر
الكبر لغة: اسم كالكبرياء بمعنى العظمة، وىو مأخوذ من ماّدة )ك ب ر( اّلتي تدّل عمى خالف 
الّصغر. قال ابن فارس: ومن الباب الكبر وىو اليرم، والكبر: العظمة، وكذلك الكبرياء، يقال: ورثوا 

كبيرا عن كبير في الّشرف والعّز، وأكبرت الّشيء استعظمتو، والّتكّبر المجد كابرا عن كابر. أي 
 واالستكبار: الّتعّظم، وكبر الّشيء معظمو، قال تعالى: }َوالَِّذي

 ( أي معظم أمره.َٔٔتَولَّى ِكْبَرُه{ )النور/  
الّشرف،  وقال ابن منظور: الكبر بالكسر: الكبرياء، والكبر العظمة والّتجّبر، وقيل: الّرفعة في

وقيل: ىي عبارة عن كمال الّذات وال يوصف بيا إاّل هللا تعالى، يقال: تكّبر، واستكبر، وتكابر. 
 (ٖ)وقيل: تكّبر

قال "الكبر بطر الحق وغمط الناس" فبطر الحق يعني رده واإلعراض  ملسو هيلع هللا ىلصالكبر اصطالًحا: عرفو النبي 
عنو، وأال يقبل اإلنسان الحق بل يرفضو ويرده اعتدادًا بنفسو ورأيو، فيرى والعياذ باهلل أنو أكبر من الحق، 

هللا،  وعالمة ذلك أن اإلنسان يؤتى إليو باألدلة من الكتاب والسنة، وُيقال: ىذا كتاب هللا، ىذه سنة رسول
 ولكنو ال يقبل؛ بل يستمر عمى رأيو، فيذا ردٌّ الحق والعياذ باهلل.

 ٗ()وعدم قبولو، وغمط الناس يعني احتقارىم وازدراءىم وأال يرى الناس شيئاً، ويرى أنو فوقيم. 
 (٘)ىو استعظام الّنفس، ورؤية قدرىا فوق قدر الغير  -رحمو هللا-وقال الغزالّي 

وقال الجاحظ: الكبر ىو استعظام اإلنسان نفسو، واستحسان ما فيو من الفضائل، واالستيانة 
 (ٙ)بالّناس واستصغارىم والّترّفع عمى من يجب الّتواضع لو. 

  

                                            

 (. ٖٓٔ، ٜٕٔ/ ٘(، ولسان العرب البن منظور )ٔٓٛ/ ٕ(، والصحاح )ٗ٘ٔ/ ٘( مقاييس المغة )ٖ)
 (. ٖٙ٘/ ٖ( شرح رياض الصالحين البن عثيمين)ٗ)
 (. ٖ٘ٗ/ ٖ( إحياء عموم الدين لمغزالي)٘)
 (. ٕٖاألخالق ) ( تيذيبٙ)
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 درجات الكبر
 : اعمم: أّن العمماء والعّباد في آفة الكبر عمى ثالث درجات:-رحمو هللا-قال ابن قدامة 

ر مستقّرا في قمب اإلنسان منيم، فيو يرى نفسو خيرا من غيره، إاّل أّنو األولى: أن يكون الكب
 يجتيد ويتواضع، فيذا في قمبو شجرة الكبر مغروسة، إاّل أّنو قد قطع أغصانيا.

الّثانية: أن يظير لك بأفعالو من الّترّفع في المجالس، والّتقّدم عمى األقران، واإلنكار عمى من 
الم يصّعر خّده لمّناس كأّنو معرض عنيم، والعابد يعيش ووجيو كأّنو يقّصر في حّقو، فترى الع

ِلَمِن اتََّبَعَك ِمَن  . حين قال: }َواْخِفْض َجناَحكَ ملسو هيلع هللا ىلصمستقذر ليم، وىذان قد جيال ما أّدب هللا بو نبّيو 
 (.ٕ٘ٔاْلُمْؤِمِنيَن{ )الشعراء/ 

كالّدعاوى والمفاخرة، وتزكية الّنفس، وحكايات األحوال في الّدرجة الّثالثة: أن يظير الكبر بمسانو 
معرض المفاخرة لغيره، وكذلك الّتكّبر بالّنسب، فاّلذي لو نسب شريف يستحقر من ليس لو ذلك 

ن كان أرفع منو عمال.  الّنسب وا 
د إاّل : يقول الّرجل لمّرجل: أنا أكرم منك، وليس أحد أكرم من أح -رضي هللا عنيما–قال ابن عّباس 

ِ أَْتقاُكْم{ )الحجرات:  (. وكذلك التّكّبر بالمال، والجمال، والقّوة، ٖٔبالتّقوى. قال هللا تعالى: }ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد َّللاَّ
وكثرة األتباع، ونحو ذلك، فالكبر بالمال أكثر ما يجري بين المموك والّتّجار ونحوىم. والّتكّبر بالجمال أكثر ما 

ساء، ويدعوىّن إلى التّنّقص والغيبة وذكر العيوب. وأّما الّتكّبر باألتباع واألنصار، فيجري بين يجري بين النّ 
 المموك بالمكاثرة بكثرة الجنود، وبين العمماء بالمكاثرة بالمستفيدين.

وفي الجممة فكّل ما يمكن أن يعتقد كماال، فإن لم يكن في نفسو كماال، أمكن أن يتكّبر بو. حّتى 
 (ٚ)اسق قد يفتخر بكثرة شرب الخمر والفجور لظّنو أّن ذلك كماال. إّن الف

  

                                            

 (. ٜٕٕمختصر منياج القاصدين ) (ٚ)



 هـ3416شعبان  ذم الكبر والمتكبرين                   األمة لدعاة المهمة الخطب
 

www.altawhed.net                                                            www.facebook.com/MasjedAltawhed         
 
 
 

 أنواع الكبر
األّول: الكبر عمى هللا تعالى وىو أفحش أنواع الكبر، وذلك مثل تكّبر فرعون ونمرود حيث استنكفا 

 أن يكونا عبدين لو.
بأن يمتنع المتكّبر من االنقياد لو تكّبرا وجيال وعنادا كما فعل  ملسو هيلع هللا ىلصالّثاني: الكبر عمى رسول هللا 

 كّفار مّكة.
الثّالث: الكبر عمى العباد بأن يستعظم نفسو ويحتقر غيره ويزدريو فيتأّبى عن االنقياد لو ويترّفع عميو. . وىذا 

ن كان دون األّولين إاّل أّنو عظيم إثمو أيضا؛ ألّن الكبرياء والعظمة إّنما   ٛ()يميقان باهلل وحده. وا 
 األدلة التي وردت في ذم الكبر
 (، يعني ال تمش مرحاً ٛٔ( )لقمان: َوال َتْمِش ِفي اأْلَْرِض َمَرحافي القرآن: قال تبارك وتعالى: )

اْلِجَباَل ُطواًل( مستكبرًا متبخترًا متعاظمًا في نفسك وفي اآلية الثانية قال: )ِإنََّك َلْن َتْخِرَق اأْلَْرَض َوَلْن َتْبُمَغ 
(، يعني ميما كنت فأنت ال تقدر أن تنزل في األرض وال تتباىى حتى تساوي الجبال؛ بل ٖٚ)االسراء: 

 إنك أنت ابن آدم الحقير الضعيف، فكيف تمشي في األرض مرحًا.
َك ِلمنَّاِس َوال َتْمِش ِفي اأْلَْرِض َمَرحًا ِإنَّ ّللاََّ وقال تعالى"  ْر َخدَّ "  ال ُيِحبك ُللَّ ُمْخَتالف َفُخورف َوال ُتَصعِّ

 (.ٛٔ)لقمان: 
تصعير الخد: أن يعرض اإلنسان عن الناس، فتجده والعياذ باهلل مستكبرًا الويًا عنقو، تحدثو وىو 

 يحدثك وقد صد عنك، وصّعر خده.
ِمَن اْلُكُنوِز َما ِإنَّ َمَفاِتَحُو  ِإنَّ َقاُروَن َلاَن ِمْن َقْوِم ُموَسى َفَبَغى َعَمْيِيْم َوآَتْيَناهُ وقال تعالى: )

( إلى ٙٚ(. )القصص: َلَتُنوُء ِباْلُعْصَبِة ُأوِلي اْلُقوَِّة ِإْذ َقاَل َلُو َقْوُمُو ال َتْفَرْح ِإنَّ ّللاََّ ال ُيِحبك اْلَفِرِحينَ 
 (.ٔٛ( )القصص: َفَخَسْفَنا ِبِو َوِبَدارِِه اأْلَْرَض قولو تعالى: )

ر والعياذ باهلل وتكّبر، ولما ذكر بآيات هللا ردىا واستكبر )َقاَل ِإنََّما ُأوِتيُتُو َعَمى ِعْمٍم فإن ىذا الرجل بط
 ِعْنِدي(، فأنكر فضل هللا عميو، وقال أنا أخذتو بيدي وعندي عمم أدركت بو ىذا المال.

                                            

 ( بتصرف. ٜٓىـ( )صٜٗٚالزواجر عن اقتراف الكبائر ألحمد بن دمحم بن عمي بن حجر الييتمي )المتوفى:  (ٛ)
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ِمْن ِفَئٍة َيْنُصُروَنُو وكانت النتيجة أن هللا خسف بو وبداره األرض، وزال ىو وأمالكو، )َفَما َكاَن َلُو 
ِ َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْنَتِصِريَن( )َوَأْصَبَح الَِّذيَن َتَمنَّْوا َمَكاَنُو ِباأْلَْمِس َيُقوُلوَن َوْيكَ  َأنَّ َّللاََّ َيْبُسُط ِمْن ُدوِن َّللاَّ

ْزَق ِلَمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َوَيْقِدُر َلْوال َأْن َمنَّ َّللاَُّ َعمَ  (. فتأمل ٔٛ، ْٕٛيَنا َلَخَسَف ِبَنا( )القصص: الرِّ
 نتيجة الكبر والعياذ باهلل والعجب واالعتداد بالنفس، وكيف كان عاقبة ذلك من اليالك والدمار.

ًدا َوَسبَُّحوا ِبَحْمِد َربِِّيْم وقال تعالى}  وا ُسجَّ َوُىْم اَل ِإنََّما ُيْؤِمُن ِبآَياِتَنا الَِّذيَن ِإَذا ُذلُِّروا ِبَيا َخرك
 [.٘ٔ{ ]السجدة:  َيْسَتْكِبُرونَ 

ِإنَّ الَِّذيَن ِعْنَد وأثنى هللا تعالى عمى المالئكة بأنيم ال يستكبرون عن عبادة ربيم؛ فقال تعالى }
 [.ٕٙٓ{ ]األعراف: َربَِّك اَل َيْسَتْكِبُروَن َعْن ِعَباَدِتِو َوُيَسبُِّحوَنُو َوَلُو َيْسُجُدونَ 

ْساَلِم اْبَن َتْيِمَيَة  -حمو هللار -يقول ابن القيم  َيُقوُل: التََّكبُُّر َشرٌّ ِمَن  -رحمو هللا-َسِمْعُت َشْيَخ اإْلِ
ِ َتَعاَلى، َواْلُمْشِرَك َيْعُبُد َّللاََّ َوَغْيَرُه. ْرِك َفِإنَّ اْلُمَتَكبَِّر َيَتَكبَُّر َعْن ِعَباَدِة َّللاَّ  الشِّ

َمِر َوِفي ُسوَرِة َغاِفٍر }ُقْمُت: َوِلَذِلَك َجَعَل َّللاَُّ  اْدُخُموا النَّاَر َداَر اْلُمَتَكبِِّريَن. َكَما َقاَل َتَعاَلى ِفي ُسوَرِة الزُّ
 [.ٙٚ{ ]غافر: َأْبَواَب َجَينََّم َخاِلِديَن ِفيَيا َفِبْئَس َمْثَوى اْلُمَتَكبِِّرينَ 

[ َوِفي ُسوَرِة ٜٕ{ ]النحل: َفَمِبْئَس َمْثَوى اْلُمَتَكبِِّرينَ  َفاْدُخُموا َأْبَواَب َجَينََّم َخاِلِديَن ِفيَياوقال تعالى}
 [.ٓٙ{ ]الزمر: َأَلْيَس ِفي َجَينََّم َمْثًوى ِلْمُمَتَكبِِّرينَ َتْنِزيُل }

َكَذِلَك َيْطَبُع َّللاَُّ َعَمى ُكلِّ َوَأْخَبَر َأنَّ أَْىَل اْلِكْبِر َوالتََّجبُِّر ُىُم الَِّذيَن َطَبَع َّللاَُّ َعَمى ُقُموِبِيْم. َفَقاَل َتَعاَلى }
 (ٜ)[. َٖ٘قْمِب ُمَتَكبٍِّر َجبَّاٍر{ ]غافر: 

ِه، َأنَّ  النَِّبيَّ  َقاَل: " ُيْحَشُر اْلُمَتَكبُِّروَن َيْوَم  ملسو هيلع هللا ىلصوفي السنة: َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب، َعْن َأِبيِو، َعْن َجدِّ
َغاِر، َحتَّى َيْدُخُموا ِسْجًنا فِ  ، ِفي ُصَوِر النَّاِس، َيْعُموُىْم ُكلُّ َشْيٍء ِمَن الصَّ ي َجَينََّم، ُيَقاُل اْلِقَياَمِة، َأْمَثاَل الذَّرِّ

 (ٓٔ)ِطيَنِة اْلَخَباِل، ُعَصاَرِة أَْىِل النَّاِر ". َلُو: ُبوَلُس، َفَتْعُمَوُىْم َناُر اأْلَْنَياِر، ُيْسَقْوَن ِمْن 
، َوَأِبي ُىَرْيَرَة َقااَل: َقاَل َرُسوُل هللِا  : ))اْلِعزك ِإَزاُرُه، َواْلِكْبِرَياُء ِرَداُؤُه، َفَمْن ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َأِبي َسِعيدف اْلُخْدِريِّ

 (ٔٔ)((. ُيَناِزُعِني َعذَّْبُتوُ 
                                            

 (. ٖٚٔ، ٖٙٔ/ ٕ( مدارج السالكين البن القيم )ٜ)
 (. ٖٖ٘ٔ/ ٕ، وانظر صحيح الجامع )ٜٓ/ٜ(، وابن أبي شيبة ٜٛ٘(، والحميدي )ٕٓٙ/ ٔٔحسن. أخرجو أحمد في مسنده ) (ٓٔ)
 (. ٕٕٓٙ)ٖٙٔ( رقم ٖٕٕٓ/ ٗ(  مسمم )ٔٔ)
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َأاَل َأُدلكُكْم َعَمى َأْىِل َيُقوُل: "  ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل: َسِمْعُت النَِّبيَّ -رضى هللا عنو–وعن َحاِرَثَة ْبِن َوْىٍب 
، َلْو َأْقَسَم َعَمى ّللاَِّ أَلََبرَُّه، َوَأْىِل النَّاِر: ُللك َجوَّاظف ُعُتلّف ُمسْ   (ٕٔ)". ْكِبرف تَ الَجنَِّة؟ ُللك َضِعيفف ُمَتَضعَّفف

اَل َيْدُخُل اْلَجنََّة َمْن َلاَن ِفي َقاَل: )) ملسو هيلع هللا ىلص، َعِن النَِّبيِّ -رضي هللا عنو-وَعْن َعْبِد هللِا ْبِن َمْسُعوٍد 
: ِإنَّ الرَُّجَل ُيِحبُّ َأْن َيُكوَن َثْوُبُو َحَسًنا وَ َقْمِبِو ِمْثَقاُل َذرَّةف ِمْن ِلْبر ِإنَّ َنْعُمُو َحَسَنًة، َقاَل: ))(( َقاَل َرُجل 

، َوَغْمُط النَّاسِ   (ٖٔ)((. هللَا َجِميٌل ُيِحبك اْلَجَماَل، اْلِكْبُر َبَطُر اْلَحقِّ
فدلت ىذه األقوال النبوية عمى أن المستكبرين أبعد الناس عن الجنة، وأن الكبر والكفر قرينان؛ إذ ال يدخل 
النار من في قمبو مثقال حبة من خردل إيمان، وال يدخل الجنة من في قمبو مثقال حبة من خردل من كبر، 

نيًقا ولباسو حسن، بل المراد منو كما ولكن ليس المراد من الكبر ما يشمل رغبة اإلنسان بأن يكون مظيره أ
بين الكبر  ملسو هيلع هللا ىلصبطر الحق وغمط الناس، وقد سبق تفسير ىذا التعريف النبوي؛ ففرق الرسول  ملسو هيلع هللا ىلصفسره الرسول 

دئذ ال تكون وبين المظاىر الجميمة التي قد يدفع إلييا الكبر وقد يدفع إليو حب الجمال والرغبة في األناقة، وعن
 من قبل الكبر وال دالة عميو.

ِإنَّ ِمْن َأَحبُِّلْم ِإَليَّ َوَأْقَرِبُلْم ِمنِّي َمْجِمًسا َيْوَم الِقَياَمِة َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص، َأنَّ َرُسوَل هللِا -رضي هللا عنو-َعْن َجاِبٍر 
نَّ َأْبَغَضُلْم ِإَليَّ َوأَ  ُقوَن َوالُمَتَفْيِيُقوَن، َأَحاِسَنُلْم َأْخاَلًقا، َواِ  ْبَعَدُلْم ِمنِّي َمْجِمًسا َيْوَم الِقَياَمِة الثَّْرَثاُروَن َوالُمَتَشدِّ

ُقوَن َفَما اْلُمَتَفْيِيُقوَن؟ َقاَل: اْلُمَتَكبِّرُ  َكِثيُر وَن. َوالثَّْرَثاُر: ُىَو الَقاُلوا: َيا َرُسوَل هللِا، َقْد َعِمْمَنا الثَّْرَثاُروَن َوالُمَتَشدِّ
ُق الَِّذي َيَتَطاَوُل َعَمى النَّاِس ِفي الَكاَلِم َوَيْبُذو َعَمْيِيمْ   (ٗٔ). الَكاَلِم، َوالُمَتَشدِّ

ِت النَّاُر، َواْلَجنَُّة، َفَقاَلِت النَّاُر: َقاَل: "  ملسو هيلع هللا ىلص، َعِن النَِّبيِّ -رضي هللا عنو-َعْن َأِبي ُىَرْيَرَة  َتَحاجَّ
، َوَسَقُطُيْم، ُأوِثْرُت ِباْلُمَتَكبِِّريَن، َواْلُمَتَجبِِّريَن، َوَقاَلِت اْلَجنَُّة: َفَما ِلي اَل َيْدُخُمِني ِإالَّ ُضَعَفاُء النَّاسِ 

ْرَحُم ِبِك َمْن َأَشاُء ِمْن ِعَباِدي، َوَقاَل ِلمنَّاِر: َأْنِت َعَذاِبي َوَعَجُزُىْم، َفَقاَل هللُا ِلْمَجنَِّة: َأْنِت َرْحَمِتي أَ 
ُب ِبِك َمْن َأَشاُء ِمْن ِعَباِدي، َوِلُكلِّ َواِحَدةف ِمْنُلْم ِمْمُؤَىا، َفَأمَّا النَّاُر َفاَل َتْمَتِمُئ، َفَيَض  ُع َقَدَمُو َعَمْيَيا، ُأَعذِّ

 (٘ٔ). "َتْمَتِمُئ َوُيْزَوى َبْعُضَيا ِإَلى َبْعضف َفَتُقوُل: َقْط َقْط َفُيَناِلَك 

                                            

 (. ٖٕ٘ٛ) ٙٗ( رقم ٜٕٓٔ/ ٗ، صحيح مسمم )ٚ٘ٙٙ( رقم ٖٗٔ/ ٛ( صحيح البخاري )ٕٔ)
 (. ٜٔ)ٚٗٔ( رقم ٖٜ/ ٔ( صحيح مسمم )ٖٔ)
 . ٜٔٚ( رقم ٛٔٗ/ ٕوغيره، انظر السمسمة الصحيحة لأللباني ) ٕٛٔٓ( رقم ٖٛٗ/ ٖخرجو الترمذي في سننو )( صحيح أٗٔ)
 (. ٕٙٗٛ) ٖ٘( رقم ٕٙٛٔ/ ٗ( صحيح مسمم )٘ٔ)
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َبْيِر، َواْبِن  -رضي هللا عنو-، َقاَل: َخَرَج ُمَعاِوَيُة  -رحمو هللا–وَعْن َأِبي ِمْجَمٍز    َعَمى اْبِن الزُّ
َبْيِر َفَقاَل ُمَعاِوَيُة اِلْبِن َعاِمٍر: ا ِ َعاِمٍر َفَقاَم اْبُن َعاِمٍر َوَجَمَس اْبُن الزُّ  ملسو هيلع هللا ىلصْجِمْس َفِإنِّي َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَّ

 (ٙٔ)((. َمْن َأَحبَّ َأْن َيْمُثَل َلُو الرَِّجاُل ِقَياًما َفْمَيَتَبوَّْأ َمْقَعَدُه ِمَن النَّارِ َيُقوُل: ))
ب فاإلنسان المؤمن متواضع يرى نفسو أقل من الناس، وال يرى عمى الناس حقًا لنفسو، أو أنو يج

 (ٚٔ)أن يقوم الناس لو مثاًل عند مروره بيم. 
فالذي في قمبو كبر، إما أن يكون كبرًا عن الحق وكراىة لو، فيذا كافر  -رحمو هللا-يقول ابن عثيمين 

(، وال ٜ: مخمد في النار وال يدخل الجنة؛ لقول هللا تعالى: )َذِلَك ِبأَنَُّيْم َكِرُىوا َما َأْنَزَل َّللاَُّ َفَأْحَبَط أَْعَماَلُيْم( )دمحم
ِدْد ِمْنُكْم َعْن ِديِنِو َفَيُمْت َوُىَو َكاِفر  َفُأوَلِئَك َحِبَطْت أَْعَماُلُيْم ِفي يحبط العمل إال بالكفر كما قال تعالى: )َوَمْن َيْرتَ 

ْنَيا َواآْلِخَرِة َوُأوَلِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُىْم ِفيَيا َخاِلُدوَن( )البقرة:   (.ٕٚٔالدُّ
هللا، فيذا ال يدخل  وأما إذا كان كبرًا عمى الخمق وتعاظمًا عمى الخمق، لكنو لم يستكبر عن عبادة

الجنة دخواًل كاماًل مطمقًا لم يسبق بعذاب؛ بل البد من عذاب عمى ما حصل من كبره وعموائو عمى 
 (ٛٔ)الخمق ثم إذا طير دخل الجنة. 

: ))َبْيَنَما َرُجل  َيْمِشي ملسو هيلع هللا ىلصَأْو َقاَل َأُبو الَقاِسِم  ملسو هيلع هللا ىلص، قال: َقاَل النَِّبيُّ -رضي هللا عنو-وعن أبي ُىَرْيَرَة 
َتُو، ِإْذ َخَسَف َّللاَُّ ِبِو، َفُيَو َيَتَجْمَجُل ِإَلى َيْوِم الِقَياَمةِ  ل  ُجمَّ  (ٜٔ)((. ِفي ُحمٍَّة، ُتْعِجُبُو َنْفُسُو، ُمَرجِّ

َمْن َجرَّ ِإزَارَُه َقاَل: ))اَل َيْنُظُر َّللاَُّ َيْوَم الِقَياَمِة ِإَلى  ملسو هيلع هللا ىلص، َأنَّ َرُسوَل َّللاَِّ -رضي هللا عنو-وَعْن أَِبي ُىَرْيرََة 
 (ٕٓ)َبَطرًا((.

َثُو َأنَّ َرُجاًل َأَكَل ِعْنَد َرُسوِل هللِا -رضي هللا عنو-وعن ِإَياُس ْبُن َسَمَمَة ْبِن اأْلَْكَوِع، َأنَّ َأَباُه   ملسو هيلع هللا ىلص، َحدَّ
: ))ُكْل ِبَيِميِنَك((، َقاَل: اَل َأْسَتِطيُع، َقاَل: ))اَل اْسَتَطْعَت((، َما َمَنَعُو ِإالَّ اْلِكْبُر، َقاَل: َفَما ِبِشَماِلِو، َفَقالَ 

 (ٕٔ)َرَفَعَيا ِإَلى ِفيِو. 
                                            

 . ٖٚ٘( ٜٗٙ/ ٔ( وانظر الصحيحة )ٕ٘٘ٚ، والترمذي )ٜٕٕ٘( رقم ٖٛ٘/ ٗ(أخرجو أبو داود )ٙٔ)
 (ألحمد حطيبة. ٙ/ ٜٖ( شرح الترغيب والترىيب لممنذري)ٚٔ)
 ( البن عثيمين. ٜٗ٘/ ٖ( شرح رياض الصالحين )ٛٔ)
 ( وفي مواضع أخرى. ٕٛٛٓ) ٜٗ( رقم ٖ٘ٙٔ/ ٖ، صحيح مسمم )ٜٛٚ٘( رقم ٔٗٔ/ ٚ( صحيح البخاري )ٜٔ)
 . ٛٛٚ٘( رقم ٔٗٔ/ ٚ( صحيح البخاري )ٕٓ)
 (. ٕٕٔٓ)ٚٓٔ( رقم ٜٜ٘ٔ/ ٖ( صحيح مسمم )ٕٔ)
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 اآلثار الواردة عن الصحابة والتابعين في ذم الكبر
اْبَنا َلُو َيْخِطُر ِبَيِدِه َفَدَعاُه َفَقاَل: ))َتْدِري َمْن َأْنَت؟ َأمَّا ُأمَُّك  -رحمو هللا-َرَأى ُمَحمَُّد ْبُن َواِسٍع 

 (ٕٕ)َفاْشَتَرْيُتَيا ِبِماَئَتْي ِدْرَىٍم َوَأمَّا َأُبوَك َفاَل َأْكَثَر َّللاَُّ َعزَّ َوَجلَّ ِفي اْلُمْسِمِميَن َضْرَبُو((. 
ِ َعزَّ َوَجلَّ َفَقْد َبِرَئ ِمَن اْلِكْبِر((. وَعِن اْلَحَسِن َقاَل: ))َمْن َخَصَف َنعْ   (ٖٕ)َمْيِو، َوَرقََّع َثْوَبُو، َوَعفََّر َوْجَيُو ّلِلَّ

يقول ذو النون المصري: عالمات الشقاء ثالث: متى ما زيد في عمره زيد في حرصو، ومتى ما 
 (ٕٗ)زيد في مالو زيد في بخمو، ومتى زيد في قدره زيد في تجبره وتكبره. 

يِر أنو َنَظَر إَلى اْلُمَيمَِّب ْبِن أَِبي ُصْفَرَة َوَعَمْيِو ُحمَّة  َيسْ  خِّ ِ ْبِن الشِّ َحُبَيا َوَيْمِشي وَعْن ُمَطرِِّف ْبِن َعْبِد َّللاَّ
ِ، َما َىِذِه اْلِمْشَيُة الَِّتي ُيْبِغُضَيا، َّللاَُّ َوَرُسوُلُو؟  َفَقاَل اْلُمَيمَُّب: َأَما َتْعِرُفِني؟ َفَقاَل: َبْل اْلُخَياَلَء َفَقاَل: َيا أََبا َعْبِد َّللاَّ

ُلك ُنْطَفة  َمِذَرة ، َوآِخُرك ِجيَفة  َقِذَرة ، وأنت فيما بينيما تحمل العذرة.   (ٕ٘)أَْعِرُفك، َأوَّ
يقول: أصل الطاعة ثالثة أشياء: الحزن والرضا و الحب وأصل  -رحمو هللا-وكان حاتم األصم 

 (ٕٙ)المعصية ثالثة أشياء: الكبر و الحرص و الحسد. 
 (ٕٚ)ويقول أحدىم المتكبر يتوىم لنفسو من الفضائل ما يذىب بفضائمو الحقيقية. 

 أسباب الكبر
 البعض عمى الكلذكر العمماء أن لمكبر أسبابًا كثيرة نورد منيا أظير األسباب تنبييًا ب

َقْمَبُو ِبَمْعِرَفِة َأنَّ َىَذا َجْيل   الكبر من جية النسب: َفَمْن َيْعَتِريِو اْلِكْبُر ِمْن ِجَيِة النََّسِب َفْمُيَداوِ  -ٔ
ُتُو ِبَكَماِل َغْيِرِه وَ  َز ِبَكَماِل َغْيِرِه، َوَمْن َكاَن َخِسيًسا َفِمْن َأْيَن ُتْجَبُر ِخسَّ ِبَمْعِرَفِة َنَسِبِو ِمْن َحْيُث ِإنَُّو َتَعزَّ

ُه، َفِإنَّ َأَباُه اْلَقِريبَ  ، قال هللا تعالى)َوَبَدَأ َخْمَق  اْلَحِقيِقيِّ أَْعِني َأَباُه َوَجدَّ ُه اْلَبِعيَد ُتَراب  ُنْطَفة  َقِذَرة ، َوَجدَّ
ْجَدِة:  ْنَساِن ِمْن ِطيٍن ُثمَّ َجَعَل َنْسَمُو ِمْن ُساَلَلٍة ِمْن َماٍء َمِييٍن( ]السَّ [ َفِإَذا َكاَن َأْصُمُو ِمَن ٛ، ٚاإْلِ

                                            

 . ٕٗٗ( رقم ٜٕٛ( التواضع والخمول البن أبي الدنيا )ص: ٕٕ)
 . ٕٚٓ( رقم ٕٙ٘( التواضع والخمول البن أبي الدنيا )ص: ٖٕ)
( الترغيب والترىيب إلسماعيل بن دمحم بن الفضل بن عمي القرشي الطميحي التيمي األصبياني، أبو القاسم، الممقب بقوام السنة ٕٗ)

 . ٓ٘ٙ( رقم ٖٙٚ/ ٔىـ(  )ٖ٘٘)المتوفى: 
 (. ٖٕٙ( أدب الدنيا والدين لمماوردي)ص: ٕ٘)
 .ٜٕ٘ص ٙ( شعب اإليمان ج ٕٙ)
 (. ٛٛىـ( )ص: ٖٗٛٔىلذا عممتني الحياة لمصطفى السباعي )المتوفى:  (27)
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ْفَعُة؟ َفَيَذا ُىَو النََّسُب اْلَحِقيِقيُّ ِلْْلِْنَساِن، َوَمْن َعَرَفُو اَل  التَُّراِب َوَفْصُمُو ِمَن النُّْطَفِة َفِمنْ  َأْيَن َتْأِتيِو الرِّ
 َيَتَكبَُّر ِبالنََّسِب.

، -رضي هللا عنو-عمى ىذا وجعمو من أمر الجاىمية فعن َأَبي َماِلٍك اأْلَْشَعِريَّ  ملسو هيلع هللا ىلصوقد نبو النبي 
: اْلَفْخُر ِفي اأْلَْحَساِب، َوالطَّْعُن ِفي ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ النَِّبيَّ   َقاَل: " َأْرَبع  ِفي ُأمَِّتي ِمْن َأْمِر اْلَجاِىِميَِّة، اَل َيْتُرُكوَنُينَّ

َياَحُة " َوَقاَل: ))النَّاِئَحُة ِإَذا َلْم َتُتْب َقْبلَ  َمْوِتَيا، ُتَقاُم َيْوَم اْلِقَياَمِة  اأْلَْنَساِب، َوااْلْسِتْسَقاُء ِبالنُُّجوِم، َوالنِّ
َوَعَمْيَيا ِسْرَبال  ِمْن َقِطَراٍن، َوِدْرع  ِمْن َجَرٍب((. 
(ٕٛ) 

َما َنَظَر اْلِكْبُر ِباْلَجَماِل: َوَدَواُؤُه َأْن َيْنُظَر ِإَلى َباِطِنِو َنَظَر اْلُعَقاَلِء، َواَل َيْنُظَر ِإَلى الظَّاِىِر، َوَميْ  -ٕ
َزُه ِباْلَجَماِل، ِإْذ ُخِمَق ِمْن َأْقَذاٍر َوُوكَِّل ِبِو ِفيِإَلى َبا ُر َعَمْيِو َتَعزُّ َجِميِع َأْجَزاِئِو  ِطِنِو َرَأى ِمَن اْلَقَباِئِح َما ُيَكدِّ

َبْل ُىَو ِفي ُكلِّ ِحيٍن اأْلَْقَذاُر، َوَسَيُموُت َفَيِصيُر ِجيَفًة َأْقَذَر ِمْن َساِئِر اأْلَْقَذاِر، َوَجَماُلُو اَل َبَقاَء َلُو، 
ُر َأْن َيُزوَل ِبَمَرٍض َأْو َسَبٍب ِمَن اأْلَْسَباِب، َفَكْم ِمْن ُوُجوٍه َجِميَمٍة َقْد َسُمَجْت ِبَيِذِه اأْلَسْ  َباِب. َيَتَصوَّ

 َيا.َفَمْعِرَفُة َذِلَك َتْنِزُع ِمَن اْلَقْمِب َداَء اْلِكْبِر ِباْلَجَماِل ِلَمْن َأْكَثَر َتَأمُّمَ 
َع اْلِكْبُر ِباْلُقوَِّة: َوَيْمَنُعُو ِمْن َذِلَك َأْن َيْعَمَم َما َسمََّطو َّللاَُّ َعَمْيِو ِمَن اْلِعَمِل َواأْلَْمَراِض، وَ  -ٖ َأنَُّو َلْو َتَوجَّ

ي ِرْجِمِو أَلَْعَجَزْتُو، َوَأنَّ ُحمَّى ِعْرق  َواِحد  ِفي َيِدِه َلَصاَر أَْعَجَز ِمْن ُكلِّ َعاِجٍز، َأْو َأنَّ َشْوَكًة َلْو َدَخَمْت فِ 
ٍة ؛ َفَمْن اَل ُيِطيُق َشْوَكًة، َواَل ُيَقاِوُم َبقًَّة َفاَل يَ  ِتِو َما اَل َيْنَجِبُر ِفي ُمدَّ ْنَبِغي َأْن َيْفَتِخَر َيْوٍم ُتَحمُِّل ِمْن ُقوَّ

ِتِو.  ِبُقوَّ
َكْثَرُة اأْلَْتَباِع َواأْلَْنَصاِر، َوالتََّكبُُّر ِباْلَمَناِصِب َواْلِواَلَياِت، َوُكلُّ  اْلِغَنى َوَكْثَرُة اْلَماِل: َوِفي َمْعَناهُ  -٘ -ٗ

ْنَساِن، َوَىَذا َأْقَبُح َأْنَواِع اْلِكْبِر، َفَمْو َذَىَب َماُلُو َأِو  اْحَتَرَقْت َداُرُه َلَعاَد َذِلَك َتَكبُّر  ِبَمْعًنى َخاِرٍج َعْن َذاِت اإْلِ
، َأْو َوَكْم ِفي اْلَيُيوِد َمْن َيِزيُد َعَمْيِو ِفي اْلِغَنى َوالثَّْرَوِة َوالتََّجمُِّل، َفُأفٍّ ِلَشَرٍف َيْسِبُقُو ِبِو َيُيو  َذِلياًل، ِديٌّ

 َيْأُخُذُه َساِرق  ِفي َلْحَظٍة َفَيُعوُد َذِلياًل ُمْفِمًسا.
 َوِعاَلُجُو ِبَأْمَرْيِن:اْلِكْبُر ِباْلِعْمِم: َوُىَو أَْعَظُم اآْلَفاِت  -ٙ

ِ َعَمى أَْىِل اْلِعْمِم آَكُد، َوَأنَُّو ُيْحَتَمُل ِمَن اْلَجاِىِل َما اَل يُ  َة َّللاَّ ْحَتَمُل ُعْشُرُه ِمَن َأَحُدُىَما َأْن َيْعَمَم َأنَّ ُحجَّ
 ُتُو َأْفَحُش َوَخَطُرُه أَْعَظُم.اْلَعاِلِم، َفِإنَّ َمْن َعَصى َّللاََّ َتَعاَلى َعْن َمْعِرَفٍة َوِعْمٍم َفِجَنايَ 

                                            

 (. ٖٜٗ)ٜٕ( رقم ٗٗٙ/ ٕ( صحيح مسمم )ٕٛ)
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ِ َعزَّ َوَجلَّ َوْحَدهُ، َوأَنَُّو ِإَذا َتَكبََّر َصا ِ َبِغيًضا. ثَاِنيِيَما: َأْن َيْعِرَف َأنَّ اْلِكْبَر اَل َيمِيُق ِإالَّ ِباّلِلَّ  َر َمْمُقوتًا عند َّللاَّ
ْمِب، ِإالَّ َأنَّ النَّْفَس َبْعَد َىِذِه اْلَمْعِرَفِة َقْد ُتْضِمُر التََّواُضَع، َفَيِذِه َمَعاِرُف ِبَيا ُيَزاُل َداُء اْلِكْبِر َعِن اْلقَ 

ِعي اْلَبَراَءَة ِمَن اْلِكْبِر َوِىَي َكاِذَبة ، َفِإَذا َوَقَعِت اْلَواِقَعُة َعاَدْت ِإَلى َطْبِعَيا، َفَعْن َىَذا  اَل َيْنَبِغي َأْن َوَتدَّ
ِد اْلَمْعِرَفِة، َبْل َيْنَبِغي َأْن َتْكُمَل ِباْلَعَمِل، َوُتَجرََّب ِبَأْفَعاِل اْلُمَتَواِضِعيَن ِفي َمَواِقِع  ُيْكَتَفى ِفي اْلُمَداَواةِ  ِبُمَجرَّ

  (ٜٕ)َىَيَجاِن اْلِكْبِر ِمَن النَّْفِس. 
 وسائل عالج الكبر 
َذِلَك ِفي ِإَزاَلِة اْلِكْبِر، َفِإنَُّو َمْيَما َعَرَف َنْفَسُو َحقَّ ، َوَيْكِفيِو َأْن َيْعِرَف َنْفَسُو َوَيْعِرَف َربَُّو َتَعاَلى -ٔ

َذا َعَرَف َربَُّو َعِمَم َأنَُّو اَل َتِميُق اْلَعَظمَ  ِ.اْلَمْعِرَفِة َعِمَم َأنَُّو اَل َيِميُق ِبِو ِإالَّ التََّواُضُع، َواِ   ُة َواْلِكْبِرَياُء ِإالَّ ِباّلِلَّ
ِليَن َواآْلِخِريَن ِلَمْن ُفِتَحْت َوَيْكِفيِو َأْن َيعْ  ِ، َفِإنَّ ِفي اْلُقْرآِن ِعْمَم اأْلَوَّ ِرَف َمْعَنى آَيٍة َواِحَدٍة ِفي ِكَتاِب َّللاَّ

َرُه ُثمَّ َبِصيَرُتُو، َقاَل َتَعاَلى: ) ْنَساُن َما َأْكَفَرُه ِمْن َأيِّ َشْيءف َخَمَقُو ِمْن ُنْطَفةف َخَمَقُو َفَقدَّ ِبيَل  ُقِتَل اإلِْ السَّ
َرُه ُثمَّ َأَماَتُو َفَأْقَبَرُه ُثمَّ ِإَذا َشاَء َأْنَشَرهُ  ْنَساِن ٕٕ: ٚٔ( ]َعَبَس: َيسَّ ِل َخْمِق اإْلِ [ َفَقْد َأَشاَرِت اآْلَيُة ِإَلى َأوَّ

ْنَساُن َذِلَك ِلَيْفَيَم َمْعَنى َىذِ  َلى َوَسِطِو، َفْمَيْنُظِر اإْلِ َلى آِخِر َأْمِرِه َواِ   ِه اآْلَيِة.َواِ 
َكَما َوَصْفَناُه ِمْن  التََّواُضُع ّلِلَِّ ِباْلِفْعِل، َوِلَساِئِر اْلَخْمِق ِباْلُمَواَظَبِة َعَمى َأْخاَلِق، اْلُمَتَواِضِعينَ   -ٕ

اِلِحيَن، َواَل َيِتمُّ التََّواُضُع َبْعَد الْ  ملسو هيلع هللا ىلصَشَماِئِل َرُسوِلِو   َمْعِرَفِة ِإالَّ ِباْلَعَمِل.َوِمْن َأْحَواِل الصَّ
َأْن ُيَناِظَر ِفي َمْسَأَلٍة َمَع َواِحٍد ِمْن َأْقَراِنِو، َفِإْن َظَيَر َشْيء  ِمَن اْلَحقِّ َعَمى ِلَساِن َصاِحِبِو   -ٖ 

ْكُر َلُو َعَمى َتْنِبيٍو َفَذِلَك َيُدلُّ عَ  َمى َأنَّ ِفيِو ِكْبًرا َدِفيًنا، َفْمَيتَِّق َّللاََّ ِفيِو َفَثُقَل َعَمْيِو َقُبوُلُو َوااِلْنِقَياُد َلُو َوالشُّ
 َوَيْشَتِغْل ِبِعاَلِجِو.

ِ تَ  -ٗ َة َنْفِسِو، َوَخَطَر َعاِقَبِتِو َوَأنَّ اْلِكْبَر اَل َيِميُق ِإالَّ ِباّلِلَّ  َعاَلى.إذا رأى من نفسو اْلِعْمُم َفمَيْذُكَر ِخسَّ
، َوَأْن ُيْطِمَق المَِّساَن ِباْلَحْمِد أن يحرص عمى أن ُيَكمَِّف  -٘ َنْفَسُو َما َثُقَل َعَمْيِو ِمَن ااِلْعِتَراِف ِباْلَحقِّ

ِإَذا َوَجَدَىا َيْنَبِغَي َوالثََّناِء، َوُيِقرَّ َعَمى َنْفِسِو ِباْلَعْجِز، َوَيْشُكَرُه َعَمى ااِلْسِتَفاَدِة، َفاْلِحْكَمُة َضالَُّة اْلُمْؤِمِن فَ 
 َيْشُكَر َمْن َدلَُّو َعَمْيَيا.َأْن 

                                            

 (. ٕٙٗىـ( )ص: ٕٖٖٔ( موعظة المؤمنين من إحياء عموم الدين لدمحم جمال الدين القاسمي )المتوفى: ٜٕ)
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ٙ- .  أنوَ َمْيَما َثُقَل َعَمْيِو الثََّناُء َعَمى َأْقَراِنِو ِبَما ِفيِيْم َفِفيِو ِكْبر 
َمُيْم َعَمى نَْفِسِو، َوَيْمِشَي َخْمَفُيْم، َويَ   -ٚ ُدوِر َتْحتَُيْم، ْجمِ َأْن َيْجتَِمَع َمَع اأْلَْقرَاِن َواأْلَْمثَاِل ِفي اْلَمَحاِفِل َويَُقدِّ َس ِفي الصُّ

. َفْمُيَواِظْب َعمَْيِو تََكمًُّفا َحتَّى َيْسُقَط َعْنوُ ِثَقُمُو، َفِبَذلِ   َك ُيزَاِيُموُ اْلِكْبُر.َفِإْن ثَُقَل َذِلَك َعمَْيِو َفُيَو ُمتََكبِّر 
وِق ِفي َحاَجةِ   -ٛ َفَقاِء َواأْلََقاِرِب، َفِإْن َثُقَل َذِلَك َعَمْيِو َفُيَو  َأْن ُيِجيَب َدْعَوَة اْلَفِقيِر، َوَيُمرَّ ِإَلى السُّ الرُّ

 . ، َفِإنَّ َىِذِه اأْلَْفَعاَل ِمْن َمَكاِرِم اأْلَْخاَلِق، َوالثََّواَب َعَمْيَيا َجِزيل   (ٖٓ)ِكْبر 

 والحمد هلل رب العالمين

                                            

 (. ٕٙٗىـ( )ص: ٕٖٖٔ( موعظة المؤمنين من إحياء عموم الدين دمحم جمال الدين القاسمي )المتوفى: ٖٓ)
 


