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 الكرب وعواقبه يف الدنيا واآلخرة   خطبة بعنوان: 
 م2019سبتمرب  20 – ه  1441حمرم  21 :بتاريخ   

 عناصر الخطبة:
 اإلسالم منه ترهيبمفهوم الكرب و العنصر األول: 
 أنواع الكرب العنصر الثاين: 

 العنصر الثالث: أسباب الكرب 
 عواقب الكرب يف الدنيا واآلخرةالعنصر الرابع: 

 قدمة:                                                            أما بعد:الم     
 مفهوم الكرب وترهيب اإلسالم منهالعنصر األول: 

 الكرب من الصفات املمقوتة اليت هني عنها الشارع احلكيم . :عباد هللا
ة ابلنها،، واستصهرارهم، والعفهل عمه  مهن استعظام اإلنسان نفسه، واستحسان ما فيهه مهن الفئها و، واهسهتهانوالكرب هو : 

 واهستكبار يقال عم  وجهني:.  ) هتذيب األخالق لمجاحظ ( . جيب التواضل له
 جيب، ويف املكان الذي جيب، ويف الوقِت الذي جيب، فمحموٌد. صرَي كبريًا، وذلك مىتأن ي اإلنسان يطمبأن  أحدمها:
 .ألصفهاين () املفردات ل". له، وهذا هو املذموُم، وعم  هذا ما وَرد يف القرآن أن يتشبَّل فُيظهر ِمن نفسه ما ليس والثاين:

 صرري حينما تقول له : ماذا حتب أن تكون ؟ فيقول : طبيباً أو ضابطاً أو مهندساً ....إخلالفاألول حممود ؛ كالتمميذ 
 والثاين مذموم ؛ وهو اهستعالء عم  النا، والتكرب عميهم وازدراؤهم .

ُوَن دة مهن القهرآن الكهرق؛ قهال تعاىل: ذم هللا تعاىل الكرب واملتكربين يف مواضهل عديه وقد  َ الَّهِذيَن يَهَتَكهربَّ ُُ َعهْن آَِتَِ يف َسَأْصهِر
ُ َعَم  ُكوِ  قَهْمِب ُمَتَكربِ ٍ َجبَّارٍ    وقال: .(146األعراُ: ) .{اأْلَْرِض ِبَررْيِ احلَْق ِ   ِإنَّهُ  وقال: ؛ (35غافر: ){.َكَذِلَك َيْطَبُل اَّللَّ

ِينَ وقال: ؛  (23النحو: ){. َه ُيُِبُّ اْلُمْسَتْكربِينَ   .(76غهافر: ).{اْدُخُموا أَبْهَواَب َجَهنََّم َخاِلِديَن ِفيَها فَِبْئَس َمثْهَوى اْلُمَتَكربِ 
 [، َأي: َصاِغرِيَن.60]غافر: {.وَن َجَهنََّم َداِخرِينَ ِإنَّ الَِّذيَن َيْسَتْكربُوَن َعْن ِعَباَدَِ َسَيْدُخمُ  :قالو 

َوَلُه اْلِكرْبَِِتُء يف السََّماَواِت َواأْلَْرِض قال تعاىل:  والكرب والتكرب والكربِتء من صفات هللا تعاىل الذي اختص هبا دون غريه ؛ 
ُ الَّهههِذي َه إِلَههه . وقهههال تعهههاىل:    (37اجلاثيهههة: ){ . َوُههههَو اْلَعزِيهههُز احلَِْكهههيُم  هههاَلُم اْلُمهههْ ِمُن ُههههَو اَّللَّ َه ِإهَّ ُههههَو اْلَممِهههُك اْلُقهههدُّوُ، السَّ

هها ُيْشههرُِكونَ  مههن ُيههاول أن ُيمههو هههذه الصههفة كههو لههذلك   . (23احلشههر: ).  {اْلُمَهههْيِمُن اْلَعزِيههُز اجْلَبَّههاُر اْلُمَتَكههربِ ُ ُسههْبَحاَن اَّللَِّ َعمَّ
ُ ُسهههْبَحانَُه :َعهههْن َأِه ُهَريْههههَرَة ، قَهههاَل : قَهههايعذبهههه هللا تعهههاىل؛ ف اْلِكهههرْبَِِتُء رَِدا ِهههي ،  "َل َرُسهههوُل هللِا َصهههمَّ  هللا َعمْيهههِه وَسهههمََّم ، يَهُقهههوُل اَّللَّ

ُتُه يف َجَهنَّمَ  ُهَما ، أَْلَقيهْ  ) أبو داود وابن ماجة بسند حسن ( . ."  َواْلَعَظَمُة ِإزَارِي ، َمْن ََنَزَعِِن َواِحًدا ِمنهْ
َعهْن َعْبهِد اَّللَِّ بْهِن َمْسهُعوٍد من داء الكهرب يف كثهري مهن األحاديهن النبويهة الشهريفة ؛ ف –عميه وسمم  صم  هللا –وقد رهب النيب 

ُ َعْنُه  - ُ َعَمْيِه َوَسهمََّم  -َعِن النَّيبِ   -َرِضَي اَّللَّ قَهاَل  . ْن ِكهرْبٍ َه يَهْدُخُو اجْلَنَّهَة َمهْن َكهاَن يف قَهْمبِهِه ِمثْهَقهاُل َذرٍَّة ِمه  "قَهاَل : -َصمَّ  اَّللَّ
يٌو ُيُِبُّ اجلَْ   اْلِكرْبُ َبطَهُر احْلَهقِ  َوَغْمهُا النَّها،ِ ؛ َماَل َرُجٌو : ِإنَّ الرَُّجَو ُيُِبُّ َأْن َيُكوَن ثَهْوبُُه َحَسًنا َونَهْعُمُه َحَسَنًة قَاَل : ِإنَّ اَّللََّ َجَِ
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  هللاُ َعَمْيِه وَسهمَّم قَهاَل: "ِإن ِمهْن َأَحهبِ ُكم ِإوَّ، َوأَقْههَرِبُكْم ِمهِنِ  َ مسهاً عن جابر رضي اَّللَّ عنه َأن َرُسول اَّللَّ َصم  . و ) مسمم ( " .
تَهَفْيِهُقههوَن" يَههوَم الِقَياَمههِة، َأَحاِسههَنُكم َأخالقههاً 

ُ
ُقوَن َوامل َُتَشههدِ 

وا: َِت قههال . وِإنَّ أَبَهَرَئههُكم ِإوَّ َوأَبْهَعههدُكم ِمههِنِ  يههوَم اْلِقيامههِة، الثهَّههْرَتُروَن وامل
ُوَن" َُتَكربِ 

َتفْيِهُقوَن؟ قَاَل:"امل
ُ
ُقوَن، َفَما امل َُتَشدِ 

 ) أمحد والعمذي وحسنه (..  رسول اَّللَّ َقْد َعِمْمَنا الثَهْرَتُروَن َوامل
ُ َعَمْيهِه َوَسهمََّم , قَهاَل:و   يف رَْأِسهِه ِحْكَمهٌة بِيَهِد َممَهٍك , فَهِ َذا تَهَواَضهَل َمها ِمهْن آَدِمهيٍ  ِإه"  َعِن اْبِن َعبَّاٍ، , َعْن َرُسهوِل اَّللَِّ َصهمَّ  اَّللَّ

 ) الطرباين والبيهقي وقال اهليثمي: إسناده حسن ( . ." ِقيَو لِْمَمَمِك: اْرَفْل ِحْكَمَتُه , َوِإَذا َتَكربََّ ِقيَو لِْمَمَمِك: َضْل ِحْكَمَتهُ 
خهر  مهن  هرى  عجًبا هبن آدم يتكرب وقهدبن قيس:  ألحنفايقول " كذلك كثرت أقوال السمف يف ذم الكرب واملتكربين ؛ 

ما دخو قمب امرئ شيء من الِكرْب قا، إه نقص من عقمهه بقهدر مها دخهو وقال حممد بن احلسني بن عمي:  . البول مرتني
 . فل معها حسنة فقال: الِكرْب وسئو سميمان عن السيِ ئة اليت ه تن . ن ذلك أو كثرم
( ، وإنَّ مههن مصههاو الشههيطان وفخوخههه أي مصههيدة وفخوًخهها  )  لمشههيطان مصههاوإنَّ ري عمهه  املنههرب: ال النعمههان بههن بشهه وقهه  -

 ( .إحياء عموم الدين )  . " ، واتباع اهلوى يف غري ذات هللاالبطر أبنعم هللا، والفخر إبعطاء هللا، والِكرْب عم  عباد هللا
      رآن والسنة وأقوال سمف األمة .وهكذا ذم اإلسالم داء الكرب وهن  عنه كما جاء يف الق 
 أنواع الكرب العنصر الثاين:  

 وهي: بعئها أشد من بعض  عميه إىل ثالثة أنواعربَّ كَ الكرب والتكرب ينقسم ابعتبار املتَ  عباد هللا:
 ؛ دين له تعاىلنمرود حين استنكفا أن يكوَن عبالكتكربُّ فرعون و   ؛ وهو أفحش أنواع الكرب :على هللا تعاىل التكرب  األول:

ُ اْلُمْمههَك ِإْذ قَههاَل   قههال تعههاىل يف شههأن املتكههرب النمههرود :  ، وادَّعيهها الرُّبوبيَّههة أَلَْ تَهههَر ِإىَل الَّههِذي َحهها َّ ِإبْهههرَاِهيَم يف َرب ِههِه َأْن آَاُه اَّللَّ
ِيهُت قَهاَل َأََن ُأْحيِهي َوأُِميهُت قَهالَ  َِْ اِبلشَّهْمِس ِمهَن اْلَمْشهرِِق فَهْأِت هِبَها ِمهَن اْلَمْرهِرِب ِإبْهرَاِهيُم َرهِ َ الَّهِذي ُُيْيِهي َوُِ َْ  ِإبْههرَاِهيُم فَهِ نَّ اَّللََّ 

ُ َه يَهْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمنيَ   . (258البقرة : ) { فَهُبِهَت الَِّذي َكَفَر َواَّللَّ
سهالم ؛ فممها دعهاه إبهراهيم عميهه السهالم إىل عبهادة وكان يف زمن إبراهيم عميه الهذا هو النمرود بن كنعان ؛ ادع  األلوهية ؛ 

يهههت ؛ جهههاء النمهههرود بهههرجمني فقتهههو أحهههديا وتهههر  ااخهههر فقهههال: أَن أحهههي وأميهههت . فقهههال لهههه إبهههراهيم عميهههه  هللا الهههذي ُيهههي ِو
 السالم : إن هللا َْ ابلشمس من املشرق فأت هبا من املررب ؛ فبهت وسكت وَل جيب . 

، فمكهن أربعما هة سهنة يئهرب رأسهه م رأسههويف أبعهن هللا عميهه بعوضهة ، فهدخمت يف منخهره ؟!! فانظر كيف كانت هنايته 
وأرحههم  ت البعههوض يف أم رأسههه فيههأمرهم بئههربه ؛وه يهههدأ حههىت يئههرب ابلنعههال ؛ فهه ذا وقههف الئههرب دوَّ  ، والنعههال ابملطههارق

 عما ههة سههنة ، فعذبههه هللا أربعما ههة سههنة كممكههه ،أربيف ممكههه  النهها، بههه مههن َجههل يديههه ، ر ضههرب هبمهها رأسههه ، وكههان جبههاراً 
يَهاهَنُْم ِمهَن اْلَقَواِعهِد َفَخهرَّ  ليكون اجلزاء من جنس العمو؛ ُ بُهنهْ ر أماته هللا ، وهو الذي كان بىن صرحاً إىل السماء ،   فَأََت  اَّللَّ

ههْقُف ِمههْن فَهههْوِقِهْم َوَأَاُهههُم اْلَعههَذاُب ِمهه  ن أخههر  ابههن املنههذر ، عههن ابهه فقههد [ .  26َيْشههُعُروَن { ] النحههو :  ْن َحْيههُن َه َعمَههْيِهُم السَّ
 انظر تفسري ابن كثري ( ." )  بن كنعان  دعبا، يف ااية ، قال : هو منرو 

؛  23{ ) النازعهههات:  فَهَقهههاَل َأََن َربُُّكهههُم اأْلَْعمَههه  * َفَحَشهههَر فَهنَهههاَدى   فرعهههون طرههه  وألهههرب يف األرض وادعههه  األلوهيهههة وههههذا
فَاْجَعهْو ِو َصهْرًحا َلَعم ِهي َوقَاَل ِفْرَعْوُن َِت أَيهَُّها اْلَمأَلُ َما َعِمْمهُت َلُكهْم ِمهْن إِلَهٍه َغهرْيِي فََأْوقِهْد ِو َِت َهاَمهاُن َعمَه  الطِ هنِي    .(  24
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نَها هَ يُهْرَجُعههوَن َأطَّمِهُل ِإىَل إِلَهِه ُموَسهه  َوِإين ِ أَلَهُنُّهُه ِمهَن اْلَكههاِذِبنَي * َواْسهَتْكرَبَ ُههَو َوُجنُهه  ُهْم إِلَيهْ  {.وُدُه يف اأْلَْرِض ِبرَهرْيِ احْلَهقِ  َوهَنُّههوا َأهنَّ
أن املمهك ممكهه واألهنهار ألهري مهن حتتهه ؛   َوََنَدى ِفْرَعهْوُن يف قَهْوِمهِه قَهاَل َِت قَههْوِم أَلَههْيَس ِو اعتقهد و  [.39 - 38]القصهص: 

: ُمْمُك ِمْصَر َوَهِذِه اأْلَهْنَاُر ألَْ  فوقهه ليكهون اجلهزاء مهن  (. فهأ  هللا إه أن جيريهها مهن51رِي ِمْن حَتْهيِت أَفَهاَل تُهْبِصهُروَن{ )الزخهُر
 ؛ وهذه هي هناية وعاقبة املتكربين . وهو الررق واألهنار ألرى من فوقه جنس العمو

ًا، جهه وذلك  الثاين : التكرب على رسل هللا تعاىل: هربُّ اًل وعنهاًدا، كمها حكه  هللا ذلهك عهن كفَّهار أبن ِتنل مهن اهنقيهاد لهه تكه
قَههاَل اْلَمههأَلُ الَّههِذيَن قههد ذكههر القههرآن الكههرق أن املعارضههة لمرسههو كانههت مههن املسههتكربين ؛   السههابقة ؛ و  مكَّههة وغههريهم مههن األمههم

وغري ذلك من ااِتت ( . 47 :؛ غافر 32{ . ) سبأ :  قَاَل الَِّذيَن اْسَتْكرَبُوا( .   88؛  75{ . ) األعراُ:  اْسَتْكرَبُوا
 اليت ه يتسل املقام لذكرها .

ومههل ذلههك مههنعهم الكههرب عههن اإلِههان  ؛وحنههن نعمههم أن كفههار قههريش كههانوا يعممههون صههدق الرسههول صههم  هللا عميههه وسههمم وأمانتههه
قههريش  ابههن هشههام يف سههريته يف قصههة كمهها ذكههر ذلههك والتصههديق  هها جههاء بههه ؛ ويههدل عمهه  ذلههك شههوقهم لسههماع القههرآن لههيال ً 

خفيهة؛ وكهان مهن أبهرزهم أبهو سهفيان بهن حهرب واألخهنس بهن شهريق وأبهو جههو ؛ فممها رأوا حهالوة القهرآن  لسماع القرآن لهيالً 
ِت أاب احلكهم، مها رأيهك فيمها  عهت  أت  أاب جهو، فدخو عميه يف بيتهه فقهال:فجاء األخنس بن شريق  ؛ووقعه عم  القموب 

: أطعموا فأطعمنا، ومحموا فحممنا، وأعطهوا فأعطينها، حهىت  من حممد؟ قال: ماذا  عت؟ تنازعنا حنن وبنو عبد مناُ الشُر
إذا أَلاثينا عم  الرَُّكب، وكنا َكَفَرسي رَِهان، قالوا: منا نهيب ْتيهه الهوحي مهن السهماء! فمهىت نهدر  ههذه؟ وهللا ه نه من بهه أبهًدا 

عهن حممهد: أصهادق ههو أم كهاذب؟ ف نهه لهيس هاهنها مهن  وه نصدقه، فخال األخنس أبه جهو فقال: ِت أاب احلكهم، أخهربين
قريش غريي وغري  يسمل كالمنا. فقال أبو جهو: وُيك! وهللا إن حممًدا لصادق، وما كهذب حممهد قها، ولكهن إذا ذهبهت 

قهريش وخنش  أن ن من به ونصدقه فيقهال : إن كبهري بنو ُقصي  ابلمواء والسقاية واحلجاب والنبوة، فماذا يكون لسا ر قريش؟ 
بُوَنَك َوَلِكههههنَّ الظَّههههاِلِمنَي  ِ قههههد تبههههل يتيمههههاً .  ُْم َه ُيَكههههذِ  َِتِت اَّللَِّ فههههذلك قولههههه:   قَههههْد نَهْعمَههههُم ِإنَّههههُه لََيْحزُنُههههَك الَّههههِذي يَهُقولُههههوَن فَههههِ هنَّ

 ( . ) تفسري ابن كثري (.33جَيَْحُدوَن {)األنعام: 
اهنقياد له، أو يعفَّل عميهه، وْنهف مهن  وُيتقر غريه، ويزدريه، فيأ  ،أبن يستعظم نفسهوذلك  :على العباد الثالث: التكرب 

ا يميقان ابملمك القهادر القهوي امل تهني، مساواته، وهذا، وإن كان دون األوَّلني إهَّ أنَّه عظيم إمثه أيًئا؛ ألنَّ الكربِتء والعظمة إمنَّ
ه فيههه منازعهههة َّللَّ يف  صههفة ه تميهههق إهَّ  اللههه، فههههو كعبههد أخهههذ ا  ممههك وجمهههس عمههه  دون العبههد العهههاجز الئَّههعيف، فتكهههربُّ

مها مهن من َنزعه العظمهة والكهربِتء أهمكهه، أي ألهنَّ فسريره، فما أعظم استحقاقه لممقت، وأقرب استعجاله لمخزي، ومن رَّ 
 . صفاته اخلاصَّة به تعاىل

اسهتكباراً  لئعفاء من صهحابة النهيب صهم  هللا عميهه وسهمموحنن نعمم َجيعاً أن كبار كفار قريش كانوا ْنفون من اجلمو، مل ا
ُ َعَمْيِه َوَسمََّم ِستََّة نَهَفٍر فَهَقاَل اْلُمْشرُِكوَن لِمنَّيب ِ وأنفةً  ُ َعَمْيِه َوَسمََّم: اْطُرْد َههُ َهِء َه ؛ فَعْن َسْعٍد قَاَل ُكنَّا َمَل النَّيبِ  َصمَّ  اَّللَّ  َصمَّ  اَّللَّ

َنا قَاَل: وَُكْنُت َأََن َواْبُن َمْسُعوٍد َوَرُجٌو ِمْن ُهَذْيٍو َوبِهاَلٌل َوَرُجهاَلِن َلْسهُت ُأَ ِ يِهَمها؛ فَهَوقَهلَ جَيَْعُِ وَن  يف نَهْفهِس َرُسهوِل اَّللَِّ َصهمَّ   َعَميهْ
 ُ ُ َأْن يَهَقههَل؛ َفَحههدََّ  نَهْفَسههُه فَههأَنْهَزَل اَّللَّ ُ َعَمْيههِه َوَسههمََّم َمهها َشههاَء اَّللَّ ُههْم اِبْلرَههَداِة َواْلَعِشههيِ  اَّللَّ َعههزَّ َوَجههوَّ:  َوَه َتطْههُرْد الَّههِذيَن يَههْدُعوَن َرهبَّ
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يُرِيُدوَن َوْجَهُه {)مسمم(. نزلت ألن رسول هللا صم  هللا عميه وسمم هم أبن يقيم بعض العبيد الذين أسهمموا أو النها، الهذين 
ان رسههول هللا صههم  هللا عميههه وسههمم يريههد أن يتههألف قمههوهبم عمهه  نزلههوا يف أنسههاهبم وأحسههاهبم مههن أجههو حفنههة مههن املشههركني كهه 

 احلق.
 هذه هي أنواع الكرب الثالثة ؛ أعاذَن هللا وإِتكم منها .

 أسباب الكرب العنصر الثالث: 
 ا حههىت ه نقهل فيههها وحنهن ه نشههعر ؟!تعههالوا لنقهف مههل حئهراتكم يف ههذا العنصههر مهل أسههباب الكهرب وكيههف نتقيهه  عباااد هللا:

 عرفت الشر ال للشر لكن لتوقيه……. ومن ال يعرف الشر من اخلري يقع فيهقيو :            وكما
 وهذه األسباب تتمخص فيما يمي: 

فقههد ألههد شخصهاً تعمههم بعههض العمههوم ؛ أو أخههذ بعههض اإلجهازات يف عمههم معههني ؛ فههيظن أنههه بمهه  العههال  ابلعلاا: : أواًل: التكاارب 
ََْْشهه  اَّللََّ ِمههْن ِعبَههاِدِه أسههباب الكههرب ؛ ألن العمههم سههبيو خلشههية هللا تعههاىل :   ويتكههرب عمهه  أقرانههه بعممههه؛ وهههذا أفحههش  َهها  ِإمنَّ

وأشهههرُّ الِكهههرْب الهههذي فيهههه مهههن يتكهههرب عمههه  العبهههاد بعممهههه، " فيقهههول:  ذلهههك يب عهههن ُيهههدثنا الهههذه( .  28{ . ) فهههاطر: اْلُعَمَمهههاُء 
 مههن طمههب العمههم لسخههرة كسههره عممههه، وخشههل قمبههه، واسههتكانت ويتعههاهم يف نفسههه بفئههيمته، فهه نَّ هههذا َل ينفعههه عممههه، فهه نَّ 

نفسههه، وكههان عمهه  نفسههه ابملرصههاد، فههال يفههع عنههها، بههو ُياسههبها كههوَّ وقههت، ويتفقههدها، فهه ن غفههو عنههها َجحههت عههن الطريههق 
أكهرب الِكهرْب،  املستقيم وأهمكته، ومن طمب العمم لمفخر والرِتسة، وبطهر عمه  املسهممني، وحتهامق عمهيهم، وازدراههم، فههذا مهن

 م " . ) الكبا ر (.وه يدخو اجلنة من كان يف قمبه مثقال ذرة من كرب، وه حول وه قوة إه ابهلل العمي العظي
بههني وذلههك جيههري بههني املمههو  يف خههزا نهم، وبههني التجههار يف بئهها عهم، وبههني الههدهاقني يف أراضههيهم، و  :ابملاااللتكااارب ااثنياااً: 

 ومراكبهم، فيستحقر الرِن الفقري، ويتكرب عميه. ماملتجممني يف لباسهم وخيوهل
ِإنَّ قَهاُروَن  وحنن نعمم قصة قارون الذي ضرب بهه املثهو يف كثهرة املهال؛ فيقهال : فهالن عنهده مهال كمهال قهارون . قهال تعهاىل: 

َناُه ِمَن اْلُكُنوِز َما ِإنَّ َمَفاحِتَُه لَتَهنُهوُء اِبْلُعْصهَبِة أُوِو  اْلُقهوَِّة ِإْذ قَهاَل لَهُه قَهْوُمهُه َه تَهْفهرَْن ِإنَّ اَّللََّ َكاَن ِمن قَهْوِم ُموَس  فَهبَهَر  َعَمْيِهْم َوآتَهيهْ
 .( 83 - 76القصص: ) ..........ااِتت{ . َه ُيُِبُّ اْلَفرِِحنيَ 

ولههو عرفنهها عهههن  األقههوِتء ؛ ههها عمههه   موعههة مههن الرجههال األشهههداءإن مفههاتيا احلجههرات الههيت تئههم الكنهههوز، كههان يصههعب محم 
 مفاتيا الكنوز هذه احلال، فكيف كانت الكنوز ذاهتا؟!

َههها أُوتِيتُههُه َعمَههه  ِعْمهههٍم ِعْنهههدِ فقههارون َل ينسهههب الفئهههو هلل؛ وإمنههها تكهههرب  الهههه :     { أي  ههههاَر وألهههاَر ؛ فكانهههت النهايهههة يقَهههاَل ِإمنَّ
 ، ه ينصهره أحهد عهاجزاً  وذههب ضهعيفاً  ؛ اطفة ابتمعته األرض وابتمعهت دارههكذا يف حملة خ { َنا ِبِه َوِبَدارِِه اأْلَْرضَ َفَخَسفْ   

ُ َعمَ :  َعْن َأِه ُهَريْهَرةَ ف . ، وه ينتصر  اه أو مال َنَما َرُجٌو يَهتَهَبْخَعُ َِِْشي يف بُهْرَدْيِه َقْد  :"ْيِه َوَسمََّم قَالَ َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصمَّ  اَّللَّ بَهيهْ
ُ ِبِه اأْلَْرَض فَهُهَو يَهَتَجْمَجُو ِفيَها ِإىَل يَهْوِم اْلِقَياَمةِ  ؛ أَْعَجبَهْتُه نَهْفُسهُ   " . ) متفق عميه ( . َفَخَسَف اَّللَّ

 ذلك ه يساوي شربة ماء شربتها وحبست فيك!! فعالم تتكرب ؟!! فاعمم ِت عبدهللا أنه مهما بم  مالك وممكك ؛ ف ن
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روي أن ابن السما  دخو عم  هارون الرشيد اخلميفهة العباسهي يومها؛ فاستسهق  اخلميفهة فهأُت  بكهأ، هبها؛ فممها أخهذها قهال 
ي. قهال: اشهرب ابن السما  : عم  رسمك ِت أمري امل منني! لو منعهت ههذه الشهربة بكهم كنهت تشهعيها؟! قهال: بنصهف ممكه 

هنأ  هللا تعاىل ِت أمري امل منني. فممها شهرهبا قهال: أسهألك ابهلل لهو منعهت خروجهها مهن بهدنك  هاذا كنهت تشهعى خروجهها؟! 
 . فبك  هارون الرشيد … قال:  ميل ممكي. قال ابن السما  : ه خري يف ممك ه يساوي شربة ماء

بنسههبه وحسههبه ويعفههل عمهه  النهها، أبنههه فههالن بههن فههالن؛ ويعامههو النهها،  كثههري منهها يفتخههرف اثلثاااً: التكاارب ابواااب والناااب:
وكأنههه خمههق مههن مههادة غههري الههيت خمههق منههها النهها، َجيعههاً؛ ولههيعمم هههذا املفتخههر أنههه يسههع  بعنصههريته  ؛ أبنفههة وعمههو واسههتكبار

 ْبِن َكْعٍب ، قَاَل : انْهَتَسَب َرُجاَلِن َعمَه  وقبميته وحسبه ونسبه إىل النار وبئس القرار كما أخربَن بذلك النيب املختار؛ فَعْن ُأَه ِ 
ُ َعَمْيِه َوَسمََّم ، فَهَقاَل َأَحُدُيَا : َأََن ُفاَلُن ْبُن ُفاَلٍن ْبُن ُفاَلٍن ، فَ  َمْن أَْنَت َه أُمَّ َلَك ؟ فَهَقاَل َرُسهوُل اَّللَِّ َعْهِد َرُسوِل اَّللَِّ َصمَّ  اَّللَّ

ُ َعَمْيِه َوسَ   َعدَّ ِتْسَعًة مََّم : ” انْهَتَسَب َرُجاَلِن َعَم  َعْهِد ُموَس  َعَمْيِه السَّاَلم ، فَهَقاَل َأَحُدُيَا : َأََن ُفاَلُن ْبُن ُفاَلٍن َحىتَّ َصمَّ  اَّللَّ
ْسهههاَلِم ، قَهههاَل فَهههَأْوَح  اَّللَُّ  هههاَلم ِإنَّ َههههَذْيِن  ، َفَمهههْن أَنْهههَت َه أُمَّ لَهههَك ؟ قَهههاَل : َأََن فُهههاَلُن بْهههُن فُهههاَلٍن ، ابْهههُن اإْلِ ِإىَل ُموَسههه  َعَمْيهههِه السَّ
َتِسهُب ِإىَل ِتْسهَعٍة يف النَّهاِر فَأَنْهَت َعاِشهرُُهْم ، َتِمي أَْو اْلُمنهْ َتِسَبنْيِ ، أَمَّا أَْنَت أَيهَُّها اْلُمنهْ َتِسهُب ِإىَل اثْهنَهنْيِ  اْلُمنهْ َوأَمَّها أَنْهَت َِت َههَذا اْلُمنهْ

 َتلِثُهُهَما يف اجْلَنَِّة ” . ) أمحد والبيهقي بسند صحيا (.يف اجْلَنَِّة ، فَأَْنَت 
ُ َعَمْيِه َوَسمََّم، قَاَل:”ِإنَّ أَْنَسهاَبُكْم َههِذِه لَْيَسهتْ  َها أَنْههُتْم بنهوا  فَعْن ُعْقَبَة بن َعاِمٍر، َأن  َرُسوَل اَّللَِّ َصمَّ  اَّللَّ ِبِسهَباٍب َعمَه  َأَحهٍد، َوِإمنَّ

ِذيًئا َأْن ََتْمَههُ وُه، لَههْيَس أَلَحههٍد َعمَهه  َأَحههٍد َفْئههٌو ِإه بِههِديٍن أَْو َعَمههٍو َصههاِلٍا، َحْسههُب اْمههرٍِئ َأْن َيُكههوَن فَاِحًشهها بَهه  آَدَم طَههفُّ الصَّههاعِ 
 َبَِيال َحالفًا”. ) أمحد والبيهقي والطرباين بسند حسن(.

ُ َعَمْيِه َوسَ  َها ُههْم َفْحهُم َجَههنََّم ؛ أَْو وَعْن َأِه ُهَريْهَرَة َعْن النَّيبِ  َصمَّ  اَّللَّ َتِهنَيَّ أَقْهَواٌم يَهْفَتِخُروَن ِ اَب ِِهْم الَِّذيَن َمهاُتوا ؛ ِإمنَّ مََّم قَاَل:” لَيَهنهْ
َها ُههَو ُكْم عُ لََيُكونُنَّ أَْهَوَن َعَم  اَّللَِّ ِمْن اجْلَُعِو الَِّذي يَُدْهِدُه اخْلِرَاَء أِبَْنِفِه؛ ِإنَّ اَّللََّ َقْد أَْذَهَب َعنْ  بِ يَّهَة اجْلَاِهِميَّهِة َوَفْخَرَهها اِبْااَبِء ؛ ِإمنَّ

سهنه (. بهو قهد وضهل ُمْ ِمٌن َتِقيٌّ َوفَاِجٌر َشِقيٌّ ؛ النَّاُ، ُكمُُّهْم بَهُنو آَدَم َوآَدُم ُخِمَق ِمهْن تُههرَاٍب”.) أمحهد وأبهو داود والعمهذي وح
َثِِن َمْن  ََِل ُخْطَبَة َرُسوِل هللِا َصهمَّ  هللاُ النيب صم  هللا عميه وسمم العنصرية حتت قدميه يف خ طبة الوداع؛ فَعْن َأِه َنْئَرَة، َحدَّ

ِم التَّْشرِيِق فَهَقاَل: ” أه وإنَّ كو شيء ِمن أمر اجلاهمية موضهوٌع حتهت قهدميَّ ههاَتني ، ِتَ   أَيهَُّهها النَّهاُ،، َعَمْيِه َوَسمََّم يف َوَسِا َأِتَّ
َه َأمْحَهَر َعمَه  َأْسهَوَد، َوَه ُكْم َواِحٌد، َوِإنَّ َأاَبُكْم َواِحهٌد، َأَه َه َفْئهَو لَِعهَرِهٍ  َعمَه  َعَجِمهيٍ  ، َوَه لَِعَجِمهيٍ  َعمَه  َعهَرِهٍ ، وَ َأَه ِإنَّ َربَّ 

 (. والبيهقي بسند صحيا محد والطرباينَأْسَوَد َعَم  َأمْحََر، ِإهَّ اِبلتهَّْقَوى أَبَهمَّْرُت ، قَاُلوا: بَهمََّ  َرُسوُل هللِا”. ) أ
وهذا أكثر ما يكون يف النساء ، ولهو عقمهت املتكهربة  ماهلها لعممهت أن اجلمهال مهن  :وحان الصورة ابجلمال الكرب : اً رابع

إن لهرأت منظهراً مرعبهاً ايفهاً ، بهو  ولهو ييمهت صهورهتا يف القهرب بعهدما أكهو الهدود حلومهها وعينهها ومنخرهها ،؛  نصيب الهدود
 فكههم مههن مههرض تههر  اجلميمههة شههوهاء والفاتنههة نكههراء ، فينفههر منههها النهها،؛ هههذا اجلمههال يف الههدنيا معههرض لسفههات واألمههراض

 وقد قيو : بعدما كانوا يتمهفون عم  رؤيتها .
ا تااث ا ---ِهرا ال ِكرب ِ إع جاااًب ِبُصوراتاِِه اااااااَيا ُمظ   كا فاِإنَّ النَّْت   اارِيبُ اااااااااااااااُن ُظر  خاالا

عارا ال ِكرب ا ُشبَّاٌن واالا ِشيا  ---لاو  فاكَّرا النَّاُس ِفيماا يف ُبطُوِِنِا:   تاش   بُ اااااماا اس 
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ُرماًة  اُروبُ  ---هال  يف اب ِن آداما ِمث ُل الرَّأ ِس ماك  اِر ماض  اق ذا ٍس ِمن  األ   واُهوا ِبام 
ُ ُمرماصاٌة واالثاَّغ ُر مال ُعاا  --- أان ٌف ياِايُل واُأذ ٌن ِرحُيهاا ساِهااكٌ   وبُ ااااااااااااااااااااااااواال عاْي 

 ااُروبُ ااااااااااأاق ِصر  فاِإنَّك ماأ ُكوٌل واماش   ---َيا اب نا الُّترااِب واماأ ُكولا الُّترااِب غاًدا 
 .  رِقَ هة ألدها من اإلنسان إذا عَ ريا كري :والسََّهكُ  مرمصة: الرََّمص: وسخ جامد يف العني، ف ن سال فهو َغَمص.

وههو قهوة ههذا الرجهو تكهاف  قهوة محهاٍر أو  القوه ليسهت ههي مقيها، الشهُر بهني النها، ،فه  واجلااا: :: الِكرب  ابلقوة خامااً 
 والبرو أن يكون وزيراً ، والفيو أن يكون ر يساً . ولو كانت القوه هي املقيا، هستحق احلمار أن يكون مديراً ، برو ؟
لذي جينب وبه يسري اإلنسان يف النا، سرياً حسناً وهو ا ،  صو اإلنسان إىل معرفة ربه وخالقهاملدار إىل العقو ، فبه ي ولكن

؛ وكم من إنسان جسهيم ولكنهه افهه َنقهص العقهو ؛ كمها قيهو : أجسهامهم كأجسهام الفيمهة وعقهوهلم  صاحبه املئار واملهالك 
أبههو حنيفههة النعمههان، رضههي هللا عنههه، كههان جيمههس يف املسههجد بههني تالمذتههه يف ُيكهه  أن اإلمههام األعظههم كعقههول العصههافري . 

برداد، ُيدثهم عن أوقات الص الة، فدخو املسجد شيخ كبري السن، له حلية كثيفة طويمة، ويرتدي عم  رأسهه عمامهة كبهرية، 
ا  مهن حهر  بهني تالمذتهه حهني ِهد . وكان اإلمام ِد  قدميه، لتخفيف آهم كان يشعر هبا، وَل يكن هن فجمس بني التالميذ

 قدميه، فقد كان قد استأذن تالمذته من قبو  د  قدميه أمامهم لتخفيف األَل عنهما.
هلههذا الشههيخ، أن يطههوي قدميههه وه ِههد يا، وكههان قههد  فحههني جمههس الشههيخ الكبههري، شههعَر اإلمههام أبنههه يتوج ههب عميههه، واحعامههاً 

ل ‘’وينتهههي ِت أبنهها ي وقههت صههالة الصههبا، حههني طمههوع الشههمس، فهه ذا صههم   َوَصههَو يف درسههه إىل وقههت صههالة الصههبا، فقهها
 أحدكم الصبا بعد طموع الشمس، ف ن هذه الصالة هي قئاء، وليست لوقتها’’.

وكان التالمذة يكتبون ما يقوله اإلمام والشيخ الكبري ‘’الئيف’’ ينظر إليهم. ر سأل الشيخ اإلمام أبو حنيفة هذا الس ال  
 ’’.!وإذا َل تطمل الشمس، فما حكم الصالة؟ ‘’ِت إمام،

 آن أله حنيفة أن ِد  قدميه’’. ‘’ :فئحك احلئور َجيعهم من هذا الس ال، إه الئيف واإلمام الذي قال
 ن الداخو خواء ؛ فعالم يتكربون ؟!!فكم من أَن، أقوِتء جسام ولكنهم م

فههههذه عهههاد ألهههربت وتكهههربت بقوهتههها فكيهههف كانهههت هنهههايتهم ؟!  وانظهههر إىل األمهههم السهههابقة الهههذين ألهههربوا بقهههوهتم وكيهههف كانهههت
ُهْم فََأمَّا َعاٌد فَاْسَتْكرَبُوا يف اأْلَْرِض ِبَررْيِ احلَْقِ  َوقَاُلوا َمْن َأَشهدُّ ِمنَّها قُههوًَّة أََوَلَْ يَههَروا َأنَّ اَّللََّ    هنايتها؟!!  الَّهِذي َخَمَقُههْم ُههَو َأَشهدُّ ِمهنهْ

نْهَيا وَ *  َِتتِنَهها جَيَْحههُدونَ قُهههوًَّة وََكههانُوا  َِ  ٍم حنََِسههاٍت لِنُههِذيَقُهْم َعههَذاَب اخْلِههْزِي يف احْلَيَههاِة الههدُّ َلَعههَذاُب فََأْرَسههْمَنا َعمَههْيِهْم رُيًهها َصْرَصههرًا يف َأِتَّ
 [.16 -15]فصمت:  {. اْاِخَرِة َأْخَزى َوُهْم َه يُهْنَصُرونَ 

 ا واآلخرةعواقب الكرب يف الدنيالعنصر الرابع: 
فاملتكرب دا مًا ِقته النا، ويبرئونه وه ْلفونه ؛ الكو عواقب وخيمة يف الدنيا وااخرة ؛ لمكرب آتر ذميمة و : عباد هللا

عن أه بكر اهلذو قال: بينما حنن مل احلسن إذ مر عمينا ابن األهثم يريد املقصورة  روي " يتأفف من رؤيته واجلمو، معه ؛ 
قد نئد بعئها فوق بعض عم  ساقه وانفر  عنها قباؤه وهو ِشي يتبخع، إذ نظر إليه احلسن نظرة وعميه جباب خز، 

فقال: أُ.. أُ.. شامخ أبنفه تين عطفه مصعر خده ينظر يف عطفيه، أي محيق أنت تنظر يف عطفيك يف نعم غري 
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وهللا أن ِشي أحد طبيعته يتخمج يمق اجملنون يف   مشكورة وه مذكورة غري املأخوذ أبمر هللا فيها وه امل دي حىت هللا منها،
كو عئو من أعئا ه هلل نعمة، ولمشيطان به لفتة، فسمل ابن األهثم فرجل يعتذر إليه فقال: ه تعتذر إو وتب إىل ربك، 

 .  أما  عت قول هللا تعاىل " وه َتش يف األرض مرحاً إنك لن يرق األرض ولت تبم  اجلبال طوهً 
َهمَّب وهو يتبخع يف جبة خز، فقال: ِت عبد هللا، هذه مشية يبرئها هللا  عن ُمطو 

ُ
ر ُِ بن عبد هللا بن الشِ خِ ري أنه رأى امل

ورسوله. فقال له املهمب: أما تعرفِن؟ فقال بمي، أعرفك، أولك نطفة مذرة، وآخر  جيفة قذرة، وأنت بني ذلك حتمو 
 .إحياء عموم الدين ( ).   "العذرِة. فمئ  املهمب وتر  مشيته تمك 

 مك شرقة، فكيف تتكرب وهذا حالك؟! ، وتقتةٌ وعميك أن تتذكر ِت ابن آدم أنك: تنتنك عرقة، وت ذيك بقَّ 
؛ وانظر   كمثو قارون وفرعون وعاد وغريهم   وانظر كيف كان عاقبة املتكربين من األمم السابقة كما ذكرت يف القرآن الكرق

اَل: »ُكْو َأنَّ َرُجاًل َأَكَو ِعْنَد َرُسوِل اَّللَِّ ِبِشَمالِِه فَهقَ فقد روي  ؛نعه الكرب أن ْكو بيمينه إىل هذا الرجو الذي م –أيئاً  –
 ". ) مسمم ( .: َه َأْسَتِطيُل. قَاَل: »ه اْسَتطَْعَت، َما َمنَهَعُه ِإهَّ اْلِكرْبُ«. قَاَل َفَما رَفَهَعَها ِإىَل ِفيِه.بَِيِميِنَك«. قَالَ 

َعْن َعْمرِو ْبِن  فاخرة فقد تواترت السنة النبوية يف احلدين عن ما أعده هللا من عقوابت لممتكربين يف ااخرة ؛ أما يف ا
ُونَ  َُتَكربِ 

ِه ، َعِن النَّيبِ  َصمَّ  اَّللَُّ َعَمْيِه َوَسمََّم ، قَاَل : ُُيَْشُر امل ْمثَاَل الذَّرِ  يف ُصَوِر  يَهْوَم الِقَياَمِة أَ ُشَعْيٍب ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِ 
ُر األَنْهَياِر ُيْسَقْوَن ِمْن ُعَصاَرِة  الر َِجاِل يَهْرَشاُهُم الذُّلُّ ِمْن ُكوِ  َمَكاٍن ، فَهُيَساُقوَن ِإىَل ِسْجٍن يف َجَهنََّم ُيَسمَّ  بُوَلَس تَهْعُموُهْم َنَ 

 ا حدين حسن صحيا ( ." . ) أمحد والعمذي وقال: هذ  أَْهِو النَّاِر ِطيَنَة اخلََبالِ 
َعْن َأِه ُهَريْهَرَة ، قَاَل : قَاَل َرُسهوُل وقد أخربَن صم  هللا عميه وسمم أن أكثر أهو اجلنة الئعفاء وأكثر أهو النار املتكربون ؛ ف

ُ َعَمْيِه َوَسمََّم : اْحَتجَِّت النَّاُر ، َواجْلَنَُّة ، فَهَقاَلْت : َهِذِه يَْدخُ  ُوَن ، َوقَالَهْت : َههِذِه يَهْدُخُمِِن اَّللَِّ َصمَّ  اَّللَّ ُمِِن اجْلَبَّاُروَن ، َواْلُمَتَكهربِ 
ُ َعزَّ َوَجوَّ هِلَِذِه : أَْنِت َعَذاِه أُعَ  ُب ِبِك َمْن َأَشاُء الئَُّعَفاُء ، َواْلَمَساِكنُي ، فَهَقاَل اَّللَّ َوقَاَل هِلَِذِه : أَْنِت َرمْحَهيِت أَْرَحهُم بِهِك َمهْن ذِ 

ُ َعَمْيهِه َوَسهمََّم قَهاَل :  َحارِثَهَة بْهنِ وعهن  ) مسهمم ( . " .  َوِلُكهوِ  َواِحهَدٍة ِمْنُكَمها ِمْمُ َههاَأَشاءُ  هَل النَّهيبَّ َصهمَّ  اَّللَّ َأَه " َوْههٍب ، أَنَّهُه  َِ
ُ َعَمْيِه َوَسمََّم :   ُكوُّ َضِعيٍف ُمَتَئعِ ٍف ، َلْو أَْقَسَم َعمَه  اَّللَِّ أَلَبَههرَُّه ُرَّ قَهاَل : َأَه ُأْخربُُكْم أِبَْهِو اجْلَنَِّة ؟ قَاُلوا : بَهَم  ، قَاَل َصمَّ  اَّللَّ

 ". ) متفق عميه (. ُأْخربُُكْم أِبَْهِو النَّاِر ؟ قَاُلوا : بَهَم  ، قَاَل : ُكوُّ ُعُتوٍ  َجوَّاٍظ ُمْسَتْكربٍ 
ُ َعَمْيِه َوَسمَّمَ قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ صَ :  َعْن َأِه ُهَريْهَرَة قَالَ و  يِهْم َوَه يَهْنظُُر إِلَْيِهْم َوهَلُْم  :"مَّ  اَّللَّ ُ يَهْوَم اْلِقَياَمِة َوَه يُهزَكِ  َثاَلثٌَة َه ُيَكمِ ُمُهْم اَّللَّ

 " . ) مسمم ( . َوَعاِ ٌو ُمْسَتْكربٌ ؛ َوَمِمٌك َكذَّاٌب ؛ َشْيٌخ زَاٍن : َعَذاٌب أَلِيٌم 
 والتكهههرب يف الهههدنيا مهههن املقهههت والهههبرض والكراهيهههة ؛ وتنتههههي ابهلهههال  والهههدمار كمههها حهههو ابألمهههم وهكهههذا كانهههت عواقهههب الكهههرب

 السابقة ؛ َنهيك عن الذل والعذاب الذي أعده هللا لممتكربين يف ااخرة .
 وأن جينبنا الكرب والفْت ما ظهر منها وما بطن ؛؛؛؛ ؛ ناأل هللا أن يرزقنا مجيعا التواضع 
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