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 الِكْب : املرض التاسع
احلمدْهللْوالصالةْوالسالمْعلىْسيدُْرسلْهللاْوأنبياءْهللا،ْوآلهْْ-ِْمْهللاْالرَّْح َِنْالرَِّحيمِِْبسْ 

ْ.العاملنيْوصحبهْومنْوااله،ْوعليناْمعهمْأمجعنيْآمنيْايْرب
ْابْأشدْآفاتْالقلوب ،ْفتكًا ْالِكْ  أعظمْْأ ْرر ْانإلنسا ْنسسهْْ ْوالكِْنإلنسا ْي ْآف 

ْ.منْاألمورْمنْغريهْوأفضلْبشكلْعام،ْأوْيفْأيْأمر
ْرستعظمْانإلنسا ْنسسهْرستحقرْغريه،ْورمباْجيرهْ والتكْْعلىْالعبادْعظيم،ْألنهْعندما

ْإبليس ْجرَّ ْكما ْالذيْْذلكْإىلْأنواعْاملعاص  ْفالسببْاألساس  ْانإلهل ، ْاألمر إىلْخمالسته
ْكِْ ٌرْ"ْْ:حاكياًْعنهْتباركْوتعاىلْه،ْوالذيْرقولْهللاْأود ْإببليسْمواردْالتهلك ْيو َقاَلَْأََنَْخي  

ِْطنٍيْ َتُهِْمن  ََْنٍرَْوَخَلق  َتِِنِْمن  ْ(.األعراف21)"ِْمن ُهَْخَلق 
ْرر ْيفْنسسهْأنهْخرياملتكْْدا ْوأبدًا ْكا ْالكِْْئمًا ْيفْنسسهْومْْ ْمنْغريه،ْولذلكْإذا

ُْرسمىْالكِْ ْوجوارحه ْْ ْرظهرْعلىْأعضائه ْههر ْفذذا ْيفْنسسه، علىْجوراحهْويفْسلوكهْْما
ْحضرةْْىُرسم ْوعن ْهللا ْعن ُْمبعدًا ْركو  ْحيث ْإىل ْابنإلنسا  ْرؤدي ْاألمررن ْوكال ، التكْر

ْ.احلبيبْواملقربنيْمنْعبادْهللا
 عالمات الِكب

ْ:سا ْيفْاملررضْهبذاْالداء،ْمنهاْعالماتْرراياْانإلنْ ْوللكِْ
أ ْميش ْانإلنسا ْرتبخرت،ْرعِنْرظهرْعليهْاخلُيالءْوالبطر،ْورتمطَّىْرعِنْميش ْوكأنهْررردْ

َوالْ"ْ:ْاألوصافْمكروي ْلقولْهللاْتعاىلأ ْخيرقْاألرض،ْوخيتالْورُعجبْبنسسه،ْوكلْيذهْ
ِْإنََّكْ ْطُوالََْت ِشْيفْاالر ِضَْمَرًحا َِباَل ْاْل  ُلَغ ْتَ ب   ْاالر َضَْوَلن  ََْت رَِق َْلن  وقالْيفْ(ْءانإلسرا73)"

ْ:صلىْهللاْعليهْوسلَّميؤالءْ
ُو َُُْْي َشرُْ}ْ ثَالَْْال ِقَياَم ِْْرَ و مَْْال ُمَتَكِِْ 2ْ{َْمَكا ٍُْْكلِِِْْمنْ ْالذرلْرْرَ غ َشاُيمْ ْالِرَِجالُِْْصَورِْْيفْْالذَّرِِْْأَم 

ْ:ويفْروار ْأخر 
                                                           

 سنن الرتمذي ومسند أمحد 1
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ْالذَّرُِِْْصَورِْْيفََْْنًساْال ِقَياَم ِْْرَ و مَْْاّللَُّْْرَ ب  َعثُْْ} ِِْبَق َداِمِهمْ ْالنَّاسَُْْرَطُؤُيمُْ، ْفَ يُ َقالُْ، ْيفَْْيُؤاَلءَِْْما:
ُو ََْْيُؤاَلءِْ:ْفَ يُ َقالُْ؟ْالذَّرُِِْْصَورِْ ن  َياْيفْْال ُمَتَكِِْ 1ْ{ْالدر

ْالصِْ ْدِِْوقال ْ)هنع هللا يضررق :ْ ْاملسلمني، ْمن ْأحدًا ْأحٌد ُُْيقِِر َّ ْاملسلمنيْعندْهللاْْال فذ ْصغري
ْ.(كبري

 ذّم الِكب
ْكتابهْالكرمي،ْْوولذلكْفذ ْهللاْعزْوجلْذمَّْالكِْ "ْ:يفْأحادرثهْالقدسي ،ْفقالْتعاىلْْيف

َْآاَيِتَْ قِِْالَِّذرَنْرَ َتَكب َُّروَ ْيفْاألَسَأص ِرُفَْعن  واآلايتْيناْرُقصدْ(ْاألعراف241)"ْْر ِضِْبَغري ِْاحلَ 
ْاآل ْعلىْقدرهْهللاْايتْيفْالسمواتْواآلايتْيفْاألرضهبا ْْ:الدال  ْالسََّماَواِتْ" ْيفَْخل ِق ِإ َّ

ِتالِفْا ْ(.آلْعمرا 291)"ْل َباِبْوِلْاألللَّي ِلَْوالن ََّهاِرْالاَيٍتْألَواالر ِضَْواخ 
ْقَ ل ِبُْمَتَكٍَِِْْْكَذِلَكَْرط َبُعْهللاُْ"ْ:ْيفْوصٍفْأشنعْوأفظعْتباركْوتعاىلوقالْهللاْ ُْكلِِ َعَلى

ْ(.غافر73)"َْجبَّاٍرْ
ْ :ْنسسهْخرياًْمنْغريهْفقالْرر ،ْأيْْ ْْأنهْعزْوجلْالُْيبْمنْرتصفْبوصفْالكِْوبنيَّ

ِرَنْ"ْ ِْ َتك  ْال ُمس  ْ:رقولْهللاْتعاىل:ْصلىْهللاْعليهْوسلَّموقالْ(ْالنحل17)"ِْإنَُّهْالُْيُِبر
ُهَماَْواِحًداََْنَزَعِِنَْْفَمنْ ِْإَزارِي،َْوال َعَظَم ُْْرَِداِئ ،ْال ِكْ ِاَيءُْ}ْ 7ْ{النَّاِرْْيفَْْقَذف  ُتهُِْْمن  

ايءْرعِنْجاللْهللا،ْوالعظم ْرعِنْقدرةْهللاْومجالْهللاْوكم الْهللا،ْفالْرنبغ ْعلىْوالك
ْإنسا  ْرتَّصْأي ْاملساكنيأ  ْعلى ْانإلهلي  ْاْلالل ْفْبصس  ْوال ْالسقراءْ، ْعلى ْالعظم  بصس 

ْقالْْ،ْأل ْيذهْأوصافواملستضعسني ْكما ْكا ْيفْدنياهْميش ْمسكينًا إهلي ،ْوإمناْطوىبْملن
ْ:صلىْهللاْعليهْوسلَّم

َقَص ٍَْْغري ِْْيفْْتَ َواَضعَِْْلَمنْ ْطُوىَبْ}ْ ِسهِْْيفَْْوَذلَّْ،َْمن   َكَن ٍَْْغري ِِْْمنْ ْنَ س  َْغري ِْْيفْْمَجََعهَُْْمااًلَْْوأَن  َسقَْ،َْمس 
لََْْوَرِحمَْ،َْمع ِصَي ٍْ َكَن ِْْالذرلَِِْْأي  لََْْوَخاَلطَْ،َْوال َمس  هَِْْأي  َم ْال ِسق  ك  4ْ{َْواحلِ 

                                                           

 رواه البزار عن جابر هنع هللا يضر 9
 سنن أيب داود وابن ماجة عن أيب هريرة هنع هللا يضر 3
 ر عن ركب املصري هنع هللا يضرججممع الزوائد البن ح 1
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ْأ ْبكروقال ْْبو ْوالغىنْيفْاليقني)ْ:هنع هللا يضرالصدرق ْيفْالتقو ، ْالكرم يفْوالشرفْْ،وجدَن
ْ(.التواضع

ْ:ْوقالْأحدْالصاحلني ظِن،ْقالْايْأابْاحلسنْعِْ:ْاملنام،ْفقلتْلهيفْهنع هللا يضرْرأرُتْانإلمامْعل ٍِ
ْ:ِْل ْأحسنْالتواضعْابألغنياءْيفْجمالسْالسقراء ْأحْرغب ما ْوما يهْسنْتمنهمْيفْثوابْهللا،

ْ.السقراءْعلىْاألغنياءْثق ْمنهمْابهللْعزْوجل
ْ ْوسلَّمْالرسولْوبنيَّ ُُْمرَّْصلىْهللاْعليه ْبعضْذرةأ ْاْلن  ْكا ْيفْقلبه ْعلىْمن منْْم 

ْاللطاْ ْالكِْ ْاملعارفْوجن  ْالزخارفْوجن  ْجن  ْينا ْواْلن  ْواحلسي ،ْْئف، ْاملعنور  ْاْلنا  وكل
ْ:صلىْهللاْعليهْوسلَّمفقالْ

ُخلُْْاَلْ}ْ َنَّ ََْْرد  3ْ{ِْكْ ٍِْْمنْ َْذرَّةٍِْْمث  َقالُْْقَ ل ِبهِْْيفَْْكا ََْْمنْ ْاْل 
ْ:صلىْهللاْعليهْوسلَّموقالْ

َيبُْْالرَُّجلُْْرَ َزالُْْاَلْْ} ِسهَِْْرذ  َتبََْْحّتَّْْبِنَ س  َبَّارِرنَْْيفُْْرك  1ْ{َْأَصابَ ُهمْ َْماْفَ ُيِصيُبهُْْاْل 
ررن،ْفيصيبهْماْأصاهبمْمنْالْرزالْالرجلْرُعل ْمنْشأ ْنسسهْحّتُْركتبْيفْاْلبارعِنْ
ْ:هنع هللا يضرويفْذلكْرقولْانإلمامْأبوْالعزائمْ،ْالعذاب

ْوتُرفعن ْترقى ْابلذل ْحبييب ْاي ْأال
ْ

ْ ْتتشوقوابلزيد ْله ْما ْتُعطى
ْ ْذرةٍْ ْمثقال ْقلبه ْيف ْركن ْمن ْأال

ْ
ْذائق ْيو ْما ْواألحقاد ْالكْ ْمن

ْ ْ.سبحانهْوتعاىلالْرذوقْأيْأمرْيفْطررقْهللاْ
 التواضع هلل

ْكانتْبدار أ ْربدأواْبتخليصهمْأواًلْمنْمرضْْ ْالصاحلنيْمعْاملرردرنْالصادقنيولذلك
ُْخلُْْالِكْ ْ ْيو ْالذي ْالتواضع ْيف ْرتمكنوا ُْخلُْحّت ْويو ْواملرسلني، ْاألولني ْسيد ْالنبينيْق ق

ْ.والصاحلني

                                                           
 صحيح مسلم والرتمذي عن عبد هللا بن مسعود هنع هللا يضر  

 سنن الرتمذي وحتفة األحوذي  
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ْكلْأنواعْالعلوم،ْهنع هللا يضرْفهذاْانإلمامْالغزاِلْ عندماْدخلْطررقْالقوم،ْوكا ْعاملًاْمشهورًاْيف
ْ ْعن ْرزرد ْما ْجملسه ْوُيضر ْآالفْنسس، ْمالبسْالسيادةالعشرة ْخيلع ْأ  ْشيخه اليتْْأمره

ْورلبسْمالبسْعادر ْبلْوأقلْمنْالعادر ،ْوأ ورذيبْإىلْْاًْ ُْيملْعلىْههرهْسقاءرلبسها
ْ.اسْفيهاْاملاءْلوجهْهللاْعزْوجلاألسواقْورسق ْالن

،ْوعويفْمنْالزيوْْ ْآخرْحّتْعويفْمنْمرضْالكِْْىلْبلدفذذاُْعرفْيفْبلدْتركهْوذيبْإ
ويوْبدار ْالسالكنيْإىلْطررقْهللا،ْفأمرهْابلُعزل ْيفْاملسجدْاألمويْْ،واخلُيالء،ْومتْلهْالتواضع

ْ.بدمشق
ْ ْالبدوي ْأْحد ْمارَّْهنع هللا يضرْوأرضاهوكذلكْسيدي ْكا  ْرشتغلْعندما ْرجل ْورآه ْابلطررق ًا

ْالذيبْواْلواير ْفقالْلهْبتجارة ُْرسمىْعبدْالويابْاْلوايرج ، ْتررد؟ْقال: ْماذا أرردْأ ْ:
ْكلْماْيفْردكْوتعاىلفاكنتْترردْأ ْتتبعِنْإ ْْ:ْأتبعك،ْقال ،ْفرتكْجتارتهْوذيبهْوذيبْترك

مباْرردْعليهْْمباْمعهْمنْمال،ْواختيالْإليه،ْولكنْيذاْالتاجرْيفْعنسوا ْجتارتهْركو ْلهْزيوٌْ
فأرادْأ ْخيلصهْمنْذلك،ْوكا ْقدْبىنْزاور ْليصل ْفيهاْيوْ،ْتباركْوتعاىلمنْخرياتْهللاْ
ْ.لُتخرجْاملاءْللمرردرنْليتوضؤواْورغتسلواْاْبرراًْوعليهْساقي ْردررياْثورهلومرردره،ْوأنشأْ
دْبْفَّهْولكنْالرَْ،ْويوْرجٌلْمُْإذاْتعبْوتدررْالساقي ْذاْالثورعليكْأ ْتررحْي:ْفقالْله

ْكا ْعليهْوالْرزالْأتباعْالرْؤْمنْذلكْملنْأرادْالسلوكْالقومي فْالرحيمْْوواملنهجْاحلكيمْالذي
ْ.عليهْوسلَّمصلىْهللاْ

ْالعمل؟ ْيذا ْكيفْرعمل ْمرة ْذات ْنسسه ْحدثته ْافْ!وعندما ْإالْما ْاخلاطر ْيذا ستتم
ْوالشيخْسيديْأْحدْالبدويْأمامهْوقالْله ْفاعتذرْلهْ: ْبك، ْلنا ُعدْإىلْجتارتكْفالْحاج 

نرردْأ ْنرقيكْيفْطررقْالتواضعْإىلْهللا،ْ:ُْعذرًاْايْسيدي،ْوملاْرأ ْخضوعْنسسهْقال:ْوقال
ْ.غسلْوتنظفْدوراتْاملياهْللمصلنيأ ْتْعليك

ْ ْالشعراوي ْانإلمام ْكا  ْوكا ْهنع هللا يضرْوأرضاهويكذا ْاحلسني، ْانإلمام ْجبوار ْرسكن ْوكا  ،
ْورذيبْإىلْدْو ْاحُلسنيرنتسضْيفْمنتصفْالليل ْاليتْيفْجامع ْمجيعهاْورغسلْراتْاملياه ها
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ْ.يفْذلكْغار ْالتواضعْهللْألنهْرر ْأ ْلكنْموكلنيْبذلك،ْبنسسه،ْمعْأ ْيناكْخدمْوعمال
ْجامع ْإىل ُْدع  ْجامع وعندما ُْماضرة ْنإللقاء ْالقايرة ْآالفْْ  ْأربع  ْمن ْأكثر حضريا
ْكثريْشخص،ْوجتلىْهللاْعليهْفيها، ردَّْعليهمْردودًاَْنلتْإعجابْفمنْامللحدرن،ْْوكا ْيناك

ْ ْساعات، ْأربع ْملدة ْومكثْيفْاحملاضرة ْاحلاضررن، ْيفْسياواستحسا  ْرجوعه ْقالْوعند رته
،ْفوقسواْأمامْاببْمسجدْمستوحْيْمسجدأْيفْبنهْوكا ْمعهْوسائقه،ْأرردْأ ْأدخلْاخلالءال
ووضعهاْوعمامتهْدخلْوأطال،ْفلماْأطالْدخلواْلينظرواْماذاْرصنع؟ْفوجدوهْقدْخلعُْجبتهْف

إ ْ:ْماْيذاْايْأيب؟ْقال:ْابنهْرنظفْدوراتْاملياهْابملسجد،ْفقالْلهْوأخذْ،املسجدْيفْوسط
ْ.فأحببتْأ ْأعرفهاْنسسهاْبحُتْشيراًْنسس ْحدثتِنْبعدْاحملاضرةِْبينْأص

ملناديْأمرْاْهنع هللا يضرْوأرضاهفذ ْعمرْبنْاخلطابْاب ْالنيبْاجملتىبْأمجعني،ْ ْعنْصحنَّويذهْسُْ
ْ-إينْكنتْأرعىْالغنمْلقراررطْْ:صعدْاملنْْمثْقالأ ْرناديْابلصالةْجامع ،ْفحضرْالناسْْو

يفْمك ،ْوكنتُْأمسَّىُْعمرياً،ْواآل ْأصبحتْوليسْفوق ْأحٌدْْمنْاألجرْألَنسْ-رعِنْمالليمْ
 ْنسس ْحدثتِنْإ:ْايْأمريْاملؤمنني؟ْفقالْماْيذا:ْمثْنزل،ْفقالواإالْهللا،ْوُأمسىْأمريْاملؤمننيْ

ْ.تباركْوتعاىلفأردُتْأ ْأعاْلهاْوأُذكرياْحبقيقتهاْقبلْالدخولْيفْدرنْهللاِْْبينْأصبحُتْشيراًْ
ْعثما ْبنْعسا  ْمنْالبادُْرؤيْذاتْرومهنع هللا يضرْْويذا ر ُْيملْْحاًلْمنْاحلطبْعلىْآتيًا

:ْحّتْدخلْالسوقْورآهْالناسْأمجعني،ْوكا ْمنْأثرايءْأيلْاملدرن ْيفْذلكْالزمن،ْفقالواْههره
يقتهاْإ ْنسس ْحدثتِنْأينْصرُتْشيرًاْفأحببُتْأ ْأُعرفهاْحق:ْماْيذاْايْأمريْاملؤمنني؟ْقال

ْ.فصنعُتْيذاْالصنيعْحّتْترجعْإىلْحقيقتهاْإ ْشاءْهللا
بدْأ ْرتصفْبسضيل ْالتواضعْفه ْالعالجْهلذاْْالْْ ْولذلكْالذيْرنجوْمنْمرضْالكِْ

ْ:صلىْهللاْعليهْوسلَّمالداء،ْفقدْقالْ
3ْ{ْال ِقَياَم ِْْرَ و مَِْْإلَي هِْْاّللَُّْْرَ ن ظُرْ ْمَْ ُْخَياَلءَْْثَ و بَهَُْْجرََّْْمنْ }ْ

ْ:صلىْهللاْعليهْوسلَّموقالْ،ْيىْببذلتهْأوْثيابهْأوْعباءتهْأوْغرييارتباُخيالءْرعِنْْو
                                                           

 البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي هللا عنهما  
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ْ {َْبَطًراِْإَزاَرهَُْْجرََّْْمنْ ِْإىَلْْال ِقَياَم ِْْرَ و مَْْاّللَُّْْرَ ن ظُرُْْاَلْ}ْ
وحباًْللظهور،ْوقالْاوبطراًْرعِنْ ْ:ُمذراًْمنْيذاْالصنيعْصلىْهللاْعليهْوسلَّمختياالًْ

َنَما}ْ تَ رَُْْرُجلٌْْبَ ي   ُسهَُْْأع َجبَ ت هَُْْقدْ ْبُ ر َدر هِْْيفْْمَي ِش ْرَ تَ َبخ  َر ضَِْْبهِْْاّللََُّْْفَخَسفَْْنَ س  ْرَ َتَجل َجلُْْفَ ُهوَْْاأل 
9ْ{ْال ِقَياَم ِْْرَ و مِِْْإىَلِْْفيَها

ْ:قْالتواضعيفُْخلُْْصلىْهللاْعليهْوسلَّمبينماْرقولْ
21ْ{ْاّللََُّْْرفَ َعهُِْْإالَّّْْللََِّْْأَحدٌْْتَ َواَضعََْْوَماْ،ِعزًّاِْإالَِّْْبَعس وٍَْْعب ًداْاّللََُّْْزادََْْما}ْ

ْ:صلىْهللاْعليهْوسلَّموقالْ
22ْ{ْفَ ع ُكُمْاّللَُّْفَ تَ َواَضُعواْرَ رْ ْرَزِرُدْال َعب َدِْإالْرِف  َع ًْالت ََّواُضُعْالْ}ْ

:ْوماْي ؟ْقالت:ْقالواإنكمْتغسلو ْعنْأفضلْالعبادات،ْ):ْاهنع هللا يضرعائش ْالسيدةْوقالتْ
ْ(.التواضع

منْحّتْولوْمسعتهْْوتنقادْله،ْأ َْتضعْللحق):ْهنع هللا يضروالتواضعُْسرلْفيهْالسضيلْفقالْ
لسا ْرعرفْاحلقْوخيضعْللحقْولوْجاءْعلىْْ(،ْولوْمسعتهْمنْأجهلْالناسْقبلتهقبلتهْصيب

ْ.أيْإنسا 
رعِنْمنْتكْْعليكْ(ْلهْتواضعالتكْْعلىْالذيْرتكْْعليكْمبا:ْ)وقالُْي ْبنْمعاذ

ْ.يفْحينهْويفْوقتهْوُتظهرْالتيهْوعدمْالرغب ْيفْش ءْمنْعندهْفذ ْيذاْتواضعمبالهْتتكْْعليهْ
ْا ْفقالولذلكْدخل ْالرشيد ْيارو  ْعلى ْالسماك ْبن :ْ ْتواضعكْيفْاي ْاملؤمننيْإ  أمري

ْ.هنع هللا يضرفكتبهاْيارو ْالرشيدْبيدهْنإلعجابهْهباْْ،أشرفْلكْمنْشرفكْشرفك
 صور املتكبين

ْصورْو ْهلم ْالزما  ْيفْيذا ْو  ْإىلْْاملتك ْالوصول ْإبمكانه ْأنه ْرظن ْمن ْفمنهم جدردة،
                                                           

 البخاري ومسلم عن أيب هريرة هنع هللا يضر  

 صحيح مسلم ومسند أمحد عن أيب هريرة هنع هللا يضر 2

 عن أيب هريرة هنع هللا يضر مسلم والرتمذيصحيح  12
 أيب الدنيا عن أنس هنع هللا يضر رواه ابن 11



 ديز و بأ ٍدم ىز و ف خيشلا  ةليضف                             الِكْب : املرض التاسع

 م92/2/9299هـ 1111 ربيع األولمن  3اخلميس   الغربية-السنطة  –اجلميزة   
 

ْ ْاالاملعرف  ْدو  ْاخلطأ ْالصوابْمن ْالسماور والصوابْومعرف  ْوالكتب ْللرسل وماْْ-ْنقياد
ْ.ركو ْاتبعاًْلألنبياءْواملرسلنيفيستكْْأ ْْ-ْأكثريمْيفْزمانناْيذا

خرْبذلك،ْوالْررتكْرظنْأنهْعارفْبكلْأنواعْاملعارف،ْورتبايىْبذلكْورستمنهمْمنْْو
ْاال ْأليل ْهللاْتعاىلاألمر ْقال ْفقد ْْ:ختصاص، "ْ ْتَ ع َلُموَ  ْال ُتم  ُْكن   ِْإ   ِر ْالذِِك  َل َْأي  أَُلوا "َْفاس 

ْكلْعلمختصاصْوأيلْالذكرْيمْأيلْاال(ْالنحل47) ْكلْمهن ،ْفعليناْأ ْنسلمْهلمْْيف ويف
ْكا  ْةْالطيب ْإذا ْ.معهمْالعلمْالصحيحْواخل

وقبولْْْالذيْمينعْانإلنسا ْمنْاالستسادةْابلعلمْ ْزما ْومكا ْالكِْْأيْيفْْ ْوشرْأنواعْالكِْ
ْكمنْجيلسْأحياَنًْيفْجمالسْالعارفنيْورظنْأنهْيفْغىًنْعنْحدرثهمْفيشغلْ احلقْوانإلنقيادْله،

ْ ْاحملمولهبانسسه ْجاتسه ْابحلدرثْمع ْنسسه ْرشغل ْأو ْللحضورْ، ْالكالم ْيذا ْإ  ْورقول ره،
ْ.تباركْوتعاىلوليسِْل،ْورظنْأنهْوصلْواتصل،ْولكنهْوصلْإىلْسقرْوالعياذْابهللْ

،ْوأنهْمنْجتماعيًاْوحضارايًْارادعًاْْظنْأ ْالشررع ُْوضعتْلعام ْالناسومنْالناسْمنْر
نسألْهللاْهْيفْنسسه،ْْْوكِْوالْإىلْالقواننيْلغرورهْْاخلاص ْومعهْعقلهْرادعْفالُْيتاجْإىلْالشررع 

ْ.عزْوجلْاحلسظْمنْذلكْأمجعني
 أسباب الِكب

ْوالتكْْعندماْربدأْانإلنسا ْرستعظمْْ ْرنشأْالكِْْْوالتكْْيفْانإلنسا ؟ْ ْكيفْرنشأْالكِْ
ْيفْالدنيا،ْ ْوإما ْيفْالدرن ْإما ْكمال، ْصس  ْهلا ْأ  ْرعتقد ْكا  ْإذا ْإال ْرستعظمها ْوال نسسه،

ْكأ ْرر والكمالْيفْالدرنْيفْ يفْالعلمْالدرِن،ْأوْليسْلهْْأنهْليسْلهْنظريْالعلمْأوْالعمل،
يفْالعباداتْوالعملْالصاحلْالذيْرتقربْبهْإىلْمواله،ْمعْأنهْالْردريْالقبول،ْولذلكْْمثيل

امْانإلنسا ْمْفماْد(ْمْرهتمْابلقبولاْلايلْرهتمْابنإلقبال،ْوالعا)ْ:هنع هللا يضرقالْانإلمامْأبوْالعزائمْ
منهْرمباْْمْرُقبل،ْفالْرظنْأنهْخريْمنْأحد،ْأل ْالذيْرظنْأنهْخريْمبعدْيلْقُبلْعملهْأْردر

ْ.بلْعملهْوردَّهْيوقدْركو ْهللاْقدْقَْ
ْ ْموسىْعليه ْيفْعصر ْرجلُرويْأ ْرجاًل ْوذيبْإليه ْكا ْعابدًا ْيذاْْالسالم ليتوب،
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لنْ:ْلهْأرردْأ ْأتوب،ْفقال:ْدوقالْللعابكا ْرُدعىْيفْوقتهِْبنهْأفجرْالناسْيفْزمانه،ْالرجلْْ
فأوحىْهللاْإىلْنيبْيذاْابدْوالْرليقْبهْأ ْجيلسْمعْيذا،ْألنهْرأ ْنسسهْأنهْعْرغسرْهللاْلك،

ْالعابد ْهلذا ُْقل ْأ  ْالزما  ْقَْا: ْهللا ْفذ  ْالرجل، ْأنتْويذا ْرقبلْبِْستأنفْالعمل ْوم ْعمله ل
ْ.عملك

َاْْ:ْ"أل ْالقبولْليسْلهْإالْوجهْهللا ْ.(املائدة13"ْ)ِْمَنْال ُمتَِّقنيَْْرَ تَ َقبَُّلْاّللُِِْإمنَّ
ْكثرةْنسبْأوْيفْاْلمالْأوْيفْالقوةْاْقدْركو ْيفْالالدنيْوالكمالْيف أوْيفْاملالْأوْيف

ْ.األنصار
 العلم: أوالا 

ْالسببْالذيْأوصلهْإىلْذلك؟ْْغرتْبعلمهْدرنياً،اْالذيْالعامِْ السببِْبنهْركو ْقدْما
علمًاْيفْنظرْالناس،ْلكنْالعلمْاحلقيق ْيفْنظرْربْالناسْيوْالذيْرورثْشتغلْمباُْرسمىْا

َاْخَي َشىْهللاَْ"ْْ:،ْلقولْهللاْتعاىلْ ْاخلشي ْوالتواضعْدو ْالكِْ ِْعَباِدِهْال ُعَلَماُءِْْإمنَّ ْ(.فاطر 1)"ِْمن 
 العبادة: اثنياا 

ْالعامْْ ْوقدْركو ْالسببْلكِْ ْكبريْ-ْيذا ْلعدد ْحتصيلهْأْ-ْمنْيؤالءْويذا نهْقدْبدأ
"ْ:ْورطهرْقلبه،ْفذ ْالعلمْالْركو ْإالْبعدْتزكي ْالنسوسْللعلومْقبلْأ ْرهذبْنسسهْورزكيها

ْتَ زَكَّىْ ْأَف  َلَحَْمن  َمَْربِِِهَْفَصلَّىْ(24ْ)َقد  ْ(.األعلى23-24"ْ)َوذََكَرْاس 
ْال ْأحدأما ْالْرساوره ْالذيْرظنْأنه ْأعلىْمنْالناسْشأَنً،ْْعابد ْفيظنْأنه يفْعبادته،

حرتامهْوالقيامْلهْوأداءْمصاحلهْوخدمته،ْوأ ْرتنازلواْلهْعنْبعضْالثمنْيفْاوجيبْعلىْالناسْ
وذكرواْْكا ْجالساًْبنيْصحبهْالكرامْْصلىْهللاْعليهْوسلَّمالبيعْوالشراء،ْفقدْوردْأ ْرسولْهللاْ

،ْوبينماْيمْرتحادثو ْإذاْابلرجلْتباركْوتعاىلهْوطاعتهْهللْماْرأرناْمثلهْيفْعبادتْ:وقالوارجاًلْ
ْ:يوْذاكْالرجل،ْفلماْرآهْرسولْهللاْملسو هيلع هللا ىلصْمقباًلقالْ:أيِتْفأشارواْإليهْوقالوا

َِْْإ َّْْبَِيِدهِْْنَ س ِس َْوالَِّذي}ْ نَ ي هِْْبَ ني  َع ًَْْعي   ِلسَِْْعَلىَْوَقفَْْفَ َلمَّاْ،الشَّي طَا ِِْْمنََْْسس  َْلهَُْْقالَْْال َمج 
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ِلسَِْْعَلىَْوقَ س تَِْْحنيَْْنَ س ِسكَْْيفْْأَقُ ل تَْْ:َوَسلَّمََْْعَلي هِْْاّللََُّْْصلَّىْاّللََِّْْرُسولُْ ْال َقو مِْْيفْْلَي سَْ:ْال َمج 
رٌْ ؟َْخي   ِجدِِْْمنَََْْنِحَي ًْْفَأََتىْان َصَرفَْْمُثَّْنَ َعم ،:َْقالَِْْمِنِِ ِلِه،َْخطًّاَْفَخطَّْْال َمس  َْكع بَ ي هَِْْصفَّْْمُثَِّْبرِج 
تُ ُلُه؟َْيَذاِْإىَلْْرَ ُقومُْْأَررُكمْ ْ:َوَسلَّمََْْعَلي هِْْاّللََُّْْصلَّىْاّللََِّْْرُسولُْْفَ َقالَُْْرَصلِِ ،ْفَ َقامَْ ٍر،ْأَبُوْفَ َقامَْْفَ يَ ق  َْبك 
تُهُْ:ْفَ َقالَْْ؟الرَُّجلَْْأَقَ تَ ل تَْ:َوَسلَّمََْْعَلي هِْْاّللََُّْْصلَّىْاّللََِّْْرُسولُْْفَ َقالَْ ُتهُُْْرَصلِِ َْوَجد  َْرُسولُْْفَ َقالَْ،َْفِهب  
تُ ُلُه؟َْيَذاِْإىَلْْرَ ُقومُْْأَررُكمْ ْ:َْوَسلَّمََْْعَلي هِْْاّللََُّْْصلَّىْاّللَِّْ ْفَ َوَجَدهُْْالسَّي فََْْوَأَخذََْْأََن،:ُْعَمرُْْفَ َقالَْْفَ يَ ق 

ْاّللََِّْْرُسولَْْايَْ:ْفَ َقالَْْالرَُّجَل؟ْأَقَ تَ ل تَْْ:لُِعَمرََْْوَسلَّمََْْعَلي هِْْاّللََُّْْصلَّىْاّللََِّْْرُسولُْْفَ َقالَْ،ْفَ َرَجعَُْْرَصلِِ 
تُهُْ ُتهُُْْرَصلِِ َْوَجد  تُ ُلُه؟َْيَذاِْإىَلْْرَ ُقومُْْأَررُكمْ :َْوَسلَّمََْْعَلي هِْْاّللََُّْْصلَّىْاّللََِّْْرُسولُْْفَ َقالَْ،َْفِهب   َْقالَْْفَ يَ ق 
َتهُِْْإ ْ َْلهُْْأَن تَْ:َْوَسلَّمََْْعَلي هِْْاّللََُّْْصلَّىْاّللََِّْْرُسولَُْْقالََْْأََن،:َْعِل ْ  ُه،ْفَ َلمْ َْعِل ْ َْفَذَيبَْ،ْأَد رَك  د  َْقالَْْجيَِ
َْوَسلَّمََْْعَلي هِْْاّللََُّْْصلَّىْاّللََِّْْرُسولُْ َْقالَْْالرَُّجَل؟ْأَقَ تَ ل تَْ: َر ضِِْْمنََْْسَلكَْْأَر نَْْأَد رِْْمَْ : ْاأل  ْفَ َقالَْ،
َْعَلي هِْْاّللََُّْْصلَّىْاّللََِّْْرُسولَُْْقالَْ،ْأُمَّيِتْْيفَْْخرَجَْْقَ ر  ٍْْأَوَّلَُْْيَذاِْإ َّْْ:َوَسلَّمََْْعَلي هِْْاّللََُّْْصلَّىْاّللََِّْْرُسولُْ
تَ َلفََْْماْقَ تَ ل َتهَُْْلوْ ْ:َوَسلَّمَْ 21ْ{ْاث  َنا ِْْأُمَّيِتْْيفْْاخ 

ويمْْنتهىْإىلْأحسادهْوتالميذهويذاْماْاْالناس،ْإىلْأنهْرأ ْأنهْخريْْ ْفهذاْجرَّهْيذاْالكِْ
مْاألوصياءْعلىْيذاْالدرن،ْوالْتصحْالستو ْأهنللقرآ ْْمو ْبعباداهتمْوتالوهتنظاخلوارج،ْفهمْر

ْكماْقالْ ْ:صلىْهللاْعليهْوسلَّمإالْمنهم،ْوالْرصحْاألخذْإالْبرأرهم،ْويم
ََوارِجُْ}ْ 27ْ{ْالنَّارِِْْكاَلبُُْْيمْ ْاخل 

رعبدواْهللاْعلىْردْعارفْْمنْالعبادةْهلل،ْألهنمْمْْ ْرظهرْعليهمْمرضْالكِْْويؤالءْالقوم
ْتَ زَكَّىْ"ْ:ْرعبدو ْهللاْفيتحققو ْبقولْهللامثْْابهللْرزك ْنسوسهمْأوالًْ ْأَف  َلَحَْمن  (ْاألعلى24)"َْقد 

َمَْربِِِهَْفَصلَّىْ:ْ"ْوبعدْذلك ْ(.األعلى23)"َْوذََكَرْاس 
 احلسب والنسب: اثلثاا 

ْال ْاألمر ْالكْ ْأو ْالتكْ ْرسبب ْالذي ْآبابئهْثالث ْرستخر ْكمن ْاحلسبْوالنسب، يو
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ْفري ْأ ْالناسْكلهمْمواِلْوعبيدْوعائلتهْوأجداده،ْوخاص ْمنْرستخرِْبنهْمنْآلْبيتْالنيب،
أَنْمنْآلْبيتْ:ْاللسا ْالتساخرْبذلك،ْفيقولْخمالطتهمْوجمالستهم،ْومثرتهْعلىْوأينفْمنْله

ْ ْلقولْْوالنيب، ْالتقو ، ْيو ْواحلسبْيفْانإلسالم ْغرييم، ْاحُلسنيْأو ْأو ْاحلسن حننْمنْذرر 
ْ:ملسو هيلع هللا ىلصهللاْرسولْ
َْْأال:ْرُ َناِديُْمَناِدايًْْاّللَُّْْأََمرَْْال ِقَياَم ِْْرَ و مَُْْكا َِْْإَذا}ْ َْفَجَعل تَُْْنَسًبا،َْوَجَعل ُتمْ َْنَسًبا،َْجَعل تُِْْإيِنِ

َرَمُكمْ  ُتمْ ُْكمْ أَت  َقْاَْأك  رٌُْْفال ٍْْب نُُْْفال ُْ:ْتَ ُقوُلواَْأ ْ ِْإالْفَأَبَ ي   َْأر َفعُْْال يَ و مَْْفََأَنَُْْفالٍ ،ْب نُِْْفال ِِْْمنْ َْخي  
24ْ{ْ؟ال ُمت َُّقو َْْأَر نَْْ،َنَسَبُكمْ َْوَأَضعَُْْنَسيب،

ْذر ْأبو ْسيدَن ْرجلهنع هللا يضرْْورو  ْوبني ْبينه ْكا  ْْأنه ْحبش  ْاملسلمني ْاللو ْمن أسود
ْالنيبْايْا:ْمشاحن ،ْفعاررهِْبمه،ْويفْروار ْقالْله ْصلىْهللاْعليهْوسلَّمبنْالسوداء،ْفسمعها

ْ:لهْْقالْوفغضبْغضباًْشدرداً،ْ
هَِْْأَعي َّر َتهَُْْذرٍَِْْأابَْْايَْ}ْ ُرؤٌِْْإنَّكَِِْْبُمِِ 23ْ{َْجاِيِليَّ ٌِْْفيكَْْام 

ْكا ْمنْأيبْذر ض،ْعلىْأ ْرضعْخدهْعلىْاألْرْالْأ ْذيبْإىلْالرجلْوأصَّرإهنع هللا يضرْْفما
ْا ْعلىْخده ْالرجلْبقدمه ْوأ ْرطأ ْسببه ْعلىْما ْعتذارًا ْولكنْاملسلمنيْتعلمواْله منْأذ ،

،ْفرفعْالرجلْرجلهْجتاهْوجههْولكنهْمْرُنزهلاْصلىْهللاْعليهْوسلَّمالذوقْالسدردْمنْاحلبيبْ
ْ.منْالذوقْالرفيعْمصلىْهللاْعليهْوسلَّمهْنبيهْعلىْخدهْبراًْبيمينهْوأخذاًْمباْعلَّ

ْ:وقالْملسو هيلع هللا ىلص
َاَْأَحدٍَْْعَلىِْبِسَبابٍْْلَي َستْ َْيِذهِْْأَن َساَبُكمْ ِْإ َّْ}ْ ْلَي سَْْ،ََت َلُروهُْْمَْ ْالصَّاعَِْْطفْرْ،آَدمََْْوَلدُْْأَن  ُتمْ َْوِإمنَّ

21ْ{َْجَباَنًَْْبَِياًلَْْبِذايًَّْْفاِحًشاَْرُكو ََْْأ ْ ْالرَُّجلَِْْحس بَُْْصاِلحٍَْْعَملٍَْْأوْ ْاِبلدِِرنِِْْإالََّْْفض لٌْْأِلََحدٍْ
ْ:وُرو ْعنْالنيبْملسو هيلع هللا ىلص
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دَِْْعَلىَْرُجاَل ِْْان  َتَسبَْ}ْ َْعدََّْْحّتَُّْْفاَل ٍْْب نُُْْفاَل َُْْأَنَْْ:َأَحُدُهَُاْفَ َقالَْْالسَّاَلمَْعَلي هُِْْموَسىَْعه 
َع ًْ اَلمِْْاب نُُْْفاَل ٍْْب نُُْْفاَل َُْْأَنَْْ:َقالَْْ؟َلكَْْأُمَّْْاَلْْأَن تََْْفَمنْ ِْتس  س  ُْموَسىِْإىَلْْاّللَُّْْفََأو َحىَْقالَْْ،انإل ِ
َِْْيَذر نَِْْأ َّْْالسَّاَلمَْعَلي هِْ َتِسبَ ني  َتِم ْأَر رَهاْأَن تَْْأَمَّاْ،ال ُمن   َتِسبُْْأَوْ ْال ُمن   َع ٍِْْإىَلْْال ُمن   ْفَأَن تَْْالنَّارِْْيفِْْتس 

َتِسبَُْْيَذاْايَْْأَن تََْْوأَمَّاْ،َعاِشُرُيمْ  ِِْْإىَلْْال ُمن   َنَّ ِْْيفْْاث  نَ ني  َنَّ ِْْيفََْْثلِثُ ُهَماْفَأَن تَْْاْل  23ْ{ْاْل 
ْإهنمُْ ْالعلم ْأليل ْإال ْالسخر ْما

ْ
ْأدالء ْاستهد  ْملن ْاهلُد  ْعلى

ْ ْأبداًْ ْبه ْحيًا ْتعش ْبعلم ْفخذ
ْ

ْأحياء ْالعلم ْوأيل ْموتى ْفالناس
 اجلمال: رابعاا ْ

لْفهوْاْلمال،ْاْلمالْيفْالوجهْأوْاْلمالْيفْاْلسمْأوْاْلماْْوالتكْْالسببْالرابعْللكِْ
ْأكثرْماْجيريْبنيْالنساء،ْتقولْيفْأيْأمر ،ْيلْولديْأفضلْمنْولدك:ْمنْاألمور،ْويذا
ُيَوْالَِّذيُْرَصوِِرُُكم ْ:ْ"ْوي ْالْتدريْمنْالذيْرزقهاْبهْويوْهللاْ!جنابْولدْمثله؟تستطيعنيْإ

َْكي َفَْرشَْ ْ(.آلْعمرا 1"ْ)اءُْيفْاالر َحاِم
ْاألمرْمماْجيعلْالناسْرذكرو ْعي ْكبريةْمنْورذكرو ْيذا وبْالناس،ْوذكرْعيوبْالناس

ْكذلكْإىلْا ْكذلكْإىلْالغيب ،ْوركس ْيفْالغيب ْأ ْالكبائر،ْوردعو مرأةْانتقاصْالناس،ْوردعو
هللاْعليهْصلىْمرأةْأخر ْعندْحضرةْالنيبْوأشارتْإليهاْبيدياْأهناْقصرية،ْفقالْاقالتْعنْ

ْ:وسلَّم
رِْْمبَاءُِْْمزَِجتْ َْلوْ َْكِلَم ًْْقُ ل تَِْْلَقدْ ْ} ْ 2{َلَمَزَجت ُهْْال َبح 

نسألْهللاْعلىْالضعساءْوالسقراءْواملساكنيْفهذهْأحوالْاْلباررن،ْْأماْالقوةْوشدةْالبطش
ْ.عزْوجلْأ ُْيسظناْمنهاْأمجعني

فتلكْمنْأفعالْْوالعشريةْواألقاربْوالبننيالسخرْابألتباعْواألنصارْوالتالمذةْأماْاملباياةْْو
ْ.ْاْلايلي ْاألوىل،ْفذ ْاملسلمْليسْالذيْرستخرْهبؤالء،ْأل ْيؤالءْسيرتكهمْأوْررتكونه
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ْانإلنس ْفذ  ْثالث ، ْشيَّعه ْدنياه ْخرجْمن ْإذا ْأوالدهْا  ْوشيعه ْعندْاببْبيته، ْماله شيعه
ْال ْإالْعمله ْوالْردخلْمعه ْه، ْعندْاببْق ْوتالميذه ْعندْهللاْوُمبيه ْالذيْرنسعه ْويو صاحل،

ْ.تباركْوتعاىل
 عالج الِكب

ْكا ْوالْ ْداءْالكِْانإلنسا ْكيفْرعاجلْ ْبدْمنْالعالج؟ْْإذا
 :معرفة حقيقة نفسه: أوالا 

ْ ْنسسه، ْحقيق  ْرعرفْانإلنسا  ْأ  ْرنظر ْْْ-وأ  ْهللا ْأمر ْنسسهْ-كما ْإىل :ْ فَ ل يَ ن ظُِرْ"
ْ ُْخِلَق ِْممَّ 3ْ)االن َساُ  )ْ َْداِفٍق َْماٍء ِْمن  1ْ)ُخِلَق )ْ َْوالت ََّراِئِب ْالصرل ِب ِ ْبَ ني  ِْمن  ْ)خَي رُُج "3-

ْالطارق3 ْبنيْ( ْوأنه ُْمذره، ْنطسٌ  ذلكُْيملْالعذرة،ْوأ ْآخرتهْجيس ْقذرة،ْرعرفْأ ْأصله
فتلكْي ْالواقي ْاليتَْتنعهْمنْداءْْفذذاْعلمْانإلنسا ْأصلْنشأتهْوكانتْمنهْدائمًاْعلىْابل

ْكْواالْ ْالكِْ ْنس ْحقيقته قالْأحدْْ(ن؟يلْتعلمْأَنْم:ْ)منْنسمعْمنْرقولختيال،ْأماْإذا
ْأتعرفْمن ْصاحل ْلرجل ْقالْاألمراء ْأَن؟ ْأولكْنطس : ْأعرفك، ْوأْنعم ْحتملُْمذرة نتْاآل 

ْ.العذرةْوآخرتكْجيس ْقذرة
منهاُْخلق،ْوالْرعرفهاْإالْابلتدبرْيفْاآلايتْاليتْعرفْانإلنسا ْحقيقتهْاليتْأ ْرْفالْبد

ْ.ذكرتْذلكْيفْكتابْهللا،ْومعرف ْأحوالْالصاحلنيْأمجعنيْيفْيذاْامليدا 
 :تذكر أحوال السلف الصاحل: اثنياا 

ْالكِْ ْتذكرْأحوالْالسلفْالصاحلْوأخالقهمْوتواضعهم،ْْْ ْكذلكْرُعاجلْانإلنسا ْداء إذا
ْوالكٍْ ْالتكْ ْأ  ِْبعدادْْْليسْ ْوعلم ْوال ْاللسا ، ْبسصاح  ْوال ْوجودهتا، ْالثياب جبمال

زينتباركْوتعاىلالعبادات،ْوإمناَْبشي ْهللاْ
ُ
ْقلوبكمْا)ْ:،ْقالْبكرْامل ْثيابْامللوك،ْوأميتوا لبسوا

ْ.(تباركْوتعاىلابخلشي ْهللْ
معْضيفيوْخهنع هللا يضرْْوُرويْأ ْعمرْبنْعبدْالعزرزْ له،ْوأوشكْْليس ْاملسلمنيْكا ْجالساًْ

ْفيهْمنْزرت،ْفقالْالرجل ْقال:ْاملصباحْأ ْرنطسئْلقل ْما ال،ْ:ْأقومْللمصباحْفأزودهْزرتاً؟
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َْنمها،ْمثْقامْعمرْوأمسكْالسراجْومألهْزرتاًْ:ْأَنديْاخلادم؟ْقال:ْقال دعهْفذهناْأولْنومٌ 
قمتْْ!ث؟وماذاْحد:ْايْأمريْاملؤمننيْأتسعلْذلكْبنسسك؟ْقال:ْووضعهْمكانهْوأوقده،ْفقال

ْكُْرْأمريْاملؤمننيْوخليس ْاملسلمني،ْوأَنْعمرْأمريْاملؤمنني،ْوُعدتْوأَنْعم ْأحوال لْمَّْويكذا
ْ.الصاحلني

كا ْالْرُعرفْمنْبنيْعبيدهْلشدةْتواضعه،ْفكانواْرسألو ُْْْرويْأ ْعبدْالرْحنْبنْعوف
والْمقعدْوالْْْرسضلْنسسهْعنهمْبزيٍِْالعبيدْعنهْفيدلوهنمْعليهْويوْبينهمْووسطهم،ْألنهْال

ْكا ْرُزرنْماُْيبهْهللاْش ء زرنواْقلوبكمْهلل،ْفذ ْانإلنسا ْإذاْعرفْويوْالقلب،ْفْهاير،ْوإمنا
ْ.سبحانهْوتعاىلكا ْمنْأيلْخشي ْهللاْْْجسامأ ْمقصدْهللاْيوْتزرنيْالقلوبْوليسْتزرنيْاأل

ْ ْكمالهْماْْحلالْرنقصْالرج:ْ)هنع هللا يضرقالْانإلمامْعل ٍِ (ْمنْش ءْإىلْعيالهْلْالكاملْمن
فحمله،ْكا ْيفْالسوقْْصلىْهللاْعليهْوسلَّمفذ ْالنيبْْ،يتأسىْحبضرةْالنيبف ْرومًاْواشرت ْشيراًْ

ْ:صلىْهللاْعليهْوسلَّمفأرادْبعضْأصحابهْأ ُْيملهْعنه،ْفقالْ
ءَِْْصاِحبُْْ} ِلمَُْْأُخوهُْْفَ ُيِعيُنهَُْْعن هُْْرَ ع ِجزَُْْضِعيًساَْرُكو ََْْأ ْ ِْإالََُّْْي ِمَلُه،َْأ ْ ِْبَشي ِرهَِْْأَحقْرْالشَّ   ْال ُمس 

}29ْ
ْاميرْيفْسوقْهنع هللا يضرْوكا ْعمرْ ْ،شرتاه،ْوبيدهْاليمىنْدرتهاملدرن ْميسكْبيدهْاليسر ْحلمًا
ْأ ْرلبسْْ ْْأ ُْيملْانإلنسا ْماْرشرترهْبنسسهْوأليلهْوذوره،ْوليسْمنْالكِْْ ْفليسْمنْالكِْ

ْ ْاملالبسْاحلسن  ْوزرَّانإلنسا  ْقلبه ْإىل ْنظر ْقد ْدام ْما ْاْلميل  ْاألشياء ْوخيتار ْهلل سبحانهْنه
ْ.وتعاىل

 أخالق املتواضعني
ْطورلهنع هللا يضرْذكرْأبوْالدرداءْ :ْهنع هللا يضرأحببتْأ ْأنقلهْلكم،ْفقالْْأخالقْاملتواضعنيْيفْنصٍِ

ْانقضتْالنبوةْرُقالْهلمْاألبدالْخلٌفْمنْعلمْأ ْهللْعباداًْأ ْاألنبياءْيمْأواتدْاألرض،ْفلما
،ْمْرسضلواْالناسْبكثرةْصومْوالْصلىْهللاْعليهْوسلَّم ْسيدَنْدمحمْمَّْأبدلْهللاْمكاهنمْقوماًْمنْأُْ
                                                           

 املعجم األوسط للطباين عن أيب هريرة هنع هللا يضر 12
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ْالصدْصالة ْوسالم  ْالني  ْوُحسن ْالورع ْبصدق ْولكن ْحلي ، ُْحسن ْاملسلمني،ْوال ْْلميع ر
صطسايمْهللاْ،ْوتواضعْيفْغريْمذلَّ ،ْويمْاغريْجتْرْمنْْوالنصيح ْهلمْابتغاءْمرضاةْهللاْبصْ

واستخلصهمْلنسسه،ْويمْأربعو ْصدرقًاْأوْثالثو ْرجاًل،ْقلوهبمْعلىْمثلْرقنيْإبراييمْخليلْ
واعلمْايْأخ ْحّتْركو ْهللاْقدْأنشأْمنْخيلسه،ْالرْحنْعليهْالسالم،ْالْميوتْالرجلْمنهمْ

ُُيقرونهْوالْرتطاولو ْعليه،ْوالُْيسدو ْأحدًاْوالُْيرصو ْأهنمْالْرلعنو ْشيرًاْوالْرؤذونهْوالْ
ْنسساًْ ْوأسخايم ْعررك ، ْوألينهم ْخرياً، ْالناس ْأطيب ْيم ْالدنيا، ْالسخاء،ْْ،على عالمتهم

ْيفْغسل ،ْولكنْمداومنيْْ،وسجيتهمْالبشاش ،ْوصستهمْالسالم  ْاليومْيفْخشي ْوغدًا ليسوا
ْالظاير ْبينهمْوبنيْرهبْ،علىْحاهلم ْفيما ْالرايحْالعواصفْوالْاخليلْاجملراة،ْويم مْالْتدركهم

َأالْ"ْْ:وُقدمًاْيفْاستباقْاخلريات،ْأولركْحزبْهللاْ،إرتياحًاْإىلْهللا،ْواشتياقًاْإليهاقلوهبمْتصعد
ِلُحوَ ْ ْ.(اجملادل 11)"ِْإ َِّْحز َبْهللاُْيُمْال ُمس 

ْقالوا ْمنْتلكْالصس : ْأشدْعلينا ْبصس  ْمسعنا ْما ْالدرداء ْأاب ْنبلغها؟ْاي ْأ  ْوكيفْلنا ،
ماْبينكْوبنيْأ ْتكو ْيفْأوسعهاْإالْأ ْتكو ْقدْبغضتْالدنيا،ْفذنكْإذاْأبغضتْ:ْفقال

ْتزيدْيفْالدنيا،ْوبقدرْذلكْتُبصر ْأقبلتْعلىْحبْاآلخرة،ْوبقدرْحبكْلآلخرة ماْْالدنيا
ْعلمْهللاْمنْعبدُْحسنْالطلب ْوإذا ْْوْأفرغْرنسعك، ْابلعصم ، ْالسدادْواكتنسه ْأ ْعليه اعلم

ُُْم ِسُنوَ ِْْإ َّْهللاَْ"ْ:ْذلكْيفْكتابْهللاْاملنزل  (.النحل 21)"َْمَعْالَِّذرَنْات ََّقو اَْوالَِّذرَنُْيم 

 صفة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
:ْالذيْوصسهْبهْأصحابه،ْقالْأبوْسلم ْصلىْهللاْعليهْوسلَّموماْأمجلْوصفْرسولْهللاْ

ْاخلدري ْقلتْأليبْسعيد ْامللبسْواملشربْواملركبْواملطعم؟ْ: ْالناسْيف ْأحدثه ْتر ْفيما ما
ْكلْهللْواشرب:ْفقال زيٌوْأوْمباياةْأوْمنْذلكْدخلهْْهللْوالبسْهلل،ْوكلْش ءْايْابنْأخ 

صلىْهللاْكا ْرعاجلْرسولْهللاْفهوْمعصي ْوسرف،ْوعاجلْيفْبيتكْمنْاخلدم ْماْْْرايءْأوْمسع 
ْ،البيتْ–رعِنْركنسْورنظفْْ-ورعقلْالبعري،ْورُقمْْ،كا ْرعلفْالناضحيفْبيته،ْْْعليهْوسلَّم

ْالنعل ْوخيِصُف ْالشاة، ْْ،وُيلب ْخادمه، ْمع ْوأيكل ْالثوب، ْأعيا،ْوررقِِع ْإذا ْعنه ورطحن
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ْالش ء ْيفْطرفْثوبه،ْْورشرتي ْجيعله ْأو ْبيده، ْرعلقه ْأ  ْاحلياء ْمن ْمينعه ْوال ْالسوق، من
استقبلهْمنْورنقلبْإىلْأيلهْرصافحْالغِنْوالسقريْوالكبريْوالصغري،ْورسلمْمبتدائًْعلىْكلْمنْ

ْكبريْأوْأسودْأوْأْحر منْأيلْالصالة،ْليسْلهُْحل ْملدخلهْوالُْحلٌ ْْأوْعبدٌْْحرْ ْصغريْأو
ْكا ْأشعثْأغْ،ْوالُْيقرْماُْدع ْإليهملخرجه،ْالْرست وإ ْْ،ح ْمنْأ ْجييبْإذاُْدع ْوإ 

لغداء،ْينيْْالعشاءْوالْعشاءًْْاالْررفعْغداءًْْ-ويوْأردأْأنواعْالتمرْْ-الدقلْْإالْحشفمْجيدْ
بسامْمنْغريْضحك،ُْمزوٌ ْمنْْ،مجيلْاملعاشرة،ْطليقْالوجهْ،كرميْالطبيع ْْ،املرون ،ْلنيْاخللق

شدردْيفْغريْعنف،ْمتواضعْيفْغريْمذل ،ْجواٌدْمنْغريْسرف،ْرحيٌمْلكلْذيْغريْعبوس،ْ
ْ(مْقطْمنْشبع،ْوالْميدْردهْمنْطمعرقيقْالقلبْدائمْانإلطراق،ْمْربشْقُرىبْومسلم،

ْفحدثتهاْمباْقالهْأبوْسعيٍدْاخلدريْيفُْزيدْالنيبْاهنع هللا يضرفدخلتْعلىْعائش ْ:ْقالْأبوْسلم 
ْكْأ ْرسولْهللاْ:ْاهنع هللا يضرفقالتْ مْْصلىْهللاْعليهْوسلَّمماْأخطأْمنهْحرفًاْولقدْقصَّر،ْإذْماْأخ

ْإىلْأحدمي ْكانتْالساق ْألحبْإليهْمنْاليسارْيفْالغىن،ْْتلئْقطْشبعاً،ْومْربثر شكو ،ْوإ 
ْمينعهْذلكْعنْصيامْرومه،ْولوْشاءْأ ْ ْرلتويْليلتهْحّتُْرصبح،ْفما ْكا ْليظلْجائعًا وإ 

ورغدْعيشهاْمنْمشارقْاألرضْومغارهباْلسعل،ْورمباْْهْفُيؤتىْبكنوزْاألرضْومثارياربْرسأل
بكيتْرْح ْلهْمماْأوِتْمنْاْلوع،ْفأمسحْبطنهْبيديْوأقولْنسس ْلكْالسداءْلوْتبلَّغتْمنْ

ايْعائش ْإخواينْمنْأوِلْالعزمْمنْالرسلْقدْ:ْالدنياْبقدرْماْرسوتكْومينعكْمنْاْلوع،ْفيقول
ْواْعلىْ ماْيوْأشدْمنْيذا،ْفمضواْعلىْحاهلمْوقدمواْعلىْرهبم،ْفأكرمْمآهبم،ْوأجزلْص

ْرسريةْأحبْأثواهبم،ْفأجدينْ ستح ْإ ْترفهُتْيفْمعيشيتْأ ْرُقصرْيبْدوهنم،ْفأصْْأايمًا
ْوم ْاآلخرة، ْيف ْغدًا ْحظ  ْميكث ْأ  ْمن ْش ءإِل ْمن ْإْا ْإبخواينْأحب ْاللحوق ْمن ِلَّ

ْ.فوهللاْماْاستكملْبعدْذلكْمجع ْحّتْقبضهْهللاْعزْوجل:ْاهنع هللا يضرقالتْعائش ْوأخالئ ،ْ
هبذهْْقنالناْهبذاْالكمال،ْوأ ْخيلِِْلناْهبذاْاْلمال،ْوأ ْركمِِْأ ْجيمِِْْتباركْوتعاىلنسألْهللاْ

 .اخلالل،ْوأ ْجيعلناْيفْمعي ْالنيبْواآلل

 وصلى هللا وسلم وابرك على سيدان ٍدم وعلى آله وصحبه وسلَّم


