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 الُعجب: املرض العاشر
ْالرَِّحيمِِْبسْ  ْالرَّْح َِن ْهللا ْمَْْ-ِْم ْالذي ْهلل ْابْنَّْاحلمد ْبفضله ْأهلْعلينا ْطريق ْبنا ْوسلك لقبول،

صلىْهللاْعليهْوعلىْْهللاْاملفتوحْلكلْعبدْموصول،ْوالصالةْوالسالمْعلىْسيدانْدمحمْاببالوصول،ْ
ْ ْتبعهم ْمن ْوكل ْالفحول، ْمن ْوصحبه ْوآله ْومعهمْعلى ْمنهم ْواجعلنا ْالدين، ْيوم ْإىل ْاهلدي هذا

ْ.ْأمجعني،ْآمنيْايْربْالعاملني
ويرىْأنهْقدْوصلْإىلْحدْالكمال،ْْسهويفرحْبنفْنْاإلنسانْيُعجبْبنفسهْأيعينالُعجبْمرضْ
زيدْحىتْيفْوالْيستْوالْوعظْواعظْوالْيشاركْغريهْيفْاآلراءْذلكْإىلُْنصحْانصحْبعدْوالْيستمع

ْ.ألنهْيظنْأنهْقدْبلغْمناه،ْفالْحاجةْلهْبعدْذلكْإىلْالطاعاتْاألعمالْيفْطاعةْهللا
ْالكِْ ْفننْْب ْفالُعجبْيشبه ْوححنا، ْكما ْْاماما  ْاإلنسانْنفسهالكِْكان ْأنْيستعظم ويرىْْبْهو

ْخريا ْمن ْفيستحغرْيْنفسه ْغريهه ْأْقر ْالعلم ْأو ْكاملال ْنعمة ْاجلمال،ْبسبب ْأو ْاحلسب ْأو ْاجلاه و
ظنْيفْألنهْيْولكنهْالْيستحقرْغريهاماما ْكالِكبْأنْيستعظمْاإلنسانْنفسهْبنعمةْالُعجبْكذلكْهوْف

ْ.يفْهذهْاجلماالتْاليتْأُعجبْهباْأنهْوصلْإىلْمنتهىْالكماالتنفسهْأنهْملْيبلغْشأوهْأحدْْو
 العجبذم 

فتحْهللاْْصلىْهللاْعليهْوسلَّمْفننْالنيبيذمْالُعجبْيفْكتابْهللا،ْْسبحانهْوتعاىلولذلكْرأيناْهللاْ
نضمْإليهْألفنيْمنْأهلْمكة،ْاعليهْمكةْاملكرمة،ْوكانْمعهْعشرةْآالفْمنْاجلند،ْْوْتباركْوتعاىل

منْأصحابْْالطائفْيفْموقعةُْحنني،ْقالْرجلْوذهبْإىلْأهلعشرْألفا ،ْْاثنافأصبحْاجليشْعدتهْ
ْكثريْ:ْأُعجبْبنفسهْوأُعجبْابجليش،ْوقالْ(نْقلةعغلبْاليومْلنْن):ْالنيب لنُُْنزمْاليومْألنْعددان

ْكبري،ْومعْأنْهذاْالقولْملْيُعجبْالنيبْ ْمنْهللاْعزْوجلْأظهرْهل،ْإالْأصلىْهللاْعليهْوسلَّموعتادان
ئ اْ"ْْ:مكة،ْوقالْهللاْهلحقيقةْأمرهمْيفْبدايةْاملعرْ َْشي   ْتُ غ ِنَْعن ُكم  ْفَ َلم  َْكث  َرُتُكم  ْأَع َجبَ ت ُكم  ِْإذ  ٍ َويَ و َمُْحنَ ني 

ْ َْعَلي ُكُمْاالر ُضِْبَاَْرُحَبت  ْ(.التوبة52)"َْوَحاَقت 
ْاحمليط ْيفْاجلبلني ْكمنوا ْاألعداء ْوعْنيفنن ْيفْأرضْالواديبواديُْحنني، ْاملسلمون ْصار ْندما

ْكاجلرادفوجئواْابلن معْالنيبْإالْْالصحراء،ْفولواْمدبرينْوملْيتبقْاملنتشرْيفْبالْتنهالْعليهمْمنْاجلبال
منْاألنصارْواملهاجرين،ْولكنْهللاْعزْوجلْتداركْنبيهْابلنصرْاملبني،ْوإمناْأظهرْهلمْذلكْحىتْالْْقليل

ْ.بْأوْداءْالغروريُعجبواْأبنفسهمْفُيصابواْبداءْالكِْ
ْ
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ْ:جيبْأنْننتبهْإليهْأمجعنيْيفْحديثْصلىْهللاْعليهْوسلَّمقالْولذلكْ
ِلَكاتْ َْثاَلثْ }ْ ِسهِْْال َمر ءَِْْوِإع َجابُْ،ُْمت ََّبعْ َْوَهو ى،ُْمطَاعْ ُْشحْ ْ:ُمه  َُياَلءِِْْمنَْْبِنَ ف  ْ {ْاْل 

ْ:يعينْاملباهاةْوالفخر،ْويفْروايةْأخرى
5ْ{ْبِنَ ف ِسهِْْال َمر ءَِْْوِإع َجابُْ}ْ

َوفَِْْإنْ ):ْقَالَْْأَنَّهُْهنع هللا يضرُْْعَمرََْْعنْ ْو ْْ (ِبَرأ يِهِْْال َمر ءِِْْإع َجابَُْْعَلي ُكمْ َْأَخافَُْْماَْأخ 
ْ ْأنْيرىْأنْعقله ْوأنْومعناه ْالراجح، ْعلىهو ْالصوابْرأيه غريهْْوالْصوابْبرأيْالناسْهو

ْ.بهْفيتمسكْبرأيهْويتشبَّث
ذلكْالذيْقالْْخرْالزمانةْيفْهذهْاألايمْيفْآأنْمنْعالماتْاألمَّْْصلىْهللاْعليهْوسلَّموذكرْ

ْ:صلىْهللاْعليهْوسلَّمفيهْ
ْ ثَ رَةْ َْوُدن  َياُْمت َّبَ ع اَْوَهو ىُْمطَاع اُْشحًّاْرَأَي تَِْْإَذاَْحىتَّْْ،ال ُمن َكرَِْْعنْ َْوتَ َناَهو اْاِبل َمع ُروفِْْائ  َتِمُروا} ُْمؤ 

ْ {ْال َعَوامََّْْودَعْ ْنَ ف ِسكَِِْْبَاصَّةِْْفَ َعَلي كَِْْبَرأ يِهِْْرَأ يٍِْْذيُْكل َِْْوِإع َجابَْ
ْيفْذلكْاْوممن ْ)حيثْيقولْهنع هللا يضرْبنْمسعودأدىلْبدلوه (ْالقنوطْوالُعجبْ:ثنتنيااهلالكْيفْ:

والقنوطْيعينْاليأس،ْوإمناْمجعْبينهماْألنْالسعادةْالْتُنالْإالْابلسعيْوالطلب،ْوالقانطْأوْاليائسْالْ
ْفالْيسعىْوالْيطلبْ ْوالنهاية ْوصلْإىلْالغاية ْأنه ْيظن عجبْبنفسه

ُ
ْوكذلكْامل يسعىْوالْيطلب،

ْ.تقدْأنهْقدْسعدْوظفرِْبرادهْفالْيسعىعاملزيد،ْألنهْي
ْفَْوقالْمُْ وُأصبحْمع)ْ:هنع هللا يضررق  وُأصبحْاندما ،ْأحبْإيلَّْمنْأنْأبيتْقائماْ  ْ.(جباْ ألنْأبيتْانئماْ 

 والذنوبجب بني العُ 
ْ"ْ:ْؤمننيْأمجعنيْيفْكلْزمانْومكانوقدْقالْتعاىلْللم زمْلأيْا(ْالنجم5 )"َْفالْتُ زَكُّواْأَن  ُفَسُكم 

وج ِْْللنفسْحدودها،ْوأنزهلاْمنزلتها، ْوالْتنظرْإىلْمزاايْوحماسنْنفسكْهْبصرْقلبكْإىلْعيوهبا،ودائماْ 
ْ:صلىْهللاْعليهْوسلَّمنظرْإىلْالعيوبْلتصلحهاْوتعاجلهاْوتتالفاها،ْويفْذلكْيقولْلكنْا

نُِبونََْْتُكونُواْملَْ َْلوْ } بَ رُُْْهوََْْماَْعَلي ُكمْ ْْلََِشيتُُْْتذ  2ْ{ْال ُعج بُْ:ِْمن هَُْْأك 

                                                           

 األوسط للطرباين عن أنس هنع هللا يضرعج  امل 4
 مارضي هللا عنه ابن عمرعن والبزار عج  األوسط للطرباين امل 4

 مصنف ابن أيب شيبة  

 عن أيب ثعلبة اخلشين هنع هللا يضر سنن الرتمذي وأيب داود 2

 مسند البزار عن أنس هنع هللا يضر  
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ْلْالُعجبْأكبْمنْالذنوب،ْملاذا؟فجع
فالْيوفقْللتوبةِْبالفْغريهْمنْاملعاصي،ْألنهْيرىْأنهْْلغرورْابلعمللكونْالُعجبْيورثْا:ْأوالْ 

ْ.رْوملْيُذنبملُُْيطئْوملْيُقص ِْ
يهتمْبنفسه،ْوالذنبْيصرفْوجهْالعبدْإىلْموالهْراجياْ فجبْيصرفْوجهْالعبدْعنْهللاْالعُْ:ْاثنياْ 

ْ.أنْيتوبْعليهْمماْفعلهْوآاته
ْ.جيعلهْيُقبلْبهْعلىْربهيُقبلْبهْعلىْنفسه،ْوالذنبْْالُعجبْجيعلْالعبد:ْاثلثاْ 
حطرارهْافتقار،ْوخريْأوصافْالعبدْالُعجبْينتجْاالستكبار،ْوالذنبْينتجْاالحطرارْواال:ْرابعاْ 

ْاْل ْتبعده ْال ْالعبد ْأن ْعلى ْداللة ْاحلديث ْويف ْربه، ْإىل ْاإلصْروافتقاره ْيبعده ْوإمنا ْهللا، ْعن ارْطيئة
ْبنْعطاءْهللاْرحياكماْقالْْينهْوبنيْربهعراض،ْبلْقدْيكونْالذنبْسببْالوصلةْبواالستكبارْواإل

واستكباراْ ُربْمعصيةْأورثتُْذالْ :ْ)مهكَْعنهْيفْحِْْهللا ْ(.ْوانكسارا ،ْخريْمنْطاعةْأورثتْعزاْ 
ْ ْعائشة ْللسيدة ْقيل ْاهنع هللا يضرولذلك ْقالت: ْمسيئا ؟ ْالرجل ْيكون ْمىت ْحُمسن): ْأنه ْظن ألنهْْ(إذا

ْ.يتجمدْوالْيستزيدْمنْالطاعات،ْوالْيظنْأنهْفعلْمعاصيْفيبحثْعنها
 آفات الُعجب

ْكثريةلهْلُعجبْا ْ:آفات 
الُعجبْيدعوْاإلنسانْإىلْنسيانْالذنوبْوإمهاهلا،ْفالْيراجعْنفسهْويعتقدْأنهْملْيفعلْذنباْ ْ:أوالْ 

ْ.يستحقْالتوبةْمنه،ْوهذهْأعظمْاآلفات
ْاثنياْ  :ْ ْوكذا ْوكذا ْكذا ْيعمل ْألنه ْهبا ْويتفاخر ْعنه، ْالصادرة ْواألعمال ْالعبادات بنيْيستعظم

ْْ،وبنيْغريهمْاملناظرينْله ْويظنْأنهْخريْمنْغريهيفأوْيفْنفسه لقبولْفيماْواليدريْاْستعظمْنفسه
ْ.ُردَّْهذاْالعملْوملْحيزْمنْهللاْالقبولْمأْعمله،ْهلُْرزقْالقبول

فننْهللاْهوْالذيْْ،علىْهللاْبفعله،ْوينسىْنعمةْهللاْعليهْابلتوفيقْوالتمكنيْمنهاْقدْمينُّْ:ْاثلثاْ 
ْقدَّْوفَّ ْالعبادات،ْلكنهْقدْيظنْأنه ْللطاعاتْوأمدهْابألعضاءْوجعلهْيستطيعْأنْيفعلْهبا مْشيئاْ قه

ْعميْعنْآفاتْقبولْالع ْأُعجبْهبذا ْفنذا ْمواله، ْهبا ْالتوفيقْاليتْمشله ْوينسىْنعمة ملْفالْملواله،
ْ.يبحثْعنهاْلُيصححْهذاْالعمل

يُ ؤ ُتوَنَْماَْآتَ و اْ"ْْ:والسادةْالعارفونْيقولْهللاْيفْشأُنمْصلىْهللاْعليهْوسلَّموأصحابْرسولْهللاْ
َْوِجَلة ْ يقبلْالْمنْهللاْأنْْقلوهبمْرهبةْوخشيةيعملونْاألعمالْالصاحلةْويفْ(ْاملؤمنون06"ْ)َوقُ ُلوبُ ُهم 
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ْ.تباركْوتعاىلغريْمشوبةْابإلخالصْالكاملْحلضرةْهللاْتكونْمنهمْهذهْاألعمال،ْأوْ
ْا:ْرابعاْ  عظيمة،ْْلهْعندْهللاْمكانةْقدْأيمنْمكرْهللاْوعذابهْويظنْأنغرتْبنفسهْوبرأيهْفننهْإذا

ْكانْالصِْوأنْلهْعندْهللاْمنَّ ْوهوْهنع هللا يضريقْد ِْةْوحقا ْهبذهْاألعمالْاليتْعملها،ْوهذهْآفةْاآلفات،ْفنذا
ْكانتْإحدىْقدميَّْ):ْرْابجلنةْمنْسيدْاملرسلنيْيقولُبش ِْْالذي فماْ(ْيفْاجلنةْالْآمنْمكرْهللاْوإن

عندْربْالبايتْالقبولْابلكمْابلذيْيعملْالطاعاتْوالْيشهدْماْفيهاْمنْآفاتْقدْجتعلهاْالْحتوزْ
ْ!.؟سبحانهْوتعاىل

ْاْ خامس ْبرأي: ْأُعجب ْْوْهإن ْاالوعلمهعقله ْذلكْمن ْمنعه ْفالْواالْستفادة،، ْوالسؤال، ستشارة
ْ والْْستشكلْعليه،ْويستبدْبنفسهْورأيه،ايسمعْإىلْدروسْالعلماء،ْوالْيسألْالعلماءْوالعرفاءْفيما

يرىْنفسهْأنهْفوقْْأنْنستهجاوالْوعظْواعظ،ْبلْينظرْإىلْغريهْبعنيْاالْيسمعْأبذنيهْنصحْانصح
عندْربهْْملكانةاجلميعْيفْا ْ.سبحانهْوتعاىلملاْيرىْمنْعقلهْوعلمهْمعْأنهْملْيبلغْشيئاْ 

:ْفننهْمعْبلوغهْدرجةْالكليمْعندماُْسئلحلْعبةْألهلْهذاْاملقام،ْويفْقصةْالكليمْمعْالعبدْالصا
ْأخبكماْهذاْالعبدْْمهْهللا،ْوقالْلهْعلَّْأان،ْفعاتبهْربه،ْوأرسلهْإىلْعبد:ْالناسْايْموسى؟ْقالمنْأعلمْ

ْ:ْصلىْهللاْعليهْوسلَّمسيدانْرسولْهللاْ
ْاَلْْاّللََُّْْعلََّمِنيهِْْاّللَِِّْْعل مِِْْمنْ ِْعل مٍَْْعَلىَْوَأانَْْ،َأع َلُمهُْْاَلْْاّللََُّْْعلََّمَكهُْْاّللَِِّْْعل مِِْْمنْ ِْعل مٍَْْعَلىِْإنَّكَُْْموَسىْايَْ}ْ

0ْ{ْتَ ع َلُمهُْ
ْ:فقالْلهينزلْإىلْاملاءْليشربْْوإذاْبعصفور

اَلِئقَِْْوِعل مَُْْوِعل ِميِْعل ُمكََْْما}ْ َدارُِْْإالَّْْاّللَِِّْْعل مِْْيفْْاْلَ  َقارَهُْْال ُعص ُفورَُْْهَذاَْغَمسََْْماِْمق  ْ {ِْمن  
ْ.ماْعلميْوعلمكْيفْعلمْهللاْإالْكماْأخذْهذاْالعصفورْمنْهذاْالبحريعينْ

ْوعل ْعليه ْبسليمانْبنْداود ْابلكم ْوأمتْما ْأفضلْالصالة مهْهللاْمنطقْالذيْعلَّْالسالمىْنبينا
ْكلْشيءْاجلن،ْوسخَّرْوسخَّرْلهْوسخَّرْلهْالريح،ْ،الطري ْماسألْعنهْبعداهلدهدْفيعنهْ،ْيغيبْله
ْكماْحكىْهللادْالطريْوملْجيدهْبينهم،ْتفق ْبِِهْ"ْ:ْفقالْلهْاهلدهد يعينْ(ْالنمل55)"َْأَحطُتِْبَاْملَ ْحتُِط 

وشيئاْ  ُْكلِ ِْذيِْعل ٍمَْعِليم ْ:ْ"ْملْتعلمهْأنتْعلمُتْأمراْ  ْ(.يوسف0 )"َْوفَ و َق
منْأعظمْآفاتْالُعجبْأنْيكسلْاإلنسانْيفْالسعيْإىلْالطاعاتْوالعبادات،ْألنهْإنْ:ْسادساْ 
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ْكثريْستغىن،ْوهوْاهلالكْالصريحْالذيْالايظنْأنهْقدْفازْوسعدْوقدْ منْْشبهةْفيه،ْوهذاْماْجندهْيف
ْعندْهللاْولهْمنزلةْأدَّىْماْعليهْملوالهقدْْاللقاءاتْواجملالسبيننا،ْفيظنْأنهْحبضورهْاألحبابْاحمليطنيْ

ْ.والْينبغيْلهْأنْيستزيدْعنْذلكْشيئاْ 
ْكلَّ ألنهْتفضلْْةْعلىْشيخهْوعلىْاحلضورنَّيرىْأنْلهْمِْْشيخهلْاْ فْخاطرهْأبنْحيضرْجملسفنذا

ْالعلمْوالْإىلْهْمعْأنهْليسْحباجةابحلضورْ ذاْاجلمع،ْوهذهْآفةْاآلفاتْاليتْجتعلْاإلنسانْإىلْهذا
ْوهوْ ْعنْاملزيدْمنْخاويْمنْاحلسناتْوالدرجاتْواملكْرُيرجْمنْالدنيا ْألنْالُعجبْحجبه مات،
ْ.تباركْوتعاىلالعملْلرفيعْالدرجاتْ

وسلَّمْالذيْغفرْهللاْلهْماْتقدمْمنْذنبهْْعليهْهللاْإىلْسيدْالساداتْصلىْوالوْنظْرْومثلْهؤالء
ْ:اهنع هللا يضرحىتْتتورمْمنهْاألقدام،ْوتقولْلهْالسيدةْعائشةْْكانْيقومْالليلوماْأتخر،ْومعْذلكْْ

َنعُْْملَِْْ} َْأنْ ُْأِحبُّْْأََفاَلْ:ْقَالَْْ؟أَتَخَّرََْْوَماَْذن ِبكَِْْمنْ ْتَ َقدَّمََْْماَْلكَْْاّللََُّْْغَفرََْْوَقدْ ْاّللََِّْْرُسولَْْايََْْهَذاَْتص 
اَْأُكونَْ ْ {َشُكور اَْْعب د 

ْاملنزلةفك ْإىلْهذه ْْونْهللاْقدْرفعه ْفنُنا ْوالشكرْعملتستوجبْالشكر، :ْ َْداُووَدْ" َْآَل اع َمُلوا
ر ا ْ"ْْ:ستوجبْاملزيدْمنْالشكراكلماْرُفعْاإلنسانْيفْمنازلْْو(ْسبأ  "ْ)ُْشك  َْشَكر مُت ْالزِيَدنَُّكم  "ْلَِئن 

ْإبراهيم ) ْكنوزْفضلْهللاْ( ْليستوجبْبذلكْاملزيدْمن فالْيتوقفْعنْشكرْهللاْابلعملْالصاحلْهلل،
ْ.تباركْوتعاىل

ْكانْاإلنسانْقدْ ْإذا ْاأما ْإىلْاملنعم ْونسيْإحافتها ْوركنْإليها، ْيفْنفسه ْالنعمة تباركْستعظم
ْحىتْيتْووتعاىل ِْبكان، ْمنه ْوأنه ْعندْهللاْحق، ْأنْله ْوغلبْعلىْنفسه ْأنْجُيريْهللاْلهْْ، قعْبعمله

هذاْيسمىْإداللْابلعمل،ْوهذاْمنْأشدْاجلرائمْفيفْالدنيا،ْويستبعدْأنْجيريْعليهْمكروه،ْْكرامات
ْ
ُ
ْ.قِدمْعلىْموالهيفْحقْاإلنسانْامل

ْشيئاْ وك ْغريه ْاإلنسان ْيُعطي ْقد ْْذلك ْقد ْيكون ْهبذا ْوهو ْعليه، ْبه ْومين صيبْأُْفيستعظمه
أوْعاتبهْعنْْقرتاحا ْليقضيْلهْحاجة،اقرتحْعليهْامقابلْماْأعطاهْأوْْابلُعجب،ْفننْطلبْمنهْخدمة

ْحقْله ْعنْقضاء ْالذْ،كانْذلكْإداللْْختلفه ْيْيقولْهللاْفيهوهذا :ْ "ْ ْاِبل َمنِ  َْصَدقَاِتُكم  الْتُ ب ِطُلوا
ْ(.البقرة 50"ْ)َْواالَذى

 عالج الُعجب
                                                           

 البخاري ومسل  عن عائشة اهنع هللا يضر  
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ْكغريهْمنْاألمراضْوالعلل أبنْالعبدْوعملهْوأوصافهْوكلْماْلهْْ،احملققيُزالْإالْابلعلمْالْْالُعجب
منْهللاْيستوجبْالشكرْحلضرةْْاْهللاْالْيستحقها،ْوإمناْهيْفضلبتدأهْهباْ،ْنعمةمنْعندْهللاْتعاىل

ْ:ملزيداْهللا،ْحىتْالْتزولْهذهْالنعمْعنه،ْوحىتْيفيضْعليهْمواله
ْفارعها ْنعمة ْيف ْكنت ْإذا

ْ
ْالنعم ْتُزيل ْاملعاصي ْفنن

ْ ْ ْاإللهوحافظ ْبشكر ْعليها
ْ

ْالنقم ْسريع ْاإلله ْفنن
ْ ومنْزوالْالنعمة،ْمثْيعملْشاكراْ ْوبذلكْأيمنْمنْالزللْومنْاْلطأإىلْمواله،ْْفينسبْكلْفضل

ْكانْالعملْللدارْ هللْليستوجبْاملزيدْمنْفضلْهللاْوعطاايه،ْوهذاْاإلنسانْاملؤمنْأخوفْماُْيافْإذا
ْ:قالْلصحبهْاألخيارْاألطهارْوسلَّمصلىْهللاْعليهْاآلخرة،ْألنْالنيبْ

ِخُلهَُْْأَحدٍِْْمنْ ِْمن ُكمْ َْما}ْ َنََّة،َْعَمُلهُْْيُد  ؟َْرُسولَْْايَْْأَن تََْْواَلْ:ْقَاُلواْاجل  ْيَ تَ َغمََّدِنَْْأنْ ِْإالََّْْأاَن،َْواَلْ:ْقَالَْْاّللَّ
َةٍْْاّللَُّْ ْ {ِمن ُهِْْبَرْح 

ْكانْاإلعجابْبشي ْكانْاإلعجابْببدنه،فيتذكرْمنْالنعمْالظاهرةْءأماْإن ْوعضوْزءأوْجبْ،ْفنن
ْ.بْمنْهللاُْحسنْاملآلْيفْاآلخرةمنه،ْأوْجبمالهْوهيئته،ْفليتذكرْاْلاامةْويطل

ْ!!منْاألحوالْأليْإنسانْمنْبدءْالدنياْإىلْاآلخرة؟ْومىتْدامْاجلمالْيفْأيْحال
نْهذاُْصنعْهللاْيفْاجلنة،ْألْرتبةيقدمْلهْحسنة،ْوالْينالْبهْْأماْيفْاآلخرةْفالْينفعهْاجلمالْولن

ْكلهْهلليفْهيئتهْوشكلهْومجالهْوصورتهْشيء،ْوليسْالذيْأتقنْكلْشيء ْ.،ْوإمناْاألمر
ْفليعلم ْوقوته، ْكانْأُعجبْببطشه ْاليقنيْأنْاإلنسانْأحعفْشيءْوإن ْْعلم ولوْيفْالوجود،

جتعلْاإلنسانْقدْكةْاإلبرةْدته،ْبلْإنْشُأصيبْحُبمَّىْيفْيومْواحدْفنُناُْتذهبْبقوتهْوُتذهبْبش
متواليةْيصرخْويستغيث،ْفكيفْيُعجبْببطشهْويُعجبْبقوتهْبنيْخلقْهللاْتبارك ْ!.؟وتعاىلْأايماْ 

ْ ْحبيبه ْقولْهللاْالذيْرواه ْفليذكر ْكانْاإلعجابْبنسبه ْوسلَّموإن عنْهللاْيومْْصلىْهللاْعليه
ْ:القيامة
َْْأال:ْيُ َناِديُْمَناِدايْ ْاّللَُّْْأََمرَْْال ِقَياَمةِْْيَ و مَُْْكانَِْْإَذا}ْ َرَمُكمْ َْفَجَعل تَُْْنَسب ا،َْوَجَعل ُتمْ َْنَسب ا،َْجَعل تُِْْإن ِ َْأك 

ُتمْ ْأَت  َقاُكمْ  َْوَأَحعَُْْنَسيب،ْأَر َفعُْْال يَ و مَْْفََأانَُْْفالٍن،ْب نُِْْفالنِِْْمنْ َْخي  رْ ُْفالنٍْْب نُُْْفالنُْ:ْتَ ُقوُلواَْأنْ ِْإالْفَأَبَ ي  
6ْ {ْ؟ال ُمت َُّقونَْْأَي نَْْ،َنَسَبُكمْ 
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ْعليه ْتعاىل ْقوله ْنزل ْحني ْالنيب ْفعله ْما ْأيضا  ْوليتذكر :ْ "ْ ْاالق  َرِبنَي َْعِشريََتَك "َْوأَن ِذر 
بطنا ،ْحىتْقالف(ْالشعراء  5) ْ:ناداهمْبطناْ 

تَ ُرواْقُ َري شٍَْْمع َشرَْْايَْ}ْ ئ اْاّللَِِّْْمنْ َْعن ُكمْ ْأُغ يِنْْاَلْْأَن  ُفَسُكمْ ْاش  ِْمنْ َْعن ُكمْ ْأُغ يِنْْاَلَْْمَنافٍَْْعب دَِْْبيِنْْايَْْ،َشي  
ئ اْاّللَِّْ ئ اْاّللَِِّْْمنْ َْعن كَْْأُغ يِنْْاَلْْال ُمطَِّلبَِْْعب دِْْب نََْْعبَّاسُْْايَْْ،َشي   ْأُغ يِنْْاَلْْاّللََِّْْرُسولَِْْعمَّةََْْصِفيَّةَُْْوايَْْ،َشي  

ئ اْاّللَِِّْْمنْ َْعن كِْ ئ اْاّللَِِّْْمنْ َْعن كِْْأُغ يِنْْاَلَْْمايلِْْمنْ ِْشئ تَِْْماَْسِلييِنْْحُمَمَّدٍْْبِن تَْْفَاِطَمةَُْْوايَْْ،َشي   ْ  {َْشي  
ْ ْماله، ْكثرة ُْعجبْبسبب ْكانْاإلنسانْانله ْإذا ْأنْفأما ْابتْيتفكعالجه ْفرِبا رْآبفاتْاملال،

وأصبحْغنيا ،ْفليتقْهللاْ وأصبحْفقريا ،ْورِباْأمسىْاإلنسانْفقرياْ  ىنْالباقيْهوْوليعلمْأنْالغِْاإلنسانْغنياْ 
ْ.وتعاىلْتباركىنْابهللْالغِْ

ْ:ملسو هيلع هللا ىلصْعنهْنظرْيفْمسجدْالنيبْوقالْلهْالنيبْهللاْرحيْْذرُرويْأنْأاب
ِجدِْْيفْْتَ رَاهَُْْرُجلْ ْأَرََفعَْْفَان ظُرْ َْبَصَركَْْار َفعْ }ْ ْفَ ُقل تُُْْحلَّةْ َْعَلي هَِْْرُجلْ ْفَِنَذاْفَ َنَظر تُْ؟ْال َمس  :ْفَ َقالَْ،َْهَذا:
ِجدِْْيِفْْتَ َراهَُْْرُجلْ َْأَوَحعَْْان ظُرْ  َتِنفْ َْرُجلْ ْفَِنَذاْفَ َنَظر تُْ؟ْال َمس  ْبَِيِدهِْْنَ ف ِسيَْوالَِّذي:ْفَ َقالَْ،َْهَذاْفَ ُقل تُُْْمك 
َر ضِْْقُ َرابِِْْمنْ ْال ِقَياَمةِْْيَ و مَْْاّللَِِّْْعن دَْْأَف َضلُْْهِلََذا 5ْ {َْهَذاِْمث لِِْْمنْ ْاأل 

جيلسْجبانبهْفأخذْْوجاءْفقريرجال ْغنيا ْرأىْْصلىْهللاْعليهْوسلَّموردْيفْبعضْاألثرْأنْالنيبْْو
وهذاْ(ْإليكْفقره؟ْأخشيتْأنْيعدو:ْ)صلىْهللاْعليهْوسلَّمثيابهْويتباعدْعنه،ْفقالْالرجلْالغينْمْليُلم

ْ.صلىْهللاْعليهْوسلَّمغايةْالتنبيهْابلطريقةْاللطيفةْمنْنبيناْ
 املرء برأيهإعجاب 

ْكماْأخبْنبينا،ْأنْأصعبْأنواعْاإلعجابْفهوْ أنْيُعجبْاإلنسانْبرأيه،ْوهذهْآفةْهذاْالزمن
ْكانْعلىْخطأ، أنْيقنعْمنْامسكْبرأيه،ْويرىْْفننْاإلنسانْصعبْيُعجبْاإلنسانْبرأيهْحىتْوإن

لذلك،ْفننْهذاْمنْأكبْالعللْْخطأْىأنْاجلميعْعل إالْهو،ْوقدْأخبْنبيناْلناْبذلكْحىتْننتبهْجيداْ 
ْيفْاألحبابْيفْْ ْغريْموجودة ْالعلة ْوأرجوْهللاْأنْتكونْهذه ْالزمان، ْأهلْهذا كلْاليتْيصابْهبا

ْ:"ْالبالد،ْفننْهللاْقالْيفْاملؤمنني نَ ُهم  ُْشوَرىْبَ ي   ُرُهم  ولنيْواآلخرينْوقالْلسيدْاأل(ْالشورى  "ْ)َوأَم 
ِرْ:"ْصلىْهللاْعليهْوسلَّم ْ:صلىْهللاْعليهْوسلَّمفقالْ(ْآلْعمران 2 "ْ)َوَشاِور ُهم ْيِفْاالم 
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 ديز و بأ سودم ىز و ف خيشلا ةليضف                          الُعجب: املرض العاشر
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َهاَْغِنيَّانَِْْوَرُسوَلهُْْاّللََِّْْإنَّْْ} ْ  {َْعن  
ْكلْاألمور ْمناْصغريهاْوكبريها،ْوالْينفردْواحدْولكنْللتعليم،ْفعلىْاإلخوانْمجيعا ْالتشاورْيف

ْكبري،ْأوْذوْخبةْطويلة،ْأوْذوْعلم ْكانْيظنْأنهْذوْمنصب واسع،ْفننْاإلنسانْينظرْمنْْبرأيهْولو
ْ.،ْفتكتملْهلمْالنظرةْالكاملةْإىلْالصورةواألحبابْينظرونْمنْمجيعْاجلوانبجانب،ْ

ِْباْعلَّْتباركْوتعاىلأسألْهللاْ ْينفعنامنا،ْوأنْيعل ِْأنْينفعنا ْما ْالداءْالوبيلْْ،منا وأنْيكفيناْهذا
 .وهوْالُعجب،ْوأنْجيعلناْممنْيستمعونْالقولْفيتبعونْأحسنه

 وصلى هللا وسل  وابرك على سيدان سودم وعلى آله وصحبه وسلَّ 
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