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الباب الثاني
الدراسة العامة عن التكبر

كبرتتعريف ال.أ
وقال ابن 1.َتَكبـََّر من الِكْرب وَتكابَر من السِّّن والتَكربُّ واالسِتكبار التَّعّظم:لغة تكربالمعىن

: ويقال. العَظمة، وكذلك الِكربياء: الِكْرب : فارس يف  معجمه 

2.عن كبٍري يف الشَّرِف والِعزّ 

هو استعظام النفس، ورؤية قدرها فوق قدر : "قال اإلمام الغزايل:و معناه اصطالحا 

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َمْسُعوٍد َعْن النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه { وورد يف حديث النيب صلى اهللا عليه وسلم 3".الغري

ُجَل حيُِبُّ َأْن َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل َال َيْدُخُل اجلَْنََّة َمْن َكاَن ِيف قـَْلِبِه ِمثْـَقاُل َذرٍَّة ِمْن ِكْربٍ قَاَل َرُجٌل ِإنَّ الرَّ 

ُر َبَطُر احلَْقِّ َوَغْمُط الَيكُ  يٌل حيُِبُّ اجلََْماَل اْلِكبـْ 4}نَّاسِ وَن ثـَْوبُُه َحَسًنا َونـَْعُلُه َحَسَنًة قَاَل ِإنَّ اللََّه مجَِ

:فعّرفالنيب صلى اهللا عليه وسلم الكرببشقينهامني

غمطالناس هو : الثاين 5.أال تقبل احلق: بطراحلق معناه:األول

6.وإستحقارمهأيالتعاليالناس

125، ص5ج املصدر السابق،ر، ابن منظور 1
)  1979دار الفكر، :بريوت (154ص 5، ج ،معجم مقاييس اللغةأبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا،2
)1988دار ااملعرفة، : بريوت(353، ص 3، ج إحياء علوم الدينحممد بن حممد الغزايل أبو حامد، 3
93، ص 1ج املصدر السابق،مسلم، 4
)2002دار املعرفة، : بريوت(32،ص 1ج.أخالق املؤمنعمرو خالد، 5
) 1978دمشق:دارالبيان(228.ص، خمتصرمنهاجالقاصديناملقدسي، إلمامامحدبنعبدالرمحنبنقدامةا6
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هدمفضائاللناس،وطمسكماهلم،وحتقريمهوتصغريهم 

7.بالكذبوالبهتان،بُغيةاحتفاظاملتكربباملكانةالعاليةلنفسه دوناآلخرين

ه تفال

8.وأعظم ذلك أن يتكرب على ربه بأن ميتنع من قبول احلق واالذعان له بالتوحيد والطاعة

كبر وأنواعهتحقيقة ال.ب
تإنال

: كربينقسمإلىقسمنيتإلىأنالويذهباإلمامالغزالي.9يرىنفسهفوقالغريفيصفاتالكمالفعندذلكيكومنتكربا

10.فالباطنهوخلقفيالنفسوالظاهرهوإعمالتصدرعناجلوارح.باطنوظاهر

توامسال

لىرؤيةالنفسفوقاملتكربعليهفإكربوإذامليظهريقالفينفسهكرب،فاألصلهواخللقالذيفيالنفسوهواالسرتواحوالركونإ

كربعنالعجبفإنالعجباليستدعيغرياملعجببأنلومليخلقاإلنساتتنال

. ناالوحدهتصورأنيكومنعجباواليتصورأنيكومنتكرباإالأنيكومنعغريهوهويرىنفسهفوقذلكالغريفيصفاتالكمال

)2009جمموعة زاد، : اململكة السعودية العربية ( 9ص سلسلة أعمال القلوب،حممدصاحلاملنجد، 7
) 1379رفة، دار املع:  بريوت( 489ص  10ج فتح الباري شرح صحيح البخاريزأمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي،  8
247،صاملصدر السابقإلمامامحدبنعبدالرمحنبنقدامةاملقدسي، ا9

343، ص 3، جاملصدر السابق، الغزايل10
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فعندذلكيكومنتكرباواليكفيأنيستعظمنفسه

. 11نفسهأومثلنفسهفاليتكربعليه

12.

بلهذهالرؤيةوهذهالعقيدةتقذففيهفيحصلفيقلبهاعتدادوفرحوركونإلىمااعتقدهوعزفينفسهبسببذلكفتلكالعز 

ةوالركونإلىالعقيدةهوخلقالكرب،ولذلككانالنبيمحمدصلىاللهعليهوسلميتعوذمنالشيطامننهمزهونفثهونفخه

.13.

منهذهاالعتقاداتوتسمىأيضاعزةوتعظماولذلكقاالبنعباسرضفالكربعبارةعناحلالةاحلاصلةفيالنفس

ٌر َما (ياللهعنهفيقوهلتعاىل ِإنَّ الَِّذيَن ُجيَاِدُلوَن ِيف آيَاِت اللَِّه ِبَغْريِ ُسْلطَاٍن أَتَاُهْم ِإْن ِيف ُصُدورِِهْم ِإالَّ ِكبـْ

. 14)ِصريُ ُهْم بَِباِلِغيِه فَاْسَتِعْذ بِاللَِّه ِإنَُّه ُهَو السَِّميُع اْلبَ 

. 15قالعظمةمليبلغوهاففسرالكرببتلكالعظمةمثهذهالعزةتقتضيأعماالفيالظاهروالباطنهيثمراتوليسذلكتكربا

فالكربيكسباملقتويلهيعنالتألفويوغرصدوراألخوانوحسبكبذلكسوءاعناستقصاءذمةوحكيإمنطرفبنعبداللهبنال

دإللهماهذهاملشيةالتييحرمهااللهورسشخرينظرإلىاملهلببنأبيصفرةوعليهحلةيسحبهاوميشياخليالءفقاليااباعب

344، ص 3ج ،املصدر السابق11
344، ص 3ج ، املصدر السابق12
)املكتباإلسالميللطباعةوالنشر: بريوت(403، ص 1ج ،مسنداإلمامامحد،امحدبنمحمدبنحنبل،13
.56اآلية: سورةغافر14
344، ص 3ج املصدر السابقالغازايل، 15
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وهلفقاالملهلبأماتعرفنيفقال؟ماأعرفكأولكنطفةمذرةوأخركجيفةقذرةوحشوكفيماذلكبولوعذرةوقدكاناملهلبأ

16.فضلمنأنتخدعنفسهبهذااجلوابولكنهازلةمنزالتاالسرتسالوخطيئةمنخطايااالدالل

علواليدونفوذاألمروقلةاملخالطةل

ألكفاءوغريهافهذاالكربوافتهعظيمةوفيهيهلكاخلواصفياخللقوقلماينفكعنهالعبادوالزهادوالعلماءفضالعنعوا

.17ماخللقوكيفالتعظمأفتهوقدقااللرسوحملمدصلىاللهعليهوسلماليدخالجلنةمنكانفيقلبهمثقالذرةمنكرب

القاملؤمنينكلهاوتلكاألخالقهيأبواباجلنةوالكربتعظي

أسأخالقاملتقينوفيهالعزواليقدرعلىرتكاحلقدوفيهالعزواليقدرعلىأنيدومعلىالصدقوفيهالعزواليقدرعلىرتكالغضب

منهذهاألموراليدخالجلنةمنفيقلبهمثقاحلبةمنهوأالخالقالذميمةاملتالزمةوشرأنواعالكربمماوفيهالعزوغريهاف

. 18مينعاستفادةالعلموقبوالحلقواالنقيادله

إلىقوهلتعاىلَوَمْن َأْظَلُم ِممَِّن افْـتَـَرى َعَلى اللَِّه َكِذبًاوفيهوردتاآلياتالتيفيهاذمالكربواملتكربينقالتعالى

ِقيَل اْدُخُلوا أَبـَْواَب َجَهنََّم َخاِلِديَن ِفيَها فَِبْئَس َمثْـَوى مثقال. 19تِِه َتْسَتْكِربُونَ وَُكْنُتْم َعْن آيَا

)1975مكتبةاهلالل :بريوت(231،صأدبالدنياوالدينأبياحلسنعليبنمحمدبنحبيبالبصرياملاوردي،16
93، ص 1،ج املصدر السابقمسلم، 17
345، ص 3، جاملصدر السابقالغزايل، 18
93:سورةاألنعام 19
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ِينَ  وإناإلنساخنلقظلومًاجهوًال،فتارةيتكربعلىاخللقوتارًةيتكربعلىاخلالقفإذاً، . 20اْلُمَتَكربِّ

ـ:الكربعلىثالثةأقسام

وما ذاك إال بسبب اجلهل وسوء األدب مع اهللا .21كربتكرب على اهللا تعاىل وهو أفحش أنواع التال.1

:كرب على اهللاتفمن أمثلة ال. تعاىل، وعدم معرفته سبحانه حق معرفته

22.}أنا ربكم األعلى { :قول فرعون.أ

23}أنا أحيي وأميت { : وقول النمرود إلبراهيم اخلليل عليه السالم.ب

ُن أََنْسُجُد ِلَما تَْأُمرُنَا َوزَاَدُهْم نـُُفورًا َوَما الرَّمحَْ { : كفار قريش عندما أمروا بالسجود للرمحن.ج

{24

25.كرب على رسول اهللا صّلى اهللا عليه وسّلمتال.2

وهو أمر خطري ومؤدي إىل اهلاوية، وآذان باخلسارة ملن فعله، فاهللا جل وعال مل يرسل 

الرسل إال مبشرين ومنذرين، فمن أطاعهم وتواضع هلم كان حظه جنة املأوى، ومن عصاهم

. وتكرب عليهم وعاندهم كان له كفل من نار تلظى، وتلك عاقبة الكفرة واملتجربين واملتكربين

:كرب على الرسولتفمن أمثلة ال

72: سورةالزمر20
صلى اهللا عليه -نضرة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكرمي عدد من املختصني بإشراف الشيخ صاحل بن عبد اهللا بن محيد إمام وخطيب احلرم املكي، 21
)دار الوسيلة للنشر والتوزيع: جدة(، 5353، ص 11ج وسلم،

24: سورة النازعات22
258: سورة البقرة23
60: سورة الفرقان24
5353، ص 11، ج  ، املصدر السابقصاحل بن عبد اهللا بن محيد إمام وخطيب احلرم املكي/ املختصني بإشراف الشيخعدد من 25
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أَنـُْؤِمُن لَِبَشَرْيِن { : قول فرعون ومن معه متكربين على موسى وأخيه هارون عليهما السالم.أ

26.}ِمْثِلَنا َوقـَْوُمُهَما لََنا َعاِبُدوَن 

َوِإَذا َرأَْوَك ِإْن يـَتَِّخُذوَنَك ِإالَّ ُهُزًوا َأَهَذا { . صلى اهللا عليه وسلم-الكفار بالنيب استهزاء .ب

27.}الَِّذي بـََعَث اللَُّه َرُسوًال 

َوقَاُلوا َلْوَال نـُزَِّل َهَذا { : - صلى اهللا عليه وسلم -أيًضا يف االستهزاء بالنيب : وقوهلم.ج

28.}اْلَقْريـَتَـْنيِ َعِظيٍم اْلُقْرءاُن َعَلى َرُجٍل ِمنَ 

29.كرب على العباد بأن يستعظم نفسه وحيتقر غريه ويزدريه فيتأّىب عن االنقياد له ويرتّفع عليهتال.3

بيان بواعثه وأسبابه المهيجة لهكبر و تأسباب ال.ج أسبابه.1
للتكّرب أسباب ودوافع كثرية تعود كّلها إىل أّن اإلنسان يتصور لنفسه كماًال معيناً،

.وبسبب حّبه لذاته فإنه يرى نفسه أكرب من واقعها وحيتقر اآلخرين كذلك

47: سورة املؤمنون26
41: سورة الفرقان27
13: سورة الزخرف28
5353ص ، 11، ج املصدر السابقصاحل بن عبد اهللا بن محيد إمام وخطيب احلرم املكي، / عدد من املختصني بإشراف الشيخ29
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ومن بعض علماء األخالق مايرى ويذكر ىف مسألة أسباب الكرب و مثل الفيض الكاشاين 

األسباب الدينية من : األّول :يف كتابه احملّجة البيضاء اذ يذكر ان وأسباب الِكرب سبعة أسباب

األسباب الدنيوية من النسب واجلمال والقّوة والثروة وكثرة األعوان العلم والعمل، واُالخرى 

واألصحاب، فيذكر الفيض الكاشاين لكّل واحدة من هذه األسباب شرحًا وافيًا نذكره بشكل 

خمتصر، حيث يقول

العلم.أ

آفة العلم :صلى اهللا عليه وآلهإىل العلماء ولذلك قال رسول اللهكرب توما اسرع ال

فال يلبث أن يتعّزز بعّز العلم، ويستشعر يف نفسه مجال العلم وكماله ويستعظم نفسه .اخليالء

العلم احلقيقي هو .ويستحقر الناس وينظر إليهم نظره إىل البهائم ويتوقع أن يبدؤوه بالسالم

اّلذي يعرف اإلنسان به نفسه وربّه وخطر اخلامتة وحجة اهللا على العلماء وعظم خطر العلم 

سيأيت يف طريق معاجلة الكرب بالعلم وهذه العلوم تزيد خوفًا وتواضعًا وختشعاً فيه، كما

ويقتضي أن يرى أّن كّل الناس خري منه لعظم حجة اهللا تعاىل عليه بالعلم وتقصريه يف القيام 

30.وهو كما قال» من إزداد علماً إزداد خوفاً «: بشكر نعمة العلم وهلذا قال أبو الدرداء 

دةالعمل والعبا.ب

)1973منشورات مؤسسة االعلمي للمطبوعات، :لبنان(236، ص6، ، جاملوىل حمسن الفيض الكاشاين،30
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العمل والعبادة وليس خيلو عن رذيلة الغرور والكرب واستمالة قلوب الناس الزّهاد والعّباد 

. ويرتشح الكرب منهم يف الدنيا والدين

لس 

وذكرهم بالورع والتقوى وتقدميهم على سائر الناس من احلظوظ إىل مجيع ما ذكرناه يف حّق 

اَل ِإَذا قَ : سلملك قال النيب صلى اهللا عليه و نفسه ناجيًا وهو اهلالك حتقيقًا مهما رأى ذ

وإمنا قال ذلك ألن هذا القول يدل على أنّه خللق اهللا، 31فـَُهَو أَْهَلُكُهمْ الرَُّجُل َهَلَك النَّاسُ 

فيه شرًا احتقاره مغرت باهللا، آمن من مكره، غري خائف من سطوته، وكيف ال خياف ويك

َوَال تـََباَغُضوا َوَال َتَدابـَُروا َال َحتَاَسُدوا َوَال تـََناَجُشوا : لغريه، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

اْلُمْسِلُم َأُخو اْلُمْسِلِم َال َيْظِلُمُه َوَال . َوَال يَِبْع بـَْعُضُكْم َعَلى بـَْيِع بـَْعٍض وَُكونُوا ِعَباَد اللَِّه ِإْخَوانًا

ِحبَْسِب اْمرٍِئ ِمَن الشَّرِّ « رَّاٍت َوُيِشُري ِإَىل َصْدرِِه َثَالَث مَ . »التـَّْقَوى َها ُهَنا . َخيُْذلُُه َوَال َحيِْقرُهُ 

وكم من الفرق بينه 32،َأْن َحيِْقَر َأَخاُه اْلُمْسِلَم ُكلُّ اْلُمْسِلِم َعَلى اْلُمْسِلِم َحرَاٌم َدُمُه َوَمالُُه َوِعْرُضهُ 

وبني من حيّبه هللا ويعظمه لعبادته ويستعظمه ويرجو له ما ال يرجو لنفسه فاخللق يدركون 

تعظيمهم إياه هللا فهم يتقربون إىل اهللا بالدنو منه وهو يتمقت إىل اهللا بالتنزه والتباعد النجاة ب

10، ص 8مسلم، املصدر السابق، ج 31
10، ص 8مسلم، املصدر السابق، ج 32
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منهم كأنه مرتفع عن جمالستهم، فما أجدرهم إذا أحّبوه لصالحه أن ينقلهم اهللا اىل درجته يف 

.العمل وما أجدر إذا ازدراهم بعينه أن ينقله اهللا اىل حّد اإلمهال

ينفك عنها العباد وهو أنّه لو استخف به مستخف أو آذاه مؤذ وهذه اآلفة أيضاً قلما

استبعد أن يغفر اهللا له وال يشك يف أنّه صار ممقوتاً عند اهللا ولو آذى مسلما آخر مل يستنكر 

ذلك االستنكار وذلك لعظم قدر نفسه عنده وهو جهل ومجع بني العجب والكرب واالغرتار 

عضهم إىل أن يتحّدى ويقول سرتون ما جيري عليه، وإذا باهللا وقد ينتهي احلمق والغباوة لب

.ُاصيب بنكبة زعم أّن ذلك من كراماته وأّن اهللا ما أراد به إالّ شفاء علته واالنتقام له

فما أعظم الفرق بني مثل هذا اجلاهل وبني بعض ما ورد عن أحد العباد اّلذي قال 

لوال كوين فيهم، فانظر إىل الفرق بني كنت أرجو الرمحة جلميعهم : بعد انصرافه من عرفات 

.الرجلني

النسب والحسب.ج
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33.كرب ناشئا عن النسب فإنه رمبا يكون سبابا للطعن يف ذلك النسبتوإن كان ال

فاّلذي له نسب شريف يستحقر من  ليس له ذلك النسب وإن كان أرفع منه عمًال وعلماً 

وقد يتكرب بعضهم فريى أّن الناس له موال وعبيد ويأنف من جمالستهم وخمالطتهم، واحلال أّن 

.م ليس فيه تفاضل باحلسب والنسباإلسال

التفاخر بالجمال.د

والثلب والغيبة وذكر عيوب نّقصوذلك جيري أكثره بني النساء ويدعو ذلك الت

34.الناس

المال .ه

وذلك جيري بني امللوك يف اخلزائن، وبني التجار يف بضائعهم، وبني الدهاقني يف 

أراضيهم، وبني املتجملني يف لباسهم وخيوهلم ومراكبهم فيستحقر الغين الفقري ويقول له أنت 

فوقك ومن أنت وما معك مكّد ومسكني وأنا لو أردت الشرتيت مثلك واستخدمت من هو

َفَخرََج َعَلى :(ومن ذلك تكرب قارون اذ قال تعاىل .وأثاث بييت يساوي أكثر من مجيع مالك

نـَْيا يَالَْيَت لََنا ِمْثَل َمآ أُوِتَى قَاُروُن ِإنَُّه لَ  ُذو َحّظ قـَْوِمِه ِىف زِيَنِتِه قَاَل الَِّذيَن يُرِيُدوَن اْحلََياَة الدُّ

يف التواريخ أنّه كان خيرج على قومه من بىن إسرائيل جبميع خدمه وحشمه َعِظيم وقد ورد 

البالغ عددهم أربعة آالف نفر وهم يركبون اجلياد املزينة باحللي ومالبس الزينة ويصحبون 

)2004حقوق الطبع حمفوظة على املؤلف، (517، ص 4، ج دروس الزمانموارد الظمآن لدروس الزمان موارد الظمآن لعبد العزيز احملمد السلمان، 33
242،ص املصدر السابق34
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معهم اجلواري اجلميالت وهّن يف كامل الزينة من اجلواهر والذهب، ولكن كل ذلك ينتهي يف 

أمر اهللا وابتلعت ما كان له من ثروات وقصور ودفن قارون حلظة حيث خسفت به األرض ب

35معها أيضاً وصار عربة ملن اعتب

القوة والقدرة البدنية وشدة البطش أو الموقع السياسي أو االجتماعي، والتكبر به على .و

36.أهل الضعف

غالبًا ما يتوفر هذا احلال لدى االُمراء واألقوياء وأصحاب السلطة من الناس حيث 

أنفسهم ظل اهللا يف األرضني ويتوقعون من اآلخرين أن يتعاملوا معهم من موقع التعظيم يرون

ولو صدرت منهم أقل حركة أو كلمة خاطئة ال تتفق . والتكرمي كما يفعل الغلمان والعبيد

.

وقد ذكر يف بعض حاالت السالطني القدماء أنّه كلما أراد الناس الدخول عليه يف 

جملسه فيجب عليهم تكميم أفواههم مبنديل أو أي شيء آخر لئّال يتلوث معطف السلطان 

ببخار أفواه الرعايا ورائحة فمهم الكريهة، وهذا هو السبب يف تفعيل عنصر الكرب والغرور يف 

د منه من أخطاء كبرية ومآمث شنيعة تؤدي إىل اإلسراع يف زوال حكمهم نفوس هؤالء وما يتول

.

.التكبر باألتباع واألنصار والتالمذة والعلماء والعشيرة واألقارب والبنين.ز

244، ص املصدر السابق35
244، ص املصدر السابق36
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وجيري ذلك بني امللوك يف املكاثرة باجلنود وبني العلماء باملكاثرة باملتنفذين، وباجلملة 

فكّل ما هو نعمة وأمكن أن يعتقد كماًال وإن مل يكن يف نفسه كماًال أمكن أن يتكرب به، 

حّىت أّن املخنث يتكرب على أقرانه بزيادة قدرته ومعرفته يف صنعة املخنثني ألنّه يرى ذلك  

ًال فيفتخر به وإن مل يكن فعله إّال نكاًال وكذلك الفاسق قد يفتخر بكثرة الشرب وكثرة كما

37.الفجور بالنسوان والغلمان ويتكرب به لظنه أّن ذلك كمال وإن كان خمطأً فيه

بيان البواعث على التكبر وأسبابه المهيجة له.2
كر ما هي الدوافع اليت إن اإلنسان حني ينظر إىل أي قضية بغرض معاجلتها؛ ال بد أن يذ 

،أدت إىل ظهورها، نذكر أوًال ما هي الدوافع اليت تؤدي إىل ظهور هذه الظاهرة الذميمة

:وتتلخص دوافع الكرب يف ثالثة، هي

.سبب يف املتكرب نفسه.أ

.وسبب يف املتكرب عليه.ب

.وسبب فيما يتعلق بغريمها.ج

لق باملتكرب عليه فهو احلقد، العجب، وأما الذي يتع: أما السبب الذي يف املتكرب فهو

العجب، :

واحلقد، واحلسد، والرياء؛ أما العجب فإنه يورث الكرب الباطن، والكرب يثمر التكرب الظاهر يف 

244، ص املصدر السابق37
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األعمال واألقوال واألحوال، وأما احلقد فإنه حيمل على التكرب من غري عجب كالذي يتكرب على 

ورسخ من يرى أنه مثله أو فوقه، ولكن قد غضب عليه بسبب سبق منه، فأورثه الغضب حقداً،

يف قلبه بغضه، فهو لذلك ال تطاوعه نفسه أن يتواضع له، وإن كان عنده مستحقًا للتواضع، 

فكم من رذيل ال تطاوعه نفسه على التواضع لواحد من األكابر حلقده عليه أو بغضه له؟ وحيمله 

ذلك على رد احلق إذا جاء من جهته، وعلى األنفة من قبول نصحه، وعلى أن جيتهد يف التقدم

عليه وإن علم أنه ال يستحق ذلك، وعلى أن ال يستحله وإن ظلمه، فال يعتذر إليه وإن جىن 

فإنه أيضًا يوجب البغض للمحسود، وإن مل " وأما احلسد"عليه، وال يسأله عما هو جاهل به، 

يكن من جهته إيذاء، وسبب يقتضي الغضب واحلقد، ويدعو احلسد أيضًا إىل جحد احلق حىت 

ل النصيحة، وتعلم العلم، فكم من جاهل يشتاق إىل العلم وقد بقي يف رذيلة اجلهل مينع من قبو 

الستنكافه أن يستفيد من واحد من أهل بلده أو أقاربه حسدًا وبغيًا عليه؟ فهو يعرض عنه، 

ويتكرب عليه؛ مع معرفته بأنه يستحق التواضع بفضل علمه، ولكن احلسد يبعثه على أن يعامله 

.38ين، وإن كان يف باطنه ليس يرى نفسه فوقهبأخالق املتكرب 

هي اليت تدعو النفس البشرية إىل الغرور والكرب، ومردها مجيعاً إىل البعد عن دوافعفهذه ال

.اهللا  عز وجل، وضعف اإلميان به يف النفوس

353، ص 3،ج املصدر السابقالغزايل، 38
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كبر في الحياةتآثار ال.د

ذلك الداء الذي جيعل كرب، تمن األخالق الرديئة، والذنوب العظيمة، واألدواء الدفينة داء ال

املرء يعيش الوهم بكل معانية، حيسب بسببه املرء نفسه يف أعني الناس عظيما، وهو عندهم حقري 

:ذليل لكربه، داء له آثاره الوخيمة املدمرة، اليت من أبرزها ما يلي

أَنـُْفُسُهْم ظُْلماً : عدم قبول احلق، قال اهللا تعاىل عن فرعون وملئه.1

39َوُعُلّواً فَاْنظُْر َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمْفِسِديَن﴾

.أن املتكرب إن مسع مبمشاه مع الناس يكون متقدماً عليهم حريصاً جداً أن يكونوا كلهم خلفه.2

., املتكرب إن جلس مع الناس ورضي أن يكونوا جلساءه .3

كرب احتقار الناس وانتقاصهم، وقد قال اهللا تعاىل عن استعالء فرعون وقومه على تآثار الومن.4

موسى عليه السالم وبين إسرائيل ﴿ُمثَّ أَْرَسْلَنا ُموَسى َوَأَخاُه َهاُروَن بِآياتَِنا َوُسْلطَاٍن ُمِبٍني ِإَىل 

ِه فَاْسَتْكبَـُروا وََكانُوا قـَْومًا َعالِ  َني فـََقاُلوا أَنـُْؤِمُن لَِبَشَرْيِن ِمْثِلَنا َوقـَْوُمُهَما لََنا ِفْرَعْوَن َوَمَألِ

واجلزاء من جنس العمل، فإن املتكرب احملتقر للناس حيشره اهللا تعاىل يوم القيامة .40َعاِبُدوَن﴾

حتت أقدامهم، فهو أقل قدرًا منهم، بل هو حتت أرجلهم، حتقريًا له جزاًء على استعالئه 

حيشر املتكربون يوم القيامة أمثال الذر يف صور {: صلى اهللا عليه وسلموتكربه، قال النيب

14: النملسورة 39
47- 45: املؤمنونسورة40
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الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان، فيساقون إىل سجن يف جهنم يسمى بولس، تعلوهم نار 

.41}األنيار، يسقون من عصارة أهل النار، طينة اخلبال

النيب صلى اهللا عليه كرب سوء معاملة الناس، والغلظة معهم، وهذا خيالف هديتمن آثار ال.5

: وسلم الذي كان حيسن معاملة الناس، حىت األشرار منهم، قالت عائشة رضي اهللا عنها

ائذنوا له بئس أخو العشرية أو : "استأذن رجل على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال{

ت له يا رسول اهللا قلت الذي قلت مث ألن: ، فلما دخل أالن له الكالم، قلت"ابن العشرية

.42}أي عائشة إن شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحش: "الكالم؟ قال

من آثار التكرب أكل حقوق الناس بالباطل، وذلك لشعوره بأال أحد يقوى عليه، أو يستطيع .6

.االقتصاص منه، وقد يكون من يأكل أمواهلم من الضعفاء، فتدعوه قوته إىل ظلمهم

:خصال المتكبرين.ه

:أما 

.أن ال ميشي إال ومعه أحد ميشي خلفه.1

.أن ال يزور أحداً تكرباً على الناس.2

.يستنكف من جلوس أحد إىل جانبه، أو مشيه معه.3

.أن ال يتعاطى بيده شغًال يف بيته.4

) 1975دار إحياء الرتاث العريب، : بريوت(655. ، ص4. ، ج، اجلامع الصحيح سنن الرتمذيالسلميحممد بن عيسى أبو عيسى الرتمذي 41
)1987–1407دار الشعب : القاهرة( 20. ، ص8. ، ، جاجلامع الصحيححممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري، 42
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.أن ال حيمل متاعه من السوق إىل بيته.5

43.والتعايل على الناس بكل ملبوث غايل الثمن.6

)دار القاسم: ض ريا(144. ، ص5. ، جاين حنن من هؤالء؟عبد املالك القاسم، 43


