
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 شرح رياض الصالحين

   1 عجابعن السمف في باب تحريم الكبر واإلبعض ما جاء 
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 
 الحمد هلل، والصالة والسالم عمى رسول اهلل، أما بعد: 

  :"تحريم الكبر واإلعجاب"في باب  -رضي اهلل تعالى عنيم-فمما ورد عن السمف 
وعميةةو حمةة  خضةةرا  فنظةةر إلييةةا  -رضةةي اهلل تعةةالى عنةةو-دخةةل عمةةى عمةةر  -رضةةي اهلل تعةةالى عنةةو-أن معاويةة  

: اهلل اهلل يةةةا أميةةةر -يعنةةةي معاويةةة -وجعةةةل ي ةةةول  ،رةبالةةةد   -رضةةةي اهلل تعةةةالى عنةةةو-فوثةةةب إليةةةو عمةةةر  ،الصةةةحاب 
قومة  مثمةو  قةال: مةا ف ةالوا: لةم ضةربتو ومةا فةي  ،فمةم يكممةو حتةى رجة  ، يعنةي فةي أي شةي  فيم فةيم  ،المؤمنين

  .(1)"منو فأحببت أن أض  -الحم  يعني كأنو في ىذه ،وأشار بيده-و ولكنو رأيت   ،رأيت وما بمغني إال خيراً 
وكةةان يطةةوف بالكعبةة   ،وكةةان رجةةاًل مختةةااًل معجبةةًا بن سةةو ،وىةذا جبمةة  بةةن ااييةةم ارتةةد عةةن اإلسةةالم والتحةة  بةةالروم

رضةةي اهلل -فاشةةتكى ااعرابةةي عنةةد عمةةر  ،فالت ةةت ولطةةم ىةةذا ااعرابةةي - هوكةةان يجةةر ردا- ه أعرابةةي  ردا    فةةوط  
 .(2)ومات عمى الك ر ،وغضب وارتحل ،فاقتص منو ،-تعالى عنو

فكةان  ،"وأن ي ال: ىذا عم مة  ،أكره أن يوطأ ع بي"قال:  ،وقيل لعم م  النخعي: لو جمست فأقرأت الناس وحدثتيم
معو مثةل العصةا أو  ،يعني الغنم ،كان معو شي  ي رع بينين إذا تناطحنو  ،ليم يكون في بيتو يعمف غنمو وي ت  

 .(3)ي صل بين ىذه البيائم إذا تناطحت ،نحو ذل 
 .(4)"ك ى بالمر  جياًل أن يعجب بعممو"ي ول:  -رحمو اهلل-وكان مسرو  بن ااجدع 

يعنةي فةي  ،(5)"كيةف يتكبةرفي مجرى البةول مةرتين  عجبت لمن يجري": -رحمو اهلل-ومن كالم ااحنف بن قيس 
 خروجو من بطن أمو فيي ثالث.وفي  ،في دخولو في الرحمكذل  و  ،مخرجو من صمب أبيو

مةةةةن أن أبيةةةت قائمةةةةًا وأصةةةةبب  ان أبيةةةةت نائمةةةًا وأصةةةةبب نادمةةةًا أحةةةةب إلةةةي  "وي ةةةول مطةةةةر ف بةةةن عبةةةةد اهلل العةةةامري: 
 .(7)"ال أفمب واهلل من زكى ن سو أو أعجبتو"ي ول: ففي السير  -رحمو اهلل-. ويعم  عمى ىذا الذىبي (6)"معجباً 

ن كةان  ،من ركب مشيورًا من الدواب"وكان شير بن حوشب ي ول:  ولبس مشةيورًا مةن الثيةاب أعةرض اهلل عنةو وان
 ،ويتواضةة  مةة  ذلةة  لممةةؤمنين ،ويةةرغم المنةةاف ين ،مةةن فعمةةو ليعةةز الةةدين"الةةذىبي يعمةة  عمةةى ىةةذا ي ةةول:  ،(8)"كريمةةاً 
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ووعةظ فكةابر وادعةى فةنن عوتةب  ،ومن فعمو بزخًا وتييًا وفخرًا أذلو اهلل وأعةرض عنةو ،فحسنويحمد رب العالمين 
 .(9)"مغرور بن سو ،عنو فننو أحم  ض  فأعر   ،اهأنو ليس بمختال وال تي  

 ،أن مةةن لةةبس الرفيةة  مةةن الثيةةاب ،لعمةةمذىةةب إليةةو بعةةض أىةةل ا -رحمةةو اهلل-أعنةةي مةةا ذكةةره الةةذىبي -حةةى ىةةذا من
رغامةًا لممنةاف ين فةذل  حسةن وركب الرفي  أو ظيةارًا وان ىكةذا ذىةب بعةض أىةل  ،ال اخر من المراكةب إعةزازًا لمةدين وان

مةةبس كةةذل  ويةةذكر ىةةذا أنةةو كةةان ي -رحمةةو اهلل-مةةا ن ةةل عةةن ابةةن البةةاقالني مثةةل  ،وكةةان بعضةةيم ي عةةل ذلةة  ،العمةةم
 المعنى أنو ي عمو إغاظ  اعدا  اإلسالم.

وكةةان جةةام  دمشةة  قةةد زينةةت جدرانةةو وسةةواريو بااحجةةار  ،ا ولةةي الخالفةة لمةة -رحمةةو اهلل-عمةةر بةةن عبةةد العزيةةز و 
و وجمبةوه مةن وا فيةف يةل لةو: إن تجةار المسةممين قةد تعن ة ،فأراد أن يخم  ذلة  جميعةاً  ،ونحو ذل  سي سا الكريم  وال   
ا  أىةةةل بينمةةا ىةةم كةةةذل  إذ جةةا  رجةةل مةةن عظمةة ،فةةأمر بتغطيتةةو بالسةةتور ،وبةةذلت فيةةو أمةةوال طائمةةة  ،بةةالد الةةروم

يعنةي بيةره  ،فنظر فمما رأى المسجد ورأى ىذه ااشيا  قال: ال يكون ىذا إال لةدين عظةيم ،من أىل دينيم ،الكتاب
أمةةر  -رضةةي اهلل تعةةالى عنةةو-فممةةا سةةم  بةةذل  عمةةر  ،ف ةةال: ال يكةةون ىةةذا إال لةةدين عظةةيم ،ىةةذا البنةةا  والمشةةيد

 مثل ىذه اامور ينظر فييا.و  ،(10)-عز وجل-ورأى أن ذل  فيو غيظ اعدا  اهلل  ،بتركو
 ،(11)"مةةن الكبةةر شةةي  إال ن ةةص مةةن ع مةةو م ةةدار ذلةة  امةةرئ مةةا دخةةل قمةةب  ": -رحمةةو اهلل-وي ةةول محمةةد بةةن عمةةي 

ضةى الع ةل أن يتواضة  اإلنسةان وال فةنن م ت ،اإلنسان حينما يتكبر فةنن ذلة  يكةون ن صةًا فةي ع مةو ،وىذا صحيب
 ى ربو.وينس ،فيو يعدو طوره ويجاوز قدره ،يترف 

 .(12)"مخاف  المباىاة إنو ليمنعني من كثير من الكالم"ي ول عمر بن عبد العزيز: 
صةةمى اهلل عميةةو -قضةةى اهلل موتةةًا دفنةةت فةةي موضةة  ال بةةر الرابةة  مةة  رسةةول اهلل  لةةو أتيةةت المدينةة  فةةنن  "وقيةةل لةةو: 

اهلل بغيةر النةار أحةب  نييعةذب ن  ا   ف ةال: واهلل  ،-رضةي اهلل تعةالى عنيةا-حجرة عائشة   ،يعني في الحجرة ،-وسمم
 .(13)"ي أني أراني لذل  أىالً بمن أن يعمم من قم إلي  

فيو شي  مةن ىةذا أنةي أجةد أنةي أعذب بشي  غير النار أحب إلي من أن يطم  اهلل عمى قمبي فيكون  ن  ا   ي ول: 
 وأبي بكر وعمر في الحجرة الشري  . -صمى اهلل عميو وسمم-ان أدفن م  النبي  أىل
 .(14)" د تمت خسارتواريًا معجبًا برأيو فم  إذا رأيت الرجل لجوجًا م  "ان بعض السمف ي ول: وك

ذا كةان سةاكنًا  ،إذا كان المر  يحدث في مجمس فأعجبو الحديث فميمس "ومن كالم عبيد اهلل بن أبي جع ر:  -وان
ن وجةةةد فةةةي ن سةةةو  ،بمعنةةةى أنةةةو إن وجةةةد شةةةيوة لمكةةةالم فميمسةةة  ،(15)"فأعجبةةةو السةةةكوت فميتحةةةدث -يعنةةةي سةةةاكتاً  وان
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ف ةةد تتحةةر  ن سةةو  ؛ولكةةن ذلةة  ينضةةبط ،ىةةذا الةةذي يريةةده ،ليةةا فةةي الكةةالم يعنةةي أن الةةن س ال حةةظ   ،انصةةرافًا فميةةتكمم
أو  أو ينكةر أمةراً  ،بح  يبين فيو أمةرًا  يجةب بيانةو -عز وجل-ما يوجب عميو الكالم من قيام هلل  لمكالم انو رأى

ويكةون السةكوت أفضةل فةي ح ةو؛ انةو يوجةد مةن ىةو أعمةم  ،وأحيانًا قد يسكت اإلنسةان ويةؤثر السةكوت ،نحو ذل 
 أو ال يجد لو ني . ،أو ال حاج  ليذا الكالم أو غير ذل  ،منو
ف ةال:  ،ف يةل لةو ،-ال يزيةد عمةى الكعبةين-أنةو ي ةارب الكعبةين  ،لن فةي قمةيص أيةوب السةختياني بعةض التةذييوكا

مامتةةو فةةي العمةةم والعبةةادة  ،(16)"لشةةيرة اليةةوم فةةي التشةةميرا" والشةةاىد فةةي ذلةة  أن أيةةوب السةةختياني مةة  جاللةة  قةةدرة وان
يعنةي إذا  ،فيشةتير بةذل  ،وىو ت صير الثوب ت صةيرًا كثيةراً  ،كان يتحاشى أن ي عل شيئًا لم يكن معيودًا في زمانو

 عمى إمامتو. ،في المباس فيذا ليس من معيودىم ،رآه الناس في الطري  أو نحو ذل 
والنةاس عنةد عممةائيم  ،وشةيوة خ ية  ،ريةاٌ  حاضةر"مةا يبكية   قةال:  :يومةًا ف يةل لةو وبكى ربيع  شيخ اإلمام مالة 

ن نيوىم انتيوا ،إن أمروىم ائتمروا ،كصبيان في حجور أمياتيم  .(17)"وان
إنةةي أخشةةى أن يصةةرعني ذلةة   ،ريةةزإنةةي أحةةدثكم فةةال ت ولةةوا: حةةدثنا ابةةن محي"وقةةال ابةةن محيريةةز لةةبعض أصةةحابو: 

 .(18)"نيسو مصرعًا ي ال ول
 يعني أال يشتير. ،(19)"الميم إني أسأل  ذكرًا خامالً "وقال: 

ير ،يو وكبروكان يزيد بن الميمب ذا ت    ،إن ىةذه المشةي  يبغضةيا اهلل"ف ةال لةو:  ،يسحب حمتو رآه مطر ف بن الشخ 
 .(20)"وأنت بين ذل  تحمل العذرة ،وآخر  جي   قذرة ،ذرةل  نط   مأو   ،ما تعرفني  قال: بمىأو  قال: 

أصةةوات أي  ،إن خ ةة  النعةةال"مةةن الجةةام  فاتبعةةو نةةاس فالت ةةت إلةةييم وقةةال:  -رحمةةو اهلل-وقةةام الحسةةن البصةةري 
 ،يعني أن ذل  يطيش بع وليم ،(21)"ىمبث الحم الرجال قمَّما ي   حولإن خ   النعال " ،النعال والمشي واإلسراع فيو

 و شي  من التيو والعجب والكبر والخيال  ورؤي  الن س.يصيب
لةةةم يكةةةن يمنعنةةةةي مةةةن مجالسةةةتكم إال مخافةةةة   ،يةةةا أبةةةا محمةةةةد"وي ةةةول ثابةةةت البنةةةاني: قةةةةال لةةةي محمةةةد بةةةةن سةةةيرين: 

 .(22)"الشيرة
ياكم عمى أن سناأ -عز وجل-وأسأل اهلل  وأن ييدي ن وسنا ويصمب  ،وأن يبصرنا بعيوبنا وعممنا ،ن يعيننا وان

 النا وأحوالنا.أعم
 وآلو وصحبو. ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد
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