
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 شرح رياض الصالحين

    2 بعض ما جاء عن السمف في باب تحريم الكبر واإلعجاب
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

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

عمر     جاء عن  ما "تحريم الكبر واإلعجاب"في باب  -رضي اهلل تعالى عنيم-فمن اآلثار الواردة عن السمف 
ى يعني بدأ ببني أمية وسمّ  ،ما بأيدييم فأخذ ،أنو لما ولي الخالفة بدأ بأىل بيتو -رحمو اهلل-بن عبد العزيز 
فأرسمت إليو أني قد  ،أمية إلى عمتو فاطمة بنت مروان وففزعت بن ،خذت بغير حقيعني أنيا أُ  ،أمواليم مظالم

تكمم يا  :، قالت"يا عمة أنت أولى بالكالم"فمما أخذت مجمسيا قال:  ،ياعناني أمر فأتتو لياًل فأنزليا عن دابت
ا، واختار لو ما عنده رحمة ولم يبعثو عذابً  -صمى اهلل عميو وسمم- اإن اهلل بعث محمدً "أمير المؤمنين، قال: 

ثم عمر فعمل  ،وثم قام أبو بكر فترك النير عمى حال ،-بمعنى المال ىم فيو سواء-ربيم سواء فترك ليم نيرًا شُ 
، -بن الحكممروان    يعني -ومروان  ،يعني يزيد بن معاوية-عمل صاحبو، ثم لم يزل النير يشتق منو يزيد 

، حتى أفضى -يعني ابن عبد الممك-، وسميمان -يعني ابن عبد الممك-، والوليد -يعني ابن مروان-وعبد الممك 
نما الوليس المقصود نير  ،منو ترعة شتق لويعني كل واحد ي- وقد يبس النير األعظم األمر إليّ  ماء، وا 

 ،فقالت: حسبك "،أىمو حتى يعود إلى ما كان عميو ييرو  نول ،-المقصود األموال العامة لبيت مال المسممين
 .(1)ورجعت فأبمغتيم كالمو ،افمست بذاكرة لك شيئً 

 يا. ليم أمواليم التي أخذتَ  عْ وأرجِ  ،يعني كانت تقول: دعيم
وىو أحد المفتين  ،أنو كان فقيياً  ةبن أرطاو العجب ما جاء في ترجمة الحجاج ثمة السيئة لمكبر أومن األم
بن  حجاج سمعت -رحمو اهلل-يقول الشافعي  ،(2)"أىمكني حب الشرف"فكان يقول:  ،يوٌ وكان فيو تِ  ،بالكوفة
 نسأل اهلل العافية.  ،مع أنو فقير، ىذا رجل (3)"ال تتم مروءة الرجل حتى يترك الصالة في جماعة" :يقول ةأرطا

 ،كي ال يزاحمو السوقة ،لعن اهلل ىذه المروءة ما ىي إال الحمق والكبر"يقول الذىبي يعمق عمى ىذا الكالم: 
وكذلك تجد رؤساء وعمماء يصمون في جماعة في غير صف، أو تبسط ليم سجادة كبيرة حتى ال يمتصق بيم 

  . (4)"فإنا هلل ،مسمم
أحضر مسجدكم حتى يزاحمني فيو "فقيل لو في ذلك، فقال:  ،ال يحضر الجماعة ةن أرطابوكان حجاج 

  .يعني الذين يبيعون البقول ،(5)"؟الحمالون والبقالون
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، يعني من (6)"أنا صدر حيث كنت"فقال:  ،إلى صدر المجمسن الحجاج ىذا قيل لو مرة: ارتفع ونقل غير واحد أ
 . "أىمكني حب الشرف"ان يقول: شدة اإلعجاب بنفسو والتعاظم، وك

وىو  ،أحد إال قام إال ابن أبي ذئب فمم يبقَ  -صمى اهلل عميو وسمم-ولما دخل الميدي العباسي مسجد رسول اهلل 
فقال:  ،ىذا أمير المؤمنين ،قم" :فقال لو المسيب بن زىير ،-رحمو اهلل-فقيو أىل المدينة من أقران اإلمام مالك 

 . (7)"فقد قامت كل شعرة في رأسي ،دعو :العالمين، فقال الميديإنما يقوم الناس لرب 
  . (8)"عرفالسالمة في أال تحب أن تُ ": -رحمو اهلل-ويقول سفيان الثوري 

عالمة المخمص الذي قد يحب "والذىبي يعمق يقول:  ،(9)"أحب الشيرة عبدٌ  ما صدق اهللَ "ويقول إبراىيم بن أدىم: 
بل يعترف  ،وال يتنصل ،نفسو ئيعني ال ينكر وال يبر  ،(10)"ا عوتب في ذلك ال يحرجالشيرة وال يشعر بيا أنو إذ

 ؛بل ال يشعر أنو ال يشعر ،عيوبي، وال يكون معجبًا بنفسو ال يشعر بعيوبيا إليّ  ىرحم اهلل عبدًا أىد"ويقول: 
 . (11)"فإن ىذا داء مزمن

 ؟ل ابن المبارك ما الكبرئوس
ثم قال: ال أعمم في  ،قال: أن ترى أن عندك شيئًا ليس عند غيرك ؟ن العجبل عئفس ،أن تزدري الناس" :قال

 . (12)"من العجب االمصمين شيئًا شر  
حريز ىذا رجل من الصالحين أراد أن  ،قفل الباب من خارجأوبمغ الفضيل بن عياض أن حريزًا يريد أن يأتيو ف

ى كأنو وال يتعنّ  ،يطرق الباب ؛ لئالخارج الداريزور الفضيل بن عياض، فالفضيل أقفل الدار من الخارج كأنو 
يعني ما استقبمتو، فقال: ما  !حريز :م الفضيل فقيل لوم  فكُ  ،فرجع فجاء حريز ىذا فرأى الباب مقفال ،ج المنزلر اخ

 ،وال أتزين لو ،فال يتزين لي ،وأظير لو محاسن كالمي ،ظير لي محاسن كالمويصنع بي؟ يعني لماذا يأتي؟ يُ 
 ،ما عنده وىو يتحدث بأفضل ،وأتحدث لو بأفضل ما أعرف ،إذا جاء فأنا سأتصنع لو بالكالم ، يقول:خير لو

 . (13)عدم المقاء والنية يشوبيا شيء فاألفضل
 ،إن كنت بميغًا قالوا: ما أبمغو ،وال متكمماً  ،وال قارئاً  ،إن استطعت أن ال تكون محدثاً  "وكان الفضيل يقول: 

ن بميغًا وال حسن الصوت قالوا: ليس يحسن لم تكن وا   ،فتنتفخ ،فيعجبك ذلك! وأحسن صوتو ،وأحسن حديثو
ذا جمست فتكممت فمم تبالِ فتكون مرا ،وليس صوتو بحسن أحزنك ذلك وشق عميك ،يحدث من ذمك ومن  ئيًا، وا 

يجب عمى  ،ال ،ىذا ىو، ليس معنى ىذا كمو أن اإلنسان ال ينفع الناس وال يبذل وال يقدم ،(14)"مدحك فتكمم
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ال ف ،اإلنسان كيف وصمنا ىذا الدين؟ عن طريق ىؤالء من األئمة من الصحابة فمن بعدىم لكن كانوا يالحظون وا 
 .أنفسيم ويحاسبونيا
ثم  ،سفيان فبكى ، فتذاكروا فرقّ -وىؤالء من أعبد أىل زمانيم-بن عياض مع سفيان الثوري واجتمع الفضيل 

لفضيل: لكني أبا عبد اهلل أخاف أال يكون أضر أن يكون ىذا المجمس عمينا رحمة وبركة، فقال لو ا أرجو"قال: 
فبكى  ،؟لك لي وتزينتُ  أنا إلى أحسن حديثي فتزينتَ  صت إلى أحسن حديثك، وتخمصتُ تخمّ  عمينا منو، ألستَ 

  . (15)"سفيان وقال: أحييتني أحياك اهلل
أنت بخيل وترى أنت مسيء وترى أنك محسن، وأنت جاىل وترى أنك عالم، و  ،يا مسكين"وكان الفضيل يقول: 

قول: ، طبعًا الذي يسمع الكالم ىذا أحيانًا ي(16)"أجمك قصير وأممك طويل ،وترى أنك عاقل ، وأحمقأنك كريم
أنك مظموم،  صدق، وأنت ظالم وترى ،إي واهلل": ويقول الذىبي معمقًا عمى ىذا الكالمىذا تحطيم وقتل لمنفوس، 

 . (17)"ك عدل، وطالب العمم لمدنيا وترى أنك تطمبو لآلخرةوآكل لمحرام وترى أنك متورع، وفاسق وتعتقد أن
 تومن كان ،-يتوبيؤنبو ضميره و قد يعني: - لو رجُ امن كانت معصيتو في الشيوة ف" :وجاء عن ابن عيينة
بميس عصى متكبرًا فمُ  ،عميو خَش امعصيتو في الكبر ف ، وكان (18)"عنفإن آدم عصى اهلل مشتييًا فغفر لو، وا 

ال "قال:  -يعني لما سمم من الصالة- فمما انصرف ،يصمي فيطول ورجل وراءه ينظر ففطن لو بشر بن منصور
 .(19)"فإن إبميس قد عبد اهلل دىرًا مع المالئكة ؛يعجبك ما رأيت مني

ون القرآن وطمبة العمم فإنيم يسمون ء، والقراء يدخل فيو من يقر (20)"آفة القراء العجب"وكان الفضيل يقول: 
 بالقراء. 

من  :: ممن أنتما؟ قمنافدخمنا عمى عمي بن عاصم، فقال ،-مدينة واسط- واسطَ  قدمت أنا وبيزٌ "يقول عفان: 
فجعمنا نذكر  ،-يعني: من بقي عمى قيد الحياة من األئمة وأىل الحديث والعمماء-فقال: من بقي؟  ،أىل البصرة

ما أرى "فمما خرجنا قال بيز:  ،-فيو تيو وكبر يعني-إال استصغره  احماد بن زيد والمشايخ، فال نذكر لو إنسانً 
 .(21)"ىذا يفمح

، وفي أي -يعني اذكر رضاء اهلل-إذا خفت عمى عممك العجب فاذكر رضاء من تطمب "وكان الشافعي يقول: 
ومن أي عقاب ترىب، فمن فكر في  ،-النعيم المقيم يحتاج إلى عمل كثير يعني: النعيم العظيم،-نعيم ترغب 

إذا خاف اإلنسان عمى نفسو العجب وأكثر ما  :يزاد عمى ما ذكره الشافعيأن يمكن و  ،(22)"ده عمموذلك صغر عن
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فميقرأ في تراجم أىل  ىساليقع ىذا إذا كان اإلنسان بين أناس ال ينيضون لمطاعة، بين أناس من البطالين كُ 
في  ،كيف كانوا في صالتيم ،وفي عبادت -صمى اهلل عميو وسمم-العمم الصحابة فمن بعدىم، بل أخبار النبي 

نفسو فيدرك ويعرف جيدًا أنو مفرط مضيع، وىكذا إذا خشي عمى  ،إلى آخره تيمفي قراء ،في صياميم ،عبادتيم
في  :بل أقول فيعرف قدره، ،وكم كان عندىم من العموم ،العمماء كم كانوا يحفظون العجب في العمم يقرأ سير

جيب وىو في طريقو ىذا يُ  ،مشيخ محمد األمين الشنقيطيلت اهلل الحرام العصر الحديث يقرأ الرحمة إلى حج بي
أن يقرأ فميسمع أشرطة  ىفإن أب ،يعرف اإلنسان مبمغو من العممفوانظر اإلجابات  ،من موريتانيا قادًماإلى الحج 

 ،احمل مصحفً وال حتى ما ي ،التي كان يمقييا في المسجد النبوي في التفسير من غير ورقة -رحمو اهلل-الشيخ 
   واهلل المستعان، نسأل اهلل العفو والعافية.  ،ع طرقاوأن الكثيرين منا قط ،فيعرف أين العمم

أىل الشام فضالء من عمي بن عياش ىذا رجل  ،مونبن عياش عمى المأ عمي   أدخمتُ " :يقول يحيى بن أكثم
م يوم دخل ثم بكى، فقال المأمون: يا فعمي بن عياش ىذا تبس ،وخيارىم يقول: أدخمتو عمى الخمفية المأمون

 ،أبا المغيرة يك خير أىل الشام وأعمميم ما خاليضحك ويبكي؟ فقمت: أدخمت عم امجنونً  أدخمت عميّ  ،يحيى
، ىذا تفسير الذىبي ليذا (23)"ثم بكى لما رأى من الكبر والجبروت ،يقول الذىبي: الرجل عمل بالسنة فسمم وتبسم

وبكى لما ذكر غفمتو  ،غير ىذا، يمكن أن يكون تبسم لما رأى ما ىو فيو من الدنياويمكن أن يفسر ب ،الموقف
عراضو وما حممو عميو ىذا الممك.     وا 

يعني ابن -ما رأيت مثل أحمد "، ويقول يحيى بن معين: (24)"ما اتقى من أحب الشيرة"يقول بشر بن حارث: 
يعني دخل -، ودخل عميو عمو (25)"فيو من الخيرصحبناه خمسين سنة ما افتخر عمينا بشيء مما كان  -حنبل

طوبى لمن  ،وقال: يا عم ،فرفع رأسو ؟ىذا الحزن شٍ يْ أَ  ؟ىذا الغم شٍ يْ أَ  ،، فقال: يا ابن أخي-عمى اإلمام أحمد
كبرنا وساءت "يعني لم يشتير ولم يعرف، وىذا سحنون من أئمة المالكية يقول ألصحابو:  ،(26)"أخمل اهلل ذكره

ت أخالقنا، وىو كان يقول: كبرنا وساء ،يعني ىو يتواضع ،(27)"عمم اهلل ما أصيح عميكم إال ألؤدبكموي ،أخالقنا
 -أرفع صوتي عميكمما يعني -ويقول: يعمم اهلل ما أصيح عميكم  ،أحيانًا يعنفيم ،عمييم في الكالم يزجرىم ويقسو

 ييع لحقكم. إال ألؤدبكم يعني ليس عن كبٍر وال ترفٍع وال ازدراٍء لكم، وال تض
 .يعني نفسك ،(28)"وأدناه أن تخطر ببالك ،الكبر أن ترى نفسك"وكان الجنيد يقول: 
: الميم ممكني -نسأل اهلل العافية-يقول في صالتو  يوردِ يُ األبْ سمعت غير واحد يقولون: كان "ويقول السمعاني: 

ة، عجائب جمّ  ،ونئوهلل في خمقو ش ،بيذا الدعاء رجل من أىل العمم ويدعو ، ىذا(29)"مشارق األرض ومغاربيا
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اه معجب بنفسو قد قتمو حب موصوف بالدين والورع إال أنو تيّ  ،ىو ريان من العموم"الذىبي يعمق عميو يقول: 
وكان يفتخر ويكتب  -ةار ضيعني ن-لو ىيئة ورواء  ،-يعني: يمبس رفيع الثياب-اسًا فقد كان جمياًل لبّ  ،السؤدد
عاوي يعني ينتسب إلى معاوية بن العبشمي يعني نسبة إلى بني عبد شمس، المُ - (30)"عاويالعبشمي المُ  :اسمو

نو كتب رقعة إلى الخميفة إ :بن أبي سفيان من بني عبد شمس، فيقال، ومعاوية -رضي اهلل عنو-أبي سفيان 
المعاوي ورد  فحك المستظير الميم في ،عاويالممموك المُ  -فَ رَ يبغي يتواضع اآلن وال عَ -المستظير باهلل وكتب 

 }َوَكَذِلَك ُنَولِّي َبْعَض الظَّاِلِميَن َبْعًضا ِبَما َكاُنوا َيْكِسُبوَن{ ،الجزاء من جنس العمل ،-واهلل المستعان- ،الرقعة إليو
 وعمى آلو وصحبو.   ،، وصمى اهلل وسمم عمى نبينا محمد[ٜٕٔ]األنعام:
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