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 كلُّ  العزُّ كلُّ العز يف طاعة اهلل، والذلُّ  :وأشهد أن ال إهل إال اهلل

اعمل هلل بقدر حاجتك له، واعمل للدنيا بقدر  .الذل يف معصية اهلل

بقائك فيها، واعمل لآلخرة بقدر مقامك فيها، واعمل للجنة بقدر 

يقول يف احلديث  .اشتياقك إليها، واعمل للنار بقدر صربك عليها

َياُء ِرَدائِي، َواْلَعَظَمُة إَِزاِري، َفَمْن َناَزَعنِي »: القديس اجلليل اْلِكرْبِ

 :إهلي «(1) َواِحًدا ِمنُْهََم، َأْلَقيْتُُه يِف النَّارِ 

 فوعدك بالغفران ليس له خلُف *بامليزان أوعدت من عىص إذا كنَت 

 واللطُف  واملنُّ فمن جودك اإلحسان *ذا بطش شديد وقوة لئن كنَت 

 ليشء أنت ساتره كشُف  ليسو*مسبل   سرتكركبنا خطايانا و

 فمن غرينا هيفو وغريك من يعفو *     إذا نحن مل هنفو وتعفو تكرماً  

فنا يف أمرنا مهللا ارشح صدورنا،  ،مهللا اغفر لنا ذنوبنا، وإرسا

أرنا احلق حقًا  .ويرس أمورنا، واختم بالباقيات الصاحلات أعَملنا

 ...والباطل باطاًل وارزقنا اجتنابه ،تباعهاوارزقنا 
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 إمام :وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقرة أعيننا حممدًا رسول اهلل

َ   »: اسمع إليه وهو يقول. املتواضعني، وقدوة الناس أمجعني  إِنَّ اَّللَّ

َأَحد   يَوالَ َيْبغِ  ،َحد  َعََل َأَحد  َحتَّى الَ َيْفَخَر أَ  ؛َأْوَحى إََِلَّ َأْن َتَواَضُعوا 

اظ  ُمستكرب  «»(2)َأَحد   َعََل   « (3)أال أخربكم بأهل النار؟ ُكلُّ ُعُتل  َجوَّ

 :أبا القاسم يا حبيب اهلل سيدي

 ، فأنت الباين...يف هذه الدنيا  **      ركن  قائم   إن كان لألخالُق 

ُف الرفيُع صحيفة    جعلْت هلا األخالُق كالعنوان **املجُد والَّشَّ

عليل، ال خيلو  خطري، وداء   مرض   :أما بعد فيا أحباب رسول اهلل

 وجب غضَب يُ ، كبائر الذنوب من من البَّش، وهو كبرية   منه كثري  

م الغيوب أعلمتم أهيا  .للحرمان من جنة اخللود يكون سبباً ، وعالَّ

، وهو الِكرْب داء إنه ! ؟..ما هذا املرُض اخلطري والداُء املرير: األحبة

ُل َمْعِصيَة  َعىَص اهلَل ِِبَا وهو ، أصل األخالِق املذمومة كلِّها َأوَّ

كَم حكى لنا القرآن  استكرب وامتنع من االنقياد ألمر ربهف ؛إبليُس 

ُقْلنَا لِْلَماَلئَِكِة اْسُجُدوا آلَدَم َفَسَجُدوا إاِلَّ إِْبلِيَس َأبَى  َوإِذْ }  : الكريم

  .[33:البقرة] { َواْستَْكرَبَ َوَكاَن ِمَن اْلَكافِِرينَ 

http://www.alukah.net/publications_competitions/0/5274/
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ة ككرب إبليس، يستحق منه ما يكون كفًرا خمرجًا من امللَّ  :الِكرْب و

ومنه ما يكون صاحبه مرتكًبا لكبرية من  صاحبه اخللود يف النار،

 . إن مل يتب منها العقوبةِبا الكبائر يستحق 

ً وغري كفر؟_ أهيا األحبة_وملاذا    ألنَّ الِكرْب  !كاَن الكرُب كفرا

إْن كان هو اهلَل تعاَل، أو : ا عليه، فاملتكربَّ عليهيستدعي متكرَبً 

فذلك الِكرْب ُكْفر، وإن كان  ؛ُرُسَلُه، أو احلَقَّ الذي جاءْت به رسُلهُ 

 . معصية وكبرية فيكونَغرْيَ ذلك 

من مسلم أصاًل، ال يتصور  فال يتصورُ : أما النوع األول من الكرب

هلل تكرباً، ولكن قد يرتكه تكاساًل وتقاعسًا امن مسلم ترك أمر 

 .  أو التكربوإمهاالً من غري قصد التأّبِّ 

املسلم ويكون عند ذلك قد أصيب  فقد يقع به: وأما النوع الثاين

وصاحبه بحاجة جلرعات من العالج ليربئ منه فال داء عضال، ب

صَل  -قال  .يكون سببًا يف إهالكه يف الدنيا وخسارته يف اآلخرة 

الَ َيْدُخُل اجلَنََّة َمْن َكاَن يِف َقْلبِِه » : حمذرًا ومبيناً  –اهلل عليه وسلم 

   .«(3) ل  ِمْن كرِْب  ِمثَْقاُل َحبَّة  ِمْن َخْردَ 
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ُج عَل  ورسيعًا أبسط احلديث عن مظاهر الكرب، :أهيا األحبة وُنعرِّ

ونحن قد نقع ببعض  ،واالبتعاد عنه يف عالجهاألسباب املساعدة 

 .هذه املظاهر من حيث ندري أو ال ندري

يف صفاته، وحركاته، فقد تظهر  :صاحبهوسَمت  الكربمظاهر  أما

 :ومن ذلك ..وسكناته

كَم ورد يف احلديث، أي رده وعدم قبوله، والتكرب " َبَطُر احْلَقِّ  " 

له، واإلعراض عنه؛ فمتى رأى اإلنسان يف نفسه كراهًة لسَمع احلق 

قال اهلل . واالنصياع له؛ فليعلم أنَّ فيه صفًة من صفاِت املتكربين

َ  اتَِّق  َلهُ  ِقيَل  َوإَِذا﴿ :تعاَل ةُ  َأَخَذْتهُ  اَّللَّ ْثمِ  اْلِعزَّ  َجَهنَّمُ  َفَحْسبُهُ  بِاإْلِ

َهادُ  َوَلبِئَْس 
ِ
  [ 202: البََقَرة] ﴾امْل

ما ناظرت أحًدا قط إال أحببت  ": رمحه اهلل_الشافعي اإلمام قال 

د ويعان، ويكون عليه رعاية من اهلل وحفظ،  ما وأن يوفق وُيسدَّ

ك هلل در". (5)عَل لسانه احلقَّ  اهللُ  ظهرَ إال ومتنيت أن يُ  ناظرت أحداً 

 . إهنا إرادُة اهلداية ال إرادُة االنتصار ..هذه ة  حَ مْ َس  س  فْ نَ  أيُّ ..  يا إمام

 األول وهدفه ه عندما يتحاور يكون مهم  :_أهيا األحبة_ا كثري منَّ  
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، وهذا من صفات الطرف اآلخر وإسكاته واالنتصار عليه إفحامُ 

وربَم علم من خالل احلوار أنه خمطأ لكن نفسه تأبى  املتكربين،

امرأة عليه اعرتضت  ..يرحم اهلل الفاروق عمر. االعرتاف بذلك

، وأراد أن ورحينَم هنى عن التغايل يف امله ..ذات يوم وهو عَل املنرب

اهلل  يا أمري املؤمنني أما سمعَت  امرأةفقالت  ..لذلك اً يضع حدم 

 [11: النساء]{..َتْأُخُذوا ِمنُْه َشيْئاً  َوآَتيْتُْم إِْحَداُهنَّ قِنَطارًا َفال }: يقول

: قالو ...أصابت امرأة وأخطأ عمر: عمر رأسه، وقالسيدنا فطأطأ 

 .(2)كلُّ النَّاِس َأْفَقُه ِمْن ُعَمرَ 

وهو  "(1)َغْمُط الناسِ  : "الكرب وسَمت املتكربينمظاهر ومن  

، وربَم دعاه ذلك إَل هتميشهم وعدم اْحتِقاُرهم واإِلْزراُء ِبم

الكرتاث ِبم، وترك واجب إنزاهلم منازهلم احلقيقية؛ رغبة منه يف ا

ولعله يرى نفسه أعَل شأنًا منهم . إعالء شأنه ورفع مكانته عليهم

 . إما ملال أو جلاه أو حلسب أو حتى طاعة

وعالج هذا النوع من الكرب أن يعلم أنه لوال فضل اهلل عليه ما يرس 

 َوَما بِ }: له ما هو فيه، كَم علمنا القرآن
ِ
 {ُكْم ِمْن نِْعَمة  َفِمَن اهلل
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وكل نعمة عندكم كعافية يف أبدانكم، ونَمء يف أي  [ 53: النَّْحلِ ]

تعاَل   فهي من اهلل.. أوالدكم، وصالح يف بالكم مالكم، وكثرة يف

  .وحده

فإذا دعاك يا عبد اهلل غناَك وسعة رزقك عَل التكرب والتفاخر  

ئنه لتنوُء بالُعْصَبِة أويل  فقد" قارون"وتذكر  رفتفك كانت مفاتِيُح خزا

 . به وبكنوزه األرضاهلل فخسَف  ..القوة

جاهك إَل االفتخار فتذكر أن جاه فرعون _ يا عبد اهلل_إن دعاك 

يفتخر باألهنار التي جتري من كان أعظم من جاهك وملكك، وكان 

 . هفوق ملكمن و هجتري من فوقفجعلها اهلل حتته، 

إبليس فتتكرب عَل غريك  علمك وسعة معرفتك عَل أن  وإن دعاك

  .والناس تلعنه يف البدو واحلرض..أعلم أهل األرض قاطبةكان 

 :قال من در وهلل 

  لكان أرشُف *  لو كان للعلم من دون التَُّقى رشف    
ِ
 (8)إبليُس  خلق اهلل

ِف التابعيَّ اجلليل  يرحم اهللُ  رأى  فقد–اهلل  محهر-بن عبد اهلل  ُمَطرِّ

_ حرير_ َخز   منة امْلَُهلََّب ْبَن َأِّب ُصْفَرَة وهو يتبخرت يف جبُّ يوم  ذات
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ُ  ": فقال عَل األرض يسحبها  َهِذِه ِمْشيَة  ُيْبِغُضَها اَّللَّ
ِ
َيا َعْبَد اَّللَّ

ُلَك  :أعرفكبَل، : ؟ فقاليأما تعرفن: فقال له املهلب .َوَرُسوُلهُ  َأوَّ

، ، َوَأنَْت حَتِْمُل فِيََم َبنْيَ َذلَِك الَعِذَرةُ  ُنْطَفة  َمِذَرة   _َوآِخُرَك ِجيَفة  َقِذَرة 

 "                              (9)تلك ، فمىض املهلب وترك مشيته_الغائط 

 ُاْنُظْر َخاَلَك َفِإنَّ النَّتَْن َتْثِريُب  .....َيا ُمْظِهَر اْلِكرْبِ إْعَجاًبا بُِصوَرتِِه    

َر النَّاُس فِيََم يِف ُبُطوهِنِْم  َلوْ     َما اْستَْشَعَر اْلِكرْبَ ُشبَّان  َواَل ِشيُب ... َفكَّ

َاِب َغًدا    َاِب َوَمْأُكوَل الرتُّ وُب .. ...َيا اْبَن الرتُّ  َأْقِِصْ َفِإنَّك َمأُْكول  َوَمَّْشُ

َتنْيِ  :َقاَل اأْلَْحنَُف بُن َقيْس َْن َجَرى يِف ََمَْرى اْلبَْوِل َمرَّ
ِ
َعِجبُْت مل

 .(10) َكيَْف َيتََكربَّ 

التي قد يقع ِبا بعض املسلمني : الكرب واالستعالءمظاهر ومن 

بيده شغاًل يف أحدهم أن ال يتعاطى : "من حيث يدرون أو ال يدرون

فهو ال يرىض أن ُيقدم أدنى مساعدة لزوجته يف البيت حتى لو  "بيته

وهو ال حيفظ من حديث رسول اهلل  ،..كانت يف مسيس احلاجة له

ُجُل  َدَعا إَِذا»: إال حديثًا واحداً  َتَهُ  الرَّ  جَتِيءَ  َأنْ  َفَأبَْت  فَِراِشهِ  إََِل  اْمَرأ

بينَم نجد احلبيب األعظم صلوات  «(11)ُتْصبَِح  َحتَّى امْلَاَلئَِكةُ  َلَعنَْتَها
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بل نراه  البيتيف  عمل أيب يقوم أن يتكرب وال يأنف من اهلل عليه ال

السيدة  ُسئلت .كثرياً ما يمد يد املساعدة ألهله يف كل شؤوهنم

 النبي كان ما :عنها اهلل ريض-كَم يف صحيح البخاري– عائشة

ِخْدَمَة يف  أي -َأْهلِِه َكاَن َيُكوُن يِف ِمْهنَِة " :قالت بيته؟ يف يصنع

اَلة -َأْهلِهِ  اَلُة َخَرَج إََِل الصَّ ِت الصَّ  عند رواية ويف ."(12) َفِإَذا َحرَضَ

ا  َكانَ :"أمحد بيته  يف َوخَيُْدمُ  َشاَتُه، َثْوَبُه، َوحَيُْلُب  َيْفِل  اْلبَََّشِ  ِمنَ  َبََّشً

ُ َعَليِْه َوَسلَّمَ و"(13)َنْفَسهُ  ُكْم أِلَْهلِِه َوَأنَا  » :َقاَل َصَلَّ اَّللَّ ُكْم َخرْيُ َخرْيُ

ُكْم أِلَْهِل  َخرْيُ
 (13)» 

ينبغي للرجل أن يكون يف أهله : "عمر ريض اهلل عنهسيدنا وقال 

 ".(15) مثل الصبي فإذا التمسوا ما عنده وجد رجالً 

أنه : الكرب التي يقع ِبا بعض من أكرمه اهلل باهلدايةمظاهر ومن  

به من  صَّ العصاة، ووجد يف  نفسه فرحًا وعجبًا  بَم ُخ ربَم تكرب عَل 

وهذا النوع من الكرب مذموم  وخيشى عَل ..صاحلة طاعة وأعَمل  

رمحه اهلل -ويف هذا املقام يقول ابن عطاء اهلل السكندري..صاحبه

من طاعة أورثت خري ..معصية أورثت ذاًل وانكساًرا بَّ رُ ": -تعاَل
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أن نتوقف  نبغياحلكمة معان  دقيقة يويف هذه " عًزا واستكباًرا

والغرور العجب  رسيفي صالح   عمل  ل وفقفاإلنسان قد يُ  .عندها

وبذلك  ..هذا الغروُر تكرباً عَل بعض خلق اهلل إَل نفسه وربَم جرَّ 

وتودي  العمل الصالح سبًبا يف إحباط الطاعة قد تصبح هذه

  .والعياذ باهلل النار بصاحبها إَل

الذي يشعر  الذنب الذي قد يدخل صاحبه اجلنة، فهو الذنب أما

فيترضع إَل اهلل أن  يف قلبه وندم عَل هذه املعصية، بانكسار  صاحبه 

وخيلص يف توبته فيكون ذنبه هذا سبًبا يف توبته وأوبته  ..يتوب عليه

 .(12)..إَل اهلل سبحانه وتعاَل 

إنَم مراد اهلل : "أحد أعالم األمة_ رمحه اهلل_املحاسبي احلارث قال 

، فإذا تكرب العامل أو العابد وتواضع "قلوِبم"سبحانه من عباده 

فهو أطوع هلل   منه هلل عز وجل وخوفاً  وذل هيبةً  اجلاهل أو العايص

 .(11)"عز وجل من العامل والعابد بقلبه

لذلك يا عبد اهلل ينبغي أن تعلم أنَّ الذي وفَّقك لطاعته هو اهلل، 

إِنَّ »: نفسك عَل العايص فتذكر قول رسول اهلل يفوإذا رأيت عجبًا 

http://www.masrawy.com/islameyat/Tag/5771/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%A9#bodykeywords
http://www.masrawy.com/islameyat/Tag/464317/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD#bodykeywords
http://www.masrawy.com/islameyat/Tag/2984/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1#bodykeywords
http://www.masrawy.com/islameyat/Tag/7120/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%86%D8%A8#bodykeywords
http://www.masrawy.com/islameyat/Tag/7120/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%86%D8%A8#bodykeywords
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 ، َأَحَدُكْم َليَْعَمُل بَِعَمِل َأْهِل اجْلَنَِّة َحتَّى َما َيُكوُن َبيْنَُه َوَبيْنََها إاِلَّ ِذَراع 

َفيَْسبُِق َعَليِْه اْلِكتَاُب، َفيَْعَمُل بَِعَمِل َأْهِل النَّاِر، َفيَْدُخُلَها، َوإِنَّ 

،  ىَأَحَدُكْم َليَْعَمُل بَِعَمِل َأْهِل النَّاِر، َحتَّ  َما َيُكوُن َبيْنَُه َوَبيْنََها إاِلَّ ِذَراع 

َمِن ف «(18)َفيَْعَمُل بَِعَمِل َأْهِل اجْلَنَِّة، َفيَْدُخُلَها  َفيَْسبُِق َعَليِْه اْلِكَتاُب،

 هفقد خيتم ل!الذي يعلم ما يؤول إليه حال ذلك العايص غري اهلل؟

؛ كبخري، وخيتم ل فليكن قلبك عَل . اخلواتيم يف العربةف بَّشم

 .. عليهم تدع وال هلم العصاة شفوقًا، وكن ِبم  رؤوفًا، وادع

م لَ عَ "بـ  الذهبياإلمام  وصفهيرحم اهلل معروفًا الكرخي الذي 

جالس كان نه أُحكي ( ـه 200)سنة وىفاملت"(19)الزهاد بركة العِص

إذ  وحوله مجاعة من تالمذتهببغداد دجلة هنر  يوم عَل شاطيءذات 

فقال أحد . يرضبون املالهي ويَّشبون يف زورق شبابمر به 

سه  يا إمامُج    .!"عليهم اهلل أدع: الَّ

، كَم !إهلي وسيدي: "قالويه إَل السَمء معروف رمحه اهلل يدفرفع 

 !" فرحتهم يف الدنيا أسألك أن تفرحهم يف اآلخرة

 كيف تدعوا هلم ِبذا و. !ادع عليهم: إنَم قلنا لك: فقال له أصحابه

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/200_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87


 

 02 

02 

 !الدعاء؟

حهم يف اآلخرة تاب عليهم يف الدنيا، ومل إذا فرَّ " :نعم: فقال 

 ." (20)يرضكم يشء

هكذا هو  املؤمن احلق الذي صلح قلبه وعلم أنَّ اهلداية والتوفيق  

: (ـه198)سنة  وىفاملت_رمحه اهلل_عيينه بن سفيان قال. من اهلل

 السالم عليه آدم فإنَّ  التوبة، له فارُج  شهوة يف معصيته كانت من"

 عليه فاخَش  كرِْب  من معصيته كانت ومن له، فُغفر مشتهياً  عىص

 "(21)فُلِعن مستكرباً  عىص إبليس فإن اللعنة،

 .ربَم كان علَمً ً للهدى يف الغد... َمن كان عاصيًا اليومو

وهي _التمـر، عني كنيسة ملا دخل_ ريض اهلل عنه_الوليد بن فخالد

، وقد العراق يف حمافظة كربالء تقع يف عراقية مدينةكنسية يف 

خالد بن  عَل يد أّب بكر افتتحها املسلمون يف أيام اخلليفة

 أربعني فيها وجد_ للهجرة( 12)يف سنة _ريض اهلل عنهَم_الوليد

نية لنَّش ويتدارسونه اإلنجيل يتعلمون غالماً   .الَّشق يف النِصا

 هؤالء صار الفتح وبعد"ونصــري  ويســــار سريين" من بينهم وكان

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%A8%D9%83%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/12_%D9%87%D9%80
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 !! من كبار أعالم اإلسالموأبناؤهم  الثالثة 

 يف التابعني أئمة من سريين بن حممد وأنجب "سريين"فقد أسلم 

 !! الرؤى وتفسري والفقه احلديث

بو بكر حممد أ إسحاُق  فأنجَب  "إسحاق" وأنجب "يســــار" وأسلم

 باسم املعروف واملغازي السري كتاب صاحب. يسار بنبن اسحاق 

  اهلل رسولسرية  كتب عرّب مؤرخ ويعترب أول "إسحاق ابن سرية"

 .!!.كتابه عَل" سرية رسول اهلل"وأطلق تسمية 

 وشَمل األندلس فاتح نصري بن مــوسى وأنجب"نصــري"وأسلم 

 .(22)!! إفريقية

فربَم كان علَمً ً للهدى ... َمن كان عاصيًا اليوم  :أرأيتم أهيا األحبة

 .يف الغد

أختم كلمتي ..وللحديث بقية..الوقت يمر رسيعاً :معارش األحبة

َا يا :"فقد قال ذات يوم عَل املنرب..بنصيحة وموعظة لسيدنا عمر َأهيُّ

 َصَل اهلل َعَليه َوَس  ..النَّاُس، َتَواَضُعوا 
ِ
لم َفِإينِّ َسِمْعُت َرُسوَل اهلل

، َويِف َأْعنُيِ : َيُقوُل   َرَفَعُه اهلُل، َفُهَو يِف َنْفِسِه َصِغري 
ِ
َّ
ِ
 َمْن َتَواَضَع َّلل

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8
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، َويِف  َ َوَضَعُه اهلُل، َفُهَو يِف َأْعنُيِ النَّاِس َصِغري  ، َوَمْن َتَكربَّ  النَّاِس َعظِيم 

  "(23)...َنْفِسِه َكبرِي   
 .(23) نفوز املستغفري فيا واستغفر اهلل يل ولكم هذا قويل أقول

 

 بقلم                                

 حممد مهدي نذير قشالن

 _رجاء دعوة صاحلة_                                                    
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 :                ختريج خطبة

 اخلفية أهله خصال وبعض الكرب


                                                           

 عبد فؤاد حممد: حتقيق( . 3115)برقم . 2/1391ماجه  ابن سنن (1)

 -بريوت – الفكر دار:  النارش. الباقي

رواه مسلم وأبو داود وابن ماجة واللفظ له وقال : العراقياحلافظ قال 

رداؤه وإزاره بالغيبة  :وقال .عذبته :وقال مسلم .قذفته يف النار :أبو داود

 إحياء علوم الدينختريج أحاديث  .زاد مع أّب هريرة أبا سعيد أيضًا ـها

5/2011 

(2)
 عبد فؤاد حممد:  حتقيق( . 2825)برقم . 3/2191مسلم   صحيح 

 الباقي

(3)
 مصطفى. د:  حتقيق( . 3233)برقم . 3/1110البخاري  صحيح 

 البغا ديب

قال أبو  ( 1998)برقم . 3/328الرتمذي  سنن الصحيح اجلامع (4)

 .هذا حديث حسن صحيح :عيسى

 زكريا حييى بن رشف أّبلإلمام ( 30)ص العارفنيبستان انظر  (5)
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 (ـه212: املتوىف)النووي  

(6)
 .111 /3 التاريخ الكبري املعروف بتاريخ ابن أّب خيثمة 

(7)
بغني  "غمص"بطاء مهملة وهي رواية مسلم ويف رواية الرتمذي  

فيض ) .فاملعنى واحد: معجمة وصاد مهملة بدل الطاء قال القايض

 .( 5/22 القدير

 املتوىف عبد املجيد الَّشنوّبلرشح حكم ابن عطاء اهلل السكندري  (8)
 151:ص ـه1338

تنبيه الغافلني بأحاديث سيد األنبياء .   330 /3 إحياء علوم الدين (9)

 (ـه313: املتوىف) للسمرقندي 185: ص واملرسلني

: املتوىف)املاوردي ألّب احلسن ( 238:ص) أدب الدنيا والدين (10)

 .وكذلك أبيات الشعر ذات املوضع (ـه350
(11)

 .(3891)برقم . 5/1993البخاري  صحيح 

(12)
 .(233)برقم . 1/239البخاري  صحيح 

(13)
 .(22193)برقم  223 /33 مسند اإلمام أمحد بن حنبل 

ِمِذيم َوَصححُه من َحِديث أخ (14) ْ  .(3895)برقم  .َعائَِشةرجه الرتِّ
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 .33 /2 إحياء علوم الدين (15)
(16)

بن عطاء اهلل الشارًحا هذه احلكمة  _رمحه اهلل_لذا يقول ابن عجيبة  

أفضل  التي توجب اإلنكسار املعصية إنَم كانت: )السكندري

هو  الطاعة التي توجب اإلستكبار، ألن املقصود من الطاعة من

أنا عند املنكرسة : "اخلضوع واخلشوع واإلنقياد والتذلل واإلنكسار هلل

من هذه املعاين واتصفت  الطاعة فإذا خلت "قلوِبم من أجل

فاملعصية التي توجب هذه املعاين وجتلب هذه املحاسن . ابأضداده

وال بصورة املعصية، وإنَم العربة  الطاعة أفضل منها، إذ ال عربة بصورة

ينظر إَل صوركم وال إَل أعَملكم وإنَم ينظر إَل إن اهلل ال: "بَم ينتج عنهَم

هي  املعصية هي الذل واإلنكسار، وثمرة الطاعة ، فثمرة"قلوبكم

القسوة واإلستكبار، فإذا انقلبت الثمرات انقلبت احلقائق، 

 (معصية واملعصية طاعة الطاعة صارت

 ."انكسار العايص خري من صولة املطيع: "_رمحه اهلل_أبو مدين  وقال 

 (112_113: ص)  إيقاظ اهلمم رشح متن احلكم)

 .(112: ص)  إيقاظ اهلمم رشح متن احلكم (17)

http://www.masrawy.com/islameyat/Tag/397964/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%8A%D8%A9#bodykeywords
http://www.masrawy.com/islameyat/Tag/5771/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%A9#bodykeywords
http://www.masrawy.com/islameyat/Tag/5771/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%A9#bodykeywords
http://www.masrawy.com/islameyat/Tag/5771/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%A9#bodykeywords
http://www.masrawy.com/islameyat/Tag/5771/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%A9#bodykeywords
http://www.masrawy.com/islameyat/Tag/5771/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%A9#bodykeywords
http://www.masrawy.com/islameyat/Tag/397964/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%8A%D8%A9#bodykeywords
http://www.masrawy.com/islameyat/Tag/5771/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%A9#bodykeywords
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(18)
أو قدر »أخرجه البخاري ومسلم والرتمذي وأبو داود، وفيها زيادة  

 .10/113 جامع األصول .« ذراع

(19)
 (1323. )8/82 سري أعالم النبالء 

(20)
 .153 /3 إحياء علوم الدين 

(21)
تَ    ( 221: ص) ِمنَْهاِج الَقاِصِدين َِص خُمْ

 .[َعنْيِ التَّْمرِ  َوْقَعة]يف  .529 /9 البداية والنهاية (22)
 (1190: )برقم. 355 /10 شعب اإليَمن (23)
  .م 2011ــ ـه 1339اخلطبة يف أحد مسجد عَمن عام ألقيت هذه  (24)

 


