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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

 

قدمت ىذه اخلطة استكماال دلتطلبات احلصول على درجة ادلاجستري يف قسم الدعوة وأصول 
 (قسم الدعوة وأصول الدين  ).الدين يف كلية العلوم اإلسالمية

 

 

 :ادلقدمة 

 احلمد هلل رب العادلُت والصالة والسالـ على أشرؼ األنبياء وسيد ادلرسلُت، سينا ونبينا دمحم 
 وبعد .  وعلى آلو وصحبو ومن تبعهم إبحساف إىل يـو الدين 

 صاحب اخللق احلسن زلبوب لدى الناس ، وعكسو اخللق السيئ فهو مدعاة إىل تنافر 
الناس عن صاحبو ، والنتشار أكثر األخالؽ السيئة رواجاً واتصافاً هبا ًب البحث والكتابة فيو، 

. والصفة اليت ًب عمل ىذا البحث عليها والتحذير منها ىي صفحة الكرب
 فيجب للقلب، ادلهلكة األمراض من ألنو ادلسلم حياة يف كبَتة أمهية الكرب دلوضوع  فإف
والسنة النبوية قد حذرت  الكرمي وأف القراف اذلدامة األمراض ىذه  يطهر نفسو منأفادلسلم  على

 .ادلؤمنُت من الوقوع يف الكرب ، حيث وردت آايت وأحاديث كثَتة يف ذـ الكرب وذكر آفاتو وعواقبو
 
 .مشكلة البحث وسبب اختيار ادلوضوع- أ

أف آفة الكرب قد اتصف هبا أانس كثَتوف، وىذه الصفة تؤدي إىل عواقب وخيمة : ادلشكلة ىي 
 .ونتائج مهلكة يف الدنيا واآلخرة ، وىي السبب األكرب يف عدـ قبوؿ ادلتكرب للحق والنزوؿ إليو

 :الدراسات السابقة- ب

 بعد البحث الكثَت عن كتب وحبوث مستقلة تتحدث عن الكرب وحتذر منو، فلم أجد إال 
. النذر اليسَت يف ىذا الباب
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 :خطة البحث
اشتملت خطة البحث على مقدمة، ومكلة البحث والدراسات السابقة، وفصوؿ، ومباحث، 

 :ومطالب، وخادتة وفهارس وفق التفصيل اآلٌب
 :وتتكون من: ادلقدمة- 1
 .مشكلة البحث-أ

 .الدراسات السابقة-ب
 :يتكون من: ادلوضوع- 2

 :أربعة فصوؿ وحتت كل فصل مباحث
 :مفهـو الكرب والنصوص الواردة يف ذمو وفيو مبحثُت: الفصل األوؿ

 .تعريف الكرب للة واصطالحاً : ادلبحث األوؿ- 
 .النصوص الواردة يف ذـ الكرب: ادلبحث الثاين- 

 :أقساـ الكرب وأصناؼ ادلتكربين: الفصل الثاين
 .أقساـ الكرب: ادلبحث األوؿ- 
 .أصناؼ ادلتكربين: ادلبحث الثاين- 

 :أسباب الكرب وعالماتو: الفصل الثالث
 .أسباب الكرب: ادلبحث األوؿ- 
 .عالمات ادلتكرب: ادلبحث الثاين- 

 :آفات الكرب وعالجو: الفصل الرابع
 .آفات الكرب وعواقبو: ادلبحث األوؿ - 
 .زتاية النفس وعالجها من الكرب: ادلبحث الثاين- 

 .اخلادتة
 .ادلصادر وادلراجع
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 :الفصل األول

 مفهوم الكرب والنصوص الواردة يف ذمو

 

 

 .تععيي الكرب للة واصطالالاًا : ادلبحث األول- 
 .النصوص الواردة يف ذم الكرب: ادلبحث الثاين- 
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 مفهوم الكرب والنصوص الواردة يف ذمو: الفصل األول 

 يف ىذا الفصل بياف دلفهـو الكرب يف الللة واالصطالح وذكر النصوص الواردة يف ذمو يف 
 :مبحثُت 

 

 :تععيي الكرب للة واصطالالاًا : ادلبحث األول

 : الكرب للة 
تكرب، : اليت تدؿ على خالؼ الصلر، والكرب العظمة، يقاؿ (ؾ ب ر)مأخوذ من مادة " 

 ()"مستكرب، وتكابر، وىو اسم من التكرب، والعظمة
 

 :الكرب اصطالالاًا 

 .( ) ((الِكربر بطع احلق، وغمط الناس : )) جاء تعريفو يف حديث النيب ملسو هيلع هللا ىلص فقد قاؿ

 .()"ىو استعظاـ النفس، ورؤية قدرىا فوؽ قدر اللَت: "قاؿ اإلماـ اللزايلو

حالٌة يتخصَّص هبا اإلنساف من إعجابو بنفسو، وأف يرى نفَسو َأْكرَب من : الِكرْب ): وقاؿ الزَّبيدي
 .( )(غَته

                                                           
  (.2/523 )ادلصباح ادلنري للفيومي  ()
 (.91 )رواه مسلم ()
 (.40ص/3ج)إالياء علوم الدين  ()
 .(8/14) ((اتج الععوس)) ()
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استعظاـ اإلنساف نفسو، واستحساف ما فيو من الفضائل، واالستهانة ابلناس، ): وقيل الِكرْب ىو
 .( )(واستصلارىم، والًتفع على من جيب التواضع لو

 إال والعظمة اجلالؿ ال يتم ألنو للمخلوؽ ونقص وتعاىل سبحانو للخالق كماؿ : والتكرب
 بكربايئو ينازعو من وتعاىل تبارؾ هللا توعد ينازعو، وذلذا دأح وال كاملة السيطرة تكوف حىت ابلتكرب
 تصدر ابطن خلق ، والكرب( )(عذبتو  منهما واحداً  انزعٍت من ): القدسي احلديث يف قاؿ وعظمتو

 يرى يعٍت عليو ادلتكرب على النفس رؤية ىو اخللق ، وذلك اجلوارح على فيظهر ذترتو ىي منو أعماؿ
 .()متكربا يكوف ذلك فعند الكماؿ صفات يف اللَت فوؽ نفسو

ٌر  ِإالَّ  ُصُدورِِىمْ  يف  ِإفْ } :وتعاىل تبارؾ هللا يقوؿ النفس، يف دخيل شيء والكرب  ابن قاؿ ،(){ِكبػْ
 تصعَت ومن وغرور، للعنق يل من اجلوارح على ىذا ظهر وإذا عظمة،: أي : عباس رضي هللا عنهما

. تكرباً  يسمى فهذا النفس يف خيالء ومن للخد،
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

  (.32ص  )للجاالظ  ((هتذيب األخالق)) ()
 (.136 )احلديث رقم / 2023 / 4  ، بريوت ، الفكع دار ، النيسابوري احلجاج بن مسلم لإلمام مسلم صحيح ()
 .3ص ، بلداد ، األنبار دار ، زوري الشهع فائق مال بن حملمد والسنة القعآن يف والتواضع التكرب  ()
 .[56:غافع]  ()
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: النصوص الواردة يف ذم الكرب: ادلبحث الثاين

 
 وردت نصوص كثَتة سواء يف ذـ الكرب وأىلو أو يف بياف عاقبة ادلتكربين يف القرآف الكرمي 

 يف  يَػَتَكبػَُّروفَ  الَِّذينَ  آاَيٌبَ  َعنْ  َسَأْصِرؼُ }: وأىلو الكرب والسنة النبوية الشريفة، قاؿ هللا تعاىل يف ذـ

 الظادلُت وبُت الكوف يف وعجائبو وكلماتو آايتو بُت حيوؿ وجل عز  فادلوىل.(){احلَْقِّ  ِبَلَْتِ  اأَلْرضِ 

 يُػْؤِمُنوفَ  ال الَِّذينَ  َوبَػُْتَ  بَػيػَْنكَ  َجَعْلَنا اْلُقْرآفَ  قَػرَْأتَ  َوِإَذا}: وتعاىل تبارؾ هللا يقوؿ مثلما يفهموىا، أف

. (){َوقػْرًا آَذاِاِمْ  َويف  يَػْفَقُهوهُ  َأفْ  َأِكنَّةً  قُػُلوهِبِمْ  َعَلى َوَجَعْلَنا * َمْسُتورًا ِحَجاابً  اِبآلِخَرةِ 

 الدنيا يف خيبة فالكرب ،(){َعِنيدٍ  َجبَّارٍ  ُكلُّل  َوَخابَ  َواْستَػْفَتُحوا}: وتعاىل تبارؾ هللا  ويقوؿ
اآلخرة،  يف وخيبة الكوف، يف آايتو فهم عن وجل عز هللا يصرفهم أبف الدنيا يف خيبة فهو واآلخرة؛
 الدنيا، دار يف وىو ابلعذاب يبشره وأف يزكيو وال القيامة يـو إليو وجل عز هللا ينظر أال اآلخرة فخيبة
. (){ اْلُمْسَتْكربِينَ  حيُِبُّل  ال ِإنَّوُ }: وتعاىل تبارؾ هللا يقوؿ حيبو، وال

 هللا  ويقوؿ.(){ َكِبَتًا ُعتُػوًّا َوَعتَػْوا أَنُفِسِهمْ  يف  اْسَتْكبَػُروا َلَقدِ }: وتعاىل تبارؾ هللا  ويقوؿ

 أَنُفَسُكمُ  َأْخرُِجوا أَْيِديِهمْ  اَبِسطُوا َواْلَمالِئَكةُ }: ادلوت عند مصَتىم وعن ادلتكربين عن وتعاىل تبارؾ

 .(){ َتْسَتْكربُوفَ  آاَيتِوِ  َعنْ  وَُكنُتمْ  احلَْقِّ  َغيػْرَ  ااَِّ  َعَلى تَػُقوُلوفَ  ُكنُتمْ  ِبَا اذْلُوفِ  َعَذابَ  ُ َْزْوفَ  اْليَػْوـَ 

                                                           
 [.146:األععاف]  ()
 [.46-45:اإلسعاء]  ()
 [.15:إبعاىيم]  ()
 [.23:النحل]  ()
 [.21:الفعقان]  ()
 [93:األنعام]  ()
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 يـو وادلتكربوف اجلباروف حيشر  ):النيب ملسو هيلع هللا ىلص  عن عنو هللا رضي ةىرير أيب  ويف احلديث عن
 . ( )(تعاىل  هللا على ذلواام الناس تطؤىم الذر صور يف القيامة

الكرب، واحلسد، واللضب، والشهوة، : أركاف الكفر أربعة: "قاؿ ابن القيم رزتو هللا تعاىل و
فالكرب دينعو االنقياد، واحلسد دينعو قبوؿ النصيحة وبذذلا، واللضب دينعو العدؿ، والشهوة دتنعو 

. ()"التفرغ للعبادة

اي : ويروى أف مطرؼ بن عبد هللا بن الشخَت رأى ادلهلب وىو يتبخًت يف جبة خز فقاؿ 
بلى أعرفك؛ أولك : أما تعرفٍت؟ فقاؿ: عبد هللا ىذه مشية يبلضها هللا ورسولو، فقاؿ لو ادلهلب

نطفة مذرة، وآخرتك جيفة قذرة، وأنت بُت ذلك حتمل العذرة، فمضى ادلهلب وترؾ مشيتو 
 .()تلك
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
/ 4 ، م1984 ىـ1404 1ط العسالة مؤسسة األعظمي العمحن البيب الشيخ حتقيق ، اذليثمي بكع أيب بن علي الدين نور للحافظ / األستار كشي يف البزار  رواه()

85. 
 (.157ص/1ج)الفوائد  ()
 (.340ص/3ج)إالياء علوم الدين  ()
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 :الفصل الثاين
 أقسام الكرب وأصناف ادلتكربين

 

 .أقسام الكرب: ادلبحث األول- 
 .أصناف ادلتكربين: ادلبحث الثاين- 
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 :أقسام الكرب وأصناف ادلتكربين: الفصل الثاين 
للكرب أقساـ وللمتكربين أصناؼ، ختتلف من شخص آلخر، فمنهم ادلتكرب ادلؤمن والكافر، ومنهم 

 .ادلتكرب صاحب العلم أو ادلكانة واجلاه ، وحنو ذلك من صور التكرب وألوانو 

 : ويف ىذا الفصل بياف ألقساـ الكرب وأىم أصناؼ ادلتكربين 

 

: أقسام الكرب: ادلبحث األول

 
 حدث كما الكفر إىل بصاحبو ويؤدي الكرب أنواع أفحش  وىو:هللا  على التكرب :األول القسم

ـَ َفَسَجُدوا ِإالَّ ِإْبِليَس َأىب }: تعاىل  قولو يف جاء كما اللعُت إلبليس َوِإْذ قُػْلنا لِْلَمالِئَكِة اْسُجُدوا آِلَد

 .(){َواْسَتْكبَػَر وَكاَف ِمَن اْلكاِفرِينَ 

 النمرود ذلك فعل كما الربوبية وادعاء والطلياف االستعالء إىل أيضا بصاحبو الكرب  ويذىب
 .السماء رب يقاتلوا أبف أنفسهم حيدثوف كانوا فإام وفرعوف

 
 سائر مثل لبشر االنقياد على وترفعها النفس تعزز حيث من :العسل  على التكرب: الثاين القسم
 وىو االنقياد عن فيمتنع بكربه اجلهل ظلمة يف فيبقى واالستبصار الفكر عن يصرؼ وذلك الناس،
 كما للرسل والتواضع للحق لالنقياد نفسو تطاوعو ال ولكن ادلعرفة عن ديتنع فيو واترة زلق أنو يظن
أَيَِعدُُكْم أَنَُّكْم ِإذا ِمتُّلْم  (34)َولَِئْن َأطَْعُتْم َبَشراً ِمثْػَلُكْم ِإنَُّكْم ِإذاً خَلاِسُروَف }: وقوذلم يف هللا حكى

                                                           
 . ]34:سورة البقعة[  ()
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ُتْم تُراابً َوِعظاماً أَنَُّكْم سُلَْرُجوَف  َواْسَتْكبَػَر ُىَو َوُجُنوُدُه يف اأْلَْرِض ِبَلَْتِ }: تعاىل وقولو .(){(35)وَُكنػْ

 .()رتيعاً  رسلو وعلى هللا على ىو ، فتكرب(){ احلَْقِّ َوظَنُّلوا أَنػَُّهْم إِلَْينا الَ يُػْرَجُعوفَ 
 

 عن نفسو فتأىب غَته ويستحقر نفسو يستعظم أبف وذلك :العباد على التكرب :الثالث القسم
 والعز الكرب إف مساواهتم عن وأيىب ويستصلرىم فيزدريهم عليهم الًتفع إىل وتدعوه ذلم االنقياد
 يليق أين فمن شيء على يقدر ال الذي العاجز الضعيف العبد فأما وحده هلل إال ؽيلي ال والعظمة
 الرجل أيخذ أف ومثالو جباللو إال تليق ال صفة يف تعاىل هللا انزع فقد العبد تكرب افمهم الكرب حبالو
 أعظم وما للمقت استحقاقو أعظم فما سريره على وجيلس رأسو على فيضعو ادللك اتج اللالـ أو

 .()تعاطاه شلا أقبح وما مواله على إستجراءه أشر وما والنكاؿ للخزي هتدفو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 [.35-34:ادلؤمنون]  ()
 [.39:القصص]  ()
 .3/345  إالياء علوم الدين، ()
 .3/346 إالياء علوم الدين، ()
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: أصناف ادلتكربين: ادلبحث الثاين

 
  فأصحاب الكفر والشرؾ دوماً يف رتيع األزمنة واألماكن يتكربوف على : الكفار وادلشعكون

أىل احلق ، فقد تبُت لنا أف الكثَت منهم على درجة عالية من الكرب، ويتضح لنا من القرآف 
 .الكرمي كيف أام تكربوا وردوا دعوات الرسل عليهم الصالة والسالـ 

 فهذا فرعوف قد  رب واستكرب يف قومو على بٍت إسرائيل ، ومل يؤمن ابهلل تعاىل ومل يقبل 
َواْسَتْكبَػَر ُىَو َوُجُنوُدُه يف اأْلَْرِض  }: بدعوة نيب هللا موسى عليو الصالة السالـ، يقوؿ هللا تعاىل 

َنا اَل يُػْرَجُعوفَ  فلما تومهوا عدـ الرجعة إىل هللا استكربوا يف األرض ، (){ ِبَلَْتِ احلَْقِّ َوظَنُّلوا أَنػَُّهْم إِلَيػْ
 ، فقد أرسل هللا تعاىل نبيو موسى عليو الصالة والسالـ إىل وكذبوا ابآلايت والنذر، بلَت احلق 

ِإْذ اَنَداُه  (15)َىْل َأاَتَؾ َحِديُث ُموَسى }: فرعوف ليدعوه إىل احلق ، فيقوؿ هللا تعاىل مبيناً ذلك 
( 18)فَػُقْل َىْل َلَك ِإىَل َأْف تَػزَكَّى  (17)اْذَىْب ِإىَل ِفْرَعْوَف ِإنَُّو طََلى  (16)َربُّلُو اِبْلَواِد اْلُمَقدَِّس طًُوى 

ٍُبَّ أَْدبَػَر َيْسَعى  (21)َفَكذََّب َوَعَصى  (20)َفَأرَاُه اآْليََة اْلُكبػَْرى  (19)َوأَْىِدَيَك ِإىَل َربَِّك فَػَتْخَشى 
ُ َنَكاَؿ اآْلِخَرِة َواأْلُوىَل  (24)فَػَقاَؿ َأاَن َربُّلُكُم اأْلَْعَلى  (23)َفَحَشَر فَػَناَدى  (22) ِإفَّ  (25)َفَأَخَذُه ااَّ

َرًة ِلَمْن خَيَْشى  ، وىذا بياف حاؿ فرعوف وأنو تكرب على هللا تعاىل وأتى ( ){(26)يف َذِلَك َلِعبػْ
 .بدعوى اإللوىية ، وكيف أف هللا تعاىل أخذه نكاال دلا كاف من دعواه وتكربه ورده للحق 

 عصاة أىل اإلدياف وضعاؼ اإلدياف يصدر من بعضهم التكرب ، وىذا : عصاة أىل اإلميان
 :الصنف يدخل فيو الكثَت من ادلسلمُت ، فيتكرب 

 يتكرب على الفقراء ومن دونو يف أمواؿ الدنيا ويعترب نفسو كبَتاً عليهم :صاالب ادلال مبالو -
 .واجب عليهم طاعتو ، وىذا موجود منو الكثَت يف حاضران من ادلسلمُت

                                                           
 [.39:القصص]  ()
 [.26 - 15:النازعات]  ()
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لكونو حاكما أو رئيًس لدائرة ما يتكرب على : صاالب ادلنصب واجلاه مبنصبو ومكانتو -
زلكوميو ومرؤوسيو ، وال يعلم أف هللا تعاىل ىو الذي جعلو حاكماً أو رئيسا، فهو هللا القادر 

 .على أف ينزع منو منصبو ومكانتو كما وىبو إايه
بعض طلبة العلم وبعض العلماء يقعوف يف الكرب دلا لديهم : صاالب العلم يتكرب ويلرت بعلمو -

من العلم ، ويعتربوف أنفسهم أام فوؽ اآلخرين ، فبعضهم حيسب نفسو مفتياً ويبدأ يف اإلفتاء 
وىو مل يبلغ مبلغ العلماء ادلخلصُت حىت يفيت، والبعض اآلخر حيسب نفسو بلغ مبلغ اجملتهدين 

 .فيأٌب بطواـ خيلط هبا على عواـ ادلسلمُت ويسبب الفنت بينهم
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 :الفصل الثالث
 أسباب الكرب وعالماتو

 
 

 .أسباب الكرب: ادلبحث األول- 
 .عالمات ادلتكرب: ادلبحث الثاين- 

 
 
 
 
 
 
 
 



(14) 
 

 
 أسباب التكرب وعالماتو: الفصل الثالث

 ىناؾ أسباب كثَتة تؤدي إىل الكرب ، ًب ذكر بعض ىذه األسباب ، ودلعرفة ادلتكرب عالمات 
 :تدلنا عليو حىت نعرفو عن غَته، فيما يلي بعض أسباب الكرب وعالمات ادلتكرب 

 
 :أسباب الكرب: ادلبحث األول

 سواء أبعماؿ يعملها أو أبقواؿ يقوذلا، وىذا غالباً مرده إىل إعجاب ادلعء بنفسو :السبب األول- 
 .مدح اآلخرين لو حىت يعجب بنفسو ويتكرب على اآلخرين 

ادلأل رائء  يف عليو ويتكرب منو أعلم ىو من على إنساف يتطاوؿ فقد ،العايء: السبب الثاين- 
 يف منو أفضل ىو من على ويتطاوؿ فيتكرب يرائي فهذا ابألصابع، إليو يشار أف يريد ألنو الناس؛
. بكرب شلزوج رايء فهذا لو، واعًتؼ لو ذؿ عليو ابدلتكرب خال إذا ولكنو ادلأل،

 إنساف على إنساف حيقد أف وىو طامة، ويزيده الكرب يهيج الذي فهو ،احلقد: الثالث السبب- 
. منو خَت أنو ويظن نصح أي منو يقبل فال غائب

 َلوُ  ِقيلَ  َوِإَذا}: تعاىل قاؿ شيء، أي منو يتقبل لن إنساانً  حسد فمن: احلسد :العابع السبب- 

 أسباب أربعة فهذه ادلوعظة، ىذه منو يقبل ال وعظو فلو ، (){اِبإِلٍبِْ  اْلِعزَّةُ  َأَخَذْتوُ  ااََّ  اتَّقِ 
. للكرب مؤدية

 : وىناؾ أسباب أخرى كثَتة، منها 
 العبادة أو العلم بسبب التكرب- 
  احلسب بسبب الكرب- 
  اجلماؿ بسبب الكرب- 
  القوة بسبب الكرب- 
  ادلاؿ بسبب الكرب- 
  الفصاحة بسبب الكرب -

                                                           
 .[206:البقعة]  ()
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 :عالمات ادلتكرب: ادلبحث الثاين

 ىناؾ عالمات نعرؼ هبا ادلتكرب من غَته، وىي صفات سيئة جيب علينا أف ندقق يف أنفسنا 
 :ىذه العالمات فإف وجدان منها شيئا عاجلناىا ابلعالج ادلذكور يف الفصل الرابع ، فمن

 .لو واالنقياد للحق اخلضوع يرفض أنو- 1
 .خَتا منهم نفسو يرى و الناس يزدري أنو- 2
 .ويعظموه لو يقوموا أف الناس من حيب أنو- 3
 .اجملالس يف األماكن وأحسن الصدارة حيب أنو- 4
 .األضواء وتسلط الظهور حيب أنو- 5
 .هبا يقـو أف جيب من ىو غَته ويرى اخلدمية ابألعماؿ القياـ من أينف أنو- 6
 .منو ابلقرب الفقَت جيلس أف من أينف أنو- 7
 .خادمو مع أيكل أف أينف أنو- 8
 .ماؿ أو منصب أو جاه ذا ىو من إال يصاحب ال أنو- 9
 .وادلساكُت الفقراء لدعوة يستجيب ال أنو- 10
 .معو أخطأ من اعتذار يقبل وال أخطأ إف يعتذر ال أنو- 11
 .صاحبها على ويردىا النصيحة يقبل ال أنو- 12
 ؟ يوصيٍت مثلك ، بنفسك عليك : يقوؿ ( هللا اتق ) لو إف قيل- 13
 .إليو أحسن من يشكر ال أنو- 14
 .يفعل مل ِبا ولو حيمد أف حيب أنو- 15
 .حسناهتم ويطمس سيئاهتم ويضخم ابلكبار دائما يطعن أنو- 16
 .اجلداؿ أو النقاش يف الللبة على يصر أنو- 17
 .أخيو وبُت بينو اإلصالح إىل يبادر أف أيىب أنو- 18
 .جاىل عنو يقاؿ ال حىت يتعلم أف يرفض أنو- 19
 .غَته اخلَت مقًتح كاف إف اخلَت عمل يعمل ال أنو- 20
 .الناس أماـ الطريق يف متاعو حيمل ال أنو- 21
 .عليها مصرا يظل فإنو للحق سلالفة أاا وتبُت ما كلمة قاؿ إذا- 22
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 .يلضب فإنو زايرتو عن فاعتذر مسبق موعد دوف من أحد بزايرة قاـ إف- 23
 .عليو وجبت إف العقوبة إجراء يرفض أنو- 24
 .والديو يد تقبيل من أينف أنو- 25
 .الدعاء عن يعرض أنو- 26
 .عليها ويتعاىل زوجتو من خَتا نفسو يعترب أنو- 27
 .العامل أو اخلادمة معاملة يسيء أنو- 28
 .أحسن إف إليو أحسن من على دين أنو- 29
 .الناس إف تواضع ليعظمو يتواضع أنو- 30
 

 .وىناؾ الكثَت من العالمات األخرى واليت هبا نعرؼ ادلتكرب من غَته
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 :الفصل العابع
: آفات الكرب وعالجو 

 
 

 .آفات الكرب وعواقبو: ادلبحث األول - 
 .محاية النفس وعالجها من الكرب: ادلبحث الثاين- 
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 آفات الكرب وعالجو: الفصل العابع

 الكرب خلق سيء وداء عضاؿ ومرض فتاؾ لو آفات وعواقب وخيمة، حيتاج ادلتكرب إىل 
 .عالج لتأديب نفسو والسَت هبا حنو الصالح واالستقامة

 
 :آفات الكرب وعواقبو: ادلبحث األول 

 : للكرب آفات على ادلتكرب وعواقب وخيمة، نورد بعضا من ىذه األضرار أو اآلفات والعواقب
  طريق موصل إىل غضب هللا تعاىل وسخطوالكرب  .ٔ
 .يورث البعد عن هللا، والبعد عن الناس .ٕ
 .من األسباب اليت تبعد اإلنساف عن طاعة هللا تبارؾ وتعاىل .ٖ
 .يؤدي إىل سخط هللا، وسخط الناس .ٗ
 .ادلتكرب ينفر عنو الناس، وتشمئز نفوسهم منو .٘
 .يؤدي إىل االغًتار ابلنفس شلا جيعلو ال يتقبل النصيحة من أحد من الناس .ٙ
 .ئواخطأال يقبل النصيحة وال يتعلم من : حُيجب عن احلق .ٚ
 .يفقد مكانتو يف قلوب الناس: فقد للتقديري .ٛ

 كانوا ِبا جزاء اآلخرة الدار يف الكرب ألىل هللا أعدىا اليت العقوابت من رتلة وىناؾ
 :العقوابت ىذه ومن، يفعلوف

ِإفَّ الَِّذيَن َيْسَتْكربُوَف َعْن ِعباَدٌب َسَيْدُخُلوَف }:  تعاىللقولو: استحقاؽ ادلتكرب النار يـو القيامة .ٜ

 مثقاؿ قلبو يف كانت من اجلنة يدخل ال ):  ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ قاؿ وقد ،(){َجَهنََّم داِخرِينَ 
 .()(إدياف من خردؿ من حبة قلبو يف كاف من النار يدخل وال كرب من خردؿ من حبة

 وأقربكم إيل أحبكم من إف  ): ملسو هيلع هللا ىلص قولوؿ: استحقاقو بلض النيب ملسو هيلع هللا ىلص والبعد عنو يـو القيامة .ٓٔ
 الثراثروف القيامة يـو مٍت وأبعدكم إيل بلظكمأ من وإف أخالقاً  حاسنكمأ القيامة يـو رللساً  مٍت

                                                           
 .]60 :غافع سورة[( )
(.   91 )احلديث رقم ، 93 / 1 ، مسلم رواه( )
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 :قاؿ ادلتفيهقوف؟ فما وادلتشدقوف الثراثروف علمنا قد هللا رسوؿ اي :اقالو وادلتفيهقوف وادلتشدقوف
 .()( ادلتكربوف

 ادلطيطاء أميت مشت إذا ): ملسو هيلع هللا ىلص  الرسوؿ قوؿ بدليل وذلك: خيارىا على األمة شرار تسليط .ٔٔ
 التبخًت أي وادلطيطاء .()(خيارىا على شرارىا تسلط والرـو فارس أبناء ادللوؾ أبناء وخدمتها

 .ادلشي يف اليدين ومد
 الذر أمثاؿ القيامة يـو ادلتكربوف حيشر) : ملسو هيلع هللا ىلص  النيب عن روي فقد: اآلخرة يف والعذاب الذؿ .ٕٔ

 بولس لو يقاؿ جهنم يف سجن إىل يساقوف مكاف كل من الذؿ يلشاىم الرجاؿ صور يف
 .() (اخلباؿ طينة النار أىل عصارة من ويسقوف األنيار انر تعلوىم

 القيامة يـو هللا يكلمهم ال ثالثة  ):ملسو هيلع هللا ىلص  قولوؿ: إليو ينظر وال يزكيو وال يكلمو ال تعاىل هللا إف .ٖٔ
 .() (مستكرب وعائل كذاب وملك زاف شيخ ليم،أ عذاب وذلم إليهم ينظر وال يزكيهم وال

صلى هللا  الرسوؿ قاؿ: قاؿ عنهما هللا رضي عمر ابن عنؼ: غضبافعليو  وىو تعاىل هللاَ  يلقى .ٗٔ
 عليو وىو وتعاىل تبارؾ هللا لقي مشيتو يف اختاؿ أو نفسو يف تعظم من): عليو وسلم
 .()(غضباف

 يصبح أف إىل يضعفو مرض وأقل يزوؿ اجلماؿ فإؼ بقوتو أـ جبمالو ىل ادلتكرب يتفاخر مب ؼ
 سوؼ اإلنساف وإف والفقَت اللٍت بُت يفرؽ ال ادلوت وإف واذلـر الضعف موضع الشباب سن بعد
 على فيجب التكرب عن ينهياف النبوية والسنة الكرمي القرآف فأف ذلذا. ()للَته ديلك ما كل يًتؾ
 .والسنة للكتاب ومطبقاً  ملتزماً  يكوف أف ادلسلم
 

 
 
 
 
 

                                                           
 (.2018 )احلديث رقم ، 370 / 4 ، الرتمذي رواه( )
 .226 / 3 ، الرتمذي رواه( )
. صحيح السن الديث الرتمذي عنو قال( 2492 )احلديث رقم ، 655 / 4، الرتمذي سنن( )
 .  107/ 1 ، مسلم رواه( )
 (.356 )احلديث رقم ، 283 / 1 ، الزوائد رلمع( )
 .23 ص / والتواضع التكرب( )



(20) 
 

 
 :محاية النفس وعالجها من الكرب: ادلبحث الثاين

 
آفة من اآلفات اليت أصابت بعضاً من أبناء ادلسلمُت، شلا أدى إىل وجود وظهور  الكرب 

: ذكر  بعض من أسباب العالج ومنهاسيتم الضلائن، والفرقة بينهم، و
، وما جاء عن رسوؿ هللا إدياانً صادقاً؛  تعاىلاإلدياف الصادؽ ابهلل تعاىل، وِبا جاء عن هللا .ٔ

 . علمت النفس البشرية قدرىا، وقيمتهايألنو إذا وجد ىذا اإلدياف احلقيق
أف يعرؼ اإلنساف حقيقة نفسو، وكيف : ، وقطع شجرتو من خالؿ الكرباستئصاؿ أصل .ٕ

أنو كاف عدماً، ٍب خلق من تراب، ٍب من نطفة خرجت من سلرج البوؿ، ٍب من علقة، ٍب 
من مضلة، وبعد أف يعرؼ اإلنساف نفسو حق ادلعرفة البد أف يواظب على استعماؿ خلق 

.  يف التواضع، وما كاف عليو من األخالؽ اجلميلةملسو هيلع هللا ىلصادلتواضعُت، وليقتد برسوؿ هللا عليو 
وىو أصل أبيو وجده، ومن  (نطفة)أما من اعًتاه الكرب من جهة النسب فليعلم أصلو .  3

اعًتاه الكرب ابجلماؿ فلينظر إىل ابطنو نظر العقالء، وال ينظر إىل ظاىره نظر البهائم، ومن 
تكرب بسبب اللٌت فلينظر إىل من قبلو من األغنياء، وىل نفعهم غناىم وحجز بينهم وبُت 
ادلوت ؟، ومن تكرب بسبب علمو فليعلم أف حجة هللا على العامل آكد من اجلاىل، وليتذكر 

، بليضاً عنده،  تعاىلأف الكرب ال يليق إال ابهلل سبحانو، وأف من تكرب صار شلقواتً عند هللا
 .وعند الناس، وإف تبسموا يف وجهو، وهللا ال حيب إال من تواضع
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اخلامتة 
 
 

 احلمد هلل رب العادلُت، فيما سبق من البياف اتضح لنا مفهـو الكرب وآفاتو، مع بياف ألقسامو 
وأصناؼ ادلتكربين وكيفية التعرؼ عليهم، ويف األخَت كيفية زتاية النفس من الوقوع فيو واخلروج عن 
دائرة أىلو، فقد تبُت لنا ما ذلذه اخلصلة من آاثر سيئة وأمهها أف صاحبها يبتعد عن احلق وأىلو، وال 
يتبع احلق مهما كاف، ألنو يرى نفسو أنو على صواب وحق أو أتخذه العزة وكربايؤه على اتباع احلق 

. والنزوؿ إليو 
نسأؿ هللا العفو والعافية، وأف يرزقنا التواضع، وجينبنا الكرب، وهللا أعلم، وصلى هللا على دمحم  ؼ

. وعلى آلو صحبو وسلم تسليماً كثَتاً 
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 11 أصناؼ ادلتكربين: ادلبحث الثاين
 13 أسباب الكرب وعالماتو: الفصل الثالث
 14 أسباب الكرب: ادلبحث األوؿ
 15 عالمات ادلتكرب: ادلبحث الثاين
 17 آفات الكرب وعالجو: الفصل الرابع

 18 آفات الكرب وعواقبو: ادلبحث األوؿ 
 20 زتاية النفس وعالجها من الكرب: ادلبحث الثاين

 21 اخلادتة
 22 ادلصادر وادلراجع

 
 


