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ذم العجب
ممخص الخطبة

ٔ -من أعظم أسباب القبول -ٕ .حقيقة العجب -ٖ .تحريم العجب وذمو -ٗ .من أقوال السمف في
ذم العجب -٘ .العجب بريد الكفر -ٙ .أسباب العجب -ٚ .مظاىر العجب.
-------------------------

الخطبة األولى

إن من أعظم أسباب قبول األعمال شيود منة اهلل سبحانو في كونو ،أقامو في ىذا المقام ،ووفقو

َسَم ُموا ُق ْل ال تَ ُمُّنوا َعَم َّي
ون َعَم ْي َك أ ْ
لذلك ،فمواله سبحانو لم يكن شيء من ذلك ،يقول اهلل تعالىَ :ي ُمُّن َ
َن أ ْ
ان ِإن ُكنتُم ِ ِ
َّ
ِِ
ِ
ين [الحجرات ،]ٔٚ:فيجب عميك أن
الم ُك ْم َب ْل الموُ َي ُم ُّن َعمَ ْي ُك ْم أ ْ
صادق َ
يم ِ ْ ْ َ
َن َى َدا ُك ْم لإل َ
إ ْس َ
تعمم أن اهلل سبحانو ىو صاحب الفضل والمنة عميك أن وفقك ألداء ىذه العبادة وىداك لإلسالم،

حتى وان عبدتو وصميت وصمت وزكيت فميس لك فضل ،فالفضل لو وحده .فال تعجب بعممك ،وال
كثير من الناس،
العجب من اآلفات الخطيرة التي تصيب ًا
تقل :إن ذلك من ذكائك وفطنتك ،فإن ُ
فتصرفيم عن شكر الخالق إلى شكر أنفسيم ،وعن الثناء عمى اهلل بما يستحق إلى الثناء عمى

أنفسيم بما ال يستحقون ،وعن التواضع لمخالق واالنكسار بين يديو إلى التكبر والغرور باألعمال،

وعن احترام الناس ومعرفة منازليم إلى احتقارىم وجحد حقوقيم.

والعجب ىو الزىو بالنفس ،واستعظام األعمال والركون إلييا ،واضافتيا إلى النفس مع نسيان

المنعم سبحانو وتعالى .وان من مساوئ العجب أنو يحبط األعمال الصالحة ويخفي
إضافتيا إلى ُ
المحاسن ويكسب المذام.

قال الماوردي" :وأما اإلعجاب فيخفي المحاسن ويظير المساوئ ويكسب المذام ويصد عن الفضائل،
وليس إلى ما يكسبو الكبر من المقت حد ،وال إلى ما ينتيي إليو العجب من الجيل غاية ،حتى إنو

ليطفئ من المحاسن ما انتشر ،ويسمب من الفضائل ما اشتير ،وناىيك بسيئة تحبط كل حسنة،
وبمذمة تيدم كل فضيمة ،مع ما يثيره من حنق ويكسبو من حقد".

وكثير ما يقرن الرياء
إن العجب محرم؛ ألنو نوع من الشرك ،قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمو اهللً " :ا
بالعجب ،فالرياء من باب اإلشراك بالخمق ،والعجب من باب اإلشراك بالنفس ،وىذا حال المستكبر،
ِ
َّاك
ين ،فمن حقق قولوِ :إي َ
َّاك َن ْع ُب ُد ،والمعجب ال يحقق قولو :وِاي َ
فالمرائي ال يحقق قولوِ :إي َ
َّاك َن ْستَع ُ
ِ
ين خرج عن اإلعجاب".
َن ْع ُب ُد خرج عن الرياء ،ومن حقق قولو :وِاي َ
َّاك َن ْستَع ُ
وقال أبو حامد الغزالي رحمو اهلل" :اعمم أن العجب مذموم في كتاب اهلل وسنة رسولو  ،قال اهلل
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َع َج َبتْ ُك ْم َكثَْرتُ ُك ْم َفمَ ْم تُ ْغ ِن َعن ُك ْم َش ْيًئا [التوبة ،]ٕ٘:ذكر ذلك في معرض
تعالىَ :وَي ْوَم ُح َن ْي ٍن ِإ ْذ أ ْ
ِ
ث لَ ْم َي ْحتَ ِس ُبوا
اى ُم المَّوُ ِم ْن َح ْي ُ
صونُيُم ِّم َن المَّ ِو فَأَتَ ُ
اإلنكار .وقال عز وجلَ :وظَنُّوا أََّنيُم َّمان َعتُيُ ْم ُح ُ
ِ
ون
ون أَنَّيُ ْم يُ ْحس ُن َ
[الحشر ]ٕٔ:عمى الكفار في إعجابيم بحصونيم وشوكتيم .وقال تعالىَ :و ُى ْم َي ْح َس ُب َ
أيضا يرجع إلى العجب بالعمل ،وقد يعجب اإلنسان بالعمل وىو مخطئ فيو،
ص ْن ًعا [الكيفً ]ٔٓٗ:
ُ
كما يعجب بعمل وىو مصيب فيو".

وقال (( :ثالث ميمكاتُّ :
شح مطاع ،وىوى متبع ،واعجاب المرء بنفسو)) أخرجو البييقي وحسنو
األلباني .وثبت عنو أنو قال في ذم العجب(( :بينما رجل يمشي في ٍ
حمة تعجبو نفسو ،مرجل جمتو،
إذ خسف اهلل بو ،فيو يتجمجل إلى يوم القيامة)) متفق عميو.

قال ابن حجر في الفتح" :قال القرطبي :إعجاب المرء بنفسو ىو مالحظتو ليا بعين الكمال مع

نسيان نعمة اهلل ،فإن احتقر غيره مع ذلك فيو الكبر المذموم .وقولو(( :إذ خسف اهلل بو)) يدل عمى

سرعة وقوع ذلك بو .وقولو(( :فيو يتجمجل إلى يوم القيامة)) وفي رواية الربيع(( :فيو يتجمجل في

األرض حتى تقوم الساعة)) رواه مسمم .قال ابن فارس :التجمجل أي :يسوخ في األرض مع

اضطراب شديد ،ويندفع من شق إلى شق ،فالمعنى يتجمجل في األرض أي :ينزل فييا مضطرًبا

متدافعا".
ً

ومن األدلة كذلك عمى ذم العجب حديث أبي ثعمبة الخشني رضي اهلل عنو ،فعن أبي أمية الشعباني

قال :أتيت أبا ثعمبة الخشني فقمت لو :كيف تصنع بيذه اآلية؟ قالّ :أيةُ آية؟ قال :قولو تعالىَ :يا
َِّ
اىتَ َد ْيتُ ْم [المائدة ،]ٔٓ٘:قال أبو ثعمبة :أما واهلل
آم ُنوْا َعَم ْي ُك ْم أَنفُ َس ُك ْم َ
ض َّل ِإ َذا ْ
ض ُّرُكم َّمن َ
ال َي ُ
أَيُّيَا الذ َ
ين َ
خبيرا ،سألت عنيا رسول اهلل فقال(( :بل ائتمروا بينكم بالمعروف وتناىوا عن
لقد سألت عنيا ً
متبعا ودنيا مؤثَرة واعجاب كل ذي رأي برأيو فعميك
المنكر ،حتى إذا رأيت ّش ًحا
ً
مطاعا وىوى ً

أياما الصبر فيين كالقبض عمى الجمر ،لمعامل فيين مثل
بخاصة نفسك ودع العو َّام ،فإن من ورائكم ً
أجر خمسين رجالً يعممون مثل عممكم)) رواه الترمذي وقال" :حسن غريب".
ومن أقوال السمف في ذم العجب ما قالو ابن مسعود رضي اهلل عنو( :اليالك في اثنين :القنوط

والعجب) .قال أبو حامد" :وانما جمع بينيما ألن السعادة ال تنال إال بالسعي والطمب والجد

والتشمير ،والقانط ال يسعى وال يطمب ،والمعجب يعتقد أنو قد سعد وقد ظفر بمراده فال يسعى" .وقال

معجبا" .وكان بشر بن
قائما وأصبح
ً
إلي من أن أبيت ً
نائما وأصبح ً
مطرف" :ألن أبيت ً
نادما أحب ّ
ِ
يوما
منصور من الذين إذا ُ
رؤوا ُذك َر اهلل تعالى والدار اآلخرة لمواظبتو عمى العبادة ،فأطال الصالة ً

ورجل خمفو ينتظره ،ففطن لو بشر ،فمما انصرف عن الصالة قال لو" :ال يعجبنك ما رأيت مني ،فإن
إبميس لعنو اهلل قد عبد اهلل مع المالئكة مدة طويمة ،ثم صار إلى ما صار إليو" .وقيل لعائشة رضي

مسيئا؟ قالت( :إذا ظن أنو محسن).
اهلل عنيا :متى يكون الرجل
ً
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بارك اهلل لي ولكم في العظيم ،ونفعني واياكم بما فيو من اآليات والذكر الحكيم ،أقول ما تسمعون،
وأستغفر اهلل العظيم لي ولكم ولسائر المسممين ،فاستغفروه ثم توبوا إليو ،إنو ىو الغفور الرحيم.
-------------------------

الخطبة الثانية

ضد الصواب وآفة األلباب) .وقال بزدجمير:
وقال عمي بن أبي طالب رضي اهلل عنو( :اإلعجاب ّ
"النعمة التي ال يحسد صاحبيا عمييا التواضع ،والبالء الذي ال يرحم صاحبو منو العجب".

الحد إلى الكفر والخروج من ممة اإلسالم ،كما ىو
وربما طغت آفة العجب عمى المرء حتى وصل بو ّ
الحال مع إبميس المعين ،حيث أعجب بأصمو وعبادتو ،ودفعو ذلك إلى الكبر وعصيان أمر الرب
تبارك وتعالى بالسجود آلدم عميو السالم.

وحكي عن عمر بن حفص أنو قال :قيل لمحجاج :كيف وجدت منزلك بالعراق؟ قال :خير منزل لو

كان اهلل بمغني قتل أربعة فتقربت إليو بدمائيم ،قيل :ومن ىم؟ قال :مقاتل بن مسمع؛ ولي سجستان

فأتاه الناس فأعطاىم األموال ،فمما ُعزل دخل مسجد البصرة ،فبسط لو الناس أرديتيم ،فمشى عمييا،
ِ
ِِ
ون [الصافات ،]ٙٔ:وعبد اهلل بن زياد بن ظبيان
وقال لرجل يماشيو :لمثْ ِل َى َذا َفْم َي ْع َم ْل اْل َعاممُ َ
أمر فخطب خطبة أوجز فييا ،فنادى الناس من المسجد :أكثر اهلل فينا
خوف أىل البصرة ًا
التميمي؛ ّ

جالسا في الطريق ،فمرت بو امرأة
طا ،ومعبد بن ز اررة؛ كان ذات يوم
مثمك ،فقال :لقد كمفتم اهلل شط ً
ً
فقالت لو :يا عبد اهلل ،كيف الطريق إلى موضع كذا؟ فقال :يا ىناه ،مثمي يكون من عبيد اهلل؟! وأبو
إلي راحمتي ال
ّ
سمال األسدي؛ أضل اهلل راحمتو ،فالتمسيا الناس فمم يجدوىا فقال :واهلل إن لم َي ُرد ّ
ِّ
فصل ،فقال :إن
رد اهلل عميك راحمتك
أبدا ،فالتمسيا الناس فوجدوىا ،فقالوا لو :قد ّ
صميت لو صالة ً
يميني يمين م ِ
ص ّر.
ُ

ال في األولين
قال الماوردي :فانظر إلى ىؤالء كيف أفضى بيم العجب إلى حمق صاروا بو نكا ً
وبمي بو من مينة لخفض
ومثالً في اآلخرين ،ولو تصور المعجب والمتكبر ما فطر عميو من ِج ِبمّة ُ
وسكونا من نفوره.
لينا من ُعتوه
ً
جناحو لنفسو ،واستبدل ً
قال األحنف بن قيس :عجبت لمن جرى في مجرى البول مرتين كيف يتكبر؟!

إعجابا بصورتو…انظر خالك فإن النتْن تثريب
مظير الكبر
يا
ً
َ
الكبر شبان وال شيب
لو فكر الناس فيما ِفي بطونيم…ما استشعر ْ
ِ
مكرمةً…وىو بِخمس من األقذار مضروب
ىل في ابن آدم مثل الرأس ُ
أنف يسيل وأذن رْيحيا سيك…والعين مرفضة والثغر ممعوب
غدا…أقصر فإنك مأكول و مشروب
يا ابن التراب ومأكول التراب ً

قال ابن قدامة" :اعمم أن العجب يدعو إلى الكبر ألنو أحد أسبابو ،فيتولد من العجب الكبر ،ومن
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الكبر اآلفات الكثيرة ،وىذا مع الخمق .فأما مع الخالق فإن العجب بالطاعات نتيجة الستعظاميا،

يمن عمى اهلل تعالى بفعميا ،وينسى نعمتو عميو بتوفيقو ليا ،ويعمى عن آفاتيا المفسدة ليا،
فكأنو ّ
وانما يتفقد آفات األعمال من خاف ردىا ،دون من رضييا وأعجب بيا".

ومن أسباب العجب الجيل ،ومن الناس من يعجب بعممو ومعرفتو لمسائل الخالف وأقوال العمماء،
ولو عمم أن إعجابو بعممو يدل عمى جيمو لما كان من المعجبين بأنفسيم ،قال بعض السمف :ما

ظن أنو قد عمم فيو جاىل .قال أبو حامد" :وعمّة العجب الجيل
يزال العبد يطمب العمم حتى إذا ّ
المحض وقمة الورع والتقوى وضعف المراقبة هلل عز وجل وقمّة الناصح وسوء النية وخبث المطية
واطراء الناس لمشخص وكثرة ثنائيم عميو مما يعين عميو الشيطان واالفتتان بالدنيا واتباع اليوى

والنفس األمارة بالسوء وقمة الفكر وقمة الشكر هلل عز وجل وقمة الذكر هلل عز وجل وعدم تدبر القرآن

والسنة النبوية واألمن من مكر اهلل عز وجل والركون إلى عفو اهلل ومغفرتو ،ولو تفكر العبد لعمم أن

كل نعمة عنده ىي من اهلل سبحانو.

ومظاىر العجب كثيرة ،منيا رد الحق واحتقار الناس ،تصعير الخد ،عدم استشارة العقالء والفضالء،

االختيال في المشي ،استعظام الطاعة واستكثارىا ،التفاخر بالعمم والمباىاة بو ،الغمز والممز ،التفاخر
ِ
فعا ،التقميل من شأن العمماء األتقياء ،مدح
بالحسب والنسب وجمال الخمقة ،تعمد مخالفة الناس تر ً
دائما ،اإلصرار عمى
النفس ،نسيان الذنوب واستقالليا ،توقع الجزاء الحسن والمغفرة واجابة الدعاء ً

الخطأ ،الفتور عن الطاعة لظنو أنو قد وصل إلى حد الكمال ،التصدر قبل التأىل ،قمة اإلصغاء إلى
أىل العمم.

أال وصموا وسمموا عمى خير الخمق محمد بن عبد اهلل ،عميو من ربو أفضل الصالة وأتم التسميم...

