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التقوى

»يتعهد املبايع أن يطّلق الكرب والزهو 
حياته  أايم  ويقضي  ابات،  طالقا 
ابلتواضع  واالنكسار...«، كان هذا 
الي  العشرة  البيعة  شروط  من  شرط 
.  وضعها حضرة املسيح املوعود
بعد  املصائب  أكرب  من  الكرب  إن 
مازال    آدم  فمنذ  الشرك، 
الشيطان يبذل كل ما يف وسعه ملنع 
الرمحن.  عباد  يكونوا  أن  من  الناس 
يف  البشري  اجلنس  إيقاع  على  وعزم 
مغرورين  أانسا  منهم  ليجعل  فخه 
متفاخرين بشىت الطرق، فيحرمهم من 

ثواب العمل الصاحل.
يؤدي  لإلنسان  الشيطان  إغواء  إن 
عباد  إال  منه  ينجو  وال  ضالله،  إىل 
املخلصن  من  هم  الذين  الرمحن  هللا 
هؤالء  فمثل  بعبادته،  واملنشغلن 

يبقون ساملن من هجمات الشيطان.
ال  ألمر  وإنه  الكرب،  اخللق  بئس 
أشكال  فللكرب  البتة،  به  يستهان 
اإلنسان  يهاجم  والشيطان  خمتلفة 
ميكن   وال  شىت.  طرقا  مستخدما 
إلنسان أن ينجو منها إال بفضل هللا 
املوعود  املسيح  قدم  ولذلك  تعاىل. 
فضل  على  للحصول  لنا  طريقا 
هللا تعاىل فأمران ابلتخلي عن الكرب، 
ولكن أّن لنا أن ننجو من الكرب إذا 
واالنكسار.  ابلتواضع  فراغه  منأل  مل 
ال  الكرب  عن  التخلي  أن  الشك 

حيصل إذا مل نتحَل ابلتواضع.
يف    املوعود  املسيح  بلغ  لقد 
له هللا  قال  إىل حد  الذروة،  تواضعه 
تعاىل يف وحي ابللغة األردية ماتعريبه: 
ُسبل  وتعاىل(  )سبحانه  »َأعجبته 

تواُضِعَك«.
نتأسى  أن  كأمحدين  بنا  وحري   
إبمام الزمان ومبعوث العصر ونتحلى 

ابلتواضع.
الكرمي:  القرآن  يف  تعاىل  هللا  يقول 
متِْش  َوال  لِلنَّاِس  َك  َخدَّ ُتَصعِّْر  ﴿َوال 
يِف اأَلْرِض َمرًَحا ِإنَّ اللََّ ال حُيِبُّ ُكلَّ 

خُمَْتاٍل َفُخوٍر﴾ )لقمان: 19(
لقد وضح لنا هللا سبحانه وتعاىل يف 
هذه اآلية أن ننأى أبنفسنا عن الكرب 
فخورين  األرض  يف  منشي  أال  وأمران 
مبدين الغرور واالستكبار والغطرسة، 
فاهلل  ال حيب الذين ميشون بعناد 

وتكرب.
َمن تواضع هلل رفعَه، وليس من سنة 
أمامه  ير  من  جيعل  أن    هللا 
أييت  فالذي  وخاسرا،  خائبا  تواضعا 

آيت املصري

الِكـرب
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ما  وهذا  أبدا.  يضيع  ال  تعاىل  هللا 
اخلامس  اخلليفة  املؤمنن  أمر  أكده 
إحدى  يف  العزيز  بنصره  هللا  أيده 

خطب اجلمعة قائال:
وكرِه  تعاىل،  هللا  لوجه  تواضع  »فمن 
الكرب ابتغاء مرضاته، وسعى للقضاء 
اجملتمع  من  الكراهية  أسباب  على 
لرضوان هللا تعاىل، سعيا منه ألن ينعم 
هللا  فإن  واألمان،  ابلسالم  اجملتمع 
تعاىل يرفعه رفعة ال ختطر ببال بشر.«

اإلنسان  هالك  أساس  أن  شك  ال 
يغوي  الكرب  إن  الكرب،  الشرك  بعد 
يف  تعاىل  هللا  مبجاهبة  ليقوم  اإلنسان 
عميقة  صلة  وهناك  املطاف،  هناية 
بن الكرب والشيطان. جيب أال يتكرب 
املرء أبي طريقة على اإلطالق، ال يف 
املرتبة والدرجة وال ابلطائفة والنسب 
التكرب  ينشأ  ما  غالبا  ألنه  والطبقة، 

بسبب هذه االعتبارات الدنيوية.
»إن   : املوعود  املسيح  يقول 
هي  رأيي  يف  للتزّكي  املثلى  الطريق 
أن يتخلى اإلنسان عن كل نوع من 
أن  املستحيل  ومن  والتفاخر،  التكرب 
َتِد طريًقا َأفضل منها. فعليه أال يتكرب 
بثروته.«  أو  بنسبه  أو  بعلمه  سواء 
)امللفوظات، اإلصدار اجلديد، اجمللد 

الرابع ص 213-212(
مث يقول : »الِكرب أخطر مرض 

يف  ينشأ  من  وكّل  اإلطالق.  على 
وأان  روحًيا.  مواًت  يلقى  الكرب  نفسه 
أعلم بكّل يقن أّن هذا املرض أسوأ 
أخ  إىل  يتحّول  املتكرب  القتل.  من 
للشيطان، ألن الِكرْب وحده هو الذي 
فإّن  ولذلك  وأخزاه.  الشيطان  أذّل 
املؤمن  إىل  ابلنسبة  األساس  الشرط 
املطلوب  بل  فيه ِكرب،  أاّل يكون  هو 
واحللم.  ابلتواضع  يّتصف  أن  منه، 
فالذين يصطفيهم هللا يّتصفون أبعلى 
)امللفوظات،  التواضع.«  درجات 
ص  الرابع،  اجمللد  اجلديد،  اإلصدار 

)437
تولد  التكرب  صفة  أن  نرى  وهكذا 
شرورا كثرة وشرخا كبرا يف اجملتمع، 
بعيدا  اإلنسان  ينجرف  وابلتكرب 
طرق  مجيع  أمامه  وتنغلق  الدين  عن 

الفضيلة والعمل الصاحل.
الشريف عن جابر:  ورد يف احلديث 

ِمن  »إنَّ  قال:    اللَِّ  َرُسوَل  أنَّ 
يوَم  جملًسا  مينِّ  وأقربُكْم  إيلَّ  أحبُِّكم 
من  وإنَّ  أخالًقا،  َأحاِسَنُكْم  القيامِة 
أبغِضُكم إيلَّ وأبعدُكم مينِّ يوَم القيامِة 
واملتَفيهُقوَن،  قوَن  واملتشدِّ الثراثروَن، 
قالوا: اي رسوَل هللِا، قد َعِلمنا الثراثريَن 
قال:  املتفيِهُقوَن؟  فما  قَن  واملُتشدِّ
الرب  أبواب  )الرتمذي،  ُوَن.«  املُتكربِّ

والّصله ابب يف معايل األخالق(.
  املوعود  املسيح  لنا  شرح  وقد 
معىن الكرب أحسن شرح وبن أنواعه 
أنصح  »إين   : فقال  لنا  ونصح 
الكرب  الكرب ألن  يتجنبوا  أن  مجاعي 
ِجدُّ مكروه يف أعن ربنا ذي اجلالل. 
ا ال تفهمون ما هو الكرب،  ولكنكم رمبَّ
هللا. بروح  أنِطق  فإين  مين  َهموا   َفافـْ

ِمنه  أكثر  ألنه  أخاه  حَيِْقر  من  فكل 
َبراَعًة فهو متكرٌب،  علًما أو عقاًل أو 
للعلم  َمْصدرًا  تعاىل  يرى هللا  ال  ألنه 

الكبر  إن  الكبر،  الشرك  بعد  اإلنسان  هالك  أساس  أن  شك  ال 
المطاف،  نهاية  في  تعالى  الله  بمجابهة  ليقوم  اإلنسان  يغوي 
وهناك صلة عميقة بين الكبر والشيطان. يجب أال يتكبر المرء بأي 
طريقة على اإلطالق، ال في المرتبة والدرجة وال بالطائفة والنسب 
والطبقة، ألنه غالبا ما ينشأ التكبر بسبب هذه االعتبارات الدنيوية.
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شيئا  نفَسه  َيعَترب  بل  والعقل 
أن  على  بقادر  هللا  أليس  ُيْذَكر. 
الذي  ألخيه  وَيهَب  جمنوان  جيعله 
أفضَل  وبراعًة  وعقال  علما  حيتقره 
مما عنده؟ وكذلك فإن الذي حيقر 
أخاه ِبناًء على ماله وَشرَِفه وكرامته 
هللا  أن  ينسى  ألنه  متكرب،  فهو 
تعاىل هو الذي أعطاه هذا الشرَف 
والكرامَة. إنه أعمى وال يعرف أن 
هللا تعاىل قادر على أن ُينـزَل عليه 
السافلن  أسفل  يف  فيقع  دائرًة 
ألخيه  يهب  وأن  البصر،  ملح  يف 
 الذي حيتقره ماال وَثراًء أكثَر منه.
كذلك َمن يـَزُْهو بصحته اجلسدية 
وقوته  ومجاله  حبسنه  يتباهى  أو 
ابحتقار  أخاه  ويذكر  وُقدرِته، 
وَيذكر  ومستهزائ،  منه  ساخرًا 
لآلخرين،  اجلسديَة  أخيه  عيوَب 
عن  غافل  إنه  أيضا.  متكرب  فإنه 
أن  على  يقدر  الذي  اإلله  ذلك 
دفعًة  جسدية  عيواًب  عليه  ُينـزل 
واحدًة وجيعَله َأْسوََأ حااًل ِمن أخيه 
احملتَقر، ويبارك يف قوى أخيه الذي 
احُتقر فال تضعف قواه وال تتعطل 
إىل مدة مديدة، ألنه تعاىل يفعل 
يعتمد  الذي  وكذلك  يشاء.  ما 
على قّوته ومواهبه الذاتية، ويهمل 
الدعاَء والتوّسل إىل هللا، هو أيضا 

القوى  يعرف مصدر  مل  متكرب، ألنه 
 والقدرات، بل ظن نفسه شيئا ُيعتّد به!

أحّبائي، كي  اي  كّله  هذا  فتذكروا 
املتكرّبين  من  هللا  عند  وا  َعدُّ تـُ ال 
غافلون. وأنتم  بخر،  أو   بشكل 

ألخيه  خاطئة  ُيصّحح كلمة  فالذي 
الِكرب.  من  نصيبا  انل  قد  ِبِكرْب، 
أخيه  إىل  اإلصغاء  يريد  ال  والذي 
عنه،  بوجهه  ويشيح  وأدب،  بلطف 
قد انل نصيبا من الِكرب. والذي ينتابه 
فقر  أخ  إذا جلس  شعور ابالمشئزاز 
حمتاج بقربه، قد انل نصيبا من الِكرب. 
إىل  واستهزاء  ابزدراء  ينظر  والذي 
شخص يصّلي ويدعو، قد انل نصيبا 
الِكرب. والذي ال يريد أن يكون  من 
طاعة  ومرَسله  هللِا  ملبعوث  مطيًعا 
الِكرب.  من  نصيبا  انل  قد  كاملة، 
والذي ال ُيصغي ملبعوث هللا ومرَسله، 
نصيبا  انل  قد  بتدّبر،  يقرأ كتبه  وال 

المتكبـــر يتحـــّول إلـــى أخ للشـــيطان، ألن الِكْبـــر وحـــده 
هـــو الـــذي أذّل الشـــيطان وأخـــزاه. ولذلك فإّن الشـــرط 
األســـاس بالنســـبة إلى المؤمـــن هـــو أاّل يكون فيـــه ِكبر، 
بـــل المطلوب منـــه، أن يّتصـــف بالتواضع والحلـــم. فالذين 
يصطفيهـــم اللـــه يّتصفـــون بأعلـــى درجـــات التواضـــع.

أال  حتاولوا  أن  فعليكم  الِكرب.  من 
يكون فيكم أي نوع من التكرب لئاّل 
 هَتَلكوا، ولتفوزوا أنتم وأهلكم ابلنجاة.

الذي  ابلقدر  وَأِحّبوه  هللا  إىل  أنيبوا 
هذه  يف  أحد  به  حُيَّب  أن  ميكن 
الذي  ابلقدر  رّبكم  واخشوا  احلياة، 
ميكن ألحد أن يشى أحًدا يف هذا 
العامل. كونوا طاهري القلوب والنوااي، 
وكونوا لطفاء متواضعن مساملن وغر 
مؤذين لكي ُترمحوا«. )نزول املسيح، 
ص   ،18 اجمللد  الروحانية،  اخلزائن 

)402
ممن  نكون  أن  تعاىل  هللا  نسأل 
يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن 
أنواع  وتعاىل كافة  تبارك  هللا  جينبنا 
الكرب وأن نكون من الناجن السائرين 
أن  هللا  ونسأل  التواضع  دروب  على 
والغطرسة  الكرب  من  نفوسنا  يطهر 

والتفاخر... آمن.


