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  شرح مقدمة الباب
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 الحمد هلل، والصالة والسالم عمى رسول اهلل، أما بعد: 
سن الترتيب والتبويب، بعد أن ذكر باب في ىذا الكتاب من جية ح   -رحمو اهلل-فكما ىي عادة المصنف 

 م،واحتقارى ،وازدراء الناس ،والترفع ،، والكبر ىو التعاظم"تحريم الكبر واإلعجاب"ـبباب يتصل بأتبعو  "التواضع"
ر الحق ىو ، وبط  (1)ط الناسوغم   ،ر الحقببط   :كما سيأتي في الحديث -صمى اهلل عميو وسمم-وقد فسره النبي 

أو يذكر  ،ى سبيل التعميمأو يذكر لو ذلك عم ،ذكر لو ذلك عمى سبيل التسديدأن اإلنسان يرد الحق حينما ي   ،رده
نيى عن المنكر أو نحو ذلك، يرد الحق ويأنف ويأبى، ولذلك ي  و مر بالمعروف ؤ لو ذلك عمى سبيل األمر حينما ي  

وما ىي الحيمة كي  ،ما ىو السبيل معو، تجد بعض الناس من فيو شيء من التكبر لربما يعجز المصمحون
من حولو بسبب انحراف في السموك  عانىولربما  ،كبيرة مو معاناةى أىولربما عان ؟يتوصموا إلى إصالح خمل فيو

 و ال يقبل من أحد، وكثيرًا ما نجد ىذا الجواب لألسف الشديد. عرفلكن لت ،أو نحو ذلك
حينما يشتكي األوالد و الزوجة أو نحو ذلك  ،لدى األب ،طرح عادة إلصالح انحرافات لدى الزوجالسؤال الذي ي  

عن أقرب طريق يقبل منو ويقدر كالمو فكان الجواب في كثير من الحاالت محبطًا أنو ال  ، ابحثوا؟يقبل ممن
لزوجة عن زوجيا، ىو أنو ال يرى الناس شيئًا، ىذا كالم األبناء أحيانًا عن أبييم، أو كالم ا ،يقبل من أحد شيئاً 

وأن ىؤالء  ،، وأنو أبصر بيميو أفضل من رأي اآلخرين، وأنو أعمم من اآلخرينأىو يرى أن ر ال يعتد بأحد، 
صمى اهلل عميو - ىذا ىو الكبر الذي قال فيو النبي  ،يوب والنقائص ما يكفي لرد كالميمعجميعًا عندىم من ال

  .(2)((ال يدخل الجنة من كان في قمبو مثقال ذرة من كبر)): -وسمم
يوم  -عز وجل-ولذلك يجازييم اهلل  ،ل الذرايرى الناس كأمث ،ال يرى الناس شيئاً  ،ىو احتقارىمط الناس وغم  

تبارك -   ، واهلل (3)ىم الناس بأقداميم في أرض المحشرر يطؤ بأنيم يكونون أمثال الذ -أعني المتكبرين-القيامة 
 اْلَعاِقَبُة ِلْمُمتَِّقيَن{}ِتْمَك الدَّاُر اْْلِخَرُة َنْجَعُمَيا ِلمَِّذيَن ََل ُيِريُدوَن ُعُموِّا ِفي اْْلَْرِض َوََل َفَساًدا وَ  يقول: -وتعالى

الضعفاء ويترفع عن الناس، وليذا كان أكثر أىل الجنة  ،المتكبر يريد العمو في األرضف ،[83]القصص:

                                                 

 (.91أخرجو مسمم، كتاب اإليمان، باب تحريم الكبر وبيانو، برقم ) - 1

 .المصدر السابق - 2

د في (، وأحم2492، برقم )-صمى اهلل عميو وسمم-أخرجو الترمذي، في أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول اهلل  - 3
))يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال يغشاىم الذل من كل مكان، فيساقون (، ولفظيما: 6677المسند، برقم )

، وحسنو األلباني في صحيح إلى سجن في جينم يسمى بولس تعموىم نار األنيار يسقون من عصارة أىل النار طينة الخبال((
 (.8848الجامع، برقم )



الكبر ممن  وليذا كان أىل ؛مة أتباع األنبياءوىم عا ،؛ ألن العادة أن ىؤالء أىل تواضع ويقبمون الحق(4)والفقراء
َل َىَذا اْلُقْرآُن َعَمى َرُجٍل ِمَن اْلَقْرَيَتْيِن َعِظيٍم{ }َوَقاُلو ردوا دعوة األنبياء  }َأَىَذا الَِّذي َيْذُكُر ، [31:]الزخرفا َلْوََل ُنزِّ

 {ْوََل َأْن َصَبْرَنا َعَمْيَيا}ِإْن َكاَد َلُيِضمَُّنا َعْن آِلَيِتَنا لَ واالحتقار،  االزدراءيقولونو عمى سبيل ، [36:]األنبياء آِلَيَتُكْم{
}َلْو َكاَن َخْيرًا َما  ، وقالوا:[27]ىود: { الَِّذيَن ُىْم َأرَاِذُلَنا}َوَما َنرَاَك اتََّبَعَك ِإَلَّ : ويقولون عن األتباع ،نعم [42]الفرقان:

ي ل من حطاميا كثيرًا ىو الذفالمحص   ،فمقياسيم وميزانيم ىو عرض ىذه الدنيا الزائل [11]األحقاف: {َلْيوِ َسَبُقوَنا إِ 
قد ويقيسون الحق والباطل بمثل ىذا، و  ،والمنزلة الرفيعة ،المقام السامي ويكون لو ،ار ىؤالء الناسيرتفع في أنظ

}َأْم َأَنا وفرعون يقول:  ،الكبر -عمييم الصالة والسالم-    كان ذلك سببًا عظيمًا من أسباب رد دعوة األنبياء 
ْنَياُر َتْجِري }أََلْيَس ِلي ُمْمُك ِمْصَر َوَىِذِه اْْلَ ويقول: ، [52]الزخرف: َيَكاُد ُيِبيُن{َخْيٌر ِمْن َىَذا الَِّذي ُىَو َمِييٌن َوََل 

}ِتْمَك الدَّاُر اْْلِخَرُة َنْجَعُمَيا  ،، ىذا المقياس عنده في االستحقاق واالرتفاع والرتبة والمنزلة[51]الزخرف: {ِمْن َتْحِتي
-لم يحصل لو العمو ن بل إرادة العمو في األرض وا   ،العمو في األرض نإذ ،{ي اْْلَْرضِ ِريُدوَن ُعُموِّا فِ ِلمَِّذيَن ََل يُ 

ال )): -صمى اهلل عميو وسمم-فإن ذلك قد يحول بينو وبين الجنة، وليذا قال  -ألن ما كل مريد يحصل لو مراده
فيحتاج إلى أن  ،ذا الخمقبمعنى أن الجنة ال يصمح فييا ى ،((مثقال ذرة من كبريدخل الجنة من كان في قمبو 

نما يمحص ويذىب في كير النار حتى يذىب ما في نفسو وقمبو من حيم ص، ليس معناه أنو يخمد في النار، وا 
 .ًا من ىذه اآلفاتينزي ،نقيًّا ،فيدخل الجنة طيباً  ،والتعاظم ،ىذا الزىو

-يا التواضع، وأما الخالق    يصمح لوالعبودية إنما  ،فالمقصود أن المخموق زينتو وحميتو ورفعتو في العبودية
إذا اتصف  -تبارك وتعالى-الكبر فيو وصف كمال فيو، كثير من صفات اهلل  وفإن من شأن -جل وعال

ينًا في حقو، مثل الرحمة، العزة، المحبة، الكرم، وما إلى ذلك وىناك أوصاف المخموق بيا فإن ذلك يكون ز  
 ل. ال تصمح لممخموق بحال من األحواكالكبر 
عمييم -تغيير دين األنبياء  ،، والفساد ضد الصالح[83]القصص: }ََل ُيِريُدوَن ُعُموِّا ِفي اْْلَْرِض َوََل َفَساًدا{قال: 

 يي داخمة في ىذا المعنى الفساد،ف -تبارك وتعالى-إشاعة الفاحشة بل كل معصية هلل  ،-الصالة والسالم
العاقبة في الدنيا وفي اآلخرة عمى حد سواء، قد يموت الفرد وال يدرك العاقبة  [83]القصص: }َواْلَعاِقَبُة ِلْمُمتَِّقيَن{

عمييم -فالرسل وأتباع الرسل  ،ولكن المجموع يدركون العاقبة في الدنيا ،في الدنيا لكنو يدرك في اآلخرة والبد
ن ذىب أفراد  والنصر ولو بعد حين، ،تكون العاقبة ليم فيكون ليم الظيور والغمبة -الصالة والسالم بضوا وق  وا 

  ولكن البقية تدرك ذلك.  ،وماتوا قبل أن يروا النصر
، الخطاب موجو في ظاىره -تبارك وتعالى-ىذا تأديب من اهلل  [18]لقمان: }َوََل َتْمِش ِفي اْْلَْرِض َمَرًحا{قال: 

ىو القدوة  - عميو وسممصمى اهلل-ألنو  ؛وال شك أنو خطاب متوجو إلى أمتو -صمى اهلل عميو وسمم-إلى النبي 
 .عميو الصالة والسالم-واألمة تخاطب في شخص قدوتيا ومقدميا  ،واألسوة

فيل الفرح مذموم  ًحا{}َوََل َتْمِش ِفي اْْلَْرِض َمرِ  :وفي القراءة األخرى ،المرح فسره بعض أىل العمم بالفرحو 
  .؟بإطالق

                                                 

(، ومسمم، كتاب الجنة وصفة 5196رجو البخاري، كتاب النكاح، باب ال تأذن المرأة في بيت زوجيا ألحد إال بإذنو، برقم )أخ - 4
 (.2846نعيميا وأىميا، باب النار يدخميا الجبارون والجنة يدخميا الضعفاء، برقم )



نما من أىل العمم من يفسر ىذا بالزمو ،ال :الجواب متبخترًا في حال  :أي }َوََل َتْمِش ِفي اْْلَْرِض َمَرًحا{فيقول:  وا 
ولكن عمى كل حال يمكن أن نفسره بظاىره إذا  ،الزمالبوىذا قد يكون من قبيل التفسير  ،تبختر وزىو وتعاظم

والفرح الذي       نيي عن المرح  }َوََل َتْمِش ِفي اْْلَْرِض َمَرًحا{المقصود ىنا إن  وذلك أن يقال: تبين المراد،
، ىذا مذموم، وليذا قال أىل اإليمان والعقالء ءوالخيال ،والفخر ،عجابواإل ،يحمل صاحبو عمى العمو والزىو

 }ََل َتْفَرْح ِإنَّ المََّو ََل ُيِحبُّ اْلَفِرِحيَن{ :وأىل العمم ممن شاىدوا قارون حينما خرج عمى قومو في زينتو
}ُقْل يقول:  -رك وتعالىتبا-الفرح ليس بمذموم بإطالق، اهلل ف، ِفي اْْلَْرِض َمَرًحا{ }َوََل َتْمشِ  :وىنا [76]القصص:

عز -فالفرح أنواع منو نوع يحبو اهلل ، [58]يونس: ِبَفْضِل المَِّو َوِبَرْحَمِتِو َفِبَذِلَك َفْمَيْفَرُحوا ُىَو َخْيٌر ِممَّا َيْجَمُعوَن{
عزاز الدين، والفرح بما يقرب إلى اهلل  ،اإلسالمويؤجر اإلنسان عميو كالفرح بنصر  -وجل من  -عز وجل-وا 
وىكذا  ،-رضي اهلل عنو-يقال لكعب بن مالك  ،بخير يوم مر عميك أو طمع عميك منذ ولدتك أمك ر  أبش   ،التوبة

 -نورضي اهلل ع-وعمر  ،مما يرفع العبد ويقربو في سمم العبودية المطالب العالية ، وتحصيلالفرح بحفظ القرآن
فرح بو وىذه غنيمة ال شك أنيا من حصمت لو أنيا نعمة تحتاج الناس، ىذا ي   ظ القرآن فنحر جزورًا فرحًا ودعاحف

يفرح بأنو قد  ،إلى شكر، وىناك فرح مباح وىو الفرح في الدنيا التي ال تطغيو وال تمييو فرح أنو ربح في تجارتو
ىذا جائز ال إشكال فيو، وىذه  ،مطموبات الدنيا ونحو ذلك ل مطموبًا مننجح في االختبار، يفرح بأنو قد حص  

  واإلسالم ما جاء ليصادم الفطر.  ،طبيعة النفس البشرية
 }َوََل َتْمِش ِفي اْْلَْرِض َمَرًحا{ م، ىذا الذي جاءت فيو ىذه النصوصىو الفرح المحر  :والنوع الثالث من الفرح

جب والتبختر، وال زال الناس إلى يومنا ىذا يعبرون بالفرح عن يحمل عمى الزىو والعوالمقصود بو الفرح الذي 
يعني عندىم  و؟ما المقصود بـ ،آل فالن فرحون بأنفسيم ،بنفسو حٌ ىذا المون من السموك والخمق يقال: فالن فر  

عندىم شيء من متاع الحياة الدنيا فكان ذلك سببًا لترفعيم عمى  ،عندىم شيء من العرض ،شيء من المال
      . [76]القصص: }ََل َتْفَرْح ِإنَّ المََّو ََل ُيِحبُّ اْلَفِرِحيَن{ ىذا فرح مذموم ،الناس ورؤية النفس والعجب وما شابو ذلك

، اآلية [18]لقمان: ا ِإنَّ المََّو ََل ُيِحبُّ ُكلَّ ُمْختَاٍل َفُخوٍر{}َوََل ُتَصعِّْر َخدََّك ِلمنَّاِس َوََل َتْمِش ِفي اْْلَْرِض َمَرحً  قال:
ر ع  البعير مثاًل فيو ص   اميل ويقال: ىذتصعر يعني ت   ،األولى في اإلسراء وىذه في لقمان، ال تصعر خدك لمناس

يم اعتالل بسببو يحصل ل ،أو نحو ذلك ف الرقبة كما يحصل لمناس بسبب شد  تمتفبمعنى أنو فيو شيء في عنقو 
    ما المقصود بو؟  {}َوََل ُتَصعِّْر َخدََّك ِلمنَّاسِ  ،رع  ر مصاب بالص  ع  ص   :فيقال ،ميل الوجوفي  

لكن لو فعمو اإلنسان أشاح  ،تكبرهل يواجييم ال ،المقصود بو أن اإلنسان ال يواجو الناس كبرًا إذا تحدث معيم
 ،فإن التأديب والتعزير تارة يكون بالضرب ،يره يعني ممن أراد أن يؤدبووتأديبًا ألحد لولده أو لغ ،بوجيو تعزيراً 

يعني من الناس من يحتمل ىذا، ومنيم من يصمح لو  ،بحسبو وكل   ،وتارة يكون باإلشاحة ،وتارة يكون باليجر
 ،يترفع ،فيذا ليس ىو المراد لكن أن يكون ذلك خمقًا لإلنسان يكمم الناس ىكذا ،ومنيم من يصمح لو ىذا ،ىذا

 ،متكبرًا إن شئت أن تفسر بالالزم :كما سبق َوََل َتْمِش ِفي اْْلَْرِض َمَرًحا{َوََل ُتَصعِّْر َخدََّك ِلمنَّاِس }يتكبر عمييم 
ماذا ال ل ،تدل عمى التعميل "إن  " ،ىذا التعميل {ِإنَّ المَّوَ }أو فرحًا ذلك الفرح الذي يحمل صاحبو عمى التعاظم؛ 

 ،والكبر والعجب ءوالمختال ىو صاحب التبختر والخيال {المََّو ََل ُيِحبُّ ُكلَّ ُمْختَاٍل َفُخورٍ }ذا؟ ألن يفعل اإلنسان ى
أو العموم أو  ،در العقميةأو الق   ،أو اإلمكانات ،الذي رأى نفسو وينظر في عطفيو ويعجب بما لو من األمالك



أو نحو  ،أو أنو قد حصل رتبًا وظيفية ،د حصل عمماً أو أنو ق ،يرى نفسو أنو قد حصل ثروة ،غير ذلك فيفرح بيا
كان إذا مشى ال تفارق  بن الحسين زين العابدينوكما سبق عمي  ،بطريقة معينةى مشذلك ويختال ويمشي إذا 

مع أن اهلل أدبنا  ويداه جنبيو أو فخذيو، وأما الذي يمشي بزىو وتعاظم فكأنما يمشي واألرض بما رحبت ال تسع
ُُوًَل{}َوََل فقال:  ََ اْلِجَباَل  ََ اْْلَْرَض َوَلْن َتْبُم عرف ، فيقول: ا[37]اإلسراء:  َتْمِش ِفي اْْلَْرِض َمَرًحا ِإنََّك َلْن َتْخِر
إنما ىو  ،تنقب األرض بيذا الضربلن  ،األرض فمن تخرق األرضبحينما تضرب عمى رجمك  كإن ،قدرك

ََ اْْلَْرَض{ى القول اآلخر ماذا عسى أن تؤثر في األرض، وعم -نممة- ضرب ذرة لن تقطع  }ِإنََّك َلْن َتْخِر
ََ }عمى الناس وتتكبر عمييم فتطاول السماء بأنفك األرض بمشيتك، ولن تطاول السماء حينما تشمخ  َوَلْن َتْبُم

ُُوًَل  ذا أراد اإلنسان أن يعرف حقيقة ىذا المعنى فمينظر إلى الناس حينما ينظر إلييم م{اْلِجَباَل  ن مكان ، وا 
نما ترى بيوتيم  ،بل ال يرون أصالً  ،مرتفع أو حينما ينظر إلييم من الطائرة أو نحو ذلك يرى الناس أمثال الذر وا 

الطائرة فإنو ق في ىكأنيا لعب صغيرة تومض في الميل، المدن أحيانًا العواصم حينما يراىا اإلنسان في ارتفاع شا
ر وكم فييا من بط   ،وكم فييا من مختال ،وكم فييا من متعاظم ،في األرض في الميل مضيئة قعب  كيراىا تمر 

وقربناىا حتى وصمنا إلى  ،وقد عرضنا مرة صورة فضائية لألرض من بعيد حقيقية ،!وىي بيذا المقدار ،رأش  
من بعيد ال يظير فييا شيء ال من العمارات  أن األرض قاع صفصفورأيتم كيف  ،المسجد الذي نحن فيو

كل ىذا ال يظير، فاإلنسان صغير  ؟وأين المتكبر والمتعاظم والذي يرى نفسو ؟فأين المتبختر ،اىقةوالبنايات الش
  . ؟!ينبغي أن يعرف قدره فمماذا يتعاظم ويتكبر

 ،بو عن الناس تكبرًا عمييم تميمو وتعرض :أي {ُتَصعِّْر َخدََّك ِلمنَّاسِ }ومعنى ": -رحمو اهلل-يقول المصنف 
}ِإنَّ َقاُروَن َكاَن ِمْن َقْوِم  بالالزم، وقال تعالى: وكما سبق أن ىذا قد يكون من قبيل التفسير ،"التبختر :حوالمر  

نَّ اَل َلُو َقْوُمُو ََل َتْفَرْح إِ ُموَسى َفَبَغى َعَمْيِيْم َوآَتْيَناُه ِمَن اْلُكُنوِز َما ِإنَّ َمَفاِتَحُو َلَتُنوُء ِباْلُعْصَبِة ُأوِلي اْلُقوَِّة ِإْذ قَ 
 ،كان من قوم موسى فبغى عمييم ،من بني إسرائيل ،، قارون من قوم موسى[76]القصص: المََّو ََل ُيِحبُّ اْلَفِرِحيَن{

والبغي ىو تجاوز الحد  ،اهلل لم يذكر ىذا البغي ما الذي حصل بالضبط؛ ألن ذلك ال يعنينا حصل منو بغي
وكان يعمل بشيء  ،وظمميم ،وأساء إلييم ،من قبل فرعونبعضيم يقول: كان قيمًا عمى بني إسرائيل  ،والعدوان

صمى -إضافة إلى نكاية فرعون بيم، وبعضيم يقول: إنو تطاول عمى موسى  ،من العسف والقير واإلذالل ليم
      إلى غير ذلك من األقاويل، كل ذلك ال حاجة إليو. -اهلل عميو وسمم

من الثالثة  :بعضيم يقولالعصبة  {وِز َما ِإنَّ َمَفاِتَحُو َلَتُنوُء ِباْلُعْصَبِة ُأوِلي اْلُقوَّةِ َفَبَغى َعَمْيِيْم َوآَتْيَناُه ِمَن اْلُكنُ }
العشرة إلى األربعين، وبعضيم يقول: خمسة عشر، وبعضيم يقول: واحد وعشرون،  وبعضيم يقول: ،إلى العشرة

بعضيم  ،بالعصبة ءالمفاتح تنو  {اْلُعْصَبةِ َلَتُنوُء بِ } ،من الناس ىم الجماعة العصبةف ،وبعضيم يقول: أربعون
يعني ليست  ،بالمفاتيحالعصبة  ءتنو لأي  {َلَتُنوُء ِباْلُعْصَبةِ } ،يقول: ىذا من القمب وىو لون من األلوان البالغية

تنوء أي قالوا: تنوء العصبة يعني ناء بالشيء أي أثقمو وأرىقو لثقمو، تنوء بالعصبة  ،المفاتيح تنوء بالعصبة
جماعة من الرجال األقوياء يعجزون عن حمل المفاتيح فقط، مفاتيح ىذه الكنوز  ،لعصبة بيا تعجز عن حممياا

في ىذا، لكن يكفي لمعرفة ضخامتيا  مفسرون يذكرون مبالغات كثيرة جدًّاوال ؟ما قدرىا ؟إذًا فكيف بيذه الكنوز
  . ؟!نوزتمك الك افما شأن إذً  ،ى العصبة من الرجالأن المفاتح تثقل عم



ذلك  {ِإنَّ المََّو ََل ُيِحبُّ اْلَفِرِحينَ } ،ال تفرح الفرح المذموم {ِإْذ َقاَل َلُو َقْوُمُو ََل َتْفَرْح ِإنَّ المََّو ََل ُيِحبُّ اْلَفِرِحينَ }قال: 
َِ ِفيَما آتَاَك المَُّو الدَّاَر اْْلِخَرَة{الفرح النوع الثالث الذي ذكرتو، وقالوا لو:  طمب اآلخرة ايعني  [77]القصص: }َواْبَت

َِ ِفيَما آتَاَك المَُّو الدَّاَر اْْلِخَرَة َوََل َتْنَس َنِصيَبَك ِمَن الدُّْنَيا{ ،واعمل صالحاً  بالدنيا وأنفق وقدم لنفسك  }َواْبَت
 حتاج إليو،نصيبك من الدنيا بإصالح شأنك منيا واألخذ منيا بقدر ما ت بعضيم يقول: ال تنس   [77]القصص:

}َوَأْحِسْن َكَما  ،-عز وجل-والعمل لطاعة اهلل  ،نصيبك من الدنيا أن تستغمو آلخرتك وبعضيم يقول: وال تنس  
أحسن إلى الناس وأحسن إلى نفسك كما أحسن اهلل إليك بالمال والعقل والعمم  [77:]القصص َأْحَسَن المَُّو ِإَلْيَك{

وتمنوا أن  ،ثم بعد ذلك أعجب بو من أعجب [79]القصص: ِفي ِزيَنِتِو{ }َفَخَرَج َعَمى َقْوِموِ  إلى أن قال: ،واإلدراك
أىل العمم  يمعاتبف [79]القصص: }َيا َلْيَت َلَنا ِمْثَل َما ُأوِتَي َقاُروُن ِإنَُّو َلُذو َحظٍّ َعِظيٍم{ يكون ليم مثل مال قارون

ب اآلخرة خير من ىذا الذي أعطيو ان ثو إ :وقالوا ليم بالعواقب وحقائق األشياءوالبصر في األمور والمعرفة 
قارون، الشاىد كانت النتيجة في النياية أنو اهلل خسف بو وبداره األرض، ابتمعتو األرض وانتيى كل شيء، 

مر حقو من وأنيم لم يعطوا األ ،وعرفوا خطأىم ،عند ذلك أفاق أولئك الذين أعجبوا بو ًا بعد ذلك،وصار خبر 
   أعمم. واهللالحكم والتصور الصحيح، 

 وعمى آلو وصحبو وسمم. ،وصمى اهلل وسمم عمى نبينا محمد
 


