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 الحمد هلل، والصالة والسالم عمى رسول اهلل، أما بعد: 
قال: قال  -رضي اهلل عنو-حديث أبي ىريرة  -اهللرحمو -أورد المصنف  "تحريم الكبر واإلعجاب"ففي باب 
وليم عذاب  ،كييم، وال ينظر إلييمثالثة ال يكمميم اهلل يوم القيامة، وال يز )): -صمى اهلل عميو وسمم-رسول اهلل 

 رواه مسمم.  ،(1)((وممك كذاب، وعائل مستكبر شيخ زان، :ليمأ
 الحديث.  ((ثالثة ال يكمميم اهلل)) :-صمى اهلل عميو وسمم-قولو 

وقد يوجد من بعد  ،وليس ثالثة أشخاص، فيؤالء قد يكون منيم أعداد كبيرة من الناس ،المقصود ثالثة أصناف
فيم  ،ماليين من ىؤالءقد يوجد األلوف أو ال إلى أن يرث اهلل األرض ومن عمييا -صمى اهلل عميو وسمم-آدم 

 ثالثة أصناف.
تبارك -واهلل  ،أنو ال يكمميم تكميم الرضا -واهلل تعالى أعمم-والمقصود بو  (ة(ثالثة ال يكمميم اهلل يوم القيام))

موسى  -تبارك وتعالى-هلل افيو يتكمم متى شاء كيف شاء، وقد كمم  ،كما ىو معموم يتصف بالكالم -وتعالى
، (2)((أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي)) في ليمة المعراج، -صمى اهلل عميو وسمم- اتكميما، وكمم محمدً 

اِلَدِتَك{: -صمى اهلل عميو وسمم-م يوم القيامة فيقول لعيسى كم  وكذلك أيضًا يُ  ُكرم ِهعمَمِتي َنَميمَك ََْنَمى َْ  }اذم
ُأم َي ِإَلَهيمِن ِمنم ُدِْن المَِّ { ، ويقول:[111]المائدة: ِْهي َْ  .، إلى غير ذلك[111]المائدة: }أََأهمَت ُقممَت ِلمهَّاِس اتَِّخُذ

ىانة قبل عذره،استعتاب من أجل أن يعتذر العبد فيُ  ويكمم تكميم ،تكميم رضا  يكممفاهلل كما  ،ويكمم بتكميم تبكيت وا 
ْا ِفيَها َْاَل ُتَكم ُمِْن{ ألىل النار: -تبارك وتعالى-يقول اهلل  َسُئ ، وىذا ىو وجو الجمع بين [111:]المؤمنون }اخم

أو غير ذلك  ،م كما جاء في ىذا الحديث في ىؤالء األصناف الثالثةما جاء من نفي تكميميإثبات التكميم وبين 
  نفي التكميم. من مما جاء في القرآن 

بتزكية النفوس في الدنيا  -تبارك وتعالى-والتطيير يحصل من اهلل  ،بمعنى ال يطيرىم ((وال يزكييم))قولو: 
َقدم َخاَب َمنم َدسَّاَها{ *نم َزكَّاَها }َقدم َأفمَمَح مَ  واهلل يقول: ،باإليمان والعمل الصالح والتقوى  ،[11-9]الشمس: َْ

 لى من كل خبٍث حتى يدخوتكون التزكية أيضًا في اآلخرة بأن يزكي اهلل العبد من األرجاس واألدناس فينق  
َها َما فِ  :-عز وجل-م من الغل كما قال اهلل وليذا تنقى نفوسي ؛فإن الجنة ال يدخميا خبيث ،الجنة َهَزنم ي }َْ

}   .[43]األعراف: ُصُدْرِِهمم ِمنم ِغلٍّ

                                                 

معة بالحمف، وبيان الثالثة الذين أخرجو مسمم، كتاب اإليمان، باب بيان غمظ تحريم إسبال اإلزار، والمن بالعطية، وتنفيق الس - 1
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(، في كتاب مناقب األنصار، باب 3111(، وبرقم )3211أخرجو البخاري، كتاب بدء الخمق، باب ذكر المالئكة، برقم ) - 2
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ر إلى خمقو ظنا -تبارك وتعالى-، فاهلل ر الرضاظ، المقصود بو ال ينظر إلييم بن((وال ينظر إلييم))وقولو: 
ولكن ىذا النظر العام لمخمق غير النظر الخاص، فالمنفي ىنا  ،فاهلل يراىم جميعاً  ،أجمعين، وال يفوتو منيم شيء

 خاص. ىو النظر ال
وال ينظر  ،إذا كان اهلل ال يكمم العبد -وما سبق يدل عميو أيضاً -إضافة إلى ما سبق  ((وليم عذاب أليم))وقولو: 

، ((عائل مستكبر ،شيخ زان، وممك كذاب)) : ينتظر إال العذاب األليم، ذكر ىؤالء األصناف الثالثةالف ،إليو
فاإلنسان يمر بمراحل عمرية  ،إن الشيخ من بمغ الخمسين بعضيم يقول: ،لشيخ الزاني ىو من تقدمت بو السنوا

ن كانوا يختمفون عمى التفاصيلنيذكرىا العمماء ويسمو  متى يكون اإلنسان كياًل؟ بعضيم يقول:  ،يا بأسمائيا وا 
ُيَكم ُم الهَّ : -صمى اهلل عميو وسمم-قال في عيسى  -تبارك وتعالى-ألن اهلل  ؛يكون كياًل إذا بمغ الثالثين اَس }َْ

} َكهمالا ِد َْ بمغ الثالثة والثالثين أو نحو ذلك،  وقدرفع  -صمى اهلل عميو وسمم-، وعيسى [41]آل عمران: ِفي المَمهم
ن كانوا ال يتفقون  ،فالمقصود أن أىل العمم يذكرون ىذه المراحل في عمر اإلنسان وما يطمق عمى كل مرحمة وا 

المقصود ىو اإلنسان الذي و  ،شيخ ىو من بمغ الخمسينلكن منيم من يقول: إن ال ،عمى بعض التفصيالت
، (3)((مط زانشي  أُ )) :ولذلك جاء في الحديث اآلخر ،ة، ضعفت غرائزهيتقدمت بو السن فضعفت قوتو الغريز 

والتصغير ىنا لمتحقير، فيذا اإلنسان الذي  ،قال لو: أشيمطياألشيمط ىو اإلنسان الذي قد شاب، وعاله الشيب فو 
ويزني ىذا يدل عمى أن السوء متغمغل في باطنو وأعماقو، أنو يقارف ما يقارف  -نسأل اهلل العافية-ة بيذه المثاب

 وقوة الرادع والوازع. والمنكر والفجور مع ضعف الداعي  من الشر والفساد
 وساء سبيال، لكن الناس يتفاوتون أيضًا في الفاحشة ،وىو فاحشة ،ضعف الداعي أن الزنا محرم عمى الجميع
فالصدقة تصدر من اثنين يكون بينيما كما بين السماء واألرض،  ،كما يتفاوتون أيضًا في الطاعة المعينة

والمعصية تصدر من اثنين يكون بينيما كما بين السماء واألرض، ىذا قد تصدر منو المعصية وىو في حال 
 ،فتكون أعظم ،مستخف   ،بيا متبجح مستيتر فرحوىو من الوجل والخوف والحياء من اهلل، وىذا تصدر منو 
حصل لو من كمال و يكون قد ضعفت قوتو الغريزية،  يوجرمو أكبر، فيذا اإلنسان الذي بيذه المثابة الشيخ الزان

تجعمو يتريث في  أمورٌ  -ومما شاىد فييا وسمع ووقف عميو-ومر بو من الحياة  ،العقل والمعرفة والتجربة
السيما ىذه األمور المدنسة من المنكرات  ،يء فيو ضرر محض عميووال يقدم عمى ش ،وال يستعجل ،األمور

 ،كمو ذلكفيقدم عمييا ىذا مع  ،رش، وتختمط بسببيا األنسابوتموث وتمطخ الفُ  ،الفاحشة التي تدنس العرض
 ،خالص ،ما يرجى لو ،ى لو الرشد بعد ذلكرجَ ال يُ فإنو وليذا إذا كان ىذا اإلنسان بمغ ىذه المبالغ في السن 
يرجى لو فيما بعد صالح الحال، لكن إذا رأيتو وقد عال  ،إنسان في شبابو لربما يقصر يضعف أو نحو ذلك

 ،وكمال العقل ،وال يرجى لو صالح الحال ،لو بعد ذلك الرشد ىرجَ يُ شيمط فال مفارقو الشيب وصار بيذه المثابة أُ 
  .شاء اهللإذا رأيت مراىقًا في تمك المرحمة فال ترجوه بعد ذلك إال أن ي

شنيعة رجل  ،ت عظيمة في حقو، كبيرةر ويفعل ىذه الجريمة فصا ،وقوة الوازع الداعي،ىذا مع ضعف  :فأقول
، (4)((و حتى بمغ ستين سنةمَ إلى رجل أميَ  اهللُ  رَ أعذَ )) :-صمى اهلل عميو وسمم-بيذه المثابة، وليذا قال النبي 
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كُ : -تبارك وتعالى-وفي قولو  َلمم ُهَعم رم َْ َجاَءُكُم الهَِّذيُر{}َأ بعضيم يقول:  ،[31]فاطر: مم َما َيَتَذكَُّر ِفيِ  َمنم َتَذكََّر َْ
وليس المقصود اآلن الكالم عمى  ،وقيل غير ذلك ،معناه أن األجل قد قرب فيو نذير ،جاءكم النذير ىو الشيب

   الراجح في المعنى. 
فالكذب ىو ضعف وخور في النفس، فال  ،ن عادة لضعفو، إنما يكذب اإلنسا((وممك كذاب ،شيخ زان))قال ىنا: 

أما الممك  فيكذب، فيضطر إلى أن يقول غير الحقيقة خوفًا منيم ،والصدق ،يستطيع أن يواجو اآلخرين بالحق
فإذا صار يكذب فمعنى ذلك أن السوء والفحش والفساد  ،يخاف من أحد، فالناس كميم من رعيتو وجندهال ف

ولكن االنحراف إذا تمكن في النفس صار سجية  ،ل نفسو، ال شيء يدعوه إلى الكذبمتغمغل متجذر في داخ
ن  ،مك معموم أنو ىو التصرف المطمق، ىذه حقيقتووالمُ  ،لإلنسان، ىذا الممك الكذاب ويمكن أن يؤخذ من ىذا وا 

أن الكذب يكون الداعي عنده إلى الكذب  أو يستفاد من ذلك أن من قل   ن ال يصدق عميو الحديث لكنو يفيمكا
، األب يكذب عمى أطفالو افي حقو أشد، كالذي يكذب عمى أطفالو مثاًل ما الداعي ليذا؟ األم تكذب عمى أطفالي

إنو  :فيذا يكذب مع ضعف الداعي، ال أقول ،افعل كذا وأعطيك كذا، سأذىب بكم إلى مكان كذا، ثم ال يفعل
ظم، ائدة أن ضعف الداعي إذا حصل فإن الذنب يكون أعو يستفاد ىذه الفإن :لكن أقول ،ينطبق عميو الحديث

، ومع ذلك لمكذب فيو حاجة إلى الكذب عمومًا مع صاحبو أو نحو ذلك في أمر ال وىكذا من ال يوجد عنده داعٍ 
الكالم غير  ا، لو سألتو ما الحكمة حينما قمت ىذسأل سؤااًل ال يحتاج إلى كذباس يُ يعني بعض الن ،يكذب

في آخر النيار؟ قال:  أويكذب، تقول مثاًل: أنت عممك في  أول النيار  ، أدري، ما أدري، الىاه قال: ،؟الحقيقي
 ما في سبب، يعني لو سألتو ووجيت لو سؤاال ،بدون أي مبرر ،وىو عممو في آخر النيار ،في أول النيار ،ال
أمر الكذب عنده  ،، الزم يكذبدري عنده الكذب عادةا أم ،أنت واقف معو لماذا قمت لو ىذا الكالم؟ قال: ىاهو 

أمر عميك العصر أنت كنت أن  أريدطبيعي من األمور العادية، ذىب مثاًل إلى مكان خارج البيت سألو شخص 
مجرد خبر، ال  وى ،أنا كنت خارج البيت :ما قمت لماذا، اأنا كنت موجودً  ،و خارج البيت؟ قال: الأ اموجودً 

 يترتب ال ،نون أنو عاديظوالناس يتساىمون في ىذا، وي ،فيذا ذنبو أشد ،الكذب عادة ،يءيترتب عميو أي ش
   عميو مفسدة. 

وىذا تعرفون إذا كان  ،يعني لو عيال ،، العائل ىو الفقير، ويقال ذلك أيضًا لمن يعول((وعائل مستكبر))وقولو: 
ون جوعًا غه عيال يتضادو قد تحتمل، لكن إذا كان عنإلي ولية أحد فالمسألة بالنسبةمل مسئاإلنسان فقيرًا وال يتح

فتكثر  ؟ماذا يصنع بيؤالء ،وكمما نظر إلييم انعصر قمبو ،فكمما دخل داره وجد ىؤالء العيال يتباكون ويطالبونو
تتزوج أو تبقى  ، تدري تتزوج منالألنيا  ؛مة حتى تتزوج في الغالبمو ىمومو، ولذلك يقال: إن المرأة تكون مي

يحاسب  ،أما الرجل فغالبًا يبقى طميقًا حتى يتزوج، فإذا تزوج بدأ يفكر ،؟زوج، تتأخر إلى آخره من سيأتيياما تت
تجيز أن وفر كذا لكذا، تحتاج  ،وفيو مطالبات ،وفيو تبعات ،مسئوليات ، فيوكذا قبمما يصرف تحتاج المسألة

ذا كبر األوالد ىؤالء يحتاجون تحسب حسابات كثير  ،تشتري أرضًا ثم تبني دارًا ثم كذاأن  ألجل  ،ازوجو يُ أن ة، وا 
ىذا العائل ىو الفقير، فقير ومستكبر ىذا ال يتفق؛ ألن الكبر عادة إنما يكون عند  :فالشاىد ،ايحتاجون ميورً 

همَساَن وأسباب الكبر من الطغيان الذي يحصل لإلنسان،  ،نسان حينما يحصل لو شيء من الغنىاإل }َكالَّ ِإنَّ اْلِم
َتغمَهى{ *َيطمَغى لَ  ىذا يدل عمى أن السوء متغمغل متجذر في داخل  ،لكن ىذا فقير ومتكبر [1-1]العمق: َأنم َرآُه اسم



ال فال يذكر  ،موجودوىذا نفسو،  وأضرب لكم أمثمة كثيرة واقعية، أنا ما كنت أظن أن ىذا موجود بيذه الصورة وا 
ورة التي سمعتيا كثيرًا ما كنت أظن أن ىذا موجود، اذىبوا إلى لكن بالص ا،إال حق   -صمى اهلل عميو وسمم-النبي 

أو قيمة السيارة أحيانًا ستمائة ألف،  بيرة ماذا تجدون سيارات فخمة جد ااألماكن الك ،أماكن تأجير السيارات
ل، كب إال ىذه السيارات ويستأجرىا ال إشكار  يالخمسمائة ألف أليس كذلك؟ ىذه لمن؟ نقول: قد يأتي مسافر 

فييا، كل  صغيرة ةأحدىم إصالح قطع، يستأجرىا ناس ما يممك ؟تصمح لمثمو، لكن ىل ىذه يستأجرىا فقط ىؤالء
ا ذفي ى ،السيارة بقطعة صغيرة إلصالحيا في ىذهي أت يال ذلك ده لو باعو وأثاث بيتو كلرصيده كل ما عن

، إصالح صدام السيارة، ىذا موجود ألجلتدين سوي ،يبيع كل ما يممكأن الصدام يحتاج ذا انكسر وا   ،المكينة
من الناس من أجل أمر  افيو ألنو سيقابل فالنً  ،والمظاىر أمام الناس ،والظيور ،يركبيا لماذا؟ ىو يطمب العمو

 في ربماوىو  ،في شراء أرض يعرضيا عميو سمع أنيا ستباع بمائة مميونأو في بيع  اسيدخل وسيطً  ،من األمور
فيركب ىذه السيارة  ،فيو يريد أن يذىب لعميا تباع عن طريقو ثم يحصل لو شيء ،أفً خمسين أل رأىعمره ما 

ويمبسيا  ،ويشترييا بخمسين رياال ان ألفً و ساعة قيمتيا مائة وعشر  ،تقميدمن اليشتري لو ساعة أن الفخمة ويمكن 
لو  اأو صديقً  ،يوصمو فييا أن ألجل الو سائقً  حضرويُ  ،يسوقياأن  يعرف ال ربماو  ،ويأتي بيذه السيارة ،في يده

 ،س، ال إلو إال اهللو سبحان الممك القد :قمتلولو رأيتو في صورتو في البشت  ،اأو نحو ذلك، وبعضيم يمبس بشتً 
، يظن أنو ما شاء اهلل بيذا الفعل أن الناس يقومون ن أنو فعل شيًئاظوي شيء ىائل، وقد رأيت بعض النماذج،

يريد  ،وأن ىذا ال يميق، يريد أن يتوظف ،الناس يستصغرونو ويعيبونو بيذا الفعل ما درى أن ،لو تعظيمًا وتبجيال
يذىب عند  ،يريد أن يقابل مدير الجامعة، يريد أن يصمي معو في المسجد ،أن يدخل ولده في جامعة في وظيفة

ذا السيارة ما شاء اهلل ،بيتو، ينتظره عند باب المسجد ذا الساعة يكممو وىو  ،وا  ، كيف حالك يا طويل اعارض ليوا 
   .؟العمر

ولكن الكثيرين ال  ،النفوس فييا طمب ليذه المعاني، ىذا داخل في العائل المستكبر ،يقال لو؟ ذاىذا ما
 نظر إلى السين والطاء فيي لمطمباوليذا  ،يستعير ىذه األمور ؟وليذا ماذا يفعل ، يستطيعاليستطيعون، 

ولكن اهلل  ،وكثير من النفوس لو حصل لو لرأيت العجب العجاب ،تائل مستكبر يتصنع ىذه الصفا" عمستكبر"
ذا دخل في األسيم خسر فييا ،لطيف بعباده يفطميم من الدنيا نزلت  ااشترى أرضً  ،فكمما صوب إلى جية وا 

 ،ألن اهلل حكيم؛ األراضي، أراد أن يدخل في مشروع المشروع ىذا ما نجح وكمما صوب ناحية سد عميو الباب
ء لو حصل لو شي ،فت إلييمتويم ،ويربي أوالده ،يصمح إال أن يبقى في ىذه الحال بالمسجد ويعبد ربوال ىذا 

ن كان ىذا ال يعمم لكنو موجود بقدر أو بنسبة والعامة يعرفون ىذا،  ،لرأيت أشياء كثيرة جد ا العامة يتحدثون وا 
 نيذلان أكثر الناس ترفعًا وبطرًا وكبرًا، فجأة يكونو  يدركون أن الذين يحصل ليم الغنى ليست قميمة، العامة
فجأة،  ،ال ،بائيم وأجدادىمآمن  أبًا عن جد فعاشوا في الغنىطفرة يعني ما ورثوا ىذه األموال  يحصل ليم الغنى

يتباىون وترى  ،في أمور يتفاخرون فييا ،فيحصل منيم من الطغيان الشيء الكثير في مناسباتيم في زواجيم
 ،كثيرة اومن تأمل أحوال الخمق ونظر في كثير من تصرفاتيم رأى من ذلك أمورً  ،ا موجودالعجب العجاب، فيذ

-والعاقل ىو الذي يزن األمور بالميزان الصحيح، ويعرف قدر األشياء وحقائقيا وأن المنعم المتفضل ىو اهلل 
 ،لجيمو ،صل لو الغفمةتح ،ينسى ،ولكن اإلنسان ينسى كثيراً  ،وال يتعدى طوره ،ويعرف قدره ،-تبارك وتعالى



{ لظممو الا ْماا َجُه وصار لو بصر وفكرة في كل ما  ،ولكن العبد إذا فتح اهلل عميو ،[12]األحزاب: }ِإهَُّ  َكاَن َظُم
 واهلل المستعان.  ،يشاىده ويراه فإنو ينتفع غاية االنتفاع

ذا بيا سيارات األغنياء ،د بيوتيمعد أىميا من الفقراء، فمما رأيت السيارات التي عنناحية يُ  إلى ذىبتوقد  فمما  ،وا 
تركبو الديون،  ،أنت تعرف حال كثير من الناس ،قال: إنما أتيت بك لتنظر ،سألت من ذىب بي إلى ىناك

وكثير  ،ما يعطيو فيذىب إلى شخص آخر فتكون باسمو ،أصالً ألن دخمو أو راتبو قميل  ؛ يعطيو أصالً الوالبنك 
ألن راتبي قميل، وىذا  ؛ يعطيني؛ ألن البنك الباسم واحد آخرطمعتيا السيارة  :يسأل ،من الناس يسألون عن ىذا

، دائمًا ؟الشخص اآلن أنا المشتري أو ىو المشتري فيل يصح أن أحول ذلك عميو مع التفاضل؟ ىل يعتبر ربا
ا أو نحو ذلك بمائتين وخمسين ألفً  ،ألف ن ىذا، طيب ما الذي يجعمك تشتري ىذه السيارة بمائتييسألون ع
    .ن وخمسمائة لاير؟وراتبك ألفا

لماذا يفعل ذلك  :ويسمعون منيم وكذا ،البشر ىؤالءيخالطون  الذينوقد سألت بعض الناس  ،ىو يريد أن يظير
 يستضيف ، ىو الري عنيايد أحد ، الشقة ال؟كيف ،شقة يستأجرىا؟ قال: الل يحص  أن عمى قادر  غيرىو و 

السيارة  يعرفون بيتو، يعرفون ، الناس الفيو حينما يتنقل بيا بين اآلخرين ،سيارتو و ىولكن بيت ،في بيتو اأحدً 
 واهلل المستعان.  ،ي ىو راكبياتلا

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


