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  "ِإزاري الِعز   :-وجل   نز  -َقاَل اهلل " - نه رضي اهلل-شرح حديث أبي ُهريرة 
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 
 الحمد هلل، والصالة والسالم عمى رسول اهلل، أما بعد: 

قاال:  -رضاي اهلل تعاالى عفا -يث أباي رريارة حاد -رحما  اهلل-أورد المصاف   "تحريم الكبر واإلعجااب"ففي باب 
 رواه مسمم. ،(1)((فمن يفازعفي عذبت  ،إزاري، والكبرياء ردائي ز  الع  )): -صمى اهلل عمي  وسمم-قال رسول اهلل 

فيماا  -صامى اهلل عميا  وسامم-قاال رساول اهلل  ،هذا حديث قدسايف ،لعم  رفا في  فقص في الفسخة أو في الطباعة
 ،والعاز معارو  ،((والكبرياء ردائي ،إزاري ز  الع  )): -تبارك وتعالى-أو قال اهلل  ،-تبارك وتعالى-يروي  عن رب  
 ،-تبارك وتعالى-العز والكبرياء مما يختص باهلل و ، سبق الكالم عمي الكبرياء والرداء معرو ، و  ،واإلزار معرو 

فيفهم مان راذا أن العاز  ،في  كما رو معموموليس ألحد أن يشارك   ،والرداء واإلزار كل ذلك مما يختص بصاحب 
 تبارك وتعالى. -والكبرياء أن ذلك مما يختص ب  

إفما يصمح ل   ألن المخموق ؛فهو ال يصمح لممخموق ،كثيرهألحد من المخموقين ال قميم  وال أما الكبرياء فال يكون 
اا ،العبوديااة والتااذلل يتعمااق بااالعز فاازن العاازة هلل ولرسااول  مااا ا وكممااا ازداد عبوديااة كممااا كااان ذلااك رفعااة فااي حقاا ، وأم 

بها من يشاء من عباده، فكمما كاان العباد أكثار  ز  ع  ورذه العزة التي تكون هلل جميعا ي   ،العزة هلل جميعا  ف ،ولممؤمفين
ة إفمااا تكااون بتحقيااق يااوأكثاار فااي عزتاا ، فااالعزة الحقيق ،كممااا كااان ذلااك أعظاام وأوفاار - لااجاال جال-قربااا  ماان اهلل 

 }َأِنز ٍة َنَمى اْلَكاِفِريَن{عن أرل اإليمان في وص  من يحبهم ويحبوف  قال:  -عز وجل-ية، ولهذا قال اهلل العبود
ألن ذلااك بحااق،  ؛مااا أشااب  ذلااك رااو وصاا  كمااالالكفااار عمااى أراال الظماام والفجااور و  فهااذا العااز عمااى [54]المائاادة:
ص مان الاذفوب، وكمماا ارتكاس العباد وفازل ورابط يكون ل  من العزة بقدر ما يكون ل  مان الطاعاة والاتخم والمؤمن

وبهاذا فعمام أن العازة التاي تكاون لممخماوقين إفماا  ،ور كمما كان ذلاك فقصاا  فاي عزتا ظبترك المأمور أو بفعل المح
 .وتكون بحسب أحوالهم وأعمالهم من جهة الكمال والفقص ،ري من اهلل

بيفمااا رجاال  ))قااال:  -صاامى اهلل عمياا  وساامم-اهلل  أن رسااول ،أيضااا   -رضااي اهلل عفاا -ثاام ذكاار حااديث أبااي ررياارة 
كما يقال: ل  شيء من الظارر ول  شيء مبطن با ،  ،، والحمة ري الثوب الذي ل  ظارر وباطن((مةيمشي في ح  

وفي بعض  ،، يعفي أف  قد فظر إلى ففس  وأصاب  الزرو والتعاظم واإلعجاب((يمشي في حمة تعجب  ففس ))قال: 
 .أو يزيد قميال   ،ربما يصل إلى األذفين ،وري الشعر الذي في  بعض الطول ،(2)((ت م  ل    أعجبت  )) :الروايات

 .ي ممشط لشعرهأ ،((رأس  ل  رج  م  ))
وعمااو وترفاا   ،مشااية تاادل عمااى تكباار ،، والخاايالء معاارو ءيعفااي يمشااي مشااية فيهااا خاايال ،((يختااال فااي مشاايت ))

عجاب وزرو  .وا 
                                                 

 (.2622أخرج  مسمم، كتاب البر والصمة واآلداب، باب تحريم الكبر، برقم ) - 1

 (.2222أخرج  مسمم، كتاب المباس والزيفة، باب تحريم التبختر في المشي م  إعجاب  بثياب ، برقم ) - 2



متفااق  ،(3)((رض إلااى يااوم القيامااةفهااو يتجمجاال فااي األ ،-يعفااي األرض- ،يختااال فااي مشاايت  إذ خساا  اهلل باا ))
  .عمي 
فهاو فاي  ،، بمعفاى أفا  يهابط فيهاا فاي كال ياوم زياادة عان الياوم الاذي قبما ((يتجمجل في األرض إلى يوم القيامة))

يادل عماى  كل ذلكوما شاب   وصمصمة ،وجمجمة ،زلزلةمثل ربوط وفزول مستمر، ومثل رذا التكرار في الحرو  
أو تقااول مااثال :  ،يتجمجاال ،جمجاال :الجاارس، وركااذا تقااول ةصمصاام :تقااول مااثال  و  ،زلزلااة حركااة فااي األرضال ،حركاة

وفحان  ،ال يازال فاي رباوط وفازول ،بعاد حاين ايتجمجل بمعفاى أفا  يهابط حيف ا ،بمعفى يدل عمى حركة ،فهو يتزلزل
راو حاي أو ريار حايا راذا ال يادل عميا  الحاديث، ، رال فهو يهبط بها إلى ياوم القياماة ،فعر  أن األرضين سب 

مغز بهذه المسألة، فيقاول: رجال مان أرال الادفيا ال ولذلك بعض الفاس لربما ي   ،يعفي الحديث ال يدل عمى أف  حي
عمااى قيااد  ، لكاان الحااديث ال ياادل عمااى أفاا  باااق  ساا  باا ل: رااذا الااذي خ  ا فااي باااطن األرض ماان رااوا فيقاااياازال حي اا

  واهلل عمى كل شيء قدير.  ،يعفي لم يتحمل ،الحياة، لكف  يفهم مف  أن رذا اإلفسان بقيت جثت  فهو يتجمجل
  .متفق عمي  ((يتجمجل في األرض إلى يوم القيامة))

والجفة ال يدخمها من كان فاي قمبا   ،صار عمى رذه الحال في الدفيا رذا يدل عمى عظم خطر الكبر والخيالء أن  
وأن  ،فت إلاى ففسا تن الكبر من أعظم الذفوب والكبائر، ويحتاج اإلفسان أن يم، فيدل عمى أ(4)مثقال ذرة من كبر

ساا  باا  ،يفظاار واهلل أخبرفااا أفاا   ،وكااذلك أيضااا  العقوبااات التااي تحصاال لمفاااس فااي رااذه الحياااة الاادفيا، رااذا رجاال خ 
 ،وراااي عااادة قااار  ،بقاااوم لاااوط -عاااز وجااال- ولربماااا يخسااا  بأماااة بكاممهاااا كماااا فعااال اهلل ،خسااا  بقاااارون وباااداره
، المؤتفكاااة راااذا جااافس  يشااامل القااار  التاااي كافااات لهااام، [9]الحاقاااة: }َواْلُمْؤَتِفَكةةةاُ { ،[53]الااافجم: }َواْلُمْؤَتِفَكةةةَأ َأْهةةةَو {

فخسااا  بهاااؤالء بسااابب  ،ثااام أتبعااات بالحجاااارة ،ثااام قمبااات ،فعاااتوالمؤتفكاااات باعتباااار أفهاااا كافااات أكثااار مااان قرياااة فر  
 ،(5)خساا   ومساااخ -صاامى اهلل عميااا  وساامم-وال ياازال يوجاااد فااي رااذه األمااة كماااا أخباار الفبااي  ،فااايتهمجااريمتهم وج

أو ياتكمم عفهاا لربماا يفسار ذلاك  ،أو يكتاب عفهاا ،أو يسام  عفهاا ،ولألس  صاار كثيار  ممان يشاارد راذه األشاياء
 .إلى االعتبار وعما يدعو -تبارك وتعالى-بأمور بعيدة، بعيدة عن مراد اهلل 

ال ياازال )) :-صاامى اهلل عمياا  وساامم-رسااول اهلل  قااال :قااال باان األكاوع، ورااو حااديث سااممة األخياارذكاار الحااديث ثام 
 .حديث حسن :رواه الترمذي، وقال ،(6)ب في الجبارين فيصيب  ما أصابهم((ذرب بففس  حتى يكتالرجل ي  
فاااي  ب بففسااا  حتاااى يكتااابال يااازال الرجااال ياااذر))والمقصاااود بقولااا :  ،حاااديث فيااا  رجااال ضاااعي  فاااي إسااافادهراااذا ال

والترفا   ،والحظوة في قماوب الخماق ،والمفزلة ،الرفعةو  ،، يذرب بففس  بمعفى أف  يستمر في طمب العمو((الجبارين

                                                 

(، ومسمم، كتاب المباس والزيفة، باب تحريم التبختر 3425فبياء، باب حديث الغار، برقم )أخرج  البخاري، كتاب أحاديث األ - 3
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(، وابن ماج ، أبواب الفتن، باب 2152برقم ) ،-صمى اهلل عمي  وسمم-أخرج  الترمذي، في أبواب القدر عن رسول اهلل  - 5
 (.1549(، وضعف  األلبافي في ضعي  الجام ، برقم )4259الخسو ، برقم )

(، وضعف  2222، باب ما جاء في الكبر، برقم )-صمى اهلل عمي  وسمم-أخرج  الترمذي، أبواب البر والصمة عن رسول اهلل  - 6
 (.6344األلبافي في ضعي  الجام ، برقم )



 ،فااي األرض ومااا أشااب  ذلااك، يااذرب بففساا  فهااو مسااتمر عمااى طمااب العمااو والرفعااة فااي األرض، دائمااا  يطمااب ذلااك
ََا ِلم ةِييَن  َا ُيِريةُدوَن ُنمُةِوا ِفةي اْضَْرِض َو َا َفَاةاد ا{}ِتْمَك الد اُر اْل يقاول:  -عز وجل-واهلل  ، [23]القصاص: ِِخَرُة َهْجَعُم

وبين طمب العمو، ولألس  صار الفاس في كثير  ،وفرق بين عمو الهمة حيث يطمب اإلفسان معالي األمور دائما  
الكثيرين فزف  يدخل في طمب العمو، يبحث إذا فظرت إلى ما يصدر عن  من األحيان في تربيتهم وفي ممارساتهم

ويعتبر أن  ،د الكثيرينفيكون ذلك مقصودا  لذات  عف ،ل رئاسةوالرفعة من أجل أن يحص   ،عن الواليات والمفاصب
فياار  أن  ،وأن يحااافظ عميهااا إذا حصاامت لاا  ،وأفهااا ماان المكاسااب العظيمااة التااي يجااب أن يسااعى لهااا ،رااذه حظااوة

حصمت فهي زيادة في األمافة ما عمم أن رذه األمور إذا  ،لحظ السعيد الذي يحصل ل وا ،ذلك من قبيل التشري 
  وجاده وساعي  فاي القياام بماا يجاب مماويفبغاي أن يكثار ع ،وأن اهلل يسأل  عن ذلك كم  فايعظم حسااب  ،وليةوالمسئ
 .عمي 

 أعمم.  واهلل ،عمى الفاس بغير حق ويعمو ،المقصود بالجبار رو الذي يقهر ريره بغير حقو 
 وصحب  وسمم.وعمى آل   ،وصمى اهلل عمى فبيفا محمد

 


