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ٍد  شرح حديث عبِد اللِ  ل الَج    - ع  رضَي اللد - بن عُود "َكاَن في َقْمِبِ  عْثَقالد َذر  َة َعْن "اَل َيْدخد   ة  َعْن ِكبر 
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

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

عن  -رضي اهلل عنو-بن مسعود حديث عبد اهلل  -رحمو اهلل-أورد المصنف  "يم الكبر واإلعجابتحر "ففي باب 
، فقال رجل: إن ((من كان في قمبو مثقال ذرة من كبرال يدخل الجنة ))قال:  -صمى اهلل عميو وسمم-النبي 

ط ر الحق وغم  ط  كبر ب  ال ،إن اهلل جميل يحب الجمال))، قال: ة؟ونعمو حسن االرجل يحب أن يكون ثوبو حسنً 
 رواه مسمم.  ،(1)((الناس
وىذا يعبر بو عمى أقل ما  ((ال يدخل الجنة من كان في قمبو مثقال ذرة من كبر)) :-صمى اهلل عميو وسمم- قولو

 ة العرب وطريقتيم في الخطاب حيث إنيم يعبرون عن الشيء اليسير جدًّايمكن أن يتصور، وذلك عمى عاد
-العمماء  ،((الجنة من كان في قمبو مثقال ذرة من كبر لال يدخ)) ،روفة وىي صغار النملة، والذرة معبالذر  

َيْغِفرد َعا ددٍَن ولكن اهلل قال:  ،إن جازاه بعضيم يقول: ىذا جزاؤه -رحميم اهلل }ِإن  الم َ  اَل َيْغِفرد َأْن يدْشَرَك ِبِ  ٍَ
أنو رد دعوة الرسول بمعنى اإليمان إن كان تكبره عمى قبول الحق و  ل:، وبعضيم يقو [84]النساء: َذِلَك ِلَعْن َيَشاءد{

نما  اجة لمثل ىذه المحامل والتأويالت،ونحو ذلك فإنو ال يدخل الجنة، وليس ىناك ح -صمى اهلل عميو وسمم- وا 
طير ي  في النار ثم بعد ذلك حينما بمعنى أنو يمحص  ،يقال: ال يدخل الجنة من كان في قبمو مثقال ذرة من كبر

ىذا معروف، ىذا ىو الذي يكون بو الجمع بين األدلة التي  ،إلى الجنة ومآلووينزه يدخل الجنة، فيكون مصيره 
وأن من ال يشرك باهلل شيئًا فإنو ال يخمد في النار بحال من  ،ما دون الشركل -عز وجل-تدل عمى مغفرة اهلل 

بن ، بعضيم يقول: ىو معاذ ، ىذا يسأل؟ونعل حسنة افقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبو حسنً  ،األحوال
 ،-المراد بيان-ألن المقصود ىو المعنى  ؛وال حاجة لتسميتو ،، وبعضيم يقول غير ذلك-رضي اهلل عنو-جبل 

 ةنعل حسنبثوب حسن ب ،آخر وىو التجمل والتزين أمام الناس والظيور بصورة حسنة فالتبس عميو الكبر بمعنى
مى الناس وأنو يكون قد حسن ىل ىذا ىو الكبر؟ ىل من فعل ذلك فيو يطمب الترفع ع بمركبأو  ونحو ذلك

فيذا من أسمائو  ،((إن اهلل جميل يحب الجمال)): -صمى اهلل عميو وسمم-فأجابو النبي  ،تميز عنيم أو نحو ذلك
 -ك وتعالىتبار -فاهلل  ،وذلك عمى ظاىره ،، وىذا الوصف يتضمن صفة وىي صفة الجمال-تبارك وتعالى-

ىذا ىو اعتقاد أىل  ،وىو جميل في صفاتو وأفعالو، لو الجمال والكمال المطمق من كل وجو ،جميل في ذاتو
  .وليذا كان من أسمائو الجميل ؛السنة والجماعة

أو الجمال الباطن،  ،وىذه من الصفات التي تكون كمااًل في المخموق، سواء كان ذلك من قبيل الجمال الظاىر
فإن اهلل فاوت بين الناس في  ،عميو اإلنسان -عز وجل-الظاىر بنوعيو الجمال الجبمي الذي خمق اهلل والجمال 
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ممن لم يعط من حيث الصفة الظاىرة، وىذا في بني آدم من الجمال فال شك أنو أكمل  اعطي حظًّ الخمق فمن أ  
لميزان، إنما يحصل التفاوت والتمايز في ا -تبارك وتعالى-و في غيرىم، لكن ذلك ال يحصل بو التمايز عند اهلل 

نما يرتقي اإلنسان ويرتفع وليس بجمال الظاىر، أىل الدنيا في كثير من األحوال  ،بجمال الباطن في التقوى، وا 
 ،لمباس الذي يمبسو، الييئة التي ىو عمييااالمركب الذي يركبو،  ،إنما يقيسون بجمال الظاىر الدار التي يسكنيا

وىذا  ،أعطيت جمااًل ونحو ذلك فترتفع في نظرىمااًل أو خمقة حسنة أو نحو ذلك أو امرأة عطي جمقد يكون أ  
 : -رحمو اهلل-والناس كما قال ابن القيم  ،غير صحيح

 (2)بأىل معان  ليم ليسوا  تبدو **ظواىر  ىم فأىل  أكثر   والناس   
نما العبرة بما يحممو اإلنسان من جمال الباطن وطاعة  ،والعمل وطاعة اهلل ،والعمم ،والكرم ،واألخالق الفاضمة ،وا 

 صمى اهلل عميو وسمم. -رسولو 
-   ن بل ىو محمود، وبي   ،بصورة حسنة فإن ذلك أمر ليس بمذموم شرعاً  اإلنسان حينما يتجمل بأن يبدو نإذ

ده أنفة ، ومعنى بطر الحق أي دفعو ور ((الكبر بطر الحق وغمط الناس))الكبر فقال:  -صمى اهلل عميو وسمم
ألنو لم يتبين لو صحة ىذا القول أو  ؛لشبية أو نحو ذلكألنو ال يعمم أنو الحق أو رده  ؛بخالف من رد الحق

لم يعمم فرده ليذا المعنى فيذا ليس مما نحن أو يو دلم  يترجح ذلك ل وقد يكون فيو الحق، ولكن ،صحة الدليل
   .عًا فيذا ىو الكبرإنما من رده تعاظمًا وأنفة وترف ،ليس من الكبر ،فيو

أو كان مما يتصل  ،-صمى اهلل عميو وسمم-وأمر رسولو  ،كان ىذا الحق مما يتعمق بأمر اهللسواء رد الحق أي 
أو غير ذلك حتى لو كان في األمور المادية البحتة، يعني ىذا إنسان  ،أو حقوق الناس ،بالحقوق الواجبة عميو

ة في الرياضيات فجاء تمميذ من التالميذ وقال لو: الصواب كذا، معمم رياضيات أخطأ في مسألمثاًل أخطأ 
 ،ميذ عمى أن نبيو عمى ىذا الخطأكان متواضعًا فإنو يشكر ىذا التمإن  ؟،والصحيح كذا، ما الذي يحصل لو

ولربما يتحول إلى خصم أو عدو أو نحو ذلك، وكثير من التالميذ حتى في  ،ةيأنف غاية األنف ولكن الكثير
ويتحير كيف يستطيع إيصال ىذا إليو، وقد يكون ىذا  ،ات لألسف قد يجد بعض الممحوظات عمى أستاذهالجامع

أو  ، أو ورقة تحت مكتبو،األستاذ من المتخصصين في العموم الشرعية فيتحير فتارة يضع لو ورقة عمى سيارتو
ذا قيل لو ،نحو ذلك ألنو يتصور أن ىذا  ؛أشد اإلباء اذىب إليو وكممو وتحاور معو أو نحو ذلك فإنو يأبى :وا 

قد ال يكون كذلك ىذا اإلنسان الذي ظن بو لكن ىذا  ،اإلنسان قد يتخذ منو موقفًا يعاديو يبغضو أو نحو ذلك
 .وأصمح حالو -عز وجل-القدر أو ىذا المعنى لألسف موجود لدى بعض النفوس إال من ىداه اهلل 

فيأتي إنسان ويقول لو: ىذه  ،الشرع، قد يكون ىذا اإلنسان ميندساً  فأقول: ىذا ال يختص باألمور الشرعية ورد  
أو ىذا التقرير الذي أعددتو عن ىذا المشروع أو ىذه  ،ىذا الذي فعمتو خطأ ،خطأ : ىذهأو يقول لو زميمو ،خطأ

كان ىذا  االحق أيًّ  الذي ال يقبل ،رىذا من الكب ،فيذا كمو من الكبر ،ويأنففقد يغضب  ،الدراسة فييا أخطاء
  .الحق، ففي نفسو شيء من التعالي والتعاظم، فيذا بطر الحق
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لناس تحدث عن ىؤالء اييعني ال يرى الناس شيئًا إذا تحدث  ،ىماؤ المراد بو ىو احتقارىم وازدر فوأما غمط الناس 
يدرك أبعاد  ووحده الذي ،لكن ىو وحده الذي يفيم ،أنيم ال يفيمونو  ،ذجوأنيم س   ،وأنيم جيمة ،ىعمى أنيم ىمك

عز -وقد يريو اهلل  ،وىذا من الكبر ،ماال يكون لغيره ولديو من سعة األفق وما شاء اهلل مع سبر األمور ،األمور
وأقل  ،أو يكون ذلك عمى يد أصغر الناس بالنسبة إليو ،وس األشيادمن جيمو ما يفضحو بو عمى رء -وجل

بعض الناس من بعض عمماء أىل الضالل والبدع  ،القبيل فالتاريخ حافل بشواىد من ىذا ،فيعممو ،الناس عمماً 
وأفحميم  ،ماال يعممون ورد عمييم -عز وجل-الذين يرون أنو ال يقف أحٌد أماميم في المناظرة عمميم اهلل 

 واهلل المستعان.  ،حتى حيرىم وأبيتيمال يحمل في السوق أو نحو ذلك بحم  
    صحبو.و  وعمى آلو ، وسمم عمى نبينا محمدوصمى اهلل


