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النھي عن التعالي والخیالء وعدم التباھي بحظوظ الدنیا .   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  النھي عن التعالي والخیالء وعدم التباھي بحظوظ الدنیا . - 04الدرس :  -إتحاف المسلم 

1998 -07-25  

  الحمد � رب العالمین، والصالة والسالم على سیدنا محمد الصادق الوعد األمین. 

  على كّل قاض أال یقضي و ھو غضبان ألن حكمھ یأتي غیر صحیح :

ھناك طائفة من أحادیث رسول هللا ـ صلى هللا علیھ وسلم ـ تحتاج إلى مقدمة، فالنبي علیھ الصالة  

  والسالم یقول:

  ((ال یقض القاضي بین اثنین وھو غضبان ))

  [ أخرجھ البخاري ومسلم والنسائي عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبیھ]

كمھ غیر صحیح, فجاء العلماء وحملوا علیھ حاالت علة ھذا النھي أنھ إذا كان القاضي غضباناً جاء ح 

كثیرة ـ تزید عن ثالثین حالة ـ فال ینبغي أن یقضي القاضي وھو متلبس بھا، لو أن ابنھ مریض مرضاً 

شدیداً, ھذا القلق على ابنھ یمنعھ من صواب حكمھ, فقالوا: النبي علیھ الصالة والسالم جاء بحالة واحدة, 

  لى ھذه العلة حاالت كثیرة.وعرفت علتھا, فقاسوا ع

  ھذه قاعدة أصولیة: النبي أوتي جوامع الكلم. 

ً علیھ أال یقضي وھو جوعان ـ الجوع الشدید یشوش الحكم ـ؛ توجد عنده مشكلة,   ابنھ مریض, أیضا

   توجد عنده قضیة, یوجد عنده زواج.

  كل مادة أساسیة في حیاة الناس علیھا زكاة :

القمح, والشعیر, والزبیب, والتمر، وھناك آالف األصناف الزراعیة لھا  شيء آخر: تجب الزكاة في 

غالت كبیرة جداً, فالعلماء حملوا على ھذه المواد األربعة مئات المواد, قالوا: تجب في علتھا, ال في 

  عینھا, ما علة وجوده؟

لرز یحمل على القمح, الزكاة على القمح ألن القمح مادة أساسیة، ولھا ثمن, وأساسیة في حیاة الناس, ا

ً ھذان الموضوعان  ً لإلنسان, طبعا مثالً: العدس, الحمص, المحاصیل األساسیة التي تعد غذاء أساسیا

  مقدمتان.
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  اإلنسان المتكبر الذي یتكبر بثوبھ ال ینظر هللا إلیھ یوم القیامة :

  ثم یقول علیھ الصالة والسالم: 

  ثوبھ خیالًء)) ((ال ینظر هللا یوم القیامة إلى َمّن جرَّ 

  [ متفق علیھ عن عبد هللا بن عمر]

ً أنیقاً, شعر بتفوقھ, أراد أن یظھر أمام الناس بھذا الثوب الجمیل, فجعل ینظر إلى   شخص یرتدي ثوبا

  عطفیھ متبختراً, فھذا اإلنسان المتكبر الذي تكبر بثوبھ ال ینظر هللا إلیھ، و الحدیث ھنا عن الثوب.

  وفي حدیث آخر: 

  ینظُر هللا یوم القیامة إلى َمّن جرَّ إزاَرهُ بطراً)) ((ال

  [ الشیخان عن أبي ھریرة]

  األول: خیالًء, والثاني: بطراً. 

  وعن ابن عمرـ رضي هللا عنھما ـ أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال: 

یوَم الِقیاَمِة، فقاَل أبو بكر رضي هللا عنھ: یا رسول هللا! إنَّ ((َمّن جرَّ ثَّوبَھُ خیالًء ، لم ینظِر هللا إِلیِھ 

  إزاري یسترخي ، إالَ أن أتعاھده ، فقال رسوُل هللا صلى هللا علیھ وسلم: إنَّك لسَت ممن یفعلھ خیالًء))

  [أخرجھ البخاري وأبو داود والنسائي عن عبد هللا بن عمر]

  المحسود الغافل تصیبھ عین الحاسد :

  یث الرابع:الحد 

(( ثالثة ال یكلمھم هللا یوم القیامة، وال ینظر إِلیھم، وال یزكیھم، ولھم عذاب ألیم، قال: فقرأھا رسوُل 

هللا ـ صلى هللا علیھ وسلم ـ ثالث مرات ، فقلُت : خابوا وَخِسُروا، َمْن ھُم یا رسول هللا؟ قال : الُمْسبُِل، 

  الكاذب))والمنّان، والمنفُِّق ِسْلعَتَھُ بالحلف 

  [أخرجھ مسلم وأبو داود والترمذي عن أبي ذر الغفاري]

اإلنسان ثوبھ عادي, لكن أطلع الناس على بیتھ, یدخل في ھذا الحكم, أطلع الناس على مركبتھ, أطلع  

  الناس على ما عنده من حظوظ الحیاة الدنیا, أراد أن یستعلي؛ كل ھذه الحاالت یجمعھا قولھ تعالى:

  اُر اْآلَِخَرةُ نَْجعَلَُھا ِللَِّذیَن َال یُِریُدوَن عُلُّواً فِي اْألَْرِض َوَال فََساداً ﴾﴿ تِْلَك الدَّ 

  ]83[سورة القصص اآلیة:

لك أن تأكل, ولك أن تشرب, ولك أن تلبس, دون أن تتباھى, دون أن تزھو، قال ابن عباس: "أحـل هللا  

اإلسراف: معصیة, والمخیلة: أن ترید أن تظھر أمام تعالى األكل والشرب ما لم یكن سرفاً أو مخیلةً "، 
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الناس بما عندك كما فعل قارون، خرج على قومھ بزینتھ, اإلنسان قد تبدو علیھ النعم دون أن یقصد 

إظھارھا, قد تبدو علیھ النعم دون أن یھدف إلى إذالل اآلخرین, دون أن یھدف إلى استعالئھ علیھم, مثالً 

رة فخمة, فأینما جلست, وأینما حلت تقول: ھذه السیارة الجدیدة غیر حیاة, إنسانة اشترى زوجھا سیا

ھدفھا أن تدخل الحزن على قلوب قریباتھا, أكثر الناس یتباھین بأزواجھن, ببیوتھن, بما صرفن في 

  النزھات, حتى الحفالت وسیلة للتباھي فقط, واآلیة التي تقصم الظھر:

  عَلَُھا ِللَِّذیَن َال یُِریُدوَن عُلُّواً فِي اْألَْرِض َوَال فََساداً﴾﴿ تِْلَك الدَّاُر اْآلَِخَرةُ نَجْ 

  ]83[سورة القصص اآلیة:

ً قالوا: "كثرة الظھور تقصم الظھور", من ھو المحسود؟ ھو الذي أظھر النعم بقصد االستعالء,   وقدیما

ً شدیداً, فتمنى زوال النعمة عنھ, لذلك ا لعین تضع الرجل في القبر, فالحاسد فقیر محروم, تألم ألما

  والجمل في القدر.

  المحسود الغافل تصیبھ عین الحاسد, وقد قال هللا عز وجل: 

  ﴿ َوِمْن َشّرِ َحاِسٍد إِذَا َحسد ﴾

  ]5[سورة الفلق اآلیة:

ھؤالء من ھو محروم, لعل في ھؤالء من ھو فقیر, یتألم ألماً اإلنسان حینما یستعلي و یتباھى؛ لعل في  

شدیداً, ینقم على هللا عز وجل؛ ألنھ حرمھ, فیكون ھذا الذي ظھر على قومھ بزینتھ ھو السبب, فلنستعذ 

با� عز وجل من أن نعرض على الناس ما عندنا, من أن نسعى إلى أن نستعلي على الناس ببیوتنا, 

باتنا, بدخلنا, بأوالدنا, بثیابنا ـ ھنا على الثیاب فقط ـ لكن القاعدة: كیف أن العلماء بأثاث بیوتنا, بمرك

حملوا ثالثاً وثالثین حالة یمنع فیھا القاضي من أن یصدر الحكم، والنبي قال حالة واحدة, (فالعلم حرف, 

    والتكرار ألف).

  وجوب الزكاة ال في عین األشیاء بل في علتھا :

زكاة في أربعة أصناف, واآلن: تجب الزكاة في مئات األصناف, لو قال النبي: تجب النبي أوجب ال 

الزكاة في القمح, والشعیر, والزبیب, والرزـ ال یوجد رز في زمانھ ـ فالنبي تكلم في المحاصیل األساسیة 

  في عصره, وأي محصول أساسي یلتقي مع القمح تجب فیھ الزكاة.

ن بالمالیین، فالعنب مادة  اآلن إلى موضوع التمر: مشاریع  تفاح تضمَّن بالمالیین, مشاریع العنب تضمَّ

ً ھناك أنواع من الفواكھ لھا أثمان عالیة جداً, فكل محصول  أساسیة, والتفاح مادة أساسیة, وأحیانا

زراعي, أساسي, یدر ثروة طائلة, تجب فیھ الزكاة؛ ألنھ اجتمع مع القمح, والشعیر, والزبیب, والتمر, 

الزكاة ال في عین ھذه األشیاء, بل في علتھا، فالقاضي ینبغي أال یقضي إذا كان غضباناً بنص  فتجب
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الحدیث، یأتي القیاس إذا كان جوعاناً, إذا كان ابنھ مریضاً, أیة حالة تشوش ذھن القاضي ینبغي أال 

  یقضي بھا.

  من تواضع � رفعھ :

عنده, إلى التباھي؛ ھذا منھي عنھ, وقد توعد هللا  نستنبط أن معظم سلوك الناس الھادف إلى إظھار ما 

عز وجل من خالل كالم نبیھ صلى هللا علیھ وسلم بأن هللا عز وجل یوم القیامة ال ینظر إلیھ، واإلنسان 

ً أقول  كلما تواضع ازداد عند هللا رفعة, وكلما جلس مع أخوانھ, وأصحابھ, ازداد عند هللا رفعة، أحیانا

  نیاً, تشتھي الغنى من تواضعھ, ومن سخائھ, ومن أدبھ.لكم: تجد مؤمناً غ

كان علیھ الصالة والسالم: یأكل مع الخادم, ویصغي إلى المرأة الضعیفة, المسنة, ویقضي حاجة  

الضعیف, والبائس, كان معھ عدي بن حاتم, أخذه إلى بیتھ إكراماً لھ, في الطریق استوقفتھ امرأة, تكلمھ 

  وهللا ما ھذا بأمر ملك!طویالً في حاجتھا, قال: 

إنسان یجلس على األرض, یدخل علیھ أعرابي, یقول لھ: "أیكم محمد؟ ـ ال یعرفھ ـ یقول لھ أحد  

  أصحابھ: ذاك الوضيء, ومرة قال لھ النبي: قد أصبت, ما حاجتك؟

  بطولة اإلنسان أن یكون متواضعاً :

ن لوازم العبد التواضع, انظر إلى األكحال ـ اإلنسان بالتواضع یعلو عند هللا, واإلنسان أساسھ عبد, وم 

الكحل: حجر, وھي حجارة النت فصار مقرھا في األعین؛ لما الكحل كان لیناً صار مقره في العین, من 

   یضع الحجر في عینیھ؟ مستحیل, إال الكحل أساسھ حجرـ فأحیاناً اإلنسان:

ْنَساَن لَیَْطغَى﴾   ﴿ َكالَّ إِنَّ اْإلِ

  ]6[سورة العلق اآلیة: 

  ﴿ أَْن َرآَهُ اْستَْغنَى﴾

  ]7[سورة العلق اآلیة: 

یرى نفسھ غنیاً فیطغى, قویاً فیطغى, صحیحاً فیطغى, بطولة اإلنسان أن یكون متواضعاً, وھو في أشد  

؛ حاالت قوتھ, لما دخل النبي مكة المكرمة فاتحاً وقد ناصبتھ العداء عشرین عاماً، دخلھا مطأطئ الرأس

  تواضعاً � عز وجل, حتى كادت ذؤابة عمامتھ تالمس بعیره؛ تواضعاً �.

فإذا اإلنسان آتاه هللا عز وجل شیئاً یقول: ھذا من فضل ربي, ولیكثر من ذكر فضل هللا علیھ, وأنا أنتبھ  

در على إلى كالم المؤمنین, یقول: هللا أكرمني بھذا الشيء, خصني بھذا الشيء, سمح لي أن أفعل كذا, ق

یدي ھذا العمل الطیب, دائماً یعزو الفضل إلى صاحب الفضل وھو هللا عز وجل, وإذا أراد ربك إظھار 
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  فضلھ علیك خلق الفضل ونسبھ إلیك, وكان علیھ الصالة والسالم: تعظم عنده النعمة مھما دقت.

ً یشكر هللا عز كان إذا نظر إلى وجھھ في المرآة, یقول: "اللھم كما حسنت خلقي فحسن ُخلقي" د  ائما

  وجل فھو بین الكبر وبین الشكر.

المؤمن شاكر, الكافر متكبر, فالمتكبر محجوب عن هللا عز وجل, ودلیل التواضع أن تكون مع  

المساكین, وأن تجلس إلیھم, وأن تستمع إلیھم, وأن تصادقھم؛ إنك بھذا تثبت أنك لست متكبراً, برئ من 

  من الشح من أدى زكاة مالھ, وبرئ من النفاق من أكثر من ذكر هللا. الكبر من حمل حاجتھ بیده, وبرئ

   

 


