
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 

( قال نعم ، قال ) ألك مال ؟ ( في ثوب دون ، فقال  eأتيت النبي : قال  tعن أبي األحوص عن أبيه 

فإذا آتاك اهللا ماال فلير ( قد آتاني اهللا من اإلبل والغنم والخيل والرقيق ، قال : قال ) من أي المال ؟ 

 )1) (أثر نعمة اهللا عليك وكرامته 

   

المسلم تجاه نعم هللا تعالى عليه تكتنفه العديد من ا�داب وا�لتزامات ، بداية من شكرھا ، موقف 
 eثم تسخيرھا في مرضاته جل وع5 ، فض5 عن التنعم بھا في غير إسراف و� مخيلة ، فقال 

إن هللا تعالى جميل ، يحب الجمال ، ويحب أن يرى أثر نعمته على عبده ، ويبغض البؤس ( 
إذا آتاك هللا ما� فلير عليك ، فإن هللا يحب أن يرى أثره على عبده (  eوقال ) 2) (ؤس والتبا

و� ] أي الخضوع والذلة ورثاثة الحال[و� يحب البؤس ] أي بحسن الھيئة والتجمل[حسنا 
أي إظھار التمسكن والشكاية Zن ذلك يؤدي �حتقار الناس له وازدرائھم إياه ) 3) ( التباؤس 
أعدائه ، فأما إظھار العجز فيما بينه وبين ربه ب5 كراھة لقضائه و� تضجر فمطلوب ، وشماتة 

 ) 4) (إن هللا إذا أنعم على عبد نعمة يحب أن يرى أثر نعمته على عبده (  eوقال 
 

يرى مزيد الشكر gّ تعالى بالعمل الصالح والثناء والذكر له بما ھو أھله ، : قيل المعنى 
وأحسن كما أحسن ّهللا  {اjنفاق من فضل ما عنده في القُرب قال تعالى والعطف والترحم و

والخلق كلھم عيال ّهللا وأحبھم إليه أنفعھم لعياله ، فيرى في أثر الجدة عليه  77القصص  }إليك 
أما في النعمة الدينية فبأن يرى على العبد نحو استعماله  ھذا في نعمة ّهللا ، زياً وإنفاقا وشكراً ،

م فيما أمر به ، وتھذيب اZخ5ق ، ولين الجانب ، والحلم على السفيه ، وتعليم الجاھل ، للعل
ونشر العلم في أھله ، ووضعه في محله بتواضع ولين جانب في أبھة واحتشام ، وفي و�ة 
اZمور بالرفق بالرعية ، وإقامة نواميس العدل فيھم ، ومعاملتھم باjنصاف وترك اjعتساف ، 

ويطرد ذلك في كل نعمة مع أن نعمه تعالى � تحصى  ذلك من سائر ما يجب عليھم ،إلى غير 
)5( 
   

) البذاذة من اjيمان (  eفإن قليل إن ھذا ينافي ما ورد في بعض اZحاديث الصحيحة كقوله 
 tأي رثاثة الھيئة وترك الترفه وإدامة التزين والتنعم في البدن والملبس ، وحديث عائشة ) 6(

عن   eونھيه ) 7] (في ھذين   e قبض رسول هللا [ رجت كساء وإزارا غليظا وقالت أنھا أخ
  أي يوماً بعد يوم ) 8(الترجل إ� غبا 

   

أن مقصود ھذه ا�ثار الحث على التواضع وعدم ا�نغماس في زينة الدنيا وا�نشغال : فالجواب 
ھذا في تحسين ثيابه بالتنظيف )) ليك فليَُر ع((  eالزائد بھا ، ولذلك قال البغوي معلقا على قوله 

، والتجديد عند اjمكان من غير مبالغة في النعومة والترفه ، ومظاھرة الملبس على الملبس ، 
فالمقصود أن البذاذة ) البذاذة من اjيمان ( ، أما حديث ) 9(على ما ھو عادة العجم والمترفين 

وكفاً للنفس عن الفخر والتكبر وإيثار من أخ5ق أھل اjيمان إن قصد به تواضعاً وزھداً 
الخمول بين الناس ، � إن قصد إظھار الفقر وصيانة المال ، وإ� فليس من اjيمان من عرَّض 
النعمة للكفران ، وأعرض عن شكر المنعم المنان ، فالحسن والقبح في أشباه ھذا بحسب قصد 



ك اللباس تواضعا g و ھو يقدر عليه دعاه من تر(  eالقائم بھا فإنما اZعمال بالنيات ولھذا قال 
وأما ) 10) (هللا يوم القيامة على رءوس الخ5ئق حتى يخيره من أي حلل اjيمان شاء يلبسھا 

عن الترجل إ� غبا ، فالمراد النھي عن المواظبة عليه وا�ھتمام به ، Zنه مبالغة في   eنھيه 
 )11) (من كان له شعر فليكرمه (    eوله التزيين وتھالك به ، وينسجم ھذا التأويل مع ق

     

يلبس   tوقد يقال إن ذلك يختلف باخت5ف اZحوال ، ولكل مقام مقال ، وقد كان جعفر الصادق 
الجبة على بدنه ، ويلبس الثياب الفاخرة فوقھا ، فقال له بعض من اطلع على حاله في ذلك ، 

اعلم : وقال الغزالي  وما كان لكم أبديناه ، خفيناه ،نلبس الجبة gّ والخز لكم فما كان gّ أ: فقال 
أن الثوب الجيد ليس من ضرورته التكبر في حق كل أحد في كل حال ، كما أن الثوب الدون قد 
� يكون من التواضع ، وع5مة المتكبر أن يطلب التجمل إذا رآه الناس و� يبالي إذا انفرد 

ن يحب الجمال في كل شيء حتى في خلوته وحتى بنفسه كيف يكون ، وع5مة طالب الجمال أ
  )12(في ستور داره 
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