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 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 

 والصالة والسالم عمى رسول اهلل، أما بعد:  ،الحمد هلل
أعقبو بباب التواضع وخفض الجناح  ،باب فضل االختالط بالناس -رحمو اهلل-فبعد أن ذكر المصنف 

و أن من خالط الناس فينبغي عميو أن يتأدب ببعض اآلداب التي من شأنيا وى ،لممؤمنين، وذلك لمناسبة ظاىرة
 ، وأن يحبو الناس.وأن يكسب قموبيم ،أن تقربو إلييم

فال يكون اإلنسان  ،لتذللاوىو بمعنى ُيقارب  ،فاالتضاع يقابل االرتفاع ،والتواضع معروف ،فيذا باب التواضع
ن التواضع ىو أن ال يرى لنفسو فضاًل إ، وليذا كان بعضيم يقول: متكبرًا يرى لنفسو منزلة فوق منزلة إخوانو

 د من المسممين، ىذا ىو المتواضع.عمى أح
ويقبل الحق ممن جاء بو،  ،وال يحقر أحدًا منيم ،وال ينتظر منيم تبجياًل وتكريمًا وتعظيماً  ،ؤدي لمناس حقوقيمفي

 .(1)((وغمط الناس ،طر الحقب))الكبر بأنو  -صمى اهلل عميو وسمم-ف النبي وليذا عر  
أو يأنف إذا أحد ذكر لو  ،، يرى أنو ال ُيخطئواحتقار الناس، فالذي ال يقبل من أحد ،بمعنى: رد الحق

 ، فيذا من الكبر.ولربما عاداه وأبغضو ،ويرى أن ىذا من العظائم ،أو نحو ذلك ،أو انتقده ،ممحوظة
أو تقصير، وىكذا اإلنسان الذي يحتقر الناس ال يرى  و عمى خطأ أو زلةيمن الناس من ال تستطيع أن تنب

يرى الناس  ،وىذا ما تعرفونو، فال يترك أحداً  ،وىذا كذا ،ىذا فيو كذا :كل أحد عنده كمما ُذكر أحد ،الناس شيئاً 
ر عمى الصغي ،وأنيم ليسوا بشيء، ولكنو يرى لنفسو منزلة يحكم فييا عمى الجميع ،وأنيم دونو ،دائمًا أنيم صغار

وأن يحكم عمى ىذا  ،وأن ُيقيم فتاوى العمماء الكبار ،مو  أن ُيقولكنو يرى أنو أىل  ،فيو لربما يكون جاىالً  ،والكبير
 مرنا أن ننزل الناس منازليم.و، وأُ زن الناس، الناس كأنيم عيال عميوي ،وىذا

ر يرفرف عمى صغاره يفرش وذلك أن الطائ ،معروف ،وأما خفض الجناح لممؤمنين، فالجناح أصمو جناح الطائر
 افيو يرفرف بجناحيو عميي ،التمطف والحنو عمى ىؤالء الصغارا صغاره لمزيد الترفق و مجناحيو ويحف بي
ذا أراد واإلن ،ىذا خفض الجناح، وىو مقابل لرفع الجناح ،ويضميا بجناحيو سان يده بمنزلة الجناح في الطائر، وا 

]اإلسراء:  {َجَناَح الذُّلِّ ِمَن الرَّْحَمةِ } ،يعني: لموالدين، {}َواْخِفْض َلُهَمايقول: واهلل  ،اإلنسان أن يبطش فإنو يرفع يده
وال  ،ال الرياء ،ىو الرحمة ليؤالء الوالدين -الجناح لخفض-وليكن الدافع لذلك  ،أي: جناحك الذليل ،[42

  ، أو نحو ذلك.وال طمب منفعة دنيوية ،السمعة
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فُيعبر بذلك عن التذلل والتواضع، فخفض الجناح لممؤمنين بمعنى  ،قال لو الجناحي ،وىكذا يقال لجانب اإلنسان
}َفَسْوَف َيْأِتي الّمُه ِبَقْوٍم ُيِحبُُّهْم في صفة من يحبيم ويحبونو:  -عز وجل-وليذا قال اهلل  ،التذلل والتواضع

 .[42]المائدة:  ى اْلُمْؤِمِنيَن َأِعزٍَّة َعَمى اْلَكاِفِريَن{}َأِذلٍَّة َعمَ وذكر أول صفات ىؤالء قال: ، [42]المائدة:  َوُيِحبُّوَنُه{
بمعنى التواضع ولين الجانب ، [414: الشعراء] }َواْخِفْض َجَناَحَك ِلَمِن اتََّبَعَك ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن{قال اهلل تعالى: 

ومع ذلك يتواضع  ،وأجل قدراً وىو ال شك أعظم منزلة  -صمى اهلل عميو وسمم-وىذا يؤمر بو رسول اهلل  ،والتذلل
}َفِبَما َرْحَمٍة مَِّن الّمِه ِلنَت َلُهْم َوَلْو ُكنَت : -تبارك وتعالى-يأمره ربو أن يتواضع ألىل اإليمان، وليذا قال اهلل 

وْا ِمْن َحْوِلَك َفاْعُف َعْنُهْم َواْسَتْغِفْر َلُهْم َوَشاِوْرُهْم ِفي  .[143]آل عمران:  اأَلْمِر{ َفظِّا َغِميَظ اْلَقْمِب اَلنَفضُّ
 َأِذلٍَّة َعَمى }َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َمن َيْرَتدَّ ِمنُكْم َعن ِديِنِه َفَسْوَف َيْأِتي الّمُه ِبَقْوٍم ُيِحبُُّهْم َوُيِحبُّوَنهُ وقال اهلل تعالى: 

 .[42]المائدة:  اْلُمْؤِمِنيَن َأِعزٍَّة َعَمى اْلَكاِفِريَن{
َرَمُكْم ِعنَد المَِّه }َيا َأيَُّها النَّاُس ِإنَّا َخَمْقَناُكم مِّن َذَكٍر َوُأنَثى َوَجَعْمَناُكْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا ِإنَّ َأكْ الى: وقال تع

 .[19: الحجرات] َأْتَقاُكْم ِإنَّ المََّه َعِميٌم َخِبيٌر{
وىم آدم وحواء، ، {ِإنَّا َخَمْقَناُكم مِّن َذَكٍر َوُأنَثى}ل اإليمان، ما خص أىل اإليمان بيذا؛ ألن ذلك ال يختص بو أى

ىو أعمى من والشعب في أصل معناه في كالم العرب  ،الشعوب جمع شعب، {َوَجَعْمَناُكْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا}
يش من ُمضر، تميم من ُمضر، شعب، ويدخل تحتيا القبائل فتقول مثاًل: قر  القبيمة، تقول: ربيعة شعب، ُمضر

خمق كثير يرجعون إلى أب  ،فالشعب ىم أناس كثير ،عبد القيس من ربيعة، وىكذا، فالقبائل أقل من الشعب
وليس المراد بو في لغة العرب ما يتعارفو الناس اليوم يقال مثاًل:  ،واحد مثل مضر، القبائل يتفرعون من الشعب

فيذه محدثة في االستعمال في العصر الحديث، قال في خطابو لمشعب، الشعب،  الشعب الفالني، فالن خاطب  
ال فالمراد بيذه المفظة في كالم العرب  ولذلك تجدونيا  ؛لكن بعض المجامع العربية اعتبروا ىذه ،ىو ما ذكرتوا 

ريب وىو كتاب مفيد ق ،في بعض الكتب الحديثة في المغة في المعاجم مثل المعجم الوسيط مثالً بيذا ف ُتعر  
 مصطمحات الجديدة إذا كانت مقبولة.التناول سيل يذكر ال

الشعب في العصر الحديث صارت تطمق عمى معنى وىو الجماعة من الناس الذين يحكميم نظام فمفظة 
 ليوم.اجتماعي واحد، ىذا الذي ُيعبر بو ا

األعاجم فييم قبائل ظر؛ ألن ، والقبائل بالنسبة لمعرب، وىذا فيو نالشعوب ىذا بالنسبة لألعاجموبعضيم يقول: 
  كما ىو معموم.

وأن يترفع بعضكم  ،يعني: ال من أجل أن تتفاخروا، الالم لمتعميل {ِلَتَعاَرُفوا}لماذا؟ ، {َوَجَعْمَناُكْم ُشُعوًبا َوَقَباِئلَ }
نما من أجل التعارفضل منك، أنا أكرم منك نسبًا، أنا أف :ويقول ،عمى بعض يمة فيقال: فالن من القب ،وا 

فيذه ىي الحكمة  ،وينتسبون ويتواصمون ،الفالنية، فالن من البطن الفالني، فالن من الفخذ الفالني، فيتعارفون
أنا خير  :وىم كميم يرجعون إلى آدم وحواء كميم من بني البشر إلى أن يقول ىذا، من جعل الناس شعوبًا وقبائل

 لعربي عمى أعجمي إال بالتقوى.يعني: ال فضل ، (2)((اعِ الص فُّ ))طَ قال:  -صمى اهلل عميو وسمم-منك، فالنبي 
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وليس آحاد - إذا استوى الناس في التقوى أن جنس العربأنو وال شك ، {ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد المَِّه َأْتَقاُكمْ }واهلل يقول: 
ستوي الناس في أفضل من جنس األعاجم، وأن قريشًا أفضل قبائل العرب، ىذا ال شك فيو، ىذا حينما ي -العرب

، -عز وجل-   أما باعتبار اآلحاد واألفراد فإنيم يتفاوتون بحسب ما أعطاىم اهلل  ،التقوى، وىذا باعتبار الجنس
  التقوى. ،فيذا ىو الميزان، {ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد المَِّه َأْتَقاُكمْ }يقول: 
-وىذا ال يعارض قولو  ،أي: ال يزكي اإلنسان نفسو ،[94]النجم: َقى{ }َفََل ُتَزكُّوا َأنُفَسُكْم ُهَو َأْعَمُم ِبَمِن اتَّ وقال: 

 .[12: األعمى] }َقْد َأْفَمَح َمن َتَزكَّى{: -تبارك وتعالى
ونفي النقائص  ،ال بالتنويو بشأنيا -عز وجل-وذلك بالعمل بطاعة اهلل ، [3: الشمس]}َقْد َأْفَمَح َمن َزكَّاَها{ وقال: 

ضافتو إلييا، ليس ىذا المراد ،والعيوب عنيا نما بالعمل واإليمان ،وذكر الكماالت وا   .وا 
وينفي عنيا أوصاف  ،أما الذي ورد النيي عنو وىو مذموم فيو أن ُيضفي اإلنسان عمى نفسو صفات الكمال

ِذيَن ُيَزكُّوَن َأنُفَسُهْم }أََلْم َتَر ِإَلى الَّ  ، قال تعالى:أنا كذا، وأنا كذا، فيذا مذموم :ويقول ،النقص، فيتحدث عن نفسو
وفرق بين ىذا ، [94]النجم:  }َفََل ُتَزكُّوا َأنُفَسُكْم ُهَو َأْعَمُم ِبَمِن اتََّقى{قال: و ، [23]النساء: َبِل الّمُه ُيَزكِّي َمن َيَشاء{ 

ضًا بإطالق، السيما ضكم بعال يزكي بع، {َفََل ُتَزكُّوا َأنُفَسُكمْ }: -تبارك وتعالى-وىذا، ويدخل في عموم قولو 
 بحضرتو.
))إن كان أحدكم فاعًَل ال محالة فقال:  ،يمدح الرجل في وجيو، نيى عن المدح -صمى اهلل عميو وسمم-والنبي 

 ألنك ال تدري.، (3)وال أزكي عمى اهلل أحدا(( ،واهلل حسيبه ،يقل: أحسبهمف
 .(4)))فَلن مؤمن، قال: أو مسمم((ولما قيل: 

ليعمل بعمل أهل النار، حتى ما يكون بينه وبينها إال ذراع، فيسبق عميه الكتاب فيعمل فإن الرجل ))وقال: 
ن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة، حتى ما يكون بينه وبينها إال ذراع، فيسبق  بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة، وا 

 .(5)((عميه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار، فيدخل النار
وليذا كان العمماء حتى في اإلحالة ألىل العمم في الفتوى ونحو ذلك لما ، (6)لخواتيم(())إنما األعمال باوقال: 

، اإلمام أحمد وغير اإلمام أحمد كانوا يقولون: ارجع إلى أىل ؟يسأل يقول: من نرجع إليو بعدك أو نحو ذلك
 ميو الفتنة.من عيقول: الحي ال تؤ  -رضي اهلل عنو-العمم، أسأل أىل العمم، وال يخصصون، وابن مسعود 
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فالتزكية المطمقة والمبالغة في المدح كما يفعمو فإن الحي ال تؤمن عميو الفتنة،  ،يقول: عميكم بمن سمف ومات
ل عن إنسان لزواج فإنو يقول: سئ ،ُطمب منو ألحد أو نحو ذلك فإذا احتاج اإلنسان ليذا ،بعض الناس ىذا خطأ

   واهلل حسيبو. ، أحدًا، أحسبو كذلكهللالذي أعممو منو كذا وكذا، وال أزكي عمى ا
خاه في وجيو قال: قال لمرجل الذي مدح أ -صمى اهلل عميو وسمم-والنبي  ،في الوجو فيذا أشد المدح أما
 .(7)((عنق صاحبك ويحك، قطعتَ ))

وىي  ،فاعواهلل المستعان، والنفوس فييا طمب لمعمو واالرت ،يعني: بسبب المدح، اإلنسان يتأثر كثيرًا بما يسمع
 ،وما أشبو ذلك ،وفي ىذه األيام مع وسائل االتصال الحديثة ووسائل اإلعالم ،تحتاج إلى شيء من المجاىدة

ال فتجد الرجل لربما يكتب في المنتدى في اإلنترنت أو  ،صار ىذا أشد ويحتاج إلى شيء من ضبط النفس وا 
كتب باسم آخر ويمدح ما كتب، ويثني عمى نحو ذلك ولربما يكتب باسم آخر ويمدح ما كتب، وىذا موجود، ي

ونحو ذلك، وىو نفس الشخص يكتب باسمين بمعرفين، ىو نفسو، وأحيانًا يكتب  ،وأنيا جيدة مؤصمة ،الكتابة
وىذا خطأ، وتجد  ،وال يكتب باسمو إنما يكتب باسم مستعار ،ونحو ذلك ،وولده يكتب في مدح كالمو والتنويو بو

وليس لو  ،أعجبوو الك ساعة واحدة لربما حتى يفتح لينظر من مدح كالمو وأثنى عميو الرجل لربما يكتب وال يتم
يقو أو شأن إال فتح ىذا المنتدى من أجل أن ينظر ماذا قيل عنو، كيف أعجب الناس بمقالتو أو كالمو أو تعم

  واهلل المستعان. ،نحو ذلك!
، القنوات تنادي وتطمب تريد أن تسبق إلى الناس وعي  افيذا باب واسع مفتوح عمى مصر أما القنوات وما أشبو ذلك 

فيذا مطمب لكثير من ىذه القنوات، وتجد عندىم من  ،ما يطمبو المشاىدونبومن ُيفتي  ،السيما من ُيرخص
تستدعي في كل مرة استضافة جديدة، وىم يقولون: البد من وجوه جديدة ال تكرر، و البرامج المتكررة التي تحتاج 

ىذا ال يوافق، وىذا يعتذر،  ،ال القنوات حتى الجادة تنزل ثم تنزل عن شروطيا ومواصفاتيا ثم تنزلال تز  ومن ث م  
إلى  ينزلون حتى يصمواو وىذا يأتي مرة، وىذا مشغول، وىذا عنده إشكال في موضوع التصوير، فينزلون 

أجل أن يحترم اإلنسان وجدوا ناصحًا ينصحيم عمى األقل من  ولو كانوا ،المفروض أنيا ما تخرج مستويات  
من قدره ونقص؛ ألن خروجو يعتبر منقصة في حقو؛  ، ال يخرج ألن ىذا حط  زري بياال يُ  حتىوال يخرج نفسو 

جاباتو غير جيدة وال موفقة، وأحيانًا مقابمة، من أنت اآلن حتى تُقاب   ،ألنو يتكمم بكالم ال يحسن شخص  ،ل؟!وا 
يظير أمام الناس تجعمو ىذه المقابمة و اإلنترنت ونحو ذلك ومقابمة،  أحيانًا يكون مجرد كاتب من الشباب في

واإلنسان يغفل، واهلل  ،عرف قدر نفسو، فالنفوس تحتاج إلى مجاىدة ورحم اهلل امرأ ،بحقيقتو وضعفو وعجزه
  المستعان.

 َما َأْغَنى َعنُكْم َجْمُعُكْم َوَما ُكنُتْم َتْسَتْكِبُروَن{}َوَناَدى َأْصَحاُب اأَلْعَراِف ِرَجااًل َيْعِرُفوَنُهْم ِبِسيَماُهْم َقاُلوْا  قال:
استكباركم ماذا  َوَما ُكنُتْم َتْسَتْكِبُروَن{}يعني: الجموع التي معكم من الجيوش واألتباع واألعوان،  ،[22 :األعراف]

الَِّذيَن ُهْم َأرَاِذُلَنا َباِدَي الرَّْأِي َوَما َنَرى }َوَما َنرَاَك اتََّبَعَك ِإالَّ كانوا يحتقرون أىل اإليمان ويقولون: ، ؟أغنى عنكم
 .[11]األحقاف:  }َلْو َكاَن َخْيرًا مَّا َسَبُقوَنا ِإَلْيِه{وقالوا: ، [41]ىود:  َلُكْم َعَمْيَنا ِمن َفْضٍل َبْل َنُظنُُّكْم َكاِذِبيَن{

                                                 
ىد والرقائق، باب النيي عن (، ومسمم، كتاب الز 0601(، رقم: )2/12باب ما يكره من التمادح )أخرجو البخاري، كتاب األدب،  -1

  .(9666(، رقم: )2/4430إذا كان فيو إفراط وخيف منو فتنة عمى الممدوح ) المدح



 [23: األعراف] {ُكْم َواَل َأنُتْم َتْحَزُنونَ ِبَرْحَمٍة اْدُخُموْا اْلَجنََّة اَل َخْوٌف َعَميْ  }َأَهُؤالء الَِّذيَن َأْقَسْمُتْم اَل َيَناُلُهُم الّمهُ قال: 
 :مالي ال يدخمني إال المستكبرون، والجنة تقول :ولذلك احتجت الجنة والنار، فالنار تقول ،ألولئك الضعفاءيقال 

 ))أنِت رحمتي أرحم بك من أشاء، وأنِت ينيما: يدخمني الضعفاء والمساكين والفقراء ونحو ذلك، فحكم اهلل ب
 واهلل أعمم.، (8)عذابي أعذب بك من أشاء((
 وآلو وصحبو.  ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد

                                                 
مسههمم، كتههاب (، و 2246(، رقههم: )0/192[ )96أخرجههو البخههاري، كتههاب تفسههير القههرآن، بههاب قولههو: زوتقههول ىههل مههن مزيههد  ]ق:  -2

 (.4220(، رقم: )2/4120صفة القيامة والجنة والنار، باب النار يدخميا الجبارون والجنة يدخميا الضعفاء )


