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 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 

 أما بعد:  ،الم عمى رسول اهللوالصالة والس ،الحمد هلل
رضي اهلل -ياض بن حمار حديث ع   -رحمو اهلل-أورد المنصف  "التواضع وخفض الجناح لممؤمنين"ففي باب 

حتى ال يفخر أحد عمى  ؛تواضعوا أنْ  ))إن اهلل أوحى إليّ : -صمى اهلل عميو وسمم-قال: قال رسول اهلل  -عنو
 مسمم.رواه ، (1)أحد وال يبغي أحد عمى أحد((

ىنا تفسيرية؛ ألن  "أن"وقد يكون بغير ذلك من طرق الوحي المعروفة، و ،كوىذا اإليحاء قد يكون عن طريق المم  
 يست بحروفو أو لفظو.ول ،أوحى في معنى القول

 ،وحتى ىذه لمغاية، يعني: تواضعوا التواضع الذي يؤثر ،حتى ال يفخر أحد عمى أحد(( ؛))أن تواضعوا قال:
ألن اإلنسان  وىو أن ال يفخر أحد عمى أحد؛ ،ُذكرالذي تصيرون معو إلى حال يحصل فييا ما  ،كمالذي يبمغ ب

فمن يقول  ،أي: أنو لن يفخر بحال من األحوالتذلل إلخوانو المؤمنين فمعنى ذلك أنو لن يترفع، إذا تواضع و 
ا قال ذلك الرجل الذي دخل جنتو أو عشيرة كم ،أو خير منو بيتاً  ،أنا أفضل من زيد، أنا خير منو نسباً  :أحد

 .[39]الكيف:  {أَعزُّ نَفرااِمنَك َماالا وَ  كَثرُ }َأَنا أَ وىو ظالم لنفسو: 
وتكبر وتعاظم حتى قد ترفع  ،أنا أعز منك :بينما ىذا اإلنسان الذي يعتز ،فالحاصل أن ذلك خالف التواضع

 افتخر عمى أخيو.
االعتداء، فإذا كان اإلنسان متكبرًا متعاظمًا فإنو يبغي عمى  والبغي ىو، وال يبغي أحد عمى أحد(())قال: 

ويقع في  ،فال يرى الناس شيئًا، فيأخذ أمواليم ،اآلخرين ويتعدى عمييم ويظمميم؛ ألنو يحتقرىم ويرى أنو فوقيم
ال بالجوارح، و  ،ال بالقول بالمسان ،أعراضيم وال يبالي، أما المتذلل إلخوانو فإنو ال يصل منو إلييم شيء يكرىونو

وال يوجد في قمبو ما يبعث عمى ذلك من الترفع عمييم، انظروا إلى الشاعر الجاىمي ماذا يقول حينما تعاظم 
  عر أنو أرفع وأعمى مرتبة من غيرهواستش

 افوق جيل الجاىمين فنجيل   *** عمينا أحدٌ  أال ال يجيمن  
 يقول:  ثم

 اساجدين بابرُ لو الج تخر    *** لنا صبي   الفطام  بمغ إذا 
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وال يحصل عمى كل حال اإلساءة واألذى لآلخرين إال بسبب ترك  ،فمثل ىؤالء ىم أبعد ما يكونون عن التواضع
ال فإن اإلنسان إذا تحقق من ىذا الوصف  ،ىذا الخمق  ،[54]المائدة:  }َأِذل ٍة َعَمى اْلُمْؤِمِنيَن َأِعز ٍة َعَمى اْلَكاِفِريَن{وا 

 إلى الناس.فإنو ال يصل أذاه 
))ما نقصت صدقة من قال:  -صمى اهلل عميو وسمم-أن رسول اهلل  -رضي اهلل عنو-قال: وعن أبي ىريرة 

 رواه مسمم.، (2)ا، وما تواضع أحد هلل إال رفعو اهلل((وما زاد اهلل عبداا بعفو إال عز   ،مال
بل  ،قة ال تورث نقصًا في المالبمعنى أن الصد ،واألرجح أن الحديث عمى ظاىره ،قد سبق الكالم عمى ىذا

فإذا وجدت البركة في المال  ،ُيسبب عن ذلك البركة -تبارك وتعالى-وأن ذلك حقيقة سواء قيل بأن اهلل  ،تزيده
ولو كان قمياًل فإنو ينتفع بو ما ال ينتفع بالمال الكثير الذي ُنزعت منو البركة، ومن أىل العمم من يقول: إن ذلك 

نما ذلك ُيربيو اهلل  ،ا ال تكون نقصًا في حق صاحبياأنيأي في اآلخرة،  لصاحبو كما ُيربي  -تبارك وتعالى-وا 
 ة كالتمرة مثل الجبل يوم القيامة.حتى إن اإلنسان يجد الصدقة اليسير  ،هأحدنا فمو  
فاهلل يفتح  ،وفي اآلخرة ،أنو في الدنيا ،عمى الدارين ،أن ىذا محمول عمى المعنيين -واهلل تعالى أعمم-واألقرب 

  .ة في ىذا المال ما ال يقادر قدرهويحصل لو من البرك ،لو من أبواب الرزق والنماء
وىذا فيو نظر بل  ،إنو في اآلخرة :وىذا أيضًا من أىل العمم من يقول، ا(())وما زاد اهلل عبداا بعفو إال عز  ال: ق

}َواْلَعاِفيَن يقول:  -تبارك وتعالى-في اآلخرة، واهلل  فاهلل يرفعو في الدنيا ويرفعو ،الصحيح أن ىذا أيضًا في الدنيا
إلى غير ، [22]النههور: }َوْلَيْعُفوا َوْلَيْصَفُحوا َأاَل ُتِحبُّوَن َأن َيْغِفَر الم ُو َلُكْم{ وقال:  .[134]آل عمران:  َعِن الن اِس{

تبارك -وليذا قال اهلل  ،ذلك ال يكون لممؤمن إنف وميانة ا إذا كان العفو يورثو ذالً ذلك وىذا حيث ينفع العفو، أم  
وفي ، [39: الشورى] }َوال ِذيَن ِإَذا َأَصاَبُيُم اْلَبْغُي ُىْم َينَتِصُروَن{في موضع واحد في مقام االنتصار:  -وتعالى

    ات يندبيم إلى العفو ويرغبيم فيو.سائر المواضع والمقام
وىذا ىو الشاىد، بمعنى أن ىذا التواضع يكون هلل سواء كان ىذا ، وما تواضع أحد هلل إال رفعو اهلل(())قال: 

أو كان ىذا التواضع إلخوانو وأقرانو  ،أو لمن ىم فوقو من العمماء وأئمة العدل ونحو ذلك ،التواضع لموالدين
لكن إذا كان ىذا التواضع لغير اهلل  ،فإن اهلل يرفعو بذلك ،ومن تحت يده ،بل لمن دونو من الصغار ،وأصحابو

نو يتذلل ألىل الدنيا من الكبراء يترفع عمى إخوانو لك ،وليذا إذا كان اإلنسان يترفع عمى الناس ،فإنو يورثو مذلة
وميانة ويحتقره  ذالً بل إنو يزداد ، نو ال يزداد بيذا التواضع إال رفعةإ :فمثل ىذا ال يقال ،ونحو ذلك ،واألغنياء

أن  ،فميس ىذا ىو التواضع المحمودإال بعدًا،  -تبارك وتعالى-ده ذلك من اهلل يوال يز  ،وتنحط مرتبتو ،الناس
ذا جمس مع الكبراء أو أىل الدنيا والغنى والثراء فإنو في غاية التذلل عندىم،  ،يتكبر اإلنسان عمى عباد اهلل وا 

  .صاحبو، إنما المقصود بذلك أن يتواضع هلل ويرفع -عز وجل-ليس ىذا ىو التواضع الشرعي الذي يحبو اهلل 
وقد ال ُيعان اإلنسان عمى  ،ألن النفوس تحتاج إلى مجاىدة تواضع أن يتذكر العبد ثالثة أمور؛الباعث عمى الو 

 -جلو  عز-تحممو نفسو عمى العمو والنفوس مجبولة عمى الظمم وحب العمو والظيور في األرض واهلل  ،التواضع
نَساَن َلَيْطَغى * َأن ر آُه اْسَتْغَنى{}َكَّل  إِ يقول:   .[7-6]العمق:  ن  اْلِْ
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 ىذا التواضع يبعث عميو ثالثة أمور أصمية يرجع إلييا ما عداىا: لكن  ،فال يخمو أحد من ظمم
  ،فإذا عرفو معرفة صحيحة فإنو ال يترفع ،وصفاتو بأسمائو أن يعرف العبد ربو معرفة صحيحة األمر األول:

 ،فيتواضع العبد لربو ،ال يصح لممخموقين ،ىو العظيم األعظم والكبرياء وصف يختص بو -بارك وتعالىت-فاهلل 
-ويدرك أنو أضعف وأعجز وأصغر من أن يتكبر عمى أحد من الناس، وليذا قال النبي  ،ويتواضع لممخموقين
 .(3)))ال يدخل الجنة أحد في قمبو مثقال ذرة من كبر((: -صمى اهلل عميو وسمم

معرفة النفس بحقيقتيا، إذا عرف اإلنسان ضعفو وعجزه ومسكنتو يتكبر عمى ماذا؟ يترفع عمى  :األمر الثاني
 درك تمامًا أن التكبر ال يصمح لو.يتأمل في جوانب النقص التي فييا فإنو ي ،لو جمس اإلنسان مع نفسو ماذا؟

من لحم  وفيم مثم ،يم يستوون معو في أصل الخمقةأن يتذكر تمامًا أن ىؤالء الذين يترفع عمييم أن :األمر الثالث
ببعض  -عز وجل-فإن حباه اهلل  ،؟فعمى أي شيء يترفع عمييم ،وىم كميم يرجعون إلى أب واحد ،ودم

فينبغي أن يزداد تواضعًا هلل وشكرًا وخضوعًا  ،-جل جاللو-األوصاف والكماالت فإن ذلك من فضل اهلل 
جميعًا بكسبو وجده إنما يفعل ذلك المغرور الجاىل الذي يظن أنو ُيحصل ذلك  ،ال أن يترفع عن الناس ،وعبودية

، -سبحانو وتعالى-فكل ما يعطاه العبد من النعم فإنما ىو من اهلل  ،وىذا خطأ ،و ومياراتو وقدراتوواجتياده وذكائ
ال فيؤال ،ُيسخر بعضيم لبعض ،ولكن اهلل فاوت بين الناس ليتخذ بعضيم بعضًا ُسخريا ء الذين لربما ال يجدون وا 

لجعل ىؤالء في  -عز وجل-لو شاء اهلل  ،ولربما يكدحون في أعمال ومين وضيعة ونحو ذلك ،لقمة العيش
 تشاىد، فيل معنى ذلك أن ىؤالء يتحولون إلى كائن آخر؟ اترى وكم اوما يدريك قد يتحول كم ،غاية الغنى

فإن ىذا العرض الذي يكون في  ،ل يمبسو أو ببيت يسكنوأو بنع ،أو بثوب ،فال يصح أن يترفع اإلنسان بمركب
الدنيا يقع في يد المؤمن والكافر، والبر والفاجر، وىذا اإلنسان ىو نفس ىذا اإلنسان لو ركب سيارة ىي أفخم 

ولكن الناس في كثير من األحيان تختل  ،السيارات ىو نفسو و ركب سيارة ىي أردأأ، وأحسن السيارات ،السيارات
أو أنو ينظر إلى اآلخرين الذين أعطوا من ىذا  ،ويتعاظم ويصيبو الزىو ،فيرى في نفسو شيئاً  ،الموازين عندىم

 ، وىذا خطأ.ونحو ذلك ،وأنيم في مرتبة فوق مرتبتو ،أنيم عظماء
الجميع  ،ثم ُينقل بعد ذلك ،ومتاع يحصل بيد اإلنسان ثم ما يمبث أن يفارقو ،فيذه األمور ىي عرض زائل

في مقبرة واحدة يتجاورون فييا ال فرق بين ىذا الذي يممك المميارات وأصغر عامل يكنس في مكتبو،  يوضعون
لكن قد يكون ذاك  ،و ال فرقونفس المواصفات في تغسيمو وتحنيط ،ونفس الكفن ،وبنفس التربة ،ىذا بجوار ىذا

حاسب عمى ىذه األموال الكثيرة التي وىذا اإلنسان يُ  ،-جل جاللو-الضعيف المسكين أقل حسابًا وأبر عند اهلل 
 حصميا وجمعيا من ىنا وىنا من حميا وغيره.

، وىي جديرة بالعناية والنظر -عز وجل-أقول: ىذه الثالثة األمور تعين اإلنسان إذا تأمل فييا عمى التواضع هلل 
ذا خال ،والتأمل  اإلنسان بنفسو يستطيع أن يدرك الكثير من ىذا، واهلل المستعان. وا 

 وآلو وصحبو. ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد
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