
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
  1بعض ما جاء عن السلف في باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين 

 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 

 الحمد هلل، والصالة والسالم عمى رسول اهلل، أما بعد: 
 -رضي اهلل عنو-ما جاء عن أسمم مولى عمر  -مرضي اهلل تعالى عني-عن السمف  "التواضع"فمما جاء في باب 

 .أن عمر لما دنا من الشام تنحى ومعو غالمو
أمراء األجناد، وخرج إليو أيضًا كبار  ،وكان قد خرج إليو األمراء ليتسمم مفاتيح بيت المقدس،حينما قدم الشام  :يعني

 .الروم ودىاقنتيم
ن العباس  ،فحول غالمو عمى رحل نفسو ،وعميو فرو مقموب ،فعمد إلى مركب غالمو فركبو ،تنحى ومعو غالمو وا 

ليست بو  :فيشير يسممون عميو، -يعني قادة الروم- البطارقة تجمياًل فجعم بين يديو عمى فرس عتيق وكان رجال
نو ذاك  .(ٔ)وا 

الذي جاء بيذه  فكان العباس يشير إلييم أن الخميفة ىو ىذا ،ىو الخميفة -رضي اهلل عنو-يعني ظنوا أن العباس 
 الييئة المتواضعة.

 ،وأعطوه ما سألكم ،إلى حذيفة بن اليمان والية المدائن فقال: اسمعوا لو وأطيعوا -أعني عمر -اهلل عنورضي -د يِ وعَ 
كاف وىو البردعة، خرج من عند عمر عمى حمار مشدود عميو الوِ  ، يعني:وكففخرج من عند عمر عمى حمار مُ 

 .(ٕ)حمق من لرْ وعَ  ،وبيده رغيف ،فمما قدم استقبمو الدىاقين ،موكف تحتو زاده
 . العظم الذي أكل ما عميو من المحم ىورق من المحم والعَ  ىو الخبز، والرغيف معروف

   -ي خادمأ-خمفو وصيف  بغمة،عمى  قفي سوق دمش -رضي اهلل عنو-ويقول يونس بن حمبس: رأيت معاوية 
 .(ٖ)عميو قميص مرقوع ،وقد أردفو

  .ويمشي مع الناس في السوق ،رقوعوعميو قميص م التواضع،واإلرداف عمى الدابة يدل عمى 
 .(ٗ)ر بيماطِ ال يخْ و  ،ال تجاوز يده فخذيوزين العابدين إذا مشى  وكان عمي بن الحسين

والزىو  ،فإن ىذه الييئة تدل عمى التعاظم ؛بمعنى أنو ما يمشي بيذه الييئة ،يعني: أن يديو تنضمان إلى فخذيو
 م.رضي اهلل عني-عمي بن أبي طالب  بن الحسين بن، وىو زين العابدين عمي والكبر

ليس لي أن  ،ويقول: ىو مشترك ،وسع الطريق :يعني ،الطريق :وكان إذا سار في المدينة عمى بغمتو لم يقل ألحد
 . (٘)اأنحي عنو أحد

                                                 
 .(ٜٚ/ٕسير أعالم النبالء ) -ٔ
 .(ٖٖٙ/ٕسير أعالم النبالء )، (ٕٚٚ/ٔحمية األولياء وطبقات األصفياء )  -ٕ
 .(ٕ٘ٔ/ٖبالء )سير أعالم الن -ٖ
 .(ٕٜٖ/ٗ) المصدر السابق -ٗ
 .(ٜٖٛ/ٗ) المصدر السابق -٘



واشترى  ،وىو إمام عالم فقيو ،بن عمر أنو كان يخرج إلى السوق في حوائج نفسوكر في ترجمة سالم بن عبد اهلل وذُ 
 ،بن عبد العزيزالمسجد، فرمى بيا إلى عبد الممك بن عمر بيا إلى  فانتيى ،-ُمخمال ادثارً  ،كساءً  :يعني- ممةشَ 

 .ثم قال: أال تبعث من يحمميا لك؟ فقال: بل أنا أحمميا ،فحبسيا عنده ساعة
وكان  ،يشتري في األسواقه ىرَ دَ  وكان سالمٌ  ،: كان ابن عمر يخرج إلى السوق فيشتري-رحمو اهلل-يقول اإلمام مالك 

 .(ٙ)من أفضل أىل زمانو
 .أنيم يقومون بحاجاتيم ألنفسيم :بمعنى

ىذا الحمار كان  :يعني-ه فقطعوا ذنبو حتى ال يعود يركبو فعمد أوالد ،عتيقاً  اوكان سالم بن عبد اهلل يركب حمارً 
ثم  ،فركبو ولم يغير ،مدوا فقطعوا أذنو، فع-يعني ال ذنب لو-فركبو وىو أقطش الذنب -، أوالده ال يحبون أن يركبو

 .(ٚ)راحًا لمتكمفطّ اومع ذلك يركبو تواضعًا و  ،جدعوا أذنو األخرى
ال شك أن سالم بن عبد اهلل  ،عمى كل حال سواء صح ىذا أو لم يصحكره الذىبي في سير أعالم النبالء، و ىذا ذ

 وىو إمام في الزىد والتواضع. ،لعممإمام في ا
 ،و يجمس لمناسبمعنى أن لك، فأبى،وأردناه عمى ذ ،جمس إبراىيم النخعي إلى ساريةل: جاىدنا أن نُ وىذا األعمش يقو 

 يسألونو، ويستفتونو، وما أشبو ذلك.ويجتمع عميو الناس 
مثل العباءة  ،والريطة ىي المالءة ،طة معصفرةيْ والقباء ثوب يمبس فوق الثياب، ورَ  ،باءوعميو قَ  ،كان يأتي المسجدو 

 .يعني مصبوغة بالعصفر أو نحو ذلك ريطة معصفرة ،شمحأو المِ 
  .(ٛ)طرَ وكان يجمس مع الش   :قال

 يتواضع. ،، أو نحو ذلكأو يجمس في مكان خاص ،ال يجمس في صدر المجمس :يعني
نّ  ،يعني تكممت في العمم ،لم أتكمم ولو وجدت بدًّا ،يقول: تكممت -رحمو اهلل-وكان إبراىيم النخعي  كون فيو زمانًا أ وا 

 . (ٜ)ءفقييًا لزمان سو 
 .زراء عمى نفسوإبن سيرين من أشد الناس وكان محمد 

يعني  ،ويحدثني، وكان صغير النفس -ي نافعأ-ومعي غالم لي فيقعد  ،وأنا حدث السن ،يقول مالك: كنت آتي نافعاً 
 ا.ع، وكان في حياة سالم ال يفتي شيئً يتواض
فكان نافع يتواضع  ،وسالم أيضًا كذلك ،، ونافع فقيو عالمن عبد اهلل بن عمروسالم ب ،ابن عمر ىنافع ىو مول :يعني
 إال بعد موت سالم.  ولم يفتِ  ،فمم يتكمم ،لسالم

وكان يجمس بعد الصبح في  ،فينزل ويحدثني ،ويقول مالك: كنت آتي نافعًا مولى ابن عمر وأنا غالم حديث السن
ا، وكنت وربما وضعو عمى فمو ال يكمم أحدً  ،مس خرج، وكان يمبس كساءً ال يكاد يأتيو أحد، فإذا طمعت الش ،المسجد

 .(ٓٔ)أراه بعد الصبح يمتف بكساء لو أسود
                                                 

 .(ٔٙٗ/ٗ) المصدر السابق -ٙ
 .(ٗٙٗ/ٗ) المصدر السابق -ٚ
 .(ٜٕ٘/ٗ) المصدر السابق -ٛ
 (ٖٕٕ/ٗحمية األولياء وطبقات األصفياء ) -ٜ



أنو ال ينتظر من الناس أن يجتمعوا ليسمعوا  ،ومن يتصدر لمناس ،ربي السيما طالب العمم والخطباءىذه أشياء تُ 
نما ىو يحرص ،أو نحو ذلك ،خطبو أو دروسو أو محاضراتو  ،مونوا أن الناس يقدمونو، ويعظ، أمّ عمى نفع الناس وا 

 م فيذا غير صحيح.عميي مد بالمو ثم يعو  ،يحضرون لو ونحو ذلكيحضرون لغيره وال  ذاولما
 فت إلى ىذا.تفإنو ال يم -عز وجل- من كان يريد ما عند اهلل

فركب  ،فقال: دابتي أرفق لي ،فةتي بمراكب الخالن سميمان بن عبد الممك أُ بن عبد العزيز من دففرغ عمر  ولما
وفي  ،بن عبد الممك الخميفة السابقسميمان  :ثم قيل: تنزل منزل الخالفة؟ قال: فييا عيال أبي أيوب يعني ،بغمتو

تو فأممى عميو و فدع ،لي كاتباً  ادعُ  ،-ةبن حيو يعني رجاء - فسطاطي كفاية، فمما كان مساء تمك الميمة قال: يا رجاء
 يعني يذكر فيو سياستو.  ،(ٔٔ)فنسخ إلى كل بمد ،وأمر بو ،وأوجزه ء،مالكتابًا أحسن إ

يقول بعض من حضر: فيممنا أن نوسع  ،فقيو أىل الشام ،كحول الدمشقيوأقبل يزيد بن عبد الممك عمى مجمس م
  . (ٕٔ)دعوه يتعمم التواضع :فقال مكحول ،لو

وأنت زين  ،اإن من قبمك كانت الخالفة ليم زينً  : يا أمير المؤمنين،فقال ،ودخل رجل عمى عمر بن عبد العزيز
 .(ٖٔ)، فأعرض عنوالخالفة
وأعطاه  ،فيل فرح بو ،قبمك كانت الخالفة تجمميم ن، والذيل الخالفةتجمّ  الذييقول: أنت  : أراد أن يمدح،يعني
 ؟ أعرض عنو.وقربو

 اهلل عن اإلسالم خيرًا.اك العزيز: جز عبد ن بوقال رجل لعمر 
 (ٗٔ)خيرا عني اإلسالم اهلل جزى بلقال: 

 ،ثم قعد معو ،فطمبو ،بن عياش ىذا رجل زاىد بسيط متواضعوزياد ن عياش، بصر بزياد ب وبينما ىو يتغدى إذ
زاىد متواضع  يعني يقول: ىنيئًا لو رجل-فسممي، ىذا زياد عميو جبة صوف  ،ىذا زياد فاخرجي : يا فاطمة،وقال

ما  ،ىذا أمرنا وأمره ،، فقالت: يا زيادوبكى ،أمر األمة ، يقول: وعمر قد ولي-ةوأنا ابتميت بالخالف ،عميو جبة صوف
  .(٘ٔ)وال قرت أعيننا منذ ولي ،فرحنا بو

: أنت خير مني يا أبا إسحاق، قال: ال فقال لو الشعبي ،واجتمع الشعبي اإلمام المعروف مع أبي إسحاق السبيعي
  .(ٙٔ)بل أنت خير مني وأسن ،واهلل
 .واألعمم ،وىو األجل ،وأنو ىو األفضل ،فريد دىره ،وحيد عصره ،ن الواحد منيم يرى أنو وحيد زمانوما كا :يعني

                                                                                                                                                                  
 .(ٜٛ/٘سير أعالم النبالء ) -ٓٔ
 .(ٕ٘ٔ/٘) المصدر السابق -ٔٔ
 .(ٓ٘ٔ/٘) المصدر السابق -ٕٔ
 .(ٖٙٔ/٘) المصدر السابق -ٖٔ
 .(ٚٗٔ/٘) المصدر السابق -ٗٔ
 .(ٚ٘ٗ/٘) المصدر السابق -٘ٔ
 .(ٜٖٙ/٘)المصدر السابق  -ٙٔ



. كر الصالحون كنت بمعزٍل عنيمن يقول: إذا ذُ ، كافأخباره عجيبة في تواضعو -رحمو اهلل-أما أيوب السختياني 
 .(ٚٔ)وال أحب أن أذكر ،كرتوكان يقول: ذُ 

 يعني الشيرة.  ،وال أحب أن أذكر ،فعل أيوب ،جاء أيوب ،أنا ذكرت صار يقال: قال أيوب :يعني
وكنت أمشي معو فيأخذ في  ا،عده كفنً وكان يُ  ،رد أحمر يمبسو إذا أحرمكان أليوب السختياني بُ  ويقول حماد بن زيد:

 .(ٛٔ)رارًا من الناس أن يقال: ىذا أيوبف ؛طرق إني ألعجب لو كيف ييتدي ليا
 أو حيث يراه الناس فيقال: ىذا أيوب.  ،يذىب من أماكن وأزقة من أجل أال يمشي حيث يجتمع الناس

  .(ٜٔ)فطن لوربما ذىبت مع أيوب لحاجة، فال يدعني أمشي معو، يخرج من ىاىنا وىاىنا؛ لكي ال يُ ويقول شعبة: 
وأمك  ،لولده: تستطيل عمى الناسبن واسع فقال محمد  ،-اإلمام العابد- واسع بنواشتكى رجل من ولد محمد 

وىو  ،ويعني نفسَ  .(ٕٓ)!في المسممين مثمواهلل ر ، وأبوك ال كثّ -جاريةكانت أمو أن  :يعني-؟ اشتريتيا بأربعمائة درىم
  إمام.

منيا خصمة  خصال البر، ما فيّ بن عبيد من كبار أئمة السمف يقول: إني ألعد مائة خصمة من وىذا يونس 
  .(ٕٔ)واحدة
 ،وأفعل ،الصالة ما تفوتني ،أنا! أنا الحمد هلل ،أبداً  :ويقول ،لربما تنصح أدنى الناس في أمر من األمور واليوم

أحسن  ،أما أنا فالحمد هلل ،أنتم تحتاجون إلي من ينصحكم ،وأحافظ عمى السنن الرواتب ،وأصمي من الميل ،وأتصدق
  من غيري. 

 ،فقال: إن هلل -اإلمام سفيان-ثروا عميو، يعني اجتمعوا عميو يسألونو وقد ك ،ويقول خمف بن تميم: رأيت الثوري بمكة
 . مع إمامتو.(ٕٕ)حيث احتاج الناس إلى مثمي ؛أخاف أن يكون اهلل قد ضيع األمة

 .(ٖٕ): سل العمماء، وسل اهلل التوفيقفيقول ؟فيقولون لو: من نسأل ،وكان سفيان إذ سئل عن شيء يقول: ال أحسن
 : ال أدري. ما يستنكف أن يقول

 ترى أنو أفضل منك.  .(ٕٗ)بن أسباط: ما غاية التواضع؟ قال: أال تمقى أحدًا إال رأيت لو الفضل عميكوسئل يوسف 
. (ٕ٘)وعمن ىو دونو ،وعمن ىو مثمو ،عمن فوقو -يعني العمم والحديث-ويقول وكيع: ال يكمل الرجل حتى يكتب 

 ،خمفي نّ ال تمشُ و  ،عقبي نّ ، فقال: يا قوم ال تطؤُ وتبعو الناس ،سمن المجم -رحمو اهلل-وقام عبد الرحمن بن ميدي 

                                                 
 .(ٕٕ/ٙ) المصدر السابق -ٚٔ
 المصدر السابق. -ٛٔ
 .المصدر السابق -ٜٔ
 .(ٕٔٔ/ٙ) المصدر السابق -ٕٓ
 .(ٜٕٔ/ٙ) المصدر السابق -ٕٔ
 .(ٕ٘ٚ/ٚ) المصدر السابق -ٕٕ
 .(ٛٙٗ/ٛ) المصدر السابق -ٖٕ
 .(ٓٚٔ/ٜ) المصدر السابق -ٕٗ
 .(ٜ٘ٔ/ٜ) المصدر السابق -ٕ٘



ي من بق  يُ ما  قلّ  -يعني قميل العقل-النعال خمف األحمق  ثم قال: حدثنا أبو األشيب عن حسن قال عمران: خفقُ 
 وناس يمشون.  وخمفو ىالة .(ٕٙ)دينو

منو  نسب إليّ يُ  العمى أ -ي كتبويعن-العمم كان يقول: وددت لو أن الناس تعمموا ىذا  -رحمو اهلل-والشافعي 
 .(ٕٚ)شيء

  .(ٕٛ)عمى رأسو، تواضعًا هلل، وشكرًا هللوكان يقول: ينبغي لمفقيو أن يضع التراب 
 .(ٜٕ)وكان يقول: المبيب العاقل ىو الفطن المتغافل

 .(ٖٓ)ه، وأكثرىم فضاًل من ال يرى فضمورفع الناس قدرًا من ال يرى قدر ويقول: أ
الرجل:  فقال ليذا -اإلمام أحمد الشيباني- فقال لو: بمغني أنك من العرب ،سألو رجل -رحمو اهلل-م أحمد وىذا اإلما

 .نحن قوم مساكين
 نحن ننتسب إلى كذا.  ،ما قال: نعم .(ٖٔ)ولم يقل لي شيئاً  ،فمم يزل يدافعني حتى خرج :ىذا الرجل السائل يقول
 .؟وأتزين لو ،يتزين لي ،فقال: أليس قد كره بعضيم المقاء ،ن يمتقي بكإنسان يريد أ ،هيريد لقاء كر لو أن رجالوذُ 

 في الحديث، ويقول لو أفضل ما عنده.يتجمل  :يعني
عدما امتحن، يقول: ما جاءني الفرج إال منذ حمفت أال أحدث، ألنو ترك التحديث كما ىو معموم ب ،قال: لقد استرحت

 .الحارثالطريق ما كان عميو بشر بن  ،تركنُ  وليتنا
 لتواضع واإلعراض عن مظاىر الدنيا.في الزىد وا :يعني

فقال: ومن أنا حتى أزىد في بل زىد في الناس،  ،قال: لم يزىد أبو عبد اهلل في الدراىم وحدىا اً فقيل لو: إن فالن
 .(ٕٖ)أن يزىدوا فيّ الناس يريدون  الناس؟

بعد حين؛ ألنيا تحمق باإلنسان إلى نماذج عالية بعيدًا  احينً  ىذه األشياء يحتاج اإلنسان أن يعيد النظر والمطالعة فييا
ولربما يسعى  ،عرف أو يشتيرغبط أنو يُ أو نتربى عميو أن اإلنسان لربما يُ  ،أو نشاىده ،عما قد نسمعو صباح مساء

ومناقبو  همآثر  أو ما تكمموا في ،أو قربوه ،أو نوىوا بو ،ألنيم ما عظموه ؛ليذا، ولربما يقع في نفسو عمى الكثيرين
 ، فنحن بحاجة إلى مثل ىذا.وما شابو ذلك ،وعظمتو

وأنو  ،عن المحافظة عمى البريق، بريق األضواءيتحدث أن وىذا ممثل يريد  ،يتحدث عن الشيرة والنجومية ىذا العب
 .لو أمو في كل صباح أن يكون مرموقًا مشيوراً  وىذا تدعو ،أصعب من تحصيل الشيرة

                                                 
 .(ٕٚٓ/ٜسير أعالم النبالء )، (ٕٔ/ٜحمية األولياء وطبقات األصفياء ) -ٕٙ
 .(ٜٕ/ٓٔسير أعالم النبالء )، (ٛٔٔ/ٜ، حمية األولياء وطبقات األصفياء )ٛٙآداب الشافعي ومناقبو ص:  -ٕٚ
 .(ٖ٘/ٓٔبالء )سير أعالم الن -ٕٛ
 .(ٜٛ/ٓٔ) المصدر السابق -ٜٕ
 .(ٜٜ/ٓٔ) المصدر السابق -ٖٓ
 .(ٚٛٔ/ٔٔ) المصدر السابق -ٖٔ
 .(ٕٙٔ/ٔٔ) المصدر السابق -ٕٖ



}ِتْلَك الدَّاُر اْْلِخَرُة َنْجَعُلَها ِللَِّذيَن ََل يقول:  -تبارك وتعالى-واهلل  ،ربيةيربي عمى خالف ىذه الت فمثل ىذا الشك أنو
  .[ٖٛ: القصص] ُيِريُدوَن ُعُلوًّا ِفي اْْلَْرِض َوََل َفَساًدا َواْلَعاِقَبُة ِلْلُمتَِّقيَن{

وال يمتفت قمبو  ،وال ينتظر من الناس قمياًل وال كثيراً  ،حسنويُ  ،بيذا البذل -عز وجل-فاإلنسان يبذل ويريد وجو اهلل 
 ،-جل جاللو-ويكون متوجيًا إلى معبوده  ،حسن قصدهويُ  ،وما أشبو ذلك ،ويراقب الخطرات واإليرادات ،إلييم

 .واجتياد ومظاىرىا الحقيرة، لكنو يعمل بجد  ويصرف نظره عن ىذه الدنيا 
يعمل  ،ال ،أو نحو ذلك ،وال يستفاد من خبرتو أو عممو أو صنعتو ،ال يستفاد منو ،في بيتو ويبتعد ،يعتزل :ال أقول

وأن يكون لو منزلة في  ،تعظيم اآلخرين ،لكنو ال يتطمع إلى تقديم اآلخرين ،وتكون لو نية ،بجد ويبذل ما يستطيع
 .نيبطويحصل لمعبد خالف ما يطمبو ويقصده، ي ،فإن ذلك يبطل األعمال ويفسدىا ،قموب الناس

عندىم إال ميانة  ذلك وال يزيده ،ه وتبغضووقموب الخمق تشنؤ  ،رفعة والعمومو ورجميو ليفكم من إنسان يسعى بيد
  .ووضاعة

ما يمكن أن تأتي ىذه  ،وفي األرض ،إذا أحب اهلل عبدًا وضع لو القبول في السماء -المحبة :يعني-وىذه األمور 
 . ع األقران وما شابو ذلك إطالقاً وال بالتعارك م ،وال بالتحدث عن المآثر الاألعم ،وال بإظيار ،بتمثيلوال  ،عبتصنّ 

 .وعمى آلو وصحبو وسمم ،وصمى اهلل وسمم عمى نبينا محمد ،فاهلل المستعان


