
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
  2بعض ما جاء عن السلف في باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين 

 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 

 الحمد هلل، والصالة والسالم عمى رسول اهلل، أما بعد: 
عن  -رحمو اهلل-ما جاء في صفة اإلمام أحمد  "التواضع"في باب  -مرضي اهلل عني-فمما جاء عن السمف 

وكان فيو  ،مقصرًا عن أىل الدنيا ،مائاًل إلييم كان الفقير في مجمس أعز منو في مجمس أحمد، ، قال: لم أرالمروذي
ذا جمس في مجمسو بعد الع ،تعموه السكينة والوقار ،وكان كثير التواضع ،ولم يكن بالعجول ،حمم ال يتكمم  لمفتيا صروا 

ذا خرج إلى مسجده لم يتصدرحتى يُ   بمعنى أنو يصمي في أي مكان تييأ. .(ٔ)سأل، وا 
 ك.دخل عميو: الحمد هلل الذي رأيتُ  بعض أصحابو وقد قال لو رجل خرساني حينما ورآه

 . ؟من أنا؟ أي شيء ذا ،قعدافقال أحمد: 
ا، ك اهلل عن اإلسالم خيرً ، وقيل لو: جزاعميو شخص وقد أثنى، رأيت أثر الغم في وجو أبي عبد اهلل وقال بعضيم:

 .(ٕ)؟وما أنا ؟من أنا ،ااإلسالم عني خيرً  ىبل جز  قال:
 الشيرة.  بمعنى اتقِ  ذكرك لْ أخمِ .(ٖ)ذكرك فإني أنا قد بميت بالشيرة لْ أخمِ  :قال لممروذي: قل لعبد الوىاب

 .بن حنبل إذا مشى في الطريق يكره أن يتبعو أحدأحمد  ويقول محمد بن الحسن بن ىارون: رأيت أبا عبد اهلل
الوجل من عالمات التقوى  وكثرة -الخمول المقصود بو خالف الشيرة- إيثار الخمول والتواضع يقول الذىبي:

 .(ٗ)والفالح
بيل، نويحممو في الزّ  ،حمد بن حنبل يشتري الخبز من السوق أبن الحسن الترمذي: رأيت أبا عبد اهللويقول أحمد 

 .(٘)عبد اهلل ابنو بيد افيحممو آخذً  ،ويجعمو في خرقة ،غير مرة ءورأيتو يشتري الباقال
 ، وىذا إنما يفعمو المتواضعون.وما شابو ذلك ء،بمعنى أنو ىو الذي يذىب ويشتري الخبز والباقال

 . (ٙ)وكان الوزير ابن الفرات يمنع الناس من المشي بين يديو
، يقول والتواضع ،وقد عرف بالزىد ،اإلمام المغوي المعروف -رحمو اهلل-أن ابن األنباري  :ومن األمثمة عمى التواضع

سم رجل حينما ذكره في ا -غمط-ابن األنباري حصل لو تصحيف  :يعني ،ف في اسمحّ نو حضره فصَ إ :قطنيالدار 
 في مجمس العمم.

 .عنو وىمٌ حمل قطني: فأعظمت أن يُ يقول الدار 

                                                 
 .(ٕٛٔ/ٔٔسير أعالم النبالء ) -ٔ
 .(ٕٕ٘/ٔٔ) المصدر السابق -ٕ
 .(ٕٕٙ/ٔٔ) المصدر السابق -ٖ
 .المصدر السابق -ٗ
 .(ٖٓٔ/ٔٔ) المصدر السابق -٘
 .(ٚٚٗ/ٗٔ) المصدر السابق -ٙ
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 .وينقمونو ،والناس سيضبطون ىذا عنو ،بن األنباري إمامألنباري، ايعني اآلن كالم ابن ا
 .مستمميو فتُ فعرّ  ،وبتُ يقول: وىِ 

 .لكثرة الحضور في مجالس ىؤالء األئمة؛ أو يوصل كالمو لمناس ،يبمغ الناسرجل  المستممي ىو:
 لكنا عميو ذسم الفالني ونبيَ االفنا ف الجماعة أنا صحعر   :قال ابن األنباري لمستمميو ،فمما حضرت الجمعة األخرى

 .(ٚ)عمى الصواب الشاب  
 :فو بذلك شاب، يعنيونبييم أنو قد عرّ  ،بل نبو الناس ،محقق ،مع أنو إمام كبير ،فأنو صحّ ما استنكف  :يعني

نما ىو شاب في مقتبل العمر ا ىذا في غاية التواضع، والنفس تأبى ىذا إال إذ ،ليس بعالم مشيور كبير في السن، وا 
 .شديداً  اوضت ترويضً رُ 

ذكره في القسم  "التنكيل"في كتابو  -اهلل رحمو-وقد ذكرت في بعض المناسبات كالمًا لمشيخ عبد الرحمن المعممي 
ن اإلنسان أحيانًا إوخالصتو يقول:  ،في ىذا األمر مدخاًل دقيقا لميوى "، ذكرالعقائدإلى تصحيح  القائدـ"المعروف ب
يقدح في ىذا  :يعني ،يرى أنو قد أحسن في تقريرىا فينقدح في نفسو قادح :قريرًا يعجبو، يعنيويحبرىا ت ،يقرر مسألة

اإليراد جاء من  يقول: فكيف لو كان ىذا ،قرير، يقول: فيضيق بذلك ويزعجوإيراد عمى ىذا االستدالل أو الت التقرير
اآلن بينو وبين  :! يعني؟لمسألة لمناس! وكيف لو كان ىذا اإليراد جاء وقد أعمن ىذا اإلنسان ىذه ا؟شخص آخر

و كان ىذا اإليراد ؟ فكيف لنيا؟ فكيف لو جاء اإليراد من إنسان آخرنفسو مجرد إيراد يتأذى بو، فكيف لو كان أعم
لكن النفس تحتاج إلى  ،فيذه أمور يصعب التحرز منيا .؟الفالنية المسألةفقال لو: أنت أخطأت في  من إنسان يكرىو

 .مجاىدة
 .(ٛ)لبست ثوبًا بأزيد من سبعة دنانيروقال: ما  ،بن عيسى أنو كان متواضعاً في وصف الوزير عمي  وجاء

أضافوا  ،يعني قالوا: فالن بن فالن الحافظ ،ويقول أبو منصور: كتبوا مرة لعمي أحمد بن الحسين بن خيرون الحافظ
كتب لي شطب عميو بالقمم، وقال: قرأنا حتى يُ  :يعني ،حافظ السنة، فغضب وضرب عميو :يعني ،كممة الحافظ

  (ٜ)الحافظ؟
وىذه  ،عالمة ،واليوم تجد لربما يقال لبعض طمبة العمم: محدث ،الحافظ :ل لوويغضب حينما قي ،فيذا إمام وعالم

 .مشكمة
الشباب  وبعض المريدين من ،ولكن قد يسيء إليو بعض التالمذة ،وال يطمبو ،نسان ال يقصد ىذااإلقد يكون ىذا 

أو  ،أو ال يعممون ،في حقو، والناس قد ال يدركون اويكون ذلك شينً  ،الصغار الذين إن جاراىم في ذلك فإنو يضره
وأن يعمميم كيف يكون التوقي من  ،فكان المتعين أن ينياىم عن ىذا ،يشعرون أن الذي فعل ذلك ىم أولئك التالميذ

وىذه مشكمة  ،ه عند الناس، ولربما تحركت نفوسيمؤ أو أن ذلك يشن ،لوينسبون إليو أمرًا ال يصمح  ، فالىذه األمور
 .أيضًا أخرى

                                                 
 .(ٕٚٚ/٘ٔ) المصدر السابق -ٚ
 .(ٖٓٓ/٘ٔ) المصدر السابق -ٛ
 .(ٚٓٔ/ٜٔ) قالمصدر الساب -ٜ



فمما قال  ،بمغ فييا رتبة االجتياد ،-سبعة عموم-نو مجتيد في سبعة فنون إ :قال عن نفسو -رحمو اهلل-السيوطي 
 .اكثيرة جد  وأمور  ،ووقعت بينو وبينيم ردود ،العداوةوناصبو بعضيم ىذا تحركت نفوس عمماء عصره، 

، ىذا في مثل كتاب روضة العقالء ونزىة الفضالء لمبستيظير عقمو لمناس، كما قال أىل العمم، تجدون فالعاقل ال يُ 
ومن  ،ومن فطنتو ،ويعطييم من عقمو ،وأنا كذا ،أنا كذا :ويقول ليم ،يأتي إنسان ا أنأمّ  ،بد، والسيدركون ىذا والناس
 ال. ،ودىائو ،ذكائو

 سيد قومو المتغابي لكنّ  ***بسيٍد في قومو الغبي  ليس 
ويوجد من يسارع في  ،يظير أمام الناس أنو حافظ حتى الوليذا كان بعض أىل العمم يحدث من الكتاب مما يكتبو 

 ي، لربما تأتباإلسناد احديثً  أو نحو ذلك ،أو في الدرس ،حينما تكتب أحيانًا لبعض الطالب :يعني ،مثل ىذه األمور
ىذه  ،وتجد من يقول: إنك تحفظ الكتب الستة باألسانيد مع ترجمة رجال كل إسناد ،أو من نفس الميمة ،من الغد

وثق  ،يسمع أشياء ىي كذب تقال في مدحو ،ب لإلنسان كثيراً كذَ ويُ  ،وال روية ،عبارات رخيصة دائمًا تقال بال تورع
إليك  يضيفون، و عميك ينقمبونأنيم بكل سيولة ويرفعونك فوق مرتبتك بالكذب،  ،دحونكتمامًا أن ىؤالء الذين يم

 يعصم اإلنسان من مثل ىذه األمور.الذي  ىو ، مع تقوى اهللوالعقل فاالتزان ،أكاذيب ويرمونك بأمور أنت بريء منيا
ومثل ىذه األمور نحن بحاجة إلييا؛ ألن الغفمة  ،-إن شاء اهلل-لكن يكفي ىذا  ،ويطول بذكرىا المقام ،األمثمة كثيرة

حتى الطفل  ،وأن ينوه بو ،ويحب أن يذكر ،ويحب الترفع واإلنسان من طبعو أنو ظموم جيول، ،والنفس تواقة ،غالبة
فينبغي لإلنسان أال  ،ة في اإلنسانفيذه جبمّ  ،دح انتشى وفرحإذا مُ  ،الصغير الذي لو أربع أو خمس أو ست سنوات

نما  ،ىذا غمطويستجيب لمثل ىذا الثناء ويطرب لو، و ، ويحب الذي يثني عميو ويصدقو، ينساق خمف ىذه األمور وا 
فال  ،ويعرف قدر نفسو ،ال يتعداه ،وال يغتر بكالم الناس، ويمزم طوره ،ينبغي عمى العبد أن يعرف نفسو معرفة حقيقية

 ، وىو أدرى بذنوبو.وىو أدرى بيا وبضعفيا وعجزىا ونقصيا ،يغتر
فيبحث أو يتقرب  ،ثم يصير ذلك عادة وسجية ،و قد يصدق ما يقال لوفإن ،أو استزلو الشيطان ،وأما من خف عقمو

 ،ومباىجيا ،مى مراتبياوع ،ثم بعد ذلك يعارك عمى الدنيا ،وينفر غاية النفور ممن ينتقده ،من أولئك الذين يثنون عميو
مل ولو كان ال يح ،مقعمى تحصيل الجاه والرفعة والمنزلة في قموب الخ ويعارك ،شابو ذلكوما  ،ووظائفيا ،ومناصبيا

وقد تكممت عمى ىذا المعنى بكالم فيو شيء من ، وفي العمل، وىذه مشكمة ، والال في العمم ،من المقومات شيًئا
 . (ٓٔ)((...ما ذئبان جائعان)) :الكالم عمى حديثعند التفصيل 
ياكم عمى نفوسنا -عز وجل-وأسال اهلل  ياكم بما سمعنا، وأن يعيننا وا    .وعمى ذكره وشكره وحسن عبادتو ،أن ينفعنا وا 

                                                 
 .(ٖٕٙٚ(، رقم: )ٛٛ٘/ٗ، )-صمى اهلل عميو وسمم-أخرجو الترمذي، أبواب الزىد عن رسول اهلل  -ٓٔ


