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.التواضع  :١٠٠-٠٦٤الدرس  - مدارج السالكين - التربية اإلسالمية  

 .م١٩٩٩-٧-١٩: تاريخ -لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي
  

  
 ،سيدنا محمد الصادق الوعـد األمـين   على السالمالصالة وهللا رب العالمين، و الحمد        

نفعنا بما علمتنا و االلهم علمنا ما ينفعنا و العليم الحكيم، أنت، إنك اللهم ال علم لنا إال ما علمتنا

واجعلنا ممن  ،ارزقنا اجتنابهو أرنا الباطل باطالًتباعه، واحقاً وارزقنا الحق  أرناو ،زدنا علماً

  .أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحينأحسنه، و فيتبعونيستمعون القول 
  

  
  

في  ،مع الدرس الرابع والستين من دروس مدارج السالكين ،نونالمؤم خوةألا أيها        

  : ، قال تعالىاليوم منزلة التواضع ، والمنزلةوإياك نستعين نعبدمنازل إياك 

  
  ]٦٣: اآلية سورة الفرقان[

  

  .مرحين وال ،غير متكبرين متواضعين ،في سكينة ووقار أي        

يسفهون  الأصحاب وقار وعفة : وقال بعضهم ،لماءهم العلماء الح: قال اإلمام الحسن        

  .وإن سفه عليهم اآلخرون

، والهـون هـو الهـوان    الرفق واللين الهون ؛ايمشون على األرض هون ،خوةألا أيها        

، صفة أهل الكفران، وجزاؤهم من اهللا النيران والمضموم، والذل، فالمفتوح صفة أهل اإليمان

  :أهل الكبر

  
  ]٦٣: اآلية قانسورة الفر[

         

 :من هم عباد الرحمن؟ 



2 
 

.التواضع  :١٠٠-٠٦٤الدرس  -مدارج السالكين -التربية اإلسالمية  
 

  
  

  :ثانية آية        

  
  ]٥٤ :يةاآلسورة المائدة [

  

صـبح  ، في حال التخلـف ي لكافرينا علىأذلة على المؤمنين أعزة  :أهل اإليمان صفة        

  .على أبناء جلدتهم متكبرين ،المؤمنون أذالء أمام أعدائهم

هذا ذل : أذلة على المؤمنين، قالوا المؤمنينهذا الذل الذي وصف اهللا به  ،خوةألا أيها        

  .الرحمة، والعطف، والشفقة

تضـعف   ،التي تمأل قلبهـا ومن شدة الرحمة  ،من شدة عطفها على ابنها األمكيف أن         

 ،لفعل بعلـى ، عدي هذا اذل العطف والرحمة والشفقة واإلخبات فهذا ؟له تستجيب، أمام ابنها

يعني مشفقين على المؤمنين، رحماء  ،المؤمنينأذلة على  ،ليشير إلى هذه المعاني، أشفق عليه

أن  ،لم يرد اهللا بهذا الذل الذي وصف به المـؤمنين  واحداً، قوالً بالمؤمنين، خاضعين للمؤمنين

إلى  اللين واالنقياد الذي صاحبه ذلول، أرأيت، إنما هو ذل ذليليكون ذل الهوان الذي صاحبه 

  .المؤمنين مفرد آخر هو الذليل علىأذلة  أما ،المؤمنين، مفرد األذلة ذلول علىأذلة  ؟دقة اللغة

بالبل جمع بلبـل،   :، تقول مثالًاالنقياد، فالمؤمن سهل على المؤمنين جمع ذلول أذلة        

والبلبـل  ، الفوضى، االضطراب ،جمع بلبلة البالبل ،المعنيين، وشتان بين وبالبل جمع بلبلة

أعـزة علـى    المـؤمنين ، أذلة على لصفة أذلة جمع ذلول ال جمع ذَليل، وهذه اجمعه بالبل

  .الكافرين
  

  
  

، يألف لين العريكة ،، انقياده سهلالذلولأن المؤمن كالجمل  :في الحديث الصحيح ورد        

  .ويؤلف

  .فق والفاسق ذَليلوالمنا ،كالجمل الذلول المؤمن        

 :هذه صفة أهل اإليمان 

 : بم وصف المؤمن والمنافق في هذا الحديث؟
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من لوازم الكذاب  ،وهكذا ، هين لينويؤلفيقوي هذا الحديث أن المـؤمن يألف  :طبعاً        

بد  ال ،والجبارلكن الكذاب والبخيل والنمام  ،، المؤمن ذلولالذل :، والجباروالنمام، والبخيل ،

  .نقله لألحاديث وبخله إلى الذلأن ينتهي به تجبره وكذبه و

  .والغلبة والمنعة هو من عزة القوة :على الكافرين أعزة        

كالسبع علـى   الكافرين، وعلى والد لولدهللمؤمنين كال: -رضي اهللا عنه-قال عطاء و        

  .فريسته

، مبتدع، إنسان فاسق، إنسـان كـافر   إنسان، ت احترمت مبتدعاً فقد هدمت الدينأن إذا        

  .عليهتكون شديداً  ينبغي أن ،إنسان يستهزئ بالدين

  .إن اهللا ليغضب إذا مدح الفاسق        

  .صاحب بدعة فقد عمل على هدم الدينومن عظم         

  :وقد قال اهللا عز وجل في آية أخرى ،يبجل وال يحترم وال البدعة ال يعظم صاحب        

  
  ]٢٩ :يةاآلسورة الفتح [

  

          

  :مسلم صحيح وفي            

 ،ال يفْخَر َأحٌد علَى َأحٍد حتَّى ،وِإنَّ اللَّه َأْوحى ِإلَيَّ َأْن تَواضعوا(( :وزاد فيه ،قَتَادةَ عْن        

   . ))وال يْبغِ َأحٌد علَى َأحٍد

ال يْدخُُل الْجنَّةَ مْن (( :قَاَل -وسلَّماللَّهم علَْيه  صلَّى-عنِ النَّبِي  ،عْبد اللَّه ْبنِ مْسعوٍد عْن        

   . ))كْبرٍ مْنكَان في قَلْبِه مثْقَاُل ذَرٍَّة 

صلَّى -سمْعتُ النَّبِيَّ  :قَاَل ،ْبن وْهبٍ الْخُزاعيَّ حارِثَةَسمْعتُ (( :مْعبد ْبنِ خَاِلٍد قَاَل عْن        

   . ))مْستَكْبِرٍ جوَّاٍظكُلُّ عتُلٍّ  ؟َأال ُأخْبِركُْم بَِأْهِل النَّارِ: يقُوُل -موسلَّ ْيهعلَاللَّهم 

فَقَالَت  ،الْجنَّةُ والنَّار اْحتَجَّت(( :قَاَل -صلَّى اللَّهم علَْيه وسلَّم-َأنَّ النَّبِيَّ  ،َأبِي هرْيرةَ عْن        

ِإال  يـْدخُلُني ما ِلي ال  :النَّار وقَالَت ؟ِإال فُقَراء النَّاسِ وسقَطُهْم يْدخُلُنيما ِلي ال  ،رب يا :الْجنَّةُ

ونرتَكَبالْمو ونبَّارفَقَاَل ِللنَّارِ ؟الْج:  ذَابِيَأنْتع ْن َأشَاءم بِك يبُأص، نَّةقَاَل ِللْجي  :وتْحمر َأنْت

ُأص يببِك ْن َأشَاءا ،ملُْؤها منْكُمٍة مداحِلكُلِّ ونَّةُ  ،وفَِإنَّفََأمَّا الْج  شَـاءا يا مُئ لَهنْشي َأمَّـا   ،اللَّهو

يـْزوى  و تَْمتَلـئُ فَهنَاِلـك   ،حتَّى يضع قَدمه فيها ،﴾هْل مْن مزِيٍد﴿ :وتَقُوُل ،النَّار فَيلْقَْون فيها

  . ))قَطْقَطْ قَطْ  :وتَقُوُل ،بْعضها ِإلَى بْعضٍ

 :ذه األحاديث ما وراء ه
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  :يقول -والسالم الصالةعليه -النبي : من تعليق حول هذا الحديث بـد ال            

خَْيٌر  وِيُّالُْمْؤِمُن الْقَ :-َوَسلََّمِه َصلَّى اللَّهم َعلَْي-قَاَل َرُسوُل اللَِّه (( :َأبِي هرْيرةَ قَاَل عْن        

  ))َوِفي كُلٍّ خَْيٌر ،الضَِّعيِفَوَأَحبُّ ِإلَى اللَِّه ِمَن الُْمْؤِمنِ 
  ]في الصحيح مسلمأخرجه [

  

، والنبي أيضاً أثنى على القوي المؤمنأثنى على  -عليه الصالة والسالم- فالنبي        

  :صالة والسالماكين، قال عليه الالضعفاء والمس

كَْم ِمـْن َأشْـَعثَ    :-َوَسلََّمَصلَّى اللَّهم َعلَْيِه -قَاَل َرُسوُل اللَِّه (( :َأنَسِ ْبنِ ماِلٍك قَاَل عْن        

   ))؟َعلَى اللَِّه َألَبرَُّه َأقَْسَملَْو  ،َأغَْبَر ِذي ِطْمَرْينِ ال ُيْؤَبُه لَُه
  ]في سننه الترمذيأخرجه [

  

ق مـنهج  كان طريق القوة سالكاً وف إذا :؟ نجمع بينهما في أنهلحديثيننجمع بين ا كيف        

، وإذا غنياًأن تكون  ينبغي سالكاً وفق منهج اهللا الغنى، وإذا كان طريق اهللا ينبغي أن تكون قوياً

المنصـب   هذاكان طريق أن تكون في منصب رفيع سالكاً وفق منهج اهللا ينبغي أن تكون في 

مـن المـؤمن    تعالىن المؤمن القوي بماله أو بعلمه أو بمنصبه خير وأحب إلى اهللا الرفيع، أل

، وألنه يستطيع أن ينقذ جداً، وألن الخيارات أمامه كثيرة الضعيف، ألنه أقدر على فعل الخير

  .؟على الضعيف والمسكين -وسلمصلى اهللا عليه -، فماذا يعني أن يثني النبي اآلخرين

فالضـعف وسـام    ،هو المعصية الوحيدحينما يكون طريق القوة : ثلحديعلماء ا قال        

، فـالفقر وسـام شـرف    ،بالباطل الناسموال أ، وحينما يكون طريق الغنى الوحيد أكل شرف

فأن تكون  ،تقول كالماً ال يرضي اهللا أنأو  ،أن تكون منافقاً :وحينما يكون طريق القوة الوحيد

 كـان إذا  أما ،وفق منهج اهللا كن قوياً سالكاًذا كان الطريق ضعيفاً هو وسام شرف لك، فلذلك إ

  .ة منهج اهللا فأنعم بالفقر والضعفالطريق ليست سالكةً إال بمخالف
  

  
  

ثُـمَّ   -لَْيه وسـلَّم اللَّهم ع صلَّى-َأنَّ رسوَل اللَّه (( :قَاَل سفْيان َأوََّل مرٍَّة ،َأبِي هرْيرةَ عْن        

هادْن َأبِي  ،َأعع ةَفَقَاَل اَألغَرْيررلَّ: قَاَل هجزَّ وع اِئـي   :قَاَل اللَّهرِد اءْبرِيـزَّةُ الْكالْعارِي وِإز، 

   . ))النَّارِفَمْن نَازعني واحًدا منْهما ُألْقيه في 

 :تحت أي باب تندرج هذه األحاديث؟ 

 :كيف نجمع بين هذين الحديثين؟ 
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َصلَّى اللَّهـم َعلَْيـِه   - اللَِّهقَاَل َرُسوُل (( :قَاَل ،ْبنِ اَألكْوعِ عْن َأبِيه ِإياسِ ْبنِ سلَمةَ عْن        

  ))َحتَّى ُيكْتََب ِفي الَْجبَّارِيَن فَُيِصيُبُه َما َأَصاَبُهْم بِنَفِْسِهال َيَزاُل الرَُّجُل َيذَْهُب : -َوَسلََّم

  

  ]في سننه الترمذي أخرجه[

  

عندك شيء تقدمه لهم إال قلـيالً   وما ،إذا جاءك ضيوف كثر :ريفاًذكرت مثالً ط مرة        

، لكـن هـذه   شراباً سائغاً طعمـه  تجعلهوأن  ،يمكن أن تضيف له خمسة أمثال ماء ،من اللبن

، ا خمسة أمثال من الماء ال تفسـدها إليه أضفت، أما لو ة من اللبن يفسدها نقطة من النفطالكمي

  .حجبته عن اهللا عز وجل إنسانيان فالكبر كنقطة النفط إذا دخلت ك

ال َيْدخُُل الَْجنَّةَ َمْن (( :قَاَل -وسلَّمصلَّى اللَّهم علَْيه -عنِ النَّبِي  ،عْبد اللَّه ْبنِ مْسعوٍد عْن        

 َونَْعلُـهُ كُوَن ثَْوُبـُه َحَسـنًا   ِإنَّ الرَُّجَل ُيِحبُّ َأْن َي :قَاَل َرُجٌل ،ِكْبرٍ ِمْنحبة كَاَن ِفي قَلْبِِه ِمثْقَاُل 

  ))الَْحقِّ َوغَْمطُ النَّاسِ َبطَُرالِْكْبُر  ،ِإنَّ اللََّه َجِميٌل ُيِحبُّ الَْجَماَل :قَاَل ،َحَسنَةً

  

  ]في سننهما وأبو داود والترمذي، في الصحيحأخرجه مسلم [

  :و        

، وال يزال الرجـل  ما عذَّبتهاحداً منهفمن نازعني و ،، والكبرياء ردائيإزاري العزة((        

  .))ديوان الجبارين فيصيبه ما أصابهمبنفسه حتى يكتب في  يذهب
  

  
  

  .الصبيان فيسلم عليهم علىعليه الصالة والسالم من شدة تواضعه يمر  وكان        

  .أنه كان يسابقهم أحياناً :وقد قرأت في السنة أيضاً        

ليدخل علـى   ،أنه كان يدعو بعض الصبيان لركوب جمله :أيضاً في السنة قرأتوقد         

  .قلبهم الفرح

فتنطلق به حيث  -اهللا عليه وسلم صلى-تأخذ بيده  -أي البنت الصغيرة-األمة  وكانت        

  .شاءت من شدة تواضعه

  .الث تواضعاً هللا عز وجلابعه الثلعق أص ،أكل إذاوكان عليه الصالة والسالم         

  .أهله ولم يكن ينتقم لنفسه قط خدمةعليه الصالة والسالم يكون في بيته في  وكان        

الشاة ألهلـه، ويعلـف    ويحلب ،ثوبهويرقع  ،وكان عليه الصالة والسالم يخصف نعله        

ويبـدأ مـن لقيـه    ، ساكين، ويمشي مع األرملة واليتيم، ويجالس الممع الخادم ويأكل، البعير

  .نعم اإلدام الخل: قال ،إلى خل شيءولو إلى أيسر  ،دعوة من دعاه ويجيب ،بالسالم

 :إليكم بعض صفات النبي عليه الصالة والسالم بالتواضع 
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، المعاشـرة  جميـل  ،، كريم الطبعالخلق، لين صلى اهللا عليه وسلم هين المؤونة وكان        

، رحيمـاً بكـل   بساماً، متواضعاً من غير ذلة، جواداً من غير سرف، رقيق القلب الوجهطلق 

  .، لين الجانب لهم، خافض الجناح للمؤمنينلممس

  :اهللا عليه وسلَّم يقول صلى وكان        

َأال ُأخْبِـُركُْم  (( :-وسلَّم علَْيهصلَّى اللَّهم -قَاَل رسوُل اللَّه  ،عْبد اللَّه ْبنِ مْسعوٍد قَاَل عْن        

  ))َعلَى كُلِّ قَرِيبٍ َهيِّنٍ َسْهٍل ؟َعلَْيِه النَّاُر ْحُرُمتََأْو بَِمْن  ،بَِمْن َيْحُرُم َعلَى النَّارِ

   
  ]في سننه الترمذي أخرجه[

  

 ،اللَّه ِلرجٍل كَان قَْبلَكُْم غَفَر(( :-صلَّى اللَّهم علَْيه وسلَّم-قَاَل رسوُل اللَّه  ،جابِرٍ قَاَل عْن        

اعْهالً ِإذَا بس ْهالً ،كَانىِإذَا  سى ،اشْتَرْهالً ِإذَا اقْتَضس(( .  

ـ (( :-وسلَّمصلَّى اللَّهم علَْيه -قَاَل رسوُل اللَّه : َأنَسِ ْبنِ ماِلٍك قَاَل عْن         ْو ُأْهـِدَي ِإلَـيَّ   لَ

   ))َألَجْبتَُولَْو ُدِعيتُ َعلَْيِه  ،كَُراٌع لَقَبِلْتُ
  ]في سننهالترمذي  أخرجه[

  :صلى اهللا عليه وسلم وكان .قدم واحد، أرأيت إلى هذا التواضع يعني        

 ،َيُعوُد الَْمـرِيضَ  -َوَسلََّمَصلَّى اللَّهم َعلَْيِه -كَاَن َرُسوُل اللَِّه (( :َأنَسِ ْبنِ ماِلٍك قَاَل عْن        

َوكَاَن َيْوَم َبِني قَُرْيظَـةَ َعلَـى ِحَمـارٍ     ،َدْعَوةَ الَْعْبِد َوُيجِيُب ،َوَيْركَُب الِْحَماَر ،َوَيشَْهُد الَْجنَاَزةَ

    ))َعلَْيِه ِإكَافٌ ِمْن ِليٍف ،بَِحْبٍل ِمْن ِليٍف ،َمخْطُومٍ
  ]في سننه الترمذي أخرجه[

  .بالتواضع -صلى اهللا عليه وسلم-بعض صفات النبي  هذه       
  

  
  

  . قالهويقبله ممن  ،، وينقاد لهيخضع للحق: فقال لفضيل بن عياض عن التواضعسئل ا        

 إذا: وقـال لـه   ،ورجاه أن يكون معه ،سيدنا عمر بن عبد العزيز اختار عالماً جليالً        

عمر  يااتق اهللا  :وقل لي ،وهزني هزاً شديداً ،فأمسكني من تالبيبي أمام الناس ،رأيتني ضللت

  .فإنك ستموت

، وأن تقبلـه  وأن تخضع له ،للحق تنقادأن  :، عالمة التواضعاآلن في التفاصيل دخلنا        

  .ولو كان صغيراً ،ممن قاله

إياك يا إمـام أن   بل :يا غالم إياك أن تسقط، فقال الغالم: النعمان قال لغالم حنيفة أبو        

  .مإن سقطت سقط معك العال وإنك ،إني إن سقطت سقطت وحدي ،تسقط
  

 :من عالمة التواضع 
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قيمة فليس له فـي التواضـع    لنفسهفمن رأى  ،التواضع أن ال ترى لنفسك قيمة :وقيل        

  .نصيب 

  :قال تعالى .الجانبولين  الجناحالتواضع هو خفض : يقولالجنيد         

  
  ]٢٤: اآلية سورة اإلسراء[

  

فمـن   ،والعز في التواضـع  ،ممن كان الحقو قبول ه: ابن عطاء اهللا السكندري وقال        

  .فهو كمن طلب الماء من النار ،طلبه في الكبر

والعز فـي   ،، الشرف في التواضعأن يطلب التواضع في الكبر، الكبر مهلكة يمكنال         

  .في القناعة والحرية، التقوى
  

  
  

 -رضي اهللا عنه-عمر بن الخطاب  رأيت: -رضي اهللا عنهما-عروة بن الزبير  وقال        

لما أتاني الوفود سامعين : لك هذا، فقال ينبغييا أمير المؤمنين ال : فقلت ،على عاتقه قربة ماء

  .أكسرهاأردت أن  ،دخلت نفسي نخوة ،مطيعين

، أحـد اهللا  ليس بينه وبـين  ،خليفة المسلمين ،أعلى إنسان في الجزيرة ،أمير المؤمنين        

فحمل قربة ماء على  ،فخاف على نفسـه ،تواضعت له وخضعت ،جاءته الوفود من كل جانب

  .أمـام النـاس عاتقه

غنيمـات علـى    كنت ترعـى  !الخطابيا بن : وقال ،كان يخطب قطع الخطبة ومرة        

 ،األخبار عقطع الخطبة كما تقط ؟الكالمما فهم أصحابه ماذا يعني بهذا - قراريط لبني مخزوم

ماذا قلت : له بعض أصحابه بعد انتهاء الخطبة، قال النص بهذاوجاء  -وتأتي اإلعالنات مثالً

يعني أعلى إنسان -ليس بينك وبين اهللا أحد  :وقالت لي ،جاءتني نفسي: قال؟ يا أمير المؤمنين

  .مخزوم، يا بن الخطاب كنت ترعى غنيمات على قراريط لبني قدرها أعرفهاأردت أن  -

  .أمير المؤمنين فأصبحت، كنت عميراً، فصرت عمراً: قال ومرة        

 :ما قيل عن التواضع 

 : صفات عمر بن الخطاب من
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خبـز   أطفالسيدنا الحسن مع -فاستضافوه  ،ومر الحسن على صبيان معهم كسر خبز        

الفضـل  - لهـم اليد : فأطعمهم وكساهم، وقال ،ثم حملهم إلى منزله ،وأكل معهم ،فنزل -يابس

  .ونحن نجد أكثر مما أطعمناهم ،ا أطعمونيألنهم ال يجدون شيئاً غير م ،-لهم
  

  
  

يا بن : وقال له ،عير بالالً الساعاتفي ساعة من  -رضي اهللا عنه-أن أبا ذر  ويروى        

رأسي حتى يطأ بـالل خـدي    رفعت ال ،وحلف ،فألقى بنفسه على األرض ،، ثم ندمءالسودا

  .فعل بالل، فلم يرفع رأسه حتى بقدمه

  .رشي وقع على األرض ووطئ بالل خدهالجليل الق الصحابيسيدنا أبو ذر         
  

  
  

-عمر بن عبـد العزيـز    ثيابقومت : بعض من عاصر عمر بن عبد العزيز وقال        

، وسـراويل،  ، وقميصاًوعمامةً، وكانت قباًء ،وهو يخطب باثني عشر درهماً -رضي اهللا عنه

  .، وقلنسوةورداًء، وخفين

بلغنـي   :فكتب إليه أبوه ،درهم بألفله ابن اشترى خاتماً  ،عمر بن عبد العزيز سيدنا        

  .وأشبع به ألف بطن ،الخاتم فبع ،فإذا أتاك كتابي هذا ،أنك اشتريت فصاً بألف درهم

، عقد كلف خمسة وثمـانين  يرةكث أمواالًيحتاج  ،عقد قران في فندق خمس نجوم اليوم        

  .؟عد كم شاب يتزوج ،بمئة ليرة الوجبة ؟؟ كم وجبة طعام تقدممليوناً، كم بطن يشبع

واجعل فصه حديداً  ،خاتماً بدرهمين واتخذ، فبع الخاتم وأشبع به ألف بطن: له قال        

  .واهللا أعلم ،نفسهرحم اهللا امرأ عرف قدر  :واكتب عليه ،صينياً
  

  
  

بأن يتلقى سلطان  ،لصولة الحق العبدأن يتواضع  :، روح التواضعفي التواضع زلنا ال        

ـ    بحيث ،والدخول تحت رقه ،والذل واالنقياد ،الحق بالخضوع له ه يكون الحـق متصـرفاً في

كبـر بضـده   ولهذا فسر النبي ال ،تصرف المالك في مملكته، فبهذا يحصل العبد خلق التواضع

  : فقال

   ))الِْكْبُر َبطَُر الَْحقِّ َوغَْمطُ النَّاسِ((        
  ]في سننهماداود  وأبوالترمذي و ،في الصحيحمسلم  أخرجه [

 :التواضع  روح

 :ن عبد العزيز هذا ما ذكره المؤرخون عن عمر ب

 :ما قيل عن أبي ذر الغفاري 



9 
 

.التواضع  :١٠٠-٠٦٤الدرس  -مدارج السالكين -التربية اإلسالمية  
 

  

 ،ومتى احتقرهم وازدراهم ،وازدراؤهم، وغمط الناس احتقارهم الحق رده وجحده بطر        

وأنـداده   ،، القوي له صولةوالفجور فسقوال مجتمع الكفر ،جحدها واستهان بهادفع حقوقهم و

  :، إذاً يصطدمون، قال تعالىصولةلهم 

  
  ]١٤: اآلية سورة الحشر[

  

  
  

  
       

وهو أن ال يعارض  :التواضع للدين :، قالالتفاصيلبدأنا ندخل في أدق  ،خوةألأيها ا يا            

  .عقول منقوالًبم

أنـك   :تقول غير معقول، معنـى هـذا   ،عن رسول اهللا صحيحيعني يوجد نص ثابت         

وتقول غير معقول، فالنبي ال يقول  ،تشمئز رسول اهللا عنثبت  ،، إذا ثبت لك هذا النصمتكبر

للـدين أال يعـارض بمعقـول     ، التواضعأنت متكبر ،يقبله عقل ال، هذا الكالم، ال يقبله منطق

  .إلى الخالف سبيالً، هذا التواضع ، وال يرىدليالً، وال يتهم للدين منقوالً

 ،واالستسـالم لـه   ،-الصالة والسالم عليه-االنقياد لما جاء به النبي  :للدين التواضع        

شيئاً مما جـاء بـه بشـيء مـن      يعارضأال  :فقال األول ،وذلك بثالثة أشياء ،واإلذعان له

  .، والسياسة، والقياس، والذوقبالمعقول :لسارية في العالم المسماةالمعارضات األربع ا

الـذين عارضـوا نصـوص الـوحي      المتكلمينللمنحرفين من أهل الكبر من  فاألول        

  .بمعقوالتهم الفاسدة

، ألن الدين في األصـل نقـل   ،قدمنا النقل :أنا أقول- ،والنقلإذا تعارض العقل : وقالوا       

  : -يقولون ، هؤالء المتكلمونهؤالء العقالنيون أمالي عن فهم النقل، وقد يقصر عق

  .وعزلنا النقل العقلقدمنا  ،إذا تعارض العقل والنقل       

عتمدوا رفضوه وا لهم، فإذا شيء ما راق كبرون يعبدون عقولهم من دون اهللاهؤالء مت       

متكبرون  وهناك ،متكبر هذا بالوحي عبأ، الذي يعتمد على عقله وال يعقلهم كأداة معرفة يقينية

  .والرأي والنصوص قدموا القياس على النص القياس، فإذا تعارض من المنتسبين إلى الفقه

:التواضع للدين -١

 :ما يتعلق بالتواضع 
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 ،، إذا تعارض عندهم الذوق واألمـر والزهدالمنتسبون إلى علم القلوب  :الثالثة والفئة        

  .ولم يعبؤوا باألمر ،قدموا الذوق والحال

إذا تعارضت عندهم  ،واألمراء الوالةالمتكبرون المنحرفون من  :األخيرة والفئة        

  .الشريعة حكمقدموا السياسة ولم يلتفتوا إلى  ،الشريعة والسياسة

، األولون يقدمون عقـولهم علـى   وأمراء، والة متكلمون، متفيقهون، متصوفون يوجد        

ة والفئ ،الثالثة تقدم الذوق على النص لفئةوا ،النصالنص ، والفئــة الثانية تقدم القياس على 

  .الرابعة تقدم السياسة على النص
  

  
  

بحيث يظنه فاسـد   ،لة الديندليالً من أد يتهمأال  :، الشيء الثانيالتواضع للدين :أوالً           

  .أن غيره كان أولى منه أو، الداللة، أو ناقص الداللة أو قاصرها

وال قاعدة اقتصادية  يوجد، ال سالم ما يسمى باالقتصاد اإلسالميليس في اإل :يقول لك        

، نظـام  الزكـاة ، مع أن نظـام  الدين يخلو من نظام اقتصادي أن ،في اإلسالم، يتهم الدين كله

فـي   االقتصـادي ، يكتب مجلدات علـى النظـام   التكافل االجتماعي، نظام اإلنفاق، الصدقات

  .اإلسالم

الذهن المـأفون فـي عقلـه     ،هو الفاسد المتهمإال كان  ،وما اتهم أحد دليالً للدين: قال        

  .نفسه الدليلوذهنه ، فاآلفة من الذهن العليم ال في 

 لعظمتـه فـاعلم أنـه    ،وينبو فهمك عنه ،إذا رأيت من أدلة الدين ما يشكل عليك: قال        

 حـق مفاتحه بعد هذا فـي   ولم تؤت ،من كنوز العلم وأن تحته كنزاً ،وشرفه استعصى عليك

-ذهنك ال لضـعف فـي الشـيء   قد يكون هذا لقصر في  ،يعني إذا شيء ما فهمته -نفسك 

فإن لم  ،وليكن ردها أيسر شيء عليك ،أن تتهم آراء الرجال على نصوص الوحي :والنصيحة

  .فلست على شيء ذلكتفعل 

أجمع المسلمون علـى أن مـن   : قال -لى وقدس روحهرحمه اهللا تعا-الشافعي  اإلمام        

  .أن يدعها لقول أحد لهلم يحل  ،-صلى اهللا عليه وسلم-استبانت له سنة رسول اهللا 

  .أن ال تتهم دليالً من أدلة الدين :الشيء الثاني        
  

  
  

: وال بلسانه، وال بفعله، وال بحاله ،البتة، ال بباطنه سبيالًأال يجد إلى خالف النص  -٣

أن غيره  أودليالً من أدلة الدين بحيث يظنه فاسد الداللة، أو ناقص الداللة،  يتهمأال  -٢
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، وال بلسانه، وال بفعله ،بباطنه ، الالبتة سبيالًأال يجد إلى خالف النص : الثالث الشيء        

  .وال بحاله
  

  
  

صلى اهللا عليـه  -نة رسول اهللا لس متبعاًأن تكون  :من عالمات التواضع ،األخوة أيها        

أو مقلـده، أو لرأيـه، أو    ،أو شـيخه  ،خالف سنة رسول اهللا لقول متبوعـه  ، فكل من-وسلم

بالكبر، الذي يقدم سياسته، أو ذوقه، أو عقلـه،   اتسم، فهو ممن ، أو لسياستهو لذوقه، ألمعقوله

  .شيءفهو ليس من التواضع في  ،ويخالف السنة ،، أو متبوعاًمقلداً أو، أو رأيه، أو يقلد شيخاً

  .نقياد للحقاال التواضـع        
  

  
  

  .إنما أنا متبع ولست بمبتدع: قال ،خطبة خطبها أولسيدنا الصديق في         

  :قال تعالى        

  
  ]٩: اآليةسورة األحقاف [ 

  

هو دليل التواضع، والتأبي وعدم االتباع،  فاالتباع، وحبيب الحق مقولة سيد الخلق تلك        

وتغليـب  ، اهللاقول إنسان دون رسول  وتغليب ،والحال الذوق، وتغليب وتحكيم العقل في النقل

، وال الكبـر واتصف بنوع من أنـواع   ،فقد ابتعد عن التواضع ،من يفعل هذا ،قياس أو فكرٍة

  .من كان في قلبه مثقال ذرة من كبريدخل الجنة 

، أو يأمرك بشيء بعبادة قد ال تفهم معناهايأمرك  :يريدها لحكمةوأحياناً اهللا عز وجل         

ولكـن   ،، فأي شيء أمرنا اهللا به نطبقـه هللا عز وجلامتحان تعبد  فهذا ،يستعصي فهمه عليك

، فـإذا فعلنـا   نجحنا في امتحان العبودية هللا ،دون أن نفقه حكمته ،أمر تطبيقحينما نقبل على 

، ونرجو اهللا تعالى أن نكـون  فجمعنا بين العبادة والعلم ،وكشف الحكمة ،علينا اهللاتفضل  ،هذا

  .عز وجل، ومن تواضع هللا رفعه عز وجل حتى يرفعنا اهللا هللا تواضعممن 
  .رب العالمين هللا والحمد

  

 

 :نهاية المطاف 

 :من عالمات التواضع أيضاً 


