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 التــــــواضع
 عناصر الخطبة

 تعريف التواضع وذكره في القرآن والسنة 

 أقسام التواضع وأسبابه

 ×نماذج من تواضع النبي 

 لصحابة والتابعين في مدح التواضع اآلثار الواردة عن ا

 بعض فوائد التواضع

 
 التفصيل

، صٖٕف ظئؿ، ومْحة ظيّك، َوِمٌَّْة جسّٔة، ؾٓق ًٌّٕة ظئّة، اظِؿ أن فِتقاضع ؾوٌؾ ظئؿ وأجٌر جسٔؿ

، وهق ضريؼ افْجاة، وأرسار بديًة، وفف أمهٔة ـزى، وثّرات ٓ تٍْك، فف ؾوائؾ ٓ حتل، وًٍٕف ظّٔؿ

 وهق مـ أذف افًبادات و أجّؾ افىاظات.، ومىٔة افهاحلغ، ومىِب افًارؾغ، وشِؿ افقصقل

وافتقاضع ٓ يُقن إٓ بهالح ، ومـ تقاضع هلل رؾًف، وافتقاضع مـ أجّؾ إظامل افتل حيبٓا اهلل جؾ جالفف

أن ييٓر ذفؽ فًباده ، رافَِب: ٕن اهلل شبحإف وتًاػ مـ حُّتف إذا اضِع ظذ رسيرة افًبد ووجد ؾٔٓا اخل

َّٔب ظبد رسيرة خر إٓ  وأطٓرها اهلل يف وجٓف وفسإف وؾِتات جقارحف وأرـإف.، ويُنٍف  وؿؾَّ أن ُيٌ

وٓ يتقاضع إٓ مـ ، وزـت ٍٕسف: ٕٕف يريد اهلل وافدار أخرة، وضاب ؿِبف، ومـ تقاضع هلل ضاب مًدٕف

وٓ ، فتقاضع بافتنٓل وٓ بافتّْل وٓ بافتُِػ وٓ بافرياءوٓ يُقن ا، ظرف اهلل وظرف مَدار ًّٕتف ظِٔف

 (1تريد ما ظْد اهلل شبحإف وتًاػ. )، بّحبة افثْاء: وفُْف صًقر صادق ٕابع مـ ٍٕس مٗمْة صادؿة

 تعريف التواضع وذكره في القرآن والسنة

 (2)افّتّْزل ظـ ادرتبة دـ يراد تًئّف. وفذفؽ ظرف افًِامء افتقاضع ؾَافقا إطٓار  

ُِقب فًالم افٌٔقب.‘ وَؿاَل ُرَوْيؿ  َُ  افتََّقاُضع تذفؾ اْف

ـُ  ـْ َمِْْزفَِؽ َؾالَ َتَِْؼ ُمْسِاًِم ‘ يَقل احْلََس ُرَج ِم َّٓ َرَأْيَت أن َفُف  ))َهْؾ َتْدُروَن َما افتََّقاُضُع؟ افتََّقاُضُع َأْن ََتْ إِ

َْٔؽ َؾْوالً  َِ  (3((. )َظ

                                            

 (. 14/ 153( ذح زاد ادستَْع فِنَْٔىل )1)

 (. 55/ 3دفٔؾ افٍاحلغ ٓبـ ظالن )، (341/ 11(. وؾتح افباري )134/ 6( مدارج افسافُغ )2)
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زَّ  َُ ضافبًا فٍْسف افًيّة ، إٕام هق يف حََٔة إمر مًتٍد ظذ مَام إفقهٔة، إن مـ ٕبذ خِؼ افتقاضع وتًاػ وت

ٌئ ظذ مقٓه وخافَف ورازؿف، متْاشًٔا حؼ اهلل تًاػ ظِٔف، وافُزياء مْازع إياه صٍة مـ صٍات ـامفف ، متجرِّ

 (6)، (5)، (4)فف وحده. إذ افُزياء وافًيّة ، وجالفف ومجافف

                                                                                                                                  

 (. 152( افتقاضع واخلّقل ٓبـ أيب افدٕٔا )ص: 3)

 ( تًريٍات أخرى فِتقاضع: افتقاضع هق: آشتسالم فِحؼ وترك آظساض يف احلُؿ. 4)

وؿٔؾ هق تًئؿ مـ ؾقؿف فٍوِف. وشئؾ افٍؤؾ ظـ افتقاضع ؾَال: خيوع فِحؼ ويَْاد فف ، افتقاضع إطٓار افذل دـ يراد تًئّف

وـذا ؿال ابـ ظىاء: افتقاضع ؿبقل احلؼ مـ ـؾ مـ ؿافف. وؿٔؾ ٕيب يزيد افبسىامل متك يُقن افرجؾ متقاضًًا؟ ، ويَبِف ممـ ؿافف

 ـ هق ّذ مْف. وٓ يرى أن يف اخلِؼ م، ؿال: إذا مل ير فٍْسف مَامًا وٓ حآً 

بًِؿ وٓ ٕسب وٓ مال وٓ جاه وٓ إمارة وٓ وزارة وٓ ، وافتقاضع: ضد افتًايل يًْل أٓ يسؾع اإلٕسان وٓ يسؾع ظذ ؽره

ـام ـان أذف اخلِؼ وأظالهؿ مْزفة ظْد اهلل: أن يتقاضع هلؿ ، ؽر ذفؽ: بؾ افقاجب ظذ ادرء أن خيٍض جْاحف فِّٗمْغ

حتك إن افهبٔة فتّسؽ بٔده فتٖخذه إػ أي مُان تريد ؾَٔيض حاجتٓا ظِٔف افهالة ، اضع فِّٗمْغيتق ملسو هيلع هللا ىلصرشقل اهلل 

( دحّد ظع بـ حمّد بـ ظالن بـ إبراهٔؿ افبُري افناؾًل )ادتقىف: 55/ 5وافسالم. دفٔؾ افٍاحلغ فىرق رياض افهاحلغ )

 هـ(. 1557

وهق مٖخقذ مـ ماّدة )وض ع( اّفتل تدّل ظذ اخلٍض فِّقء ، ًة( تًريػ افتقاضع فٌة:  مهدر تقاضع أي أطٓر افّو 5)

 ووضًت ادرأة وفدها. ، يَال: وضًتف بإرض وضًا، وحّىف

وافّدابة توع يف شرها وضًا وهق شر شٓؾ ، وافقضٔع افّرجؾ افّدنّ ، وافقضائع ؿقم يَِْقن مـ أرض إػ أرض يسُْقن هبا

 خيافػ ادرؾقع. 

ًِِف{ ]افامئدة: وؿال افّراؽب: افقض ـْ َمَقاِض َِِؿ َظ َُ ُؾقَن اْف رِّ [ وؿد يستًّؾ هذا يف 13ع أظّؿ مـ احلّط ومْف ادقضع ؿال تًاػ}حُيَ

َٕاِم { ]افرمحـ:  ا فِْلَْ َٓ ًَ َْرَض َوَض ْٕ [ ويَال رجؾ وضٔع بّغ افّوًة يف مَابؾ: رؾٔع 15اإلجياد واخلِؼ ـام يف ؿقفف شبحإف } َوا

 بّغ افّرؾًة. 

ووضع مْف ؾالن أي حّط مـ درجتف وافّتقاضع ، ل يف افّهحاح ووضع افّرجؾ )بافوؿ( يقضع ضًة وضًة أي صار وضًٔاوؿا

 (5)وآّتواع أن َتٍض رأس افبًر فتوع ؿدمؽ ظذ ظَْف ؾسـب. ، افّتذّفؾ

تز بإخالق وإؾًال وأيوا ؾافتقاضع يً، ( وافٍرق بغ افتقاضع واخلنقع: أن افتقاضع يَال ؾٔام بغ رؾٔع ووضٔع6)

ؿال تًاػ: ، وفذفؽ ؿٔؾ: إذا تقاضع افَِب خنًت اجلقارح، افياهرة وافباضْة. واخلنقع يَال باظتبار أؾًال اجلقارح

ًة َأْبَهاُرُهْؿ( ًَ (. )، )َخاِص ـِ مْحَ َْصَقاُت فِِرَّ ْٕ ِت ا ًَ  (6وؿال تًاػ: )َوَخَن



 هـ3416ذوالقعدة  التواضع               األمة لدعاة المهمة الخطب

www.altawhed.net    www.facebook.com/MasjedAltawhed         
 
 
 

ـَ  ِذي ـِ افَّ مْحَ وافذي يتٖمؾ آيات افَرآن افُريؿ يرى أهنا جاءت بّدح افتقاضع وادتهٍغ بف ؾَال تًاػ}َوِظبَاُد افرَّ

ُِقَن َؿاُفقا َشالًَما {]افٍرؿان:  ُؿ اجْلَاِه ُٓ ًٕا َوإَِذا َخاَضَب َْرِض َهْق ْٕ ُنقَن َظَذ ا ّْ  [.63َي

ـِ افب ِمُْقَن َؿْقٌم ُذُفٌؾ ‘" كي يَقل احْلََس ْٗ ُ َْبَهاُر َواجْلََقاِرُح ، اْد ْٕ َْشاَمُع َوا ْٕ  ا
ِ

ُؿ ، َذفَّْت َواَّللَّ ُٓ َسَب َحتَّك حَيْ

ـْ َمَرضٍ ، اجْلَاِهُؾ َمْرَض  ْقِم ِم ََ  َما بِاْف
ِ

ُِقِب ، َواَّللَّ َُ اُء اْف َِصحَّ َٕ ُْؿ  ـَ اخْلَْقِف َما مَلْ ، َوإهِنَّ ْؿ ِم ُٓ َِ ـْ َدَخ
ُِ  َيْدُخْؾ َوَف

ُهؿْ  ِخَرةِ ، َؽْرَ ْٔ ْؿ بِا ُٓ ُّ َٔا ِظِْ ْٕ ـَ افدُّ ْؿ ِم ُٓ ًَ  َما َأْحَزهَنُْؿ ُحْزُن ، َوَمَْ
ِ

ِذي َأْذَهَب َظَّْا احْلََزَن َواَّللَّ  افَّ
ِ

َّ
ِ

ُد َّلل ّْ َوَؿاُفقا: احْلَ

ُبقا بِِف اجْلََّْةَ ، افَّْاسِ  َِ ْؿ َما َض ِٓ ِس ٍُ اَطَؿ يِف َإْٔ ًَ َٓ َت اهُ ، َو َُ ـَ افَّْارِ َأْب  ، ُؿ اخْلَْقُف ِم
ِ

 اَّللَّ
ِ
َزاء ًَ زَّ بِ ًَ ـْ مَلْ َيَت ُف َم َّٕ ْت ، َوإِ ًَ ىَّ ََ َت

اٍت  َٔا َحََسَ ْٕ ُسُف َظَذ افدُّ ٍْ ؿٍ ، َٕ ًَ َّٓ يِف َمىْ ًة إِ َّ ًْ
ِْٔف ِٕ َِ  َظ

ِ
َّ
ِ

ـْ مَلْ َيَر َّلل ْد َؿؾَّ ، َوَم ََ ٍب َؾ ُف َوَحََضَ َظَذاُبفُ  َأْو َمْؼَ ُّ  (7)".ِظِْ

ـُ  َٓ ‘ ويَقل احْلََس ٍة  ٍَّ َِّٔة: َأْصَحاُب َوَؿاٍر َوِظ
ٍِ ـُ احْلََْ ُد ْب َّّ َِاَمُء. َوَؿاَل حُمَ اَمُء ُح َِ يف مًْك أية أيوًا: ُظ

قا. ) ُّ ُِ ْؿ َح ِٓ ْٔ َِ َف َظ ٍِ قَن. َوإِْن ُش ُٓ ٍَ  (9)، (8َيْس

ـِ مِحَاٍر × وفذفؽ ؿال افْبل   َؿاَل: َؿاَل رَ ، ÷ـام يف حديث ِظَٔاِض ْب
ِ

َ َأْوَحك إيَِلَّ َأْن ×: ُشقُل اَّللَّ ))إِنَّ اَّللَّ

ٌَِل َأَحٌد َظَذ َأَحدٍ 
َٓ َيبْ قا َحتَّك  ًُ َخَر َأَحٌد َظَذ َأَحٍد((. )، َتَقاَض ٍْ َٓ َي  (15َو

 ُ ـْ ِديِِْف َؾَسْقَف َيِِْٖت اَّللَّ ْؿ َظ ُُ ـْ َيْرَتدَّ ِمْْ ـَ آَمُْقا َم ِذي َا افَّ اَػ: }َياَأُّيُّ ًَ ِمَِْغ َوَؿاَل َت ْٗ ُ ٍة َظَذ اْد ُف َأِذفَّ َٕ ْؿ َوحُيِبُّق ُٓ ْقٍم حُيِبُّ ََ  بِ

{ ]افامئدة:  ـَ اِؾِري َُ ٍة َظَذ اْف  [.54َأِظزَّ

اِن  ًَ َ
ِ

ًْٔا د ِّ ََٖداِة َظَذ َتْو اُه بِ ٍة َوإِْخَباٍت َظدَّ ََ ٍَ ْؿ ُذلَّ َرمْحٍَة َوَظىٍْػ َوَص ُٓ لُّ ِمْْ اَن افذُّ ـَ َؾْ َفامَّ  ْٕ ُف مَلْ ُيِرْد بِِف َهِذِه ا َّٕ ِ٘ اِل. َؾ ًَ

َٔاِد افَِّذي َصاِحُبُف َذُفقٌل 
َِ ْٕ ِٓ ِِِّغ َوا اَم ُهَق ُذلُّ اف َّٕ ـُ َذُفقٌل.، ُذلَّ اهْلََقاِن افَِّذي َصاِحُبُف َذفٌِٔؾ. َوإِ ِم ْٗ ُ  َؾاْد

                                                                                                                                  

قع ٕٕف يستًّؾ ؾٔام بغ افًباد وؾٔام بْٔٓؿ وبغ افرب شبحإف وهق أظؿ مـ اخلن‘: ويَقل افنٔخ زـريا إٕهاري 

 ( 6ؾال يَال خنع افًبد دثِف ويَال تقاضع فف. )، واخلنقع ٓ يستًّؾ إٓ يف افثان، وتًاػ

ـْ ِديِِْف  ْؿ َظ ُُ ـْ َيْرَتدَّ ِمْْ ـَ آَمُْقا َم ِذي َا افَّ ٍة مـ مًان افتقاضع أيوًا افذل ، ؿال تًاػ}َيا َأُّيُّ ُف َأِذفَّ َٕ ْؿ َوحُيِبُّق ُٓ ْقٍم حُيِبُّ ََ ُ بِ َؾَسْقَف َيِِْٖت اَّللَّ

ئٍِؿ َذفَِؽ  َٓ اُؾقَن َفْقَمَة  َٓ خَيَ  َو
ِ

ـَ جُيَاِهُدوَن يِف َشبِِٔؾ اَّللَّ اؾِِري َُ ٍة َظَذ اْف ِمَِْغ َأِظزَّ ْٗ ُ ُ َواِشٌع َظِِ َظَذ اْد ـْ َيَناُء َواَّللَّ تِِٔف َم ْٗ  ُي
ِ

ٌٔؿ { َؾْوُؾ اَّللَّ

ًرا{ ]اإلرس54]افامئدة:  ٌِ َٔاِن َص اَم َربَّ ـَ اَم  ُٓ مْحَِة َوُؿْؾ َربِّ اْرمَحْ ـَ افرَّ لِّ ِم ٍِْض هَلاَُم َجَْاَح افذُّ  [. 24اء: [. ؿال تًاػ }َواْخ

 (. 134/ 1افزهد وافرؿائؼ ٓبـ ادبارك ) (7)

 (. 315/ 2( مدارج افسافُغ ٓبـ افَٔؿ )8)

ياَمِن. َوادَْ ( َواهْلَْقُن بِ 9) ُة َأْهِؾ اإْلِ ٍَ ُتقُح ِمُْْف: ِص ٍْ : اهْلََقاُن. َؾاْدَ ؿِّ ُِِّغ. َواهْلُقُن بِافوَّ ْؾُؼ َواف تِْح: افرِّ ٍَ َراِن. اْف ٍْ ُُ ُة َأْهِؾ اْف ٍَ قُم: ِص ُّ ْو

 افَِّْراُن. 
ِ

ـَ اَّللَّ  َوَجَزاُؤُهْؿ ِم

 وؽرمها.  4895( رؿؿ 274/ 4( وشْـ أيب داود )2865) 64( رؿؿ 2198/ 4صحٔح مسِؿ ) (15)
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ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  ًَ  ، ÷ؾ
ِ
ـْ َرُشقِل اهلل َهْت َصَدَؿٌة مِ ، ×َظ ََ َٕ قٍ ، ـْ َمالٍ َؿاَل: ))َما  ٍْ ًَ َّٓ ، َوَما َزاَد اهلُل َظبًْدا بِ إِ

ا ُف اهلُل((. )، ِظزًّ ًَ َّٓ َرَؾ  إِ
ِ

َّ
ِ

 (11َوَما َتَقاَضَع َأَحٌد َّلل

{ ]افامئدة:  ـَ اِؾِري َُ ٍة َظَذ اْف بَِة. َؿاَل َظَىاٌء َرِضَ 54َوَؿْقُفُف: }َأِظزَّ َِ ٌَ ِة َواْف ًَ َْ ِة َواْدَ قَّ َُ ِة اْف ـْ ِظزَّ ُ َظُْْف: [ ُهَق ِم  اَّللَّ

ُخْ  ْٕ َيِة ا ْٔ اَم َؿاَل يِف ا ـَ ُبِع َظَذ َؾِريَستِِف.  افسَّ ـَ ـَ  اِؾِري َُ اْفَقافِِد فَِقَفِدِه. َوَظَذ اْف ـَ ِمَِْغ  ْٗ ُّ اِر فِِْ ٍَّ ُُ اُء َظَذ اْف َرى }َأِصدَّ

ْؿ{ ]افٍتح:  ُٓ ْؿ:29ُرمَحَاُء َبَْْٔ ِٓ ـْ ِؿَٔؾ ِؾٔ ُس َحاِل َم ُْ  [ َوَهَذا َظ

َْْٔاـِ  َِ ا َظ ْزُ ، ْزً ُِ َتاِن: اْف َِّ ُؿ               َفبِئَْسِت اخْلِ ـُ ـْ َظُدوِّ . )، َوُجبًْْا َظ ـُ  (12َواجْلُبْ

ِمَِْغ( )احلجر:  ْٗ ُّ ٍِْض َجَْاَحَؽ فِِْ ِمَِْغ( ، (88وؿال تًاػ: )َواْخ ْٗ ُ ـَ اْد َؽ ِم ًَ َب ـِ اتَّ َ
ِ

ويف آية أخرى: )د

ؾٖمر أن ، ذفؽ أن ادتًايل وادسؾع يرى ٍٕسف إٔف ـافىر يسبح يف جق افسامء(. أي تقاضع: و215)افنًراء: 

 (13×. )خيٍض جْاحف ويْزفف فِّٗمْغ افذي أتبًقا افْبل 

ؾافتقاضع ٓ يزيد افًبد إٓ رؾًة يف افدٕٔا ٕٕف بافتقاضع يًيؿ يف افَِقب وترتٍع مْزفتف يف افٍْقس 

بقضع افَبقل يف افَِقب وإظيام ادْزفة يف افهدور ويف أخرة بتُثر ؾتقاضًقا يرؾًُؿ اهلل تًاػ يف افدٕٔا 

 إجر وإظيام افَدر.

 أقسام التواضع

َٓ َيَرى إَِػ   -1 ـِ َدفِٔالً. َو ي َؿ فِِدِّ ِٓ َٓ َيتَّ . َو ًٓ ق َُ قٍل َمْْ َُ ًْ َّ اِرَض بِ ًَ َٓ ُي . َوُهَق َأْن  ـِ ي الَِف َشبِٔالً.افتََّقاُضُع فِِدِّ   اخْلِ

ـِ  ي ُشقُل ، وافتََّقاُضُع فِِدِّ َٔاُد فاَِم َجاَء بِِف افرَّ
َِ ْٕ ِٓ ْشتِْسالَُم َففُ ، ×ُهَق ا ِٓ ْذَظاُن.، َوا  َواإْلِ

2-  ًَّ َك َح َٓ َتُردَّ َظَذ َظُدوِّ َغ َأًخا. َوَأْن  ِّ ـَ اْدُْسِِ ِسِف َظبًْدا ِم ٍْ ـَ ا. َوَأْن تَ َأْن َتْرَض باَِم َرِضَ احْلَؼُّ بِِف فَِْ َبَؾ ِم َْ

اِذيَرُه. ًَ َتِذِر َم ًْ ُ  اْد

ا ًَّ َك َح َٓ َتُردَّ َظَذ َظُدوِّ ٌُِض ، َؿْقُفُف: َوَأْن 
ـْ ُتبْ َّ ـْ حُتِبُّ َومِم َّ َبَؾ احْلَؼَّ مِم َْ َٓ َتِهحُّ َفَؽ َدَرَجُة افتََّقاُضِع َحتَّك َت َأْي 

َِّٔؽ 
ـْ َوفِ ُف ِم ُِ َب َْ اَم َت ـَ َك  ـْ َظُدوِّ ُف ِم ُِ َب َْ فُ َؾَت ََّ ِْٔف َح َِ ُف ، . َوإَِذا مَلْ َتُردَّ َظ َّٕ ُة افتََّقاُضِع َأ ََ ٔ َِ ََِؽ؟ َبْؾ َح ا َفُف ِؿَب ًَّ ُف َح ًُ َْٔػ ََتَْْ َُ َؾ

ـْ ؿَ  َؽ َظَداَوُتُف ِم ًُ ْيَتُف إَِفِْٔف. َؾالَ ََتَْْ ََِْٔؽ َحؼٌّ َأدَّ اَن َفُف َظ ـَ فِ إَِذا َجاَءَك َؿبَِِْتُف ِمُْْف. َوإَِذا  َِّ اُه.، ُبقِل َح ـْ إِيَتاِئِف إِيَّ َٓ ِم  َو

اِذيَرهُ  ًَ َتِذِر َم ًْ ُ ـَ اْد ا َؿُبقُفَؽ ِم ـْ إَِشاَءتِفِ ، َوَأمَّ َتِذُر ِم ًْ ـْ َأَشاَء إَِفَْٔؽ. ُثؿَّ َجاَء َي َْاُه: َأنَّ َم ًْ َّ ِ٘نَّ افتََّقاُضَع ُيقِجُب ، َؾ َؾ

ِذَرتِفِ  ًْ َْٔؽ َؿبُقَل َم َِ  ، َظ
ِ

َؾ َرُشقُل اَّللَّ ًَ اَم َؾ ـَ اَػ.  ًَ  َت
ِ

يَرُتُف إَِػ اَّللَّ ُُِؾ رَسِ َْٕت َأْو َباضاِلً. َوَت ا ـَ ا  ًَّ ََِغ × َح يِف اْدَُْاِؾ

َؾ  ـَ بَِؾ َأْظَذاَرُهْؿ. َوَو ََ َتِذُروَن إَِفِْٔف. َؾ ًْ َِامَّ َؿِدَم َجاُءوا َي ْزِو. َؾ ٌَ قا َظُْْف يِف اْف ٍُ َِّ ـَ ََتَ ِذي اافَّ اَػ.رَسَ ًَ  َت
ِ

 ِئَرُهْؿ إَِػ اَّللَّ

                                            
 وؽرمها. 2529( رؿؿ 444/ 3وشْـ افسمذي )، (2588) 69( رؿؿ 2551/ 4صحٔح مسِؿ ) (11)

 (. 315/ 2( مدارج افسافُغ ٓبـ افَٔؿ )12)

 هـ(. 1421( دحّد بـ صافح افًثّٔغ )ت: 514/ 3( ذح رياض افهاحلغ )13)



 هـ3416ذوالقعدة  التواضع               األمة لدعاة المهمة الخطب

www.altawhed.net    www.facebook.com/MasjedAltawhed         
 
 
 

ُف.  َٓ حُتَاجُّ َِِْٔف َو ُف َظ ٍُ َٓ ُتقِؿ ََِؾ يِف ُظْذِرِه  ََّٕؽ إَِذا َرَأْيَت اخْلَ َرِم َوافتََّقاُضِع: َأ َُ اَم َوَظالََمُة اْف ـَ َْمُر  ْٕ قَن ا ُُ ـُ َأْن َي
ُِ

ّْ َوُؿْؾ: ُي

انَ  َُ ٌء َف قُل. َوَفْق ُؿيِضَ َرْ َُ َُْدورُ ، َت َْٕحُق َذفَِؽ. ) َواْدَ  (14َٓ َمْدَؾَع َفُف. َو

وؿٔؾ افتقاضع تقاضًان أحدمها حمّقد وأخر مذمقم وافتقاضع ادحّقد ترك افتىاول ظذ ظباد اهلل 

 (15واإلزراء هبؿ وافتقاضع ادذمقم هق تقاضع ادرء فذي افدٕٔا رؽبة يف دٕٔاه. )

 أسباب التواضع

 َّ َّْٔٓا اإلمام ابـ افَٔؿ ، ًا بف إٓ بتحهِٔٓاوفِتقاضع أشباب ٓ يُقن ادسِؿ متخِ  بَقفف:‘ وؿد ب

، وحمبتف وإجالفف، وتًئّف، وًٕقت جالفف، ومًرؾة أشامئف وصٍاتف، افتقاضع يتقفد مـ افًِؿ باهلل شبحإف

وهق ، ؾٔتقفد مـ بغ ذفؽ ـِف خِؼ هق " افتقاضع "، وظٔقب ظِّٓا وآؾاهتا، ومـ مًرؾتف بٍْسف وتٍاصِٔٓا

وٓ يرى فف ظْد أحٍد ، ؾال يرى فف ظذ أحٍد ؾوالً، وخٍض جْاح افذل وافرمحة بًباده، إُسار افَِب هلل

اً  َّ َِف، بؾ يرى افٍوؾ فِْاس ظِٔف، ح ُِؼ إٕام يًىٔف اهلل ظز وجؾ مـ حيبُّف، واحلَقق هلؿ ِؿَب ، ويُرمف، وهذا خ

 (16ويَربف. )

افبٌوة بّثؾ افتُز وٓ اـتسبت ادحبة بّثؾ افتقاضع ومـ "َما اشُتجِبت ‘ يَقل َأُبقحاتؿ بـ حبان 

اشتىال ظذ اإلخقان ؾال يثَـ مْٓؿ بافهٍاء وٓ جيب فهاحب افُز أن يىّع يف حسـ افثْاء وٓ تُاد ترى 

ؾافًاؿؾ إذا رأى مـ هق أـز شْا مْف تقاضع فف وؿال شبَْل إػ اإلشالم وإذا رأى مـ هق ، تائٓا إٓ وضًٔا

ا تقاضع فف وؿال شبَتف بافذٕقب وإذا رأى مـ هق مثِف ظده أخا ؾُٔػ حيسـ تُز ادرء ظذ أخٔف أصٌر شْ

 (17وٓ جيب اشتحَار أحد ٕن افًقد ادْبقذ ربام إتٍع بف ؾحؽ افرجؾ بف أذٕف". )

َْخالَِق َفُف َضَرَؾاِن َوَوَشطٌ  ْٕ َساِئِر ا ـَ َؼ  ُِ َِْؿ َأنَّ َهَذا اخْلُ اَؾَىَرُؾُف ، ثؿ اْظ ً زُّ َُ ك َت َّّ َياَدِة ُيَس ُٔؾ إَِػ افزِّ ِّ ِذي َي َوَضَرُؾُف ، افَّ

ةً  ك ََتَاُشًسا َوَمَذفَّ َّّ َهاِن ُيَس َْ ُٔؾ إَِػ افُّْ ِّ ا، َي ًً ك َتَقاُض َّّ ٍة ، َواْفَقَشُط ُيَس قُد َأْن َيتََقاَضَع يِف َؽْرِ َمَذفَّ ُّ َواْدَْح

: ـاِلَ َضَريَفْ َؿْهدِ ، َوََتَاُشسٍ  ِ٘نَّ ُُمقِر َذِمُٔؿ.  َؾ ْٕ  (18)ا

 

                                            

 (. 317، 316/ 2( مدارج افسافُغ ٓبـ افَٔؿ )14)

 (. 59( روضة افًَالء وٕزهة افٍوالء ٓبـ حبان )ص: 15)

 (. 233/ 1( افروح )16)

 (. 63( روضة افًَالء وٕزهة افٍوالء ٓبـ حبان )ص: 17)

هـ( 1332( مقظية ادٗمْغ مـ إحٔاء ظِقم افديـ حمّد مجال افديـ بـ حمّد شًٔد بـ ؿاشؿ احلالق افَاشّل )ادتقىف: 18)

 (. 246)ص: 
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 في حياته ومع اآلخرين ×نماذج من تواضع النبي  

اَن ، ×وافتقاضع خِؼ حمّقد: وفذفؽ َتِؼ بف رشقل إمة  َُ َٕةِ × ؾ ْٗ ُ َ اْد ُِِؼ ، َهغِّ َ اخْلُ بْعِ ، َفغِّ ِريَؿ افىَّ ، ـَ

ةِ  اَذَ ًَ ُ اًما، مَجَِٔؾ اْد ةٍ ، َضَِْؼ اْفَقْجِف َبسَّ ـْ َؽْرِ ِذفَّ ا ِم ًً ٍف ، ُمَتَقاِض ـْ َؽْرِ رَسَ ؾِّ ، َجَقاًدا ِم ُُ ِِْب َرِحٔاًم بِ ََ َرِؿَٔؼ اْف

ِمِْغَ  ْٗ ُّ َ اجْلَإِِب هَلُْؿ. )، ُمْسٍِِؿ َخاِؾَض اجْلََْاِح فِِْ  (19َفغِّ

ـِ َظبَّاٍس   ْب
ِ
ـِ َظبِْد اهلل ِد ْب َّّ ـْ حُمَ ًَ ـُ َظبَّاٍس ^ حُيَ ، ‘ؾ اَن اْب ـَ ُث َؿاَل:  اَػ َأْرَشَؾ إَِػ ، َأنَّ اهللَ ، دِّ ًَ َتبَاَرَك َوَت

ِِّٔف  بِ ةِ × َٕ َُ ـَ اْدَالَِئ ا ِم ًُ َِ يُؾ ، َم ُف ِجْزِ ًَ ًّٔا، َوَم بِ َٕ قَن َظبًْدا  ُُ َك َبْغَ َأْن َت ُ َُِؽ: إِنَّ اهلَل خُيَرِّ اَل اْدَ ََ قَن ، َؾ ُُ َوَبْغَ َأْن َت

ا ًُ َِ  ، َم
ِ
َت َرُشقُل اهلل ٍَ اْدُْسَتِنرِ ×  َؾاْفَت ـَ يَؾ  َِٔدِه َأْن َتَقاَضعَ ، إَِػ ِجْزِ يُؾ بِ ََٖصاَر ِجْزِ  ، َؾ

ِ
اِل َرُشقُل اهلل ََ ×: َؾ

ًّٔا" بِ َٕ قُن َظبًْدا  ـُ ًئا ". ، "َبْؾ َأ ُِ
اًما ُمتَّ ًَ ِة َض َّ

ِِ َُ َد تَِِْؽ اْف ًْ َؾ َب ـَ  (25)َؿاَل: َؾاَم َأ

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  ًَ ـِ افَّْبِلِّ ، ÷ؾ ََْؿ"× َظ ٌَ َّٓ َرَظك اف ًّٔا إِ بِ َٕ  ُ َث اَّللَّ ًَ اَل: ، َؿاَل: "َما َب ََ اَل َأْصَحاُبُف: َوَإَْٔت؟ َؾ ََ َؾ

ؿْ  ًَ َٕ َة". )، " َُّ َْهِؾ َم ِٕ ُْْت َأْرَظاَها َظَذ َؿَراِريَط   (21ـُ

َِْؿ َؿبَْؾ  ٌَ ـْ َرْظِل اْف  ِم
ِ
َٔاء َْٕبِ ْٕ ُة يِف إهِْلَاِم ا َّ ُْ اَمُء احْلِ َِ ًُ ـَ  َؿاَل اْف ُف ِم َٕ ق ٍُ َِّ َُ ا َظَذ َما ُي َٓ ِٔ ُن بَِرْظ رُّ َّ ِة َأْن حَيُْهَؾ هَلُُؿ افتَّ افُّْبُقَّ

ـْ َذفِ  قا ِم ٍُ َة وَأفِ ََ ٍَ َِْؿ َوافنَّ ُؾ هَلُُؿ احْلِ ا َما حُيَهِّ َٓ
َنَّ يِف ُُمَاَفَىتِ ِٕ ْؿ َو ِٓ تِ ْمِر ُأمَّ َٖ َٔاِم بِ

َِ ةِ اْف ُمَّ ْٕ ْزَ َظَذ ا ِت ، َؽ افهَّ  َوُخهَّ

رِ  ََ بِِؾ َواْفَب ِق اإْلِ رُّ ٍَ ـْ َت ثَُر ِم ـْ ا َأ َٓ َؿ رُّ ٍَ َنَّ َت ِٕ َها َو ـْ َؽْرِ َػ ِم ًَ ْقهِنَا َأْض َُ َُْؿ بَِذفَِؽ فِ ٌَ ِر افَّْبِلِّ ، اْف ـْ فَِذفَِؽ × َويِف ِذ

ـْ َظئِِؿ اف ِْٔف ِم َِ اَن َظ ـَ  َما 
ِ

َرَم اخْلَِِْؼ َظَذ اَّللَّ ـْ ُف َأ ُٕ ْق ـَ َد َأْن ُظَِِؿ  ًْ ِْٔف َوَظَذ إِْخَقإِِف َب َِ َّْتِِف َظ ِّ يِح بِ ِف َوافتَّْكِ تََّقاُضِع فَِربِّ

َٔاء.  َْٕبِ ْٕ َِِْٔف َوَظَذ َشائِر ا  َوَشالَُمُف َظ
ِ

ََِقاُت اَّللَّ  َص
ِ
َٔاء َْٕبِ ْٕ ـَ ا  (22)ِم

ـْ َظاِئَنَة   ، ’وَظ
ِ

ُؾ َرُشقِل اَّللَّ َّ اَن َظ ـَ َِْت: َما  َا ُشِئ ـَ اْفبََؼِ  يِف َبْٔتِِف؟× َأهنَّ ا ِم َّٓ َبَؼً اَن إِ ـَ ، َؿاَفْت: "َما 

ِع َثْقَبفُ  ٍْ اَن َي ُِِب َصاَتفُ ، ـَ َسُف". )، َوحَيْ ٍْ َٕ ُدُم   (23َوخَيْ

ُْٔت إَِػ افَّْبِلِّ ÷ وظـ أيب ِرَؾاَظَة افًدوي    َٓ  َرُجٌؾ ، َوُهَق خَيُْىُب × ؿال " إَْت
ِ
ُِْت: َيا َرُشقَل اهلل َُ َؿاَل: َؾ

ـْ ِديِْفِ ، َؽِريٌب  َُٖل َظ  ، َٓ َيْدِري َما ِديُْفُ ، َجاَء َيْس
ِ
َْٖؿَبَؾ َظَعَّ َرُشقُل اهلل ك ، ×َؿاَل: َؾ َٓ َوَتَرَك ُخىَْبَتُف َحتَّك إَْت

                                            

 (. 315/ 2( مدارج افسافُغ ٓبـ افَٔؿ )19)

إػ تٍهٔؾ مٓؿ ظـ هذا ‘ وؿد أصار افنٔخ إفبان ، بسْد صحٔح 6715( رؿؿ 257/ 6( افسْـ افُزى فِْسائل )25)

 ؾِراجع ؾٕ٘ف مٓؿ. ، ( وما بًدها688/ 11احلديث يف افسِسِة افؤًٍة )

 . 2262( رؿؿ 88/ 3( صحٔح افبخاري )21)

 (. 441/ 4ٓبـ حجر ) ( ؾتح افباري22)

 . 671وإير افسِسِة افهحٔحة رؿؿ ، 5675( رؿؿ 489/ 12( صحٔح أخرجف ابـ حبان يف صحٔحف)23)
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ْرِدي ، إيَِلَّ  ُُ ِِتَ بِ
ُٖ ُف َحِديًدا، َؾ َّ  ، َحِسبُْت َؿَقاِئ

ِ
ِْٔف َرُشقُل اهلل َِ َد َظ ًَ ََ ِْ ، ×َؿاَل: َؾ ُّ ِِّ ًَ َؾ ُي ًَ ُف اهللُ َوَج َّ َِّ ، ل مِمَّا َظ

ََٖتؿَّ آِخَرَها. ")، ُثؿَّ َأَتك ُخىْبََتفُ   (24َؾ

ٍَٕس  ـْ َأ  ، ÷وَظ
ِ
ـْ َرُشقِل اهلل ْؿ ِم ِٓ ـْ َصْخٌص َأَحبَّ إَِفْٔ ُُ قُمقا فاَِم ، ×َؿاَل: مَلْ َي َُ ُٕقا إَِذا َرَأْوُه مَلْ َي ا ـَ َو

َٔتِِف فَِذفَِؽ. ) َراِه ـَ ـْ  قَن ِم ُّ َِ ًْ  (25َي

ـُ ُبَرْيَدةَ وظـ ظَ   ْب
ِ

ـْ َأبِِٔف ، بُْد اَّللَّ  ، ÷َظ
ِ

ـُ ، ×َؿاَل: َخَىَبَْا َرُشقُل اَّللَّ َْٖؿَبَؾ احْلََس ، َواحْلَُسْغُ ^، َؾ

قَمانِ  َُ ُثَراِن َوَي ًْ َٔهاِن َأمْحََراِن َي ِّ اَم َؿ ِٓ ْٔ َِ ا، َظ ََٖخَذمُهَ َْْزَ ، َؾََْزَل َؾ
ِ
َد هِباَِم اْد ًِ َّٕاَم  ُثؿَّ َؿاَل: " َصَدَق ، َؾَه : }إِ ُ اَّللَّ

ْؿ ِؾتٌَْْة{ ]افتٌابـ:  ـُ ُد َٓ ْؿ َوَأْو ُُ َِْؿ َأْصِزْ "، [15َأْمَقاُف ـِ َؾ  (26ُثؿَّ َأَخَذ يِف اخْلُىَْبِة. )، َرَأْيُت َهَذْي

َّٔاٍر  ـْ َش ُْْت َأْمِق َمَع َثابٍِت اْفُبَْاِنِّ ، ‘وَظ ـُ ؿْ ، ‘َؿاَل:  ِٓ ْٔ َِ َؿ َظ َِّ َٔاٍن َؾَس رَّ بِِهبْ َّ َث َثابٌِت ، َؾ َوَحدَّ

ٍَٕس ‘  ِق َمَع َأ ّْ اَن َي ـَ ُف  َّٕ ؿْ ، ÷َأ ِٓ ْٔ َِ ََِّؿ َظ َٔاٍن َؾَس رَّ بِِهبْ َّ ٌَٕس ، َؾ َث َأ ِق َمَع ÷ َوَحدَّ ّْ اَن َي ـَ ُف  َّٕ َأ

 
ِ
ْؿ". )× َرُشقِل اهلل ِٓ ْٔ َِ َؿ َظ َِّ َٔاٍن َؾَس رَّ بِِهبْ َّ  (27"َؾ

× وإذا ـان هذا يَع مـ افْبل ، ظذ أحد أن يسِؿ ظِٔفيْبٌل ظذ اإلٕسان إذا مّر ‘ يَقل ابـ ظثّٔغ 

ؿد ٓ يُقن ذفؽ ، ؾْٕ٘ا ٕٖشػ فَقم يّرون بافُبار افبافٌغ وٓ يسِّقن ظِٔٓؿ وافًٔاذ باهلل، ظذ افهبٔان

وهؿ إن ـإقا ؽر آثّغ: ٕهنؿ مل ، ؽٍِة، جٓؾ، وظدم اتباع فِسْة، فُـ ظدم مبآة، هجرًا أو ـراهة

 (28فُْٓؿ ؿد ؾاهتؿ خٌر ـثر. )، ذفؽ هجراً يتخذوا 

ـِ َمافٍِؽ  َِٕس ْب ـْ َأ  ، ÷وَظ
ِ

َِٔد َرُشقِل اَّللَّ ـْ َأْهِؾ اْدَِديَِْة َفَتُْٖخُذ بِ ََمُة ِم ْٕ َِٕت ا ا ـَ َؾاَم َيِْْزُع َيَدُه ، ×َؿاَل: "إِْن 

ـَ اْدَِديَْةِ  ـْ َيِدَها َحتَّك َتْذَهَب بِِف َحُْٔث َصاَءْت ِم ا". ) يِف ، ِم َٓ
 (29َحاَجتِ

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  ـِ افَّْبِلِّ ، ÷َظ ََجبُْت × َظ َٕ َراٍع  ـُ َراٌع ، َؿاَل: "َفْق ُدِظُٔت إَِػ ِذَراٍع َأْو  ـُ َوَفْق ُأْهِدَي إيَِلَّ ِذَراٌع َأْو 

بُِِْت". ) ََ  (35َف

                                            

 ( وؽره. 876)65( رؿؿ 597/ 2( صحٔح مسِؿ )24)

وأمحد ، 26596( رؿؿ 398/ 8وابـ أيب صٔبة يف مهٍْف )، 2754( رؿؿ 387/ 4( صحٔح أخرجف افسمذي يف شْْف )25)

 . 358( رؿؿ 698/ 1وإير افسِسِة افهحٔحة )، 12345( رؿؿ 355/ 19)يف مسْده 

وابـ حبان يف صحٔحف ، (22995وأمحد يف مسْده )، ، 1159( رؿؿ 326/ 2( صحٔح  أخرجف أبق داود يف شْْف )26)

 . 1516( رؿؿ 272/ 4وصححف إفبان يف صحٔح أيب داود)، (6538)

 . 6247( رؿؿ 55/ 8صحٔح افبخاري )، افٍِظ فف( و2168)15( رؿؿ 1758/ 4( صحٔح مسِؿ )27)

 هـ(. 1421( دحّد بـ صافح افًثّٔغ )ت: 527/ 3( ذح رياض افهاحلغ )28)

 وافٍِظ ٓبـ ماجف. ، 6572( رؿؿ 25/ 8( صحٔح افبخاري )29)
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افذي يُقن ؾقق  وافُراع هق افِحؿ، ؾذراع افناة مًروف، وافُراع وافذراع هق رء بسٔط مـ افِحؿ

افذي يريد أن يًِّف فِدٕٔا ـِٓا يَقل: × وفُـ فتقاضًف ، وهق رء ؿِٔؾ، طِػ افناة يسّك بافُراع

وفق أهدي إيل ذراع أو ـراع فَبِت"  يًْل جئب افدظقة وفق ـإت ، "فق دظٔت إػ ـراع أو ذراع ٕجبت

 ويَبؾ اهلدية وفق ـإت بسٔىة.، يسرة

 ابة والتابعين في مدح التواضع، وأمثلة من تواضعهماآلثار الواردة عن الصح

ـْ َظاِئَنَة  َباَدِة: افتََّقاُضَع ". )، ’َظ ًِ ُِقَن َأْؾَوَؾ اْف ٍُ ٌْ ْؿ َفُت ُُ َّٕ  (31َؿاَفْت: " إِ

ـُ اخْلَىَّاِب  ُر ْب َّ َؿ ُظ َِالً÷ َوَؿسَّ َحاَبِة ~ ُح اٍذ ، َبْغَ افهَّ ًَ َث إَِػ ُم ًَ ًَْة.÷ َؾَب َّّ ًَِّة ُمَث ى  ُح ا. َواْصَسَ َٓ َؾبَاَظ

اتَ  ًَ ًَِّة ُدوهَنَا. َؾ ًَْد َذفَِؽ ُح َث إَِفِْٔف َب ًَ َر. َؾَب َّ ََِغ َذفَِؽ ُظ ْؿ. َؾَب ُٓ ََ ا ِشتََّة َأْظبٍُد َوَأْظَت َٓ
ِْ َّ اذٌ بَِث ًَ ًَْت ، بَُف ُم ََّٕؽ بِ َ ِٕ ُر:  َّ اَل ُظ ََ َؾ

َِٕه  ََِْٔؽ؟ اْدَؾْع يِل  اٌذ: َوَما َظ ًَ اَل ُم ََ ُوَػ. َؾ ْٕ ُر ا َّ اَل ُظ ََ َـّ هِبَا َرأَْشَؽ َؾ َب َْْضِ َٕ ُت  ٍْ َِ َرأِْد َبْغَ ÷: ٔبِل. َوَؿْد َح

ِْٔخ. ) ابُّ بِافنَّ  (32َيَدْيَؽ. َوَؿْد َيْرُؾُؼ افنَّ

ْؿ: ُٓ ُو ًْ  َوَؿاَل َب

 

ا ـــــــَوَأْحَس  َٓ ُّ تَك َوَأََت ٍَ ُف فَِِّْ   ـُ َأْخالَِق اْف ًُ  َق َرِؾٔعُ ــــــــــــــاِس َوهُ ـــــــــــــــــــــــــــــــَتَقاُض

َسُف  ٍْ َٕ ْرُء   َأْن َيَرى اْدَ
ٍ
ء َغ َوِضُٔع. )  َوَأْؿَبُح َرْ

ِ
اَد ًَ ا َوِظَْْد اْف ًً  (33َرِؾٔ

 

اٍب  َٓ ـِ ِص ـْ َضاِرِق ْب ـُ اخْلَىَّاِب ، ÷وَظ ُر ْب َّ اِح ÷ َؿاَل: َخَرَج ُظ ـُ اجْلَرَّ َْا َأُبق ُظبََْٔدَة ْب ًَ اِم َوَم ََٖتْقا ÷ إَِػ افنَّ َؾ

َِفِ َظَذ َُمَ  اَم َظَذ َظاتِ ُٓ ًَ ِْٔف َؾَقَض ٍَّ ََِع ُخ ا َوَخ َٓ َٕاَؿٍة َفُف َؾََْزَل َظْْ ُر َظَذ  َّ َٕاَؿتِِف َؾَخاَض هِبَا اْدََخاَضةَ ، اَضٍة َوُظ ، َوَأَخَذ بِِزَماِم 

ُؾ َهَذا ًَ ٍْ ِمَِْغ َإَْٔت َت ْٗ ُ اَل َأُبق ُظَبَْٔدَة: َيا َأِمَر اْد ََ َْٔؽ وَ ، َؾ ٍَّ ُع ُخ َِ ََِؽ ََتْ اَم َظَذ َظاتِ ُٓ ًُ  َوَتُْٖخُذ بِِزَمامِ ، َتَو

                                                                                                                                  

 . 2568( رؿؿ 153/ 3( صحٔح افبخاري )35)

( رؿؿ 365/ 13وابـ أيب صٔبة يف ادهْػ )، 11852( رؿؿ 455/ 15أخرجف افْسائل يف افُزى )<صحٔح مقؿقؾًا>  (31)

 وؽرمها. 35884

 (. 315/ 2( مدارج افسافُغ ٓبـ افَٔؿ )32)

أبق افًقن حمّد بـ أمحد بـ شامل افسٍاريْل احلْبع )ادتقىف: ، ( ؽذاء إفباب يف ذح مْيقمة أداب صّس افديـ33)

 (. 232/ 2هـ( )1188
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ُؾقكَ  َََتُقُض ِ ، اَؿتَِؽ َٕ  َِِد اْشتَْؼَ ِن َأنَّ َأْهَؾ اْفَب ِْتُُف ، َها اْدََخاَضَة؟ َما َيَُسُّ ًَ َك َأَبا ُظبََْٔدَة َج ْؾ َذا َؽْرُ َُ ْه مَلْ َي ُر: " َأوَّ َّ اَل ُظ ََ َؾ

ٍد  َّّ ِة حُمَ ُمَّ َٕ  ًٓ ا َُ َٕ × ُ َٕا اَّللَّ ْرِ َما َأَظزَّ ٌَ َة بِ زَّ
ًِ ُُِب اْف َْٕى اَم  ْٓ َّ ْشالَِم َؾ ُ بِاإْلِ َٕا اَّللَّ ََٖظزَّ َّْا َأَذلَّ َؿْقٍم َؾ ـُ َّٕا  ُ ". إِ َْا اَّللَّ  (34) بِِف َأَذفَّ

بِلِّ  ًْ ـِ افنَّ ـُ َثابٍِت ‘وَظ ابِفِ ، ÷: َؿاَل: َرـَِب َزْيُد ْب ـَ ـَ َظبَّاٍس^ بِِر ََٖخَذ اْب ـَ ؾَ ، َؾ ْؾ َيا اْب ًَ ٍْ اَل َفُف: ٓ َت ََ

 
ِ
َْٖخَرَج َيَدهُ ×. َظؿِّ َرُشقِل اهلل اَل َزْيٌد: َأِرِن َيَدَك. َؾ ََ اَمِئَْا. َؾ َِ ًُ َؾ بِ ًَ ٍْ َٕ ا َأْن  َٕ َذا ُأِمْر َُ اَل: َه ََ ا َزْيٌد َوَؿاَل: ، َؾ َٓ َِ بَّ ََ َؾ

َِّْٔا  بِ َٕ َْٖهِؾ َبِْٔت  َؾ بِ ًَ ٍْ َٕ ا َأْن  َٕ َذا ُأِمْر َُ  (35) ×.َه

ـَ افبكي  ـَ آَدمَ ‘ وظـ احْلََس قُل: "َيا اْب َُ َدِمَؽ ، َي ََ َْرَض بِ ْٕ ِٖ ا كَ ، َض ـْ َؿٍِِٔؾ َؿْزُ َا َظ ِ٘هنَّ ََّٕؽ مَلْ َتَزْل يِف ، َؾ َوإِ

َؽ". ) ـِ ُأمِّ ـْ َبىْ ىَْت ِم ََ ِرَك ُمُْْذ َش ُّ  (36َهْدِم ُظ

 وؿال أبق افًتاهٔة:

 فٔس افّتّؼف رؾع افّىغ بافىغ         ا مـ تّؼف بافّدٕٔا وزيْتٓا         ــــــــــــــي

ِّٓؿ               إير إػ مِؽ يف زّي مسُغــــــــــــؾ  إذا أردت ذيػ افّْاس ـ

 (37)وذاك يهِح فِّدٕٔا وفِّديـ.   ذاك اّفذي ظيّت واهلل ًّٕتف              

ـُ َحَْٔقَة  ِزيزِ ‘ وظـ َرَجاُء ْب ًَ ـِ َظبِْد اْف َر ْب َّ َٔاُب ُظ
َمْت ثِ ٌة بِاْثَْْل َظَؼَ ِدْرمَهًا‘  َؿاَل: ُؿقِّ ٍَ َر ، َوُهَق َخِِٔ ـَ َؾَذ

ِْٔف ". ) ٍَّ ُْْسَقَتُف َوُخ َِ ُف َوِظاَمَمتَُف َوَؿ َِ اِوي َٔهُف َوِرَداَءُه ِوَؿَباَءُه َورَسَ ِّ  (38َؿ

 َ اَد افَسِّ َُ ُتُب َؾ ُْ اَن َي ـَ ًَِة َضٌْٔػ َو ِزيِز َأَتاُه َفْٔ ًَ ـَ َظبِْد اْف َر ْب َّ ْهَباِح وُرِوَي َأنَّ ُظ
ِ
ُْٔػ َأُؿقُم إَِػ اْد اَل افوَّ ََ ُٖ َؾ ٍَ اُج ُيىْ

اَل هل أول ٕق ََ الََم َؾ ٌُ بُِّف اْف َٕ ُٖ ُف َؿاَل َأَؾ ٍَ ُجِؾ َأْن َيْسَتْخِدَم َضْٔ َرِم افرَّ ـَ ـْ  اَل َفَْٔس ِم ََ ُْٖصُِِحُف َؾ مة ٕامٓا ؾَام وأخذ َؾ

                                            

َْٔخْغِ  257( رؿؿ 119/ 1( ادستدرك ظذ افهحٔحغ فِحاـؿ )34) ِط افنَّ ؿال حمَؼ ادستدرك " َهَذا َحِديٌث َصِحٌٔح َظَذ َذْ

ـِ َظائٍِذ افىَّائِلِّ َوَشائِِر ُرَواتِفِ  ا بٖيقَب ْب ًً اَم مَجِٔ ِٓ ْحتَِجاِج ـْ َحِديِث ، ِٓ َجاُه َوَفُف َصاِهٌد ِم شِ  َومَلْ خُيَرِّ َّ َْظ ْٕ ـِ ُمْسٍِِؿ ". ، ا ـْ َؿِْٔس ْب َظ

 (. 118/ 1وإير افسِسِة افهحٔحة )

 . 359( رؿؿ 94/ 1إمايل فِنجري )، 1314( رؿؿ 146/ 4( ادجافسة وجقاهر افًِؿ فِديْقري )35)

 . 12( رؿؿ 37افزهد ٕيب حاتؿ )ص: ، (292/ 1( افزهد وافرؿائؼ ٓبـ ادبارك )36)

صٓاب افديـ أمحد بـ حمّد بـ ظبد ربف ابـ حبٔب ابـ حدير ادًروف بابـ ظبد ربف إٕدفز ، يب ظّر( افًَد افٍريد 37ٕ)

 (. 36/ 1هـ(  )328)ت: 

 (. 322/ 5( حِٔة إوفٔاء ٕيب ًٕٔؿ )38)
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ُْٔػ  اَل افوَّ ََ ْهَباَح َزْيًتا َؾ
ِ
َٕا  افبىة َوَمْلََ اْد ًُْت َوَأ َٕا ظّر َوَرَج اَل َذَهبُْت َوَأ ََ ِمَِْغ َؾ ْٗ ُ ِسَؽ َيا َأِمَر اْد ٍْ َت َإَْٔت بَِْ ّْ ُؿ

ا. ) ًً  ُمَتَقاِض
ِ

اَن ِظَْْد اَّللَّ ـَ ـْ  ٌء َوَخْرُ افَّْاِس َم َص ِمِّْل َرْ ََ َٕ  (39ظّر َما 

ثٍِر  ـَ ـِ أيب  َٔك ْب ـْ حَيْ ِف اْدَْجِِسِ َؿاَل: "َرأُْس افتََّقاُضِع َثالَ‘ وَظ ـْ َذَ وِن ِم ـْ ، ٌث َأْن َتْرَض بِافدُّ َوَأْن َتبَْدَأ َم

الَمِ  َٔتُف بِافسَّ َِ ". )، َف َياَء بِاْفِزِّ َة َوافرِّ ًَ ّْ ْدَحَة َوافسُّ
ِ
َرَه اْد ُْ  (45َوَأْن َت

ريزي: ُُ  وإٔند اف

 

 ـ َيتََقاَضعُ ـــــقِم مَ ــــــــــــــــــــــــــــــــؾّ٘ن رِؾَٔع افَ  تقاَضْع إذا ما َِِٕت يف افْاِس رؾًًة             

ا             ًً قا ِمَْْؽ أرَؾعُ ــــــــــــــــــــــؾُ  وٓ َتِش ؾقَق إرِض إٓ تقاض  ْؿ حتَتٓا ؿقٌم مُهُ

 ًَ َْْت يف ِظٍز َرؾٍٔع وَمْْ ـُ قا مَْؽ أْمَُْع. )  ٍة                      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوإْن   (41ؾُْؿ َماَت ِمـ ؿقٍم مُهُ

 

ٍِِّس  ٌَ ـَ ُم يَّ ْب ِ ِري،  َؾََْزْفَْا ِخْرَبًة فُِِْرومِ َؿاَل" َؽَزْوُت َراِجالً، ‘وظـ افَسَّ ْٓ ِز َظَذ َط ٍْ َٕ ُْٔت  ََ ْف َٖ ًُْت ، َؾ َوَرَؾ

ِِّسٍ ، ِرْجِع َظَذ ِجَدارٍ  ٌَ ـُ ُم يُّ ْب َِ٘ذا َهاتٌِػ َُّيْتُِػ يِب: " َيا رَسِ بُِٔد َبْغَ َيَدْي َأْرَباهِبَا ". )، َؾ ًَ َذا ََتُِِْس اْف َُ  (42َه

ل  قل اإلمام افناًؾ ٓ يرى ؿدرهأرؾع اف‘: َي ـ  ٓ يرى ؾوِف. ، ْاس ؿدًرا م ـ  ـثرهؿ ؾوالً م  (43)وأ

، ؾال تٍسدها بآشتىافة ظِٔٓؿ بْٔؽ وبغ ٍٕسؽ، وإذا إًٔؿ اهلل ظِٔؽ بّقهبة فست تراها يف إخقإؽ

افذـاء مع افتقاضع أحبُّ إػ ؿِقب افْاس وإٍٔع فِّجتّع وبافتحدث ظْٓا ـثرًا بْٔؽ وبْٔٓؿ: ؾّ٘ن ٕهػ 

 (44)مـ ذـاء ـامؾ مع افٌرور. 

وأن يُقن ظارؾًا ، وٓ يَع افتقاضع مقضًف إٓ بثالث: أن يُقن مـ تتقاضع إفٔف مستحًَا هلذا افتقاضع

 (45)وأن ٓ يِتبس افتقاضع بافذفة ظْد مـ يناهدوٕف. ، بَّٔتف

 
 

                                            

 (. 355/ 3( إحٔاء ظِقم افديـ فٌِزايل )39)

 (. 154( افتقاضع واخلّقل ٓبـ أيب افدٕٔا )ص: 45)

 (. 62وٕزهة افٍوالء )ص:  ( روضة افًَالء41)

 . 87( رؿؿ 111( افزهد وافرؿائؼ فِخىٔب افبٌدادي )ص: 42)

 . 99/ 15( شر أظالم افْبالء 43)

 (. 88هـ( )ص: 1384( هُذا ظِّتْل احلٔاة دهىٍك افسباظل )ادتقىف: 44)

 (. 229( هُذا ظِّتْل احلٔاة دهىٍك افسباظل )ص: 45)
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 والحمد هلل رب العالمين

                                            

 (. 1268/ 4أخالق افرشقل افُريؿ )( َٕضة افًْٔؿ يف مُارم 46)


