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التَّأنِّي أو )األناة(
معنى التَّأنِّي لغًة واصطالًحا:

معنى التَّأنِّي لغًة: •

األَناُة واأَلَن: احلِلم والوقار، وَأِنَ وتََأنَّ واْستْأَن: تَثبَّت، ورجل آٍن -على 
فاعل- َأي: كثري األَناة واحلِْلم. 

وتقول للرَّجل: إنَّه لذو أناٍة، أي: ال يَعَجل يف األمور، وهو آٍن: وقوٌر))). 
معنى التَّأنِّي اصطالًحا:  •

التَّأنِّ واألناة هو: التَّثبُّت وترك الَعَجَلة))).
وقال أبو هالل العسكريُّ: )األناة: هي املبالغة يف الرِّفق باألمور والتَّسبُّب 

إليها())). 
فات: الفرق بني األناة وبعض الصِّ

الفرق بني األناة والتُّؤدة))): •

أن التُّؤدة: مفارقة اخلفَّة يف األمور،... فالتؤدة تفيد من هذا خالف ما 
تفيد األناة، وذلك أن األناة تفيد مقاربة األمر والتسبب إليه، والتُّؤدة تفيد 

مفارقة اخلفَّة.
الفرق بني األناة واحِلْلم:  •

ما مبعىن واحد، فاحلِْلم -يف كالم العرب-: األناة  كثري ِمن العلماء يرى أنَّ

))) انظر: الصحاح ))تاج اللغة وصحاح العربية((، للجوهري )74/6))(، ))مقاييس اللغة((، 
البن فارس ))/)4)).

))) ))شرح صحيح مسلم(( للنَّووي ))/89)).
))) ))الفروق اللغوية(( ))/04)).

)4) انظر: ))املصدر السابق((
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والعقل، والسُّكون مع القدرة والقوَّة، واألناة واأَلَن: احلِْلم والوقار))).

وفرق بينهما أبو هالل العسكريُّ))) بأن:

األناة هي: التَّمهُّل يف تدبري األمور، وترك التَّعجُّل.

واحلِْلم: هو اإلمهال بتأخري العقاب املستحق. 

غيب يف التَّأنِّي: التَّ
أوًل: يف القرآن الكريم

ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ژۀ  تعــاىل:  قــال   -
ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 
ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ٴۇۋ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 
ې ېې ى ى ائ ائ ەئ ەئژ ]النِّساء: 94[.

قال الطَّربي: )فتبيَّنوا، يقول: فتأنَّوا يف قتل َمن أشكل عليكم أمره، فلم تعلموا 
حقيقة إسالمه وال كفره، وال تعجلوا فتقتلوا َمن اْلَتَبس عليكم أمره، وال تتقدَّموا 
على قتل أحٍد إالَّ على قتل َمن علمتموه -يقيًنا- حْربًا لكم وهلل ولرسوله())). 

ژہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  سبحانه:  وقال   -
ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅژ ]يوسف: 50[.

قال ابن عطيَّة: )هذا الفعل ِمن يوسف -عليه السَّالم- أناًة وصربًا وطلًبا 

 ،(4/(( للرازي  الصحاح((  ))خمتار   ،)(64/(( سيده  البن  األعظم((،  واحمليط  ))احملكم   (((
الكتاب((  علوم  ))اللباب يف  وانظر:  للفريوزآبادي ))/096)(  احمليط((  ))القاموس   ،)80

البن عادل )96/4(، ))لسان العرب(( البن منظور )))/46)(، )4)/48).
))) ))الفروق اللغوية(( ))/00)، )0)-04)).

))) ))جامع البيان يف تأويل القرآن(( للطربي )70/9).
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لرباءة السَّاحة، وذلك أنَّه -فيما ُرِوي- خشي أن خيرج وينال ِمن امللك مرتبة، 
ويسكت عن أمر ذنبه صفًحا، فرياه النَّاس بتلك العني أبًدا، ويقولون: هذا 
الذي راود امرأة مواله، فأراد يوسف -عليه السَّالم- أن تَِبني براءته، وتتحقَّق 

منزلته ِمن العفَّة واخلري())).

- وقال تعاىل: ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 
ڀڀژ ]احلديد: 4[.

)خلقها يف ستَّة أيام -واهلل أعلم- حلكمتني:... الثَّانية: أنَّ اهلل علَّم عباده 
، وأنَّ األهم إحكام الشَّيء ال الفراغ منه، حىت يتأنَّ اإلنسان فيما  التُّؤدة والتَّأنِّ
يصنعه، فعلَّم اهلل -سبحانه- عباده التَّأنِّ يف األمور اليت هم قادرون عليها())).

ژٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  قائــل:  ِمــن  عــزَّ  وقــال   -
ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ژ ]احلجرات: 6[.

، وقرأ محزة والكسائي: فتثبَّتوا، ِمن التَّثبُّت،  )قرأ اجلمهور: فتبيَّنوا ِمن التَّبنيُّ
الَعَجَلة،  وعدم  األناة  التَّثبُّت:  وِمن  والتَّفحُّص،  التَّعرُّف   : التَّبنيُّ ِمن  واملراد 

والتَّبصُّر يف األمر الواقع، واخلرب الوارد حىت يتَّضح ويظهر())).

نَّة النَّبويَّة ثانًيا: يف السُّ

- عن ابن عبَّاس رضي اهلل عنهما قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
لألشجِّ -أشجِّ عبد القيس-: ))إنَّ فيك خصلتني حيبُّهما اهلل: احلِْلم، واألناة(()4).

))) ))احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز(( البن عطية ))/)5)).
))) ))تفسري احلجرات – احلديد(( البن عثيمني ))/)6)).

))) ))فتح القدير(( للشَّوكان )5/)7).
)4) رواه مسلم )5)).
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يعجل،  ومل  مصاحله  يف  نظر  حىت  تربُّصه  )األناة:  عياض:  القاضي  قال 
واحلِْلم: هذا القول الذي قاله، الدَّال على صحَّة عقله، وجودة نظره للعواقب، 
قلت: وال خيالف هذا ما جاء يف مسند أيب يعلى وغريه: أنَّه ملا قال رسول 
اهلل صلى اهلل عليه وسلم لألشجِّ: ))إنَّ فيك خصلتني...(( احلديث، قال: يا 
رسول اهلل، كانا يفَّ أم حدثا؟ قال: ))بل قدمي((، قال: قلت: احلمد هلل الذي 

جبلين على خلقني حيبُّهما())).

وسلم:  عليه  اهلل  صلى  النَّيبِّ  عن  عنه  اهلل  رضي  مالك  بن  أنس  عن   -
))التَّأنِّ ِمن اهلل، والَعَجلة ِمن الشَّيطان(())). 

املناوي: )التَّأنِّ ِمن اهلل تعاىل أي: ممَّا يرضاه ويثيب عليه، والَعَجَلة  قال 
ِمن الشَّيطان أي: هو احلامل عليها بوسوسته؛ ألنَّ الَعَجَلة متنع ِمن التَّثبُّت، 

والنَّظر يف العواقب())). 

ا خفٌَّة وطيٌش وحدٌَّة يف العبد  وقال ابن القيِّم: )الَعَجَلة ِمن الشَّيطان فإنَّ
متنعه ِمن التَّثبُّت والوقار واحلِْلم، وتوجب له وضع األشياء يف غري مواضعها، 

وجتلب عليه أنواًعا من الشُّرور، ومتنع عنه أنواًعا من اخلري()4) .

- وعن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: 

))) ))املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج(( للنَّووي ))/89)).
))) رواه أبو يعلى )47/7)) )56)4(، والبيهقي )0)/04)) )0767))

قال املنذري يف ))الرتغيب والرتهيب(( ))/59)(، واهليثمي يف ))جممع الزوائد(( )8/))(: رجاله   
رجال الصحيح، وجوَّد إسناده ابن القيم يف ))أعالم املوقعني(( ))/0))(، وحسَّنه األلبان يف 

))صحيح اجلامع(( )))0)).
))) ))فيض القدير شرح اجلامع الصَّغري(( ))/84)).

)4) ))الروح(( )ص 58)) 
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))لو لبثُت يف السِّجن ما لبث يوسف ألجبت الدَّاعي(())).

قال القامسي: )مدحه النَّيبُّ صلى اهلل عليه وسلم على هذه األناة، كان يف 
طي هذه املدحة باألناة والتَّثبُّت تنزيهه وتربئته ممَّا لعلَّه يسبق إىل الوهم أنَّه همَّ 
بامرأة العزيز مهًّا يؤاخذ به، ألنَّه إذا صرب وتثبَّت فيما له أالَّ يصرب فيه، وهو 
اخلروج ِمن السِّجن، مع أن الدَّواعي متوافرة على اخلروج منه، فألن يصرب فيما 

عليه أن يصرب فيه ِمن اهلمِّ، أوىل وأجدر())).

- وعن أمِّ املؤمنني عائشة -رضي اهلل عنها- قالت: ملا أمر رسول اهلل صلى 
اهلل عليه وسلم بتخيري أزواجه بدأ يب، فقال: ))إنِّ ذاكر لك أمرًا، فال عليك 

أن ال تعجلي حىت تستأمري أبويك(())).

قال ابن حجر: )قوله: ))فال عليك أن ال تعجلي((. أي: فال بأس عليك 
، وعدم الَعَجَلة حىت تشاوري أبويك()4).  يف التَّأنِّ

- وعن سعد بن أيب وقَّاص رضي اهلل عنه أنَّه قال: قال رسول اهلل صلى 
اهلل عليه وسلم: ))التُّؤدة يف كلِّ شيء خرٌي إالَّ يف عمل اآلخرة(()5).

، ))يف كلِّ شيء((  قال القاري: )التُّؤدة: بضمِّ التَّاء وفتح اهلمزة، أي: التَّأنِّ

))) رواه البخاري )4694( ومسلم ))5)( واللَّفظ للبخاري.
))) ))حماسن التَّأويل(( )85/6)(، انظر: ))شرح النووي على مسلم(( ))/85)).

))) رواه البخاري )4786(، ومسلم )475)).
)4) ))فتح الباري شرح صحيح البخاري(( )8/))5).

والبيهقي   ،)(((/(( واحلاكم   ،)79((  ،)(((/(( يعلى  وأبو   ،)48(0( داود  أبو  رواه   (5(
)0)/94)) ))059)(. واحلديث سكت عنه أبو داود، وقال احلاكم: صحيح على شرط 
يف  األلبان  وصحَّحه   ،)((9/(( الشرعية((  ))اآلداب  يف  مفلح  ابن  رواته  ووثق  الشيخني. 

))صحيح سنن أيب داود((. 
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أي: ِمن األعمال. ))خرٌي(( أي: مستحسن، ))إالَّ يف عمل اآلخرة(( أي: 
ألنَّ يف تأخري اخلريات آفات. وُرِوي أنَّ أكثر صياح أهل النَّار ِمن تسويف 
نيويَّة ال يعلم عواقبها يف ابتدائها  العمل. قال الطِّييب: وذلك ألنَّ األمور الدُّ
العواقب حىت يتعجَّل فيها، أو مذمومة فيتأخر عنها، خبالف  ا حممودة  أنَّ

ژٻ ٻ   - ژڦ ڦڦژ  تعاىل:  لقوله  األخرويَّة؛  األمور 
ٻ ٻ پژ)))).

لف والعلماء يف التَّأنِّي: أقوال السَّ
، فكتب إليه معاوية:  - كتب عمرو بن العاص إىل معاوية يعاتبه يف التَّأنِّ
)أما بعد، فإنَّ التَّفهُّم يف اخلرب زيادة ورشد، وإنَّ الرَّاشد َمن رشد عن الَعَجَلة، 
أن يكون  أو كاد  املتثبِّت مصيب،  األناة، وإنَّ  َمن خاب عن  اخلائب  وإنَّ 

مصيًبا، وإنَّ الَعِجل خمطٌئ أو كاد أن يكون خمطًئا())). 

- وقال مالك: )كان يـَُقال: التَّأنِّ ِمن اهلل، والَعَجَلة ِمن الشَّيطان، وما 
َعِجل امرٌؤ فأصاب، واتَّأد آخر فأخطأ، إالَّ كان الذي اتَّأد أصوب رأيًا، وال 

َعِجل امرٌؤ فأخطأ، واتَّأد آخر فأخطأ، إالَّ كان الذي اتَّأد أيسر خطأ())). 

- وقال إبراهيم بن أدهم: )ذكروا األناة يف األشياء كلِّها، فقال األحنف: 
أمَّا أنا فإذا حضرت جنازة مل أتأنَّ، وإذا وجدت كفًؤا زوَّجت ومل أتأنَّ، وإذا 

حضرت الصَّالة مل أتأنَّ()4). 

))) ))مرقاة املفاتيح(( )64/8))).
))) ))شرح أصول اعتقاد أهل السُّنَّة واجلماعة(( للاللكائي )8/))5)).

))) ))املدخل إىل السنن الكربى(( للبيهقي ))/7)4).
)4) ))شعب اإلميان(( للبيهقي )))/459 – برقم ))88).



التَّأنِّي أو )األناة(11       موسوعة األخالق

- وقال أبو عثمان بن احلداد: )َمن تأنَّ وتثبَّت هتيَّأ له ِمن الصَّواب ما ال 
يتهيَّأ لصاحب البديهة())).

األناة،  الزموا  بينَّ!  )يا  فقال:  بنيه،  مالك  بن  املنذر  بن  مالك  أوصى   -
واغتنموا الفرصة تظفروا())). 

- وقال أبو حامت: )اخلائب َمن خاب عن األناة، والَعِجل خمطٌئ أبًدا كما 
أن املتثبِّت مصيٌب أبًدا())).

- وقال أيًضا: )إنَّ العاجل ال يكاد يلحق، كما أنَّ الرَّافق ال يكاد ُيْسَبق، 
والسَّاكت ال يكاد يندم، وَمن نطق ال يكاد يسلم، وإن الَعِجل يقول قبل أن 

يعلم، وجييب قبل أن يفهم، وحيمد قبل أن جيرِّب()4).

فوائد التَّأنِّي:
1- داللة على رجاحة العقل، ووفور الرَّزانة، وطمأنينة القلب.

2- يعصم اإلنسان ِمن الضَّالل والخطأ.

ما  أكثر  وما  التَّسرُّع،  وعدم  األمور  التَّأنِّ يف  )األناة:  عثيمني:  ابن  قال 
يهلك اإلنسان ويزلُّ بسبب التَّعجُّل يف األمور، وسواء يف نقل األخبار، أو 
يف احلكم على ما مسع، أو يف غري ذلك. فِمن النَّاس -مثاًل- َمن يتخطَّف 
األخبار مبجرَّد ما يسمع اخلرب حيدِّث به، ينقله،.. وِمن النَّاس َمن يتسرَّع يف 
احلكم، مسع عن شخص شيًئا ِمن األشياء، ويتأكَّد أنَّه قاله، أو أنَّه فعله مثَّ 

))) ))جامع بيان العلم وفضله(( البن عبد الرب ))/7)))).
))) ))اجملالسة وجواهر العلم(( للدينوري )06/6)).

))) ))روضة العقالء ونزهة الفضالء(( ))/8))).
)4) ))املصدر السابق(( ))/6))).
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يتسرَّع يف احلكم عليه، أنَّه أخطأ أو ضلَّ أو ما أشبه ذلك، وهذا غلط، التَّأنِّ 
يف األمور كلُّه خرٌي())).

نْيا واآلخرة. 3- التَّأنِّي كلُّه خيٌر ومحمود العاقبة في الدُّ

4- صيانة لإلنسان ِمن األخالق المذمومة:

قال ابن القيِّم: )إذا احنرفت عن ُخُلق األناة والرِّفق احنرفت: إمَّا إىل َعَجلة 
وطيش وعنف، وإمَّا إىل تفريط وإضاعة، والرِّفق واألناة بينهما())).

5- سبٌب لنيل محبَّة اهلل ورضاه سبحانه: 

قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ألشجِّ عبد القيس: ))إنَّ فيك خصلتني 
حيبُّهما اهلل: احلِْلم، واألناة(())).

6- صيانة اإلنسان ِمن كيد الشَّيطان وتسلُّطه عليه:

قال صلى اهلل عليه وسلم: ))التَّأنِّ ِمن اهلل، والَعَجَلة ِمن الشَّيطان(()4).

قال الغزايل: )األعمال ينبغي أن تكون بعد التَّبصرة واملعرفة، والتَّبصرة حتتاج 
إىل تأمُّل ومتهُّل، والَعَجَلة متنع ِمن ذلك، وعند االستعجال يروِّج الشَّيطان شرَّه 

على اإلنسان ِمن حيث ال يدري()5).

))) ))شرح رياض الصاحلني(( ))/577- 578).
))) ))مدارج السَّالكني(( ))/96)).

))) رواه مسلم )5)).
)4) رواه أبو يعلى )47/7)) )56)4(، والبيهقي )0)/04)) )0767))

قال املنذري يف ))الرتغيب والرتهيب(( ))/59)(، واهليثمي يف ))جممع الزوائد(( )8/))(: رجاله   
رجال الصحيح، وجوَّد إسناده ابن القيم يف ))أعالم املوقعني(( ))/0))(، وحسَّنه األلبان يف 

))صحيح اجلامع(( )))0)).
)5) ))إحياء علوم الدين(( ))/))).



التَّأنِّي أو )األناة(13       موسوعة األخالق

7- التَّريُّث عند وصول الخبر إليه:
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ژٺ  تعاىل:  قال 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ژ ]احلجرات: 6[.
صور التَّأنِّي:

التَّأنِّ مطلوٌب يف كثري من األحوال واملواقف اليت مترُّ على اإلنسان، وِمن 
: هذه األحوال اليت يتطلَّب فيها التَّأنِّ

الة: 1- عند الذهاب إىل الصَّ
فعن أيب قتادة رضي اهلل عنه قال: ))بينما حنن نصلِّي مع النَّيبِّ صلى اهلل 
عليه وسلم إذ مسع جلبة الرِّجال، فلمَّا صلَّى قال: ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا 
إىل الصَّالة. قال: فال تفعلوا إذا أتيتم الصَّالة فعليكم بالسَّكينة، فما أدركتم 

فصلُّوا، وما فاتكم فأمتُّوا(())).
وعن أيب هريرة رضي اهلل عنه عن النَّيبِّ صلى اهلل عليه وسلم قال: ))إذا 
مسعتم اإلقامة، فامشوا إىل الصَّالة وعليكم بالسَّكينة والوقار، وال تسرعوا، فما 

أدركتم فصلُّوا، وما فاتكم فأمتُّوا(())).
ففي احلديثني ني عن االستعجال واإلسراع إلدراك الصَّالة، واألمر بالتَّأنِّ 

والسَّكينة يف اجمليء للصَّالة والقيام هلا))). 
2- التَّأنِّي يف طلب العلم: 

قال تعاىل: ژ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ژ ]القيامة: 6)[.

))) رواه البخاري )5)6).

))) رواه البخاري )6)6).
))) انظر: ))فتح الباري شرح صحيح البخاري((، البن حجر ))/8))(، ))عمدة القاري شرح 

صحيح البخاري((، لبدر الدين العيين )50/5)).
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ا تضمَّنت  قال ابن القيِّم يف هذه اآلية: )وِمن أسرارها -سورة القيامة-: أنَّ
التَّأنِّ والتَّثبُّت يف تلقِّي الِعْلم، وأن ال حيمل السَّامع شدَّة حمبَّته وحرصه وطلبه 
على مبادرة املعلِّم باألخذ قبل فراغه ِمن كالمه، بل ِمن آداب الرَّب اليت أدب 
هبا نبيَّه أَْمرُه برتك االستعجال على تلقِّي الوحي، بل يصرب إىل أن يفرغ جربيل 
ِمن قراءته، مثَّ يقرأه بعد فراغه عليه، فهكذا ينبغي لطالب العلم ولسامعه أن 

يصرب على معلِّمه حىت يقضي كالمه())). 

3- التَّأنِّي عند مواجهة العدو يف ساحة القتال: 
قال النُّعمان بن مقرن للمغرية بن شعبة -رضي اهلل عنهم- يف تأخري القتال يوم 
ا أشهدك اهلل مثلها مع النَّيبِّ صلى اهلل عليه وسلم، فلم يُندِّمك، ومل  ناوند: ))رمبَّ
خيزك، ولكين شهدت القتال مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان إذا مل يقاتل 

يف أوَّل النَّهار، انتظر حىت هتبَّ األرواح، وحتضر الصَّلوات(())).

قال ابن حجر: )قوله: ))فلم يندِّمك(( أي: على التَّأنِّ والصَّرب حىت تزول 
الشَّمس())). 

وقال الشَّافعي: )ال ينبغي أن يويلِّ اإلمام الغزو إالَّ ثقة يف دينه، شجاًعا 
ببدنه، حسن األناة، عاقاًل للحرب بصريًا هبا، غري َعِجٍل وال نَزِق، ويتقدَّم إليه 

أن ال حيمل املسلمني على مهلكة حبال()4). 

)- التَّأنِّي يف اإلنكار يف األمور احملتملة:
فعن أيبِّ بن كعب رضي اهلل عنه عن النَّيبِّ صلى اهلل عليه وسلم يف قصَّة 

))) ))التبيان يف أقسام القرآن(( ))/59)).
))) رواه البخاري )60))).

))) ))فتح الباري شرح صحيح البخاري(( )56/6)).
)4) ))السنن الكربى(( للبيهقي )70/9).
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موسى واخلضر -عليهما السَّالم- وفيه-: ))فعمد اخلضر إىل لوح ِمن ألواح 
السَّفينة، فنزعه، فقال موسى: قوٌم محلونا بغري نـَْوٍل)))، عمدت إىل سفينتهم 
فخرقتها لتغرق أهلها؟! قال: أمل أقل إنَّك لن تستطيع معي صربًا؟ قال: ال 

تؤاخذن مبا نسيت، وال ترهقين ِمن أمري عسرًا(())).
قال ابن حجر: )إنَّ الذي فعله اخلضر ليس يف شيء منه ما يناقض الشَّرع، 
فإنَّ نقض لوح ِمن ألواح السَّفينة لدفع الظَّامل عن غصبها، مثَّ إذا تركها أعيد 
اللَّوح- جائٌز شرًعا وعقاًل، ولكن مبادرة موسى باإلنكار حبسب الظَّاهر، وقد 
وقع ذلك واضًحا يف رواية أيب إسحاق اليت أخرجها مسلم، ولفظه: فإذا جاء 
الذي يسخِّرها فوجدها منخرقة، جتاوزها فأصلحها، فُيستفاد منه وجوب التَّأنِّ 

عن اإلنكار يف احملتمالت())).
ث مع اآلخرين:  5- التَّأنِّي يف التَّحدُّ

عن أمِّ املؤمنني عائشة -رضي اهلل تعاىل عنها- قالت: ))إنَّ النَّيبَّ صلى اهلل 
عليه وسلم كان حيدِّث حديثًا لو عدَّه العاد ألحصاه(()4). ويف لفظ: ))إنَّ 

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مل يكن يسرد احلديث كسردكم(()5).
يــن العيــين: )... ))مل يكــن يســرد...((. أي: مل يكــن يتابــع  قــال بــدر الدِّ
احلديــث اســتعجااًل، أي: كان يتكلَّــم بــكالم متتابــع مفهــوم واضح على ســبيل 

، لئالَّ يلتبس على املستمع()6). التَّأنِّ

))) النول: األجر. ))النهاية يف غريب احلديث واألثر(( البن األثري )9/5))).
))) رواه البخاري ))))(، ومسلم )80))(، واللَّفظ للبخاري.

))) ))فتح الباري شرح صحيح البخاري(( ))/)))).
)4) رواه البخاري )567)(، ومسلم ))49)).
)5) رواه البخاري )568)(، ومسلم ))49)).

)6) ))عمدة القاري شرح صحيح البخاري(( )6)/5))).
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6- عند الفصل يف املنازعات وإنزال العقوبات:

ففي قصَّة أمري املؤمنني عمر يف قضائه بني علي بن أيب طالب والعبَّاس 
-رضي اهلل عنهما- يف يفء الرَّسول صلى اهلل عليه وسلم ِمن بين النَّضري قال 

هلما عمر رضي اهلل عنه: )اتَّئدوا())).

قال ابن حجر: )قوله: ))اتَّئدوا((. املراد: التَّأنِّ والرَّزانة())).

وقال أبو عثمان بن احلدَّاد: )القاضي شأنه األناة ]والتَّثبُّت[، وَمن تأنَّ 
وتثبَّت هتيَّأ له ِمن الصَّواب ما ال يتهيَّأ لصاحب البديهة())).

وقال مالك بن أنس: )الَعَجَلة يف الفتوى نوٌع ِمن اجلهل والُخْرق، قال: 
وكان يُـَقال: التَّأنِّ ِمن اهلل، والَعَجَلة ِمن الشَّيطان()4).

العقوبة حىت  للسُّلطان أن يؤخِّر  ينبغي  وقال األصفهان: )قال بعضهم: 
ينقضي سلطان غضبه، ويعجِّل مكافأة احملسن، ويستعمل األناة فيما حيدث، 
ففي تأخري العقوبة إمكان العفو إن أحبَّ ذلك، ويف تعجيل املكافأة باإلْحَسان 

مسارعة األولياء إىل الطَّاعة()5). 

أسباب عدم التَّأنِّي:
ديد:  1- الغضب واحلزن الشَّ

روى ابن عبَّاس عن أمري املؤمنني عمر بن اخلطَّاب -رضي اهلل عنهم- يف 
قصَّة اعتزال النَّيبِّ صلى اهلل عليه وسلم نساءه، وفيه: ))اعتزل النَّيبُّ صلى اهلل 

))) رواه البخاري )))40).
))) ))فتح الباري شرح صحيح البخاري(( ))/)9).

))) ))جامع بيان العلم وفضله(( البن عبد الرب ))/7)))).
)4) ))إعالم املوقعني(( البن القيِّم ))/8))).
)5) ))الذريعة إىل مكارم الشريعة(( ))/)4)).
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عليه وسلم أزواجه فقلت: خابت حفصة وخسرت... فخرجت فجئت إىل 
املنرب، فإذا حوله رهط يبكي بعضهم، فجلست معهم قلياًل، مثَّ غلبين ما أجد، 
فجئت املشربة اليت فيها النَّيبُّ صلى اهلل عليه وسلم، فقلت لغالم له أسود: 

استأذن لعمر(())).

التَّأنِّ  ترك  على  الوقور  الرَّجل  حيمل  واحلزن  )الغضب  حجر:  ابن  قال 
املألوف منه؛ لقول عمر: مث غلبين ما أجد. ثالث مرَّات())). 

وقال ابن اجلوزي: )أشدُّ النَّاس تفريطًا َمن َعِمل مبادرة يف واقعة ِمن غري تثبُّت 
وال استشارة، خصوًصا فيما يوجبه الغضب، فإنَّه طلب اهلالك أو النَّدم العظيم. 
وكم َمن َغضَب فقتل وضرب، مثَّ ملا سكن غضبه؛ بقي طول دهره يف احلزن 

والبكاء والنَّدم! والغالب يف القاتل أنَّه يقتل، فتفوته الدُّنْيا واآلخرة())). 

1- استعجال نتائج األمور:

الشيطان، كما  العجلة طبيعة يف اإلنسان وهي صفة مذمومة، وهي من 
جاء يف احلديث الذي تقدم ذكره. 

قال الصنعان: )العجلة هي السرعة يف الشيء، وهي مذمومة فيما كان 
اخلريات  إىل  املسارعة  من  تعجيله  يطلب  فيما  حممودة  األناة  فيه  املطلوب 
وحنوها، وقد يقال: ال منافاة بني األناة، واملسارعة، فإن سارع بتؤدة وتأن فيتم 

له األمران، والضابط أن خيار األمور أوسطها()4).

))) رواه البخاري ))9)5).
))) ))فتح الباري شرح صحيح البخاري(( )79/9)(، واحلديث أخرجه البخاري ))9)5). 

))) ))صيد اخلاطر(( ))/85)).

)4) ))سبل السالم(( ))/)68).
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2- التَّفريط: 

وذلك إذا فرَّط املرء فيما ينبغي عليه القيام به، فإنَّه يضطر للقيام به على 
وجه السُّرعة والَعَجَلة حىت يتدارك األمر، ورمبا ال حيصل له مقصوده. 

هوات: 3- إجابة داعي الشَّ

وقد يكون يف إجابته اهلالك، فكم من شهوة أورثت حزنًا وندامة.

)- ترك استشارة ذوي اخلربة يف أمور جيهلها:

ا يـَْعَجل فيما  وهذا اجلهل جيعل اإلنسان ال حيسن التَّعامل مع األمور، فرمبَّ
، أو يتأنَّ فيما حقُّه التَّعجُّل، وهكذا.  حقُّه التَّأنِّ

الوسائل املعينة على اكتساب صفة التَّأنِّي:
عاء:  1- الدُّ

كان النَّيبُّ صلى اهلل عليه وسلم يدعو اهلل بأن يهديه إىل أحسن األخالق، 
فكان ِمن دعائه: ))واهدن ألحسن األخالق، ال يهدي ألحسنها إالَّ أنت، 

واصرف عينِّ سيئها ال يصرف عينِّ سيئها إالَّ أنت(())). 

2- النَّظر يف عواقب الستعجال:

قال أبو إسحاق القريوان: )قال بعض احلكماء: إيَّاك والَعَجَلة؛ فإنَّ العرب 
كانت تكنِّيها أمَّ الندامة؛ ألنَّ صاحبها يقول قبل أن يعلم، وجييب قبل أن 
يفهم، ويعزم قبل أن يفكِّر، ويقطع قبل أن يقدِّر، وحيمد قبل أن جيرِّب، ويذمُّ 
واعتزل  النَّدامة،  إالَّ صحب  أحٌد  الصِّفة  هذه  يصحب  ولن  خيرب،  أن  قبل 

السَّالمة())).

))) رواه مسلم ))77).
))) ))زهر اآلداب ومثر األلباب(( )4/)94).
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3- معرفة معاني أمساء اهلل وصفاته:

األمور،  يف  التَّأنِّ  معانيهما:  وِمن  والرَّفيق،  احلليم  سبحانه:  أمسائه  فِمن 
وقطًعا  للحجَّة  إقامة  والظَّاملني،  الكافرين  إمهال  ذلك  ومن  فيها،  والتَّدرج 

للمحجة؛ ليهلك َمن هلك عن بينة، وحيىي َمن حيَّ عن بينة))).

ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژژ  تعاىل:  قال 
ڱژ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گگ  گ 

]يونس: ))[.
)- قراءة سرية النَّيبِّ صلى اهلل عليه وسلم:

فنستفيد ِمن سنَّته صلى اهلل عليه وسلم التَّأنِّ والصَّرب على اإليذاء، قال 
عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  إىل  ))شكونا  عنه:  اهلل  رضي  األرت  بن  خباب 
وسلم، وهو متوسِّد بردة له يف ظلِّ الكعبة، قلنا له: أال تستنصر لنا، أال تدعو 
اهلل لنا؟ قال: كان الرَّجل فيمن قبلكم حُيْفر له يف األرض، فُيْجَعل فيه، فُيَجاء 
باملنشار فيوضع على رأسه فُيَشقُّ باثنتني، وما يصدُّه ذلك عن دينه، ومُيَشَّط 
بأمشاط احلديد ما دون حلمه ِمن عظم أو عصب، وما يصدُّه ذلك عن دينه، 
واهلل ليتمَّنَّ هذا األمر، حىت يسري الرَّاكب ِمن صنعاء إىل حضرموت، ال خياف 

إالَّ اهلل، أو الذِّئب على غنمه، ولكنَّكم تستعجلون(())).

احل: لف الصَّ 5- قراءة سرية السَّ
يُّث  ، والرتَّ ففي سرية سلفنا الصَّاحل مناذج كثرية تدلُّ على حتلِّيهم خبلق التَّأنِّ

يف أمورهم، فقراءة ِسرَيهم تعني على االقتداء هبم، وانتهاج طريقهم. 

))) انظر: ))تفسري القرآن العظيم(( البن كثري )557/6(، ))صفات اهلل -عزَّ وجلَّ- الواردة يف 
الكتاب والسنة(( لعلوي السقاف ))/9))، 80)).

))) رواه البخاري )))6)).
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الح واخلربة: 6- استشارة أهل الصَّ

إذا أقدم الشَّخص على أمٍر جيهله فعليه أن يستشري أهل الصَّالح واخلربة 
لنبيِّه صلى اهلل عليه وسلم: ژڤ ڦ  وال يتعجَّل يف أمره، قال تعاىل 

ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ ژ ]آل عمران: 59)[.

إالَّ  عزًما  أمرًا وال ميضي  يربم  أن ال  لكلِّ ذي لبٍّ  )احلزم  املاورديُّ:  قال 
أمر  تعاىل  فإنَّ اهلل  الرَّاجح.  العقل  النَّاصح، ومطالعة ذي  الرَّأي  مبشورة ذي 
باملشورة نبيَّه صلى اهلل عليه وسلم مع ما تكفَّل به ِمن إرشاده، ووعد به ِمن 
البصري -رمحه  ژڤ ڦ ڦڦژ.. وقال احلسن  تعاىل:  تأييده، فقال 
اهلل تعاىل-: أمره مبشاورهتم ليسنتَّ به املسلمون ويتَّبعه فيها املؤمنون، وإن كان 

عن مشورهتم غنيًّا())). 

مناذج يف التَّأنِّي:

الم: • مناذج ِمن تأنِّي األنبياء واملرسلني عليهم السَّ

الم: نيبُّ اهلل يوسف عليه السَّ

تأنَّ نيبُّ اهلل يوسف -عليه الصَّالة والسَّالم- ِمن اخلروج ِمن السِّجن حىت 
يتحقَّق امللك ورعيَّته براءة ساحته، ونزاهة عرضه، وامتنع عن املبادرة إىل اخلروج 

ومل يستعجل يف ذلك.

قال تعاىل: ژہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 
ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ژ ]يوسف: 50[.

))) ))أدب الدنيا والدين(( ))/00)).



التَّأنِّي أو )األناة(21       موسوعة األخالق

قال ابن عطيَّة: )هذا الفعل ِمن يوسف -عليه السَّالم- أناًة وصربًا وطلًبا 
لرباءة السَّاحة())).

حابة رضي اهلل عنهم: • مناذج للتَّأني ِمن سري الصَّ

ة إسالمه: تأنِّي أبي ذر الغفاري يف قصَّ

قال ابن عبَّاس: ))لـمَّا بلغ أبا ذر مبعث النَّيبِّ صلى اهلل عليه وسلم مبكَّة 
قال ألخيه: اركب إىل هذا الوادي، فاعلم يل علم هذا الرَّجل الذي يزعم أنَّه 
يأتيه اخلرب ِمن السَّماء، فامسع ِمن قوله مثَّ ائتين، فانطلق اآلخر حىت قدم مكَّة، 
ومسع ِمن قوله، مثَّ رجع إىل أيب ذر فقال: رأيته يأمر مبكارم األخالق، وكالًما 
ما هو بالشِّعر. فقال: ما شفيتين فيما أردت فتزوَّد ومحل شنَّة))) له، فيها ماء 
حىت قدم مكَّة، فأتى املسجد فالتمس النَّيبَّ صلى اهلل عليه وسلم وال يعرفه، 
وكره أن يسأل عنه، حىت أدركه -يعين اللَّيل- فاضطجع، فرآه عليٌّ فعرف أنَّه 
غريب، فلمَّا رآه تبعه، فلم يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حىت أصبح، 
مثَّ احتمل قربته وزاده إىل املسجد، فظلَّ ذلك اليوم، وال يرى النَّيبَّ صلى اهلل 
آن  ما  فقال:  عليٌّ،  به  فمرَّ  مضجعه،  إىل  فعاد  أمسى،  وسلم، حىت  عليه 
للرَّجل أن يعلم منزله؟ فأقامه، فذهب به معه، وال يسأل واحد منهما صاحبه 
عن شيء، حىت إذا كان يوم الثَّالث فعل مثل ذلك، فأقامه عليٌّ معه، مثَّ قال 
له: أال حتدِّثين؟ ما الذي أقدمك هذا البلد؟ قال: إن أعطيتين عهًدا وميثاقًا 
، فعلُت، ففعل، فأخربه، فقال: فإنَّه حقٌّ وهو رسول اهلل صلى اهلل  لرتشدنِّ
عليه وسلم، فإذا أصبحت فاتَّبعين، فإنِّ إن رأيت شيًئا أخاف عليك، قمت 
فانطلق  ففعل،  تدخل مدخلي،  فاتَّبعين حىت  فإن مضيت  املاء،  أُريق  كأنِّ 

))) ))احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز(( البن عطية ))/)5)). 
))) الشنة: اخللق من كل آنية صنعت من جلد. انظر: ))لسان العرب(( البن منظور )))/)4)).
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النَّيبِّ صلى اهلل عليه وسلم ودخل معه، فسمع ِمن  يقفوه، حىت دخل على 
قوله، وأسلم مكانه(())).

يريده حىت  ما  يظهر  مل  عنه  اهلل  ذرٍّ رضي  أبا  أنَّ  القصَّة  هذه  فنجد يف 
يتحصَّل على بغيته، وقد تأنَّ رضي اهلل عنه يف البحث عن النَّيبِّ صلى اهلل 
عليه وسلم والسُّؤال عنه حىت ال تعلم به قريش، وتثنيه عن هدفه الذي ِمن 

أجله حتمَّل املشاق واملتاعب. 

عر: التَّأنِّي يف واحة الشِّ
قال النَّابغة: 

ســعادٌة واألنــاُة  مُيْــٌن  جناحــا)))الرِّفــُق  تُــالِق  رفــٍق  يف  فتــأنَّ 

وقال الشَّاعر: 
كلِّهــا أمــورِك  يف  تظفــْر  فتــوكَّل)))اســتأِن  اهلــَوى  علــى  عزمــَت  وإذا 

وقال زهري:
حيســبُنا القــوم  وبعــُض  األنــاُة  ســرُع)4)منَّــا  إبطائِنــا  ويف  ِبطــاٌء  أنَـّـا 

وقال القطامي عمرو بن شييم: 
حاجتِــه بعــَض  املتــأنِّ  يــدرُك  الزَّلــُلقــد  املســتعجِل  مــع  يكــوُن  وقــد 
أمرِهــُم بعــُض  قوًمــا  فــات  ــا  ِمــن التَّــأنِّ وكان احلــزُم لــو عجلــوا)5)ورمبَّ

))) رواه مسلم )474)).
))) ))كتاب العني(( للخليل بن أمحد )8/)40).

))) ))هتذيب اللغة(( لألزهري )5)/98)).
)4) ))اللباب يف علوم الكتاب(( البن عادل )))/48)).

)5) ))تاريخ اإلسالم(( للذهيب )7/7))).
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وقال عبد العزيز بن سليمان األبرش:
عــينِّ وافهــْم  أمــرِك  يف  التَّــأنِّتــأنَّ  يعــدُل  شــيٌء  فليــس 
فــإنِّ قــْل  مثَّ  فيــه  )))تــأنَّ  بالتَّــأنِّ اإلرشــاَد  لــك  أرجــو 

وقال الشَّاعر: 
طالبُــه أنــت  ألمــٍر  تعجلــنَّ  الَعجــِلال  ذو  املطلــوَب  يــدرُك  فقلَّمــا 
مقاصــِده يف  مصيــٌب  التَّــأنِّ  وذو التَّعجــِل ال خيلــو عــن الزَّلــِل)))فــذو 

وقال العجاج: 
غــًدا هبــم  وانتظــارًا  وحلًمــا  فما أنا بالوان))) وال الضَّرِِع)4) الغْمِر)5)أنــاة 

وقال الشَّاعر:
ـــــــــــــــا فـــــــــــــــرمبَّ تـــــــــــــعـــــــــــــجـــــــــــــلـــــــــــــنَّ  عــــــــِجــــــــل الـــــــــفـــــــــىَت فـــــيـــــمـــــا يــــــضــــــرُّهال 
ـــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــــــــــــرِه الــــــــــــفــــــــــــىَت أمـــــــــــــــــــــــرًا عــــــــــواقــــــــــبُــــــــــه تـــــــــــــســـــــــــــرُّه)6)ولـــــــــــــــــــــرمبَّ

وقال آخر:
هــذرًا تكــْن  ال  خبــرٍي  مصيبًــا  والرِّيــِبانطــْق  بالفحــِش  ناطًقــا  عيَّابــًة 
فــإن نطقــَت فــال ُتكثــْر ِمــن اخلطــِب وكــْن رزينًــا طويــَل الصَّمــِت ذا فكــٍر
ترويــٍة غــرِي  ِمــن  ســائاًل  ــْب  جتُِ وبالــذي عنــه مل تســأْل فــال جتــِب)7)وال 

))) ))روضة العقالء ونزهة الفضالء(( أليب حامت البسيت ))/40)).
))) ))بريقة حممودية(( أليب سعيد اخلادمي ))/65).

))) الوان: الضعيف البدن. انظر: ))تاج العروس(( للزبيدي )40/)6)).
)4) الضَّرِع: الصغري من كل شيء، أو الصغري السن. انظر: ))تاج العروس(( للزبيدي )))/408).

)5) ))كتاب العني(( للخليل بن أمحد )8/)40(، والغمر: اجلاهل. انظر: ))لسان العرب(( البن 
منظور ))/)4)).

)6) ))بصائر ذوي التمييز(( للفريوزآبادي )4/4)).
)7) ))حسن السمت يف الصمت(( للسيوطي ))))-4))).
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التَّْضحية

معنى التَّْضحية لغًة واصطالًحا:
معنى التَّْضحية لغًة:  •

التضحية مصدر ضحَّى يقال: ضحَّى بنفسه أو بعمله أو مباله: بذله وتربع 
به دون مقابل. وهي هبذا املعىن حمدثة))).

معنى التَّْضحية اصطالًحا:  •

هو بذل النَّفس أو الوقت أو املال ألجل غاية أمسى، وألجل هدف أرجى، 
هلذا  واملرادف  وجلَّ،  عزَّ  اهلل  عند  ذلك  على  والثواب  األجر  احتساب  مع 

املعىن: الفداء. ومن معانيها: البذل واجلهاد.

غيب يف التَّْضحية: التَّ
أوًل: يف القرآن الكريم

- قال تعاىل: ژ ى ى ائائ ژ ]آل عمران:40)[.

قال القامسي: )أي: وليكرم ناًسا منكم بالشَّهادة، ليكونوا مثااًل لغريهم يف 
، واستماتًة دونه، وإعالًء لكلمته())). َتْضحية النَّفس شهادًة للحقِّ

ژوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ  تعاىل:  قال   -
ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ 
ٱ ٻ ٻ  يب جت حت ختمت ىت يت جث مث ىث يث 
ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ 

))) ))املعجم الوسيط(( ))/5)5(، ))املعجم الوجيز(( )ص 77)).
))) ))تفسري القامسي(( ))/9)4). 
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ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 
ڇڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڦ 
ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک 
ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ 

ۀ ہ ہ ہ ہژ ]األحزاب:))-7)[.
)ملا ذكر تعاىل غزوة األحزاب، وموقف املنافقني املذبذبني منها، بالقعود 
عن اجلهاد، وتثبيط العزائم، أمر املؤمنني يف هذه اآليات باالقتداء بالرَّسول 

الكرمي يف صربه وثباته، وَتْضِحيته وجهاده())). 

ں  ں  ڱ  ڱڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  ژگ  تعاىل:  قال   -
ڻ ڻ ژ ]آل عمران: 69)[.

)فيما ذكر إشارة إىل أنَّ املؤمن الذي يَضحِّي بنفسه يف سبيل نصر دينه ودعوة 
ربِّه، هو من الشُّهداء األبْـــَرار، الذين يظفرون جبنان اخللد، وهم أحياء، أرواحهم 

يف حواصل طري ُخْضر، تسرح يف اجلنَّة حيث شاءت())).

نَّة النبوية  ثانًيا: يف السُّ

قال:  وسلم  عليه  اهلل  صلى  النَّيب  عن  عنه  اهلل  رضي  هريرة  أيب  عن   -
))انتدب اهلل ملن خرج يف سبيله -ال خيرجه إال إميان يب، وتصديق برسلي- أن 
أرجعه مبا نال من أجر أو غنيمة، أو أدخله اجلنَّة، ولوال أن أشقَّ على أمَّيت، 
ما قعدت خلف سريَّة، ولوددت أنِّ أُقتل يف سبيل اهلل مث أحيا، مث أُقتل مث 

))) ))صفوة التفاسري(( للصابون ))/476).
))) ))التفسري املنري(( لوهبة الزحيلي ))/40).
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أحيا، مث أُقتل(())).
فبذل النَّفس والشَّهادة يف سبيل اهلل هي ذروة التَّْضحية.

- وعن أيب هريرة رضي اهلل عنه عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، أنَّه 
اهلل،  النَّاس هلم، رجل ممسك عنان فرسه يف سبيل  قال: ))من خري معاش 
يطري على متنه، كلما مسع َهيـَْعًة)))، أو فزعة طار عليه، يبتغي القتل واملوت 
مظانَّه، أو رجل يف غنيمة يف رأس َشَعَفٍة من هذه الشََّعف، أو بطن واد من 
هذه األودية، يقيم الصَّالة، ويؤيت الزَّكاة، ويعبد ربَّه حىتَّ يأتيه اليقني، ليس من 

النَّاس إال يف خري(())).
- وعنه أيًضا رضي اهلل عنه عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، قال: 
))ما نقصت صدقة من مال، وما زاد اهلل عبًدا بعفو إالَّ عزًّا. وما تواضع أحد 

هلل إالَّ رفعه اهلل(()4).
فال خوف من التَّْضحية باملال عند النَّفقة.

فوائد التَّْضحية:
)- يف التَّْضحية نصرة للدِّين.

)- يف التَّْضحية حتقيق التَّكافل بني طبقات اجملتمع.
)- يف التضحية تقوية األمَّة، وحتقيق متاسكها، فيهاهبا أعداؤها، وتصبح 

قويَّة البنيان عزيزة اجلانب.

))) رواه البخاري )6)(، ومسلم )876)).
))) اهليعة: الصوت تفزع منه وختافه من عدو. انظر: ))تاج العروس(( للزبيدي )))/7)4).

))) رواه مسلم )889)).

)4) رواه مسلم )588)).
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احم بني نسيج اجملتمع اإلسالمي كلِّه. 4- يف التَّْضحية حتقيق الرتَّ
5- يف التَّْضحية حتقيق العزَّة.

6- يف التَّْضحية حتقيق السَّعادة.
أقسام التَّْضحية:

تنقسم التَّْضحية إىل قسمني:
1- التَّْضحية احملمودة )املشروعة):

ومنها:
- التَّْضحية بالنَّفس:

قال تعاىل: ژ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ ژ ]البقرة: 6))[.

أنواع  وحصول  واملشقَّة،  التَّعب  من  فيه  ملا  للنُّفوس؛  مكروه  أنَّه  )أخرب 
املخاوف، والتعرُّض للمتالف، ومع هذا، فهو خرٌي حمٌض؛ ملا فيه من الثَّواب 
العظيم، والتَّحرُّز من العقاب األليم، والنَّصر على األعداء والظَّفر بالغنائم، 

، على ما فيه من الكراهة())). وغري ذلك، ممَّا هو ُمَربٍّ

- التَّْضحية باملال:

ۆئ  ۇئۆئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ژې  تعــاىل:  قــال 
ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ىئی  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ 
يئ جبحب خب مب ىب يبجت حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث حج 

مج جح مح جخ حخ مخ جسژ ]احلديد:0)-))[.

بية النَّبويَّة على أنَّ الرَّسول صلى اهلل عليه وسلم كان  كذلك تدلُّ وقائع الرتَّ

))) ))تفسري السعدي(( )ص 96).
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أن  إىل  فطري  ميل  عنده  واإلنسان  وصدقه.  اإلميان  شارة  وجيعلها  يشرتطها، 
يَضحِّي بنفسه وماله يف سبيل املثل األعلى، بل إنَّ هذه التَّْضحية هي أمر راسخ 
يف فطرة اإلنسان، وجزء من وجوده، وما تعظيم الشََّجاَعة عند الَبَشر إال تقديرًا 
لقيمة التَّْضحية يف سبيل املثل األعلى، ولذلك ُجعل اجلهاد أفضل األعمال))).

2- التَّْضحية املذمومة )غري املشروعة):

التضحية املذمومة هي التَّْضحية يف نصرة باطل، أو من أجل جاهلية، وكل 
تضحية مل تكن يف سبيل اهلل أو ابتغاء مرضاته، أو حتقيًقا ملقصد شريف نبيل 

فهي مذمومة.
فعن أيب موسى رضي اهلل عنه قال: ))جاء رجل إىل النَّيب صلى اهلل عليه 
وسلم فقال: يا رسول اهلل! ما القتال يف سبيل اهلل؟ فإنَّ أحدنا يقاتل غضًبا، 
يًَّة، فرفع إليه رأسه، قال: وما رفع إليه رأسه إالَّ أنَّه كان قائًما، فقال:  ويقاتل محَِ

من قاتل لتكون كلمة اهلل هي العليا، فهو يف سبيل اهلل عزَّ وجلَّ(())).

صور التَّْضحية:
1- التَّْضحية بالنَّفس وهي من أعلى مراتب التَّْضحية:

عن أيب هريرة رضي اهلل عنه، عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، أنَّه قال: 
النَّاس هلم، رجل ممسك عنان فرسه يف سبيل اهلل، يطري  ))من خري معاش 
على متنه، كلما مسع َهيـَْعًة، أو فزعة طار عليه، يبتغي القتل واملوت مظانَّه، 
أو رجل يف غنيمة يف رأس َشَعَفٍة))) من هذه الشََّعف، أو بطن واد من هذه 

))) ))أهداف الرتبية اإلسالمية(( ملاجد الكيالن )ص 8))).
))) رواه البخاري ))))).

))) شعفة كل شيء: أعاله. وشعفة اجلبل: رأسه. انظر: ))لسان العرب(( البن منظور )77/9)).
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األودية، يقيم الصَّالة، ويؤيت الزَّكاة، ويعبد ربَّه حىتَّ يأتيه اليقني، ليس من 
النَّاس إال يف خري(())).

2- التَّْضحية بالمال:
كما يف حديث عن ابن عباس، قال: ))كان رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وسلم أجود النَّاس، وكان أجود ما يكون يف رمضان حني يلقاه جربيل، وكان 
يلقاه يف كلِّ ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

أجود باخلري من الرِّيح املرسلة(())).

وعن زيد بن أسلم، عن أبيه، قال: مسعت عمر بن اخلطَّاب، يقول: أمرنا 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن نتصدَّق، فوافق ذلك عندي مااًل، فقلت: 
اليوم أسبق أبا بكٍر إن سبقته يوًما، قال: فجئت بنصف مايل، فقال رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وسلم: ))ما أبقيت ألهلك؟ قلت: مثله، وأتى أبو بكٍر بكلِّ 
ما عنده، فقال: يا أبا بكٍر ما أبقيت ألهلك؟ قال: أبقيت هلم اهلل ورسوله، 

قلت: ال أسبقه إىل شيٍء أبًدا(())).

)- التَّْضحية بالوقت لبذل العلم.

4- التَّْضحية بنفع البدن.

))) رواه البخاري )0)))(، ومسلم )08))( من حديث أنس رضي اهلل عنه.
))) رواه مسلم )889)).

))) رواه أبو داود )678)(، والرتِّمذي )675)(، والدارمي ))/480) )660)(، والبزار ))/94)) 
)70)(، واحلاكم ))/574(، والبيهقي )80/4)) )6)80(. واحلديث سكت عنه أبو داود، 
مذي: حسن صحيح. وقال احلاكم: صحيح على شرط مسلم ومل خيرِّجاه، وقال البزَّار:  وقال الرتِّ
]فيه[ هشام بن سعد، حدَّث عنه مجاعة كثرية ِمن أهل العلم، ومل نر أحًدا توقَّف عن حديثه وال 
اعتلَّ عليه بعلَّة توجب التَّوقُّف عن حديثه. وصحَّحه النَّوويُّ يف ))اجملموع(( )6/6))(، وحسَّنه 

األلبان يف ))صحيح سنن أيب داود((، والوادعي يف ))الصَّحيح املسند(( )996).
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موانع اكتساب صفة التَّضحية:
)- عدم اإلخالص هلل يف العمل.

)- حبُّ النَّفس واألثرة.
ف والدعة. )- االنغماس يف اللَّهو والرتَّ

4- إساءة الظنِّ وعدم الثِّقة.
5- ضعف اإلميان، والتَّفكري يف الرِّزق الذي يقعده عن اإلنفاق والتَّْضحية 

باملال، واخلوف من املوت الذي يقعده عن اجلهاد والتَّْضحية بالنَّفس.

نيا وزينتها، والتثاقل إىل األرض.  6- التَّعلق بالدُّ

چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ژڄ  تعــاىل:  قــال 
ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 
گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 
ڻ  ڻ  ں  ڱں  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 

ڻ ڻ ژ ]التوبة: 8)-9)[.

ْقلة اخلوف على احلياة، واخلوف على املال، واخلوف  ْقلة األرض، وثـَ ا ثـَ إنَّ
ْقلة الذَّات الفانية،  ْقلة الرَّاحة واالستقرار.. ثـَ على اللَّذائذ واملصاحل واملتاع.. ثـَ

ْقلة اللَّحم والدَّم والرتاب))). واألجل احملدود، واهلدف القريب.. ثـَ

10- البخل، وعدم اإلنفاق يف سبيل اهلل:

ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ژۋ  تعاىل:  قال 
ېئ  ېئ  ۈئۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  وئۇئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ىى 

))) ))يف ظالل القرآن(( لسيد قطب ))/655)).
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ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی یژ ]حممد: 8)[.

ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ژں  تعــاىل:  وقــال 
ژ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 

]الصف: 0)-))[.

الوسائل املعينة على اكتساب صفة التَّضحية:
نيا. )- عدم االنكباب على الدُّ

)- التَّخلُّص من الرُّوح االنزاميَّة.
ژ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ژھ  تعــاىل:  قــال 

]آل عمران: 9))[.
)- حبُّ اآلخرين.

4- التَّحلِّي بالشََّجاَعة واإلقدام.
5- التَّحلِّي بعلو اهلمَّة.

6- التَّحلِّي بالكرم وعدم البخل.
7- مصاحبة أهل اخلري والرِّفعة، الذين ينفقون أمواهلم ودماءهم يف سبيل 

نصرة دين اهلل. 
تعاىل:  قال  سبيله،  يف  اجملاهدين  لعباده  اهلل  أعدَّه  مبا  اجلازم  اليقني   -8

ژی ی ی ی جئ حئمئ ىئ يئ جبژ ]سبأ: 9)[.

وقال أيًضا: ژجب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت 
جث مث ژ ]آل عمران: 57)[.

نيا.  9- قصر األمل يف الدُّ
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بالنَّفس  تضحياهتم  يف  والنَّظر  الصاحل،  السَّلف  أخبار  يف  القراءة   -(0
واملال، لنستلهم العربة من أخبارهم ونقتدي هبم.

مناذج للتَّْضحية:
ابقة: • ة الغالم املؤمن مع امللك يف األمم السَّ التَّْضحية يف قصَّ

حيث َضحَّى الغالم بنفسه من أجل أن يؤمن النَّاس.. فعن صهيب رضي 
اهلل عنه أنَّ رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: ))... فقال للملك: إنَّك 
لست بقاتلي حىت تفعل ما آمرك به. قال: وما هو؟ قال: جتمع النَّاس يف صعيد 
واحد، وتصلبين على جذع، مث خذ سهًما من كنانيت، مث ضع السَّهم يف كبد 
القوس، مث قل: باسم اهلل، ربِّ الغالم. مثَّ ارمين. فإنَّك إذا فعلت ذلك قتلتين. 
فجمع النَّاس يف صعيد واحد، وصلبه على جذع، مثَّ أخذ سهًما من كنانته، 
مث وضع السَّهم يف كبد القوس، مث قال: باسم اهلل، ربِّ الغالم. مثَّ رماه، فوقع 
فقال  فمات.  السَّهم،  موضع  يف  ُصْدغه  يف  يده  فوضع  ُصْدغه،  يف  السَّهم 
النَّاس: آمنَّا بربِّ الغالم، آمنَّا بربِّ الغالم، آمنَّا بربِّ الغالم. فأيت امللك، فقيل 
له: أرأيت ما كنت حتذر؟ قد -واهلل- نزل بك حذرك، قد آمن النَّاس. فأمر 
باأُلْخُدود يف أفواه السِّكك، فُخدَّت، وأضرم النِّريان. وقال: من مل يرجع عن 
دينه فَأمْحُوه فيها. أو قيل له: اقتحم. ففعلوا، حىتَّ جاءت امرأة ومعها صيب هلا، 
.((()) فتقاعست أن تقع فيها، فقال هلا الغالم: يا أمَّه اصربي فإنَّك على احلقِّ

مناذج من َتْضحية النَّيب صلى اهلل عليه وسلم: •

التَّْضحية  ويف  الكرمية،  األخالق  يف  قمة  وسلم  عليه  اهلل  صلى  الرَّسول 
وقد كانت  جنانًا،  وأثبتهم  قلًبا،  وأقواهم  النَّاس،  أشجع  فكان  والشََّجاَعة، 

))) رواه مسلم )005)).
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قال  قال:  أنس رضي اهلل عنه  َتْضحية يف سبيل اإلسالم، فعن  حياته كلُّها 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ))لقد أوذيت يف اهلل، وما يؤذى أحد، وأخفت 
يف اهلل، وما خياف أحد، ولقد أتت علي ثالثون ليلة من بني يوم وليلة، وما يل 

ولبالل رضي اهلل عنه ما يأكله ذو كبد إال ما يواري إبط بالل(())).

حابة: • مناذج من َتْضحية الصَّ

حياة الصَّحابة مليئة مبواقف التَّْضحية والفداء، والبذل والعطاء، من أجل 
نصرة دين اهلل، وهذه مناذج من تضحياهتم.

ديق رضي اهلل عنه:  أبو بكر الصِّ
اهلل عليه  النَّيب صلى  قال: خطب  اهلل عنه  عن أيب سعيد اخلدري رضي 
نيا وبني ما عنده، فاختار ما عند اهلل.  وسلم فقال: )إنَّ اهلل خريَّ عبًدا بني الدُّ
فبكى أبو بكر رضي اهلل عنه، فقلت يف نفسي: ما يُبكي هذا الشيخ؟ إن 
نيا وبني ما عنده، فاختار ما عند اهلل، فكان رسول  يكن اهلل خريَّ عبًدا بني الدُّ
اهلل صلى اهلل عليه وسلم هو العبد، وكان أبو بكر أعلمنا. قال: يا أبا بكر ال 
تبك، إنَّ أَمنَّ النَّاس عليَّ يف صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متَّخًذا خلياًل 
ذت أبا بكر، ولكن أخوَّة اإلسالم ومودَّته، ال يبقني يف املسجد  من أميت، الختَّ

باب إال ُسدَّ، إال باب أيب بكر())). 
وعن زيد بن أسلم، عن أبيه، قال: مسعت عمر بن اخلطَّاب، يقول: أمرنا 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن نتصدَّق، فوافق ذلك عندي مااًل، فقلت: 

))) رواه الرتمذي ))47)(، وابن ماجه ))))(، وأمحد ))/0))) ))))))(، وابن حبان )4)/5)5) 
)6560(. قال الرتمذي: حسن غريب. وصححه ابن القيم يف ))عدة الصابرين(( ))/99)(، 

واأللبان يف ))صحيح سنن الرتمذي(( ))47)).
))) رواه البخاري )466(، ومسلم ))8))).
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اليوم أسبق أبا بكٍر إن سبقته يوًما، قال: فجئت بنصف مايل، فقال رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وسلم: ))ما أبقيت ألهلك؟ قلت: مثله، وأتى أبو بكٍر بكلِّ 
ما عنده، فقال: يا أبا بكٍر ما أبقيت ألهلك؟ قال: أبقيت هلم اهلل ورسوله، 

قلت: ال أسبقه إىل شيٍء أبًدا(())).

اب رضي اهلل عنه:   عمر بن اخلطَّ
عن ابن عمر رضي اهلل عنهما: )أنَّ عمر بن اخلطَّاب أصاب أرًضا خبيرب، 
فأتى النَّيب صلى اهلل عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول اهلل، إنِّ أصبت 
أرًضا خبيرب، مل أصب مااًل قطُّ أنفس عندي منه، فما تأمر به؟ قال: إن شئت 
حبست أصلها وتصدَّقت هبا. قال: فتصدَّق هبا عمر: أنه ال يباع وال يوهب 
وال يورث، وتصدَّق هبا يف الفقراء، ويف الُقْرىب، ويف الرِّقاب، ويف سبيل اهلل، 
وابن السَّبيل، والضَّيف، ال جناح على من وليها أن يأكل منها باملعروف، 
ويطعم غري ُمَتَموٍِّل( قال: فحدَّثت به ابن سريين، فقال: غري ُمَتأَثٍِّل مااًل())). 

أبو طلحة رضي اهلل عنه: 

عن أنس بن مالك رضي اهلل عنه يقول: ))كان أبو طلحة أكثر األنصار 
مستقبلة  وكانت  رََحاء،  يـْ بـَ إليه  أمواله  أحبَّ  وكان  خنل،  من  مااًل  باملدينة 
ماء  من  ويشرب  يدخلها  وسلم  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  وكان  املسجد، 

))) رواه أبو داود )678)(، والرتِّمذي )675)(، والدارمي ))/480) )660)(، والبزار ))/94)) 
)70)(، واحلاكم ))/574(، والبيهقي )80/4)) )6)80(. واحلديث سكت عنه أبو داود، 
مذي: حسن صحيح. وقال احلاكم: صحيح على شرط مسلم ومل خيرِّجاه، وقال البزَّار:  وقال الرتِّ
]فيه[ هشام بن سعد، حدَّث عنه مجاعة كثرية ِمن أهل العلم، ومل نر أحًدا توقَّف عن حديثه وال 
اعتلَّ عليه بعلَّة توجب التَّوقُّف عن حديثه. وصحَّحه النَّوويُّ يف ))اجملموع(( )6/6))(، وحسَّنه 

األلبان يف ))صحيح سنن أيب داود((، والوادعي يف ))الصَّحيح املسند(( )996).
))) رواه البخاري )7)7)(، ومسلم )))6)).
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فيها طيِّب، قال أنس: فلما أنزلت هذه اآلية: ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
پپژ ]آل عمران: )9[، قام أبو طلحة إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه 

وسلم فقال: يا رسول اهلل، إنَّ اهلل -تبارك وتعاىل- يقول: ژٱ ٻ ٻ ٻ 
ا صدقة هلل، أرجو  رََحاء، وإنَّ يـْ ٻ پ پپژ، وإنَّ أحبَّ أموايل إيلَّ بـَ
برَّها وذخرها عند اهلل، فضعها يا رسول اهلل حيث أراك اهلل. قال: فقال رسول 
اهلل صلى اهلل عليه وسلم: بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد مسعت 
ما قلت، وإنِّ أرى أن جتعلها يف األقربني. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول 
اهلل. فقسَّمها أبو طلحة يف أقاربه وبين عمِّه(( تابعه َرْوٌح. وقال حيىي بن حيىي 

وإمساعيل، عن مالك: ))رايح(())).

بري بن العوَّام رضي اهلل عنه:   الزُّ

يقول ابن كثري، وهو يستعرض غزوة تبوك: )وقد كان فيمن شهد الريموك: 
الزُّبري بن العوَّام، وهو أفضل من هناك من الصَّحابة، وكان من فرسان النَّاس 
وشجعانم، فاجتمع إليه مجاعة من األبطال يومئذ، فقالوا: أال حتمل فنحمل 
واجهوا  فلمَّا  ومحلوا،  فحمل  بلى!  فقالوا:  تثبتون،  ال  إنَّكم  فقال:  معك؟ 
الرُّوم حىتَّ خرج من  فاخرتق صفوف  وأقدم هو،  أحجموا،  الرُّوم،  صفوف 
اجلانب اآلخر، وعاد إىل أصحابه. مث جاؤا إليه مرَّة ثانية ففعل كما فعل يف 

األوىل، وُجرِح يومئذ جرحني بني كتفيه، ويف رواية: ُجرح())).

وعن عروة )أن أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قالوا للزُّبري: أال تشد 
فنشدَّ معك؟ قال: إنِّ إن شددت كذبتم. فقالوا: ال نفعل. فحمل عليهم حىت 

))) رواه البخاري ))46)(، ومسلم )998).
))) ))البداية والنهاية(( )5/7)).
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شقَّ صفوفهم، فجاوزهم وما معه أحد، مث رجع مقباًل، فأخذوا بلجامه، فضربوه 
ضربتني: ضربة على عاتقه بينهما ضربة ضرهبا يوم بدر. قال عروة: فكنت أدخل 
أصابعي يف تلك الضربات ألعب وأنا صغري. قال: وكان معه عبد اهلل بن الزُّبري، 

وهو ابن عشر سنني، فحمله على فرس ووكَّل به رجاًل())).
أنس بن النَّضر رضي اهلل عنه: 

عن أنس رضي اهلل عنه أنَّ عمَّه غاب عن بدر، فقال: )غبت عن أوَّل 
النَّيب صلى اهلل عليه  لئن أشهدن اهلل مع  النَّيب صلى اهلل عليه وسلم،  قتال 
وسلم لريينَّ اهلل ما أجد، فلقي يوم أحد، فهزم النَّاس، فقال: اللهم إنِّ أعتذر 
إليك مما صنع هؤالء، يعين املسلمني، وأبرأ إليك مما جاء به املشركون، فتقدَّم 
بسيفه فلقي سعد بن معاذ، فقال: أين يا سعد، إنِّ أجد ريح اجلنَّة دون أحد، 
فمضى فُقتل، فما ُعرف، حىت عرفته أخته بشامة أو ببنانه، وبه بضع ومثانون 

من طعنة وضربة ورمية بسهم())).

ِحَكٌم وأقواٌل يف التضحية: 
رفدك)))  وملعرفتك  ومالك،  دمك  لصديقك  ابذل  املقفع:  ابن  )قال   -
بدينك وعرضك  ولعدوك عدلك، وضنَّ  بشرك وحتيَّتك،  وللعامَّة  وحمضرك، 

عن كلِّ أحد.

- قيل لعبد اهلل بن جعفر إنَّك لتبذل الكثري إذا ُسِئلت، وتضيِّق يف القليل 
إذا تَوجَّرت؟ فقال: إنِّ أبذل مايل، وأضنُّ بعقلي)4).

))) ))سري أعالم النبالء(( للذهيب ))/46).
))) ))صحيح البخاري(( )95/5).

))) الرفد، بالكسر: العطاء والصلة. انظر: ))لسان العرب(( البن منظور ))/)8)).
)4) ))الكامل يف اللغة واألدب(( للمربد ))/4))).
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عر: التَّْضحية يف واحة الشِّ
قال حسَّان شعرًا يف الزُّبري -رضي اهلل عنهما-: 

وهديــه النَّــيب  عهــِد  علــى  يعــدُلأقــام  بالفعــِل  والقــوُل  حواريُـّـه 
وطريِقــه منهاِجــه  علــى  أعــدُلأقــام  واحلــقُّ  احلــقِّ  ويلَّ  يــوايل 
ــُلهــو الفــارُس املشــهوُر والبطــُل الــذي حُمَجَّ يــوٌم  مــا كان  إذا  يصــوُل، 
يُــْرقِـــُلإذا كشفت عن ساِقها احلرُب َحشَّها املــوِت  إىل  َســبَّاٍق  بأبيــَض 
أُمَّــه صفيَّــُة  كانــت  امــرأً  ملَرفِـّـُلوإن  بيِتهــا  يف  َأَســٍد  وِمــن 
قريبــة قــرىب  اهلل  رســول  ِمــن  مؤثَـّـُللــه  جمــٌد  اإلســالِم  نصــرة  ومــن 
بســيِفه الزُّبــرُي  ذبَّ  كربــٍة  عــن املصطفــى، واهللُ يعطــي فيجــزُلفكــم 
قبلَــه كان  وال  فيهــم،  ِمثلُــه  َيْذبُــُلفمــا  الدَّهــَر مــا دام  وليــس يكــوُن 
معاشــٍر فعــاِل  ِمــن  خــرٌي  أفضــُل)))ثنــاُؤك  اهلامشيَّــِة  ابــَن  يــا  وفعلُــك، 

قال علي اجلارم:
وَتْضحيــٌة نبــٌل  دعائُمــه  إذا بىن النَّاُس ِمن صخٍر ومن ِشيِد)))بيــٌت 

قال إبراهيم طوقان:
بـــــــــــغـــــــــــرِي تَــــــــــْضــــــــــحــــــــــيــــــــــٍة رضـــــــــيَّـــــــــةمــــــــــــا نــــــــــــــــال مــــــــــرتــــــــــبــــــــــَة اخلــــــــــلــــــــــوِد
ــِل ــ ــيـ ــ ــبـ ــ سـ يف  نــــــــــفــــــــــوٌس  بــــــــــالِدهــــــــــا ذهـــــــبـــــــت ضـــــــحـــــــيَّـــــــة)))عــــــــاشــــــــت 

وقال شوقي:
بالتَّمــين املطالــِب  نيــُل  غالبَــاومــا  نيــا  الدُّ تُؤَخــُذ  ولكــن 

))) ))ديوان حسان بن ثابت(( )99)-00)).
))) ))ديوان علي اجلارم(( )ص 9))).

))) ))األعمال الشعرية الكاملة(( إلبراهيم طوقان ))4)).
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منــاٌل قــوٍم  علــى  اســتعصى  ركابَــا)))ومــا  هلــم  كان  اإلقــداُم  إذا 

وقال مسلم بن الوليد:
واجلــوُد بالنَّفــِس أقصى غايِة اجلوِد)))جيــوُد بالنَّفــِس، إذ ضــنَّ البخيــُل هبــا

))) ))أمحد شوقي - األعمال الشعرية الكاملة(( ))/)7).
))) ))نشوار احملاضرة(( للتنوخي )0/7)).



َعاُون
َّ
الت
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التَّعاون

معنى التَّعاون لغًة واصطالًحا:
معنى التَّعاون لغًة:  •

الشَّيء: ساعده، واستعان فالٌن  الظَّهري على األمر، وأعانه على  العون: 
فالنًا وبه: طلب منه العون. وتعاون القوم: أعان بعضهم بعًضا))). واملْعواُن: 

احَلَسن املُعونة للنَّاس، أو كثريها))).

معنى التَّعاون اصطالًحا:  •

التَّعاون هو: )املساعدة على احلقِّ ابتغاء األجر ِمن اهلل سبحانه())).

أهمية التَّعاون:

لقد جعل اهلل سبحانه وتعاىل التَّعاون فطرة جبلِّيَّة، جبلها يف مجيع خملوقاته: 
صغريها وكبريها، ذكرها وأنثاها، إنسها وجنِّها، فال ميكن أليِّ خملوق أن يواجه كلَّ 
أعباء احلياة ومتاعبها منفرًدا، بل البدَّ أن حيتاج إىل َمن يعاونه ويساعده؛ لذلك 
فبالتَّعاون  اليت ال ميكن االستغناء عنها،  احلياة،  فالتَّعاون ضرورة ِمن ضروريَّات 

يـُْنجز العمل بأقصر وقت وأقلِّ جهد، ويصل إىل الغرض بسرعة وإتقان.

تعاىل:  فقوله  اجلماعي،  باخلطاب  الشَّريعة جاءت  أنَّ نصوص  واملالحظ 
ژڭ ڭ ڭژ وردت 89 مرَّة، وقوله: ژڄ ڃژ عشرين 

))) ))لسان العرب(( البن منظور )))/98)(، ))خمتار الصحاح(( للرازي )ص )))(، ))املعجم 
الوسيط(( ))/8)6).

))) ))تاج العروس(( للزبيدي )5)/))4).
))) ))موسوعة األخالق(( خلالد اخلراز )ص )44).
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مرَّة، وقوله: ژڄ ڄژ مخس مرَّات، داللة على أمهية االجتماع والتَّعاون 
والتَّكامل.

وقد حثَّ النَّيبُّ صلى اهلل عليه وسلم على التَّعاون ودعا إليه، فقال: ))َمن 
كان معه فضل ظهر، فليعد به على َمن ال ظهر له، وَمن كان له فضٌل ِمن 

زاد فليعد به على َمن ال زاد له(())).
ادهم وتعاونم باجلسد الواحد، فقال: ))مثل املؤمنني  وشبَّه املؤمنني يف احتِّ
يف توادِّهم وترامحهم وتعاطفهم مثل اجلسد؛ إذا اشتكى منه عضٌو تداعى له 

سائر اجلسد بالسَّهر واحلمَّى(())).
وقال صلى اهلل عليه وسلم: ))املؤمن للمؤمن كالبنيان يشدُّ بعضه بعًضا(())).

وقال صلى اهلل عليه وسلم: ))يد اهلل مع اجلماعة(()4).
وحثَّ على معونة اخلدم ومساعدهتم، فقال: ))وال تكلِّفوهم ما يغلبهم، 

فإن كلَّفتموهم فأعينوهم(()5).

غيب يف التَّعاون: التَّ
أوًل: يف القرآن الكريم

ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  تعاىل:  قال   -

))) رواه مسلم )8)7)).
))) رواه البخاري )))60(، ومسلم )586)( واللَّفظ له.

))) رواه البخاري ))48( ومسلم )585)).
)4) رواه الرتِّمذي )66))( ِمن حديث ابن عبَّاس رضي اهلل عنه. قال الرتِّمذي: حسن غريب. 
وقال ابن العريب يف ))عارضة األحوذي(( )8/5)(: وإن مل يكن لفظه صحيًحا فإنَّ معناه 
مذي((، والوادعي يف ))الصَّحيح املسند((.  صحيح. وصحَّحه األلبان يف ))صحيح سنن الرتِّ

واحلديث ُرِوي ِمن طرٍق عن ابن عمر وعرفجة األشجعي -رضي اهلل عنهم-.
)5) رواه البخاري )))( ومسلم ))66)).
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ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ژ ]العصر: )-)[.

)أي: يوصي بعضهم بعًضا بذلك، وحيثُّه عليه، ويرغِّبه فيه())).

)فهذه السُّورة العظيمة القصرية، اشتملت على معان عظيمة، ِمن مجلتها: 
، وهو التَّعاون على الربِّ والتَّقوى())). التَّواصي باحلقِّ

- وقال سبحانه: ژەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ 
ېئ ىئىئ ىئ ی ی ی ژ ]املائدة: )[.

قال ابن كثري: )يأمر تعاىل عباده املؤمنني باملعاونة على فعل اخلريات، وهو 
الربُّ، وترك املنكرات وهو التَّقوى، وينهاهم عن التَّناصر على الباطل، والتَّعاون 

على املآمث واحملارم())).

وقال القرطيبُّ: )هو أمٌر جلميع اخلَْلق بالتَّعاون على الربِّ والتَّقوى، أي لُيعن 
بعضكم بعًضا، وحتاثُّوا على ما أمر اهلل تعاىل واعملوا به، وانتهوا عمَّا نى 
اهلل عنه وامتنعوا منه، وهذا موافٌق ملا ُرِوي عن النَّيبِّ صلى اهلل عليه وسلم أنَّه 
قال: ))الدَّالُّ على اخلري كفاعله(()4)... وقال املاورديُّ: ندب اهلل سبحانه 

))) ))تيسري الكرمي الرَّمحن(( للسعدي ))/4)9).
))) ))جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة(( البن باز )87/5).

))) ))تفسري القرآن العظيم(( ))/))).
)4) رواه الرتِّمذي )670)(، والضياء يف ))األحاديث املختارة(( )84/6)) ))9))( ِمن حديث 
أنس رضي اهلل عنه بلفظ: ))أتى النَّيبَّ صلى اهلل عليه وسلم رجل يستحمله، فلم جيد عنده 
الدَّال  النَّيبَّ صلى اهلل عليه وسلم فأخربه، فقال:  فأتى  ما يتحمَّله، فدلَّه على آخر فحمله، 
الوجه وقال األلبان يف ))صحيح سنن  مذي: غريب ِمن هذا  الرتِّ على اخلري كفاعله((. قال 
مذي((: حسن صحيح. ورواه البزار كما يف ))جممع الزوائد(( للهيثمي ))/40)(، وأبو  الرتِّ
هيب(( ))/69) =  غيب والرتَّ يعلى يف ))املسند(( )75/7)) )96)4(، واملنذري يف ))الرتَّ
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إىل التَّعاون بالربِّ، وقرنه بالتَّقوى له؛ ألنَّ يف التَّقوى رضا اهلل تعاىل، ويف الربِّ 
النَّاس فقد متَّت سعادته،  النَّاس، وَمن مجع بني رضا اهلل تعاىل ورضا  رضا 

وعمَّت نعمته())).
التَّعاون على اإلمث والعدوان، وترك  ابن باز: )واملعىن: احذروا مغبَّة  وقال 
العقاب ملن خالف  العاقبة يف ذلك: شدَّة  الربِّ والتَّقوى، وِمن  التَّعاون على 

أمره، وارتكب نيه وتعدَّى حدوده())).
ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ژڦ  وجــلَّ:   عــزَّ  وقولــه   -
ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 
ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک گ گ گ ژ 

]آل عمران:)0)[.
قال أبو جعفر الطَّربي: )يعين بذلك جلَّ ثناؤه: وتعلَّقوا بأسباب اهلل مجيًعا. 
يريد بذلك -تعاىل ذكره-: ومتسَّكوا بدين اهلل الذي أمركم به، وعهده الذي 
، والتَّسليم  عهده إليكم يف كتابه إليكم، ِمن األلفة واالجتماع على كلمة احلقِّ

ألمر اهلل())).
وقال السعدي: )فإنَّ يف اجتماع املسلمني على دينهم، وائتالف قلوهبم 

إغاثة  حيبُّ  واهلل  اخلري كفاعله،  على  ))الدَّال  بلفظ:  عنه.  اهلل  رضي  أنس  حديث  = ِمن 
اللَّهفان((. قال املنذري: رواه البزَّار ِمن رواية زياد بن عبد اهلل النُّمريي وقد ُوثِّق وله شواهد. 
الصَّحيحة(( )660)).  األحاديث  ))سلسلة  األلبان يف  يعلى كذلك، وصحَّحه  أبو  ورواه 
واحلديث ُرِوي ِمن طرق عن أيب مسعود البدري، وابن مسعود، وسهل بن سعد، وبريدة بن 

احلصيب، وأنس بن مالك، وابن عبَّاس، وعبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهم.
))) ))اجلامع ألحكام القرآن(( )47-46/6).

))) ))حمموع فتاوى ومقاالت متنوعة(( )5/)9).

))) ))جامع البيان يف تأويل القرآن(( )5/)64).
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يصلح دينهم وتصلح دنياهم، وباالجتماع يتمكَّنون ِمن كلِّ أمر ِمن األمور، 
وحيصل هلم ِمن املصاحل اليت تتوقَّف على االئتالف ما ال ميكن عدُّها، ِمن 

التَّعاون على الربِّ والتَّقوى())).

ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ژى  وقوله:   -
ېئ ېئ ېئ ژ ]طه: 9)-))[.

ظهري،  به  اشدد  يقول:  ژ  )ژۆئ ۆئ ۈئ  سليمان:  بن  مقاتل  قال 
يتَّعظون ألمرنا ونتعاون  وليكون عونًا يل، وأشركه يف أمري الذي أمرتين به، 

كالنا مجيًعا())).

وقال أبو جعفر الطَّربي: )قوِّ ظهري، وأعينِّ به())).

العبادات كلِّها  مدار  أنَّ  والسَّالم  الصَّالة  عليه  )َعِلم  السعدي:  وقال 
والدِّين على ذكر اهلل، فسأل اهلَل أن جيعل أخاه معه، يتساعدان ويتعاونان 
التَّسبيح والتَّهليل وغريه ِمن  ِمن  فيكثر منهما ذكر اهلل  الربِّ والتَّقوى،  على 

أنواع العبادات()4).

وقال املراغي: )أي: أحكم به قوَّيت، واجعله شريكي يف أمر الرِّسالة حىت 
نتعاون على أدائها على الوجه الذي يؤدِّي إىل أحسن الغايات، ويوصل إىل 

الغرض على أمجل السُّبل()5).

))) ))تيسري الكرمي الرَّمحن(( )ص )4)).
))) ))تفسري مقاتل بن سليمان(( ))/6)).

))) ))جامع البيان يف تأويل القرآن(( )6)/55).
)4) ))تيسري الكرمي الرَّمحن(( )ص 504).

)5) ))تفسري املراغي(( )6)/07)).
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نَّة النَّبويَّة • ثانًيا: يف السُّ

للمؤمن كالبنيان يشدُّ  النَّيبُّ صلَّى اهلل عليه وآله وسلَّم: ))املؤمن  قال   -
بعضه بعًضا(())). 

واآلخرة  نْيا  الدُّ أمور  يف  بعًضا  بعضهم  املؤمنني  )تعاون  بطَّال:  ابن  قال 
مندوٌب إليه هبذا احلديث())).

وقال أبو الفرج ابن اجلوزي: )ظاهره اإلخبار، ومعناه األمر، وهو حتريٌض 
على التَّعاون())).

قال:  وسلم  عليه  اهلل  صلى  النَّيبَّ  أنَّ  عنه،  اهلل  رضي  عمر  ابن  وعن   -
))املسلم أخو املسلم، ال يظلمه، وال يسلمه، وَمن كان يف حاجة أخيه، كان 
اهلل يف حاجته، وَمن فرَّج عن مسلم كربًة، فرج اهلل عنه كربًة ِمن كربات يوم 

القيامة، وَمن سرت مسلًما، سرته اهلل يوم القيامة(()4). 

على  احلديث حضٌّ  وباقي   ...( احلديث:  هذا  بطَّال يف شرح  ابن  قال 
به،  التَّسمع  وترك  املؤمن،  على  والسِّرت  واأللفة،  التَّعاشر،  وحسن  التَّعاون، 

واإلشهار لذنوبه()5).

التَّعاون، وحسن  على  احلديث حضٌّ  )يف  والعيين)7):  ابن حجر)6)  وقال 
التَّعاشر واأللفة(.

))) رواه البخاري ))48( و مسلم )585)).
))) ))شرح صحيح البخاري(( )7/9))).

))) ))كشف املشكل ِمن حديث الصَّحيحني(( ))/405).
)4) رواه البخاري ))44)( ومسلم )580)).

)5) ))شرح صحيح البخاري(( )6/)57).
)6) ))فتح الباري(( البن حجر )97/5).

)7) ))عمدة القاري(( )))/89)).
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- وعن أنس رضي اهلل عنه، قال: قال النَّيبُّ صلى اهلل عليه وسلم: ))انصر 
أخاك ظالـًما أو مظلوًما((، قيل: يا رسول اهلل، هذا نصرته مظلوًما، فكيف 

ننصره ظالـًما؟ قال: ))تأخذ فوق يده(())). 
قال ابن بطَّال: )والنُّصرة عند العرب: اإلعانة والتَّأييد، وقد فسَّره رسول اهلل 
أنَّ نصر الظامل منعه ِمن الظُّلم؛ ألنَّه إذا تركته على ظلمه ومل تكفه عنه أدَّاه 
ذلك إىل أن يـُْقَتصَّ منه؛ فمنعك له مما يوجب عليه القصاص نصره، وهذا 

يدلُّ ِمن باب احلكم للشَّيء، وتسميته مبا يؤول إليه...())).
وقال العيين: )النُّصرة تستلزم اإلعانة())).

- وعن أيب عبد الرَّمحن زيد بن خالد اجلهين رضي اهلل عنه قال: قال رسول 
اهلل صلى اهلل عليه وسلم: ))َمن جهَّز غازيًّا يف سبيل اهلل فقد غزا، وَمن خلَّف 

غازيًا يف أهله خبرٍي فقد غزا(()4).

)قال ابن بطَّال: قال الطَّربي: وفيه ِمن الفقه أنَّ كلَّ َمن أعان مؤمًنا على 
عمل برٍّ فللُمِعني عليه أجر مثل العامل، وإذا أخرب الرَّسول أنَّ َمن جهَّز غازيًا 
أعان  َمن  قوَّاه على صومه، وكذلك  أو  فطَّر صائًما  َمن  فكذلك  غزا،  فقد 
حاجًّا أو معتمرًا مبا يتقوى به على حجِّه أو عمرته حىت يأتى ذلك على متامه 
ا جييء ِمن حقوق اهلل بنفسه أو مباله حىت يغلبه  فله مثل أجره. وَمن أعان فإمنَّ
على الباطل مبعونة، فله مثل أجر القائم، مثَّ كذلك سائر أعمال الربِّ، وإذا كان 
ذلك حبكم املعونة على أعمال الربِّ فمثله املعونة على معاصي اهلل وما يكرهه 

))) رواه البخاري )444)).
))) ))شرح صحيح البخاري(( )6/)57).

))) ))عمدة القاري(( )))/89)).
)4) رواه البخاري ))84)(، ومسلم )895)( واللَّفظ له.
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اهلل، للمعني عليها ِمن الوزر واإلمث مثل ما لعاملها())).

وقال ابن عثيمني: )هذا ِمن التَّعاون على الربِّ والتَّقوى، فإذا جهَّز اإلنسان 
أي ُكِتب  غزا،  فقد  بذلك  إذا جهَّزه  ومتاعه وسالحه،  براحلته  يعين  غازيًا، 
له أجر الغازي؛ ألنَّه أعانه على اخلري. وكذلك َمن َخَلَفه يف أهله خبري فقد 
غزا، يعين لو أنَّ الغازي أراد أن يغزو ولكنَّه ُأْشِكل عليه أهله من يكون عند 
حاجاهتم، فانتدب رجاًل ِمن املسلمني وقال: اخلفين يف أهلي خبري، فإنَّ هذا 

الذي خلفه يكون له أجر الغازي؛ ألنَّه أعانه())).

- وعن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: 
نْيا نفَّس اهلل عنه ُكْربًَة ِمن ُكَرِب يوم  ))َمن نفَّس عن مؤمن ُكْربًَة ِمن ُكَرِب الدُّ
نْيا واآلخرة، وَمن سرت  القيامة، وَمن يسَّر على معسر، يسَّر اهلل عليه يف الدُّ
نْيا واآلخرة. واهلل يف عون العبد ما كان العبد يف عون  مسلًما سرته اهلل يف الدُّ

أخيه...(())).

قال ابن دقيق العيد: )هذا احلديث عظيم جامع ألنواٍع ِمن العلوم والقواعد 
واآلداب، فيه فضل قضاء حوائج املسلمني ونفعهم مبا يتيسَّر ِمن ِعْلم أو مال 

أو معاونة أو إشارة مبصلحة أو نصيحة أو غري ذلك()4).

وقال ابن حجر )يف احلديث حضٌّ على التَّعاون وحسن التَّعاشر واأللفة()5).

توادهم...((:  يف  املؤمنني  ))مثل  حديث:  على  تعليقه  يف  النَّوويُّ  وقال 

))) ))عمدة القاري(( للعيين )))/89)).
))) ))شرح رياض الصاحلني(( ))/74)).

))) رواه مسلم )699)).
)4) ))شرح األربعني النووية(( ))/9))).

)5) ))فتح الباري(( )97/5).
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احم  الرتَّ على  وحثِّهم  بعًضا،  بعضهم  املسلمني  حقوق  تعظيم  يف  )صريٌح 
واملالطفة والتَّعاضد يف غري إمٍث وال مكروٍه())). 

أقوال العلماء يف التَّعاون:
- قال عطاء بن أيب رباح: )تفقَّدوا إخوانكم بعد ثالث، فإن كانوا مرضى 

فعودوهم، أو مشاغيل فأعينوهم، أو نسوا فذكِّروهم())). 

نْيا ال يتم إالَّ مبعاونة  - وقال ابن تيمية: )حياة بين آدم وعيشهم يف الدُّ
بعضهم لبعٍض يف األقوال أخبارها وغري أخبارها ويف األعمال أيًضا())).

- وقال أبو محزة الشَّيبان ملن سأله عن اإلخوان يف اهلل َمن هم؟ قال: )هم 
العاملون بطاعة اهلل عزَّ وجلَّ املتعاونون على أمر اهلل عزَّ وجلَّ، وإن تفرقت 

دورهم وأبدانم()4).
اآلراء،  التِّفاق  داعية  الربِّ  على  )التَّعاون  العامري:  احلسن  أبو  وقال   -

واتِّفاق اآلراء جملبة إلجياد املراد، مكسبة للوداد()5).

فوائد التَّعاون:
ِمن فوائد التَّعاون:

استفادة كلِّ فرد ِمن خربات وجتارب اآلخرين يف شىت مناحي احلياة. )- 

إظهار القوَّة والتَّماسك.- )

))) ))شرح النووي على مسلم(( )95/8)).
))) ))إحياء علوم الدِّين(( للغزَّايل ))/76)).

))) ))الفتاوى الكربى(( )64/6)).
نْيا )ص 99). )4) ))اإلخوان(( البن أيب الدُّ

)5) ))البصائر والذخائر(( أليب حيان التَّوحيدي )48/9)).
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تنظيم الوقت وتوفري اجلهد. - )

مثرة ِمن مثرات األخوَّة اإلسالميَّة.- 4

رفع الظُّلم عمَّن وقع عليه.- 5

محاية للفرد.- 6

تقاسم احِلْمل وختفيف العبء.- 7

سهولة التَّصدِّي ألي أخطار تواجه اإلنسان ممَّن حوله.- 8

 سهولة إجناز األعمال الكبرية اليت ال يقدر عليها األفراد.- 9

 القضاء على األنانية وحبِّ الذَّات.- 0)

 ِمن أهم ركائز النَّجاح والتَّفوُّق.- ))

 ِمن مثار اإلميان.- ))

 سبب نيل تأييد اهلل.- ))

 سبب نيل حمبَّة اهلل ورضاه.- 4)

 جيعل الفرد يشعر بالسَّعادة.- 5)

 يزيل الضَّغائن واحلقد واحلسد ِمن القلوب.- 6)

 يساعد الفرد على بذل املزيد ِمن اجلهد والقوَّة.- 7)

 يساعد على سرعة التَّنفيذ.- 8)

 يسرِّع ِمن عجلة التَّطوُّر العلمي والتَّقدُّم التَّقين.- 9)

 يولد سالمة الصدر ويكسب حبَّ اخلري لآلخرين.- 0)
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 يؤدِّي بالفرد إىل اإلتقان يف العمل.- ))

 يولِّد عند الفرد الشُّعور بالقوَّة.- ))

 جيدد طاقة الفرد وينشِّطها.- ))

يسهِّل العمل وييسِّره.- 4)

 حيقِّق أكرب االستثمارات.- 5)

 حيدُّ ِمن االزدواجيَّة يف العمل.- 6)

يتبنيَّ للفرد ما ميتلك ِمن طاقة وخربات وقدرات.- 7)

فيه - 8) ملا  املناسب  االستغالل  املهدرة  والطَّاقات  املَلَكات  استغالل   
مصلحة الفرد واجملتمع.

أقسام التَّعاون:
ينقسم التَّعاون إىل قسمني: 

)- تعاون على الربِّ والتَّقوى.

)- تعاون على اإلمث والعدوان.

قال ابن تيمية: )فإنَّ التَّعاون نوعان: األوَّل: تعاوٌن على الربِّ والتَّقوى: ِمن 
اجلهاد وإقامة احلدود، واستيفاء احلقوق، وإعطاء املستحقِّني؛ فهذا ممَّا أمر اهلل 
به ورسوله. وَمن أمسك عنه خشية أن يكون ِمن أعوان الظَّلمة فقد ترك فرًضا 
أنَّه متورٌِّع. وما أكثر ما يشتبه اجلنب  ًا  الكفاية متومهِّ على األعيان، أو على 

والفشل بالورع؛ إذ كلٌّ منهما كفٌّ وإمساٌك. 

والثَّان: تعاوٌن على اإلمث والعدوان، كاإلعانة على دٍم معصوٍم، أو أخذ ماٍل 
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معصوٍم، أو ضرب َمن ال يستحقُّ الضَّرب، وحنو ذلك؛ فهذا الذي حرَّمه اهلل 
، وقد تعذَّر ردُّها إىل  ورسوله. نعم، إذا كانت األموال قد ُأِخَذت بغري حقٍّ
أصحاهبا، ككثرٍي ِمن األموال السُّلطانيَّة؛ فاإلعانة على صرف هذه األموال يف 
مصاحل املسلمني كسداد الثُّغور، ونفقة املقاتلة، وحنو ذلك: ِمن اإلعانة على 

الربِّ والتَّقوى())).

آثار التَّعاون على اإلثم والعدوان)2):
تقلب نظام اجملتمع وتساعد على فساد الذِّمم.)- 

تفتح أبواب الشَّرِّ وتطمس معامل احلقِّ.- )

تنبئ عن خسَّة صاحبها ودناءة نفسه.- )

دليل كامل على ضعف اإلميان وقلَّة املروءة.- 4

تساعد على الطغيان.- 5

إذا حتقَّقت يف جمتمع كانت سبًبا يف خرابه.- 6

تضيع احلقوق، وتصل لغري أهلها ومستحقيها- 7

صوٌر ِمن التَّعاون:
للتَّعاون صوٌر كثريٌة نذكر منها ما يلي: 

التَّعاون على جتهيز الغازي.- 
التَّعاون على دفع الظُّلم.- 
التَّعاون يف الثَّبات على احلقِّ والتمسُّك به.- 

))) ))السياسة الشَّرعية(( )ص 40).
))) ))نضرة النعيم(( )09/9)4). 
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التَّعاون يف الدَّعوة إىل اهلل.- 

التَّعاون يف تزويج الُعزَّاب.- 

التَّعاون يف طلب الِعْلم والتَّفقُّه يف الدِّين.- 

التَّعاون لتفريج كربات املهمومني وسدِّ حاجات املعوزين.- 

التَّعاون مع األمري الصَّاحل، وتقدمي النُّصح له ومساعدته على القيام - 
بواجباته.

تقدمي النَّصيحة ملن حيتاجها.- 

معاونة اخلدم.- 

التَّعاون على األمر باملعروف والنَّهي عن املنكر.- 

على -  وتوزيعها  والزكاوات  والصَّدقات  التَّربُّعات  مجع  يف  التَّعاون 
مستحقِّيها.

اجملتمع -  وسط  يف  تقع  اليت  والنِّزاعات  اخلالفات  حلِّ  على  التَّعاون 
املسلم.

التَّعاون يف إقامة احلدود وحفظ أمن البالد.- 

موانع اكتساب التَّعاون:
التَّعصُّب واحلزبيَّة. )- 

اتِّباع األوهام والشُّكوك يف مدى جدوى هذا التعاون واالستفادة - )
منه.

األنانيَّة، وعدم حبِّ اخلري لآلخرين.- )
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تعذُّر الفرد بانشغاله وكثرة أعماله.- 4

تنافس األفراد.- 5

حمبة الصَّدارة والزَّعامة وغريها ِمن حظوظ النَّفس. - 6

احلسد لآلخرين.- 7

سوء الظَّن باآلخرين.- 8

عدم التَّعوُّد على التَّعاون.- 9

الكرب على اآلخرين، وتوهُّم الفرد أنَّه أعظم ِمن غريه.- 0)

الَكَسل.- ))

النَّظر يف التَّجارب الفاشلة لبعض حاالت التَّعاون الشَّاذَّة.- ))

األسباب املعينة على اكتساب التَّعاون)1):
هناك العديد ِمن الطُّرق والسُّبل اليت تعمل على تقوية التَّعاون وتثبيته بني 

املؤمنني، ومن ذلك:
التَّعارف.)- 

 معرفة املسلم حلقوق املسلم عليه.- )
 احتساب األجر.- )
 تنمية الرُّوح اجلماعيَّة.- 4
 فقه الواقع.- 5
 تطهري القلب ِمن األمراض.- 6

))) ))الرائد دروس يف الرتبية والدعوة(( ملازن بن عبد الكرمي الفريح ))/)))-5))( بتصرُّف.
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مناذج للتَّعاون:
مناذج تطبيقيَّة يف التعاون من حياة األنبياء واملرسلني: •

- أمر اهلل سبحانه وتعاىل إبراهيم عليه السَّالم ببناء الكعبة، فقام إبراهيم 
أن يساعده على  إمساعيل  ابنه  ِمن  اهلل، وطلب  استجابة ألمر  السَّالم  عليه 
تنفيذ هذا األمر اإلهلي، ويعينه يف بناء الكعبة، فقال له: ))يا إمساعيل، إنَّ 
وأعينك،  قال:  وتعينين؟  قال:  ربُّك،  أمرك  ما  فاصنع  قال:  بأمٍر،  أمرن  اهلل 
قال: فإنَّ اهلل أمرن أن أبين ها هنا بيًتا، وأشار إىل أكمٍة))) مرتفعٍة على ما 
حوهلا، قال: فعند ذلك رفعا القواعد ِمن البيت، فجعل إمساعيل يأيت باحلجارة 
وإبراهيم يبين، حىت إذا ارتفع البناء، جاء هبذا احلجر فوضعه له فقام عليه، وهو 

يناوله احلجارة، ومها يقوالن: ژپ پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ  يبين وإمساعيل 
ٺژ ]البقرة: 7))[، قال: فجعال يبنيان حىت يدورا حول البيت ومها 

يقوالن: ژپ پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺژ))))).

- عندما أرسل اهلل سبحانه وتعاىل موسى عليه السَّالم إىل فرعون وكلَّفه بأن 
يدعو فرعون إىل عبادة اهلل وحده، طلب موسى عليه السَّالم ِمن ربِّه سبحانه 
وتعاىل املعنَي واملساعَد على هذا األمر العظيم، فطلب منه أن جيعل له أخاه 

ژى ائ ائ ەئ ەئ وئ  فقال:  فرعون،  دعوته  ومساعًدا يف  معاونًا  هارون 
وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئژ ]طه:9)-))[ فقال اهلل له: 

ومساعًدا  معاونًا  هارون  وجعل   ،](6 ]طه:  ژحب خب مب ىب يبژ 

))) األكمة: املوضع الذي يكون أشد ارتفاعا مما حوله وهو غليظ ال يبلغ أن يكون حجرا. انظر: 
))تاج العروس(( للزبيدي )))/)))).

))) رواه البخاري )64))).
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ملوسى عليه السَّالم يف دعوته إىل اهلل، وآتاه النُّبوَّة استجابة لدعوة موسى))).

ابقة يف التَّعاون: مناذج تطبيقيَّة ِمن األمم السَّ
•  : دِّ التَّعاون بني ذي القرنني وأصحاب السَّ

ِمن كلِّ شيء  وآتاه  األرض،  يف  القرنني  لذي  وجلَّ  عزَّ  اهلل  مكَّن  )لقد 
اليت مل  والنُـُّفوذ  القوَّة  أسباب  أمامه  القدرة والسُّلطة، وهتيَّأت  فتوفَّرت  سبًبا، 

تتوفَّر لكثري غريه. ژحئ مئ ىئ يئجب حب خب مب ىب يب      جت         ٱ 
ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ژ ]الكهف:)8-84[، ومع ذلك 
بعمل كبري،  يقوم  أن  أراد  اآلخرين حينما  معونة  القرنني عن  ذو  يستغن  مل 

وإجناز عظيم: ژڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ 
ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ 
القرنني بأن مثل  ۆئ ۈئ ۈئ ېئژ ]الكهف: )9-94[، فصارحهم ذو 

ژىئ ىئ ىئ  فقال:  يتمُّ دونه؛  التَّعاون، وال  إىل  الضَّخم حيتاج  العمل  هذا 
ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ ژ ]الكهف: 95[.. اآليات، فماذا 
كانت نتيجة هذا التَّعاون العظيم؟ كانت نتيجته إمتام عمل عظيم، سدٌّ منيع، 
ال يستطيع مهامجوه أن يعلو ظهره، وال أن حيدثوا فيه َخْرقًا.. والدَّرس الذي 
خنرج به أنَّ التَّعاون إذا أخلص له أهلوه، وبذلوا فيه بصدٍق ما استطاعوا حقق 

هلم ِمن النتائج ما يكفي ويشفي())).
مناذج تطبيقية ِمن حياة النَّيبِّ صلى اهلل عليه وسلم يف التَّعاون: •

- كان النَّيبُّ صلى اهلل عليه وسلم يسعى لقضاء حوائج املسلمني، وحيبُّ 

))) انظر: ))جامع البيان(( للطربي )8)/00)(، ))تفسري القرآن العظيم(( البن كثري )5/)8(، 
))اجلامع ألحكام القرآن(( للقرطيب )))/)9))..

))) ))الرَّائد دروس يف الرتَّبية والدَّعوة((، ملازن عبد الكرمي الفريح ))/8))-9))).
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إعانتهم، والوقوف معهم فيما يلمُّ هبم ِمن نوازل، وكان جمبواًل على ذلك ِمن 
صغره وقبل بعثته، وقد بيَّنت ذلك أمُّنا خدجية رضي اهلل عنها عندما كانت 
بعد  ِمن غار حراء  النَّيبِّ صلى اهلل عليه وسلم عند عودته  ِمن روع  ختفِّف 
نزول الوحي عليه، وكان فزًعا، فقالت له: )كال واهلل ما خيزيك اهلل أبًدا، إنَّك 
لتصل الرَّحم، وحتمل الكلَّ، وتكسب املعدوم، وتقري الضَّيف، وتعني على 

.((() نوائب احلقِّ
- وعن عائشة رضي اهلل عنها قالت: ))كان النَّيبُّ صلى اهلل عليه وسلم 

يكون يف َمْهنة أهله، فإذا حضرت الصَّالة قام إىل الصَّالة(())).
- وعن الرباء بن عازب رضي اهلل عنهما قال: ))كان النَّيبُّ صلى اهلل عليه 

اب يوم اخلندق حىت أغمر بطنه))) أو أغرب بطنه يقول: وسلم ينقل الرتُّ

ــا ــ ــنـ ــ ــديـ ــ ــتـ ــ اهـ مـــــــــا  اهلل  لــــــــــــوال  ــاواهلل  ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــلَّـ ــ صـ وال  قـــــــنـــــــا  تـــــــصـــــــدَّ وال 
ــا ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ القــــيــــنــــافـــــــــــأنـــــــــــزلـــــــــــن ســـــــكـــــــيـــــــنـــــــة عـ إن  األقــــــــــــــــــــدام  وثـــــــــبِّـــــــــت 
ــنــــا ــ ــي ــلــ عــ بــــــــغــــــــوا  قــــــــــد  اأُلىل  ــيــــــنــــــاإن  أبــــ فـــــــتـــــــنـــــــة  أرادوا  إذا 

ويرفع هبا صوته: أبينا أبينا(()4).

حابة يف التَّعاون: • مناذج تطبيقيَّة ِمن حياة الصَّ

كان الصَّحابة رضوان اهلل عليهم مثااًل حُيَْتذى هبم يف التَّعاون، وكانوا يف 
ذلك املثل األمسى، فكانوا كخليَّة النَّحل يف تكاتفها وتعاونا، وكاجلسد الواحد 

))) رواه البخاري ))( و مسلم )60)(، واللَّفظ للبخاري.
))) رواه البخاري )9)60).

))) أغمر بطنه: أي وارى الرتاب جلده وسرته. انظر: ))تاج العروس(( للزبيدي )))/64)).
)4) رواه البخاري )04)4( ومسلم ))80)(، واللَّفظ للبخاري.
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إذا اشتكى منهم عضو تداعى له سائر اجلسد بالسَّهر واحلمَّى، و)يف الوقت 
الذي كان فيه أبو عبيدة بن اجلرَّاح وسعد بن أيب وقَّاص، وخالد بن الوليد 
وعمرو بن العاص يفتحون مصر والشَّام والعراق، كان أبو بكر وعمر وعثمان 
عبَّاس  وابن  جبل  بن  معاذ  وكان  شؤونم،  ويرعون  النَّاس،  يسوسون  وعلي 
وابن عمر يعلِّمون النَّاس، ويفتونم ويربُّونم، وكان أبو هريرة وأنس وعائشة 
النَّاس واحلكَّام  الدَّرداء يعظون  أبو ذرٍّ وأبو  حيفظون احلديث ويروونه، وكان 

وينصحونم، فتعاونوا ومل يتعايبوا.. وتناصروا ومل يتدابروا())). 

ونقف هنا وقفات مع مناذج ِمن تعاون الصَّحابة رضي اهلل عنهم.

حابة رضي اهلل عنهم يف حفر اخلندق: تعاون الصَّ

- نقل لنا الصَّحايبُّ اجلليل أنس بن مالك رضي اهلل عنه صورة ِمن تعاون 
واألنصار  املهاجرون  ))جعل  فيقول:  اخلندق،  وتكاتفهم يف حفر  الصَّحابة 

اب على متونم، ويقولون: حيفرون اخلندق حول املدينة، وينقلون الرتَّ
ـــــــًدا أبــًداحنـــــــــن الـــــــــذيـــــــــن بـــــــايـــــــعـــــــوا حمـــــــمَّ بقينــا  مــا  اإلســالم  علــى 

والنَّيبُّ صلى اهلل عليه وسلم جييبهم ويقول:
واملهاجــرْة(()))اللَّهــمَّ إنَـّـه ال خــري إالَّ خــري اآلخــرْة األنصــار  يف  فبــارك 

تعاون أبي بكر وأهل بيته مع النَّيبِّ صلى اهلل عليه وسلم يف هجرته:

- جهَّز أبو بكر راحلتني عندما أعلمه النَّيبُّ صلى اهلل عليه وسلم باهلجرة، 
وخاطر بنفسه وهاجر مع النَّيبِّ صلى اهلل عليه وسلم، وعندما وصال غار ثور 

))) ))التيه واملخرج(( لعدنان عرعور ))54-5).
))) رواه البخاري )5)8)).
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للنَّيبِّ صلى اهلل عليه وسلم كي ال يصيبه  الغار  أبو بكر أوَّاًل ليستربأ  دخل 
أذى، وأعدَّت أمساء بنت أيب بكر هلما جهاز السَّفر، وكان عبد اهلل بن أيب 
بكر يأيت هلما بأخبار قريش، وعامر بن فهرية موىل أيب بكر يريح الغنم عليهما 
ومها يف الغار ليشربا ِمن لبنها، ويف طريقهما إىل املدينة كان أبو بكر إذا تذكر 
طلب قريش للرَّسول صلى اهلل عليه وسلم مشى خلفه، وإذا تذكر رصدها له 

مشى أمامه))).

حابة رضوان اهلل عليهم يف بناء املسجد النبوي: تعاون الصَّ

النَّجار  بين  ))يا  النَّجار:  لبين  عليه وسلم  اهلل  النَّيبُّ صلى  قال  عندما   -
ثامنون حبائطكم هذا، قالوا: ال واهلل ال نطلب مثنه إالَّ إىل اهلل، فقال أنٌس: 
فكان فيه ما أقول لكم قبور املشركني، وفيه خرٌب وفيه خنٌل، فأمر النَّيبُّ صلى 
اهلل عليه وسلم بقبور املشركني، فنُِبَشت، مثَّ باخلرب فسوِّيت، وبالنَّخل فقطِّع، 
فصفُّوا النَّخل قبلة املسجد، وجعلوا عضادتيه احلجارة، وجعلوا ينقلون الصَّخر 
وهم يرجتزون والنَّيبُّ صلى اهلل عليه وسلم معهم، وهو يقول: اللَّهمَّ ال خري إالَّ 

خري اآلخرة فاغفر لألنصار واملهاجرة(())).

تعاون األنصار مع املهاجرين بعد اهلجرة:

- قال عبد الرَّمحن بن عوف رضي اهلل عنه: ))آخى رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وسلم بيين وبني سعد بن الرَّبيع، فقال يل سعد: إنِّ أكثر األنصار مااًل، 
فأقامسك مايل شطرين، ويل امرأتان، فانظر أيتهما شئت حىت أنزل لك عنها، 
فإذا حلَّت تزوجتها، فقلت: ال حاجة يل يف ذلك، دلُّون على السُّوق، فدلُّون 

))) انظر: ))صحيح البخاري(( حديث رقم )905)).
))) رواه البخاري )8)4(، ومسلم )4)5).



      60 موسوعة األخالقالتَّعاون

على سوق بين قينقاع، فما رحت حىت استفضلت أِقطًا))) ومسًنا(())).

- وقالت األنصار للنَّيبِّ صلى اهلل عليه وسلم: ))اقسم بيننا وبينهم النَّخل، 
قال: ال. قال: يكفوننا املئونة ويشركوننا يف التَّمر. قالوا: مسعنا وأطعنا(())).

حابة أيًضا:  وِمن تعاون الصَّ
- موقفهم يف قصَّة سلمان رضي اهلل عنه عندما كاتب سيِّده، وكان فقريًا 
ال ميلك ما كاتب عليه، فقال النَّيبُّ صلى اهلل عليه وسلم للصَّحابة: ))أعينوا 

أخاكم(( فأعانوه، حىت حترَّر ِمن رقِّه، وأصبح حرًّا)4).

ميادين التَّعاون:
)لقد أقام اإلسالم التَّعاون بني املسلمني على أساس حُمَْكم، ومدَّ له يف كلِّ 
م كالبنيان  ناحية ِمن نواحي احلياة بسبٍب. فالتَّمثيل القرآن ألهل اإلميان أنَّ
املرصوص، ويف التَّمثيل النَّبوي كاجلسد الواحد. فأمور اإلسالم ومطلوباته ال 
تتحقَّق على وجهها إالَّ بالتَّعاون. ودين اهلل بنيان شامخ ال يقوم وال يثبت إالَّ 

حني ترتاص لبناته، وتتضامن مبانيه؛ لتسدَّ كلُّ لبنة ثغرهتا. 

وإذا كان اهلل سبحانه قد َخَلق اخلَْلق لعبادته وطاعته فإنَّ هذه العبادات 
وماليَّة كالزَّكاة،  وبدنيَّة كالصَّالة،  عقليَّة كاإلميان،  قلبيَّة  أنواع:  والطَّاعات 

))) األقط: شيء يتخذ من اللنب املخيض يطبخ مث يرتك حىت ميصل. انظر: ))لسان العرب(( البن 
منظور )57/7)).

))) رواه البخاري )048)).

))) رواه البخاري ))78)).
)4) رواه أمحد )5/)44) )788))(، والبزار )6/)46) )500)(، والطَّحاوي يف ))شرح مشكل 
اآلثار(( )))/8))(، والطَّربان )6/)))) )6065(. قال ابن العراقي يف ))طرح التَّثريب(( 
 ،)556/(( الصَّحيحة((  ))السِّلسلة  يف  األلبان  إسناده  وحسَّن  جيِّد،  إسناده   :)4(/4(

وحسَّن احلديث الوادعي يف ))الصَّحيح املسند(( )84).
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ومركَّبة ِمن البدن واملال كاحلجِّ واجلهاد. 

ِمن صحة  بوسائلها:  إالَّ  تشاد  تقام وال  بأنواعها ال  العبادات  وكلُّ هذه 
الفكر، وسالمة البدن، وسعة ذات اليد. وهلذه الوسائل وسائل: ِمن التَّفقُّه يف 
الدِّين، واإلحسان يف األعمال؛ ِمن زراعة وصناعة وحرف، وإتقان يف العلوم 
واملعارف؛ ِمن الطِّب واحلساب واهلندسة واملعامل واملختربات. وِمن املقطوع به 
-كما سبق- أنَّ اإلنسان مبفرده بل حىت الرَّهط ِمن النَّاس واجلماعة احملدودة 
ِمن القوم ال تستطيع هبذه الوسائل االنفراد بتحقيق هذه املقاصد. ومنه يتبنيَّ 
حاجة النَّاس إىل االجتماع والتَّآزر، فذلك ما تقتضيه الفطرة، ويتطلبه الدِّين، 

وتنتظم به الشؤون، وتستقيم به العلوم. 

وإذا  وآدابه،  اإلسالم  أحكام  يف  التَّعاون  ِمن  لصوٍر  البسط  بعض  وهذا 
استجالها رجل الدَّعوة عرف ضرورة التَّعاون وحاجته إليه يف ميدانه وجماله. 

فالصَّلوات اخلمس مجاعة ومجعة، وصالة العيدين وآداهبما، واحلجُّ بشعائره، 
وعقد النِّكاح بوليمته وآدابه، وعقيقة املولود، وإجابة الدَّعوى حىت للصَّائم، 
كلُّها مناشط عباديَّة اجتماعيَّة تعاونيَّة، وال تكون صورهتا الشَّرعية إالَّ كذلك. 

وينضمُّ إىل اجتماع األعياد اجتماع الشدائد والكرب يف صلوات االستسقاء 
والكسوف واجلنازة. 

ناهيك  واحلزن،  السُّرور  مواطن  اإلسالم يف  أهل  بني  انتظام عجيب  إنَّه 
بصورة األخوَّة، ومبدأ الشُّورى، وحقوق املسلمني فيما بينهم؛ يف القرىب واجلوار 
سياج  ِمن  بذلك  حييط  ما  مع  واملساكني،  واليتامى  السَّبيل  وابن  والضَّيف 

اآلداب االجتماعيَّة؛ ِمن إفشاء السَّالم، وفسح اجملالس،...
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والعارية  املضاربة  عقود  يف  جليٌّ  فذلك  والتَّعامالت  املعامالت  أنواع  أمَّا 
ية على العاقلة.  واهلبة واملهاداة وفرض الدِّ

الصَّائل  ودفع  املظلوم،  ونصرة  الظُّلم،  يف كفِّ  املعاونات  ِمن  صوٌر  ومثَّة 
بسالح أو مال. بل هل يقوم اجلهاد، وتُقام احلدود، وُتستوىف احلقوق، ويقوم 

األمر باملعروف والنَّهي عن املنكر إالَّ بالتَّعاون والتآزر. 

، وخيرج ِمن احلرية، وينقذ ِمن  بالرَّأي، مبا يدلُّ على احلقِّ التَّعاون  وهناك 
املأزق واهللكة، يف النَّصيحة واملشاورة، وقد يكون تعاونًا باجلاه؛ ِمن الشَّفاعة 

لذي احلاجة عند من ميلك قضاءها... 

أولو  يتقدَّمهم  الوثيقة،  األسباب  هذه  على  أيديهم  املسلمون  فإذا وضع 
األمر والعلماء والدُّعاة، بلغوا املكانة احملفوفة بالعزَّة املشار إليها بقوله سبحانه: 

ژ گ گ ڳ ڳژ ]املنافقون: 8[)))).

)قال ابن خويز منداٍد يف أحكامه: والتَّعاون على الربِّ والتَّقوى يكون بوجوٍه، 
فواجٌب على العامل أن يعني النَّاس بعلمه فيعلِّمهم، ويعينهم الغين مباله، والشُّجاع 
بشجاعته يف سبيل اهلل، وأن يكون املسلمون متظاهرين كاليد الواحدة ))املؤمنون 
تتكافؤ دماؤهم ويسعى بذمَّتهم أدناهم وهم يٌد على َمن سواهم(())). وجيب 

))) ))جملة البحوث اإلسالمية(( العدد ))5(، ربيع األول - مجادى الثَّانية، 8)4)هـ، ))))-5))).
))) رواه أبو داود )0)45(، والنسائي )9/8)(، وأمحد ))/)))) ))99(، والبزار ))/90)(، 
وأبو يعلى ))/)8)) )8))(، والطربان يف ))املعجم األوسط(( )66/5)) )77)5(، واحلاكم 
))/)5)(، والبيهقي )8/)9)) ))6)7)(. من حديث علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه.

قال البزار: روي من غري وجه، وإسناده أحسن إسناًدا يروى يف ذلك وأصحه، وقال حممد بن   
عبد اهلادي يف ))احملرر(( ))9)(: رجاله رجال الصحيحني، وصححه ابن امللقن يف ))البدر 
املنري(( )59/9)(، واأللبان يف ))صحيح سنن النسائي(( )9/8)(، وصحح إسناده أمحد 
شاكر يف حتقيق ))مسند أمحد(( ))/))))        =
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اإلعراض عن املتعدِّي وترك النُّصرة له، وردُّه عمَّا هو عليه(())).

أصناف النَّاس يف التَّعاون:
املاورديُّ: )تنقسم أحوال َمن دخل يف عداد اإلخوان أربعة أقسام:  قال 
منهم َمن يعني ويستعني، ومنهم َمن ال يعني وال يستعني، ومنهم َمن يستعني 

وال يعني، ومنهم َمن يعني وال يستعني.

فأمَّا املعني واملستعني فهو معاوٌض منصف؛ يؤدِّي ما عليه ويستويف ماله، 
فهو كاملقرض ُيْسِعف عند احلاجة ويسرتدُّ عند االستغناء، وهو مشكوٌر يف 

معونته، ومعذوٌر يف استعانته، فهذا أعدل اإلخوان.

وأمَّا َمن ال يُعني وال يستعني فهو مرتوك قد منع خريه وقمع شرَّه، فهو ال 
صديق يـُْرَجى، وال عدوٌّ خُيَْشى، وإذا كان األمر كذلك فهو كالصُّورة املمثَّلة، 
يروقك حسنها، وخيونك نفعها، فال هو مذموم لقمع شرِّه، وال هو مشكور 

ملنع خريه، وإن كان باللَّوم أجدر.

ُقِطع عنه  قد   ، لئيم َكلٌّ، ومهني مستذلٌّ فهو  يُعني  َمن يستعني وال  وأمَّا 
الرَّغبة، وُبِسط فيه الرَّهبة، فال خريه يـُْرَجى، وال شرُّه يـُْؤَمن، وحسبك مهانة ِمن 
رجل مستثقل عند إقالله، ويستقلُّ عند استقالله فليس ملثله يف اإلخاء حظٌّ، 

وال يف الوداد نصيب.

وأمَّا َمن يُعني وال يستعني فهو كرمي الطَّبع، مشكور الصُّنع، وقد حاز فضيليت 
االبتداء واالكتفاء، فال يُرى ثقياًل يف نائبة، وال يقعد عن نضة يف معونة.

= واحلديث روي من طرق عن عائشة وابن عباس وعبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهم.  
))) ))اجلامع ألحكام القرآن(( للقرطيب )46/6).
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فهذا أشرف اإلخوان نفًسا وأكرمهم طبًعا، فينبغي ملن أوجد له الزَّمان مثله، 
وقلَّ أن يكون له مثل؛ ألنَّه البـَرُّ الكرمي والدُّرُّ اليتيم، أن يثين عليه خنصره، 
ويعضَّ عليه بناجذه، ويكون به أشدَّ ضنًّا منه بنفائس أمواله، وِسيِن ذخائره؛ 
ألنَّ نفع اإلخوان عامٌّ، ونفع املال خاصٌّ، وَمن كان أعمَّ نفًعا فهو باالدِّخار 
أحقُّ، مثَّ ال ينبغي أن يزهد فيه خلُُلق أو ُخُلقني ينكرمها منه إذا رضي سائر 

أخالقه، ومحد أكثر شيمه؛ ألنَّ اليسري مغفور، والكمال ُمْعوِز())).

تقسيم  العقلي. وهو  باحلصر  أشبه  اهلل  املاورديِّ رمحه  ِمن  تقسيم  فـــ)هذا 
وما  النَّاس،  واقع  ولكن  والشُّخوص.  النَّاس  وأحوال  النُّفوس  لتصوير  مجيل 
على  املعاش  واستقامة  نْيا،  الدُّ بناء  ِمن  احلياة،  هذه  يف  اهلل  سنَّة  به  قضت 
املشاركة واملعاونة، واختاذ النَّاس بعضهم بعًضا سخريًّا،... يشوِّش على ما قرَّره 
املاورديُّ، فال يـَُتَصوَّر يف الواقع ِمن أحد -فيما حنن بصدده- أن حيقِّق مبتغاه 
إالَّ بتعاضد أطراٍف ِمن النَّاس، هذا جانب. وِمن جانب آخر، فإنَّ الَبْذل ِمن 
طرف واحد -على حنو ما ذكر املاورديُّ- ال يسمَّى إالَّ إحسانًا ومنَّة ونعمة، 
وهذا ليس ِمن باب التَّعاون يف شيء إالَّ ِمن حيث األثر والفائدة للُمَحسن 

إليه واملنـَْعم عليه. 

كما أنَّ َمن يستعني وال يُعني قد رضي لنفسه أن يكون عالة على غريه، 
وجعل حياته مبنيَّة على السُّؤال والطَّلب والتَّطلُّع إىل ما يف أيدي النَّاس. 

وأمَّا َمن ال يعني وال يستعني فتصوُّر وجوده يف بين اإلنسان بعيد، على حنو 
ما سبق يف املقدِّمة ِمن تقرير أنَّ التَّعاون ضرورٌة إنسانيَّة. فاإلنسان ال يستغين 

نْيا والدِّين(( ))7)-)7)( بتصرُّف واختصار. ))) ))أدب الدُّ
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عن أخيه اإلنسان، كما قضى اهلل عزَّ وجلَّ يف سننه())).

التَّعاون بني احلاكم واحملكوم: 
بل  البشر،  ِمن  غريه  مثل  مثله  واملساعدة،  املعاونة  إىل  حيتاج  احلاكم  إنَّ 
هو أشدُّ حاجًة إىل ذلك ِمن غريه، بسبب األعمال والتَّكاليف الكثرية اليت 
البالد ويديرها دون  البالد، وحمال أن يتصدَّر لكلِّ شئون  يواجهها يف إدارة 
وجود املعني واملساعد، )فإنَّ اإلمام ليس هو ربًّا لرعيته حىت يستغين عنهم، وال 
ا هو والرَّعية  هو رسول اهلل إليهم حىت يكون هو الواسطة بينهم وبني اهلل. وإمنَّ
نْيا، فال بدَّ له ِمن إعانتهم،  شركاء يتعاونون هم وهو على مصلحة الدِّين والدُّ
وال بدَّ هلم ِمن إعانته، كأمري القافلة الذي يسري هبم يف الطَّريق: إن سلك هبم 
الطَّريق اتبعوه، وإن أخطأ عن الطَّريق نبَّهوه وأرشدوه، وإن خرج عليهم صائٌل 

يصول عليهم تعاون هو وهم على دفعه())).

وصايا يف احلثِّ على التَّعاون:  •

قول  والتَّعاون  التَّضافر  يف  قيل  ما  )أجود  العسكري:  هالل  أبو  قال   -
قيس بن عاصم املنقري يُوصي ولده وقومه: وجدت يف كتاب غري مسموع 
ملا حضر عبد امللك بن مروان الوفاة وعاينته، وقال: يا بين، ُأوصيكم بتقوى 
الكبري،  حقَّ  الصَّغري  جيهل  وال  الصَّغري،  على  منكم  الكبري  وليعطف  اهلل، 
وأكرموا مسلمة بن عبد امللك؛ فإنَّه نابكم الذي عنه تعربون، وجِمَنَّكم الذي 
به تستجريون، وال تقطعوا ِمن دونه رأيًا وال تعصوا له أمرًا، وأكرموا احلجاج 
ابن يوسف؛ فإنَّه الذي وطَّأ لكم املغابر، وذلَّل لكم قارب العرب، وعليكم 

))) ))جملة البحوث اإلسالمية(( العدد ))5(، ربيع األول – مجادى الثانية، 8)4)هـ، )09)-0))).
))) ))منهاج السُّنَّة(( البن تيمية )5/)46).
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بالتَّعاون والتَّضافر، وإيَّاكم والتَّقاطع والتَّدابر. فقال قيس بن عاصم لبنيه:

بقائكــم البــني طــول  ميــددبصــالح ذات  مل  وإن  عمــري  يف  مــدَّ  إن 
وقلوبكــم جلدوكــم  تلــني  ُمَســودحــىت  وغــري  منكــم  ملســود 
فرامهــا مجعــن  إذا  القــداح  أيِـّـد)))إن  وبطــش  حنــق  ذو  بالكســر 
بــددت للمتبــدِّد()))عــزَّت ومل تكســر وإن هــي  والتَّكســري  فالوهــن 

- ُرِوي أنَّ أكثم بن صيفي دعا أوالده عند موته، فاستدعى بضمامة ِمن 
السِّهام، وتقدَّم إىل كلِّ واحٍد أن يكسرها، فلم يقدر أحٌد على كسرها، مثَّ 
فقال: كونوا جمتمعني؛  فاستهلوا كسرها،  أن يكسروها،  إليهم  بدَّدها وتقدَّم 

ليعجز َمن ناوأكم عن كسركم كعجزكم))).

- و)دعا يزيد بن املهلَّب ولده حبيًبا وَمن حضر ِمن ولده، ودعا بسهام، 
فحزمت، وقال: أفرتونكم كاسريها جمتمعًة؟ فقالوا: ال. قال: أفرتونكم كاسريها 

مفرتقًة؟ قالوا: نعم، قال: هكذا اجلماعة()4).

يور:  • التَّعاون يف عامل احليوانات والطُّ

بني  والتَّكافل  والتَّآزر  التَّعاون  على  تدلُّ  اليت  األمثلة  ِمن  العديد  توجد 
الكائنات احليَّة، وكثرٌي ِمن هذه الكائنات تعيش على شكل جماميع وقطعان، 
حُيِْدق  قد  وللتَّصدِّي ألي خطر  البعض،  بعضها  واحدة حلماية  قوَّة  لتكون 

بأحد أفرادها.

))) أيدته تأييدا: قويته. انظر: ))تاج العروس(( للزبيدي )97/7)).
))) ))ديوان املعان(( ))/)5)).

))) ))صيد األفكار يف األدب واألخالق واحلكم(( حلسني املهدي ))/5))).
)4) ))صفحات مشرقة ِمن حياة السَّابقني(( لنذير حممد كتيب )ص )6)).
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)خملوقات جعل اهلل يف فطرهتا نوع تعاون، إمَّا لتأمني غذائها أو الدِّفاع عن 
نفسها ومجاعتها، ويظهر ذلك يف جنسي النَّمل والنَّحل. 

فقد ُشوِهد أنَّ النَّمل إذا عثر على عسل يف وعاء، ومل يتمكَّن ِمن الوصول 
يتعاون  فإنَّه  العسل،  بينه وبني هذا  إليه مباشرة؛ لوجود ماء أو سائل حيول 
ومتوت،  بالسَّائل  فتلتصق  أخرى  بعد  ِفَرٌق  فتتقدَّم  انتحاريَّة؛  فدائيَّة  بطريقة 
عليها  يعرب  امليِّت  النَّمل  جثث  ِمن  قنطرة  تتكون  حىت  مثلها  غريها  وتتقدَّم 
األحياء الباقون، فيدخلون الوعاء، ويصلون إىل العسل، ويبلغون مأرهبم. هذا 

يف حال الُيْسر والغذاء. 

أمَّا يف حال الُعْسر والتَّعرُّض للمخاطر: فإنَّ جماميع النَّمل إذا تعرَّضت لتيَّار 
مائي داهم - مثاًل - فإنَّ بعضها ميسك ببعض مثَّ تكوِّن كتلة كرويَّة متماسكة 
يَّار، مثَّ تعمل حركتني يف آن واحد، إحدامها: تتحرَّك فيها  تتحمَّل اندفاع التـَّ
األرجل كاجملاديف يف اجتاه واحد حنو أقرب شاطئ، والثَّانية: حركة دائريَّة ِمن 
أعلى إىل أسفل؛ ليتم تقاسم التَّنفُّس بني اجلميع، فإذا ما تنفَّس َمن يف األعلى 
حصل انقالب؛ لريتفع َمن يف جهة القاع، فيأخذ حظه ِمن النَّفس، وهكذا 

يف حركة دائريَّة حىت يبلغوا شاطئ األمان. 

وهب  َمن  وسبحان  هدى.  مثَّ  َخْلَقه  شيء  أعطى كلَّ  الذي  فسبحان 
اإلنسان العقل املفكِّر ليتأسَّى ويعترب ويكتشف ويرقى بفكره - بعد هداية اهلل 

وتوفيقه - ليكون خريًا ِمن األنعام. 

أمَّا النَّحل فنظامه يف تكوين مملكته، وإنتاج عسله، وترتيب األعمال بني 
أفراد خليَّته، فَعَجٌب ُعَجاب يف التَّعاون والتَّناوب، وهلل يف خلقه شؤون())).

))) ))جملة البحوث اإلسالمية(( العدد ))5(، ربيع األول - مجادى الثانية، 8)4)هـ، )98)-99)).
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فهذه األمثلة وغريها، تبنيِّ عظيم قدرته سبحانه وتعاىل يف الكون، الذي 
فطر مجيع املخلوقات على التَّعاون والتَّكافل والتَّآزر.

حكٌم وأمثاٌل يف التَّعاون:
- يف اجلريرة تشرتك العشرية.

ُيْضَرب يف احلثِّ على املواساة والتَّعاون))).

- هل ينهض البازي بغري جناٍح؟

ُيْضَرب يف احلثِّ على التَّعاون والِوفَاق))).

- بالسَّاعدين تبطش الكفَّان.

ُيْضَرب يف تعاون الرَّجلني وتساعدمها وتعاضدمها يف األمر))).

َرًة. - بال محاٌر فاستبال َأمحِْ
أي محلهنَّ على البول. ُيْضَرب يف تعاون القوم على ما تكرهه)4).

ِمن أقوال احلكماء:
اعتقاد  حقوقه  فأوَّل  نفسه،  عديل  جعلك  فقد  مبودَّته  لك  جاد  َمن   -
مودَّته، مثَّ إيناسه واالنبساط إليه يف غري حمرَّم، مثَّ نصحه يف السِّرِّ والعالنية، مثَّ 
ختفيف األثقال عنه، مثَّ معاونته فيما ينوبه ِمن حادثة، أو يناله ِمن نكبة، فإنَّ 

مراقبته يف الظَّاهر نفاق، وتركه يف الشِّدَّة ُلْؤم)5).

))) ))املعجم الوسيط(( )ص 6))).
))) ))جممع األمثال(( للنيسابوري ))/404).

))) ))املصدر السابق(( ))/95).

)4) ))املصدر السابق(( ))/98).
نْيا والدِّين(( للماوردي )ص 76)). )5) ))أدب الدُّ
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حني التَّعاون باألعمال، وفضيلة التِّجَّار التَّعاون باألموال،  - فضيلة الفالَّ
وفضيلة امللوك التَّعاون باآلراء والسِّياسة، وفضيلة العلماء التَّعاون باحِلَكم))). 

عر: التَّعاون يف واحة الشِّ

قال الشَّاعر:
نفــٌس وال ازدهــرْت أرٌض بعمــراِن)))لــوال التَّعــاوُن بــنَي النَّــاِس مــا شــرفْت

ويرحم اهلل شوقي حيث يقول:
ُعلويــٌة قــوٌَّة  التَّعــاون  األشــياَء)))إنَّ  وتبــدُع  الرِّجــاَل  تبــين 

وقال آخر:
بذخــريٍة الفــىت  مــال  مــا  الذخائــُر)4)لعمــُرك  الثِّقــاِت  إخــواَن  ولكــن 

وقال آخر:
بنفِســه كلٌّ  اإلخــواُن  الشــدائُد)5)يُعرِّفُــك  عرَّفتــك  مــا  أٍخ  وخــرُي 

وقال آخر: 
بالئِــه يف  صاحــيب  أو  أخــي  وأقُعــُدأُِعــني  الزَّمــاُن  عــضَّ  إذا  أقــوُم 
ينوهُبــم فيمــا  اإلخــواَن  يفــرِد  مفــرُد)6)وَمــن  وهــو  مــرًَّة  الليــايل  تَـنُـــْبه 

))) ))الكشكول(( لبهاء الدين اهلمذان ))/89)).
))) ))صيد األفكار يف األدب واألخالق واحلكم(( حلسني املهدي )ص )0)).

))) ))املصدر السابق((.
)4) ))عيون األخبار(( البن قتيبة الدينوري ))/4).

)5) ))صيد األفكار يف األدب واألخالق واحلكم(( حلسني املهدي )ص 87).
)6) ))التذكرة السعدية(( حملمد بن عبد الرمحن العبيدي )ص: )))).
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وقال حافظ إبراهيم:
جانبُــه َعــزَّ  مللــٍك  تعجــنبَّ  أثــرَا)))ال  لــه  تنظــْر  مل  التَّعــاوُن  لــوال 

وقال آخر:
لــه أًخــا  ال  َمــن  إنَّ  أخــاك  ســالِحأخــاك  بغــرِي  اهليجــا  إىل  كســاٍع 
وهــل ينهــُض البازي))) بغــري جناِح)))وإنَّ ابَن عمِّ املرِء - فاعلْم - جناُحه

وهلل درُّ القائل:
اعــرتَى إذا  بَــينَّ  يــا  مجيًعــا  آحــاَداكونــوا  تتفرَّقــوا  وال  َخطــٌب 
ــرًا تكسُّ اجتمعــن  إذا  الِقــداُح  أفــراَدا)4)تــأىب  تكسَّــرت  افرتقــن  وإذا 

وقال آخر: 
وحاضــرٍة  بَــدٍو  ِمــن  للنَّــاِس  بعٌض لبعٍض وإن مل يشعروا خدُم)5)النَّــاُس 

وقال آخر:
توزَّعتــه الثَّقيــُل  العــبُء  رقــاُب القــوِم خــفَّ علــى الرِّقــاِب)6)إذا 

وقال آخر:
قاعــٌد قــال  قائــٌم  منهــم  قــام  رشــدَت فــال غــرٌم عليــك وال َخــْذُلوإن 

))) ))صيد األفكار يف األدب واألخالق واحلكم(( حلسني املهدي )ص )0)).
منظور  البن  العرب((  ))لسان  انظر:  الصقور.  من  تصيد، ضرب  اليت  البزاة  واحد  البازي:   (((

.(7(/(4(
))) ))عيون األخبار(( البن قتيبة الدينوري ))/4).

)4) ))صيد األفكار يف األدب واألخالق واحلكم(( حلسني املهدي )ص 86).
)5) ))موارد الظمآن لدروس الزمان(( لعبد العزيز السلمان )55/4)).

)6) ))صيد األفكار يف األدب واألخالق واحلكم(( حلسني املهدي )ص )0)).
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وقال آخر: 
تبيَّنــْت  األمــوَر  تأمَّلنــا  مــا  خــادُم)))إذا  للقــوِم  القــوِم  وأمــرُي  لنــا 

وقال آخر:
نابِــه َحــدُّ  َذرَا  منَّــا  ســيٌِّد  ُمْقــَرِم)))إذا  آَخــَر  نــاُب  ِفينــا  ــَط)))  خَتَمَّ

وقال أحد الشُّعراء:
كثــريٍة أمــوٍر  يف  رجــاٍل  مســاعُدمهــوُم  صديــٌق  نْيــا  الدُّ ِمــن  ومهِـّـي 
فجسمامها جسمان والرُّوُح واحُد)4)نكــوُن كــروٍح بــنَي جســمني ُقســمْت

وقال آخر:
منــــــــــــلــــــــــــًة رأيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُت  اجلـــــــــــبـــــــــــالإنِّ  بـــــــــــــــــني  حـــــــــــــــــــــــــــريٍة  يف 
الـــــــطَـّــــــعـــــــاِم محــــــــــــَل  ــْع  ــ ــطــ ــ ــ ــت ــ ــســ ــ ــ ت وحــــــــــــــــَدهــــــــــــــــا فــــــــــــــــــوق الــــــــــــــرِّمــــــــــــــالمل 
تــــــــعــــــــيــــــــنُــــــــهــــــــا فـــــــــــاحلـــــــــــمـــــــــــُل مـــــــــالنـــــــــــــــــــــــادت عـــــــــلـــــــــى أخـــــــــــــــــــــــٍت هلـــــا
محـــــــــــلَـــــــــــه يـــــــــســـــــــتـــــــــطـــــــــيـــــــــعـــــــــا  ــــــــــــــــــرا قــــــــــــــــــــــــــواًل يـُــــــــــــــــَقــــــــــــــــالمل  تــــــــــــــــــذكَّ
فــــــــــــاخلــــــــــــري يـــــــــــــــــــأيت بــــــــــالــــــــــوصــــــــــالتـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــاونـــــــــــــــــــــوا مجــــــــيــــــــعــــــــكــــــــم
جـــــــــــــــــــــــــاءوا مجـــــــــيـــــــــًعـــــــــا بـــــــاحلـــــــبـــــــالنــــــــــــــــــــــــــادت عـــــــــــلـــــــــــى إخــــــــــــــــواِنــــــــــــــــا
حمـــــــــالجـــــــــــــــــــــــــــــرُّوا مــــــــــــًعــــــــــــا طــــــــعــــــــاَمــــــــهــــــــم شـــــــــيـــــــــئًـــــــــا  يـــــــــــعـــــــــــرفـــــــــــوا  مل 

وقال حافظ إبراهيم:
زلٌة نا لنِّيِل  ا ي  د بوا لـــمَّت  أ ا  ذ ــاِم تضطرُبإ لشَّ باتت هلا راسياُت ا

))) ))موارد الظمآن لدروس الزمان(( لعبد العزيز السلمان )56/4)).
))) التخمط هو: األخذ والقهر بغلبة. ))لسان العرب(( البن منظور )97/7)).

))) القرم من الرجال: )السيد( املعظم. انظر: ))تاج العروس(( للزبيدي )))/)5)).
)4) ))صيد األفكار يف األدب واألخالق واحلكم(( حلسني املهدي )ص 666).
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أمٍل منتحــُبوإن دعـــــــــا يف ثـــــــــرى األهـــــــــرام ذو  ن  لبنا را  ذ يف  به  جا أ  
ودَّمهــا واألردُن  تصافحْت منهما األمواُه والعشــُب)))لو أخلص النِّيــُل 

وقال آخر:
ميارُســه  مــا  ألمــٍر  عضــٍو  ال مشي للكفِّ بل متشي به القدُم)))وكلُّ 

وقال أمحد حمرم:
وقســُتها  احليــاِة  أســباَب  وجنــاُحوبلــوُت  قــوٌَّة  التَّعــاوُن  فــإذا 

وقال آيًضا:
أنــاٍس  يف  التَّعــاوُن  ضــاع  الضَّائعينــا)))وإن  يف  آثاُرهــم  َعفــت 

))) ))ديوان حافظ إبراهيم(( )ص 69)).
))) ))موارد الظمآن لدروس الزمان(( لعبد العزيز السلمان )56/4)).

))) ))ديوان حمرَّم(( ألمحد حمرم ))/)59).
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التَّواُضع

معنى التَّواُضع لغًة واصطالًحا:
معنى التَّواُضع لغًة:  •

التواضع التذلل، يـَُقال: وَضَع ُفالٌن نـَْفَسُه وْضًعا، وُوُضوًعا بالضَّم، َوَضَعًة، 
بالَفْتِح: أي أذهلَّا. وتـََواَضَع الرَُّجُل: إذا َتَذلََّل، وقيل: َذلَّ وخَتاَشَع))).

معنى التَّواُضع اصطالًحا:  •

ؤس، وإظهار اخلمول، وكراهية التَّعظيم، والزِّيادة يف  التَّواُضع هو: )ترك الرتَّ
اإلكرام، وأن يتجنَّب اإلنسان املباهاة مبا فيه ِمن الفضائل، واملفاخرة باجلاه 

واملال، وأن يتحرَّز ِمن اإلعجاب والِكرْب())).

وقيل هو: )رضا اإلنسان مبنزلة دون ما يستحقُّه فضله ومنزلته. وهو وسٌط 
بني الِكرْب والضَِّعة، فالضَِّعة: وضع اإلنسان نفسه مكانًا يزري به بتضييع حقِّه. 

والِكرْب: رفع نفسه فوق قدره())).

وقيل هو: )إظهار التَّنزُّل عن املرتبة ملن يراد تعظيمه، وقيل: هو تعظيم َمن 
فوقه فضله()4).

فات: الفرق بني التَّواُضع وبعض الصِّ
الفرق بني التَّواُضع والتَّذلُّل:  •

)أنَّ التَّذلُّل: إظهار العجز عن مقاومة َمن يتذلَّل له.

))) ))العني(( للفراهيدي ))/96)(، ))تاج العروس(( ملرتضى الزبيدي )))/)4)).
))) ))هتذيب األخالق(( للجاحظ )ص 5)).

))) ))الذَّريعة إىل مكارم الشَّريعة(( للرَّاغب األصفهان )ص 99)).
)4) ))فتح الباري(( البن حجر )))/)4)).



التَّواُضع75       موسوعة األخالق

والتَّواُضع: إظهار ُقْدَرة َمن يتواضع له، سواًء كان ذا ُقْدَرة على املتواضع أو 
ال، أال ترى أنَّه يـَُقال العبد: متواضع خَلدمه، أي: يعاملهم معاملة َمن هلم عليه 
ُقْدَرة، وال يـَُقال: يتذلَّل هلم؛ ألنَّ التَّذلُّل: إظهار العجز عن مقاومة املَتَذلَّل له، 

وأنَّه قاهر، وليست هذه صفة املِلك مع خدمه())).

الفرق بني التَّواُضع واخلشوع:  •

)التَّواُضع: يعترب باألخالق واألفعال الظَّاهرة والباطنة.

واخلشوع: يقال باعتبار اجلوارح، ولذلك قيل: إذا تواضع القلب خشعت 
اجلوارح())).

غيب يف التَّواُضع: التَّ
أوًل: يف القرآن الكريم

ۇژ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ژۓ  ــاىل:  ــعــ ــ ت اهلل  قـــــال   -
]الفرقان: )6[، قال ابن القيِّم: )أي: سكينة ووقــارًا، متواضعني غري أشرين 
ين، قال احلسن: علماء حلماء. وقال حممَّد بن احلنفيَّة:  وال َمرِحني وال متكربِّ
أصحاب وقار وعفَّة، ال يسفِّهون، وإن ُسِفه عليهم حلموا. والَهْون -بالفتح- 
ــَوان فاملفتوح منه: صفة أهل  يف اللُّغة: الــرِّفــق والــلِّــني، واهلُـــون -بــالــضَّــم-: اهلَـ

اإلميان، واملضموم صفة أهل الُكْفران، وجزاؤهم ِمن اهلل النِّريان())).
)وقال تعاىل خماطًبا رسوله، ممتنًّا عليه وعلى املؤمنني فيما َأالن به قلبه على أمَّته 

املتَّبعني ألمره، التَّاركني لزجره، وأطاب هلم لفظه، ژپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ 

))) ))الفروق اللغوية(( أليب هالل العسكري )ص )))).
))) ))املصدر السابق(( )ص 6))).
))) ))مدارج السَّالكني(( ))/08)).
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ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چژ ]آل عمران: 59)[)))).

- كما أمره اهلل سبحانه وتعاىل أن يلني جانبه للمؤمنني، وأن يتواضع هلم، 
فقال: ژ ۇئ ۆئ ۆئژ ]احلجر: 88[.

قال القرطيبُّ يف تفسري هذه اآلية: )أي: أَِلن جانبك ملن آمن بك، وتواضْع 
هلم())).

ڈژ  ڎ     ڎ     ڌ     ڌ     ژڍ     قائــل:  ِمــن  عــزَّ  وقــال 
]الشُّعراء: 5))[.

م  - ووصف اهلل سبحانه وتعاىل أصحاب النَّيبِّ صلى اهلل عليه وسلم بأنَّ
فُّع  )يظهرون العطف واحلُنـُوَّ والتَّواُضع للمؤمنني، ويظهرون الشِّدَّة والغلظة والرتَّ

على الكافرين())) حيث قال: ژڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 
ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےژ ]املائدة: 54 [.

وقال ابن كثري: )هذه صفات املؤمنني الُكمَّل أن يكون أحدهم متواضًعا 
ألخيه ووليِّه، متعزِّزًا على خصمه وعدوِّه، كما قال تعاىل: ژٱ ٻ ٻٻ 

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀژ ]الفتح: 9)[))4).

وقال ابن القيِّم: )لـمَّا كان الذُّل منهم ُذلَّ رمحة وعطف وشفقة وإخبات، 
اه بأداة على تضميًنا ملعان هذه األفعال، فإنَّه مل يرد به ُذلَّ اهلوان الذي  عدَّ
ا هو ُذلُّ اللِّني واالنقياد الذي صاحبه ذلول، فاملؤمن ذلول  صاحبه ذليل، وإمنَّ

))) ))تفسري القرآن العظيم(( البن كثري ))/48)).
))) ))اجلامع ألحكام القرآن(( )0)/56).

))) ))فتح القدير(( للشَّوكان ))/75).
)4) ))تفسري القرآن العظيم(( ))/6))).
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كما يف احلديث: املؤمن كاجلمل الذَّلول، واملنافق والفاسق ذليل())).

- وقوله تعاىل: ژڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 
ۈ ٴۇ ۋژ ]اإلسراء: 4)[، )حيث أمر اهلل بالتَّواُضع للوالدين ذالًّ هلما 

ورمحة واحتسابًا لألجر())).

وقال سبحانه: ژې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ 
ۆئۆئ ۈئ ۈئژ ]القصص: )8[.

قال ابن كثري: )خيرب تعاىل أنَّ الدَّار اآلخرة ونعيمها املقيم الذي ال حيول 
وال يزول، جعلها لعباده املؤمنني املتواضعني، ژائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئژ، 

أي: ترفُـًّعا على خلق اهلل وتعاظًما عليهم وجتبُـّرًا هبم، وال فساًدا فيهم())).

نَّة النبوية ثانًيا: يف السُّ

رغَّب اإلسالم يف التَّواُضع وحثَّ عليه ابتغاء مرضات اهلل، وأنَّ َمن تواضع 
تدلُّ  النَّبويَّة  السُّنَّة  ِمن  بالرِّفعة، وقد وردت نصوٌص  تواضعه  اهلل على  جازاه 

على ذلك:
- منها قوله صلى اهلل عليه وسلم: ))ما نقصت صدقة ِمن مال، وما زاد 

اهلل عبًدا بعفٍو إالَّ عزًّا، وما تواضع أحد هلل إالَّ رفعه اهلل(()4).
قال القاضي عياض يف قوله صلى اهلل عليه وسلم ))وما تواضع أحد هلل إالَّ 
نْيا جزاًء  رفعه اهلل((: )فيه وجهان: أحدمها: أنَّ اهلل تعاىل مينحه ذلك يف الدُّ

))) ))مدارج السَّالكني(( ))/7))).
))) ))تيسري الكرمي الرَّمحن(( لعبد الرَّمحن السعدي ))/456).

))) ))تفسري القرآن العظيم(( )58/6)).
)4) رواه مسلم )588)( ِمن حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه.
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على تواضعه له، وأنَّ تواضعه يـُْثِبُت له يف القلوب حمبًَّة ومكانًة وعزًَّة.

والثَّان: أن يكون ذلك ثوابه يف اآلخرة على تواضعه())).

- وعن عياض بن محار رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وسلم: ))إنَّ اهلل أوحى إيلَّ أن تواضعوا حىت ال يفخر أحٌد على أحد، وال 

يبغي أحٌد على أحٍد(())).

أو  يتواضع كلُّ واحد لآلخر، وال يرتفَّع عليه، بل جيعله مثله  )يعين: أن 
يكرمه أكثر، وكان ِمن عادة السَّلف رمحهم اهلل: أنَّ اإلنسان منهم جيعل َمن 
هو أصغر منه مثل ابنه، وَمن هو أكرب مثل أبيه، وَمن هو مثله مثل أخيه، 
فينظر إىل ما هو أكرب منه نظرة إكرام وإجالل، وإىل َمن هو دونه نظرة إشفاق 
ورمحة، وإىل َمن هو مثله نظرة مساواة، فال يبغي أحٌد على أحد، وهذا ِمن 
عزَّ وجلَّ  بالتَّواُضع هلل  أي  هبا،  يتَّصف  أن  اإلنسان  على  اليت جيب  األمور 

وإلخوانه ِمن املسلمني())).

- وعن معاذ بن أنس اجلهين رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وسلم: ))َمن ترك اللِّباس تواضًعا للَّه، وهو يقدر عليه دعاه اهلل يوم القيامة 

ه ِمن أيِّ حلل اإلميان شاء يلبسها(()4). على رءوس اخلالئق حىت خيريِّ

قال ابن عثيمني: )وهذا يعين أنَّ اإلنسان إذا كان بني أناس متوسِّطي احلال 
ال يستطيعون اللِّباس الرَّفيع، فتواضع وصار يلبس مثلهم، لئالَّ تنكسر قلوهبم، 

))) ))إكمال املْعِلم شرح صحيح مسلم(( للقاضي عياض )59/8).
))) رواه مسلم )865)( ِمن حديث عياض بن محار رضي اهلل عنه .

))) ))شرح رياض الصَّاحلني(( البن عثيمني ))/4)5).
)4) رواه الرتِّمذي ))48)( ِمن حديث معاذ بن أنس رضي اهلل عنه. وحسَّنه،  وصحَّحه األلبان يف 

))صحيح اجلامع(( )45)6). 
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ولئالَّ يفخر عليهم، فإنَّه ينال هذا األجر العظيم، أمَّا إذا كان بني أناس قد 
أنعم عليهم، ويلبسون الثِّياب الرَّفيعة لكنَّها غري حمرَّمة، فإنَّ األفضل أن يلبس 
مثلهم؛ ألنَّ اهلل تعاىل مجيل حيبُّ اجلمال، وال شكَّ أنَّ اإلنسان إذا كان بني 
أناس رفيعي احلال، يلبسون الثِّياب اجلميلة، ولبس دونم فإنَّ هذا يـَُعدُّ لباَس 

شهرة؛ فاإلنسان ينظر ما تقتضيه احلال())).

- وعن حارثة بن وهب رضي اهلل عنه أنَّه مسع النَّيبَّ صلى اهلل عليه وسلم 
يقول: ))أال أخربكم بأهل اجلنَّة؟ قالوا: بلى. قال صلى اهلل عليه وسلم: كلُّ 
ضعيف متضعِّف، لو أقسم على اهلل ألبرَّه. مثَّ قال:أال أخربكم بأهل النَّار؟ 

قالوا: بلى. قال: كلُّ عتلٍّ))) جوَّاٍظ))) مستكرب(()4).

قال القاضي عياض: )وقوله يف أهل اجلنَّة: ))كلُّ ضعيٍف متضعِّف((... 
التَّواُضع  النَّار، وَمَدح  اليت هي صفة أهل  الِكبـَْرياء واجلربوت  هو صفة نفي 

واخلمول، والتَّذلُّل هلل عزَّ وجلَّ، وحضَّ عليه()5).
- عن أيب الدَّرداء رضي اهلل عنه قال: مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه 
ْنَصرون بضعفائكم(()6). ْرزَقون وتـُ ا تـُ وسلم يقول: ))ابغون يف ضعفائكم، فإمنَّ

))) ))شرح رياض الصاحلني(( )7/4))-8))).
))) عتلٍّ: اجلايف الشديد اخلصومة بالباطل وقيل اجلايف الفظ الغليظ. انظر: ))شرح مسلم(( للنووي 

.((88/(7(
))) اجلوَّاظ: اجلموع املنوع وقيل كثري اللحم املختال يف مشيته وقيل القصري البطني وقيل الفاخر. 

انظر: ))شرح مسلم(( للنووي )7)/88)).
)4) رواه البخاري )8)49(، ومسلم ))85)( ِمن حديث حارثة بن وهب رضي اهلل عنه .

)5) ))إكمال اُلْمِعلم شرح صحيح مسلم(( للقاضي عياض )8/)8)).
)6) رواه أبو داود )594)(، والرتِّمذي ))70)(، وابن حبان )))/85) )4767( ِمن حديث 
البزار يف ))البحر  مذي: حسن صحيح. وحسَّن إسناده  الرتِّ الدَّرداء رضي اهلل عنه. قال  أيب 

الزخار(( )0)/75(، والنووي يف ))اخلالصة(( ))/)87). 
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قال الطِّييبُّ يف معىن احلديث: )فيه نٌي عن خمالطة األغنياء، وحتذيٌر ِمن 
التَّكربُّ على الفقراء، واحملافظة على جرب خواطرهم، وهلذا قال لقمان البنه: ال 

حتقرنَّ أحًدا خلُْلَقان ثيابه؛ فإنَّ ربَّك وربَّه واحٌد.

وقال ابن معاذ: حبُّك الفقراء ِمن أخالق املرسلني، وإيثارك جمالستهم ِمن 
عالمات الصَّاحلني، وفرارك منهم ِمن عالمات املنافقني())).

لف والعلماء يف التَّواُضع: أقوال السَّ
العبادة:  أفضل  لتغفلون  )إنَّكم  قالت:  عنها،  اهلل  رضي  عائشة  عن   -

التَّواُضع())).

- وقال معاذ بن جبل رضي اهلل عنه: )ال يبلغ عبٌد ُذَرى اإلميان حىت يكون 
نْيا أحبَّ إليه ممَّا َكثُر، ويكون  التَّواُضع أحبَّ إليه ِمن الشَّرف، وما قلَّ ِمن الدُّ
َمن أحبَّ وأبغض يف احلقِّ سواء، حيكم للنَّاس كما حيكم لنفسه وأهل بيته())).

، وينقاد  - و)ُسِئل الفضيل بن عياض عن التَّواُضع، فقال: خيضع للحقِّ
له، ويقبله ممَّن قاله()4). 

- وقال ابن املبارك: )رأس التَّواُضع أن تضع نفسك عند َمن هو دونك يف 
نعمة الدُّنْيا حىت تـُْعِلمه أن ليس لك بدنياك عليه فضل، وأن ترفع نفسك عمَّن 

))) ))فيض القدير(( للمناوي ))/09)).
))الزُّهد((  يف  املبارك  وابن   ،)((85((  (405/(0( الكربى((  ))السنن  يف  النسائي  رواه   (((
))/)))(، وأبو داود يف ))الزُّهد(( )86)( ِمن حديث األسود بن يزيد رمحه اهلل. وقال ابن 
حجر العسقالن يف ))األمايل املطلقة(( )96(: حسن غريب، اْخُتلف فيه على ابن املبارك، 

واملشهور عنه أنَّه موقوف.
))) رواه ابن املبارك يف ))الزُّهد(( ))/)5( ِمن حديث مكحول رمحه اهلل.

)4) ))مدارج السَّالكني(( البن قيِّم اجلوزيَّة ))/9))).
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هو فوقك يف نعمة الدُّنْيا، حىت تـُْعِلمه أنَّه ليس له بدنياه عليك فضل())). 

- وعن إبراهيم بن أيب عبلة قال: )رأيت أمَّ الدَّرداء مع نساء املساكني 
جالسة ببيت املقدس())).

- وقال قتادة: )َمن أُْعِطي مااًل أو مجااًل وثيابًا وعلًما، مثَّ مل يتواضع، كان 
عليه وبااًل يوم القيامة())). 

- وقال حيىي بن احلكم بن أيب العاص لعبد امللك: )أيُّ الرِّجال أفضل؟ 
قال: َمن تواضع عن رفعة، وزهد على ُقْدَرة، وترك النُّصرة على قومه()4).

- وقال إبراهيم بن شيبان: )الشَّرف يف التَّواُضع، والعزُّ يف التَّقوى، واحلرِّية 
يف القناعة()5). 

أبيه قال:  - وقال علوان بن داود البجلي: حدَّثين شيٌخ ِمن مهدان عن 
ببابه سنًة ال  الَكاَلع، فأقمت  )بعثين قومي يف اجلاهليَّة خبيٍل أهدوها لذي 
أِصُل إليه، مثَّ أشرف إشرافًة على النَّاس ِمن ُغْرَفة له، فخرُّوا له سجوًدا، مثَّ 
جلس فلقيته باخليل، فقبلها، مثَّ لقد رأيته حبمص وقد أسلم، حيمل بالدِّرهم 

اللَّحم، فيبتدره قومه ومواليه فيأخذونه منه فيأىب تواضًعا، وقال:
إذا كانــت كــذا نْيــا  الدُّ لــذي  أذىأفٍّ  يف  يــوم  كلَّ  منهــا  أنــا 
َمــن قيــل  مــا  إذا  كنــت  ذاولقــد  قيــل  معاًشــا  النَّــاس  أنعــم 
شــقوة بعيــش  لــت  بُدِّ حبَّــذا)6)مثَّ  شــقاء  هــذا  حبَّــذا 

نْيا )ص )4)). ))) ))التواضع واخلمول(( البن أيب الدُّ
))) ))املصدر السابق(( )ص 49)).
))) ))املصدر السابق(( )ص )4)).
)4) ))املصدر السابق(( )ص 44)).

)5) ))مدارج السَّالكني(( البن قيِّم اجلوزيَّة ))/0))).

نْيا )ص 46)). )6) ))التواضع واخلمول(( البن أيب الدُّ
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- وعن صاحل املرِّيِّ قال: )خرج احلسن ويونس وأيوب يتذاكرون التَّواُضع، 
فقال هلما احلسن: وهل تدرون ما التَّواُضع؟ التَّواُضع: أن خترج ِمن منزلك فال 

تلق مسلًما إالَّ رأيت له عليك فضاًل())).
- )وويل أبو هريرة رضي اهلل عنه إمارًة مرًَّة، فكان حيمل حزمة احلطب على 

ظهره، يقول: طرِّقوا لألمري())).
- وقال حيىي ابن أيب كثري: )رأس التَّواُضع ثالث: أن ترضى بالدُّون ِمن 
والسُّمعة  املدحة  ِمن  تكره  بالسَّالم، وأن  لقيته  َمن  تبدأ  اجمللس، وأن  شرف 

والرِّياء بالربِّ())).

فوائد التَّواُضع:
)- أنَّ التَّواُضع يرفع املرء قدرًا ويـُْعِظم له خطرًا ويزيده نباًل )4).

)- التَّواُضع يؤدِّي إىل اخلضوع للحقِّ واالنقياد له)5).
؛ ألنَّه طاعة هلل ورجوع إىل الصَّواب)6). )- التَّواُضع هو عني العزِّ

4- يكفي املتواضع حمبَّة عباد اهلل له، ورفع اهلل إيَّاه)7).
نْيا، ويزيل الشَّحناء بني النَّاس، ويريح  5- التَّواُضع فيه مصلحة الدِّين والدُّ

ِمن تعب املباهاة واملفاخرة)8).

نْيا )ص 54)). ))) ))التواضع واخلمول(( البن أيب الدُّ
))) رواه ابن عساكر يف ))تاريخ دمشق(( )67/)7)).
نْيا )ص 55)). ))) ))التواضع واخلمول(( البن أيب الدُّ
)4) ))روضة العقالء(( البن حبان البسيت )ص )6).

)5) ))األخالق اإلسالميَّة(( حلسن املرسي -بتصرُّف- )ص 09)).
)6) ))املصدر السابق((.
)7) ))املصدر السابق((.

)8) ))فتح الباري(( البن حجر بتصرُّف )))/)4)).
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6- التَّواُضع ُيْكِسب السَّالمة، ويورث األلفة، ويرفع احلقد، ويُْذِهب الصَّد))).

7- مثرة التَّواُضع احملبَّة، كما أنَّ مثرة القناعة الرَّاحة، وإنَّ تواضع الشَّريف 
يزيد يف شرفه، كما أنَّ تكربُّ الوضيع يزيد يف ِضَعِته))).

8- التَّواُضع يؤلِّف القلوب، ويفتح مغاليقها، وجيعل صاحبه جليل القدر، 
رفيع املكانة.

أقسام التَّواُضع:
)التَّواُضع تواضعان: أحدمها حممود، واآلخر مذموم. والتَّواُضع احملمود: ترك 
التَّطاول على عباد اهلل واإلزراء هبم. والتَّواُضع املذموم: هو تواضع املرء لذي 
نْيا رغبًة يف دنياه، فالعاقل يلزم مفارقة التَّواُضع املذموم على األحوال كلِّها،  الدُّ

وال يفارق التَّواُضع احملمود على اجلهات كلِّها())).

التَّواُضع احملمود على نوعني: 
اجتنابًا،  نيه  وعند  امتثااًل،  اهلل  أمر  عند  العبد  )تواضع  األوَّل:  النَّوع   
فإنَّ النَّفس لطلب الرَّاحة تتلكأ يف أمره، فيبدو منها نوع إباء وِشرَاد هربًا ِمن 
العبوديَّة وتثبت عند نيه طلًبا للظَّفر مبا ُمِنع منه، فإذا وضع العبد نفسه ألمر 

اهلل ونيه فقد تواضع للعبوديَّة. 

وكربيائه،  لعزَّته  وخضوعه  وجالله  الرَّب  لعظمة  تواضعه  الثَّاني:  والنَّوع   
فكلَّما مشخت نفسه ذكر عظمة الرَّب تعاىل وتفرُّده بذلك، وغضبه الشَّديد 
على َمن نازعه ذلك، فتواضعت إليه نفسه، وانكسر لعظمة اهلل قلبه، واطمأنَّ 

))) ))روضة العقالء(( البن حبان البسيت )ص )6).
))) ))املصدر السابق((.

))) ))املصدر السابق(( )ص 59).
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غري  ِمن  األوَّل  يستلزم  وهو  التَّواُضع،  غاية  فهذا  لسلطانه،  وأخبت  هليبته 
عكس، واملتواضع -حقيقًة- َمن ُرزِق األمرين، واهلل املستعان())). 

التَّواُضع املذموم:
قال ابن القيِّم: )وِمن التَّواُضع املذموم: املهانة. والفرق بني التَّواُضع واملهانة: 
أنَّ التَّواُضع يتولَّد ِمن بني العلم باهلل سبحانه ومعرفة أمسائه وصفاته ونعوت 
جالله، وتعظيمه وحمبَّته وإجالله، وِمن معرفته بنفسه وتفاصيلها وعيوب عملها 
وآفاهتا، فيتولَّد ِمن بني ذلك كلِّه ُخُلٌق هو التَّواُضع وهو انكسار القلب هلل، 
وخفض جناح الذُّل والرَّمحة بعباده، فال يرى له على أحٍد فضاًل، وال يرى له 
ا  عند أحٍد حقًّا، بل يرى الفضل للنَّاس عليه، واحلقوق هلم ِقبـََله، وهذا ُخُلٌق إمنَّ

يعطيه اهلل عزَّ وجلَّ َمن حيبُّه ويكرمه ويقرِّبه. 
وأمَّا املهانة: فهي الدَّناءة واخِلسَّة، وبذل النَّفس وابتذاهلا يف نيل حظوظها 
وشهواهتا، كتواضع السَِّفل يف نيل شهواهتم، وتواضع املفعول به للفاعل، 
ال  ِضَعٌة  فهذا كلُّه  منه،  حظِّه  نيل  يرجو  ملن  حظٍّ  طالب كلِّ  وتواضع 
تواضع، واهلل سبحانه حيبُّ التَّواُضع، ويبغض الضَِّعة واملهانة، ويف الصَّحيح 
عنه: وأُوحى إيلَّ أن تواضعوا حىت ال يفخر أحٌد على أحٍد، وال يبغي أحٌد 

على أحٍد))))))).
درجات التَّواُضع:

ذكر أبو إمساعيل اهلرويُّ للتواضع ثالث درجات، فقال:

)الدَّرجة األولى: التَّواُضع للدِّين، وهو أن ال يعاِرض مبعقوٍل منقواًل، وال 

))) ))الروح(( البن القيِّم )ص 4))).
))) رواه مسلم )865)( ِمن حديث عياض بن محار رضي اهلل عنه.

))) ))الروح(( )ص 4))).
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يتَّهم للدِّين دلياًل، وال يرى إىل اخلالف سبياًل())).

قال ابن القيِّم: )التَّواُضع للدِّين: هو االنقياد ملا جاء به الرَّسول، واالستسالم 
له واإلذعان، وذلك بثالثة أشياء:

األوَّل: أن ال يعاِرض شيًئا ممَّا جاء به بشيء ِمن املعاَرَضات األربعة السَّارية 
يف العامل املسمَّاة: باملعقول والقياس والذَّوق والسِّياسة. 

نصوص  عارضوا  الذين  املتكلِّمني،  ِمن  الِكرْب  أهل  للمنحرفني  فاألولى: 
العقل  قدَّمنا  والنَّقل:  العقل  تعارض  إذا  وقالوا:  الفاسدة،  مبعقوالهتم  الوحي 
ِمن  ين  للمتكربِّ والثَّان:  تأويل،  عزل  وإمَّا  تفويض،  عزل  إمَّا  النقل؛  وعزلنا 
املنتسبني إىل الفقه، قالوا: إذا تعارض القياس والرَّأي والنُّصوص: قدَّمنا القياس 
ين املنحرفني ِمن املنتسبني إىل  على النَّص ومل نلتفت إليه، والثَّالث: للمتكربِّ
الذَّوق واحلال،  الذَّوق واألمر: قدَّموا  التَّصوف والزُّهد، فإذا تعارض عندهم 
اجلائرين،  واألمراء  الوالة  ِمن  املنحرفني  ين  للمتكربِّ والرَّابع:  باألمر،  يعبؤوا  ومل 
إذا تعارضت عندهم الشَّريعة والسِّياسة: قدَّموا السِّياسة ومل يلتفتوا إىل حكم 

الشَّريعة، فهؤالء األربعة: هم أهل الِكرْب. والتَّواُضع: التَّخلُّص ِمن ذلك كلِّه.

أو  الدِّاللة  فاسد  يظنُّه  الدِّين، حبيث  أدلَّة  ِمن  دلياًل  يتَّهم  أن ال  الثَّاني: 
ناقص الدِّاللة أو قاصرها، أو أنَّ غريه كان أوىل منه، ومىت َعَرض له شيء ِمن 

ذلك فليتَّهم فهمه، وليعلم أن اآلفة منه والبليَّة فيه، كما قيل:
صحيًحــا قــواًل  عائــب  مــن  ــقيموكــم  السَّ الفهــم  ِمــن  وآفتــه 
منــه األذهــان  تأخــذ  والفهــومولكــن  القرائــح  قــدر  علــى 

))) ))مدارج السَّالكني(( ))/0))).
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م أحٌد دلياًل للدِّين إالَّ وكان   وهكذا الواقع يف الواقع حقيقًة: أنَّه ما اهتَّ
املتِّهم هو الفاسد الذِّهن، املأفون يف عقله وذهنه، فاآلفة ِمن الذِّهن العليل 
ليل، وإذا رأيت ِمن أدلَّة الدِّين ما ُيْشكل عليك وينبو فهمك  ال يف نفس الدِّ
عنه، فاعلم أنَّه لعظمته وشرفه استعصى عليك، وأنَّ حتته كنزًا ِمن كنوز العلم، 
م آراء  ومل تؤَت مفتاحه بـَْعُد، هذا يف حق نفسك، وأمَّا بالنِّسبة إىل غريك: فاهتَّ
الرِّجال على نصوص الوحي، وليكن ردُّها أيسر شيء عليك للنصوص، فما مل 
تفعل ذلك فلست على شيء ولو.. ولو..، وهذا ال خالف فيه بني العلماء، 
قال الشَّافعي -قدَّس اهلل روحه-: أمجع املسلمون على أنَّ َمن استبانت له سنَّة 

رسول اهلل: مل حيلَّ له أن يدعها لقول أحد.

الثَّالث: أن ال جيد إىل خالف النَّص سبياًل البتَّة: ال بباطنه وال بلسانه وال 
بفعله وال حباله، بل إذا أحسَّ بشيء ِمن اخلالف: فهو كخالف املْقِدم على 
الزِّنا وشرب اخلمر وقتل النَّفس، بل هذا اخلالف أعظم عند اهلل ِمن ذلك، 

وهو داع إىل النِّفاق، وهو الذي خافه الكبار واألئمة على نفوسهم.

واعلم أنَّ املخالف للنَّص لقول متبوعه وشيخه ومقلَّده، أو لرأيه ومعقوله وذوقه 
وسياسته، إن كان عند اهلل معذورًا -وال واهلل ما هو مبعذور- فاملخالف لقوله 

-لنصوص الوحي- أوىل بالعذر عند اهلل ورسوله ومالئكته واملؤمنني ِمن عباده.

تقليًدا  خالفها  َمن  لعذر  للنُّصوص  املخالفني  بطالن  اتَّسع  إذا  عجًبا  فوا 
وأقوال  أقواهلم  خالف  َمن  عذر  عن  فكيف ضاق  ذلك،  لغري  أو  تأوياًل  أو 
شيوخهم ألجل موافقة النُّصوص؟! وكيف نصبوا له احلبائل وبغوه الغوائل ورموه 
بالعظائم، وجعلوه أسوأ حااًل ِمن أرباب اجلرائم؟! فرموه بدائهم وانسلوا منه 
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لواًذا، وقذفوه مبصاهبم وجعلوا تعظيم املتبوعني مالًذا هلم ومعاًذا، واهلل أعلم())).
قال صاحب املنازل: )وال يصحُّ ذلك إالَّ بأن يعلم: أنَّ النَّجاة يف البصرية 

واالستقامة بعد الثِّقة وأنَّ البيِّنة وراء احلجَّة())).
قال ابن القيِّم: )يقول: إنَّ ما ذكرناه ِمن التَّواُضع للدِّين هبذه األمور الثَّالثة:

ا هي يف البصرية، فمن  األولى: علمه أنَّ النَّجاة ِمن الشَّقاء والضَّالل: إمنَّ
نْيا والشَّقاء يف اآلخرة، والبصرية نور  ال بصرية له: فهو ِمن أهل الضَّالل يف الدُّ
جيعله اهلل يف عني القلب، يفرِّق به العبد بني احلقِّ والباطل، ونسبته إىل القلب: 
كنسبة ضوء العني إىل العني، وهذه البصرية وهبيَّة وكسبيَّة، فَمن أدار النَّظر يف 
أعالم احلقِّ وأدلَّته، وجترَّد هلل ِمن هواه: استنارت بصريته، وُرزِق فـُْرقَانًا يفرِّق به 

بني احلقِّ والباطل.
ا تكون بعد الثِّقة، أي ال يُتصور حصول  الثَّاني: أن يعلم أنَّ االستقامة إمنَّ
االستقامة يف القول والعمل واحلال إالَّ بعد الثِّقة بصحَّة ما معه ِمن العلم، وأنَّه 

مقتبٌس ِمن مشكاة النُّبوَّة، وَمن مل يكن كذلك فال ثقة له وال استقامة.

احلقِّ  استبانة  هبا:  مراده  والبيِّنة  احلجَّة،  وراء  البيِّنة  أنَّ  يعلم  أن  الثَّالث: 
ا يكون بعد احلجَّة إذا قامت، استبان احلقُّ وظهر واتَّضح،  وظهوره، وهذا إمنَّ
والتَّسليم  اإلميان  اهلل مبحض  قَِبل حجَّة  إذا  العبد  أنَّ  آخر وهو:  معىن  وفيه 
واالنقياد: كان هذا القبول هو سبب تبيُّنها وظهورها وانكشافها لقلبه، فال 

يصرب على بينة ربِّه إالَّ بعد قبول حجَّته.

وفيه معىن آخر أيًضا: أنَّه ال يتبنيَّ له عيب عمله ِمن صحَّته إالَّ بعد العلم 

))) ))مدارج السَّالكني(( ))/0))).
))) ))املصدر السابق(( ))/4))).
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الذي هو حجَّة اهلل على العبد، فإذا عرف احلجَّة اتَّضح له هبا ما كان مشكاًل 
عليه ِمن علومه، وما كان معيًبا ِمن أعماله.

ا   وفيه معىن آخر أيًضا: وهو أن يكون وراء مبعىن: أمام، واملعىن: أنَّ احلجَّة إمنَّ
حتصل للعبد بعد تبيُّنها، فإذا مل تتبنيَّ له مل تكن له حجُّة، يعين: فال يقنع ِمن 

، فإنَّ التَّبنيُّ أمام احلجَّة، واهلل أعلم())). احلجَّة مبجرَّد حصوهلا بال تبنيُّ

قال صاحب املنازل: )الدَّرجة الثَّانية: أن ترضى مبا رضي احلقُّ به لنفسه 
عبًدا ِمن املسلمني أًخا، وأن ال تردَّ على عدوِّك حقًّا، وأن تقبل ِمن املعتذر 

معاذيره())).

قال ابن القيِّم: )يقول: - أي: اهلروي- إذا كان اهلل قد رضي أخاك املسلم 
رضيه  -وقد  أًخا  به  رضاك  فعدم  أًخا؟!  به  أنت  ترضى  أفال  عبًدا،  لنفسه 
سيِّدك، الذي أنت عبده، عبًدا لنفسه- عني الِكرْب، وأيُّ قبيح أقبح ِمن تكربُّ 

العبد على عبٍد مثله، ال يرضى بأخوَّته، وسيِّده راض بعبوديَّته؟!

فيجيء ِمن هذا: أنَّ املتكربِّ غري راض بعبوديَّة سيِّده؛ إذ عبوديَّته توجب 
م يرون بعضهم خشداشية)))  رضاه بأخوَّة عبده، وهذا شأن عبيد امللوك: فإنَّ

بعض. وَمن ترفَّع منهم عن ذلك: مل يكن ِمن عبيد أستاذهم.

التَّواُضع   قوله: )وأن ال تردَّ على عدوِّك حقًّا( أي: ال تصحُّ لك درجة 
حىت تقبل احلقَّ ممَّن حتبُّ وممَّن تبغض، فتقبله ِمن عدوِّك كما تقبله ِمن وليِّك، 

))) ))مدارج السَّالكني(( ))/4))).
))) ))املصدر السابق(( ))/6))).

))) اخلشداش: لفظ فارسي معناه: الزَّميل يف اخلدمة، واخلشداشية: هم األمراء الذين نشؤوا مماليك 
عند سيٍِّد واحد فنبتت بينهم رابطة الزَّمالة، ))هامش املصدر السابق((. 
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وإذا مل تردَّ عليه حقَّه، فكيف متنعه حقًّا له ِقبـََلك، بل حقيقة التَّواُضع: أنَّه إذا 
جاءك قَِبْلَته منه، وإذا كان له عليك حقٌّ: أدَّيته إليه، فال متنعك عداوته ِمن 

قبول حقِّه، وال ِمن إيتائه إيَّاه.

إليك، مثَّ جاء  املعتذر معاذيره( فمعناه: أنَّ َمن أساء   وأمَّا )قبولك ِمن 
التَّواُضع يوجب عليك قبول معذرته حقًّا كانت أو  يعتذر ِمن إساءته، فإنَّ 
باطاًل، وتكل سريرته إىل اهلل تعاىل كما فعل رسول اهلل يف املنافقني الذين ختلَّفوا 
عنه يف الغزو، فلمَّا قدم جاءوا يعتذرون إليه، فَقِبل أعذارهم ووََكل سرائرهم إىل 
اهلل تعاىل، وعالمة الَكَرم والتَّواُضع: أنَّك إذا رأيت اخللل يف عذره ال توقفه عليه 
وال حتاجه، وُقْل: ميكن أن يكون األمر كما تقول، ولو ُقِضي شيٌء لكان، 

واملقدور ال مدفع له. وحنو ذلك())).

 ، قال صاحب املنازل أبو إمساعيل اهلروي: )الدَّرجة الثَّالثة: أن تتَّضع للحقِّ
فتنزل عن رأيك وعوائدك يف اخلدمة، ورؤية حقِّك يف الصُّحبة، وعن رمسك 

يف املشاهدة())).

 قال ابن القيِّم: )يقول:-أي: اهلروي- التَّواُضع، بأن ختدم احلقَّ سبحانه 
وتعبده مبا أمرك به على مقتضى أمره ال على ما تراه ِمن رأيك، وال يكون 
الباعث لك داعي العادة، كما هو باعث َمن ال بصرية له، غري أنَّه اعتاد أمرًا 

فجرى عليه، ولو اعتاد ضدَّه لكان كذلك())).

))) ))مدارج السَّالكني(( ))/6))).
))) ))املصدر السابق(( ))/7))).

))) ))املصدر السابق((.
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صور التَّواُضع)1):
1- تواضع اإلنسان يف نفسه: 

ويكون ذلك بأالَّ يظنَّ أنَّه أعلم ِمن غريه، أو أتقى ِمن غريه، أو أكثر ورًعا 
ِمن غريه، أو أكثر خشية هلل ِمن غريه، أو يظنُّ أنَّ هناك َمن هو شرٌّ منه، 
وال يظنُّ أنَّه قد أخذ صكًّا بالغفران!! وآخر بدخول اجلنَّة!! ألنَّ القلوب بني 

إصبعني ِمن أصابع الرَّمحن، يقلِّبها كيف يشاء، يقول اهلل تعاىل: ژې 
ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئژ ]األنفال: 4)[.

 ، وقال أبو زيد: ما دام العبد يظنُّ أنَّ يف اخلَْلق َمن هو شرٌّ منه فهو متكربِّ
فقيل له: فمىت يكون متواضًعا؟ قال: إذا مل ير لنفسه مقاًما وال حااًل.

وِمن التَّواُضع أالَّ يـَْعُظم يف عينك عملك، إن عملت خريًا، أو تقرَّبت إىل 
وژڳ ڱ ڱ ڱ ڱژ  يـُْقَبل،  ال  قد  العمل  فإنَّ  بطاعة،  تعاىل  اهلل 
السَّلف: لو أعلم أنَّ اهلل قبل مينِّ تسبيحة  ]املائدة: 7)[ وهلذا قال بعض 

لتمنَّيت أن أموت اآلن!

وِمن ذلك: التَّواُضع عندما تسمع نصيحة، فإنَّ الشَّيطان يدعوك إىل ردِّها، 
وسوء الظَّنِّ بالنَّاصح؛ ألنَّ معىن النَّصيحة أنَّ أخاك يقول لك: إنَّ فيك ِمن 

العيوب كيت وكيت.
بنصيحــيت أتعبتكــم  مــرَّة  املتـََنصِّــُحوكــم  البـُْغَضــَة  يســتفيد  وقــد 

أمَّا َمن عصمه اهلل تعاىل فإنَّه إذا وجد َمن ينصحه ويدلُّه على عيوبه، قهر 
نفسه وقبل منه، ودعا له وشكره، وهلذا قال صلى اهلل عليه وسلم، يف تعريف 

بناء اجملتمع(( جلمال نصَّار )ص 8))(، ))دروس  ))) انظر: ))األخالق اإلسالميَّة ودورها يف 
إميانية يف األخالق اإلسالميَّة(( خلميس السعيد )ص 9)).
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، وغمط النَّاس(())). الِكرْب: ))الِكرْب: َبَطر احلقِّ

، وخبس النَّاس أشياءهم. فاملستكرب صاحب نفسيَّة متعاظمة  يعين: ردُّ احلقِّ
ال يكاد ميدح أحًدا أو يذكره خبري، وإن احتاج إىل ذلك شفعه بذكر بعض 

عيوبه.

أمَّا إن مسع َمن يذكره ببعض عيوبه فهيهات أن ينصاع أو يلني، وما ذاك 
النَّقد  يقبل  أن  اإلنسان  ِمن كمال  وهلذا كان  نفسه،  يف  النَّقص  ملركَّب  إالَّ 
واملالحظة بدون حساسيَّة أو انزعاج أو شعور باخَلَجل والضَّعف، وها هو أمري 
املؤمنني عمر رضي اهلل عنه حيمل الرَّاية، ويرفع الشِّعار: رحم اهلل امرًءا أهدى 

إلينا عيوبنا))). 

2- التَّواُضع يف التعلُّم: 

قال الشَّافعي: ال يطلب هذا العلم أحٌد باملْلك وعزَّة النَّفس فيفلح، لكن 
َمن طلبه بذلَّة النَّفس، وضيق العيش، وخدمة العلم، وتواضع النَّفس أفلح.

وعن األصمعي قال: َمن مل يتحمَّل ذلَّ التَّعلُّم ساعة، بقي يف ذلِّ اجلهل أبًدا.

قال عبد اهلل بن املعتز: املتواضع يف طلب العلم أكثرهم علًما، كما أنَّ 
املكان املنخفض أكثر البقاع ماء.

وقد َنَظم أبو عامر النَّسويُّ فقال:
يـــــــــــــــــــــأيت كـــــــــــــــــــــلَّ ذي ويـــــــــــــــــــــأىب كـــــــــــــــــلَّ آيبالـــــــــــعـــــــــــلـــــــــــم  خـــــــــــفـــــــــــض، 
الــــــــــــِوَهــــــــــــا يف  يــــــــــنــــــــــزل  الـــــــــــــرَّوايبكــــــــــــاملــــــــــــاء  يف  ــعــــد  يــــصــ ــــس  ــ ــي ــ ــ ول د، 

))) رواه مسلم ))9( ِمن حديث ابن مسعود رضي اهلل عنه .
))) رواه الدارمي ))/506).
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وكذلك ينبغي أن يتحمَّل الطَّالب ما يكون ِمن الشَّيخ أو ِمن بقيَّة الطَّلبة 
ومشاتة  وطلبه،  العدو  حصول  مع  واآلخرة،  نْيا  الدُّ فتفوته  العلم،  يفوته  لئالَّ 
عليه  قوله  يف  الصَّحيحني  يف  منهنَّ  باالستعاذة  األمور  األربعة  ِمن  األعداء 
السَّالم: ))تعوَّذوا باهلل ِمن جهد البالء، وَدَرك الشَّقاء، وسوء القضاء، ومشاتة 

األعداء(())).

وقد قيل:
الصَّديــقحملــــــــــــــــــــــربة جتـــــــــــالـــــــــــســـــــــــين نـــــــــــــــــاري أنــس  ِمــن  إيلَّ  أحــبُّ 
عنــدي البيــت  يف  كاغــد  الرَّقيــقورزمــة  عــدل  ِمــن  إيلَّ  أعــزُّ 
مــينِّ اخلــدِّ  يف  عــامل  الرَّحيــق)))ولطمــة  شــرب  ِمــن  إيلَّ  ألــذُّ 

وقال الشَّافعي: غضب األعمش يوًما على رجل ِمن الطَّلبة، فقال آخر: لو 
غضب عليَّ مثلك مل أعد إليه. فقال له األعمش: إًذا هو أمحق مثلك، يرتك 

ما ينفعه لسوء خلقي. ذكره البيهقي))).

أحيانًا تسمع من بعض املبتدئني يف العلم -ممن ال يقدر للعلماء السابقني 
متطاواًل: هم رجال،  منه  منزلتهم وفضلهم- رمبا تسمع  يعرف  قدرهم، وال 
وحنن رجال. فأوىل هبذا املسكني أن يعرف قدر نفسه، وأن يقرأ سري هؤالء 
العلماء؛ ليعرف من هو ومن هم؛ يف احلفظ والقراءة والعلم والتعليم والعمل 

والعبادة، ففرق بني الثرى والثريا. 

))) رواه البخاري )6)66(، ومسلم )707)( ِمن حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه.
))) الرحيق: من أمساء اخلمر معروف؛ قال ابن سيده: وهو من أعتقها وأفضلها. انظر: ))لسان 

العرب(( البن منظور )0)/4))).
))) ))اآلداب الشَّرعية(( البن مفلح ))/)))-5))). 
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فإذا كان هذا القول ال يقبل من العلماء أو من طلبة العلم الكبار يف هذا 
الزمان فكيف بطالب العلم الصغار واملبتدئني؟!

جائــز!! غــري  عندنــا  هــذا  وَمــن أنتــم حىت يكون لكم )عنُد(!!يقولــون: 

جلس الشَّافعي ذات يوم مع تلميذه أمحد بن حنبل، فنظر إليه وقال:
منهــم ولســت  الصَّاحلــني  شــفاعهأحــبُّ  هبــم  أنــال  أن  لعلِّــي 
معاصــي جتارهتــم  َمــن  البضاعــهوأكــره  يف  ســويًّا  كنَّــا  وإن 

فنظر إليه تلميذه أمحد، مثَّ قال:
منهــم وأنــت  الصَّاحلــني  ــفاعةحتــبُّ  الشَّ يلقــون  ســوف  ومنكــم 
معاصــي جتارهتــم  َمــن  البضاعــةوتكــره  شــرِّ  ِمــن  اهلل  وقــاك 

3- التَّواُضع مع النَّاس: 

فاملسلم خيالط النَّاس ويدعوهم إىل اخلري، وإىل األخالق اإلسالميَّة، وِمن 
نفسه  ويرفع  وحيقرهم،  نفسه  يعظِّم  َمن  قول  يقبلون  ال  م  أنَّ النَّاس  طبيعة 
ويضعهم، وإن كان ما يقوله حقًّا، بل عليه أن يعرف أنَّ مجيع ما عنده هو 
فضٌل ِمن اهلل، فاملسلم املتواضع هو الذي ال يعطي لنفسه حظًّا يف كالمه مع 
اآلخرين، وِمن تواضع املسلم مع النَّاس: أن جيالس كلَّ طبقات اجملتمع، ويكلِّم 

كالًّ مبا يفهمه، وجيالس الفقراء واألغنياء.

پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژٱ  تعــاىل:  قــال 
پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ژ ]الكهف: 8)[.
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)- التَّواُضع مع األقران: 

وِمن التَّواُضع: تواضع املسلم مع قرينه؛ وذلك ألنه كثريًا ما تشتعل املنافسة 
ا يؤدي ذلك إىل نوع من استعالء بعضهم على  بينهم، ورمبَّ التَّحاسد  ويقع 
بعض، مث حماولة احلط من قدر قرينه، والتنقص منه بأي صورة من الصور، 
أو السعي يف النيل منه، وقد يلبس عليه الشيطان ذلك ويلبسه لبوس النصح 

واألمر باملعروف والنهي عن املنكر.

5- تواضع اإلنسان مع َمن هو دونه: 

ِمن التَّواُضع: التواضع مع من هو أقل منك، بل ال يُتصوَّر التواضع إال مع 
من هو دونك، سواء يف العلم أو الفهم أو املال أو اجلاه ومن هو أصغر منك 
سنا وغري ذلك، بل إذا رأيت من وقع يف معصية فال تتعاىل عليه وتعجب 
بنفسك وعملك، فرمبا كانت معصيته سبًبا يف توبة وإنابة، وذل وانكسار، 

ورمبا كان إعجاب اإلنسان بعمله سبًبا يف حبوط عمله.

عن جندب رضي اهلل عنه أنَّ رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حدَّث: ))أنَّ 
رجاًل قال: واهلل ال يغفر اهلل لفالن. وأنَّ اهلل تعاىل قال: َمن ذا الذي يتأىلَّ عليَّ 

أن ال أغفر لفالن؟! فإنِّ قد غفرت لفالن وأحبطت عملك(())).

6- تواضع صاحب املال: 

باملال، واجلاه، والقوَّة، والنُّفوذ، أحوج اخلَْلق إىل  فإنَّ َمن َمنَّ اهلل عليهم 
ُخُلق التَّواُضع؛ ألنَّ هذه النِّعم مدعاة إىل الِكرْب والفخر.

املال  صاحب  نظر  ولو  هؤالء،  ِمن  إالَّ  الِكرْب  مبصيبة  األمَّة  ابتليت  وما 
-مثاًل- إىل سالف أمره، لكان أجدر به إذا ما ُرزِق مااًل أن يشكر ربَّه الذي 

))) رواه مسلم )))6)).
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أغناه بعد فقر، وأعطاه بعد حرمان، وأشبعه بعد جوع، وأمَّنه بعد خوف، وأن 
جيعل التَّواُضع فراشه، ودثاره، وزينته، هذا هو الشُّكر العملي احلقيقي.

أمَّا أن يتكربَّ وهذا حاله، فال أدري مب يوصف هذا اإلنسان، وقد بدِّلت 
لديه املفاهيم واملوازين.

عليك  دارت  ا  فلرمبَّ بالتَّواُضع،  عليك  نعمة:  لصاحب كلِّ  يقال  وكذلك 
األيام، وبُدِّل احلال.

7- تواضع القائد مع األفراد: 
القائد النَّاجح هو الذي خيفض جناحه لألفراد الذين حتت إمرته؛ ألنَّه كلَّما 
تواضع هلم وخفض هلم جناحه كان أقرب إىل نفوسهم، وكان أمره هلم حمببًّا 

إليهم، فهم يطيعونه عن حبٍّ وإخالص، يقول تعاىل: ژڍ ڌ ڌ 
ڎ ڎ ڈ ژ ]الشُّعراء: 5))[.

وِمن مظاهر هذا التَّواُضع، عدم االستبداد بالرَّأي واالنفراد باختاذ القرار، 
وذلك أنَّ استفراغ ما عند األفراد ِمن آراء وأفكار ال شكَّ أنَّ ذلك يفتح أبوابًا 
إذا   – إليها  الرَّأي  عن  والنُّزول  إليها  واالستماع  القادة،  على  مغلقة  كانت 
كانت صحيحة – تقلِّل ِمن نسبة اخلطأ يف القرار، وبربكة الشُّورى قد جيرب اهلل 

ما هبا ِمن قصور، وهلل درُّ القائل:
بــه البــالد  تشــقى  ال  اجلماعــة  يشــقيهارأي  الفــرد  اخلــالف ورأي  رغــم 

وأالَّ جيد القادة يف نفوسهم شيًئا إذا حتوَّلوا إىل جنود أو أفراد يف الصَّفِّ 
والتجرُّد،  باإلخالص  يكون  والثَّواب  األجر  وذلك ألنَّ  قادة؛  أن كانوا  بعد 

والصِّدق مع اهلل.
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وكما يقول الفضيل بن عياض: )َمن أحبَّ الرِّياسة مل يفلح أبًدا(، وال شكَّ 
أنَّ املؤمن كلَّما ازداد تواضًعا ازداد إميانًا باهلل وقربًا منه، وكلَّما ازداد عتوًّا وترفُـًّعا 

على النَّاس، ازداد مقًتا وبعًدا منه سبحانه.

األسباب اليت تعني على التَّواُضع:
1- تقوى اهلل:

وهذا ِمن أوَّل األمور واألسباب اليت تعني املرء على التَّواُضع، وتردعه عن 
أخالق أهل السَّفه والِكرْب؛ ألنَّ التَّقوى وقاية ِمن كلِّ ما يغضب اهلل تعاىل، 
الكبائر، وال  ِمن  فالِكرْب كبرية  تعاىل هبا،  أمر اهلل  اليت  الطَّاعات  وفعل مجيع 
يتَّصف هبا أهل التَّقوى، والتَّواُضع ِمن حماسن األخالق، والبدَّ أنَّه يكون يف 

أهل التَّقوى.

وهذا شيء جيب أن يكون مركوزًا يف فطرة كلِّ إنسان، وخاصَّة إذا كان 
عليك،  ويوم  لك  يوم  ُدَول،  األيَّام  أنَّ  يعلم  أن  عليه  وعجب،  تيه  باملرء 
ويتعاىل  هبا،  يشمخ  مَثَّ  وِمن  عليه،  أقبلت  بدنيا  يفرح  أن  للعاقل  ينبغي  فال 
ژۋ ۅ ۅ ۉ ۉژ  يقول:  اهلل، واهلل  اهلل على عباد  بنعم 
إلخوانه  خضع  الكونيَّة  السُّنَّة  هذه  دائًما  تذكَّر  فَمن  ]آل عمران:40)[، 
نْيا، فيذلُّ بعد أن  ا تقلَّبت به الدُّ ولعامَّة النَّاس، وخفض جناحه هلم، ألنَّه رمبَّ
كان عزيزًا، ويفتقر بعد أن كان غنيًّا، ويعلو عنه َمن كان يرتفَّع عليه، فِلَم الِكرْب 

والتِّيه والعجب؟!

ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ژې  تعاىل:  قال 
ۆئۆئ ۈئ ۈئ ژ ]القصص: )8[.
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2- عامل النَّاس مبا حتبُّ أن يعاملوك به:

ممَّا ال شكَّ فيه أنَّ املرء حيبُّ أن يتواضع له النَّاس، وخيفضوا جناحهم له، 
ويعاملوه برفق ولني، ويبغض -ِمن ناحيٍة أخرى- َمن يـُْغِلظ له، وَمن يتكربَّ 

عليه بأي صورة ِمن الصُّور.

ولو كان املرء جرابًا ُحِشي ِكبـْرًا لتأملَّ وتأفَّف -أيًضا- ممَّن يتكربَّ عليه، فِلَم 
الكيل مبكيالني؟!!

3- التَّفكُّر يف أصل اإلنسان))):

إذا عرف اإلنسان نفسه، علم أنَّه أذلُّ ِمن كلِّ ذليل، ويكفيه نظرة يف أصل 
وجوده بعد العدم ِمن تراب، مثَّ ِمن نطفة خرجت ِمن خمرج البول، مثَّ ِمن علقة، 
مثَّ ِمن مضغة، فقد صار شيًئا مذكورًا، بعد أن كان ال يسمع وال يبصر، وال 

يغين شيًئا، فقد ابتدأ مبوته قبل حياته، وبضعفه قبل قوَّته، وبفقره قبل غناه.

وقد أشار اهلل سبحانه وتعاىل إىل هذا بقوله:

ژ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ژ ]عبس: 8)-9)[.

مثَّ امنتَّ عليه بقوله: ژں ڻ ڻ ژ ]عبس: 0)[.

وبقوله: ژ وئ ۇئ ۇئ ژ ]اإلنسان: )[.

فأشبعه  نْيا،  الدُّ إىل  بعد موت، وأحسن تصويره، وأخرجه  اهلل  أحياه  لقد 
وأرواه، وكساه وهداه، وقوَّاه.

ه وفخره وخيالئه؟! فِمن هذا بدايته، فأي وجه لتكربُّ

))) ))التواضع يف ضوء القرآن والسُّنَّة الصَّحيحة(( لسليم اهلاليل )))، ))).
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قال ابن حبَّان:
)وكيف ال يتواضع َمن ُخِلق ِمن نطفة َمِذَرة، وآخره يعود إىل جيفة قذرة، 

وهو بينهما حيمل العذرة؟(. اهـ))).

)- معرفة اإلنسان َقْدَره:

قال تعاىل: ژحئ مئ ىئ يئ جبحب خب مب ىب يب جت حت خت 
مت ژ ]اإلسراء: 7)[.

)أي: أنت أيُّها املتَكربِّ املختال ضعيف حقري عاجز حمصور بني مجادين 
أنت عاجز عن التَّأثري فيها، فاألرض اليت حتتك ال تقدر أن تؤثِّر فيها بشدَّة 
وطئك عليها، واجلبال الشَّاخمة فوقك ال يبلغ طولك طوهلا، فاعرف َقْدَرك، وال 

، وال متش يف األرض مرًحا(. اهـ))). تتكربَّ

ر األمراض واألوجاع واملصائب: 5- تذكُّ

)ما أمجل التَّواُضع واللِّني!!
وجوههم  يعلو  التَّواُضع  للمست  صنوفهم  بشىتَّ  البالء  أهل  رأيت  فلو 

وأبدانم!
انظر إىل َمن غلَّه املرض، واستوثق منه الوجع، وهدَّه األمل، انظر إليه إذا 

جاء الزَّائر يزوره! وطالع حميَّاه، فسرتى فاقة وكسرة وحاجة إىل كلِّ إنسان!
فهو يأنس هبذا! ويشدُّ على يد هذا! ويطلب الدُّعاء ِمن آخر! ويتشوَّف 
ا سعد بدعوة جمابة  ا مسع كلمة تشدُّ ِمن أزره، أو رمبَّ إىل رنني اهلاتف، فلرمبَّ

))) ))روضة العقالء(( البن حبان البسيت )ص )6).
))) ))أضواء البيان(( للشنقيطي ))/)59).
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أو... أليس يف هذا احلال درس لكلِّ َمن اختال يوًما، أو تطاول حيًنا، أو 
تكربَّ زمًنا؟!

بلى واهلل.
وما قيل هنا، يقال يف أهل املصائب كافَّة، فلماذا التَّجمُّل بالتَّواُضع عند 
؟! ، واالفتخار واملباهاة واألشر والِكرْب عند الرَّخاء والنِّعمة يف العلن والسِّرِّ الضُّرِّ

6- تطهري القلب:
القلب إذا َصلَح َصلَح العمل كلُّه بإذن اهلل تعاىل، فعلى َمن أراد اكتساب 
ُخُلق التَّواُضع أن يطهِّر قلبه ِمن األمراض اليت عصفت به ِمن حقٍد وحسٍد 

وعجٍب وغروٍر؛ ألنَّ القلب هو موطن هذه األمراض كلِّها())).

مناذج يف التَّواُضع:
مناذج ِمن تواضع النَّيبِّ صلى اهلل عليه وسلم: •

كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم جمَّ التَّواُضع، ال يعرتيه ِكرٌب وال َبَطٌر 
عليهم،  يتعاظم  وال  للمؤمنني  جناحه  منزلته، خيفض  وعلوِّ  َقْدرِه  رِفـَْعة  على 
وجيلس بينهم كواحد منهم، وال يـُْعَرف جملسه ِمن جملس أصحابه؛ ألنَّه كان 
جيلس حيث ينتهي به اجمللس، وجيلس بني ظهرانيهم فيجيء الغريب فال يدري 
أيُّهم هو حىت يسأل عنه، روى أبو داود يف سننه عن أيب ذرٍّ وأيب هريرة رضي 
اهلل عنهما قاال: ))كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم جيلس بني ظهري 
أصحابه فيجيء الغريب فال يدري أيُّهم هو حىت يسأل، فطلبنا إىل رسول اهلل 

صلى اهلل عليه وسلم أن جنعل له جملًسا يعرفه الغريب إذا أتاه...(())).

))) ))دروس إميانية يف األخالق اإلسالمية(( خلميس السعيد )ص )6( )بتصرُّف يسري(.
))) رواه أبو داود )4698(، والنَّسائي ))499(. وسكت عنه أبو داود، وصحَّحه األلبان يف 

))صحيح أيب داود(( )4698).
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وقال له رجل: يا حممَّد، أيا سيِّدنا وابن سيِّدنا، وخرينا وابن خرينا، فقال 
وال  بتقواكم،  عليكم  النَّاس،  أيُّها  ))يا  وسلم:  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول 
يستهوينَّكم الشَّيطان، أنا حممَّد بن عبد اهلل، أنا عبد اهلل ورسوله، ما أحبُّ أن 

ترفعون فوق منزليت اليت أنزلنيها اهلل(())).

- وكان صلى اهلل عليه وسلم ِمن تواضعه، يتفقَّد أحوال أصحابه ويقوم 
البخاريُّ يف صحيحه عن عبد اهلل بن عمرو قال: ))إنَّ  بزيارهتم، فقد روى 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ذُِكر له صومي، فدخل علي فألقيت له وسادة 
وبينه،  بيين  الوسادة  ليف فجلس على األرض، وصارت  أََدم))) حشوها  ِمن 
أيَّام. قال: قلت: يا رسول اهلل! قال:  فقال أما يكفيك ِمن كلِّ شهٍر ثالثة 
مخًسا. قلت: يا رسول اهلل! قال: سبًعا. قلت: يا رسول اهلل! قال: تسًعا. قلت: 
يا رسول اهلل! قال: إحدى عشرة. مثَّ قال النَّيبُّ صلى اهلل عليه وسلم: ال صوم 

فوق صوم داود -عليه السَّالم - شطر الدَّهر: صم يوًما وأفطر يوًما(())).
مسلم يف  رواه  ما  ذلك  وِمن  واملعارك،  الغزوات  يتفقَّدهم حىت يف  وكان 
صحيحه ِمن حديث أيب برزة: ))أنَّ النَّيبَّ صلى اهلل عليه وسلم كان يف مغزى 
له، فأفاء اهلل عليه، فقال ألصحابه: هل تفقدون ِمن أحٍد. قالوا: نعم فالنًا 
وفالنًا وفالنًا. مثَّ قال: هل تفقدون ِمن أحٍد. قالوا: نعم فالنًا وفالنًا وفالنًا. 
مثَّ قال: هل تفقدون ِمن أحٍد؟ قالوا: ال. قال: لكينِّ أفقد جليبيًبا، فاطلبوه. 
فطُِلب يف القتلى، فوجدوه إىل جنب سبعة قد قتلهم مثَّ قتلوه، فأتى النَّيبُّ صلى 

))) رواه أمحد ))/)5)) ))57))(، والنسائي يف ))السنن الكربى(( )9/)0)( ِمن حديث 
الربان(( ))/6))(، وصحَّح  أنس رضي اهلل عنه. وجوَّد إسناده الشَّوكان كما يف ))الفتح 

إسناده أمحد شاكر يف ))عمدة التفسري(( ))/))6). 
))) أََدم: اجللد املدبوغ. انظر: ))فتح الباري(( البن حجر )0)/)))).

))) رواه البخاري )980)(، ومسلم )59))).
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اهلل عليه وسلم فوقف عليه، فقال: قتل سبعة مثَّ قتلوه، هذا مينِّ وأنا منه، هذا 
مينِّ وأنا منه. قال: فوضعه على ساعديه ليس له إالَّ ساعدا النَّيبِّ صلى اهلل 

عليه وسلم، قال: فحفر له ووضع يف قربه(())).

- وكان ِمن تواضعه صلى اهلل عليه وسلم، القيام خبدمة أصحابه، روى مسلم 
يف صحيحه ِمن حديث أيب قتادة، وفيه -يف قصَّة نومهم عن صالة الفجر-: 
))...قال ودعا بامليضأة، فجعل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يصبُّ وأبو قتادة 
يسقيهم -أي أصحابه- فلم يـَْعُد أن رأى النَّاس ماًء يف امليضأة تكابُّوا عليها. فقال 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أحسنوا اْلَمأَلَ))) كلُّكم سيـَْروى. قال: ففعلوا. 
فجعل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يصبُّ وأسقيهم حىت ما بقي غريي وغري 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، قال: مثَّ صبَّ رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، 
فقال: يل اشرب. فقلت: ال أشرب حىت تشرب يا رسول اهلل. قال: إنَّ ساقي 
القوم آخرهم شربًا. قال: فشربت، وشرب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، قال: 

فأتى النَّاس املاء جامِّني رَِواء))))))4).

سلَّم  الصِّبيان،  على  مرَّ  إذا  أنَّه  وسلم،  عليه  اهلل  تواضعه صلى  وِمن   -
عليهم، فقد روى البخاريُّ ومسلم عن أنس رضي اهلل عنه: ))أنَّه مرَّ على 

صبيان فسلَّم عليهم، وقال: كان النَّيبُّ صلى اهلل عليه وسلم يفعله(()5).

))) رواه مسلم ))47)).
))) املأل: اخللق والعشرة. انظر: ))شرح مسلم(( للنووي )88/5)).

))) جامِّني رَِواء: مسرتحيني قد رووا من املاء. انظر: ))لسان العرب(( البن منظور )))/06)).
)4) رواه مسلم ))68).

)5) رواه البخاري )47)6(، ومسلم )68))).
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))وكان صلى اهلل عليه وسلم يزور األنصار، ويسلِّم على صبيانم، وميسح 
رؤوسهم(())).

وعن أنس رضي اهلل عنه قال: ))إن كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
ليخالطنا حىت يقول ألٍخ يل صغري: يا أبا ُعَمرْي، ما فعل النُـَّغري؟(())).

- وِمن تواضعه صلى اهلل عليه وسلم، أنَّه كان يشارك يف خدمة أهله يف 
البيت، فقد روى البخاريُّ عن األسود، قال: ))سألت عائشة: ما كان النَّيبُّ 
صلى اهلل عليه وسلم يصنع يف بيته؟ قالت: كان يكون يف ِمْهَنِة أهله - تعين 

خدمة أهله -، فإذا حضرت الصَّالة خرج إىل الصَّالة(())).

أنه يركب احلمار ويسرتدف  - وكان ِمن تواضعه صلى اهلل عليه وسلم، 
فيه، حيكي لنا أنس رضي اهلل عنه عن حال النَّيبِّ صلى اهلل عليه وسلم فيقول: 
))كان صلى اهلل عليه وسلم يـُْرِدف خلفه، ويضع طعامه على األرض، وجييب 

دعوة اململوك، ويركب احلمار(()4).

وعن عبيد بن حنني أنَّه مسع ابن عبَّاس -رضي اهلل عنهما- حيدِّث أنَّه قال: 
))مكثت سنة أريد أن أسأل عمر بن اخلطَّاب عن آية، فما أستطيع أن أسأله 
هيبة له، حىت خرج حاجًّا فخرجت معه...(( )5). احلديث. وفيه: ))وإنَّه – 

))) رواه ابن حبان ))/05)(، وأبو نعيم يف ))حلية األولياء(( )6/)9)(، والبغوي يف ))شرح 
البغوي: حسن صحيح. وقال  السنة(( )))/64)( ِمن حديث أنس رضي اهلل عنه. وقال 

األلبان يف ))السِّلسلة الصَّحيحة(( )49/5)(: إسناده صحيح على شرط مسلم. 
))) رواه البخاري )9))6(، ومسلم )50))).

))) رواه البخاري )676( ِمن حديث عائشة رضي اهلل عنها.
)4) رواه احلاكم )4/)))) )8))7(. وصحَّحه األلبان يف ))صحيح اجلامع(( )4945). 

)5) رواه البخاري )))49).
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أي: رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم - َلَعَلى حصرٍي ما بينه وبينه شيء وحتت 
رًَظا))) مصبوبًا، وعند  رأسه وسادة ِمَن أََدم حشوها ليف، وإنَّ عند رجليه قـَ
رأسه َأَهٌب معلَّقة، فرأيت أثر احلصري يف جنبه فبكيُت، فقال: ما يبكيك؟ 
فقلت: يا رسول اهلل، إنَّ ِكْسَرى وقيصر فيما ُهَما فيه وأنت رسول اهلل! فقال: 

نْيا ولنا اآلخرة(())). أََما ترضى أن تكون هلم الدُّ
- وِمن تواضعه صلى اهلل عليه وسلم: استجابته للدَّعوة، وقبوله اهلديَّة مهما 
قلَّت قيمتها، روى البخاريُّ ِمن حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه عن النَّيبِّ صلى 
اهلل عليه وسلم قال: ))لو ُدِعيت إىل ذراع أو ُكرَاع ألجبت، ولو أُْهِدي إيلَّ 

ذراع أو كراع لَقِبلت(())).

قال الشَّاعر:

شـــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــاره ودثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارهيــــــــــــا جــــــــــــاعــــــــــــاًل ســــــــنــــــــن الــــــــــنَّــــــــــيبِّ
ـــــــــــــًكـــــــــــــا حبــــــــــديــــــــــثــــــــــه مــــــــــــــتــــــــــــــتــــــــــــــبِــّـــــــــــــًعــــــــــــــا أخــــــــــــــــــبــــــــــــــــــارهمـــــــــــــتـــــــــــــمـــــــــــــسِّ
ـــــــــريـــــــــعـــــــــة خــــــــــــذ هبــــا ًـــــــــــــــــــــــــا آثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــارهســــــــنــــــــن الـــــــــشَّ مـــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــومسِّ
أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــوارهوكــــــــــــــــــذا الـــــــــطَـّــــــــريـــــــــقـــــــــة فـــــاقـــــتـــــبـــــس ســـــــــــبـــــــــــلـــــــــــهـــــــــــا  يف 
كــــــــــــــــــرًمــــــــــــــــــا وحيـــــــــــــــفـــــــــــــــظ جــــــــــــــــــارهقـــــــــــــــد كـــــــــــــــــــان يــــــــــــقــــــــــــري ضـــــيـــــفـــــه
ثـــــــــــــــــــــــر قـــــــــــــــــــربـــــــــــــــــــه وجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوارهوجيـــــــــــــــــالـــــــــــــــــس املـــــــــــســـــــــــكـــــــــــني يــــــؤ
رداءه كــــــــــــــــــــــــــان  واجلــــــــــــــــــــــــــــــــــوع كـــــــــــــــــــــــان شــــــــــــعــــــــــــارهالـــــــــــــفـــــــــــــقـــــــــــــر 
زوَّارهيــــــــــلــــــــــقــــــــــى بـــــــــــــــــغـــــــــــــــــرَّة ضـــــــــاحـــــــــك ــــــــرًا  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــــشـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــبـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــتـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــــســـ ـــ ـــ مـــ

))) القرظ: شجر يدبغ به، وقيل: هو ورق السلم يدبغ به األدم. انظر: ))لسان العرب(( البن 
منظور )454/7).

))) رواه البخاري )))49).

))) رواه البخاري )568)).
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زارهبــــــــــســــــــــط الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِّداء كـــــــــــــرامـــــــــــــًة قـــــــــــــــــــــــــــــــــوم  لـــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــرمي 
وال خمــــــــــــــــــتــــــــــــــــــااًل  إزارهمــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــــــان  جيــــــــــــــــــــــــــــرُّ  مـــــــــــــــــــــرًحـــــــــــــــــــــا 
ـــــــــــــف ِمــــــــــــــــن اخلــــــــــــضــــــــــــوع محــــــــــــارهقـــــــــــد كـــــــــــــــان يــــــــــركــــــــــب بـــــــــالـــــــــرَّديــــــــــ
ــال صــ أو  هـــــــــــو  ِمــــــــــْهــــــــــنَــــــــــة  ونــــــــــــــــــــــــــــــــــــارهِمــــــــــــــن  لـــــــــــــــيـــــــــــــــلـــــــــــــــه  ٍة 
ـــــــــــــــــــــــزِلِــــــــــــــــــــــه ويـــــــــــــــــــوقـــــــــــــــــــد نـــــــــــــــــــارهفـــــــــــــــــــــــرتاه حيـــــــــلـــــــــب شــــــــــــــــــاة َمـــــــــْنــــــــــ
مــــــهــــــاجــــــريـــــــ كــــــــهــــــــف  زال  ـــــــــــــــــه ومــــــــــــــكــــــــــــــرًمــــــــــــــا أنــــــــــــــصــــــــــــــارهمــــــــــــا 
ـــــــــــــــــــــــاًل لــــــــــلــــــــــمــــــــــســــــــــيء عـــــــــــثـــــــــــارهبـــــــــــــــــــــــــــــرًّا مبــــــــحــــــــســــــــنــــــــهــــــــم مــــــقــــــيـــــــ
إيــــــــــــــــثــــــــــــــــارهيـــــــــهـــــــــب الــــــــــــــــــــــذي حتـــــــــــــــــوي يـــــــــدا لـــــــــــــــطـــــــــــــــالـــــــــــــــٍب  ه 
نْـــــــــــيـــــــــــا الـــــــدنــــــــ ــــــــــــــــــى عـــــــــــن الـــــــــــدُّ ــــــــــــــــــيَّـــــــــــــــــة ربُـّـــــــــــــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــقـــــــــــــــــدارهزكَّ
أبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــًدا عـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــه نـــــــــــــثـــــــــــــارهجــــــــــــــعــــــــــــــل اإللــــــــــــــــــــــــــــــــــه صـــــــــــالتـــــــــــه
كـــــــــــــــــان الـــــــــــــــــرَّســـــــــــــــــول اخـــــــــــتـــــــــــارهفــــــــــاخــــــــــرت ِمـــــــــــــــن األخـــــــــــــــــــــــالق مــــا
داره)))لـــــــــــــتـــــــــــــعـــــــــــــد ســــــــــــــــنــــــــــــــــيًّــــــــــــــــا وتــــــــــــــــو تـــــــــــــبـــــــــــــوَّأ  أن  شـــــــــــــك 

حابة رضوان اهلل عليهم: • مناذج ِمن تواضع الصَّ

اقتداًء بالنَّيبِّ صلى اهلل عليه وسلم كان صحابته رضوان اهلل عليهم يقومون 
مبا كان يقوم به النَّيبُّ صلى اهلل عليه وسلم ِمن األعمال اجلليلة واخلُُلق الكرمي 

ِمن التَّواُضع وخفض اجلناح. 

الشَّاة جلريانه، وكان عمر رضي اهلل  أبوبكر رضي اهلل عنه حيلب  )فكان 
عنه حيمل قربة املاء، وكان عثمان رضي اهلل عنه وهو يومئذ خليفة - يقيل يف 
املسجد ويقوم وأثر احلصباء يف جنبه، وكان عليٌّ رضي اهلل عنه حيمل التَّمر يف 

))) ))ناية األرب يف فنون األدب(( للنُّويري )8)/76)).
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ملحفة ويرفض أن حيمله عنه غريه، وكان أبو الدَّرداء ينفخ النَّار حتت الِقْدر 
حىت تسيل دموعه.

الرَّسول الكرمي، فلم  م رضي اهلل عنهم ساروا على نج  وصفوة القول إنَّ
النَّافعة  اليسرية  بتلك األعمال  القيام  أو يستنكف عن  يستكرب منهم أحٌد، 

مهما َعُظَمت مكانة الواحد منهم())).
يق رضي اهلل عنه:  دِّ تواضع الصِّ

- )ملا اسُتخلف أبو بكر الصِّدِّيق رضي اهلل عنه أصبح غاديًا إىل السُّوق، 
وكان حيلب للحي أغنامهم قبل اخلالفة، فلمَّا بُوَيع قالت جارية ِمن احلي: اآلن 
ن ما دخلت فيه())). ال حيلب لنا. فقال: بلى ألحلبنَّها لكم، وإنِّ ألرجو أالَّ يغريِّ

- وكان يقول: )وددت أنِّ شعرة يف جنب عبد مؤمن())).

قال هذا وهو ِمن املبشَّرين باجلنَّة، وهو الصِّدِّيق العظيم صاحب رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وسلم وخليفته ِمن بعده!!

تواضع عمر رضي اهلل عنه:

- عن طارق بن شهاب، قال: )خرج عمر بن اخلطَّاب إىل الشَّام ومعنا 
أبو عبيدة بن اجلرَّاح، فأََتوا على خماضة)4) وعمر على ناقة له، فنزل عنها وخلع 
فقال  املخاضة،  هبا  ناقته فخاض  بزمام  عاتقه، وأخذ  فوضعهما على  خفَّيه 

))) ))األخالق اإلسالميَّة(( جلمال نصار - بتصرُّف - )ص 7))).
))) ))التبصرة(( البن اجلوزي )ص 408).

))) رواه أمحد يف ))الزُّهد(( )90( رقم )560(، وذكره ابن اجلوزي يف ))املنتظم(( )4/)6( ِمن 
حديث أيب عمر اجلون رمحه اهلل. 

)4) املخاضة: ما جاز الناس فيه مشاة وركبانا، وهو املوضع الذي يتخضخض ماؤه فيخاض عند 
العبور. انظر: ))تاج العروس(( للزبيدي )8)/)))).
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على  تفعل هذا، ختلع خفَّيك وتضعهما  أنت  املؤمنني!  أمري  يا  عبيدة:  أبو 
عاتقك، وتأخذ بزمام ناقتك، وختوض هبا املخاضة؟! ما يسرُّن أنَّ أهل البلد 
استشرفوك. فقال عمر: أوَّه، مل يقل ذا غريك أبا عبيدة جعلته نكااًل ألمَّة حممَّد 
صلى اهلل عليه وسلم إنَّا كنَّا أذلَّ قوم، فأعزَّنا اهلل باإلسالم، فمهما نطلب العزَّة 

بغري ما أعزَّنا اهلل به أذلَّنا اهلل())).
- عن أيب حمذورة قال: )كنت جالًسا عند عمر رضي اهلل عنه، إذ جاء 
صفوان بن أميَّة جَبْفَنة))) حيملها نفٌر يف عباءة، فوضعوها بني يدي عمر، فدعا 
النَّاس حوله، فأكلوا معه، مثَّ قال عند  أرقَّاء  ناًسا مساكني وأرقَّاء ِمن  عمر 
ذلك: فعل اهلل بقوم، أو قال: حلى اهلل قوًما يرغبون عن أرقَّائهم أن يأكلوا 
معهم!! فقال صفوان: أما واهلل، ما نرغب عنهم، ولكنَّا نستأثر عليهم، ال جند 

واهلل ِمن الطَّعام الطَّيِّب ما نأكل ونطعمهم())).

- وعن عروة بن الزُّبري رضي اهلل عنهما قال: )رأيت عمر بن اخلطَّاب 
رضي اهلل عنه على عاتقه قربة ماء، فقلت: يا أمري املؤمنني! ال ينبغي لك 
هذا. فقال: ملا أتان الوفود سامعني مطيعني َدَخَلت نفسي خنوة، فأردت 

أن أكسرها()4).
تواضع عثمان رضي اهلل عنه: 

قال احلسن: )رأيت عثمان بن عفان يقيل يف املسجد وهو يومئذ خليفة، 

))) رواه احلاكم ))/0))) )07)(. وقال: صحيح على شرط الشَّيخني. ووافقه الذهيب، وصحَّحه 
األلبان يف ))صحيح الرتغيب(( ))89)).

))) اجلفنة كالقصعة.
))) رواه البخاري يف ))األدب املفرد(( ))0)(، واحلسني بن حرب يف ))الرب والصلة(( ))8)). 

وصحَّحه األلبان يف ))صحيح األدب املفرد(( )48)).
)4) ذكره القشريي يف ))الرسالة القشريية(( ))/79)).
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ويقوم وأثر احلصى جبنبه، فنقول: هذا أمري املؤمنني، هذا أمري املؤمنني())).

عن ميمون بن مهران قال: )أخربن اهلمدانُّ أنَّه رأى عثمان بن عفان رضي 
اهلل عنه على بغلة، وخلفه عليها غالمه نائل وهو خليفة())).

تواضع علي رضي اهلل عنه: 

- عن عمرو بن قيس املالئي عن رجل منهم قال: )رُِئي على علي بن أيب 
طالب إزاٌر مرقوٌع، فقيل له: تلبس املرقوع؟! فقال: يقتدي به املؤمن وخيشع 

به القلب())).

- )وأنَّه رضي اهلل عنه قد اشرتى حلًما بدرهم، فحمله يف ملحفته، فقيل 
له: حنمل عنك يا أمري املؤمنني. فقال: ال، أبو العيال أحقُّ أن حيمل()4).

تواضع عبد اهلل بن سالم رضي اهلل عنه: 

- مرَّ عبد اهلل بن سالم رضي اهلل عنه يف السُّوق وعليه حزمة ِمن حطب، 
فقيل له: أليس اهلل قد أعفاك عن هذا؟! قال: بلى، ولكن أردُت أن أدفع به 
الِكرْب، مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول: ))ال يدخل اجلنَّة َمن 

كان يف قلبه مثقال حبَّة ِمن خردٍل ِمن ِكرْب(()5).

))) ))التبصرة(( البن اجلوزي )ص 7)4).
))) ))الزُّهد(( ألمحد )ص 58)).

))) ))الزُّهد(( هلنَّاد بن السري ))/68)). 
)4) ))إحياء علوم الدِّين(( للغزَّايل ))/68)).

)5) رواه أمحد يف ))الزُّهد(( )50)(، وابن عساكر يف ))تاريخ دمشق(( )9)/)))(. وصحَّح 
سنده البوصريي يف ))إحتاف اخلرية(( )75/7)(، وصحَّحه األلبان يف ))السِّلسلة الصَّحيحة(( 

.(((57(
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لف: مناذج ِمن تواضع السَّ
تواضع عمر بن عبد العزيز:  •

- )كان عند عمر بن عبد العزيز قوم ذات ليلة يف بعض ما حيتاج إليه، 
فغشي سراجه، فقام إليه فأصلحه، فقيل له:

يا أمري املؤمنني! أال نكفيك؟ قال: وما ضرَّن؟ قمت وأنا عمر بن عبد 
العزيز، ورجعت وأنا عمر بن عبد العزيز())).

- )ونادى رجٌل أمري املؤمنني عمر بن عبد العزيز رضي اهلل عنه: يا خليفة 
اهلل يف األرض! فقال له عمر: مه، إنِّ ملا ُوِلدت اختار يل أهلي امسًا، فسمَّْون 
الُكىَن،  لنفسي  اخرتت  فلمَّا َكربُْت  أجبتك.  عمر،  يا  ناديتين:  فلو  عمر، 
ولَّيتمون  فلمَّا  أجبتك.  حفص،  أبا  يا  ناديتين:  فلو  حفص،  بأيب  فُكنِّيت 
وأمَّا  أجبتك.  املؤمنني؛  أمري  يا  ناديتين:  فلو  املؤمنني،  أمري  أموركم مسَّيتمون 
خليفة اهلل يف األرض، فلست كذلك، ولكن خلفاء اهلل يف األرض داود النَّيبُّ 

ژېئ ېئ ىئ ىئ ىئ  وتعاىل:  تبارك  اهلل  قال  السَّالم وشبهه،  عليه 
یژ ]ص: 6)[)))).

- وقال سعيد بن سويد: )صلَّى بنا عمر بن عبد العزيز اجلمعة، مثَّ جلس 
وعليه قميص مرقوع اجليب ِمن بني يديه وِمن خلفه، فقال له رجٌل: يا أمري 
املؤمنني، إنَّ اهلل قد أعطاك فلو لبست؟ فنكَّس رأسه مليًّا)))، مثَّ رفع رأسه، 
فقال: إنَّ أفضل القصد عند اجِلَدة، وإنَّ أفضل العفو عند الُقْدرة، وقال صلى 

))) ))سرية عمر بن عبد العزيز(( البن عبد احلكم )ص 46).
))) ))املصدر السابق(( ))5-)5).

))) مليًّا: أي طوياًل. انظر: ))لسان العرب(( البن منظور )5)/)9)).
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اهلل عليه وسلم: َمن ترك زينًة هلل ووضع ثيابًا حسنة تواضًعا هلل وابتغاء ملرضاته، 
كان حقًّا على اهلل أن يدَّخر له عبقري اجلنَّة ))))))).

تواضع اإلمام أمحد بن حنبل:  •

قال املروزيُّ: )مل أر الفقري يف جملس أعزَّ منه يف جملس أيب عبد اهلل؛ كان 
نْيا، وكان فيه ِحْلٌم، ومل يكن بالعجول، وكان  مائاًل إليهم ُمْقِصرًا عن أهل الدُّ
كثري التَّواُضع، تعلوه السَّكينة والَوقَار، إذا جلس يف جملسه بعد العصر للفتيا 

ال يتكلَّم حىت ُيْسَأل، وإذا خرج إىل مسجده مل يتصدَّر())).

فيحمله  والشَّيء  احلطب  اجلرزة)4)  فيشرتي  البقَّال،  إىل  خرج  ا  رمبَّ )وكان 
بيده، ويتنوَّر يف البيت()5).

وقال حيىي بن معني: )ما رأيت مثل أمحد بن حنبل!! صحبناه مخسني سنة 
ما افتخر علينا بشيء ممَّا كان فيه ِمن اخلري()6).

وقال إمساعيل بن إسحاق الثَّقفي: )قلت أليب عبد اهلل أوَّل ما رأيته: يا أبا 
عبد اهلل، ائذن يل أن أقبِّل رأسك. فقال: مل أبلغ أنا ذاك()7).

))) رواه ابن أيب الدنيا يف ))التواضع واخلمول(( )56)(، وأبو نعيم يف ))حلية األولياء(( )46/8) 
من حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما.

قال أبو نعيم: غريب من حديث إبراهيم الصائغ وإبراهيم بن أدهم تفرد به احلسن بن حيىي عن   
حازم بن جبلة، وقال العراقي يف ))ختريج اإلحياء(( ))/6)4(: يف إسناده نظر( .

))) ))إحياء علوم الدِّين( للغزَّايل ))/56)).
))) ))سري أعالم النُّبالء(( للذَّهيب )))/8))).

)4) اجلرزة: احلزمة من القت وحنوه. انظر: ))لسان العرب(( البن منظور )7/5))).
)5) ))سري أعالم النُّبالء(( للذَّهيب )))/09)).

)6) ))املصدر السابق(( )))/4))).
)7) ))اآلداب الشَّرعية(( البن مفلح ))/58)).
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مني: مناذج ِمن تواضع العلماء املتقدِّ
تواضع ابن تيمية:  •

قال البزَّار -وهو يذكر تواضع ابن تيمية-: )وأمَّا تواضعه: فما رأيت وال 
والصَّغري  للكبري  يتواضع  ذلك، كان  يف  مثله  عصره  أهل  ِمن  بأحٍد  مسعت 
ويكرمه  الصَّاحل  الفقري  يدن  وكان  والفقري،  الصَّاحل  والغين  واحلقري  واجلليل 
ا  ويؤنسه ويباسطه حبديثه املستحلى زيادة على مثله ِمن األغنياء، حىت أنَّه رمبَّ

خدمه بنفسه وأعانه حبمل حاجته جربًا لقلبه وتقرُّبًا بذلك إىل ربِّه.

 وكان ال يسأم ممَّن يستفتيه أو يسأله، بل يقبل عليه ببشاشة وجه، ولني 
َعرِيكة)))، ويقف معه حىت يكون هو الذي يفارقه: كبريًا كان أو صغرًيا، رجاًل 
أو امرأًة، حرًّا أو عبًدا، عالـًما أو عامِّيًّا، حاضرًا أو باديًا، وال جيبهه وال حيرجه 
وال ينفِّره بكالم يوحشه، بل جييبه ويفهمه ويعرِّفه اخلطأ ِمن الصَّواب بلطف 
النَّاس، ومغيبه عنهم يف قيامه  التَّواُضع يف حضوره ِمن  وانبساط، وكان يلزم 

وقعوده، ومشيه وجملسه وجملس غريه.

إقاميت  حال  معي يف  بالغ  ولقد  قال:  أصحابه  بعض  عن  البزَّار  وحكى 
حبضرته يف التَّواُضع واإلكرام -يعين ابن تيمية- حىت إنه ال يذكرن بامسي، بل 
يلقِّبين بأحسن األلقاب، وأظهر يل ِمن األخالق واملبالغة يف التَّواُضع حبيث 
النُّسخة، وال  القراءة، حيمل هو بنفسه  إنَّه كان إذا خرجنا ِمن منزله بقصد 
يدع أحًدا منَّا حيملها عنه، وكنت أعتذر إليه ِمن ذلك خوفًا ِمن سوء األدب، 
فيقول: لو محلته على رأسي لكان ينبغي، أاَل أمحل ما فيه كالم رسول اهلل 

صلَّى اهلل وعليه وسلَّم؟

))) العريكة: الطبيعة. انظر: ))لسان العرب(( البن منظور )0)/466).
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ِمن  ألستحي  إنِّ  حىت  اجمللس،  ويدع صدر  الكرسي  جيلس حتت  وكان 
جملسه هناك، وأعجب ِمن شدَّة تواضعه، وكان هذا حاله يف التَّواُضع والتَّنازل 
واإلكرام لكلِّ َمن يَرُِد عليه أو يصحبه أو يلقاه، حىت أنَّ كلَّ َمن لقيه حيكي 
عنه ِمن املبالغة يف التَّواُضع حنًوا ممَّا حكيته وأكثر ِمن ذلك، فسبحان َمن وفَّقه 

وأعطاه وأجراه على ِخاَلل اخلري وحباه())).

مناذج ِمن تواضع العلماء املعاصرين:
يخ ابن باز:  • تواضع الشَّ

)كان الشَّيخ ابن باز -رمحه اهلل- آية يف التَّواُضع فال يكاد يـُْعَرف له مثيٌل 
يف زمانه يف هذه اخلصلة؛ فهو ال يرى لنفسه فضاًل، وال يرغب يف املديح، وال 
يف التَّميز على النَّاس، وكان حمبًّا للفقراء واملساكني، حريًصا على جمالستهم، 

واألكل معهم. وِمن صور تواضعه:

- ال حيتقر النَّصيحة، أو الفائدة ِمن أي أحٍد، حىت ِمن الصَّغري:

يا مساحة  الشَّيخ، وقال:  اتَّصل شاب صغري بسماحة  األيَّام  ِمن  يوٍم  يف 
أن  مساحتكم  على  وأقرتح  يفتونم،  علماء  إىل  حاجة  بأشد  النَّاس  الشَّيخ! 

جتعلوا يف كلِّ مدينة مفتًيا؛ ليسهل االتِّصال.

فقال له مساحة الشَّيخ: ما شاء اهلل أصلحك اهلل، كم عمرك؟ فقال ثالثة 
عشر عاًما.

- يقول الرَّاوي للقصَّة: فقال يل مساحة الشَّيخ: هذا اقرتاح طيِّب، يستحقُّ 
الدِّراسة، اكتب إىل األمني العام هليئة كبار العلماء هبذا، فكتبت ما أملى به، 

))) ))األعالم العليَّة( للبزار )ص 50).



      112 موسوعة األخالقالتَّواُضع

وممَّا جاء يف كتابه: 

أما بعد فقد اتصل يب بعض النَّاصحني، وقال: إنَّه يقرتح وضع مفتني يف 
ائمة؛ لنتبادل الرَّأي يف املوضوع())). كلِّ بلد، ونرى عرضه على اللَّجنة الدَّ

- )تواضعه للمرأة واملسكني والسَّائل،...قيل له -وهو خارٌج ِمن مسجد 
اجلامع-: هناك امرأة تريد إجابة عن أسئلتها، فما كان منه إالَّ أن اتكأ على 

عصاه وأصغى هلا، وأجاب عن أسئلتها حىت انصرفت!())).

يخ ابن عثيمني:  • تواضع الشَّ

ِمن  فكان  النَّبيلة  واألخالق  بالصِّفات  يتحلَّى  عثيمني  ابن  الشَّيخ  كان 
نْيا والتَّواُضع، وِمن صور تواضعه: صفاته الصِّدق واإلعراض عن الدُّ

يخ ويذهب به إىل والده: - طفل صغري يأخذ بيد الشَّ

)يأتيه طفل صغري مل يبلغ السَّادسة ِمن عمره فيمسك يد الشَّيخ ِمن وسط 
تسلِّم عليه  أن  أرجو  للسَّالم عليك،  إىل عنيزة  قدم  أيب  إيَّاه:  به خماطًبا  طالَّ
قبل أن خترج، والشَّيخ يبتسم له ويالطفه، والطِّفل آخٌذ بيد الشَّيخ إىل والده، 
فيتفاجأ والد الطِّفل بالشَّيخ أمامه، فيتعجَّب الوالد ِمن هذا اخلُُلق النَّبيل الذي 

يتحلَّى به الشَّيخ())).

- )ركب الشَّيخ مع أحد حمبِّيه سيَّارة قدمية كثرية األعطال، فتتوقف أثناء 
فنزل  السَّيَّارة،  ألدفع  أنا  وأنزل  مكانك  ابق  للسَّائق:  الشَّيخ  فقال  الطَّريق، 

))) ))جوانب ِمن سرية اإلمام عبد العزيز بن باز(( حملمد إبراهيم احلمد )بتصرُّف( )ص 6))).
))) ))املصدر السابق(( )ص 4))).

))) ))اجلامع حلياة العالمة حممد بن صاحل العثيمني(( لوليد بن أمحد احلسني )ص 9)).
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الشَّيخ ودفع السَّيَّارة بنفسه حىت حتركت، وهذا قمَّة التَّواُضع())).

- )يف أثناء درسه يف املسجد الذي جبوار بيته ذهب أحد الطُّالب إىل دورة 
املياه -احلمَّام- فإذا أنبوبة منكسرة يتدفَّق منها املاء، فأخرب الشَّيخ بذلك أثناء 
الدَّرس، فما كان ِمن الشَّيخ -رمحه اهلل- إالَّ أنَّ قطع الدَّرس وذهب إىل منزله، 

ب بنفسه يف إصالح هذا العطل())). وأحضر عدَّة اإلصالح، وشارك الطُّالَّ

عر: التَّواُضع يف واحة الشِّ
قال الشاعر:

تواضًعــا إالَّ  األرِض  فــوق  متــِش  أرفــُعوال  منــك  هــم  قــوٌم  حتتهــا  فكــم 
ومنعــٍة وخــرٍي  عــزٍّ  يف  فكم مات ِمن قوٍم هم منك أوضُع)))فــإن كنــَت 
وقال موسى بن علي بن موسى:
لناظــٍر الح  تكــْن كالنَّجــِم  رفيــُعتواضــْع  وهــو  املــاِء  صفحــاِت  علــى 
بنفِســه يعلــو  كالدُّخــاِن  تــُك  وضيــُع)4)وال  وهــو  اجلــوِّ  طبقــاِت  إىل 

وقال آخر:
يتواضــُع)5)تواضــْع إذا مــا نلــَت يف النَّــاِس رفعــًة َمــن  القــوِم  رفيــَع  فــإنَّ 

وقال آخر:
رفعــًة التَّواُضــِع  مبلتمــِس  ســفااًل)6)وكفــى  العلــوِّ  مبلتمــِس  وكَفــى 

))) ))اجلامع حلياة العالمة حممد بن صاحل العثيمني(( لوليد بن أمحد احلسني )ص )4).
))) ))املصدر السابق(( )ص )4).
))) ))روضة العقالء(( )ص )6).

)4) ))أعيان العصر وأعوان النصر(( للصفدي )479/5).
)5) ))جواهر األدب يف أدبيات وإنشاء لغة العرب(( للهامشي ))/480).

)6) ))تاريخ بغداد وذيوله(( للخطيب البغدادي )4)/4))).
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وقال املرادي:
ناظــٍر عــنِي  يف  مقرونـَــنْيِ  تواضــِع)))وأحســُن  مخــوِل  يف  قــدٍر  جاللــُة 

وقال آخر:
املتَّقــي خصــاِل  ِمــن  التَّواُضــَع  يرتقــي)))إنَّ  املعــايل  إىل  التَِّقــيُّ  وبــه 

))) ))جواهر األدب يف أدبيات وإنشاء لغة العرب(( للهامشي ))/480).
))) ))موارد الظمأن لدروس الزمان(( للسلمان )4/)5)).
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