
 الثالثة المرحمة وةالدع اصول الرابعة المحاضرة
 التواضع رابعًا:
 وجيل حماقة التكبر  
 أن لعمم ربو عرف فمو وبنفسو، بربو المتكبر جيل عمى قاطع ودليل وجيل حماقة التكبر  -893

 ردائي ءوالكبريا إزاري "العز وجل عز   اهلل قال وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول قال وحده هلل الكبرياء

 وآخره قذرة نطفة أولو وان نفسو المتكبر عرف ولو [12]1عذبتو" فقد منيما واحد في ينازعني فمن

 صاحب ذكر كما عمي بن الحسين بن محمد قال حده عند ووقف نفسو من لخجل قذرة جيفة

 قل ذلك من دخل ما بقدر عقمو من نقص إال قط التكبر من شيء امرئ قمب دخل ما "االحياء":

 أوكثر.
 التواضع

 إنسان يتواضع وال يتكبر أن أبداً  يمكن فال وبالنفس باهلل المعرفة ثمرة وىو الكبر ضد :التواضع       

ذا بربو، عارف فالمتواضع بربو جاىال المتكبر كان فاذا ىذا وعمى نفسو، قدر وعرف ربو عرف  وا 

 الصديق بكر أبي قول جيداً  يفقو ضعالمتوا فإن وكالعبيد كالذباب يراىم غيره محتقراً  المتكبر كان

ذا كبير". اهلل عند المسممين صغير فان المسممين من أحداً  أحد يحتقرن "ال عنو اهلل رضي  كان وا 

 األرض ملء يعدل أحدىم أن من بالرغم والضعفاء والفقراء الصالحين مجالسة عن يستنكف المتكبر

 بالغداة ربيم يدعون الذين مع نفسك }واصبر ىتعال قولو معنى جيداً  يفقو المتواضع فان أمثالو من

 قالت قريشاً  ان نزوليا أسباب في المفسرون قال وقد عنيم{ عيناك تعد وال وجيو يريدون والعشي

 مثل المسممين ضعفاء من ليؤالء أتباعاً  نكون أن نرضى ال إنا وسمم: عميو اهلل صمى لمرسول

 فرغنا فاذا عميك، دخمنا إذا مجمسك في متبقي وال عنك فاطردىم وخباب وبالل وعمار صييب

 الذين المتعجرفين المتكبرين اولئك عن بآية واتبعيا اآلية ىذه تعالى فأنزل شئت. إن فادخميم وخرجنا

 ذكرنا عن قمبو أغفمنا من تطع }وال عنيم: تعالى فقال اهلل رسول مجمس من الضعفاء طرد طمبوا

 جناحك }واخفض تعالى: اهلل قول معنى جيداً  المتواضع وويفق .[13]1فرطًا{ أمره وكان ىواه واتبع

ذا المؤمنين{ من اتبعك لمن  يفقو المتواضع المسمم فان لو يذعن وال ويرده الحق يجحد المتكبر كان وا 

 فقال: التواضع عن سئل وقد تعالى اهلل رحمو عياض بن الفضيل المتواضع العارف قول معنى جيداً 

 قبمتو. الناس أجيل من سمعتو ولو لو ادوتنق لمحق تخضع أن التواضع
   المخالطة خامسًا: 

 لكان استطاعو ولو بمفرده العيش يستطيع ال بطبعو اجتماعي االنسان فان منيا بد ال المخالطة      

 ألمور بالنسبة أما وحوائجيا الدنيا أمور في ىذا عميو. متابعتو الناس جميع يستطيع ال شاذاً  أمراً 

 الناس مع بالمخالطة إال تأديتو يمكن ال ما ومستحباتو اإلسالم فرائض من فان الحال فكذلك الدين



 وتعميميا الدين أمور عمموت المرضى وعيادة الجنائز وتشييع والعيدين، الجمعة صالة مثل وتعاونيم،

 المخالطة. تستمزم التي المطموبات من ذلك غير الى
  

 الداعي عمى واجبة المخالطة
 ألن واجبة المخالطة فتكون الناس مخالطة وسائميا ومن اإلسالم وجائب من اهلل الى الدعوة  -909

 ليس فاإلسالم المخالطة، تقتضي اإلسالم طبيعة أن والواقع واجب، فيو بو إال الواجب يؤدي ال ما

 أن ذمن وسمم عميو اهلل صمى اهلل ورسول نفسو، خارج المسمم عمل أيضاً  ىو بل بالفرد خاصاً  معنى

 ويحذرىم اهلل الى يدعوىم مجالسيم وغشي وخالطيم الناس مع عاش بالتبميغ وأمره بالنبوة اهلل أكرمو

 اهلل صمى اهلل رسول من تعمموه ما فييم وبثوا الناس خالطوا الكرام أصحابو فعل وكذلك فيو ىم مما

 وكراىية العزلة استحباب من التابعين بعض عن روي وما والدين. والعمم اليدى من وسمم عميو

 يستيدي التي القاعدة ىو ذكروه ما فميس استثنائية وظروف طارئة بأحوال يتعمق أمر فيو المخالطة

 الى المقدمة ىي والمخالطة الشرع، في ثابت أمر اهلل الى الدعوة وجوب ألن بعدىم من المسممون بيا

 لما مضى، زمان أي من مانناز  في أشد أصبح الوجوب ىذا إن بل عنيا. التخمي يمكن فال الدعوة.

 الحق أنوار عنيم حجبت التي السوداء الصماء المادية من قاسية رىيبة غاشية من البشر غشي

 بقدر اهلل الى الدعوة في يسيم أن مسمم كل عمى لزاماً  جعل مما وجل، عز باهلل صالتيم وقطعت

 اهلل. الى ليدعوىم اسالن مخالطة يستمزم وىذا يستطيعو القدرة أنواع من نوع وبأي طاقتو
 

 
 


