بسم هللا الرحمن الرحٌم
طوبى
يقول عليه الصالة والسالم :
طوبى لمن تواضع فً غٌر منقصة ،وذل فً نفسه من غٌر مسؤلة ،وأنفق مالا جمعه فً غٌر معصٌة ،ورحم أهل
الذل والمسكنة وخالط أهل الفقه والحكمةة  .طةوبى لمةن طةا كسةبه ،وحسةن سةرٌرته ،وكرمة عالنٌتةه ،وعةلل
عن الناس شره  .طوبى لمن عمل بعلمه ،وأنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من قوله
[البخاري فً التارٌخ الكبٌر ،والبٌهقً فً شع اإلٌمان عن رك المصري]

طوبى
يعني هنيئا
طوبى لمن تواضع فً غٌر منقصة
هناك خط دقيق بين التواضع والذل ،وهناك مواقف إذا فعلتها تذل نفسك،
وقد قال عليه الصالة والسالم :
س ُه
ِن أَنْ ٌُ ِذل َّ َن ْف َ
لَ ٌَ ْن َبغًِ لِ ْل ُم ْإم ِ
[ الترمذي وابن ماجه عن حذٌفة]

وقال صلى هللا عليه وسلم :
ابتغوا الحوائج بعلة األنفس فإن األمور تجري بالمقادٌر
[المقدسً فً األحادٌث المختارة ،والسٌوطً فً الجامع الصغٌر عن عبد هللا بن بسر]

فعل (تواضع) على وزن تفاعل ،ووزن تفاعلل ملن معانيله تصلنع ال لي  ،تقلول  :تملاض
ليس مضيضا ،ولكنه تصنع المض

 ،تعلامم ،تملاض

 ،تعامم ليس عميما ،ولكنه تصلنع العممل  ،تعلالم لليس عالملا ،ولكنله تلز ّ بلز ّ

أهللل العلللم ،فللوزن تفاعللل يفيللد التصللنع ،فكللل اعفعللال التللي علللى وزن تفاعللل تقضيبللا مذمومل إا تواضللع ،هللو للليس
وضيعا ،ليس ذليال ،ليس منحضفا ،ليس مذنبا ،هلو فلي أعللى دضتلال النزاهل  ،فلي أعللى دضتلال الطهلض ،فلي أعللى
دضتال العف  ،ومع ذلك تواضع ،أ تصنع أن يكون مع عام الناس ،التواضلع إذا أن تكلون قضيبلا مملن هلو دونلك،
لذلك من صفال النبي عليه الصالة والسالم أنه ما صاحبه أحد إا من أنه أقضب الناس إليه .
دخل سيدنا عمض على سيدنا ضسول هللا فضآه مضتعا على حصيض ،وقد ّأثض في خلده ال لضيف ،فبكلى ،قةال ٌ :ةا
عمر ما ٌبكٌك ؟ قال  :رسول هللا ٌنام على الحصٌر ،وكسرى ملك الفرس ٌنام على الحرٌةر ؟! قةال ٌ :ةا عمةر منمةا
هً نبوة ،ولٌس ملكا ا ،هكذا النبوة،

طوبى لمن تواضع فةً غٌةر منقصةة كلان تواضلعه فلي المكلان الصلحي  ،تواضلع وهلو عزيلز ،تواضلع وهلو
عفيف ،تواضع وهو نميف ،تواضع وهو مستقيم ،إا أن كل إنسلان حينملا يقلع ي ّتضلع قهلضا عنله ،انملض إللى صلوضة
المتضم ،وقد ألقي القب

عليه ،في أدنى دضتال الذلل والمسلكن  ،أسلقط فلي يلده ،خلاف

اللضأس ،خلاف

الطلضف،

هذا ليس تواضعا ،المتضم يتضع ،والمنحضف يتضع ،والخائن يتضع ،والساضق يتضع ،والزاني يتضع ،إذا زلل قدم
اإلنسان يتضع ،ولكن التواضع اللذ أملض النبلي عليله الصلالة والسلالم بله ،أو أثنلى عللى صلاحبه هلو أن تكلون فلي
أعلى دضتال القوة ،ومع ذلك فأنل قضيب ممن حولك ،طوبى لمن تواضع فً غٌر منقصة.
إذا حينما ا يحسن اإلنسان التصضف ،أو حينما يضع نفسه في الموضع الذ ا يليق به فقد ذل ،ا نقول :هذا
تواضع ،هذا ذل ،وا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه .
طوبى لمن ذل فً نفسه من غٌر مسكنة
حال المؤمن مع هللا حال تلذلل ،ولكلن الملؤمن عزيلز إللى أعللى دضتل  ،وذليلل ملع هللا إللى أدنلى دضتل  ،عنله
عضف ضعفه ،وعضف تهله ،وعضف نقصه ،وعضف أنه طاضئ ،وأنه حادث ،وأنه ميل ،وضأى عمم هللا عز وتل
فصغضل نفسه أمام ضبه ،لذلك هو في عين نفسه صغيض ،لكنه في عين الناس كبيض ،بعكس الفلاتض والفاسلق ،هلو فلي
عين نفسه كبيض ،وفي عين الناس صغيض .
طةةوبى لمةةن ذل فةةً نفسةةه مةةن غٌةةر مسةةكنة اإلنسللان أحيانللا يصللاب بمللض

عضللال يفتقللض فقللضا للديدا ،ي للعض

بضعفه ،ا حيل له ،ليس ي في يده فيتمسكن ،هلذا اللذل النلاتن علن المسلكن لليس فضليل  ،ولكلن التلذلل فلي نفلس
المؤمن ،فهو أمام ضبه ذليل ،فكلما تذلل أمام ضبه ضفعه هللا أملام النلاس ،وكلملا اسلتنكف علن طاعل ضبله أذلله هللا بلين
الناس ،العالقل عكسلي  ،كلملا تلذللل أملام هللا علز وتلل ،كلملا مضتلل وتهلك فلي أعتلاب هللا علز وتلل ضفلع هللا للك
ذكضك ،وضفلع لأنك ،وأسلب عليلك هيبل ووقلاضا ،وإذا اسلتنكفل علن طاعل هللا ،واسلتكبضل علن عبادتله ،وضفضلل
الحق أذلّك هللا بين خلقه ،فلذلك إما أن تتواضع ،وإما أن يضلعك هللا ،إملا أن تتلذلل فلي نفسلك

علز وتلل ،وإملا أن

يذلك هللا أمام خلقه ،إما تكون عبدا  ،وإما أن تكون عبدا لعبد لئيم ،كن عبدا  ،فعبلد هللا حلض ،وا تكلن عبلدا لعبلد
لئيم ،فهو الهوان والذل .
كأن النبي عليه الصالة والسالم يقول  :هنيئلا لملن تواضلع فلي مكلان التواضلع ،تواضلع ،وعلضف قلدض نفسله،
تواضع ولم يذل نفسه ،تواضع في موطن التواضع ،وأعز نفسه في موطن العز ،كلكم يعللم أن أحلد أصلحاب ضسلول
هللا ضكب فضسه في بع

المعاضك متبختلضا بله ،فقلال عليله الصلالة والسلالم  :من هللا ٌكةره هةذه المشةٌة مل فةً هةذا

الموطن ،وقد قيل  :التكبض على المتكبض صدق .
طوبى لمن ذل فً نفسه من غٌر مسكنة فكلم فعلل وتضكل ،وبإمكاني أن أفعل ،وأنلا أعطيتلك ،وللي فضلل
عليك ،وأنل لوا ما كنل يئا ،هذه كلمال فيها اعتزاز بالنفس ،فيها كبض ،فيها ضك،

لذلك النبي عليه الصالة والسالم لما تمع أصحابه الذين وتدوا عليه في أنفسهم قال  :أما منكةم لةو شةئتم لقلةتم
فلصدقتم ولصدقتم ،أتٌتنا مكذبا ا فصدقناك ،وطرٌداا فآوٌناك ،وعائالا فواسٌناك ،ثم قةال :ألةم تكونةوا ضةاللا  -للم يقلل
فهديتكم قال  -فهداكم هللا بً .
الحقيق ليس موضوع التواضع موضوع واقع ،إذا أتضى هللا الخيض على يلديك فلال ينبغلي أن تنسلبه إليلك ،هللا
وفقني ،وفعلل كذا ،هللا يسض لي هلذا اعملض ،أكضمنلي بهلذا البيلل ،أنعلم عللي بهلذه الصلنع  ،تفضلل عللي بهلذا العللم،
دائما كلم أنعم علي ،وتفضل علي ،وأكضمني ،وأتضى على يد الخيض ،وتعلني سببا ،هذه كلمال المؤمن ،ا يلضى
أنه فعل يئا يقتضي أن يتيه به على خلق هللا ،دائما يقول  :أكضمني هللا ،أتضى على يد الخيض ،وهكذا ...
وأنفق من مال جمعه فً غٌر معصٌة
الحقيق لماذا اللذ ينفلق مالله ي لعض بلالقضب ملن هللا علز وتلل ؟ عن اإليملان دعلوى باعصلل ،هلو يلدعي أنله
مؤمن ،ولكن حينما أنفق ماله أكد لنفسه قبل تيضه أن هللا وضضوان هللا أتلى عليه من ماله ،والمال قيق الضوح .
هناك باخضة تضقل في البحض اعحمض قبل أسبوع ،طبعلا بلاخضة ضلخم تحملل سلتمئ ضاكلب ،وتلضق منهلا ملا
يقضب من خمسمئ ضاكب ،ونتا مئل وثملانون ،وقصل

تضيبل تلدا ذكلضل حلول تلضق هلذه البلاخضة ،لكلن ال لي

الذ يلفل النمض أن أحد الذين نتوا نتا بماله قد عاضك اعمواج ستا وثالثين ساع  ،ومعله محفمل فيهلا كلل أموالله،
فقلل  :وهللا هذه القص تؤكد أن المال قيق الضوح ،هو يعلاضك اعملواج ،وبلين الملول والحيلاة ،ومحلتفم بالمحفمل
التي فيها أمواله ؟! قالوا في الصحيف  :تحوي

العمض حلافم عليهلا كملا حلافم عللى حياتله ،إذا الملال لقيق اللضوح،

فإذا أنفقل المال فهذا مما يؤكد أن هللا أتلى عليك ،وضضوانه أتلى عليك من مالك الذ تعله هللا قيق الضوح ،وإذا
صمل ضمضان معنى ذلك أن ضضوان هللا وطاعته أتلى عليك من الطعام وال ضاب ،وإذا ذهبل إلى بيل هللا الحضام
معنى ذلك أن هللا عز وتل والقضبى منه وزياضة بيته وأدا فضيضلته أتللى عليلك ملن أهللك وماللك ومحللك التتلاض
ومكانتللك وكللل ألللوان النعلليم التللي فللي بلللدك ،إذا اإلنسللان ا يضقللى إا بالبللذل ،إا بالطاعللال ،ا يضقللى بااعتقللادال،
ااعتقاد ابد منه ،لكنه ضط ازم تيض كاف ،بااعتقاد ا تضقى ،لكن تضقى بالبذل .
وأنفق من مال جمعه فً غٌر معصٌة عن هللا طيب ا يقبل إا طيبا ،فهذا المال اللذ تمعتله بكلدك وعضقلك،
والذ تحضيل به الحالل،
عنه كما قال عليه الصالة والسالم :
من با كالا فً طل الحالل با مغفوراا له
[السٌوطً فً الجامع الصغٌر عن أنس]

لحكمل بليغل أضادهللا هللا عللز وتللل تعللل كسللب المللال الحللالل صللعبا ،وتعللل كسللب المللال الحللضام سللهال ،فللإذا
عضل بضيق وحضج و دة وهموم من أتل كسب المال الحلالل ،والحلضام مبلذول أماملك فهلذه طاعل
هناك مفاضقال دقيق  ،مثال من طبيعتك أنك تحب العاتل وتكضه اآلتل،

علز وتلل،

قال تعالى :
سانُ َع ُجولا
َو َكانَ ْاإلِ ْن َ
[ سورة اإلسراء ]11 :

أنل متعلق دائما بال ي السضيع ،واآلخلضة بعيلدة ،بعلد الملول ،واللدنيا بلين يلديك خضلضة نضلضة ،فلإذا تضكلل
الللدنيا ،وطلبللل اآلخللضة فقللد اضتقيللل إلللى هللا عللز وتللل ،أنللل ضللعيف ،وقللد تسللبب لللك طاع ل هللا ضللعفا ومؤاخللذة
ومسؤولي وحضتا وضيقا ،ومع ذلك آثضل طاع هللا على كل ما حولك من ضغوط ،إذا تضقى بهذه الطاع .
وخالط أهل الفقه والحكمة
دائما وأبدا انمض في الدنيا لمن هو أدنى منك ،وانمض في اآلخضة لمن هو أضقى منك تسعد فلي دنيلاك وأخلضاك،
إذا نمضل في دنياك لمن هو أدنى منك ضأيل نعم هللا عليك ا تحصى ،أما إذا دخلل عللى اعتنيلا البعيلدين علن هللا
عز وتل خضتل من عندهم وأنل على هللا ساخط،
صلهى ه
هللا ُ َعلَ ْي ِه َو َسله َم :
َقا َل َضسُو ُل ه ِ
هللا َ
مِ َذا أَ َردْ ِ اللُّ ُح َ
اء
س َة ْاألَ ْغنِ ٌَ ِ
الرا ِك ِ َ ،ومِ ٌَّاكِ َو ُم َجالَ َ
وق ِبً َف ْل ٌَ ْكفِكِ مِنْ ال ُّد ْن ٌَا َك َلا ِد َّ
[الترمذي]

الدخول على اعتنيا أمض خطيض ،واإلنسان في ساعال تفلته وساعال ضعفه وساعال فتوض همته يتد أنله ا
يملك يئا ،فيستصغض بيته وأثاث بيته ،وما عنده ،إا إذا كان مؤمنا ،فهذا المؤمن له حال خاص
وخللالط أهللل الفقلله والحكم ل  ،عن اإلنسللان إذا خللالط أهللل الفقلله والحكم ل يسللتعيض خبللضاتهم ،ويأخللذ بعضللا مللن
أحوالهم ،ويأخذ من علمهم ،ويأخذ من حكمتهم ،ويأخذ من مواقفهم ،يتعلم من أخالقهم ،ومن أفعلالهم ،وملن أفكلاضهم،
لذلك حينما يخالط اإلنسان أهل الفقه والحكم يضقى عند هللا عز وتل ،والصاحب ساحب ،قل لي من تتالس أقلل للك
من أنل .
ورحم أهل الذل والمسكنة
صلهى ه
هللا ُ َعلَ ْي ِه َو َسله َم :
َقا َل َضسُو ُل ه ِ
هللا َ
ف َ
ٌر َنا
ٌر َناَ ،و ٌَ ْع ِر ْ
ش َر َ
ٌِر َناَ ،و ٌَ ْع ِر ْ
صغ َ
س ِم َّنا َمنْ لَ ْم ٌَ ْر َح ْم َ
لَ ٌْ َ
ف َح َّق َك ِب ِ
ف َك ِب ِ
[ الترمذي ،أحمد ]

صلهى ه
هللا ُ َعلَ ْي ِه َو َسله َم :
َقا َل َضسُو ُل ه ِ
هللا َ
ض َّ
شا ٌّ َ
َما أَ ْك َر َم َ
هللا ُ َل ُه َمنْ ٌُ ْك ِر ُم ُه ِع ْن َد سِ ِّن ِه
ش ٌْ اخا لِسِ ِّن ِه مِ َّل َق ٌَّ َ
[الترمذي]

من صفال المؤمن العطف على الضعفا  ،وتوقيض للكباض ،فمن كان أكبض منك سنا كان أكثض منلك علملا ،وأقلدم
منك في طضيق اإليمان ،فيتب أن توقضه ،الحياة كلها أدب،

حينما دخل سيدنا الصديق على النبلي عليله الصلالة والسلالم كلان إللى تانبله سليدنا عللي كلضم هللا وتهله ،فقلام
علي كضم هللا وتهه ليتلس محله سيدنا الصديق ،النبي عليه الصالة والسالم تأثض لهلذا الموقلف اعخالقلي ،قةال علٌةه
الصالة والسالم  :ل ٌعرف الفضل ألهل الفضل مل أهل الفضل،
طوبى لمن ذل نفسه
طبعا،
قال تعالى :
سولِ ِه َولِ ْل ُم ْإ ِمنٌِنَ
َو ِ َّ ِ
لِل ا ْلع َِّلةُ َول َِر ُ
[ سورة المنافقون ]8 :

وطا كسبه
كسبه حالل ،اللهم اضزقني طيبا ،واستعملي صالحا ،ضزقه طيب ،أطب مطعمك تكن مسلتتاب اللدعوة ،ضزقلك
طيب ،وعملك صال  ،إتقان العمل يتعل كسبك حالا ،أن تأخذ السعض المناسب يتعل كسبك حلالا ،أا ّ تغل
في البيع وال ضا يتعل كسبك حالا ،أا تنتق

النلاس

من أموالهم .

أحيانا يضيد إنسان أن يبيع يئا ،لعضل أنله مضلطض ،تضيلد أن تأخلذها بأقلل سلعض ،بلال ثملن اضلطضاضه ،هلذا
حضام،
قال تعالى :
اس أَ ْ
ش ٌَا َء ُه ْم
سوا ال َّن َ
َو َل َت ْب َخ ُ
[ سورة هود ]88 :

فلذلك يطيب كسبك إذا صدقل مع الناس ،يطيب كسبك إذا أنصلفته ،يطيلب كسلبك إن للم تبتلز أملوالهم ،يطيلب
كسبك إن لم تنتق

ما عندهم ،يطيب كسبك إن لم تغ هم ،يطيب كسبك إن أعطيتهم يئا فوق ما يستحق.

وحسن سٌرته ،وحسن سرٌرته
الملللؤمن فملللن داخلللله نميلللف ،لللليس عنلللده حقلللد ،وا عنلللده أسللللوب ااحتيلللال ،والمكلللض ،والخلللداع ،والخيانللل ،
والمؤامضة ،والتدبيض ،ليس عنده موقف معلن وموقف مبطن ،سض وعالني  ،يعتقد ما ا يقول ،ويقول ما ا يعتقد ،هذه
أخالق المنافقين ،المؤمن بض كضيم ،والفاتض خب لئيم .
قال تعالى :
سا ُم ُه ْم َومِنْ ٌَقُولُوا َت ْس َم ْع لِ َق ْولِ ِه ْم
َومِ َذا َرأَ ٌْ َت ُه ْم ُت ْع ِج ُب َك أَ ْج َ
[ سورة المنافقون ]4 :

وكرم عالنٌته
من تيض المقبول أن يكون مؤمنا ممهضه فيه إهمال ،أنل مؤمن حتى الممهض الخاضتي يتب أن يكون مقبلوا
من دون فخام  ،لكن من دون ضعف ،فمن اللدين أن تكلون الثيلاب نميفل  ،ومكلان العملل مضتبلا ،والبيلل مضتبلا ،فلال
داعي أن يكون اإلنسان ممهضه تيض مقبول ،ممهضه منفض ،بيته منفض ،محلله التتلاض منفلض ،عالقاتله فوضلى ،تبلاض
في دكانه ،حساباته تيض مضبوط  ،بدعوا الزهلد لليس هلذا هلو اإليملان فالزهلد لعوض قلبلي ولليس ممهلض فقلد تكلون
زاهدا وأنل من أتنى اعتنيا .
وعلل عن الناس شره
طوبى لمن غله عيبه عن عيوب الناس،
قال ضسول هللا صلى هللا عليه وسلم :
المرء ت ِْرك ُه ما ل ٌَعنٌِه
مِنْ ُح ْسن مسالم
ِ
طوبى لمن عمل بعلمه ،وأنفق الفضل من ماله ،وأمسك الفضل من قوله
فضل القول امسكه ،وفضل المال أنفقه ،وعمل بعلمه .
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