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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

سلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة أناهيد السمريي حفظها اهلل، وفّق اهلل  أخواتي الفاضالت، إليكم

 (عِـلْـمٌ يُـنْـتَـفَــعُ بِــهِ)، وهي تنزل يف مدونة بعض األخوات لتفريغها، ونسأل اهلل أن ينفع هبا

http://tafaregdroos.blogspot.com/#/! 

 :ةماه اتتنبيه

 .منهجنا الكتاب والسنة على فهم السلف الصاحل -

هذه التفاريغ من اجتهاد الطالبات ومل تطلع عليه األستاذة حفظها اهلل، أما الدروس املعتمدة من األستاذة فهي  -

 (شذرات من دروس األستاذة أناهيد)ات قسم موجودة يف شبكة مسلم

http://www.muslimat.net/ 

الكمال هلل عز وجل، فكتابه هو الكتاب الوحيد الكامل السامل من اخلطأ، فما ظهر لكم من صواب فمن اهلل  -

 ..شيطان، ونستغفر اهللوحده، وما ظهر لكم فيه من خطأ فمن أنفسنا وال

 .واهلل املوفق ملا حيب ويرضا

http://tafaregdroos.blogspot.com/#!/
http://www.muslimat.net/
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 .احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

 .لقاؤنا شرح حلديث من جوامع الكلم، وهو يف املعامالت

 حسان؟إلإلى اما الطريق ف، حسانادات وأوىل املطالب أن يصل اإلنسان إىل دجة اإلعلى املر أ

اهلل فصة، اب والس   بالصصو  يف الكتطريق، وهذا الطريق بُ نّي هلا  (سن مممن متق حمُ )ن من مراتب الدي مرتبةن كل أور ن تتصأ البد  
نسان يسمع هذه اإل حيانا  اإلحسان، أو الصرب و م على طريق التقو  تقني واحملسصني والصابرين بدون أن يدهل  مل ميدح امل وجل   عز  
   ،ف تكون من املتقنين تتعلم كيأ لكن البد   ،لين من املتقنييقول يارب اجع ةمساء املمدوحاأل

ُ
 .حسصنيكيف تكون من امل

 :بأن.حوالهمجع القلب يف كل أ ما هو الطريق لإلحسان؟

  ُاليت متصعه عن طريق اهلل ن املوانعل  للبه مي. 

 جيلب لقلبك احلياة إال الصلة باهلل وال، وحيليه مبا جيلب حياة القلب. 

 طلب التخلية؟ ما معنى 

 .عز وجلين هلل ريد كل الطرق اليت توصلعلى أين أمجع لليب ريد دفع كل املوانع، وأمجع لليب على أين أأن أ

 :ثالثة مسائل  ماذا تتطلب منا؟ والتحلية

عن  صعق ميكل طريعن   القلب ةليخت يف إرادة الصدقان، حسإىل درجة اإل الوصول يف إرادة الصدق .اجلهد بذل يف الصدق .1
للبك تعلقا   أحب إليك، كن صادلا  يف أن ميتلئ إرادة دفع هذا احملبوب ملا هو يف عصدك حب هلذه الشهوات لكن كن صادلا  ، اهلل

 .به سبحانه وتعاىل

 ن حيُ ، وأداتسمال اهلل أن يطرد من لليب املفس  . مد على نفس  يف مثل هذه املسألةعتأ وال ،مال اهللس. 2
ُ
 .صلحاتل  لليب بامل

 .1((وَمَوْالهَا وَلِيُّهَا وَأَنْتَ ، زَكَّاهَا مَنْ خَيْرُ أَنْتَ وَزَكِّهَا ، تَقْوَاهَا نَفْسِي آتِ اللَّهُمَّ)) :وحنن يف احلديث نقول .تعلم طرلها ووسائلها .3

                                                           
 (.2222)رواه مسلم  1



 

4 

 

طلب من ا، فكن صادلا ، و يزكيهاو فهوم السابق أين أطلب من اهلل عز وجل أن يم ي نفس  تقواها خذنا مصه املالذي أهذا احلديث  
 .اهلل هذا األمر وتعلم الطريقة

 .1((عَيْنٍ طَرْفَةَ نَفْسِي إِلَى تَكِلْنِي وَال , كُلَّهُ شَأْنِي لِي أَصْلِحْ أَسْتَغِيثُ بِرَحْمَتِكَ قَيُّومُ يَا حَيُّ يَا)): ويف احلديث

 .ح الشأن كلهل  ص  لالقلب فلو صلح لليب،  أي ((كُلَّهُ شَأْنِي لِي أَصْلِحْ))

 

 وانعها؟ التخلية والتخلية ووسائلها وم تعلم طرقأكيف    

 .مصها تتعلم طرق التخلية والتحليةة، الكتاب والس صمصدري 

م امُ  ح ك ى  رٍو أ بُو اإلإِ ِح،ا بإنُ  ع مإ اِلِكي ةِ  ِإم امِ  ز يإدٍ  أ ِب  بإنِ  حُم م دِ  أ ِب  ع نإ  لص ال   : ل ال   أ ن هُ  ز م انِهِ  يف  الإم 

 : َأَحاِديثَ  َأْربَ َعةِ  ِمنْ  تَ تَ َفرَّع   َوَأزِمَّت ه   اْلَخْيرِ  آَدابِ  ِجَماع  

 .2 ((لِيَصْمُتْ أَوْ خَيْرًا فَلْيَقُلْ الْآخِرِ وَالْيَوْمِ بِاللَّهِ يُؤْمِنُ كَانَ مَنْ)) و س ل م   ع ل يإهِ  الل هُ  ص ل ى الص يبّ  ل  وإلِ  :احلديث األول .1

لِهِ  :حلديث الثاينا .2  .3 ((يَعْنِيهِ لَا مَا تَرْكُهُ الْمَرْءِ إِسْلَامِ حُسْنِ مِنْ)):  و س ل م   ع ل يإهِ  الل هُ  ص ل ى و ل  وإ

لِهِ  :احلديث الثالث .3 ت ص ر   لِل ِذي و س ل م   ع ل يإهِ  الل هُ  ص ل ى و ل  وإ  .4 ((تَغْضَبْ لَا)):  الإو ِصي ةِ  يف  ل هُ  اخإ

لِهِ  :الرابعاحلديث  .4  ((لِنَفْسِهِ يُحِبُّ مَا لِأَخِيهِ يُحِبُّ الْمُؤْمِنُ)):  و س ل م   ع ل يإهِ  الل هُ  ص ل ى و ل  وإ
 . 

، ال جيدها مع التشتتربعة سيجد يف للبه من اخلريية ما هبذه األمن يلتزم ف جماع آداب الخير وأزمته؛حاديث هذه األربع أ
 .، جتد كل اخلريهذه األحاديثامجع للبك على فهم 

                                                           
 ( 1040برلم /6/142" )الكرب "أخرجه الصسائ  يف  1
 (.42)، ومسلم ( 642)بخاري رواه ال 2
 (.1232( )1/201)، وأمحد (3726)، وابن ماجه (2312)رواه الرتمذي  3
 (.6116)رواه البخاري  4
 (. 4)، رواه مسلم (13)رواه البخاري   



 

  

 

 ((يَعْنِيهِ لَا مَا تَرْكُهُ الْمَرْءِ إِسْلَامِ حُسْنِ مِنْ)) :حديثيف شرح نبدأ 

 .تركه ما ال يعصيه ن بعض إحسان املرءي مِ ، أهصا للتبعيض "ِمنإ " :ءِالْمَرْ إِسْلَامِ حُسْنِ مِنْ

ا": احلصبل  يقول ابن رجب  نِ  نإ م ي  عإيِن  ال   م ا ت  رإك   أ ن   ع ل ى ي ُدل   احلإ ِديثُ  و ه ذ  ِمهِ  ُحسإ ال   ي  عإِصيهِ  م ا و ف  ع ل   ، ي  عإِصيهِ  ال   م ا ت  ر ك   ف ِإذ ا، ِإسإ
نُ  ك ُمل   ف  ق دإ  ، ُكل هُ  ِمهِ  ُحسإ ال   . "ِإسإ

 :نحسان كأنها شقياإل درجة

 .ترك ما ال يعصيك .1

 .فعل ما يعصيك .2

ُمهُ  ح ُسن   م نإ  ِبف ضإلِ  األإ ح اِديثُ  ج اء تِ  و ل دإ  ّيئ اتُهُ  و ُتك ف رُ  ، ح س ص اتُهُ  ُتض اع فُ  و أ ن هُ  ِإسإال  ث إر ة   أ ن   و الظ اِهرُ  ، س   ت ُكونُ  الإُمض اع ف ةِ  ك 
نِ  س بِ ِب   مِ  ُحسإ   اإلإِسإال 

 .سالم متفاوتونحسن اإلن الصاس يف معىن ذلك أ مه سالسن إعلى حسب درجة ح ضاعف حسناته؟اس ت  سأي ى ألع

ِلمٍ  ص ِحيحِ  ف ِف   تُكْتَبُ يَعْمَلُهَا حَسَنَةٍ فَكُلُّ ، سْلَامَهُإِ أَحَدُكُمْ أَحْسَنَ إِذَا)):  ل ال   و س ل م   ع ل يإهِ  الل هُ  ص ل ى الص يبّ  ع نِ  ُهر ي إر ة   أ ِب  ع نإ  ُمسإ

 .2((وَجَلَّ عَزَّ اللَّهَ يَلْقَى حَتَّى بِمِثْلِهَا تُكْتَبُ يَعْمَلُهَا سَيِّئَةٍ وَكُلُّ ، ضِعْفٍ سَبْعِمِائَةِ إِلَى أَمْثَالِهَا بِعَشْرِ

 .المسحسن اإل لمضاعفة هذه؟ما شرط ا

 .يعين وفعل ما يعين برتك ما الديث من احل الم؟تي بحسن اإلسآكيف   

 .سالمتى بسن اإلآن أكون أهل هلذا احلديث املضاعفة أن جل أذن من أإ

 .االشتغال مبا ال يعين :رك ما ال يعينضد ت
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ة  ع ِن احلإ س ِن ل ال    م ِة ِإعإر اِض الل ِه ت  ع اىل  ع ِن الإع بإدِ : و ر و   أ بُو ُعب  يإد  ال   ل  ُشغإل ُه ِفيم ا ال  ي  عإِصيهِ أ نإ جي إع   :ِمنإ ع ال   .ن ٌ ِمن  الل ِه ع ز  و ج ل  ِخذإ

 .عين من عالمة اخلذالننشغال فيما ال ي  اإلف

 ؟"يعنِ ال يَ "ما هو مقياس 

تفكر فيها عصيه، ويبحث عن مسائل ويا تسئلة ويتصور أهنأالشخص يسأل  حيانا  ذا املقياس هو الذي فيه اخلالف، أألن ه 
 ..هنا تعصيهويتصور أ

ر ا و ن ظ ر ا ، و ِفعإال   ل  وإال   بِهِ  ي ِليقُ  و ال   يُِهم هُ  ال   م ا أ يإ : ي  عإِصيهِ  ال   م ا ت  رإِكهِ  م عإىن   يف  -راح الرتمذيحد شُ أ- الإق ارِي ل ال     و ِفكإ

 .ما ال يهمه -1

 .وما ال يليق به -2

  تركها ؟أكيف 

 .تكلم فيهاال أ: لوال   .1

 .هافعلال أ:  فعال   .2

 .أفكر فيها وأها بث وراءأال :  وفكرا   نظرا   .3

 .ملطلوبا، هذا هو كل ما ال يعصيك وال يليق بك ال تتكلم عصه، وال تفعله وال تصظر إليه وال تفكر فيه

هُ  م رإض اةِ  يف  ف ُعهُ ي  ص إ  و ال   و ُدن إي اُه، ِديِصهِ  ض ُرور ةِ  يف  إِل يإهِ  حي إت اجُ  ال   م ا :ي  عإِصيهِ  ال   م ا و ح ِقيق ةُ ": و ل ال    و ُهو   ُمُإِكص ا، ِبُدونِهِ  ع يإُشهُ  ي ُكون   بِأ نإ ، م وإال 
ِتق ام ةِ  يف  اِلهِ  اسإ ِهِ  ح  ة   األإ ف إع ال   ي شإم لُ  و ذ ِلك   ُمت م ّكص ا، ِبغ ريإ   "الإف اِضل ة   و األإ ل إو ال   الز ائِد 

 .عين من الزيادةالفاضلة ي

 .ضروري يف الدنيا عصدنا خالف يف ما هوألنصا  ،مر ضروري يف دنياه هذه مشكلةيعين األ :و ُدن إي اهُ  ِديِصهِ  ض ُرور ةِ  يف  هِ ِإل يإ  حي إت اجُ  ال   م ا

 

                                                           
 (.2312)حسن إسالم املرء  شرح حديث من/كتاب الزهد/سصن الرتمذي 1
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هُ  م رإض اةِ  يف  ي  ص إف ُعهُ  و ال    كيف ال ينفعه في مرضاة مواله؟ :م وإال 

ِكص ا ِبُدونِهِ  ع يإُشهُ  ي ُكون   بِأ نإ   .ي يفكر فيهبدون هذا املوضوع الذ :ُمُمإ

ِتق ام ةِ  يف  و ُهو   الِهِ  اسإ ِهِ  ح   .يعين حاله مستقيمة بدون ما يتكلم أو يفكر أو يفعل هذا الفعل :ُمت م ّكص ا ِبغ ريإ

ة   األإ ف إع ال   ي شإم لُ  و ذ ِلك    .الإف اِضل ة   و األإ ل إو ال   الز ائِد 

  :عين هذا يكونيما ال 

   لوال 

  فعال  و 

  تفكريا  و  

   ونظرا. 

 .ربعة هذهيف األن اترك ما ال يعصيك ذإ

 .الذي ال يهمين وال يليق ب هو الذي ال يعنيني؟ ما

 .ضرورة يف أمر الدينوال الذي ليس بضرورة يف الدنيا،  الش ء ما هو الشيء الذي ال يهمني؟

جهة  كل ومنوت من جهة األياس الضرورة يف البيتكلم عن مقألو دين مقياسه خمتلف، ال مرالدنيا ويف أ مرمقياس ضرورة يف أ 

 .1((لِلشَّيْطَانِ وَالرَّابِعُ لِلضَّيْفِ وَالثَّالِثُ لِامْرَأَتِهِ وَفِرَاشٌ لِلرَّجُلِ فِرَاشٌ لَهُ)): ل ال   و س ل م   ع ل يإهِ  الل هُ  ص ل ى الفرش نتذكر حديث الصيب

ة يف اخلارج، نأخذهم اسرتاحو عليصا،  نراهم ثقيلني تونوملا يأ! وال نريدهم حنن ال حنب الضيوفو  فراش للضيف ..نصظر حلالصا
 .! انقلبت املوازين

                                                           
ِة ِمنإ الإِفر اِش و الّلب اِس /كتاب اللباس والزيصة/صحيح مسلم 1 ِة م ا ز اد  ع ل ى احلإ اج   (.2084)ب اب ك ر اه 
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ميصعصا من أن نصل إىل درجة  هو الذيتين به ط الذي ال نعألن هذا الزمن البسي ،مقياس الضروري يف عقولصا يتغريالبد أن 
بل  يف الكالمفقط ليس  ،ترتك ما ال يعصيكن إسالمك إال  ملا حيسُ ما  !؟ولت الصالةمجع لليب ألدر حسان، نقول كيف ما أاإل

 .ويف الفعل ويف الصظر ويف التفكري

تكون  نلكن املهم أ ل يف ذهصه،ث  أنا أضع القاعدة وكل واحد يأ ي مب  األمثلة كثرية،  هذه املواضيع االجتماعية اليت تتصل باحلياة 
 .القاعدة تامة صح

 .مر الدينش ء ليس بضروري ال يف أمر الدنيا، وال يف أكل    ؟ي وال يليق بيعنينما هو الشيء الذي ال ي  

لو للبت الصظر فيه ما  ،يعين لو فكرت فيه ما يصفعك يف مرضاة اهلل يف مرضاة اهلل الش ء الذي ال يصفعك  :روريضالمقياس غير 
 .لو فعلته ما يصفعك يف مرضاة اهلل ،ضاة اهلللو تكلمت فيه ما يصفعك يف مر  ،يصفعك يف مرضاة اهلل

 :ساملقياا وال يف الدين، ، يعين أصبحت ال ه  نافعة يف الدنييف الدنياوال تصفعصا  ،ما تصفعصا يف مرضاة اهلل موريف احلياة أ

 .ُمُإِكص ا ِبُدونِهِ  ع يإُشهُ  ي ُكون   بِأ نإ : ل ال

ليصا حنن ابتُ ، عيش بدونه تستطيع أن تمقياس ما ال ذي يكون ضروري لك هو الذي ال تستطيع أن تعيش بدونه، نر الش ء ال
، هذا بالء مصتشر بني الصساء ،بل بأي ش ء ألبأن ال صاحبه على للبه، ألن الذوق الرفيعياف  البد أن ،"الذوق الرفيع" اليوم ب

ُعدية أيض ا
 .ومن البالءات امل

ِتق ام ةِ  يف  و ُهو   ِهِ  اسإ الِِه ِبغ ريإ  .ُمت م ّكص ا ح 

لك من لدرة، هذه بكل ما مت وختطط للتوافه ،موركثري من الصفوس متعلقة بتوافة األن  أ فجدهذا،  غريالته مستقيمة بُمكن يكون ح
 .صبح هلا متخصصنيبب أن التفاهات أموال زائلة بسبركات األ

ه  والطماطم وكل  كله، كم من حبات الليمون ذهبت ضحية التأنقق أأنّ يُ  ،ق نفسهأنّ خص يُ أصبح الش :قوالا  ال ينفعكما 
ق لوم تعاملوا بالتأن   !ال توجد بركاتنقول  مث !مل ملا حيصلأي مشاعر حد يشعر بأأال و  ،!رم الصهاية من يأكل هذا؟ يُ ويف  !الءهم 

 .! فكهذا الذي يي !وال واعظ ،مع عطايا اهلل

 .عز وجل حليم ، هو الذي ندفع مثن هذا البطر الذي كان، واهللباألكياس رمىواليوم اخلبز الذي كان يُ 



 

7 

 

يقابلها  اءت طفرة البرتولوجل حليم عليصا كل هذا الزمن ، ج اهلل عزسصة،  40- 3الطفرة هلا  ،ثارها لريبا  آ زمن الطفرة الزال
على  ، وكل واحد يبحثفصا ، مث نأ ي نشتك  اخلبزربهابطوهلا بكُ رمى، كياس من اخلبز تُ يقابلها أ املال واحلالة االجتماعية الطفرة يف

 !!.ين التوبة عن الفعل الذي لمصا به، وأيكلمين عن مصانع القمح، والذي ار، والذي يبحث عن التجوزارة التجارة

تستقيم ، كل هذا ُما ال يعصيك  ،تالبي فرشيف ق التصو   ،ق يف الطعامالتصو   ،يف املالبس ، التصو قمرعلى كل حال مثل هذا األ
 .حياتك بدونه

ق ىل التأن  الصظر إ.  الصظر والتفكريللبك يتأثر بكثرة أيضا   ،الصورة العامة والبذخ على  فقط ثرإسالمك ال يم  ثر علىكل ما يم 
هذا  ..يف لربنا نسصام يُ  اليوم عن ما البد أن نبحثأنصا يف الصهاية سصكون يف حفرة،  صاحساسإلكن زمن، مصا أخذ توالتفكري فيه 
 .هو التفكري

، هاذا ما جاءت ما جنري وراءمن عصد اهلل خري وبركة، إ ذا جاء، إيف يدكالدنيا ى تبق أنبل ، ترتك الدنيا ليس املقصود بالزهن أن
 .صه يذهبسإ ، حُ سالمكإللبك و ثر على يم كل هذا س !حىت تفرت أعضاءنا سواقندور يف األ أو

 .كك وال يليق بما ال يهم   ال تصشغل ال تفكر ال تتكلم ال تفعل ،"عبدالللب " حول ليس نقاشصا حول الزهد، بل

لك ُملك اهلل ،قبل على ربهشخص مُ 
ُ
ه الدنيا كلها، بوركت ل كان عصد ربه مذكورا  ذا  وأن العبد إ ،اهلل دوالرزق من عص ،يعلم أن امل

متىن أسصا يف ذهصصا، يليق بك أن يإال  ملا تتغري مقاي وي ش ءايس ألرض الهل اق ألغري حمبوب مهما تأن   اوض  وإذا كان عصد ربه مبغ
مع التصبيه أن الصقاش رجة، كون مبهرجة غاية البهيق ب أين أما يلمة، من القوم الذين يلبسون حريرا، هل الفرح يوم القياأن أكون أ

 .ليس حول احلرمة، إمنا حول يليق وال يليق

 .ى نفسكذا الذل علهل ظهارا  زدت إ ،لربك وذال  ما زدت انكسارا   كل

  .ال يصفعك يف مرضاة اهلل عز وجلو  ،يف ديصك وال دنياك هو الذي ال حتتاجه بضرورة تفهم الذي ال يعصيك البد أنهناية املوضوع 
 ".فعال  "كل هذا الكالم الذي مضى 

ال يف  ،فيه كثري من املواضيع ال تعصيينو اخلاصة، يف اجللسات العامة أبني الصاس املواضيع اليت تفتح بيين و  :قوالا ك ما ال ينفع
ابتداء بالسمال  ،سئلة اليت ال داع  هلااألف ها مفاسد،، بل يف الغالب تكون وراءمام الذي أوال مصلحة للشخص  مصلحة يل
كل لكن   !؟راتبه كم  ن نقول أنستح  إال  يعين ال  ..!وضاعه، وانتهاء بالسمال عن أحوال الزوج وأول املسألة للصساءأ عن العمر

 .بقية التفاصيل ُمكن نسأل عصها



 

10 

 

إميانك إسالمك  بل! خرين فقطأنك تعديت على حقوق األليست يف سن إسالم املرء  املشكلة حلُ  صقصةسئلة كلها مُ هذه األ
 .أيضا يصقص

صلى اهلل عليه  كالمصا هذا كالم الصيب  هذا ليس ،نصشحن البد أن ال بأس ،لتعقيدامبشاعر مصه  الصاس يرجون هذا الدرس غالبا  
ذا فكرت وإ ،!م فيما يعصيكتكلمت فيما ال يعصيك ستصشغل عن الكاللو ، وبدن واحد ،ولسان واحد ،، عصدك للب واحدوسلم

 .فيما يعصيكتصشغل عن التفكري فيما ال يعصيك س

 خر ما توصل إليهآهذا ، وحيسد !هميقول ختيل  كم ُمكن يكون دخللية، هجصب مدرسة أشخص مير  لد :تفكيرااما ال ينفعك 
نشغال عن ما اإلعن  بعده، فمن كثرة ء يفكر فيه، ما عصده للب يهتم بهده ش ما عصفكر طويل وانشغال فيما ال يعصيه،  بعد

 !مراضا  أيورث بعد ذلك  مبا ال يعيِن  نشغالاال !.أنه يصشغل بتمام متام ما ال يعصيه يعصيه وصل هلذه الدرجة

يصفعين يف  ؟م به يصفعين يف ديينتكلأهذا الكالم الذي هل تكلم أن الزم أفكر لبل أ ،كالم  اصبيص صبححتكاك ببعض يمع كثرة اال
 !.؟يف لليب هذه الصحبة سبب لصقص اإلسالم كونست وأ هذه الصحبة؟

من مامك الذي أتكلم ، صحكثر مواطن تسبب انشغال مبا ال يعين، فرق بني هذا وبني الصُ حتكاكات هذه أ، االلعاللاتانتبهوا ل
تسمعهم وتكلمهم انتبه وأنت  .تصشغليد، ال من أجل أن رسل جتكون مُ  من أجل أنستمع جيد تكون مُ ، توعظه أجل أن
 .حلسن إسالمكصقص ، حىت هذا مُ شباع فضولكفقط إل إمنا هلا داع  أسئلة ليستسأهلم 

 .حوهلايدور عقلك  البد أن ،مهيةملهمة غاية يف األ أنت يف احلياة

 الشخص 
ُ
عن رهبم، كل الذي حيمل مه ه  يهمرضّ بيث يُ يكلمهم  فقط ،يسأل الصاس عن تفاصيل حياهتم بارك أيصما جلس الامل

 ه أن الصاس حيسصوا الظن  كل مه   1{يَأْتِكَ لَمْ مَا الْعِلْمِ مِنَ جَاءَنِي قَدْ إِنِّي أَبَتِ يَا}علمه عن اهلل أاعلموا ما  يا لوم نشغل باله أيو 

 ،تيكم البالءات فتتعلقوا به وحده سبحانه وتعاىلتأيف الدنيا من أجل أن  ملقتخُ أنتم  يقول هلميصبح يكلمهم عن اهلل،  ،مبرهب  
 حد سيعطيك مرادك إال  أ ، ال اهللذل عصد بابه إال  ن يُ حد أأكم إال  اهلل، ما يستحق باب اهلل، ما يرفع عصكم ما ب لكم إال   نتم ماأ

دور حول جذب القلوب عصد باب اهلل، رك ياملبا إال  اهلل، مبعىن أن هدي زوجكحد سيأ ، ال اهللإال   كسيهدي ولدد حأ ال ،اهلل
 .الذي انشغل مبا يعصيههذا ذب إىل بابه سبحانه وتعاىل، جر هذا اجلفيكون له أ

                                                           
 43:مرمي 1
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أهم ش ء أنه  لعالية،انبلغ الدرجة  أن ل وضع لدمك على هذا احلديث البد  ، ال تتصور أن من أو لكن الصاس يف هذا درجات
 .سن اإلسالمعد عن حُ لبُ سالم، سبب لسن اإليين سبب لصقص حُ عصِ ي  ل  فيما ال تدخ   نيبقى يف لليب أ

 :ني واإلحساعنِ العالقة بين ترك ما ال يَ 

بتفريغه من ضده وهذا   فقبول احملل ملا يوضع فيه مشروط ٌ  ضده،يوضع فيه أن يفرغ من ملا  -القلب- يف لبول احملل البد   :يقول
 .تدااادات واإلر عتقعيان فكذلك هو يف االواأل نه يف الذواتكما أ

 .، وبعد ما فرغت ونظفت تضع  املاءمن تفريغه البد   ضع  فيها ماء ماذا تفعلني؟ت ن أنتريديو  زيت أي كأس فيه: تشبيه

 .مبا يعصيه ن ميتلئعصيه من أجل أييفرغ ُما ال  بد أنللبك الكذلك 

 .موضع وحمب ته حلقا العتقاد فيه يبق مل، وحمب ة اعتقادا   بالباطل ُمتلئا   القلب كان فإذا

 .باحلق وحمبته ، فال مكان له ليمتلئتقادا  وحمب ةعابالباطل مبا ال يعصيين  لب ُمتلئاالقإذا كان 

 .بالباطل الصطق من لسانه فرغ إذا إال  ، يصفعه مبا الصطق من صاحبه يتمكن مل ،يصفع ال مبا بالتكلم اشتغل اللسان إذا أن كما
 .ضدها من فرغها إذا إال   بالطاعة شغلها ميكن الطاعةمل غريب اشتغلت إذا اجلوارح وكذلك

 .عصيكتغل مبا يُ لن تشعصيك مبا ال ي  ذا اشتغلت هذه لسان واحد، إكلم للب واحد جوارح واحدة نك تُ أ املقصود

ين، نقول االنشغال مبا يعصي نشغل مباأيأ ي زمن مبا ال يعصيين لكن بعد لليل س شغلنيف هذا الزمن سأنا اآلن أحيانا  الشخص يقول أ
ال  يف كل مكاننفسك ، ستجد ن تأ ي يف موالف وحتول نفسكها، صعب أري تغي ب  كتسبت صعُ ذا اُ ال يعين مثل العادات اليت إ

صبح أ صيك زمصا  فيما ال يع تتطبع بطباع إذا عشت مصشغال  شخص  نتأ جزاء  لك، وهذا ابتالء، الذي ال يعصيكيلفت نظرك إال  
 .مبا ال يعصيك ن تبقى مصشغال  اتك أمن عاد

 لقائه إىل والشوق وحبه وإرادته اهلل مبحبة شغله ميكن ال، به واألنس إليه والشوق، وإرادته اهلل غري مبحب ة املشغول القلب فكذلك
 .بغريه تعل قه من بتفريغه إال

 .حمبة هلا فة ال يقبلها اهللبص ُمكن أتعلق أن أتعلق بشخص، ليس شرطا   ،بتالء يف احملبةاالنوع من حمبة غري اهلل 

 به واألنس إليه والشوق، وإرادته اهلل غري مبحب ة املشغول القلب فكذلك
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مثل هذا  ن، ملا ميلكو نالتهمأو أ فرش بيوهتمهم ما عصدهم القوم الذين أمثل ، يعين يفرح بأنه يأتيه هذا الش ء الذي ال يعصيه
 .يدخل يف للبهم الفرح املذموم

ن التعلق هبذه فريغه مه إال  بت وإرادته، وحبه والشوق إىل لقائمبحبة اهللهذا القلب املشغول هبذه الطريقة ال ميكن شغله  ذنإ
 .برتك االنشغال مبا ال يعين ،شياءاأل

 

 ؟على ماذا يقع ترك ما ال يعني

 .على هذا يقع ترك ما ال يعصيين ،عقل  ولساين وجوارح 

 :عبدعقل ال

 تصوراتمير على خاطر العبد  ،يعصيه ال خواطر العبد فيها ما يعصيه وفيها ما، ، عصده ختطيطاتعصده تصورات ،واطرالعبد عصده خ
 .هبا ما له عاللة يصشغل بأمورله عاللة هبا،  مور ماطط أليهذا كله يف عقله، عصيه، فيها ما يعصيه وفيها ما ال ي

  !أو ال يعصيك؟يعصيك هل هو  وهتتم هباعلى خاطرك  ، األسئلة اليت متراخلواطر اليت متر عليكالحظ  

ذا  حد إال  إأتلتقط تصور عن ال عصيك، هذه التصورات اليت تصطبع هبا فيها ما ال ير، وتأخذ عصه تصو   حدأعليك  ورات،  مير  التص
 .كان يعصيك

 :خطيطأمثلة على التضرب ألك عاللة هبا،  ليسشياء طويلة املد  ختطط ألطيطات التخ حيانا  أ

بدل ما ، ..!لو عملوا و فعلوا،ل ،لو بصوها فكري ،رض فاضية على اليمني وعلى اليسارأ وير  ،يكون يف الطريق بني جدة ومكة
 .اهلل يف اهلل، بدل ما يذكر يتفكر

يفكر فيما ال  حياته فقطويف الصهاية يكون طول ، وحنن ال نشعر ،عتقادات العبادا نكو ها ه  اليت تُ األشياء اليت ال نالمس هذه
 .يف داخل القلبوال أجد ش ء كن عمل كل ش ء ُمأنا أخري يقول ويف األ !ت عليهايعصيه وكل هذه بالء
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يبارك و ، لك ن ييسرسأله أن يفتح عليك أوت، ذكر اهللت مفرتض أنك طوال الطريق !صال يمث يقول ال أجد نفس  أمجع لليب يف 
مبا نت طول الطريق مشغول وأصل  وكيف تدع  وكيف تُ  ،اصل احلرم تكون مباركملا تأنك من أجل كل هذا افعل  ،لك يف مكانك

 ! وتتغريدخل احلرم مث فجأة تال يعصيك ومشتت، 

حسن اخلامتة ما يأ ي ، للبك طول احلياة جتد للبك عصد حلظة الوفاة اخلطرية جتمع ،خرييف األ جتمع للبك طول الطريق جتد للبك
وال يعرف   ،وال يعرف موعدها ،والبد   ة اليت ستأ يأن تاب وألبل على ربه وهو مصشغل هبذه اللحظطول حياته من  ُمن كان إال  

  .ك توفق حلسن اخلتاميف الصهاية أن التفكري يمدية بامتاالنشغال بسن اخلامتة، بسن اخل يبقى مصشغل ،كيف يكون حاله

ابِهِ  ِمنإ  ر ُجل ٌ  يفّ  تُ وُ  :ل ال   أ ن سٍ  ع نإ  ،نكتف  هبذا احلديث فيه :العبد لسان  الل هِ  ر ُسولُ  ف  ق ال   ،بِاجلإ ص ةِ  أ بإِشرإ  :-ر ُجال   ي  عإيِن - ف  ق ال   أ صإح 

 . 1((يَنْقُصُهُ لَا بِمَا بَخِلَ أَوْ يَعْنِيهِ لَا فِيمَا تَكَلَّمَ فَلَعَلَّهُ تَدْرِي أَوَلَا)) :و س ل م   ع ل يإهِ  الل هُ  ص ل ى

 .للبشارة مل يكن مستحقا  و خبل مبا ال يصقصه أ ال يعصيه يعين لو تدخل فيما

 .2((الْجَنَّةَ لَهُ أضمنْ رِجْلَيْهِومابني َ لَحْيَيْهِ بَيْنَ مَا لِي ضَمِنَي مَنْ)) :لال و س ل م   ع ل يإهِ  الل هُ  ص ل ى أن الص يب  ويف احلديث 

 الل ِه، ن يب   ي ا: ف  ُقلإتُ  ((هَذَا عَلَيْكَ كُفَّ)): و س ل م   ع ل يإهِ  الل هُ  ص ل ى الص يب   فقال: خرهآالذي يف  ع صإهُ  الل هُ  ر ِض    ُمع اذٍ  ع نإ يث حد ويف

 إِلَّا مَنَاخِرِهِمْ عَلَى أَوْ وُجُوهِهِمْ عَلَى النَّارِ فِي النَّاسَ يَكُبُّ وَهَلْ!  مُعَاذُ يَا أُمُّكَ ثَكِلَتْكَ)): ل ال   بِِه؟ ن  ت ك ل مُ  مب ا ل ُمم اخ ُذون   و ِإن ا

 .3((أَلْسِنَتِهِمْ؟ حَصَائِدُ

 .((عَوْرَتَهُ وَجَلَّ عَزَّ اللَّهُ سَتَرَ لِسَانَهُ كَفَّ مَنْ)): خرآويف حديث  

  ما هو الكالم الذي ال يعنيك؟

 و مل إ  ت أإمث إ  مل إ  ع صإهُ  سك ت ل وإ  م ا ِبُكلّ  ت  ت ك ل م   أ نإ  -يف الكالم– ي  عإِصيك   م ا و ح د  : هل العلم لولهعن بعض أ حوذينقل صاحب حتفة األ
 .م آلٍ  و ال   ح الٍ  يف  ت  ت ض ر رإ 

                                                           
 .ولال األلباين صحيح لغريه (2316)باب فيمن تكلم بكلمة يضحك هبا الصاس  /كتاب الزهد/سصن الرتمذي لال حديث غريب 1
 (.6424)صحيح البخاري  2
 (.2616)باب ما جاء يف حرمة الصالة  /كتاب اإلميان  /سصن الرتمذي 3
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 .اترك الكالم عصه ،و ُما ال يعصيكإذن ه ،مث بسببهإر وال ش ء لو سكت عصه لن حيصل ضر كل 

ِك    ل  وإمٍ  م ع   جت إِلس   أ نإ :  ِمث الُهُ  ف ار ك   م ع ُهمإ  ف  ت حإ س صإت هُ  و م ا ، الإو ل ائِعِ  ِمن   ل ك   و ل ع   و م ا ، و أ ن إه ارٍ  ِجب الٍ  ِمنإ  ِفيه ا ر أ يإت   او م   أ سإ ت حإ  ِمن   اسإ
ةِ  دِ  م ش اِيخِ  ِمنإ  ِمصإهُ  ت  ع ج بإت   و م ا ، و الثّ ي ابِ  األإ طإِعم  ِذهِ  ، و و ل ائِِعِهمإ  الإِبال   .ت  ت ض ر رإ  و مل إ  ت أإمث إ  مل إ  ع ص إه ا س ك ت   ل وإ  أُُمور ٌ  ف  ه 

 .إذا ما دخلت الكذب وما دخلت أيضا  تزكية، ىل هصا هذا كله ما ال يعصيكإ

ِته ادِ  يف  ب ال غإت   و ِإذ ا يإثُ  ِمنإ  ن  فإسٍ  ت  زإِكي ةُ  و ال   ، نُ قإص انُ  و ال   زِي اد ة ٌ  ِبِك اي ِتك   مي إت زِجإ  مل إ  ح ىت   ااِلجإ ةِ  الت  ف اُخرِ  ح  و الِ  مبُش اه د  ةِ  األإ حإ  ، الإع ِظيم 
م ة ٌ  و ال   ، ِلش خإصٍ  اغإِتي اب ٌ  و ال   ءٍ  م ذ    ت  ع اىل   الل هُ  خ ل ق هُ  ُم ا ِلش  إ

 :خلقه اهلل كل هذا لو فعلته ش ءٍ ل ة ٌ صادق وما فيه تزكية لصفسك وما يف اختيار لشخص وما يف مذم   وصفت وصفا  و إذا تكلمت 

ت بإِدلُ  ِإذإ  !ِلس اِنك   ع م لِ  ع ل ى و حُم اس ب ٌ  ، ز م اِنك   ُمض ّيعُ  ّلهِ كُ  ذ ِلك   م ع   ف أ نإت   ي إر ٌ  ُهو   بِال ِذي أ دإن   ُهو   ال ِذي ت سإ  ص ر فإت   ل وإ  أِل ن ك    خ 
مِ  ز م ان   رِ  يف  الإك ال  رِ  الذّكإ و اهُ  ي  عإُظمُ  م ا اىل  ت  ع   الل هِ  ر محإ ةِ  ن  ف ح اتِ  ِمنإ  ل ك   ي  ص إف ِتحُ  ُرمب  ا و الإِفكإ ت   و ل وإ  ، ج دإ ا ل ك   ُبيِن   الل ه   س ب حإ ر ٌ  هِبِم   ل صإ
ص إز ا ي أإُخذ   أ نإ  ع ل ى ل د ر   و م نإ  ، اجلإ ص ةِ  يف  ل هُ  ف أ خ ذ   الإُكُصوزِ  ِمن   ك  ر ة   ب د  اِسر ا ك ان   هِب ا ي  صإت ِفعُ  ال   ب دإ ر ان ا خ  ا ، ُمِبيص ا ُخسإ  ف  رإضِ  ع ل ى و ه ذ 

م ةِ  مِ  يف  الإُوُلوعِ  ِمن   الس ال  ل مُ  و أ ن   ، الإم عإِصي ةِ  ك ال  ف اتِ  ِمن   ت سإ ا ال يِت  اآلإ ُف ذ ِلكالص احلِِني   ح ال و  ، ذ ك رإن اه   .ِخال 

ن ٌ  ل ال  : ل ال   ِإب إر اِهيم   بن م صإُصور ٌ  ر و   مٍ بِ  ت ك ل م   ُخث  يإمٍ  بإن   الر بِيع   أ ر   م ا: ف ال  رِين   ُمصإذُ  ك ال  ص ة   ِعشإ ةٍ  ِإال   س  ِلم  ت صإع دُ  ِبك 
1. 

 .عصد اهلل ا ترفعه، مبعىن أهنتصعد هلل

 .ما مسعت مصه كلمة عتاب عاما   صحبت الربيع عشرين :لالوعن بعضهم  -

؟ م ا: احلإ ِكيمِ  لُِلقإم ان   ِليل  و  - م ُتك  أ لُ  ال: "ل ال   ِحكإ  ."ي  عإِصييِن  ال م ا ل مأ ت ك   و ال ،ُكِفيتُ  ع م ا أ سإ

ُردُ  د اُودُ  و ك ان   و س ل م ، ع ل يإهِ  الل هُ  ص ل ى الص يبّ  د اُود   ع ل ى -لقمان–ولد روي أنه دخل  -  أ نإ  ف أ ر اد   رأ  ُم ا ي  ت  ع ج بُ  ف ج ع ل   الّدرإع ، ي سإ
أ ل هُ  ص  ع تإهُ  ذ ِلك   ع نإ  ي سإ ُتُه، ف م  م  مُ  ع ل يإهِ  د اُودُ  ل ام   ف  ر غ   م اف  ل   .ف أ مإس ك   ِحكإ يعين جاء -، لِلإح رإبِ  الّدرإعُ  نِعإم  :  ل ال   مُث   الّدرإع   ف  ل ِبس   الس ال 

م ة ٌ  الص مإتُ :  لُقإم انُ  ف  ق ال   -له اجلواب على السمال  .ف اِعُلهُ  و ل ِليل ٌ  ِحكإ

 .يستعجل يعين يصرب ال
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 :جوارح العبد

 خَيْرٌ رَبِّكَ وَرِزْقُ فِيهِ لِنَفْتِنَهُمْ الدُّنْيَا الْحَيَاةِ زَهْرَةَ مِّنْهُمْ أَزْوَاجًا بِهِ مَتَّعْنَا مَا إِلَىٰ عَيْنَيْكَ تَمُدَّنَّ وَلَا} :عز وجل ، يقول اهللعيصك

 . 1{وَأَبْقَىٰ

ُد ن   و ال  )ية صرحية اآل ص  يإك   مت  ُهمإ  أ زإو اج ا بِهِ  م ت  عإص ا م ا ِإىل ى  ع ي إ حلجر، ما املقصود يف طه وا عز وجل وردت يف موطصني يف كتاب اهلل (ّمص إ
تعوا به، ال يف لبس ال يف صك إليه تقلب نظرك فيما مُ يع متد   نت الأفتصة له، اهلل هبا  هُ ع  ت   م   ةتع  ُمتع مبُ  ن كل شخصمصها؟ املقصود أ

 .بهن يكون مصشغل جيب أ يبقى للبك مصشغل مبا نفرج، كل هذا مرفوض من أجل أ

ويف  ،اجلوالبامرأة تتكلم  مثال  ، سماعالسرتسل يف أما فعل؟ أماذا مسع ش ء ال يعصيين، أ  بأخر  أحيانا  يكون بصورة أو ،ذنكأ
كيه ماذا تفعلني؟ اتر  وال واحلديث الذي يدور بيصهم مسموع لكِ ه  يف يدها اجل خل زوجها يكلمها وه  تتكلم معه،د الوسط
 .ر، وهكذاة أن تسمع  ما يدو و بأخر ، ال تكوين حريصبصورة أ

جل، وكل شخص بالصسبة له يزيدك لرب من اهلل عز و  ،يزيدك بر ،ميان، يزيدك إ ملكان يزيدك طاعةال تسري إال   ،كيويد كيلدم
 .ما ال يصفعك ال تقلب بيدك ،بالصسبة لليد وهكذا، لة مراتبهذه املسأ

 .هذا تابع لهف القلب  اللسان وتبني  تبني  على كل حال إذا 

 

 .ال مبا يعصييناالشتغ : نتناقش في الضد  

 ."وعلمه فيما يصفعه ،ماله عما يعصيهوجعل سده، خريا  سد   هاد اهلل بعبدإذا أر ": لال ابن مسعود 

 .يعين ما يعلمه اهلل إال  ما يصفعه

  ملا يعصيك ركا  يف ترك ما ال يعصيك ت فإن ،ين اطلب ما يعصيك يف ترك ما ال يعصيكيا بُ : "ن عل  البصهلال زيد اب

 .يعين تدرك به ما يعصيك
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 ."بداثر ما تلقاه غدا  على ما ال تراه أفآ ،خرتقدم على ما أولست تُ  ،تمدِ ما ل   نك تقدم علىواعلم أ

على ما ال تراه  فآثر ما تلقاه غدا  ترتك وراء وتتقدم إىل األمام لتلقى اهلل،  بللوراء، إىل انت ال ترجع أن تعمله يعين أي تصرف اآل
 .يعين الش ء املاض  بدا  أ

 

 كيف نصل؟: السؤال 

 .ضعفبتحديد نقاط ال :أوال  

 لألحزان، أدوم   وال بد،الع هالك يف أسرع   وال للقلوب، أفسد   وال لألعمال، أحبط   شيئا   رأيت ما :البغدادي السقط  السري لال 
  .الصاس عيوب يف ونظرِهِ  لصفسه، العبدِ  معرفة للة من ،اسةوالرئ والعجب الرياء حملبة ألزم   وال للمقت، ألرب   وال

، ما ننا م  أ فهمأ ،نفس  كتشفأ أنالبد  ،يعصيين ال ختلص من االنشغال مباأ جل أنمن أ س نفعرف أ أن البدأول ش ء  ذا  إ
هذا  ،نالة البيتأ ،، أنالة األكليةناليت الشخصأ ،نقطة ضعف عصدهكل شخص عل ،   تأثر فيما ال يعصيينها دخل فيالصقاط اليت أ

نت بالذات ما الذي أتعرف  نأ البد ،سمال الصاس عصها أو كالما    ، تفكريا  أوهتمام مبسائل ال عاللة يل هبانوع انشغال أو اال
 .ألنصا لسصا سواء يف نقطة الضعف .؟ضعفك نت بالذات ما نقطةأ ؟يشغلك

 

  .الصرب +التدريب  :ثاني ا

: ؟ لالليل له ما هوفلما  ،ستقبلأتاركه فيما بولست نله سصه مل أ طلبه مصذ عشرينأمر ٌ أنا أ: وهلل در مورق العجل  حني لال
 .الصمت عن ما ال يعصيين

ن يفرج تصتظر أ، ألن انتظار الفرج عبادة  سئ، يبذل هذا اجلهد ما يةعشرين سص صمت عن ما ال يعصيهال علىب نفسه در  بق  ي
 .ال تتكلم فيما ال يعصيك نعليك أاهلل 

 .رجعأنسى و أ انا  ، وأحيتراجعأ تكلم فيما ال يعصيينأريد ألة حتتاج إىل تدريب وصرب، كل ما أاملس
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 .عدم االستسهال :ثالث ا

 الكالم برتك يل تذل ومل ،احلر الشديد ،الطرفني البعيد اليوم بصيام يل ذلت لد نفس  نإ :ئل عن حاله فقاليونس ابن عبيد سُ 
 .يعصيين ال فيما

 جرمية اهنالحظ أنصا ال نشعر أين سهل عليها الصيام يف يوم طويل شديد احلر لكن ترك الكالم فيما ال يعين ليس سهل عليها، نيع
 :و س ل م   ع ل يإهِ  الل هُ  ص ل ى الل هِ  ر ُسولُ  ق ال  ف   .  بِاجلإ ص ةِ  أ بإِشرإ : ملا الصحاب لال ذكركم باحلديثأال أكذب وال أغتاب،   أنامبعىن، صال  أ

 .((يُنْقِصُهُ لَا بِمَا بَخِلَ أَوْ ، يَعْنِيهِ لَا فِيمَا تَكَلَّمَ فَلَعَلَّهُ ، تَدْرِي أَوَلَا))

 .املصا باسم الغفور الشكوريع ما نطلب من اهلل إال  أنمر حقيقة ، لو فهمصا األبشر باجلصةيُ  ه ليس بدرجة الكمال اليتيعين أن 

 

 .رهفةترك احلساسية امل :رابع ا

 كلمة   مين مسعت فإن نفس ، على عيين أجعلك وأنا العوام على العيون جعلوا الوالة إن: ملواله مزاحم العزيز عبد بن عمرلال  -
  .عصه هنيناو  عصده فعظين حتبه ال فعاال   أو عصها ب تربأ

 .يكر ه ما وجهه يف له يقول حىت أخاه يصص ح ال الرجل ألن   وجه   يف أكر هُ  ما يل لولوا :رانهلال ميمون ابن م -

ا الفذ   فالر أي احلكماء، عقول عقله إىل وجيمع العلماء، آراء رأيه إىل يضيف أن العالل حق   من: لال بعض السلف - ،ذ رمب   ل 
ا الفرد والعقل  .ضل   رمب 

وال  عصيه ي يتكلم مع  فيما ال يُ حد يأأيضا  ملا أ حتاجأنا أ ل لصا انتبهوا هذا ال يعصيكم،ايق أنعصيصا حنتاج لما نأ ي نتكلم فيما ال يُ ف
 .لول لهأ ين أنيعصي

حتسيب أنك ال مراد لك إال  وا، ما  برد وسال ن يصزل كالمكلبل ما تتكلم  توسل  إىل اهلل أ تيين هذا املولفعلى كل حال ملا يأ
 .الصاس الذين حولك  تصجّ و  ،فسك  نصجّ نك تُ أ

 ..حد حولصاأي لبل الكالم عن أ وال  نبدأ برتبية أنفسصا أ ومسألة االنشغال مبا ال يعصيك
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  ؟هل السن مؤثر في تغير هذا الطبع

  .يف كل زمان حدهم مل يزل تعبانا  ات، فإن أءيف الدنيا ال يصلح ألهل املرو طلب الراحة  :مام الشافع لال اإل

رك يف الصهاية ان عمك  اي  ، فأن تلقى اهللطول حياتك تعبان إىل أ نت تبقىأ، تغريأتوصل فيه تقول هذا طبع  لن زمن  يعين ما يف
 .ن ختتلف، هذه احلال ميكن أن يتغريهذا الطبع ُمكن أ

 

 ..كثرة تأمل،على كل حال هذا احلديث حيتاج مصا كثرة ترداد 

 .ويبارك لكمموركم سأل اهلل عز وجل أن يشرح صدوركم وييسر أأ


