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ألقي يوم الخميس 9241-3-91

بسم اهلل الرمحن الرحيم
أخواتي الفاضالت ،إليكم سلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة أناهيد السمريي حفظها اهلل ،وفّق اهلل
بعض األخوات لتفريغها ،ونسأل اهلل أن ينفع هبا ،وهي تنزل يف مدونة (عِـلْـمٌ يُـنْـتَـفَــعُ بِــهِ)
/!#/http://tafaregdroos.blogspot.com
تنبيهات هامة:
 منهجنا الكتاب والسنة على فهم السلف الصاحل. هذه التفاريغ من اجتهاد الطالبات ومل تطلع عليه األستاذة حفظها اهلل ،أما الدروس املعتمدة من األستاذة فهيموجودة
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 الكمال هلل عز وجل ،فكتابه هو الكتاب الوحيد الكامل السامل من اخلطأ ،فما ظهر لكم من صواب فمن اهللوحده ،وما ظهر لكم فيه من خطأ فمن أنفسنا والشيطان ،ونستغفر اهلل..
واهلل املوفق ملا حيب ويرضا.
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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.
أعلى املرادات وأوىل املطالب أن يصل اإلنسان إىل دجة اإلحسان ،فما الطريق إلى اإلحسان؟
البد أن تتصور أن كل مرتبة من مراتب الدين ( ُحمسن مممن متق ) هلا طريق ،وهذا الطريق بُ ّني بالصصو

يف الكتاب والسصة ،فاهلل

عز وجل مل ميدح املتقني واحملسصني والصابرين بدون أن يدهلم على طريق التقو والصرب واإلحسان ،أحيانا اإلنسان يسمع هذه
األمساء املمدوحة يقول يارب اجعلين من املتقني ،لكن البد أن تتعلم كيف تكون من املتقني ،كيف تكون من املحسصني.
ُ
ما هو الطريق لإلحسان؟ مجع القلب يف كل أحواله.بأن:
ُ يل للبه من املوانع اليت متصعه عن طريق اهلل.
 وحيليه مبا جيلب حياة القلب ،وال جيلب لقلبك احلياة إال الصلة باهلل.
ما معنى طلب التخلية؟

أن أمجع لليب على أين أريد دفع كل املوانع ،وأمجع لليب على أين أريد كل الطرق اليت توصلين هلل عز وجل.
والتحلية ماذا تتطلب منا؟ ثالثة مسائل:
 .1الصدق يف بذل اجلهد .الصدق يف إرادة الوصول إىل درجة اإلحسان ،الصدق يف إرادة ختلية القلب عن كل طريق ميصع عن
اهلل ،عصدك حب هلذه الشهوات لكن كن صادلا يف إرادة دفع هذا احملبوب ملا هو أحب إليك ،كن صادلا يف أن ميتلئ للبك تعلقا
به سبحانه وتعاىل.
 .2سمال اهلل ،وال أعتمد على نفس يف مثل هذه املسألة  .سمال اهلل أن يطرد من لليب املفسدات ،وأن ُحيل لليب باملصلحات.
ُ
 .3تعلم طرلها ووسائلها .وحنن يف احلديث نقول(( :اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا  ،وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا  ،وَأَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْالهَا)).1
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هذا احلديث الذي أخذنا مصه املفهوم السابق أين أطلب من اهلل عز وجل أن يم ي نفس تقواها ويزكيها ،فكن صادلا ،واطلب من
اهلل هذا األمر وتعلم الطريقة.
ويف احلديث(( :يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ أَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ  ,وَال تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ)).1
((أَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ)) أي لليب ،فلو صلح القلب لصلح الشأن كله.

كيف أتعلم طرق التخلية والتخلية ووسائلها وموانعها؟
مصدري الكتاب والسصة ،مصها تتعلم طرق التخلية والتحلية.
حكى إِ
اإلم ُام أبُو ع إم ٍرو بإ ُن الصال ِح ،ع إن أِب ُحمم ِد بإ ِن أِب زيإ ٍد إِم ِام الإمالِ ِكي ِة ِيف زمانِِه أنهُ لال:
اب الْ َخي ِر وأَ ِزَّمته تَتَ َف َّرع ِمن أَرب ع ِة أَح ِ
يث :
اد َ
ِج َماع َ
ْ َْ َ َ
آد ِ ْ َ
يب صلى اللهُ علإي ِه وسلم ((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ)) .2
 .1احلديث األول :ل إوِل الصِ ّ
 .2احلديث الثاين :ول إولِِه صلى اللهُ علإي ِه وسلم (( :مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ)) .3
ِِ
ِ
ِِ
اختصر لهُ ِيف الإو ِصي ِة (( :لَا تَغْضَبْ)) .4
 .3احلديث الثالث :ول إوله صلى اللهُ علإيه وسلم للذي إ
 .4احلديث الرابع :ول إولِِه صلى اللهُ علإي ِه وسلم (( :الْمُؤْمِنُ يُحِبُّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ)) .
هذه األربع أحاديث جماع آداب الخير وأزمته؛ فمن يلتزم هبذه األربعة سيجد يف للبه من اخلريية ما ال جيدها مع التشتت،
امجع للبك على فهم هذه األحاديث ،جتد كل اخلري.
 1أخرجه الصسائ يف "الكرب " (/142/6برلم )1040

 2رواه البخاري (  ،)642ومسلم (.)42
 3رواه الرتمذي ( ،)2312وابن ماجه ( ،)3726وأمحد (.)1232( )201/1
 4رواه البخاري (.)6116
رواه البخاري ( ،)13رواه مسلم ( .)4

4

نبدأ يف شرح حديث(( :مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ))
مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِِ " :م إن" هصا للتبعيض ،أي ِمن بعض إحسان املرء تركه ما ال يعصيه.
يقول ابن رجب احلصبل " :وهذا إ ِ
يث ي ُدل على أن ت إرك ما ال ي إع ِين م إن ُح إس ِن إِ إسال ِم ِه ،فِإذا ت رك ما ال ي إعصِ ِيه  ،وف عل ما ي إعصِ ِيه
احلد ُ
ُكلهُ  ،ف ق إد ك ُمل ُح إس ُن إِ إسال ِم ِه" .
درجة اإلحسان كأنها شقين:
 .1ترك ما ال يعصيك.
 .2فعل ما يعصيك.
ت إاألح ِاديث بِفض ِل من حسن إِسالمه وأنه تُضاعف حسصاتُه  ،وتُكفر سيّئاتُه  ،والظ ِ
ول إد جاء ِ
اه ُر أن كثإ رة الإ ُمضاعف ِة ت ُكو ُن
ُ
ُ
ُ
ُ إ إ ُ إ ُُ ُ
ُ
ِبس ِ
ب ُح إس ِن إِ
اإل إسالِم
على أي أساس تضاعف حسناته؟ على حسب درجة حسن إسالمه معىن ذلك أن الصاس يف حسن اإلسالم متفاوتون.
ف ِف ص ِح ِ ِ
يب صلى اللهُ علإي ِه وسلم لال (( :إِذَا أَحْسَنَ أَحَدُكُمْ إِسْلَامَهُ  ،فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ
يح ُم إسل ٍم ع إن أِب ُهريإرة ع ِن الصِ ّ
بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ  ،وَكُلُّ سَيِّئَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ بِمِثْلِهَا حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ)).2
ما شرط المضاعفة هذه؟ حسن اإلسالم.
كيف آتي بحسن اإلسالم؟ من احلديث برتك ما ال يعين وفعل ما يعين.
إذن من أجل أن أكون أهل هلذا احلديث املضاعفة أن آتى بسن اإلسالم.
ضد ترك ما ال يعين :االشتغال مبا ال يعين.
 1جامع العلوم واحلكم البن رجب احلصبل [
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 ] 282 :احلديث الثاين عشر.

احلس ِن لالِ :م إن عالم ِة إِ إعر ِ
اض الل ِه ت عاىل ع ِن الإعإب ِد :أ إن إجيعل ُش إغلهُ فِيما ال ي إعصِ ِيه ِخ إذال  ٌن ِمن الل ِه عز وجل.
ورو أبُو عُب إيدة ع ِن إ
فاإلنشغال فيما ال يعين من عالمة اخلذالن.
ما هو مقياس "ال يَعنِي"؟
ألن هذا املقياس هو الذي فيه اخلالف ،أحيانا الشخص يسأل أسئلة ويتصور أهنا تعصيه ،ويبحث عن مسائل ويتفكر فيها
ويتصور أهنا تعصيه..
ِ
ِِ
ِِ
يق بِِه ل إوال وفِ إعال  ،ونظرا وفِكإرا
لال الإقا ِري -أحد ُشراح الرتمذيِ -يف م إعىن ت إركه ما ال ي إعصيه :أ إي ما ال يُِهمهُ وال يل ُ
-1ما ال يهمه .
-2وما ال يليق به .
كيف أتركها ؟
 .1لوال :ال أتكلم فيها.
 .2فعال  :ال أفعلها.
 .3نظرا وفكرا  :ال أبث وراءها أو أفكر فيها.
كل ما ال يعصيك وال يليق بك ال تتكلم عصه ،وال تفعله وال تصظر إليه وال تفكر فيه ،هذا هو املطلوب.
ِ
ِِ
اج إِلإي ِه ِيف ض ُرورةِ ِديصِ ِه و ُدنإياهُ ،وال ي إص فعُهُ ِيف م إرض ِاة م إوالهُ ،بِأ إن ي ُكون عإي ُشهُ بِ ُدونِِه ُمُإ ِكصا ،وُهو
ولال" :وحقيقةُ ما ال ي إعصيه :ما ال إحيت ُ
ِيف استِقام ِة حالِِه بِغ ِريِه متم ّكصا ،وذلِك ي إشمل إاألفإ عال الزائِدة و إاأللإ وال الإف ِ
اضلة"
إ
إ ُ
ُ
الفاضلة يعين من الزيادة.
اج إِلإي ِه ِيف ض ُرورِة ِديصِ ِه و ُدنإياهُ :يعين األمر ضروري يف دنياه هذه مشكلة ،ألنصا عصدنا خالف يف ما هو ضروري يف الدنيا.
ما ال إحيت ُ
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وال ي إص فعُهُ ِيف م إرض ِاة م إوالهُ :كيف ال ينفعه في مرضاة مواله؟
بِأ إن ي ُكون عإي ُشهُ بِ ُدونِِه ُمُ إم ِكصا :بدون هذا املوضوع الذي يفكر فيه.
استِقام ِة حالِِه بِغ إِريهِ ُمتم ّكصا :يعين حاله مستقيمة بدون ما يتكلم أو يفكر أو يفعل هذا الفعل.
وُهو ِيف إ
وذلِك ي إشمل إاألفإ عال الزائِدة و إاأللإ وال الإف ِ
اضلة.
ُ
ما ال يعين هذا يكون:
 لوال
 وفعال
 وتفكريا
 ونظرا.
إذن اترك ما ال يعصيك يف األربعة هذه.
ما هو الذي ال يعنيني؟ الذي ال يهمين وال يليق ب.
ما هو الشيء الذي ال يهمني؟ الش ء الذي ليس بضرورة يف الدنيا ،وال ضرورة يف أمر الدين.
مقياس ضرورة يف أمر الدنيا ويف أمر الدين مقياسه خمتلف ،لو أتكلم عن مقياس الضرورة يف البيوت من جهة األكل ومن جهة
الفرش نتذكر حديث الصيب صلى اللهُ علإي ِه وسلم لال(( :لَهُ فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ وَفِرَاشٌ لِامْرَأَتِهِ وَالثَّالِثُ لِلضَّيْفِ وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ)).1
نصظر حلالصا ..فراش للضيف وحنن ال حنب الضيوف وال نريدهم! وملا يأتون نراهم ثقيلني عليصا ،ونأخذهم اسرتاحة يف اخلارج،
انقلبت املوازين! .

1
اش واللّب ِ
احلاج ِة ِم إن ال ِإفر ِ
اس (.)2084
صحيح مسلم/كتاب اللباس والزيصة/باب كراه ِة ما زاد على إ
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البد أن يتغري يف عقولصا مقياس الضروري ،ألن هذا الزمن البسيط الذي ال نعتين به هو الذي ميصعصا من أن نصل إىل درجة
حيسن إسالمك إال ملا ترتك ما ال يعصيك ،ليس فقط يف الكالم بل
اإلحسان ،نقول كيف ما ألدر أمجع لليب ولت الصالة؟! ما ُ
ويف الفعل ويف الصظر ويف التفكري.

هذه املواضيع االجتماعية اليت تتصل باحلياة األمثلة كثرية ،أنا أضع القاعدة وكل واحد يأ ي مبثل يف ذهصه ،لكن املهم أن تكون
القاعدة تامة صح.
ما هو الشيء الذي ال يعنيني وال يليق بي؟ كل ش ء ليس بضروري ال يف أمر الدنيا ،وال يف أمر الدين.
مقياس غير الضروري :الش ء الذي ال يصفعك يف مرضاة اهلل يعين لو فكرت فيه ما يصفعك يف مرضاة اهلل ،لو للبت الصظر فيه ما
يصفعك يف مرضاة اهلل ،لو تكلمت فيه ما يصفعك يف مرضاة اهلل ،لو فعلته ما يصفعك يف مرضاة اهلل.
يف احلياة أمور ما تصفعصا يف مرضاة اهلل ،وال تصفعصا يف الدنيا ،يعين أصبحت ال ه نافعة يف الدنيا وال يف الدين ،املقياس:
لال :بِأ إن ي ُكون عإي ُشهُ بِ ُدونِِه ُمُإ ِكصا.
الش ء الذي يكون ضروري لك هو الذي ال تستطيع أن تعيش بدونه ،نر مقياس ما ال تستطيع أن تعيش بدونه ،حنن ابتُليصا
اليوم ب "الذوق الرفيع" ،البد أن ياف صاحبه على للبه ،ألن الذوق الرفيع بأن ال ألبل بأي ش ء ،هذا بالء مصتشر بني الصساء،
ومن البالءات املعدية أيضا.
ُ
استِقام ِة حالِِه بِغ إِريهِ ُمتم ّكصا.
وُهو ِيف إ
ُمكن يكون حالته مستقيمة بغري هذا ،فجد أن كثري من الصفوس متعلقة بتوافة األمور ،وختطط للتوافه هذه بكل ما متلك من لدرة،
بركات األموال زائلة بسبب أن التفاهات أصبح هلا متخصصني.
ما ال ينفعك قوالا :أصبح الشخص يُأنّق نفسه ،يُأنّق أكله ،كم من حبات الليمون ذهبت ضحية التأنق ه والطماطم وكل
همالء! ويف الصهاية من يأكل هذا؟ يُرم ! ،وال أحد يشعر بأي مشاعر أمل ملا حيصل! مث نقول ال توجد بركات! لوم تعاملوا بالتأنق

مع عطايا اهلل ،وال واعظ! هذا الذي ييفك! .

واليوم اخلبز الذي كان يُرمى باألكياس ،هو الذي ندفع مثن هذا البطر الذي كان ،واهلل عز وجل حليم.
8

زمن الطفرة الزال آثارها لريبا ،الطفرة هلا  40-3سصة ،اهلل عز وجل حليم عليصا كل هذا الزمن  ،جاءت طفرة البرتول يقابلها
الطفرة يف املال واحلالة االجتماعية يقابلها أكياس من اخلبز تُرمى ،بطوهلا ب ُكربها ،مث نأ ي نشتك اخلبز فصا ،وكل واحد يبحث على
وزارة التجارة ،والذي يبحث عن التجار ،والذي يكلمين عن مصانع القمح ،وأين التوبة عن الفعل الذي لمصا به!!.
على كل حال مثل هذا األمر ،التصوق يف املالبس ،التصوق يف الطعام ،التصوق يف فرش البيت ،كل هذا ُما ال يعصيك ،تستقيم
حياتك بدونه.
كل ما يمثر على إسالمك ال يمثر فقط على الصورة العامة والبذخ  ،أيضا للبك يتأثر بكثرة الصظر والتفكري .الصظر إىل التأنق
والتفكري فيه تأخذ مصا زمن ،لكن إحساسصا أنصا يف الصهاية سصكون يف حفرة ،البد أن نبحث اليوم عن ما يُمنسصا يف لربنا ..هذا

هو التفكري.

ليس املقصود بالزهن أن ترتك الدنيا ،بل أن تبقى الدنيا يف يدك ،إذا جاء من عصد اهلل خري وبركة ،إذا ما جاءت ما جنري وراءها،
أو ندور يف األسواق حىت تفرت أعضاءنا! كل هذا سيمثر على للبك وإسالمكُ ،ح إسصه يذهب.
ليس نقاشصا حول الزهد ،بل حول "للب العبد" ،ال تصشغل ال تفكر ال تتكلم ال تفعل ما ال يهمك وال يليق بك.
شخص ُمقبل على ربه ،يعلم أن امللك ُملك اهلل ،والرزق من عصد اهلل ،وأن العبد إذا كان عصد ربه مذكورا بوركت له الدنيا كلها،
ُ
وإذا كان عصد ربه مبغوضا غري حمبوب مهما تأنق ألهل األرض ال يساوي ش ء إال ملا تتغري مقاييسصا يف ذهصصا ،يليق بك أن أمتىن
أن أكون أهل الفرح يوم القيامة ،من القوم الذين يلبسون حريرا ،ما يليق ب أين أكون مبهرجة غاية البهرجة ،مع التصبيه أن الصقاش
ليس حول احلرمة ،إمنا حول يليق وال يليق.
كل ما زدت انكسارا وذال لربك ،زدت إظهارا هلذا الذل على نفسك.
هناية املوضوع البد أن تفهم الذي ال يعصيك هو الذي ال حتتاجه بضرورة يف ديصك وال دنياك ،وال يصفعك يف مرضاة اهلل عز وجل.
كل هذا الكالم الذي مضى "فعال".
ما ال ينفعك قوالا :املواضيع اليت تفتح بيين وبني الصاس يف اجللسات العامة أو اخلاصة ،فيه كثري من املواضيع ال تعصيين ،ال يف
مصلحة يل وال مصلحة للشخص الذي أمام  ،بل يف الغالب تكون وراءها مفاسد ،فاألسئلة اليت ال داع هلا ،ابتداء بالسمال
عن العمر أول املسألة للصساء ،وانتهاء بالسمال عن أحوال الزوج وأوضاعه !..يعين ال نستح إال أن نقول كم راتبه؟! لكن كل
بقية التفاصيل ُمكن نسأل عصها.
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هذه األسئلة كلها ُمصقصة حلُسن إسالم املرء املشكلة ليست يف أنك تعديت على حقوق األخرين فقط! بل إميانك إسالمك
يصقص أيضا.
هذا الدرس غالبا الصاس يرجون مصه مبشاعر التعقيد ،ال بأس البد أن نصشحن ،هذا ليس كالمصا هذا كالم الصيب صلى اهلل عليه
وسلم ،عصدك للب واحد ،ولسان واحد ،وبدن واحد ،لو تكلمت فيما ال يعصيك ستصشغل عن الكالم فيما يعصيك! ،وإذا فكرت
فيما ال يعصيك ستصشغل عن التفكري فيما يعصيك.
تفكيرا :لد مير شخص جصب مدرسة أهلية ،يقول ختيل كم ُمكن يكون دخلهم! وحيسد ،هذا آخر ما توصل إليه
ما ال ينفعك ا

بعد فكر طويل وانشغال فيما ال يعصيه ،ما عصده ش ء يفكر فيه ،ما عصده للب يهتم به ،فمن كثرة بعده عن اإلنشغال عن ما
يعصيه وصل هلذه الدرجة أنه يصشغل بتمام متام ما ال يعصيه! .االنشغال مبا ال ِ
يعين يورث بعد ذلك أمراضا!
مع كثرة االحتكاك ببعض يصبح بيصصا كالم ،الزم أفكر لبل أن أتكلم هل هذا الكالم الذي أتكلم به يصفعين يف ديين؟ يصفعين يف
هذه الصحبة؟ أو ستكون هذه الصحبة سبب لصقص اإلسالم يف لليب؟!.
انتبهوا للعاللات ،االحتكاكات هذه أكثر مواطن تسبب انشغال مبا ال يعين ،فرق بني هذا وبني الصُصح ،تكلم الذي أمامك من
أجل أن توعظه ،تكون ُمستمع جيد من أجل أن تكون ُمرسل جيد ،ال من أجل أن تصشغل .انتبه وأنت تسمعهم وتكلمهم
تسأهلم أسئلة ليس هلا داع إمنا فقط إلشباع فضولك ،حىت هذا ُمصقص حلسن إسالمك.
أنت يف احلياة ملهمة غاية يف األمهية ،البد أن يدور عقلك حوهلا.
ضيهم عن رهبم ،كل الذي حيمل مهه
الشخص املبارك أيصما جلس ال يسأل الصاس عن تفاصيل حياهتم ،فقط يكلمهم بيث يُر ّ
ُ
ويشغل باله أن يا لوم اعلموا ما أعلمه عن اهلل {يَا أَبَتِ إنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ} 1كل مهه أن الصاس حيسصوا الظن
برهبم ،يصبح يكلمهم عن اهلل ،يقول هلم أنتم ُخلقتم يف الدنيا من أجل أن تأتيكم البالءات فتتعلقوا به وحده سبحانه وتعاىل،
أنتم ما لكم إال باب اهلل ،ما يرفع عصكم ما بكم إال اهلل ،ما يستحق أحد أن يُذل عصد بابه إال اهلل ،ال أحد سيعطيك مرادك إال

اهلل ،ال أحد سيهدي ولدك إال اهلل ،ال أحد سيهدي زوجك إال اهلل ،مبعىن أن املبارك يدور حول جذب القلوب عصد باب اهلل،
فيكون له أجر هذا اجلذب إىل بابه سبحانه وتعاىل ،هذا الذي انشغل مبا يعصيه.

 1مرمي43:
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لكن الصاس يف هذا درجات ،ال تتصور أن من أول وضع لدمك على هذا احلديث البد أن نبلغ الدرجة العالية ،أهم ش ء أنه
يبقى يف لليب أن تدخل فيما ال يعصِيين سبب لصقص ُحسن اإلسالم ،سبب للبُعد عن ُحسن اإلسالم.
العالقة بين ترك ما ال يَعنِي واإلحسان:
مشروط بتفريغه من ضده وهذا
يقول :البد يف لبول احملل -القلب -ملا يوضع فيه أن يفرغ من ضده ،فقبول احملل ملا يوضع فيه
 ٌ
كما أنه يف الذوات واألعيان فكذلك هو يف االعتقادات واإلرادات.
تشبيه :أي كأس فيه زيت وتريدين أن تضع فيها ماء ماذا تفعلني؟ البد من تفريغه ،وبعد ما فرغت ونظفت تضع املاء.
كذلك للبك البد أن يفرغ ُما ال يعصيه من أجل أن ميتلئ مبا يعصيه.
فإذا كان القلب ُمتلئا بالباطل اعتقادا وحمبة ،مل يبق فيه العتقاد احلق وحمبته موضع.
إذا كان القلب ُمتلئا بالباطل مبا ال يعصيين اعتقادا وحمبة ،فال مكان له ليمتلئ باحلق وحمبته.
كما أن اللسان إذا اشتغل بالتكلم مبا ال يصفع ،مل يتمكن صاحبه من الصطق مبا يصفعه ،إال إذا فرغ لسانه من الصطق بالباطل.
وكذلك اجلوارح إذا اشتغلت بغري الطاعةمل ميكن شغلها بالطاعة إال إذا فرغها من ضدها.
املقصود أنك تُكلم للب واحد جوارح واحدة لسان واحد ،إذا اشتغلت هذه مبا ال يعصيك لن تشتغل مبا يُعصيك.
أحيانا الشخص يقول أنا اآلن يف هذا الزمن سأنشغل مبا ال يعصيين لكن بعد لليل سيأ ي زمن أنشغل مبا يعصيين ،نقول االنشغال مبا
ال يعين مثل العادات اليت إذا اُكتسبت صعُب تغيريها ،صعب أن تأ ي يف موالف وحتول نفسك ،ستجد نفسك يف كل مكان ال

يلفت نظرك إال الذي ال يعصيك ،وهذا ابتالء جزاء لك ،أنت شخص تتطبع بطباع إذا عشت مصشغال فيما ال يعصيك زمصا أصبح
من عاداتك أن تبقى مصشغال مبا ال يعصيك.
فكذلك القلب املشغول مبحبة غري اهلل وإرادته ،والشوق إليه واألنس به ،ال ميكن شغله مبحبة اهلل وإرادته وحبه والشوق إىل لقائه
إال بتفريغه من تعلقه بغريه.
حمبة غري اهلل نوع من االبتالء يف احملبة ،ليس شرطا أن أتعلق بشخصُ ،مكن أتعلق بصفة ال يقبلها اهلل حمبة هلا.
فكذلك القلب املشغول مبحبة غري اهلل وإرادته ،والشوق إليه واألنس به
11

يعين يفرح بأنه يأتيه هذا الش ء الذي ال يعصيه ،مثل القوم الذين أهم ما عصدهم فرش بيوهتم أو أنالتهم ،ملا ميلكون مثل هذا
يدخل يف للبهم الفرح املذموم.
إذن هذا القلب املشغول هبذه الطريقة ال ميكن شغله مبحبة اهلل وإرادته ،وحبه والشوق إىل لقائه إال بتفريغه من التعلق هبذه
األشياء ،برتك االنشغال مبا ال يعين.

على ماذا يقع ترك ما ال يعني؟
عقل ولساين وجوارح  ،على هذا يقع ترك ما ال يعصيين.
عقل العبد:
العبد عصده خواطر ،عصده تصورات ،عصده ختطيطات ،خواطر العبد فيها ما يعصيه وفيها ما ال يعصيه ،مير على خاطر العبد تصورات
فيها ما يعصيه وفيها ما ال يعصيه ،هذا كله يف عقله ،يطط ألمور ما له عاللة هبا ،يصشغل بأمور ما له عاللة هبا.
الحظ اخلواطر اليت متر عليك ،األسئلة اليت متر على خاطرك وهتتم هبا هل هو يعصيك أو ال يعصيك؟!
التصورات ،مير عليك أحد وتأخذ عصه تصور ،هذه التصورات اليت تصطبع هبا فيها ما ال يعصيك ،ال تلتقط تصور عن أحد إال إذا
كان يعصيك.
أحيانا التخطيطات طويلة املد ختطط ألشياء ليس لك عاللة هبا ،أضرب أمثلة على التخطيط:
يكون يف الطريق بني جدة ومكة ،وير أرض فاضية على اليمني وعلى اليسار ،يفكر لو بصوها ،لو فعلوا ،لو عملوا ،!..بدل ما
يتفكر يف اهلل ،بدل ما يذكر اهلل.
هذه األشياء اليت ال نالمسها ه اليت تُكون اعتقادات العباد ،وحنن ال نشعر ،ويف الصهاية يكون طول حياته فقط يفكر فيما ال
يعصيه وكل هذه بالءات عليه! ويف األخري يقول أنا أعمل كل ش ء ُمكن وال أجد ش ء يف داخل القلب.
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مث يقول ال أجد نفس أمجع لليب يف صال ي! مفرتض أنك طوال الطريق تذكر اهلل ،وتسأله أن يفتح عليك أن ييسر لك ،ويبارك
لك يف مكانك،افعل كل هذا من أجل أنك ملا تصل احلرم تكون مباركا ،وكيف تُصل وكيف تدع وأنت طول الطريق مشغول مبا
ال يعصيك ومشتت ،مث فجأة تدخل احلرم وتتغري!
جتمع للبك طول الطريق جتد للبك يف األخري ،جتمع للبك طول احلياة جتد للبك عصد حلظة الوفاة اخلطرية ،حسن اخلامتة ما يأ ي
إال ُمن كان طول حياته من أن تاب وألبل على ربه وهو مصشغل هبذه اللحظة اليت ستأ ي والبد ،وال يعرف موعدها ،وال يعرف
كيف يكون حاله ،يبقى مصشغل بسن اخلامتة ،االنشغال بسن اخلامتة بالتفكري يمدي يف الصهاية أنك توفق حلسن اخلتام.
ِ
لسان العبد :نكتف هبذا احلديث فيه ،ع إن أن ٍ
ول الل ِه
صحابِِه ف قال -ي إع ِين ر ُجال :-أبإ ِش إر بِ إ
اجلص ِة ،ف قال ر ُس ُ
س لال :تُ ُو ّيف ر ُج  ٌل م إن أ إ

صلى اللهُ علإي ِه وسلم(( :أَوَلَا تَدْرِي فَلَعَلَّهُ تَكَلَّمَ فِيمَا لَا يَعْنِيهِ أَوْ بَخِلَ بِمَا لَا يَنْقُصُهُ)). 1
يعين لو تدخل فيما ال يعصيه أو خبل مبا ال يصقصه مل يكن مستحقا للبشارة.

ويف احلديث أن الصِيب صلى اللهُ علإي ِه وسلم لال(( :مَنْ يضَمِنَ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ ومابني َرِجْلَيْهِ أضمنْ لَهُ الْجَنَّةَ)).2
ِ
ٍ ِ
ت :يا نِيب الل ِه،
ويف حديث ع إن ُمعاذ رض اللهُ عإصهُ الذي يف آخره :فقال الصِيب صلى اللهُ علإيه وسلم(( :كُفَّ عَلَيْكَ هَذَا)) ف ُق إل ُ
وإِنا ل ُمماخ ُذون ِمبا ن تكل ُم بِِه؟ لال(( :ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا مُعَاذُ ! وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا
حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ؟)).3
ويف حديث آخر(( :مَنْ كَفَّ لِسَانَهُ سَتَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَوْرَتَهُ)).
ما هو الكالم الذي ال يعنيك؟
ِ
نقل صاحب حتفة األحوذي عن بعض أهل العلم لوله :وحد ما ي إعصيك –يف الكالم -أ إن ت تكلم بِ ُك ّل ما ل إو سكت عإصهُ ملإ تأإمثإ وملإ
ت تضرر ِيف ح ٍال وال م ٍ
آل.
إ
 1سصن الرتمذي لال حديث غريب/كتاب الزهد /باب فيمن تكلم بكلمة يضحك هبا الصاس ( )2316ولال األلباين صحيح لغريه.
 2صحيح البخاري (.)6424
 3سصن الرتمذي /كتاب اإلميان /باب ما جاء يف حرمة الصالة (.)2616
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كل ش ء لو سكت عصه لن حيصل ضرر وال إمث بسببه ،إذن هو ُما ال يعصيك ،اترك الكالم عصه.
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ٍ
است إحسإصتهُ ِمن
مثالُهُ  :أ إن إجتلس مع ل إوم ف ت إحك مع ُه إم أ إسفارك وما رأيإت فيها م إن جبال وأنإها ٍر  ،وما ولع لك من الإولائ ِع  ،وما إ
ِِ
ِ ِِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ور ل إو سكت عإص ها ملإ تأإمثإ وملإ ت تضرإر.
إاألطإعمة والثّياب  ،وما ت عجإبت مإصهُ م إن مشاي ِخ الإبِالد وولائع ِه إم  ،ف هذه أ ُُم  ٌ
إىل هصا هذا كله ما ال يعصيك ،إذا ما دخلت الكذب وما دخلت أيضا تزكية.
وإِذا بال إغت ِيف ِاال إجتِه ِاد حىت ملإ ميإتز إِج ِِبكايتِك ِزيادة ٌ وال نُ إقصا ُن  ،وال ت إزكِيةُ ن إف ٍ
اخ ِر ِمبُشاهد ِة إاأل إحو ِال الإع ِظيم ِة ،
س ِم إن حإي ُ
ث الت ف ُ
ِ
اب لِش إخ ٍ
ص  ،وال مذمة ٌ لِش إ ٍء ُِما خلقهُ اللهُ ت عاىل
وال ا إغتي  ٌ
إذا تكلمت ووصفت وصفا صادق وما فيه تزكية لصفسك وما يف اختيار لشخص وما يف مذمة ٌ لش ٍء خلقه اهلل كل هذا لو فعلته:
ِ
ِ
ِ
ب على عم ِل لِسانِك! إِ إذ ت إستإب ِد ُل ال ِذي ُهو أ إدن بِال ِذي ُهو خإي  ٌر ِألنك ل إو صرفإت
فأنإت مع ذلك ُكلّه ُمضيّ ُع زمانك  ،وُحماس  ٌ
ِ
ِِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ص ٌر
زمان الإكالِم ِيف ال ّذ إك ِر والإف إك ِر ُرمبا ي إص فت ُح لك م إن ن فحات ر إمحة الله ت عاىل ما ي إعظُ ُم ج إدواهُ  ،ول إو سب إحت الله بُِين لك هبما ل إ
اجلص ِة  ،ومن لدر على أ إن يأإخذ كإص زا ِمن الإ ُكصُوِز فأخذ بدله ب إدرة ال ي إصت ِفع ِهبا كان خ ِ
اسرا ُخ إسرانا ُمبِيصا  ،وهذا على ف إر ِ
ض
ِيف إ
ُ
ُ
إ
ُ
صي ِة  ،وأن تسلم ِمن إاآلف ِ
وع ِيف كالِم الإمع ِ
ف ذلِك.
السالم ِة ِمن الإ ُولُ ِ
ات ال ِيت ذك إرناها ،و حال الصاحلِِني ِخال ُ
إ
إ ُ
ِ
ِ ٍ
ِ
صع ُد.1
ور بن إِبإراهيم لال :لال فال  ٌن :ما أر الربِيع بإن ُخث إي ٍم تكلم بِكالٍم ُمإص ُذ ع إش ِرين سصة إِال بِكلمة ت إ
رو مإص ُ
ص  ٌ
تصعد هلل ،مبعىن أهنا ترفعه عصد اهلل.
 وعن بعضهم لال :صحبت الربيع عشرين عاما ما مسعت مصه كلمة عتاب.ِ
ِ
 ولِيل لِلُ إقمان إ ِيت ،وال أتكلم ما ال ي إعصِ ِيين".
احلكي ِم :ما حكإمتُك؟ لال" :ال أ إسأ ُل عما ُكف ُ
ِ
ب ُِما رأ فأراد أ إن
 ولد روي أنه دخل –لقمان -على د ُاود الصِ ّيب صلى اللهُ علإيه وسلم ،وكان د ُاو ُد ي إس ُرُد الد إّرع ،فجعل ي ت عج ُ
يسألهُ عن ذلِك فمص عإتهُ ِحكإمتُهُ ،فأ إمسك .ف لما ف رغ لام داو ُد علإي ِه السالم ف لبِس الدّرع ُمث لال  :نِ إعم الدّرعُ لِإلحر ِ
ب -،يعين جاء
ُ
إ
إ
إ
إ
ُ
إ
له اجلواب على السمال -ف قال لُإقما ُن  :الصمت ِحكإمة ٌ وللِيل ف ِ
اعلُهُ.
إ ُ
 ٌ
يعين يصرب ال يستعجل.
 1حتفة األحوذي.

14

جوارح العبد:
عيصك ،يقول اهلل عز وجل{ :وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ
وَأَبْقَىٰ}. 1
اآلية صرحية (وال متُدن عإي ص إيك إِ ىىل ما مت إعصا بِِه أ إزواجا ّمإص ُه إم) وردت يف موطصني يف كتاب اهلل عز وجل يف طه واحلجر ،ما املقصود

مصها؟ املقصود أن كل شخص ُمتع مبُتعة مت عهُ اهلل هبا فتصة له ،أنت ال متد عيصك إليه تقلب نظرك فيما ُمتعوا به ،ال يف لبس ال يف
فرج ،كل هذا مرفوض من أجل أن يبقى للبك مصشغل مبا جيب أن يكون مصشغل به.

أذنك ،أحيانا يكون بصورة أو بأخر أمسع ش ء ال يعصيين ،ماذا أفعل؟ ما أسرتسل يف السماع ،مثال امرأة تتكلم باجلوال ،ويف
الوسط دخل زوجها يكلمها وه تتكلم معه ،ه يف يدها اجلوال واحلديث الذي يدور بيصهم مسموع ِ
لك ماذا تفعلني؟ اتركيه
بصورة أو بأخر  ،ال تكوين حريصة أن تسمع ما يدور ،وهكذا.
لدميك ويديك ،ال تسري إال ملكان يزيدك طاعة ،يزيدك إميان ،يزيدك بر ،يزيدك لرب من اهلل عز وجل ،وكل شخص بالصسبة له
هذه املسألة مراتب ،وهكذا بالصسبة لليد ،ال تقلب بيدك ما ال يصفعك.
على كل حال إذا تبني اللسان وتبني القلب فهذا تابع له.

نتناقش في الضد  :االشتغال مبا يعصيين.
لال ابن مسعود" :إذا أراد اهلل بعبده خريا سدده ،وجعل سماله عما يعصيه ،وعلمه فيما يصفعه".
يعين ما يعلمه اهلل إال ما يصفعه.
لال زيد ابن عل البصه" :يا بُين اطلب ما يعصيك يف ترك ما ال يعصيك ،فإن يف ترك ما ال يعصيك تركا ملا يعصيك
يعين تدرك به ما يعصيك.

 1طه131:

1

واعلم أنك تقدم على ما ل ِدمت ،ولست تُقدم على ما أخرت ،فآثر ما تلقاه غدا على ما ال تراه أبدا".
يعين أي تصرف اآلن تعمله أنت ال ترجع إىل الوراء ،بل ترتك وراء وتتقدم إىل األمام لتلقى اهلل ،فآثر ما تلقاه غدا على ما ال تراه
أبدا يعين الش ء املاض .

السؤال  :كيف نصل؟

أوال :بتحديد نقاط الضعف.
لال السري السقط البغدادي :ما رأيت شيئا أحبط لألعمال ،وال أفسد للقلوب ،وال أسرع يف هالك العبد ،وال أدوم لألحزان،
وال ألرب للمقت ،وال ألزم حملبة الرياء والعجب والرئاسة ،من للة معرفة ِ
العبد لصفسه ،ونظ ِرهِ يف عيوب الصاس.
إذا أول ش ء البد أن أعرف نفس من أجل أن أختلص من االنشغال مبا ال يعصيين ،البد أن أكتشف نفس  ،أفهم أنا من ،ما
الصقاط اليت أدخل فيها فيما ال يعصيين تأثر عل  ،كل شخص عصده نقطة ضعف ،أناليت الشخصية ،أنالة األكل ،أنالة البيت ،هذا
نوع انشغال أو االهتمام مبسائل ال عاللة يل هبا ،تفكريا أو كالما أو سمال الصاس عصها ،البد أن تعرف أنت بالذات ما الذي
يشغلك؟ أنت بالذات ما نقطة ضعفك؟ .ألنصا لسصا سواء يف نقطة الضعف.

ثانيا :التدريب  +الصرب.
أمر أنا أطلبه مصذ عشرين سصه مل أنله ولست بتاركه فيما أستقبل ،فلما ليل له ما هو؟ لال:
وهلل در مورق العجل حني لالٌ  :
الصمت عن ما ال يعصيين.
بق يدرب نفسه على الصمت عن ما ال يعصيه عشرين سصة ،يبذل هذا اجلهد ما يئس ألن انتظار الفرج عبادة ،تصتظر أن يفرج
اهلل عليك أن ال تتكلم فيما ال يعصيك.
املسألة حتتاج إىل تدريب وصرب ،كل ما أريد أتكلم فيما ال يعصيين أتراجع ،وأحيانا أنسى وأرجع.
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ثالثا :عدم االستسهال.
يونس ابن عبيد ُسئل عن حاله فقال :إن نفس لد ذلت يل بصيام اليوم البعيد الطرفني ،الشديد احلر ،ومل تذل يل برتك الكالم
فيما ال يعصيين.

يع ين سهل عليها الصيام يف يوم طويل شديد احلر لكن ترك الكالم فيما ال يعين ليس سهل عليها ،نالحظ أنصا ال نشعر أهنا جرمية
ول الل ِه صلى اللهُ علإي ِه وسلم:
أصال ،مبعىن أنا ال أكذب وال أغتاب ،أذكركم باحلديث ملا الصحاب لال :أبإ ِش إر بِ إ
اجلص ِة  .ف قال ر ُس ُ
((أَوَلَا تَدْرِي  ،فَلَعَلَّهُ تَكَلَّمَ فِيمَا لَا يَعْنِيهِ  ،أَوْ بَخِلَ بِمَا لَا يُنْقِصُهُ)).

يعين أنه ليس بدرجة الكمال اليت يُبشر باجلصة ،لو فهمصا األمر حقيقة ما نطلب من اهلل إال أن يعاملصا باسم الغفور الشكور.

رابعا :ترك احلساسية املرهفة.
 لال عمر بن عبد العزيز ملواله مزاحم :إن الوالة جعلوا العيون على العوام وأنا أجعلك عيين على نفس  ،فإن مسعت مين كلمةتربأ ب عصها أو فعاال ال حتبه فعظين عصده واهنين عصه.
 -لال ميمون ابن مهران :لولوا يل ما أكرهُ يف وجه

ألن الرجل ال يصصح أخاه حىت يقول له يف وجهه ما يكره.

 لال بعض السلف :من حق العالل أن يضيف إىل رأيه آراء العلماء ،وجيمع إىل عقله عقول احلكماء ،فالرأي الفذ رمبا ذل،والعقل الفرد رمبا ضل.
فلما نأ ي نتكلم فيما ال يُعصيصا حنتاج أن يقال لصا انتبهوا هذا ال يعصيكم ،أنا أحتاج أيضا ملا أحد يأ ي يتكلم مع فيما ال يُعصيه وال

يعصيين أن ألول له.

على كل حال ملا يأتيين هذا املولف لبل ما تتكلم توسل إىل اهلل أن يصزل كالمك برد وسالما ،واحتسيب أنك ال مراد لك إال
أنك تُص ّج نفسك ،وتص ّج الصاس الذين حولك.
ومسألة االنشغال مبا ال يعصيك نبدأ برتبية أنفسصا أوال لبل الكالم عن أي أحد حولصا..
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هل السن مؤثر في تغير هذا الطبع؟
لال اإلمام الشافع  :طلب الراحة يف الدنيا ال يصلح ألهل املروءات ،فإن أحدهم مل يزل تعبانا يف كل زمان.
يعين ما يف زمن توصل فيه تقول هذا طبع لن أتغري ،أنت تبقى طول حياتك تعبان إىل أن تلقى اهلل ،فأيا كان عمرك يف الصهاية
هذا الطبع ُمكن أن يتغري ،هذه احلال ميكن أن ختتلف.

على كل حال هذا احلديث حيتاج مصا كثرة ترداد ،كثرة تأمل..
أسأل اهلل عز وجل أن يشرح صدوركم وييسر أموركم ويبارك لكم.
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