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 بسم هللا الرحمن الرحيم

دروس أستاذتنا الفاضلة أناهيد لة تفاريغ من سلس أخواتي الفاضلات، إليكم

السميري حفظها هللا، وّفق هللا بعض الأخوات لتفريغها، ونسأل هللا أن ينفع 

 (ِعـْلـٌم ُيـْنـَتـَفــُع ِبــهِ ، وهي تنزل في مدونة )بها

http://tafaregdroos.blogspot.com/ 

 :ةماه اتتنبيه

 لصالح.امنهجنا الكتاب والسنة على فهم السلف  -

 .فظها هللاد الطالبات ولم تطلع عليه الأستاذة حهذه التفاريغ من اجتها -

كمال هلل عز وجل، فما ظهر لكم من صواب فمن هللا وحده، وما ظهر ال -

 أنفسنا والشيطان، ونستغفر هللا. لكم من خطأ فمن

 .ىوهللا الموفق لما يحب ويرض

http://tafaregdroos.blogspot.com/#!/
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 بسم هللا الرمحن الرحيم

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

 من جوامع الكلم، وهو يف املعامالت. حلديث   لقاؤان شرح  

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

نة، اب والس  لنصوص يف الكت ابنيِّ لطريق بُ اطريق، وهذا هلا  (سن مؤمن ُمت ق  حمُ ن )من مراتب الدي مرتبةن كل ور أن تتص أالبد  
ان يسمع هذه نساإل حياانً ن، أاإلحساو  الصربو  م على طريق التقوىتقني واحملسنني والصابرين بدون أن يدهلّ مل ميدح امل وجلّ  عزّ اهلل ف

 كيف ت  ،تقنيف تكون من املن تتعلم كيأ لكن البد   ،رب اجعلين من املتقنياي :يقول ةمساء املمدوحاأل
ُ
 .حسننيكون من امل

 أبن:، حوالهمجع القلب يف كل أ ما هو الطريق لإلحسان؟

  ُاليت متنعه عن طريق هللا ن املوانعلي قلبه مي. 

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

 ما معىن طلب التخلية؟ 

 .ز وجلعين هلل  توصلريد كل الطرق اليتعلى أين أمجع قليب ريد دفع كل املوانع، وأمجع قليب على أين أأن أ

 مسائل: ثالث  ماذا تتطلب منا؟ والتحلية

 نعميق ريكل طن  ع القلب ةليخت يف إرادة الصدقان، حسإىل درجة اإل الوصول يف إرادة الصدق .اجلهد بذل يف الصدق .1
لبك ق يف أن ميتلئ ان صادقً يك، كأحب إل إرادة دفع هذا احملبوب ملا هو يف اعندك حب هلذه الشهوات لكن كن صادقً ، عن هللا

 .به سبحانه وتعاىل اتعلقً 

لي قليب ن حيُ ، وأتدااملفس سؤال هللا أن يطرد من قليب. عتمد على نفسي يف مثل هذه املسألةأ وال ،ؤال هللاس. 2
 
ُ
 .صلحاتابمل
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ُهمَّ )) وحنن يف احلديث نقول: تعلم طرقها ووسائلها. .3  ،زَكَّاَها َمنْ  َخيْرُ  أَْنتَ  َوزَكَِّها ،َتْقَواَها َنْفِسي آتِ  اللَّ

1((َوَمْولاَها َوِليَُّها َوأَْنتَ  . 

، ا، فكن صادقً ايهيزكو ا تقواه فهوم السابق أين أطلب من هللا عز وجل أن يؤيت نفسيخذان منه املالذي أهذا احلديث  
 طلب من هللا هذا األمر وتعلم الطريقة.او 

 إَِلى َتِكْلنِي َولا ،ُكلَّهُ  َشأْنِي ِلي أَْصِلحْ  أَْسَتِغيثُ  ِبَرْحَمتِكَ  َقيُّومُ  يَا َحيُّ  يَا)): ويف احلديث

2((َعيْن   َطْرَفةَ  َنْفِسي . 

 .ح الشأن كلهل  ص  لالقلب فلو صلح قليب،  أي ((ُكلَّهُ  َشأْنِي ِلي أَْصِلحْ ))

 

 وانعها؟ التخلية والتخلية ووسائلها وم تعلم طرقأكيف    

 .منها تتعلم طرق التخلية والتحليةة، الكتاب والس نمصدري 

 م امُ  ح ك ى ر و أ بُو اإلإِ ِح، بإنُ  ع مإ  : ق ال   أ ن هُ  ز م انِهِ  يف  اِلِكي ةِ الإم   م امِ إِ  ز يإد   ِب أ   بإنِ  حُم م دِ  أ ِب  ع نإ  الص ال 

َاع   يخم  آَدابم  ِجم  : يثَ َأَحادم  َأرخبَ َعةم  ممنخ  تَ تَ َفرَّع   َوَأزممَّت ه   اخلَخ

هِ  ُيْؤِمنُ  كَانَ  َمنْ )) و س ل م   ع ل يإهِ  اّلل ُ  ص ل ى الن يبِّ  ق  وإلِ  احلديث األول: .1  َخيْرًا َفْليَُقلْ  اْلآِخرِ  َواْليَْومِ  ِباللَّ

3 ((ِليَْصُمتْ  أَوْ  . 

لِهِ  :الثاينحلديث ا .2 4 ((يَْعنِيهِ  َلا َما َترُْكهُ  اْلَمرْءِ  إِْسَلامِ  ُحْسنِ  ِمنْ )):  و س ل م   ع ل يإهِ  اّلل ُ  ص ل ى و ق  وإ . 

لِهِ  :احلديث الثالث .3 ت ص ر   لِل ِذي و س ل م   ع ل يإهِ  اّلل ُ  ص ل ى و ق  وإ 5 ((َتْغَضبْ  َلا)):  الإو ِصي ةِ  يف  ل هُ  اخإ . 

لِهِ  :عالراباحلديث  .4  . 1((ِلَنْفِسهِ  ُيِحبُّ  َما لِأَِخيهِ  ُيِحبُّ  اْلُمْؤِمنُ )):  و س ل م   ع ل يإهِ  اّلل ُ  ص ل ى و ق  وإ
                                                           

 (.2722رواه مسلم ) 1
 (10405برقم /6/147أخرجه النسائي يف "الكربى" ) 2
 (.47، ومسلم )(6475رواه البخاري ) 3
 (.1737( )1/201(، وأمحد )3976(، وابن ماجه )2317رواه الرتمذي ) 4
 (.6116رواه البخاري ) 5
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، لتشتتاال جيدها مع ا مخلريية به من اربعة سيجد يف قلمن يلتزم هبذه األف ِجاع آداب اخلي وأزمته؛حاديث هذه األربع أ
 .د كل اخلري، جتهذه األحاديثامجع قلبك على فهم 

 ((يَْعنِيهِ  َلا َما َترُْكهُ  اْلَمرْءِ  إِْسَلامِ  ُحْسنِ  ِمنْ )) حديث:يف شرح نبدأ 

 ه.ال يعني تركه ما ن بعض إحسان املرءي مِ ، أهنا للتبعيض "ِمنإ " :اْلَمرْءِ  إِْسَلامِ  ُحْسنِ  ِمنْ 

ا": احلنبلي 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  م ا و ف  ع ل   ،ي  عإِنيهِ  ال   م ا ت  ر ك   ف ِإذ ا، ِإسإال 
نُ  ك ُمل    ف  ق دإ  ،ُكل هُ   ي  عإِنيهِ  ِمهِ  ُحسإ  .2"ِإسإال 

 :نحسان كأهنا شّقااإل درجة

 .ترك ما ال يعنيك .1

 .فعل ما يعنيك .2

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

 .تفاوتونمسالم إلاحسن ن الناس يف معىن ذلك أ مه؛سالسن إعلى حسب درجة ح ضاعف حسناته؟اس ت  سأي ى ألع

ِلم  مُ  ص ِحيحِ  ف ِفي  َفُكلُّ  ،إِْسَلاَمهُ  أََحُدُكمْ  أَْحَسنَ  إَِذا)):  ق ال   و س ل م   ع ل يإهِ  اّلل ُ  ص ل ى الن يبِّ  ع نِ  ُهر ي إر ة   أ ِب  ع نإ  سإ

َئة   َوُكلُّ  ،ِضْعف   َسبِْعِماَئةِ  إَِلى أَْمَثاِلَها ِبَعشْرِ  ُتكَْتبُ  يَْعَمُلَها َحَسَنة    ِبِمْثِلَها ُتكَْتبُ  يَْعَمُلَها َسيِّ

3((َوَجلَّ  َعزَّ  اللَّهَ  يَْلَقى َحتَّى . 

 الم.سحسن اإل ملضاعفة هذه؟ما شرط ا

 يعين وفعل ما يعين. برتك ما المن احلديث  الم؟يت حبسن اإلسآكيف   

 .سالمتى ِبسن اإلآ -احلديثكما يف - لمضاعفة لن أكون أهاًل جل أذن من أإ
                                                                                                                                                                      

 (.45(، رواه مسلم )13رواه البخاري ) 1
 [ احلديث الثاين عشر. 287جامع العلوم واحلكم البن رجب احلنبلي ] ص:  2
 .(129رواه مسلم ) 3
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 .االشتغال مبا ال يعين رك ما ال يعين:ضد ت

م ِة ِإعإر اِض اّلل ِ   : ِمنإ ع ال  ة  ع ِن احلإ س ِن ق ال  ال   ا ال  ي  عإِنيهِ أ نإ جي إع ل  ُشغإل ُه ِفيم   :ِن الإع بإدِ ع اىل  ع   ت   و ر و ى أ بُو ُعب  يإد  ن  ِمن  اّللِ  ع ز  ِخذإ
 .و ج ل  

 .عين من عالمة اخلذالننشغال فيما ال ي  االف

 ؟"عنم ال يَ "ما هو مقياس 

ا تفكر فيهائل ويحث عن مس، ويبعنيها تسئلة ويتصور أهنأالشخص يسأل  حياانً ذا املقياس هو الذي فيه اخلالف، أألن ه 
 ..ويتصور أهنا تعنيه

رًاو فِ  و ن ظ رًا ،و ِفعإاًل  وإاًل ق    ِبهِ  ي ِليقُ  و ال   يُِهم هُ  ال   م ا أ يإ : ي  عإِنيهِ  ال   م ا هِ ت  رإكِ  م عإىن   يف  -راح الرتمذيحد شُ أ- الإق ارِي ق ال     كإ

 .ما ال يهمه -1

 .وما ال يليق به -2

  تركها ؟أكيف 

 .تكلم فيها: ال أقواًل  .1

 .هافعل: ال أ فعاًل  .2

 أفكر فيها. وأها ِبث وراءأ: ال  اوفكرً  انظرً  .3

 .بو ملطلاو ذا هه، كل ما ال يعنيك وال يليق بك ال تتكلم عنه، وال تفعله وال تنظر إليه وال تفكر فيه

هُ  م رإض اةِ  يف  ي  ن إف ُعهُ  و ال   و ُدن إي اُه، ِديِنهِ  ض ُرور ةِ  يف  إِل يإهِ  حي إت اجُ  ال   م ا :ي  عإِنيهِ  ال   م ا و ح ِقيق ةُ ": و ق ال    ِبُدونِهِ  ع يإُشهُ  ي ُكون   أبِ نإ ، م وإال 
ِتق ام ةِ  يف  و ُهو   ُمُإِكًنا، اِلهِ  اسإ ِهِ  ح  م لُ  ك  و ذ لِ  ُمت م كًِّنا، بِغ ريإ ة   األإ ف إع ال   ي شإ  1"الإف اِضل ة   و األإ ق إو ال   الز ائِد 

 عين من الزايدة.الفاضلة ي

                                                           
 (.2317ث من حسن إسالم املرء )شرح حدي/كتاب الزهد/سنن الرتمذي 1
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ضروري يف  يف ما هو عندان خالفننا أل ،شكلةم دنياه هذه يفمر ضروري يعين األ :و ُدن إي اهُ  ِديِنهِ  ض ُرور ةِ  يف  إِل يإهِ  حي إت اجُ  ال   م ا
 الدنيا.

ُه: م رإض اةِ  يف  ي  ن إف ُعهُ  و ال    كيف ال ينفعه يف مرضاة مواله؟ م وإال 

ِكًنا ِبُدونِهِ  ع يإُشهُ  ي ُكون   أبِ نإ   .بدون هذا املوضوع الذي يفكر فيه :ُمُمإ

ِتق ام ةِ  يف  و ُهو   الِهِ  اسإ ِهِ  ح   .فعلو يفعل هذا الو يفكر أأن ما يتكلم يعين حاله مستقيمة بدو  :ُمت م كًِّنا ِبغ ريإ

م لُ ي   و ذ ِلك   ة   األإ ف إع ال   شإ  .الإف اِضل ة   و األإ ق إو ال   الز ائِد 

  عين هذا يكون:يما ال 

  قواًل 

  فعاًل و 

  اتفكريً و  

  ًاونظر. 

 ربعة هذه.يف األذن اترك ما ال يعنيك إ

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

 ين.مر الدأضرورة يف وال الدنيا،  أمر الذي ليس بضرورة يف الشيء ما هو الشيء الذي ال يهمن؟

 كل ومنياس الضرورة يف البيوت من جهة األتكلم عن مقألو دين مقياسه خمتلف، ال مرالدنيا ويف أ مرمقياس ضرورة يف أ 
 َوالثَّاِلثُ  هِ لِاْمرَأَتِ  َوِفرَاشٌ  ِللرَُّجلِ  ِفرَاشٌ  َلهُ )): ق ال   و س ل م   ع ل يإهِ  اّلل ُ  ص ل ى جهة الفرش نتذكر حديث النيب

يَْطانِ  َوالرَّاِبعُ  ِللضَّيْفِ  1((ِللشَّ . 

ة يف اخلارج، أنخذهم اسرتاحوعلينا،  نراهم ثقيلني ! وملا أيتونوال نريدهم حنن ال حنب الضيوفو  فراش للضيف ننظر حلالنا..
 .! انقلبت املوازين

                                                           
ِة ِمنإ الإِفر اِش و اللِّب اِس )/كتاب اللباس والزينة/صحيح مسلم 1 ِة م ا ز اد  ع ل ى احلإ اج  ب ك ر اه   (.2084اب 
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رجة دن أن نصل إىل ممينعنا  و الذيهتين به ي ال نعط الذألن هذا الزمن البسي ،(الضروري)مقياس  يف عقولنا يتغريالبد أن 
بل  يف الكالمقط فليس  ،كا ال يعنين إسالمك إال  ملا ترتك محيسُ ما  ؟!وقت الصالةمجع قليب أقدر حسان، نقول كيف ما أاإل

 .ويف الفعل ويف النظر ويف التفكري

 ناملهم أ لكن ل يف ذهنه،ث  يت مب  احد أيو أضع القاعدة وكل  أاناألمثلة كثرية،  هذه املواضيع االجتماعية اليت تتصل ابحلياة 
 .تكون القاعدة اتمة صحيحة

 .لدينمر ا أيف، وال كل شيء ليس بضروري ال يف أمر الدنيا   ؟ وال يليق يبما هو الشيء الذي ال يعنين

ظر لو قلبت الن ،اة هللايف مرضعك يعين لو فكرت فيه ما ينف يف مرضاة هللا؛الشيء الذي ال ينفعك  :روريضالمقياس غي 
 .رضاة هللامك يف لو فعلته ما ينفع ،ضاة هللالو تكلمت فيه ما ينفعك يف مر  ،فيه ما ينفعك يف مرضاة هللا

 :ساملقياين، ا وال يف الدييف الدن انفعة ، يعين أصبحت ال هييف الدنياوال تنفعنا  ،ما تنفعنا يف مرضاة هللا موريف احلياة أ

 .ُمُإِكًنا ِبُدونِهِ  ع يإُشهُ  ي ُكون   ق ال: أبِ نإ 

حنن ، ونهتعيش بد ع أن تستطيمقياس ما ال ذي يكون ضروري لك هو الذي ال تستطيع أن تعيش بدونه، نرىالشيء ال
ني تشر بهذا بالء من ،ءأبي شي بل أقال أبن صاحبه على قلبه، ألن الذوق الرفيعياف  البد أن "،الذوق الرفيع "لينا اليوم بابتُ 

عدية أيًضا.النساء
ُ
 ، ومن البالءات امل

ِتق ام ةِ  يف  و ُهو  قال:  ِهِ  اسإ اِلِه ِبغ ريإ  ُمت م كًِّنا. ح 

لك متهذه بكل ما  هط للتوافوختط ،مورمن النفوس متعلقة بتوافة األ اكثريً ن  أفنجد  غري هذا،مستقيمة ب الهكون حت أن ُمكن
 .صبح هلا متخصصنياهات أبب أن التفموال زائلة بسمن قدرة، بركات األ

 :فعاًل  ال ينفعكما  -

ورة يف أتنيق أيخذون دو !لتأن قاذهبت ضحية والطماطم كله، كم من حبات الليمون أِنّق ؤ يُ و  ،ق نفسهنِّ ؤ خص يُ أصبح الش
ال قول ن مث !ملا حيصلمل أي مشاعر حد يشعر أبأال و  !لرمى وال يؤكيُ ويف النهاية  -الذي ميوت الناس جماعًة لفقده-املكر م الطعام 

لذي ندفع ا هو ابألكياس ىرمان يُ كز الذي  اخلبو ! فناهذا الذي ييو  !وال واعظ ،ق مع عطااي هللاقوم تعاملوا ابلتأن   توجد بركات!
 .صارهذا البطر الذي  اليوم مثن



 

9 

 

، لزمناحليم علينا كل هذا وجل  هللا عز، ةرها قريبآاث تزال الو  سنة 40-35هلا اليت زمن الطفرة  عز وجل حليم، وهللا
، وكل واحد ف يِن  اخلبز أن نشتكي رمى، مثز تُ كياس من اخلبيقابلها أ املال واحلالة االجتماعية يقابلها الطفرة يف اءت طفرة البرتولج

 !بهالذي قمنا  ن الفعلعتوبة ين ال، وأيكلمين عن مصانع القمح، والذي ار، والذي يبحث عن التجعلى وزارة التجارة يبحث

ستقيم ت، يعنيك الكل هذا ُما   ،تالبي رشفيف  التأن ق ،يف الطعام التأن ق ،يف املالبس التأن ق، مرعلى كل حال مثل هذا األ
 حياتك بدونه.

 عند هللا.  عتذر بهت لذيا ،، بل ضّده: ما يكفيك، احلد األدىن الذي يكفيكالتبذُّل(والتأنُّق ليس ضده ) 

 ثرال يؤ ! كسن إسالمأثر على حطال احلساب يوم القيامة، و  يف ذلك الزمنوكلما ذهب وترتيبك كلما زاد أتنّقك ومجعك 
رغًما عنا  ؟ازمنً  مناخذ أي أال يهفلتفكري ق واأن  ىل التالنظر إ النظر والتفكري.قلبك يتأثر بكثرة  اأيضً  ،على الصورة العامة والبذخ فقط

أننا ا مهمًّا، و ن وراءان شيئً أب حساسإضا، و  أحد يقول بذلك! لكن املسألة حيتاج هلا ر إذن ماذا نفعل؟ نتبذ ل؟ ال أيخذ منا زمًنا،
 ري.هذا هو التفك يف قربان، نسناؤ يُ  اليوم عن ما البد أن نبحثيف النهاية سنكون يف حفرة، 

ال ك جاء ذا ماوبركة، إ خري قرز  ند هللامن ع كذا جاء، إيف يدكالدنيا معناه أن تكون ، ترتك الدنيا أن ليس املقصود به زهدال
 ثريؤ كل هذا س  ا!على هذ لبس هذاأويتعب تفكريان من أجل أن  وحنن ندور يف األسواق انتفرت أعضاؤ  ه وجند أنفسناوراءري جن

 .سالمكإحسن قلبك و على 

 و)ما يليق بك. الك و هم  ما ال ي لال تنشغل ال تفكر ال تتكلم ال تفع "،عبدالقلب " حول حول الزهد، بل هنا ليس نقاشنا
شخص  ك، ملاذا؟ب تليق الأمور  توجد قد تقول عن أمر: هذا يهمين، ونسلِّم لك هبذا، لكن، سنوضح معناهاال يليق بك( هنا 

 شخص ،رمةلها وهي ليست حمأن يفع ثلكال يليق مب ، قرر أن ال يلتفت إىل الدنيا، يريد أن أينس يف قربه، فيه أمورربه راحل إىل
لها، وإذا كان ه الدنيا كركت لبو  اورً به مذكر كان عند ذا  وأن العبد إ ،هللا دوالرزق من عن ،ُملك هللا يعلم أن امللك ،بهقبل على ر مُ 

 ال تليق بنا، صبح لدينا أموريذهننا  نا يفسيملا تتغري مقاي ،ًئاوي شيايس ألرض الهل اق ألمهما أتن  فغري حمبوب  اوضً عند ربه مبغ
التنبيه أن  معرجة، اية البهبهرجة غكون مأ يق ب أنما يلمة، من القوم الذين يلبسون حريرا، ل الفرح يوم القياهأمن متىن أن أكون أ

 النقاش ليس حول احلرمة، إمنا حول يليق وال يليق.

 سك.ى نفذا الذل علهل اظهارً زدت إانعكس هذا على ظاهرك و  لربك وذاًل  اما زدت انكسارً  كل
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بل قذي كان أنيًقا ، اليئةس ورهتمابلناس إىل أن تكون ص ال يؤديلتدين ا ة يف بعض األذهان:وهنا ال بد أن نصحح صور 
لقلب التدين يطفئ يف ا، ًباا مرت   ة االهتمام وسيببقى شخصً قو تنطفئ الثورة و تغري هو أن أن يتدين سيبقى كذلك، لكن الذي سي

 ا.ثل هذمل يليق به وال ينصرف عقله ، يصبح المثاًل أو أتنق بيوهتم الناس أتنقشدة االلتفات إىل 

، وكل ابجلواالت نايةالشباب عات، و وإذا كان التأنق يهم النساء فالرجال عندهم كالم آخر من العناية ابلظهور أو السيار 
 ،اكينك وال دنييف د رةتاجه بضرو هو الذي ال حتالذي ال يعنيك أن  تعلم البد أنهناية املوضوع شخص عنده اهتمامات خمتلفة. 

   ال ينفعك يف مرضاة هللا عز وجل.و 

 :قواًل ك ما ال ينفع -

وال  يلال يف مصلحة  ، تعنيينالواضيع امل هذه كثري منو اخلاصة،  يف اجللسات العامة أبني الناس املواضيع اليت تفتح بيين و 
 انتهاءً و ، سؤال عن العمرابل اءً ابتد ،سئلة اليت ال داعي هلااألف ها مفاسد،، بل يف الغالب تكون وراءماميمصلحة للشخص الذي أ

سئلة كلها ه األهذ نها!عيل نسأل التفاصكل راتبه لكن   كم  نسألن  أنستحي إال  يعين ال  !وضاعهابلسؤال عن أحوال الزوج وأ
  سن إسالم املرء.نقصة حلُ مُ 

 أيضا.إسالمك  حلسن هو منقص بل ،خرين فقطأنك تعديت على حقوق األليست يف املشكلة و 

 صلى هللا م النيبا هذا كالكالمن  سهذا لي ،ننشحن بد أن ال ال أبس ،لتعقيدامبشاعر منه  الناس يرجون اا الدرس غالبً هذ
ذا وإ عنيك،يم فيما الكال تكلمت فيما ال يعنيك ستنشغل عن، لو وبدن واحد ،ولسان واحد ،عندك قلب واحد .عليه وسلم

 .ا يعنيكفيمتنشغل عن التفكري فكرت فيما ال يعنيك س

 تفكيًا:ما ال ينفعك 

ر طويل فك بعد هتوصل إلي خر ماآهذا  !هميقول ختيلي كم ُمكن يكون دخل، أو مطعم ليةهنب مدرسة أاجبشخص مير  قد
ه يعنيه وصل هلذ ال عن مانشغاال عن بعده، فمن كثرة ء يفكر فيه، ما عنده قلب يهتم بهما عنده شيوانشغال فيما ال يعنيه، 

 مث حيسدهم! م دخلهمك، يفكر  امراضً أيورث بعد ذلك  مبا ال يعيِن  نشغالاال يعنيه! ينشغل بتمام متام ما ال أنه الدرجة

 ؟نفعين يف ديينتكلم به يأالذي  هذا الكالمهل تكلم أن الزم أفكر قبل أ ،كالم  انبين صبحببعض ي بعضنا حتكاكمع كثرة ا
 ؟!.يف قليب لنقص اإلسالمهذه الصحبة سبب  كونست وأ ينفعين يف هذه الصحبة؟
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مامك أالذي تكلم ، صحبني النُ و هذا  مبا ال يعين، فرق بني كثر مواطن تسبب انشغااًل حتكاكات هذه أ، االلعالقاتانتبهوا ل
م تسمعهم وتكلمه به وأنتانت .غلتنشال من أجل أن  اجيدً  رساًل تكون مُ  من أجل أن اجيدً  استمعً تكون مُ ، توعظه من أجل أن

 حلسن إسالمك.نقص ، حىت هذا مُ شباع فضولكفقط إل هلا داع   سئلة ليسأتسأهلم 

 حوهلا.يدور عقلك  البد أن ،مهيةملهمة غاية يف األ أنت يف احلياة

عن رهبم، كل الذي حيمل مه ه  يهمرضِّ يكلمهم ِبيث يُ  فقط ،يسأل الناس عن تفاصيل حياهتم ارك أينما جلس الباملالشخص 
1{يَأْتِكَ  َلمْ  َما اْلِعْلمِ  ِمنَ  َجاَءنِي َقدْ  إِنِّي أَبَتِ  يَا}علمه عن هللا أاعلموا ما  اي قوم نشغل ابله أيو  ه أن كل مه    ،

به وحده  تيكم البالءات فتتعلقونيف الدنيا من أجل أن أت ملقتخُ أنتم  يقول هلميكلمهم عن هللا،  ،مبرهبّ  الظنّ  الناس حيسنون
حد أ ، ال هللاذل عند اببه إال  ن يُ حد أأكم إال  هللا، ما يستحق ب هللا، ما يرفع عنكم ما باب لكم إال   نتم ماأ ،سبحانه وتعاىل

دور حول جذب املبارك ي إال  هللا، مبعىن أن هدي زوجكحد سيأ ، ال هللاإال   كسيهدي ولدد حأ ال ، هللاسيعطيك مرادك إال  
 الذي انشغل مبا يعنيه.هذا سبحانه وتعاىل،  ذب إىل اببهجر هذا اجلابب هللا، فيكون له أ إىلالقلوب 

أهم شيء  عالية،لالدرجة لغ انب  أنل وضع قدمك على هذا احلديث البد  ، ال تتصور أن من أو لكن الناس يف هذا درجات
 سالم.سن اإلحُ عد عن لبُ سالم، سبب لسن اإليين سبب لنقص حُ عنِ ي  لي فيما ال تدخ   نأنه يبقى يف قليب أ

 :ن واإلحساعنم ترك ما ال يَ العالقة بني 

بتفريغه من  فقبول احملل ملا يوضع فيه مشروط   ضده،يوضع فيه أن يفرغ من ملا  -القلب-  يف قبول احمللبد   ال :قال ابن القيم
 .تدااعتقادات واإلر عيان فكذلك هو يف االواأل نه يف الذواتوهذا كما أ .ضده

 املاء. تضعني وتنظيفها تفريغها عد ما، وبمن تفريغه البد   ماء ماذا تفعلني؟ هضعي فيت ن أنتريديو  زيت تشبيه: أي كأس فيه

 .مبا يعنيه ن ميتلئعنيه من أجل أييفرغ ُما ال  بد أن قلبك الكذلك 

 .موضع حمّبتهو  احلق العتقاد فيه يبق   مل وحمّبة ااعتقادً  ابلباطل اُمتلئً  القلب كان  فإذايقول: 

 .وحمبته ابحلق ئ، فال مكان له ليمتلوحمب ة اتقادً عاطل مبا ال يعنيين ابلبا لب ُمتلئاالقإذا كان 

                                                           
 43مرمي: 1
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 النطق من لسانه فرغ إذا إال   ينفعه مبا النطق من صاحبه يتمكن ينفع مل ال مبا ابلتكلم اشتغل اللسان إذا أن كمايقول:  
 ضدها. من فرغها ذاإ إال   ابلطاعة شغلها ميكن مل الطاعة بغري اشتغلت إذا اجلوارح وكذلك .ابلباطل

 .ا يعنيكمبتغل ن تشلعنيك  ي  مبا الذا اشتغلت هذه ، إاواحدً  لساانً و جوارح واحدة و  اواحدً  اقلبً  متلكنك أ املقصود

 يعنيين، نقول نشغل مباأ زمن يأيتمبا ال يعنيين لكن بعد قليل س شغلنيف هذا الزمن سأان اآلن الشخص يقول أ أحياانً 
  يفنفسك ، ستجد سكحتول نفاقف و ن أتيت يف مو ها، صعب أري تغي يصعببت سِ كتُ ذا ا ثل العادات اليت إاالنشغال مبا ال يعين م

ت ما تريد أن لة وقآلفسك مثل انال تتعامل مع  نتأ جزاًء لك، وهذا ابتالء ،الذي ال يعنيكال يلفت نظرك إال   كل مكان
صبح من أ انيك زمنً ا ال يعفيم بطباع إذا عشت منشغاًل  تتطبعشخص ووقت ما تريد أن ترتك ترتك! ال، أنت  تتكلم تتكلم

 .مبا ال يعنيك ن تبقى منشغاًل اتك أعاد

 والشوق بهوح وإرادته هللا مبحبة شغله نميك ال ،به واألنس إليه والشوق وإرادته هللا غري مبحّبة املشغول القلب فكذلكيقول: 
 .بغريه تعّلقه من بتفريغه إال لقائه إىل

 .حمبة هلا قبلها هللافة ال يصُمكن أتعلق ب أن أتعلق بشخص، اليس شرطً  ،بتالء يف احملبةاالنوع من  حمبة غري هللا

 مثل، ال يعنيه لشيء الذينه أيتيه هذا ايعين يفرح أب: به واألنس إليه والشوق وإرادته هللا غري مبحّبة املشغول القلب فكذلك
 .ذموملفرح املايدخل يف قلبهم مثل هذا  ن، ملا ميلكو همانقتأو أ فرش بيوهتمهم ما عندهم القوم الذين أ

لتعلق هبذه ان فريغه م بته إال  قائلق إىل  وإرادته، وحبه والشو مبحبة هللاذن هذا القلب املشغول هبذه الطريقة ال ميكن شغله إ
 برتك االنشغال مبا ال يعين. ،شياءاأل

 

  ؟على ماذا يقع ترك ما ال يعن

 .على هذا يقع ترك ما ال يعنيين ،يعقلي ولساين وجوارح

 عبد:عقل العلى يقع ترك ما ال يعن 

مير على خاطر العبد  ،يعنيه ال خواطر العبد فيها ما يعنيه وفيها ما، ، عنده ختطيطاتعنده تصورات ،العبد عنده خواطر
 .هبا ما له عالقة ينشغل أبمورهبا، له عالقة  مور ماطط أليهذا كله يف عقله، عنيه، فيها ما يعنيه وفيها ما ال ي تصورات
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  ؟!عنيكال ت أوعنيك ت هل هبا نيوهتتم، األسئلة اليت متر على خاطرك اخلواطر اليت متر عليكالحظي 

حد إال  أعن  التقط تصورً تال يك، عنال ي هذه التصورات اليت تنطبع هبا فيها ما، ارً وأتخذ عنه تصوّ  حدأعليك  ميرّ  ورات،التص
 .كذا كان يعنيإ

 خطيط:أمثلة على التضرب ألك عالقة هبا،  ليسشياء طويلة املدى ختطط ألطيطات التخ حياانً أ

 اًل بد، و عملوا..!ل فعلوا، ول ،هالو بنو  فكري ،رض فاضية على اليمني وعلى اليسارأ ويرى ،يكون يف الطريق بني جدة ومكة
 هللا. يذكر أويف هللا  يتفكر من أن

 ،ا ال يعنيهيفكر فيم ته فقطحياطول  ية يكونويف النها، وحنن ال نشعر عتقاداتناا نكوّ هي اليت تُ  به هلاننتاألشياء اليت ال  هذه
ع من جدة طال أنك فرتضن !لكذوال أجد  صاليتأمجع قليب يف  من أجل أنعمل كل شيء أان أيقول  مث !ت عليهاوكل هذه بالء

 رن ييسفتح عليك أأله أن يسوت، ذكر هللات طوال الطريق فعل؟ماذا صالة يف ال من أجل أن جتمع قلبكإىل مكة لتصلي يف احلرم، 
ل او نت طوأ وكيف تدعو صليكيف تُ   .اصل احلرم تكون مباركملا تأنك من أجل كل هذا افعل  ،يبارك لك يف مكانكو ، لك

 ! ؟وتتغريدخل احلرم تتريد مث فجأة مبا ال يعنيك ومشتت، الطريق مشغول 

ة ما حسن اخلامت !ريةفاة اخلطة الو قلبك طول احلياة جتد قلبك عند حلظ جتمع ،خرييف األ جتد قلبك جتمع قلبك طول الطريق
ال يعرف  و ال يعرف موعدها و  بد   الو  أيتة اليت ستطول حياته من أن اتب وأقبل على ربه وهو منشغل هبذه اللحظ ُمن كان أييت إال  

  .هلا ك توفقنيف النهاية أ يؤدية امتنشغال ِبسن اخلاالامتة، ِبسن اخل يبقى منشغاًل  ،كيف يكون حاله

 :العبد لسانعلى  يقع ترك ما ال يعن

ابِهِ  ِمنإ  ر ُجل   تُ ُويّفِ   :ق ال   أ ن س   ع نإ  ،نكتفي هبذا احلديث فيه  اّلل ُ  ص ل ى اّلل ِ  ر ُسولُ  ف  ق ال   ،اِبجلإ ن ةِ  أ بإِشرإ  :-ر ُجاًل  ي  عإيِن - ف  ق ال   أ صإح 
1((يَْنُقُصهُ  َلا ِبَما بَِخلَ  أَوْ  يَْعنِيهِ  َلا ِفيَما َتكَلَّمَ  َفَلَعلَّهُ  َتْدرِي أََوَلا)) :و س ل م   هِ ع ل يإ   . 

 للبشارة. امل يكن مستحقً و خبل مبا ال ينقصه أ يعين لو تدخل فيما ال يعنيه

 أضمنْ  رِْجَليْهِ ومابين َ َلْحيَيْهِ  بَيْنَ  َما ِلي َضِمنَ ي َمنْ )) :قال و س ل م   ع ل يإهِ  اّلل ُ  ص ل ى أن الن يب  ويف احلديث 

1((اْلَجنَّةَ  َلهُ  . 

                                                           
 .( وقال األلباين صحيح لغريه2316ابب فيمن تكلم بكلمة يضحك هبا الناس ) /كتاب الزهد/سنن الرتمذي قال حديث غريب 1
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 اي  : ف  ُقلإتُ  ((َهَذا َعَليْكَ  ُكفَّ )): و س ل م   ع ل يإهِ  اّلل ُ  ص ل ى الن يب   : فقالخرهآالذي يف  ع نإهُ  اّلل ُ  ر ِضي   ُمع اذ   ع نإ يث حد ويف
، ن يب   ارِ  ِفي النَّاسَ  يَُكبُّ  َوَهلْ !  ُمَعاذُ  يَا ُأمُّكَ  َثِكَلْتكَ )): ق ال   بِِه؟ ن  ت ك ل مُ  مب ا ؤ اخ ُذون  ل مُ  و ِإان   اّللِ   َعَلى النَّ

2((أَْلِسَنتِِهْم؟ َحَصائِدُ  إِلَّا َمَناِخرِِهمْ  َعَلى أَوْ  ُوُجوِهِهمْ  . 

هُ  َسَترَ  ِلَساَنهُ  كَفَّ  َمنْ ))خر: آويف حديث    .((َعْورََتهُ  لَّ َوجَ  َعزَّ  اللَّ

  ما هو الكالم الذي ال يعنيك؟

 مل إ  ع نإهُ  سك ت وإ ل   م ا ِبُكلِّ  ت  ت ك ل م   نإ أ   -يف الكالم– ي  عإِنيك   م ا هل العلم قوله: و ح د  عن بعض أ حوذينقل صاحب حتفة األ
. و ال   ح ال   يف  ت  ت ض ر رإ  و مل إ  أت إمث إ   م آل 

 .عنه اترك الكالم ،و ُما ال يعنيكإذن ه ،مث بسببهإر وال ضر عنه لن حيصل  شيء لو سكتّ كل 

ِكي   ق  وإم   م ع   جت إِلس   أ نإ :  ِمث الُهُ  ف ار ك   م ع ُهمإ  ف  ت حإ ت هُ  و م ا ،عِ الإو ق ائِ  ِمن   ل ك   و ق ع   و م ا ،و أ هنإ ار   ل  ِجب ا نإ مِ  ِفيه ا يإت  ر أ   و م ا أ سإ ن إ س  ت حإ  اسإ
دِ  م ش اِيخِ  ِمنإ  ِمنإهُ  ت  ع ج بإت   و م ا ،لثِّي ابِ و ا األإ طإِعم ةِ  ِمن    .ت  ت ض ر رإ  و مل إ  أت إمث إ  مل إ  ع ن إه ا س ك ت   وإ ل   أُُمور   ه ِذهِ ف    ،ِهمإ و و ق ائِعِ  الإِبال 

 .تزكية اإذا ما دخلت الكذب وما دخلت أيضً ، ا ال يعنيكىل هنا هذا كله ُمإ

ل غإت   و ِإذ ا ِته ادِ  يف  اب  اي ِتك   مي إت زِجإ  مل إ  ح ىت   ااِلجإ د   ِِبِك  ةِ  الت  ف اُخرِ  ح يإثُ  ِمنإ  ن  فإس   ت  زإِكي ةُ  ال  و   ،قإص انُ ن ُ  و ال   ة  زاي  و الِ  مبُش اه د   األإ حإ
م ة   و ال   ،ِلش خإص   اغإِتي اب   و ال   ،الإع ِظيم ةِ  ء   م ذ  ل ق هُ  ُم ا ِلش يإ   ىل  ت  ع ا ّلل ُ ا خ 

  كل هذا لوهللا خلقه ء  شيل ة  صادق وما فيه تزكية لنفسك وما يف اختيار لشخص وما يف مذم   اوصفً  وصفتو إذا تكلمت 
 :فعلته

ت  بإِدلُ ت   ِإذإ  !اِنك  ِلس   ع م لِ  ع ل ى و حُم اس ب   ،ز م اِنك   ُمض يِّعُ  ُكلِّهِ   ذ ِلك   م ع   ف أ نإت    ل وإ  ن ك  أِل  ؛ خ ريإ   ُهو   اِبل ِذي أ دإن   ُهو   ال ِذي سإ
مِ  ز م ان   ص ر فإت   رِ  يف  الإك ال  رِ  الذِّكإ و اهُ  ي  عإظُمُ  ام   ت  ع اىل   ّلل ِ ا محإ ةِ ر   ن  ف ح اتِ  ِمنإ  ل ك   ي  ن إف ِتحُ  ُرمب  ا و الإِفكإ ا ل ك   ُبيِن   اّلل    ب حإت  س   و ل وإ  ،ج دإ  هِبِم 

ر   و م نإ  ،اجلإ ن ةِ  يف  ق صإر   ن إ   أي إُخذ   أ نإ  ع ل ى ق د  ل هُ  أ خ ذ  ف   الإُكُنوزِ  ِمن   زًاك  ر   ب د  ت ِفعُ  ال   ةً ب دإ اِسرًا ك ان    هِب ا ي  ن إ ر اانً  خ  ا ،ُمِبيًنا ُخسإ  ف  رإضِ  ع ل ى و ه ذ 
م ةِ  مِ   يف  الإُوُقوعِ  ِمن   الس ال  ل مُ  و أ ن   ،الإم عإِصي ةِ  ك ال  ه اذ ك رإ  ال يِت  ف اتِ اآلإ  ِمن   ت سإ ُف ذ ِلك لص احلِِني  ا ح ال و  ، ان   .ِخال 
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ن   ق ال  : ق ال   ِإب إر اِهيم   بن م نإُصور   ر و ى م   ت ك ل م   ُخث  يإم   بإن   الر بِيع   أ ر ى م ا: ف ال  رِين   ُمنإذُ  ِبك ال  ة   ِإال   س ن ةً  ِعشإ ِلم  1ت صإع دُ  ِبك  . 

 عند هللا. ا ترفعه، مبعىن أهنتصعد هلل

 .ما مسعت منه كلمة عتاب اعامً  صحبت الربيع عشرين :قالوعن بعضهم  -

؟ م ا: احلإ ِكيمِ  لُِلقإم ان   ِقيل  و  - م ُتك  أ لُ  ال: "ق ال   ِحكإ  ."ي  عإِنييِن  ال ام   ت ك ل مأ   و ال ،ِفيتُ كُ   ع م ا أ سإ

ُردُ  د اُودُ  ان  و ك   و س ل م ، ع ل يإهِ  اّلل ُ  ص ل ى الن يبِّ  د اُود   ع ل ى -لقمان–وقد روي أنه دخل  -  ف أ ر اد   رأى اُم   ي  ت  ع ج بُ  ف ج ع ل   رإع ،الدِّ  ي سإ
أ ل هُ  أ نإ  ن  ع تإهُ  ذ ِلك   ع نإ  ي سإ ُتُه، ف م  م  ا .ف أ مإس ك   ِحكإ مُ ا ل يإهِ ع   د اُودُ  ام  ق   ف  ر غ   ف  ل م  يعين جاء -،لِلإح رإبِ  الدِّرإعُ  م  نِعإ :  ق ال   مُث   الدِّرإع   س  ف  ل بِ  لس ال 

تُ :  لُقإم انُ  ف  ق ال   -ؤالله اجلواب على الس م   الص مإ  ف اِعُلُه. و ق ِليل   ة  ِحكإ

 .يستعجل يعين يصرب ال

 جوارح العبد:على  يقع ترك ما ال يعن

نَّ  َوَلا} يقول هللا عز وجل: :عينك - ْعَنا َما إَِلى   َعيَْنيْكَ  َتُمَدّ  اْلَحيَاةِ  زَْهرَةَ  ِمّْنُهمْ  أَْزَواًجا ِبهِ  َمَتّ

ْنيَا 2{َوأَبَْقى   َخيْرٌ  َرِبّكَ  َورِْزقُ  ِفيهِ  ِلَنْفتَِنُهمْ  الُدّ  . 

ُد ن   )و ال  ية صرحية اآل ن  يإك   مت  ُهمإ(مِّ  أ زإو اًجا ِبهِ  م ت  عإن ا م ا ِإىل ى  ع ي إ حلجر، ما يف طه وا عز وجل نني يف كتاب هللادت يف موطور  ن إ
، ال يف لبس ال يف عوا بهتِّ يما مُ نظرك ف يه تقلبنك إلي عنت ال متد  أ فتنة له ةمبُتع   هللا هُ ع  ت ّ م   ن كل شخصاملقصود منها؟ املقصود أ

 به. ن يكون منشغاًل جيب أ مبا يبقى قلبك منشغاًل  ن، كل هذا مرفوض من أجل أفرش

 ،جلوالاب معي تكلمامرأة ت مثاًل ، لسماعاسرتسل يف أ الفعل؟ أماذا ال يعنيين،  ًئامسع شيأى أبخر  بصورة أو أحياانً  :ذنكأ -
ة أن وين حريص، ال تكأبخرى وكيه بصورة أماذا تفعلني؟ اتر ف واحلديث الذي يدور بينهم مسموع لكِ  ،خل زوجها يكلمهادو 

 تسمعي ما يدور، وهكذا.

لنسبة له ابجل، وكل شخص و  هللا عز من قرابً ا و برًّ ، يزيدك مياانً ، يزيدك إمكان يزيدك طاعة إىل ال تسري إال   :قدمكيدك و  -
 ما ال ينفعك. ال تقلب بيدك ،ابلنسبة لليد وهكذا .لة مراتبهذه املسأ
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 هذا اتبع له.القلب ف ويفاللسان يف  ترك ما اب يعين تبني  على كل حال إذا 

 

 .ال مبا يعيناالشتغ :نتناقش يف الضدّ 

 ."فعهينيما وعلمه ف ،ؤاله عما يعنيهوجعل سده، سدّ  اخريً  هاد هللا بعبدإذا أر "قال ابن مسعود:  

 يعين ما يعلمه هللا إال  ما ينفعه.

يعين تدرك - .ملا يعنيك اركً يف ترك ما ال يعنيك ت فإن ،اطلب ما يعنيك يف ترك ما ال يعنيك ،يناي بُ : "بن علي البنهقال زيد 
ُم نك واعلم أ -به ما يعنيك د  ُم ولست  ،ق د مإت  ما  علىت  قإ د   ."بداعلى ما ال تراه أ اغدً ثر ما تلقاه فآ ،أ خ رإت  على ما ت  قإ

ى ما ال تراه عل اا تلقاه غدً فآثر م، قى هللاترتك وراء وتتقدم إىل األمام لتل بلإىل الوراء، ن تعمله ال ترجع يعين أي تصرف اآل
 .يعين الشيء املاضي ابدً أ

 

 كيف نصل؟السؤال :  

 ضعف.بتحديد نقاط ال :أواًل 

 أدوم   وال د،العب هالك يف سرع  أ وال للقلوب، أفسد   وال لألعمال، أحبط   ائً شي رأيت ما :البغدادي السقطي السري قال 
  .الناس بعيو  يف هم ونظرم  لنفسه، بدم الع معرفة قلة من ،سةوالرائ والعجب الرايء حملبة ألزم   وال للمقت، أقرب   وال لألحزان،

، نان م  أ فهمأ ،سينف كتشفأ نأالبد  ،عنييني ال ختلص من االنشغال مباأ جل أنمن أنفسي عرف أأن  البدأول شيء  اذً إ
 ،تانقة البيأ ،كلانقة األ، أيةشخصانقيت الأ ،نقطة ضعف كل شخص عندهعلي،  ثر  وتؤ فيما ال يعنييندخل فيها ما النقاط اليت أ

ذات ما الذي نت ابلأف تعر  أن البد ،اعنه سؤال الناس أو اكالمً   أو ا، تفكريً هتمام مبسائل ال عالقة يل هباهذا نوع انشغال أو اال
 .ألننا لسنا سواء يف نقطة الضعف ؟نت ابلذات ما نقطة ضعفكأ ؟يشغلك

  .الصرب +التدريب اثنًيا: 
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؟ وهما  :قيل لهما فل ،ستقبلأيما فتاركه بولست  ،نلهمل أ سنة طلبه منذ عشرين: أمر  أان أوهلل در مورق العجلي حني قال
 .الصمت عن ما ال يعنيينقال: 

ن ، تنتظر أدةلفرج عباانتظار ألن ا ؛س، يبذل هذا اجلهد ما يئعشرين سنةصمت عن ما ال يعنيه ال ب نفسه علىرّ بقي يد
 ال تتكلم فيما ال يعنيك. نعليك أيفرج هللا 

 .رجعأو نسى أ اانً ، وأحيتراجعأ تكلم فيما ال يعنيينأأن ريد ما أألة حتتاج إىل تدريب وصرب، كلاملس

 

 ال.عدم االستسهاثلثًا: 

 الكالم برتك يل تذل ومل ،احلر الطرفني الشديد البعيد اليوم بصيام يل ذلت قد نفسي نإ :ئل عن حاله فقالن عبيد سُ يونس ب
 يعنيين. ال فيما

 رميةجهنا ال نشعر أ نحن ليها. عاًل يعين سهل عليها الصيام يف يوم طويل شديد احلر لكن ترك الكالم فيما ال يعين ليس سه
 :ل م  و س   ع ل يإهِ  اّلل ُ  ص ل ى اّلل ِ  ر ُسولُ  ال  ف  ق  .  ن ةِ اِبجلإ   أ بإِشرإ : ملا الصحاب قال ذكركم ابحلديثال أكذب وال أغتاب، أ  أانمبعىن، صاًل أ
 .((ُصهُ ُيْنقِ  َلا ِبَما بَِخلَ  أَوْ  ،يَْعنِيهِ  َلا ِفيَما َتكَلَّمَ  َفَلَعلَّهُ  ،َتْدرِي أََوَلا))

 .لغفور الشكورعاملنا ابسم اي ال  أن إما نطلب من هللامر حقيقة ، لو فهمنا األبشر ابجلنةيُ  جة الكمال اليته ليس بدر يعين أن 

 

 .رهفةترك احلساسية امل رابًعا:

  مين مسعت فإن نفسي، على عيين أجعلك وأان العوام على العيون جعلوا الوالة إن: ملواله مزاحم العزيز عبد بن عمرقال  -
  .عنه هنيناو  عنده فعظين حتبه ال فعااًل  أو عنها ب ترأب كلمةً 

 يكر ه. ام وجهه يف له يقول ىتح أخاه ينص ح ال الرجل ألن   وجهي؛ يف أكر هُ  ما يل قولوا :رانهبن مقال ميمون  -

 ّل،ذ مّبار  لفذّ ا أيفالرّ  احلكماء، ولعق عقله إىل وجيمع العلماء، آراء رأيه إىل يضيف أن العاقل حقّ  قال بعض السلف: من -
 .ضلّ  رمّبا الفرد والعقل
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وال  فيما ال يعنيه حد يتكلم معيأ ملا ايضً أ تاجحأان أ انتبهوا هذا ال يعنيكم، :ل لناايق عنينا حنتاج أنلما أنيت نتكلم فيما ال يف
 ابردً  مكن ينزل كال أهللاإىل  ليلمي توستتك أنقبل  الذي تنبهي فيه، تيين هذا املوقفعلى كل حال ملا أي .ذلك قول لهأ ين أنيعني

 الناس الذين حولك.ي تنجِّ و  ،ي نفسكنجِّ تُ  نحتسيب أنك ال مراد لك إال  أوا، امً وسال

 .احولن حدأي قبل الكالم عن أ واًل بدأ برتبية أنفسنا أت ومسألة االنشغال مبا ال يعنيك

 

 تغري؟كن أن أال مي يقول السنمبلًغا من هل إذا بلغ اإلنسان  ؟ هذا الطبعيهل السن مؤثر يف تغي

  .ل زمانكيف   اانً ل تعبحدهم مل يز ات، فإن أيف الدنيا ال يصلح ألهل املروءطلب الراحة  :مام الشافعيقال اإل

ان ك  ايًّ ، فأقى هللان تلىل أإ عباانً ل حياتك تاطو  نت تبقىأ، تغريأهذا طبعي لن  :تقول إىل أن صل فيهتزمن  ليس هناكيعين 
 .ن ختتلف، هذه احلال ميكن أن يتغريهاية هذا الطبع ُمكن أعمرك يف الن

 .كثرة أتملو  ،على كل حال هذا احلديث حيتاج منا كثرة ترداد

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


