
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سم ـ ب 

 

ْعنِيهِ قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم فيام يرويه أبو هريرة : )) ا َلا يا ْرُكُه ما  تا
ِ
ِم اْلْاْرء قال ((،  ِمْن ُحْسِن إِْسَلا

ه بعضهم ُثُلثا اإلسَلم أهل العلم: هذا احلديث أصٌل عظيم من أصول هتذيب النفس وتزكيتها، وقد   عدَّ

 قالوا: اجتمع فيه الورع كله!و

قال ، وقال محزة الكناين: هذا احلديث ثلث اإلسَلمو، : هذا احلديث أصل من أصول األدب قال ابن رجب 

عىل ما قاله أبو داود، وأقول: بل هو نصف اإلسَلم، بل هو   هذا احلديث ربع اإلسَلم:  ابن حجر اهليتمي

 . اإلسَلم كله ،وذكر الصنعاين: أن هذا احلديث من جوامع الكلم النبوية، يعمُّ األقوال، ويعمُّ األفعال 

ُظ   ْفا ِيُعناا َيا ا احْلاِديثَجا ذا عا ُحُدوِدِه،  ها قافا ما ْن وا لِيلا ما لاكِنَّ اْلقا ْو طابَّْقناا احْلاِديثا  ، وا اهللَِّ لا يااٍة، ووا جا حا نْها ُه ما لا عا جا وا

ابِطِناا  وا ِمْن را ثِرٌي  كا ناْت  اسَّ َتا ُنُفوُسناا، وا لِكا  بِذا ْت  ُلحا اهللَِّ،  لاصا ا وا ِِف    أاما ُة  كا ا اْلَبا لاِت  اصا ا ِصْدًقا حلا اْْلاَبا ا  ذا اثَّْلناا ها َتا ْو  لا

ِل، وا  اأْلاْعاما ِر وا اِق اأْلاْعاما  .اأْلاْرزا

إِغْ  وا قااِت،  َلا اْلعا ِْسنيا  َتا وا اِت،  اأْلاْوقا ِحْفظا  ْدتا  أارا ا  اعإِذا النِّزا وا ف  لِْلِخَلا بااٍب  ُكلِّ  قا  ْعنِيكا َلا يا َلا  ا  ما اْتُرْك  فا   ،؛ 

قاْت  ازَّ ٌ َتا ُأَسا ْت، وا ُصُدوٌر ُأوِغرا ْت، وا ُأِشيعا هُتاا  و  ُخُصوِصيَّاٌت  ارا ا اناْت َشا قاْت، كا رَّ فا الا فِياما َلا  تا ا اَِلْشتِغا ُتها ايا بِدا وا

ْعنِي   .يا

اْلروءة أن يعمد البعض إىل    معناىفتإن مما ي و،  قلوب السليمةنفوس والتاْرك ما َل يعني َل تقوى عليه إَل ال و

الناس، والبحث عن عيوهبم ومثالبهم،   ةا : ))يقول  النبي صىل اهلل عليه وسلموتتبع عورات  ْورا تابَّعا عا تا ْن  ما

ْيـتِهِ  ْوِف با ْو ِِف جا لا ْحُه وا ْفضا ُه يا تا ْورا تابَّعا اهللَُّ عا ْن تا ما ُه، وا تا ْورا تابَّعا اهللَُّ عا ،وفيام سبق كانت النساء هن  ((أاِخيِه اْلُْْسلِِم تا

اْلعروفات بمرض الفضول واحلرشية ولكن اجلديد ِف األمر ِف عرصنا مشاركة الرجال للنساء هبذا اْلرض 

 ، من أين اشرتى وبكم باع وكيف َتلك وكم يقبض ومادا بينه وبني فَلن أو بينه وبني زوجته؟ 

 هكذا حياهتم انشغال باآلخرين وتطلع ْلا ِف يدهم  

ُعكا : )) النبي صىل اهلل عليه وسلم يقول مع أن   نْفا يا ا  ىلا ما من القول والعمل الدي يعود عليك    (( اْحِرْص عا

ْيُت النَّبِيَّ  صىل اهلل عليه وسلم   ، بالنفع ِف الدنيا واآلخرة  : أاتا ةا  ريض اهلل عنه قاالا ْعِب ْبِن ُعْجرا ْن كا عا ْوًماوا  ، يا



 

 

 

أاْيُتُه    را افا ً ريِّ ي    ،ُمتاغا ُأمِّ ُقْلُت: بِأاِِب أاْنتا وا ا؟  فا ً ريِّ اكا ُمتاغا ا ِِلا أارا ْدُخُل جا ما ا يا ْوِِف ما لا جا ا داخا : ما بٍِد ُمنُْذ  قاالا اِت كا ْوفا ذا

ث ٌة،  ،  ثاَلا ْرا ْلٍو َتا ىلا ُكلِّ دا ُه عا ْيُت لا قا ُه فاسا لا إِبًَِل  ْسِقي  يا ُوديٌّ  ا َيا إِذا فا ْبُت،  ها ذا : فا بِِه النَّبِيَّ  قاالا ْيُت  أاتا فا ًْرا  ْعُت َتا ما فاجا

  : الا قا فا عليه وسلم  اهلل  ْعُب؟صىل  كا ا  يا لاكا  أاْينا  ُتُه،  ِمْن  ْ أاْخَبا ْعُب؟    فا كا ا  يا بُّنِي 
أاَُتِ  : الا قا مْ فا ناعا  , أاْنتا بِأاِِب  ،  ُقْلُت: 

إِ  ْيِل  السَّ ِمنا  َُيِبُّنِي  ْن  ما إِىلا  ُع  أاَْسا ْقرا  اْلفا إِنَّ   : با قاالا ُيِصيُبكا  إِنَُّه سا وا اِدنِِه،  عا ما اًفاىلا  فا ِِتْ ُه  لا أاِعدَّ  فا يِن َلٌء  ْقدا فا فا  : قاالا  ,

ُسوُل اهللِ  صىل اهلل عليه وسلم   نِّيرا أالا عا :  فاسا َّ قاالا َلا لا عا لاامَّ داخا تَّى أاتاايِن، فا ْمِِش حا جا يا را ِريٌض، فاخا اُلوا: ما قا ، فا

ْت  الا قا ْعُب فا ا كا ُس أاْبرِشْ يا ا را ي يا ىلا اهللِ؟ ُقْلُت: ِهيا ُأمِّ ياُة عا ِذِه اْلُْتاأالِّ ْن ها : ما الا قا ْعُب، فا ا كا نِيًئا لاكا اجْلانَُّة يا ي: ها ولا   ُأمِّ

ا َلا ُيْغنِيهُ  ناعا ما ْعنِيِه، أاْو ما ا َلا يا ْعًبا قاالا ما لَّ كا عا ْعٍب، لا ا ُأمَّ كا ا ُيْدِريِك يا ما : وا الا قا      ((.اهللِ، فا

وغالب من ينشغل فيام َل يعنيه يقع ِف اْلحرم من سوء ظن بالناس وغيبة وحسد وعداوة ونقص لإليامن  

 وانشغال عن الطاعة وتكاسل عنها. 

بل   واألصدقاء  األقارب  جمالس  غالب  سترتك  ألنك  النفوس  عىل  اليرس  باألمر  وليس  عرس  وتطبيقه 

 . ستسكت عن نصف الكَلم الدي تتلفظ به

ه ِمن عمله، قلَّ كَلمه فيام َل ينفعه  قال عمر بن عبد  .العزيز: من عد كَلما

 .وقال احلسن البرصي: عَلمة إعراض اهلل تعاىل عن العبد أن جيعل شغله فيام َل يعنيه

 .وقيل: من سأل عام َل يعنيه، سمع ما َل يرضيه

 .األمانة، وترك ما َل يعنينيوقيل للقامن: ما بلغ بك ما نرى؟ يريدون الفضل، قال: ِصدق احلديث، وأداء  

 .وقال الشافعي: ثَلثة تزيد ِف العقل: جمالسة العلامء، وجمالسة الصاحلني، وترك الكَلم فيام َل يعني 

  منها:  وِف هذا احلديث فوائد كثرية ومتعددة

 .ينبغي لإلنسان أن يدع ما َل يعنيه؛ ألن ذلك أحفظ لوقته، وأسلم لدينه  -

 .امل إسَلم اْلرءترك الفضول دليل عىل ك -

 .احلث عىل استثامر الوقت بام يعود عىل العبد بالنفع-

 .التدخل فيام َل يعني يؤدي إىل الشقاق بني الناس -

 ويه وأقرانه. ذاحلديث أصل عظيم للكامل اْللقي وزينة لإلنسان بني  -

 



 

 

 

فإذا كان ِمن ُحسن إسَلم اْلرء تركه ،  دنيا ال ِدين وال وِف احلديث حثٌّ عىل اَلشتغال فيام يعني من شؤون   -

   .اشتغاُله فيام يعنيه  إسَلمه  ما َل يعنيه، فِمن ُحسن

لا  ا َل يس معنى وا ْرُك ما ْعنِي  تا دا  نا يا َْبُ انِناا، وإنام ُن مشاعرنا   أاْن تا اها إِْخوا عام َل يعني من شؤون الناس    ينا بالبحثِتا

 . اْلاصة، أو تتبع عيوهبم 

واإلرشاد ف النصح  ُص   واجب  الدين،من  بحال،  لب  يسقط  وسلم   وَل  عليه  اهلل  صىل  يُن  يقول  ))الدِّ  :

ُة((  يُن النَِّصيحا ُة، الدِّ يُن النَِّصيحا ُة، الدِّ  .، لكن ضمن ضابط الرشع واحلفظ عىل خصوصية اآلخرين النَِّصيحا

 معون وأستغفر اهلل ِل ولكم. أقول ما تس 

 

 

 

 وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاْلني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


