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#
الحمد لله رب العاملني ،والصالة والسالم عىل خاتم األنبياء واملرسلني ،نبينا

محمد وعىل آله وصحبه أجمعني.

أما بعد :أعرض لكم حديثا نبويا عظيم الشأن ُيعد أصالً عظيمً ا من أصول

األدب ،يعلمنا كيف َنسلمُ يف أنفسنا ويف أهلينا ويف معاملتنا مــع الـنــاس ،كما

الناس لنا ،وكيف نحافظ عىل محبة إخواننا لنا
يعلمنا كيف نحافظ عىل احرتام
ِ

ومحبتنا لهم.

اتــرك مــا ال يعــنـيـك
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هذا الحديث الذي سأقف عىل عباراته ،اعتربه بعض العلماء أنه يمثل ثلث

العلم ،وعده آخرون بأنه ربع العلم أو ربع اإلسالم.

ول َّ
ال ر َُس ُ
الَ :ق َ
هذا الحديث رواه الرتمذي وابن ماجه عن أَبِي ُه َريْ َر َة َ Iق َ
الل ِه

ِ

ِ

ِ ِ

« :Hم ْن ُح ْس ِ
ن إِ ْسال ِم ا َْل ْرء ت َْر ُك ُه َما ال َي ْعنيه».

الـ َـا ِلـ ِـكـ َّيــة ـب ْ
ـال َعـ ْبـ ُـد الـ َّـلــه ْبــن أَبــي َزيْــد إ َمــام ْ
َقـ َ
جاع آ َداب ْ
الَ ْي
ـالـ َ ْ ـ
ـغ ِـر ِب ِف َز َمـنــهَ ِ :
ِ
ِ
ِ
ي َت َفرع ِمن َأربعة َأح ِ
اديث.
ْ ََْ َ
َ َّ

وذكر منها ََقوْله ِ :H
«م ْن ُح ْس ِن إِ ْسال ِم ا َْل ْر ِء ت َْر ُك ُه َما ال َي ْعن ِ ِيه».
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خ ِ
وقــال أبــو َد ُ
سمئ َِة
او َد صــاحــب الـســنَ :ك َت ْبت َع ْن َر ُسول اهللِ ْ َ H
َأ ْلف ح ِديث ،ال َّثابِت ِمنْها َأربعة آالف ح ِديث ،و ِهي تَر ِجع إِ َل َأربعة َأح ِ
اديث:
ََْ َ
َ
َ ََْ
َ
َ َ ْ

َقوله ِ :H
«م ْن ُح ْس ِن إِ ْسال ِم ا َْل ْر ِء ت َْر ُك ُه َما ال َي ْعن ِ ِيه».
ْ

ي َو َْ
َو َق ْولهَْ :
«ال ُ
ي».
ال َرا ُم َب ِّ ٌ
الل َب ِّ ٌ
و َقوله« :ال يكُون ا َْلرء م ْؤ ِمنًا حتَّى ير َض ألَ ِخ ِ
يه َما َي ْر َض لِ َن ْف ِس ِه».
َ ْ
َ َْ
ْ ُ
َ
َور ُِويَ مَ َكان َه َذا« :اِز َْهدْ ِف الدُّ ْن َيا ُيِ َّبك اهللُ».

اتــرك مــا ال يعــنـيـك
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َ َ
َ
ي؛ َف َق َ
ال:
وَق ْد َنظمَ أحدهم َهذا ِف َب ْي َت ْ ِ
ُ ِّ
ين ِع ْن َد َنا َكل َِم ٌ
		
ات
ُع ْم َدة الد ِ
اِ َّتق ُّ
ات َو ْ
		
از َه ْد َو َد ْع
الشب َُه ِ
ِ

أَ ْر َب ـ ـ ـ ٌـع ِم ـ ـ ْـن َك ـ ــام َخ ـ ـ ْ ْ
ـريَّـ ـ ْـه
ِ
ـر الـ ـ َ ِ
ِ
ْس َي ْع ِن َ
يك َو ْ
َما َلي َ
اع َم ْل َن بِ ِني َّْه
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ه ــذا الـحــديــث يـنـهــى املـسـلــم عــن الـتـكـلــم فـيـمــا ال يـعـنـيــه ،ويـبــن أن مــن كـمــال

إسالم املرء تركه ما ال تتعلق عنايته به.

وم ْع َنى أن ترتك َما ال َي ْع ِنيك :أَيْ مَ ا ال ُي ِهمُّ ك وَال َيل ُ
َ
ِيق بِك َق ْوالً َو ِف ْعالً و ََن َظ ًرا

َو ِف ْك ًرا.

َو َحـ ِقـيـ َـقـ ُـة َمــا ال َيـ ْـعـ ِنـيــك :هــو مَ ــا ال َتــحْ ـ َتــاجُ إِ َل ـ ْيـ ِـه ِف َ
ضـ ـ ُرو َر ِة ِدي ـ ِنــك َو ُد ْن ـ َي ــاك وَال

َي ْن َف ُعك ِف مَ ْر َ
ضا ِة ربك.

قال ابن رجب « :وأكثر ما يراد برتك ما ال يعني ِح ُ
فظ اللسان من لغو الكالم».

اتــرك مــا ال يعــنـيـك
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إن من يقرأ هذا الحديث يرى األمر سهال ألول وهلة ،فكل إنسان يرى أنه

يستطيع ترك ما ال يعنيه ،لكن عندما يدرك أن حب الفضول صفة غالبة يف
اإلنسان يتبني أنه ال بد من مجاهدة النفس حتى تستقيم عىل هذا األدب،

ولــذلــك وص ــف الـنـبــي  مــن تـغـلــب عــى فـضــولــه ول ــم يـتــدخــل يف ما
ال يعينه بأن إسالمه تام وحسن ،وأنه وصل إىل درجة عالية من اإلتباع.

إن ديننا يويل الجانب األخالقي عناية تامة ،بل تقوم أحكامه عىل رعاية األخالق

واملـحــافـظــة عـلـيـهــا ،ولــذلــك ُنـهـيـنــا عــن الـفـضــول وحــب الـتــدخــل يف كــل يشء؛ ألنــه

يهدر ماء الوجه ،ويقلل قيمة اإلنسان األخالقية ،ويقلل من كرامته يف مجتمعه.
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إن ت ــدخ ــل امل ـس ـلــم فـيـمــا ال ي ـع ـن ـيــه ،يـنـقــص م ــن ح ـســن إس ــام ــه ،وي ـ ــؤدي إىل

عواقب وخيمة منها:

أوال :أنه يؤدي إىل قساوة القلب ووهن البدن وتعسري الرزق.

فقد ُسئل لقمان الحكيم :أي عملك أوثق يف نفسك؟ قال :ترك ماال يعنيني.

وق ــال مــالــك بــن دي ـنــار :إذا رأيت قساوة يف قلبك ووهنا يف بدنك وحرمانا يف

رزقك فاعلم بأنك تكلمت بام ال يعنيك.

فكالم الشخص فيما ال يعنيه يقىس القلب ويوهن البدن ويعسر أسباب الرزق.

اتــرك مــا ال يعــنـيـك
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ثانيا :أنه قد ي ِ
ُسمع اإلنسان ما ال يرضيه.

10

رجل َع َل َع ْب ِد َّ
ص ُ
ف َن ْع َل ْي ِه؛ َف َق َ
ٌ
ال:
فقد َد َخ َل
الل ِه ْب ِن ُعمَ َر  و َُه َو َي ْخ ِ
آخ ـ َر جَ ـ ِـديـ ًـدا! َفـ َـقـ َ
َيــا أَ َبــا َعـ ْبـ ِـد الـ َّرحْ ــمَ ـ ِـنَ ،لـ ْو أَ ْلـ َـقـ ْيــت َهـ َـذا الـ َّنـ ْـعـ َـل ،وَأَ َخ ـ ْـذت َ
ـال َلـ ُه:
َن ْع ِل جَ ْ
اءَت بِك َه ُ
اه َنا؟ أَ ْق ِب ْل َع َل حَ اجَ ِتك.

أي كأنه يؤدبه بقول النبي ِ :
«م ْن ُح ْس ِن إِ ْسال ِم ا َْل ْر ِء ت َْر ُك ُه َما ال
يعن ِ ِ
يه» ،ألنك ال تدري عن ظروفه املادية ،هل يستطيع شراء نعل جديد أم
َْ

الَ ،فلِمَ تحرجه؟

ولذلك قيل :من َّ
تدخل فيام ال يعنيه سمع ما ال يرضيه.
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ثالثا :فيه مضيعة للوقت فيما ال يفيد:

فمن حسن إسالم املرء إعراضه عما ال منفعة له فيه دينا وال دنيا ،فكثري من

الـنــاس يـكــرون الـشـكــوى مــن تــزايــد األعـبــاء واألش ـغــال ،ويـتــذرعــون بقلة األوقــات
وضيقها ،ولكن لو ترك هؤالء ما ال يعنيهم لتوفر لديهم كثري من الجهد والوقت.

إن املسلم ذو الهمة العالية ليس لديه وقــت ليضيعه يف القيل والقال

والتدخل فيما ال يعنيه من شؤون الناس الخاصة.

فكثري من الناس اليوم رجاال ونساء ،صغارا وكبارا ،انشغلوا بمتابعة
اتــرك مــا ال يعــنـيـك
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كل ما يرسل لهم من أخبار متناثرة ،عرب وسائل التواصل االجتماعي ،وكثري

من هذه األخبار ال تعنيهم وال تدخل يف دائرة اهتمامهم ،ومع ذلك يضيعون
الوقت يف قراءتها ،وإرسالها للغري أو التعليق عليها ،فتضيع عليهم ساعات

يومهم فيما ال ينفعهم.

ولو أنهم عملوا بقول النبي ِ :
«م ْن ُح ْس ِن إِ ْسال ِم ا َْل ْر ِء ت َْر ُك ُه َما
ال يعن ِ ِ
يه» الستغلوا يومهم ،بل ساعات عمرهم فيما ينفعهم يف دينهم أو
َْ

دنياهم.
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كثريا ما أشاهد أثناء تدرييس للطالب يف الجامعة قيام بعض الطالب أثناء

املحاضرة بمتابعة آخر األخبار ،وآخر ما نزل من مقاطع فيديو يف (الواتس آب)،
ف ُيشغلون أنفسهم فيما ال يعنيهم ،ويهملون ما يعنيهم ويهمهم وهو الدروس

واملـحــاضــرات ،خصوصا وهــم عىل قاعات الــدراســة ،والنتيجة أن بعضهم يخرج

من قاعة الدراسة لم يفهم ما ُشرح له ،فريسب يف االمتحان النهايئ ،ويحصل
البعض اآلخر عىل تقديرات متدنية.

اتــرك مــا ال يعــنـيـك
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رابعا :من لم يعمل بهذا الحديث قد يخرس مضاعفة حسناته.

14

ٍ
َب
الم ُهَ ،فك ُُّل َح َسنَة َي ْع َم ُل َهاُ ،ت ْكت ُ
لقوله « :إِ َذا َأ ْح َس َن َأ َحدُ ك ُْم إِ ْس َ
ش َأم َث َ ِ
ٍ
ِ ِ ِ ٍ
َب بِ ِم ْثلِ َها َحتَّى َي ْل َقى
الا إِ َل َس ْب ِع مائَة ض ْعفَ ،وك ُُّل َس ِّيئَة َي ْع َم ُل َهاُ ،ت ْكت ُ
بِ َع ْ ِ ْ

للَ» متفق عليه.
ا َّ

ً
معلقا
قال ابن رجب -رحمه الله تعاىل -يف كتابه جامع العلوم والحكم

يث يدُ ُّل َع َل َأ َّن تَر َك ما ال يعنِي ا َْلرء ِمن حس ِن إِس ِ
عىل هذا الحديث :وه َذا ْ ِ
الم ِه،
َ َ
ْ َ َْ
الَد ُ َ
ْ َ ْ ُ ْ ْ
ت األَح ِ
الم ِه ،و َقدْ جاء ِ
َفإِ َذا تَر َك ما ال يعنِ ِيه ،و َفع َل ما يعنِ ِيه ُك َّلهَ ،ف َقدْ كَم َل حسن إِس ِ
اد ُ
يث
َ
ُ
َ َ َ َْ
َ َ َْ
َ َ َ
ُ ُ ْ ُ ْ
ف َح َسنَا ُت ُهَ ،و ُت َك َّف ُر َس ِّي َئا ُت ُه.
بِ َف ْض ِل َم ْن َح ُس َن إِ ْسال ُم ُه َو َأ َّن ُه ت َُضا َع ُ
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وال َّظ ِ
ب ُح ْس ِن ا ِ
ُون بِ َح َس ِ
إل ْسالمِ.
اه ُر َأ َّن َك ْث َر َة ا ُْل َضا َع َف ِة َتك ُ
َ

فـبــذلــك مــن لــم يـعـمــل بـهــذا الـحــديــث قــد يـخـســر مـضــاعـفــة حـسـنــاتــه ،فلننتبه

لذلك ً
جيدا.

اتــرك مــا ال يعــنـيـك
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خامسا :لنعلم بأن املسلم مؤاخذ ومحاسب حني يكون فضوليا

16

ويتكلم فيما ال يعنيه.

فقد روى أبو يعىل والبيهقي عن أبي هريرة  قالُ :قتل رجل عىل

ً
شهيدا ،فبكت عليه باكية ،فقالت :واشهيداه،
عهد رسول الله 

فقال النبي « :ما يدْ ِر ِ
َان َي َت َك َّل ُم فِ َيم َل َي ْعن ِ ِيه،
يك َأ َّن ُه َش ِهيدٌ ؟ َل َع َّل ُه ك َ
َ ُ
َأ ْو َي ْبخَ ُل بِ َم َل َينْ ُق ُص ُه».
أرأيتم خطورة من يشغل نفسه فيما ال يعنيه؟
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سادسا :إن من أسباب مفسدات األخوة وقطع املودات بني الناس

التدخل يف الخصوصيات وإقحام النفس يف ميادين ال عالقة له بها.

مما يسميه الناس يف هــذا الزمن التطفل والفضولية ،فعندما يسألك

شخص عن أحوالك املادية ،عن راتبك ،ورصيدك ،وممتلكاتك ،وتصرفاتك

الخصوصية ،هــل تحبه؟ أال تشعر بــأنــه ضيف ثقيل ،وأنــه متطفل فيما ال

يعنيه فيسقط من عينيك؟ ولو أنه كان يعمل بقول النبي ِ :
«م ْن
حس ِن إِسال ِم ا َْلر ِء تَر ُكه ما ال يعن ِ ِ
يه» ما وصل إىل هذا املستوى.
ْ ْ ُ َ َْ
ُ ْ ْ
اتــرك مــا ال يعــنـيـك
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والـعـجـيــب أن هــذا الـصـنــف يـظــل أخــرس ال يـســأل عــن األشـيــاء الـتــي تعنيه يف

دينه ،وأما يف القضايا التي ال تعنيه ،فرتاه متكلما منقبا ،وباحثا مجدا.

إن كـثــرا مــن الـخــافــات الـتــي بــن الـنــاس قــد تــأيت مــن بــاب الـتـطـفــل والـتــدخــل

فيما ال يعنيهم ،ففي ميدان العمل عىل سبيل املثال قد يتدخل موظف فيما ال
صاحب الشأن ،فتنغرس
يعنيه أو ليس يف اختصاصه ،فيقع الخالف بينه وبني
ِ

بذرة الشقاق.

ولهذا قالوا :رحم اهلل امر ًا عرف حده فوقف عنده.
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سابعا :ذكر العلماء أن من عالمة سخط الله عىل العبد أن يشغله بما ال
يعنيه خذالنا ً له.
لــذلــك فــإن مــن عــامــات تــوفـيــق الـلــه للعبد عــدم تــدخـلــه فـيـمــا ال يعنيه،

كــاالشـتـغــال بـتـتـ ّبــع أخـبــار الـنــاس الـخــاصــة ومــا فـعـلــوا ومــا أكـلــوا ومــا شــربــوا،

ّ
والتدخل يف األمور التي ال يحسنها ونحو ذلك.

ولقد جاء يف سري أعالم النبالء يف ترجمة الصحابي الجليل أبو دجانة،

أنه دخل عليه بعض أصحابه وهو مريض ووجهه يتهلل.
اتــرك مــا ال يعــنـيـك
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فقيل له :ما لوجهك يتهلل؟ فقالَ :ما ِم ْن َع َم ٍل َأ ْو َث ُق ِعن ِْدي ِم ْن َخ ْص َلت ْ ِ
َي:
ُكن ُْت َل َأ َت َك َّل ُم فِ َيم َل َي ْعنِينِيَ ،وك َ
ني.
َان َق ْلبِي َس ِل ًيم لِ ْل ُم ْس ِل ِم َ

وقــال الحسن البصري  :من عالمة إعراض اهلل عز وجل عن العبد ،أن

جيعل شغله فيام ال يعنيه».

وقال اإلمام مالك :ال يفلح الرجل حتى يرتك ما ال يعنيه ويشتغل بام يعنيه.
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واعلموا أن للسان أكرث من عشرين آفة ،منها :التكلم فيما ال يعني.
وأن من اشتغل فيما ال يعنيه فإن إسالمه ليس بحسن.
وه ــذا يـقــع كـثــرا لـبـعــض ال ـنــاس ،فـتـجــده يـتـكـلــم يف أش ـيــاء ال تـعـنـيــه ،أو يــأيت

إلن ـس ــان يـســألــه ع ــن أش ـي ــاء ال تـعـنـيــه م ــن قــريــب وال م ــن بـعـيــد ،وي ـتــدخــل فـيـمــا ال
يخصه ،وكل هذا يدل عىل ضعف اإلسالم يف الشخص.

اتــرك مــا ال يعــنـيـك
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فـيـنـبـغــي لـلـمـسـلــم أن ي ـحــرص ع ــى ح ـســن إس ــام ــه ،ف ـيــرك م ــا ال يـعـنـيــه مــن

خصوصيات الناس ويسرتيح؛ ألنه إذا اشتغل بأمور ال تهمه وال تعنيه فسيتعب

كثريا ،وستكون عىل حساب تفريطه يف واجبات تعنيه .والنفس إن لم تشغلها

بــال ـطــاعــة شـغـلـتــك بــاملـعـصـيــة ،ف ـمــن اش ـت ـغــل بــال ـنــاس ن ــي أم ــر ن ـف ـســه ،وأوش ــك
اشتغاله بالناس أن يوقعه يف أعراضهم بالقيل والقال.

ولـنـعـلــم أن الـضــابــط يف مـعــرفــة امل ــرء مــا يـعـنـيــه وم ــا ال يـعـنـيــه هــو الـشــرع
املـ ّـطـهــر ،ال هــوى الـنـفــس ورغـبــاتـهــا ،فــإن هـنــاك شـ ً
ـؤونــا لــآخــريــن وهــي تعني

اإلنسان مباشرة ،وس ُيسأل عنها :لِمَ تركها وأغفلها؟ ومن ذلك ما كان من
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«م ْن َر َأى
باب األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،فإن النبي  قالَ :
ِ
َي ُه بِ َي ِد ِهَ ،فإِ ْن َل ْ َي ْستَطِ ْع َفبِلِ َسانِ ِهَ ،فإِ ْن َل ْ َي ْستَطِ ْع َفبِ َق ْلبِ ِهَ ،و َذلِ َ
ك
منْك ُْم ُمنْك ًَرا َف ْل ُيغ ِّ ْ
فا ِ
َأ ْض َع ُ
إل َيم ِن» ،لذلك من أنكر عليك منكرا أو قدم لك نصيحة ،فال يشرع
لك أن تقول لــه :هــذا ال يعنيك ،أو أنــا حر وال تتدخل يف خصوصيايت؛ ألن

هذا األمر يعنيه وس ُيسأل عنه يوم القيامة.

اتــرك مــا ال يعــنـيـك
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ومما يعني املسلم بدرجة كبرية من شؤون اآلخرين :شؤون املسلمني

وقـضــايــاهــم يف أي بـلــد كــان ،ومــن أيــة جنسية كــانــوا ،فــإن« :املؤمن للمؤمن
ِِ
ني ِف
كالبنيان يشد بعضه ً
«م َث ُل ا ُْل ْؤمن َ
بعضا» ،والـنـبــي  أخــر بــأن َ
ت ََوا ِّد ِه ْم َوت ََر ُاحِ ِه ْم َو َت َعا ُط ِف ِه ْم َم َث ُل َْ
ال َس ِد ،إِ َذا ْاش َتكَى ِمنْ ُه ُع ْض ٌو ،تَدَ ا َعى َل ُه
سائِر َْ ِ
الس َه ِر َو ُْ
ال َّمى».
ال َسد بِ َّ
َ ُ
بينما نرى كثريا من املسلمني عىل عكس ذلك ،فرتاهم يهتمون بمتابعة

ما ال يعنيهم كمثل مباريات كأس العالم ،فيشجعون أندية نصرانية وأندية

م ـل ـحــدة والع ـب ــن ك ـف ــرة ،ويف امل ـقــابــل يـنـشـغـلــون ع ــن أخ ـب ــار إخ ــوان ـه ــم الــذيــن
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يقتلون ويسحقون منذ سنوات يف الـعــراق وســوريــا وفلسطني ويف كثري من

دول ال ـعــالــم ،وك ــأن األم ــر ال يـعـنـيـهــم ،ف ـمــاذا يـعـنـيـنــا إذا انـتـصــر ن ــادي دولــة

نـصــرانـيــة عــى نــاد آخ ــر؟ ومــا الـثـمــرة الـتــي ستكسبها أنــت يك تـضـيــع ســاعــات
ع ـمــرك يف مـتــابـعــة ه ــذه األم ـ ــور؟ ف ـهــل ه ــي تـعـنـيــك وت ـه ـمــك يف أم ــر دي ـنــك أو
دنياك؟ هل ستكسب منها حسنات؟ أال يدل ذلك عىل عدم حسن إسالمك؟

«من حس ِن إِسال ِم ا َْلر ِء تَر ُكه ما ال يعن ِ ِ
ِ
يه».
ْ ْ ُ َ َْ
ألن النبي  قالْ ْ ُ ْ :

اتــرك مــا ال يعــنـيـك
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ّ
ويحسن أخالقنا..
نسأل الله تعاىل أن يلهمنا رشدنا
وأن يجعلنا نشتغل بما يعنينا..
جعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه..
وصىل الله عىل سيدنا محمد وعىل آله وصحبه وسلم.
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كتب للمؤلف :

 -1كيف تطيل عمرك اإلنتاجي ؟

 -2كيف ترفع درجتك يف الجنة ؟
 -3كيف تحظى بدعاء النبي  H؟
 -4كيف تنجو من كرب الصراط ؟
 -5أمنيات املوىت .
 -6كيف تملك قصورا يف الجنة ؟
 -7أعمال ثوابها كقيام الليل .
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 -8كيف تثقل ميزانك ؟
 -9كيف تفتح أبواب السماء ؟
 -10كيف تجعل الخلق يدعون لك ؟
 -11كيف تنجو من عذاب القرب؟
 -12ذنوب قولية وفعلية تكفرها الصدقة.
 -13أعمال أكرث منها النبي .H
 -14كيف تسابق إىل الخريات؟
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