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 1بعض ما جاء عن السمف في باب فضل االختالط بالناس 
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 
 الحمد هلل، والصالة والسالم عمى رسول اهلل، أما بعد: 

ما جاء  "وحضور جمعيم وجماعاتيم ،فضل االختالط بالناس"في باب  -رضي اهلل عنيم-فمما ورد عن السمف 
إنو  ،قال: ال تفعل ،أال أخالط الناس وىب بن منبو فقال: قد حدثت نفسيجاء رجل إلى "بن ورد قال: عن وىيب 

 ،ابصير   ،أعمى ا،سميع   ،ن فييم أصم  ولكن ك   ،ولك نحوىا ،وليم إليك حوائج ،والبد ليم منك ،البد لك من الناس
 .(1)"اطوق  ن   ا ،كوتس  

وتسمع ما ينفع ويحسن ويجمل، وأن يصم  ،ال يميق حفظ سمعك عن كل ماايعني:  ،كن فييم أصم سميعا  قولو: 
 فيما ينسب إليو:  -رحمو اهلل-كما قال الشافعي  ،اإلنسان سمعو عما قد يكرىو من كالم الناس

 (2)ال يعنيني :قمت   ت  م  ث   * فمضيت  *بني*عمى المئيم يس ولقد أمر  
 -وتعنالى تبنارك-واهلل  ،وىنو أسنمع خمنق اهلل حنين يريند ،ستحسننو وال يعجبنوفيو أصم عنن الكنالم والشنيء الن ي ال ي

وا ِكرَاًما{ يقنول: وا ِبالمَّْغِو َمرُّ َذا َمرُّ وَر{وقنال:  ،[77]الفرقنان: }َواِ  ويندخل فني ىن ا  ،[77]الفرقنان: }َوالَّذِذيَن اَل َيْشذَدونوَن الذزُّ
 ،ر، فالشننيود بمعننننى الحضننور، حضننور أمنناكن الباطنننلويننندخل فيننو أيضننا  الحضننو  ،المعنننى شننيادة الننمور المعروفنن 

ومننا أشننبو  لننك كمننو ينندخل فيننو، فيكننون اإلنسننان  ،والمعصنني  ،والفجننور ،والنميمنن  ،ومجننالس الايبنن  ،الحفننالت الانائينن 
ومناال يجنوم النظنر  ،ره إلنى منا ال يمينقظنويكون أعمنى بصنيرا  يعنني ال يمتند ن ،وفي نفس الوقت يكون سمعيا   ،أصم
ا  نطوقنا، يكنون سنكوتا  حينث ، وىكن ا أيضنا  يكنون سنكوتويبصر ولكنو يبصر منا ينفعن ،ض بصره وىو بصيريا ،إليو

ين كره  ىمعنن ويندخل فني ىن ه الجممن  برمتينا فني ىن ه الوصني  ،بالحق حيث يجمنل  لنك اويكون نطوق   ،السكوتينفع 
و كره آخنرون وىنو التاافنل،  (،  الفضالءروض  العقالء ونمى)في كتابو  -رحمو اهلل-وقد  كره أبو حاتم  ،أىل العمم

وى ا من مقتضى العقنل، وقند قنالوا: إن العاقنل  ،ولكنو ال يفوتو شيء ،وال يستقصي ،وال يدقق ،رنق  التاافل يعني ال ي  
  ظير عقمو لمناس. ال ي  

ن احتجننت إلننييم نفعننوك ،اسننتكثر مننن اإلخننوان فننين اسننتانيت عنننيم لننم يضننروك"بننن منبننو: ويقننول وىننب  ىنن ا و ، (3)"وا 
منا يقابمنو أيضنا  ويوجند  ،ستكثار من اإلخواناال ،ومن الحكماء أيضا   ،يوجد لو نظائر من اآلثار المنقول  عن السمف

يقنول: فنين النداء أكثنر منا  ،واإلخنوان ،والمصناحب  ،منن المخالطن  التقمينلفمن الناس من يستحسن  ،وىو كالم البشر
نمننا يسننتكثر مننن إخننوان  ،لننيس دائمننا   ،ن ىنن ا الكننالم لننيس عمننى إطالقننوولننك مننن الطعننام ومننن الشننراب، ولكننح  تننراه ي   وا 

 ،ويرجننع إلننييم عننند الحاجنن  ،وبيننم يتقننون اإلنسننان عمننى الطاعنن  ،فيننؤالء ىننم العنندة ،الثقنن ، والصنندق والمننروءة والنندين
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نننون لننو يويم  ،-عننم وجننل-وأمننا أولئننك النن ين ينندعون إلننى معصنني  اهلل  ،فيستشننيرىم وينتفننع بمجالسننتيم الاينن  االنتفنناع
ننن فنننين الواحننند ،الباطنننل والمنكنننر فينننؤالء ال يصنننحبيم بحنننال فكينننف  ،فننني حقنننو امننننيم إ ا صنننحبو فنننين  لنننك يكنننون  م 

   .ب ساحبحاالص :، وكما قيل؟!باالستكثار
 (4)ن يقتديقار  بالم   القرين   عن قرينو *** فين   ال تسأل وسل   عن المرء  

اإلنسنان إن صناحب  ،جبمنوا عمنى تشنبو بعضنيم بنبعض ،ب القطناالناس كأسرا ،وكما قيل: الطبع لص، الطبع سراق
واإلنسننان بطبعننو يتننأثر  ،تننأثريأىننل المننروءة والسننمت الحسننن وأىننل النندين والشننمائل والخصننال الحمينندة فينننو ال شننك 

 وى ا مشاىد.  ،أو حرك  يده ،عينو  حرك ،حتى إن اإلنسان لربما يتأثر بحركات اإلنسان العادي  ،ويؤثر
لكن ىل السالم  مطموب  دائما ؟ إ ا كنان اإلنسنان  ،(5)"في مخالط  الناس خير فالعمل  أسمم ن  يك إن  " ول:ويقول مكح

ألننو  ؛م الناس الخينروال يعم   ،وال يدعو إلى اهلل ،وال يأمر بالمعروف ،نتجوال ي   ،يريد السالم  فمعنى  لك أنو ال يعمل
الننناس، فالسننالم   نوالبنند أن ينالننو شننيء مننن أ  ،ئبنند أن يخطننواإلنسننان حينمننا يمشنني ويتحننرك ويعمننل ال ،يسننمم نلنن

  دائما .  ا  وطمب السالم  ليس مطموب
فقننال: أتنناني  ،فكتننب إليننو ،فأحببننت أن أكتننب إليننو أسننألو ،وصننال  بماننني عننن يننونس فضننل  "بننن برقننان: يقننول جعفننر 

، أعطننني مننن تجاربنننك ؟ن العمننليعننني ىننو يسننألو مننا ا أننننت عميننو منن "،كتابننك تسننألني أن أكتننب إليننك بمننا أننننا عميننو
فننأخبرك أنني عرضنت عمنى نفسنني أن تحنب لمنناس منا تحنب ليننا، وأن تكنره لينم منا تكننره "يقنول:  ،وخبراتنك فني الحيناة

فوجنندت  - أ كننرىم بسننوءأال  -ليننا، فنني ا ىنني مننن  لننك بعينندة، ثننم عرضننت عمييننا مننرة أخننرن تننرك  كننرىم إال مننن خيننر 
     .(6)"والسالم ،أمري يا أخيى ا  ،الصوم في الحر أيسر عمييا من  لك

 ،وكنننان ابنننن أبننني  ئنننب منننن أورع النننناس ،فمننا ا يقنننول الينننره؟ ،ىنن ا رجنننل إمنننام فننني العمنننم والعبنننادة، ويقنننول ىننن ا الكنننالم
لقند كنان  ،اري  ومنا كنان قند  ": -رحمو اهلل-يقول ال ىبي  ،وىي بدع  معروف  -القول بالقدر- مي بالقدروأودعيم وقد ر  

ن منرض  ،يجمنس إلينو كنل واحند وياشناه، فنال يطنرده وال يقنول لنو شنيئا   ،ولكنو كان رجال  كريما   ،يتقي قوليم ويعيبو وا 
وبعنض ىنؤالء الن ين ينأتون  ،عننده النناس أخنالط النناس يبمعننى أننو كنان ينأت ،(7)"فكنانوا يتيموننو بالقندر لين ه ،عاده

وال يسننمم  ،دي حقننو فيننمور ىنن ا اإلنسننانفيننؤ  ،مننن القدرينن ، وا  ا مننرض الواحنند منننيم  ىننب إليننو مننن بنناب أن ىنن ا مسننمم
 ،افني الينوم الفالنني ينمور فالن ن هألننا رأيننا ؛ىن ا قندري :وقالوا ،فرموه بالقدر ،ومن تصنيفيم ،اإلنسان من ألسن الناس

-وابننن أبنني  ئننب إمننام كبيننر مننن أقننران اإلمننام مالننك بننن أنننس  ،ىننو قنندري نإ  ،ورأيننناه فنني اليننوم الفالننني يننموره فننالن
 ورأن أنو أرسخ في العمم منو.  ،بل بعض أىل العمم فضمو عمى اإلمام مالك ،-رحمو اهلل

وال  ،ن بالنناسظنيعنني: يحسنن ال ،(8)ن بالنناسظولعمو كان حسن ال ،ىيمو في وج فير  ك  كان حقو أن ي  "يقول ال ىبي: 
 .يامب عمى ظنو أن ى ا فعال  مبتدع
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ن"ويقول سنفيان الثنوري:   ،نعننك، فني ا كنان الن ي يحركنو الينو  إلينو منن يسنألو س  ثنم د   ،بواصنحب منن شنئت ثنم أالض 
، وا  ا كننان ىنن ا اإلنسننان قنند تربننى تربينن  صننحيح  (9)"وتايننره الكممنن  فسننترن مننن  البداينن  أن ىنن ا ال يصننم  لممصنناحب 

-  اآلن، السنؤال الندا  ينوم األربعناءلنيس السنؤال  :وجيدة فينو يضع األمور في مواضعيا، من الناس من لنو قمنت لنو
 أجيبننك ال: ، قنناليتكننرر، بمجننرد أن قمننت لننو ،شنناىدوهو  ،وىنن ا شننيء مشنناىد ،مننا دخننل المسننجد بعنندىا -شنناء اهللإن 

 . أو نحو  لك ما ا يفعل؟ ،أو أحد ضربو ،ومأو أحد شت ، اهآفكيف لو أحد  ،اآلن، أنا اآلن مشاول
م أن يسنأل يرسنل رسنال  يحنر   وبعضنيم ،ومن الناس من إ ا اتصل مرة أو مرتين وما وجد من يرد عميو فيننو ياضنب

النن ين يمنننون  ،أىننل الحمننم ،العقننالء عنن اب، فينمننا يصننحب اإلنسننان   -اإ ا صنناحب أحنند  -فمثننل ىنن ا صننحبتو  ،أحنندا  
ومنا يسنتحقو، وكثينر منن النناس إ ا  ،وحقنو ،ويعطنون كنل شنيء قندره ،األمور بميمان صحي ، ليسوا من أىل الطيش

 نسأل اهلل العافي ، وى ا المط. وا  ا الضب  ،رضي أعطاك أكثر مما تستحق
ا-وجاء  بمعننى أننو ينداىن  ،(10)"كثنرة اإلخنوان منن سنخاف  الندين"يقنول:  وأنن -رحمنو اهلل-عنن سنيفان الثنوري  -أيض 

ولينن ا كننان بعننض  ىننو يقصنند ىنن ا، ،فأحبابننو كثيننر ،منكننر نوال ينينناىم عنن ،وال يننأمرىم بمعننروف ،ويسننكت عننن الحننق
أحيانننا  ف ،إطالقننو ى، ىنن ا الكننالم لننيس عمنن(11)"ا إلننى جيرانننو فنناعمم أنننو مننداىنحبب ننإ ا رأيننت الرجننل م "السننمف يقننول: 

منن ولكنن القبنول  ن،قد يحصل ىن ا لننسنان الن ي ينداىو  ،ويقبمون منو ،بأسموب حسن ،يأمرىم وينياىم ولكنو موفق
فيننو وا  ا أبانض عبندا   ،، فين اهلل إ ا أحنب عبندا  وضنع لنو القبنول فني السنماء وفني األرض-تبارك وتعالى-عند اهلل 

صنمى اهلل عمينو -  ولين ا قنال النبني  ،بناىم فنين اهلل يرفنع عننو القبنول فني السنماء وفني األرضاميما تنمين لمنناس وح
   . (12)((رضاألأنتم شيداء اهلل في )): -وسمم

نننى شننيدوا لننو بمع ،(13)((واثنننان))، وقننالوا: واثنننان؟ قننال: ((مننن شننيد لننو ثالثنن  مننن المسننممين دخننل الجننن ))وقننال: 
 وما أشبو  لك. ،والصال  ،بالخير

قنال:  ،-يعنني سنفيان الثنوري-سنفيان؟  قينل: قند رأينت   ،من خالند الطحنان؟أفضل  ما أدركت  " إسحاق األمرق: يقولو 
نوع يصم  لطالب العمم فقنط  :، بمعنى أن أىل العمم عمى نوعين(14)"عام  رجل   نفسو، وكان خالد   رجل   كان سفيان  
منا لطريقن  الطنر  ،النقباضنو ،لتعاممو ،لطريقتو ،إما ألسموبو ،معام وال يصم  ل  منا ال يسنتوعب النناس ،والمسنتون ،وا 

نمننا يفيمننو طننالب العمننم ،يقننول فتجنند الرجننل مننع تالم تننو وطالبننو فقننط، فننبعض أىننل العمننم مننن السننمف كننانوا بينن ه  ،وا 
وعنده من األسموب والقدرة عمى المخالط   ،مبمعنى أنو يصل إلى قموب العوا ،الطريق ، ومنيم من يكون رجل عام 
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سمعيم وأن يفيميم وأن ينؤثر فنييم، ولن لك تجند بعنض العممناء وأن ي   ،وأن يجالسيم ،ما يستطيع فيو أن يداخل ىؤالء
ن سنيجمس ينيعنني أ ،كمنا يقنول الن ىبيوىن ا فينو مبالان   ، كر أنو لربما حضر مجمسو مائ  ألنفابن الجومي مثال  ي  ك

ضننرىا ألننف يعتبننر حاليننوم المحاضننرة التنني ي ،آالف لننف عشننرة آالف، عشننرةاألل مننن المائنن  لكننن اجعنن ؟سىننؤالء النننا
مننن ل وصننومننا ي   ،ةأوعنندم وجننود األمنناكن الميي نن ،فكيننف عشننرة آالف فنني السننابق عمننى قمنن  الننناس ،اجنند   اكبيننر   احضننور  

يحضننر مجمسننو  ،كننان رجننل عامنن  ومننع  لننك ،عننالم -رحمننو اهلل-، فننابن الجننومي ؟ومننا أشننبو ىنن ا ،مكبننرات الصننوت
سننفيان  ،بينمننا رجننل مثننل اإلمننام أحمنند لننم يكننن رجننل عامنن  ،ومننا أشننبو ىنن ا ،فنني مجننالس الننوعظ مفمننن دونينن ،الممننوك

أكثر العمماء لم يكونوا من ى ا الصنف، لكن منن النناس منن ف ،الشافعيو اإلمام مالك وك ا الثوري ليس برجل عام ، 
نن ،وخمطنن  لمننناس ،وقنندرة ،أسننموب وعنننده ،عميننو -عننم وجننل-يفننت  اهلل  ل ليننم ومننا أشننبو  لننك، ولينن ا كثيننر مننن وتحم 

مننن  ءفني ا سنألو أحند وأضنجره لربمننا سنمع مننو شنيئا  فينو شني ،والجفناء ،االنقبنناضمنن العممناء لربمنا يكنون فينو شنيء 
يعني حتنى  ،اد مع الكتبنفر وأحيانا  كثرة اال ،ربما يكون السبب طبائع النفوس أحيانا   ،ونحو ى ا في الكالم ،الخشون 

فنني  اوينننتج فنني لحظننات أشننياء كثيننرة جنند   ،أنننا رأيننت مننن يجمننس المنندة الطويمنن  عمننى الجيننام ،ىنن ا فنني اليننر العممنناء
أتعامنل معينم، فكننان إ ا أن  أسننتطيع الأتعامنل مننع الجينام لكنن النناس أن يقننول: أننا أسنتطيع  ،مندخالت فني الجينام

الطننالب ال يتحممونننو، والسننبب أن أكثننر وقتننو يقضننيو  ،؟امعنن  أو نحننو  لننكتعامننل مننع الطننالب فنني الكمينن  أو فنني الج
ولي ا من اآلفات التربوي  لي ه البرامج التي يجمس عمييا الصاار من  نعوم  أظفنارىم أمنام الجينام وال  ؛عمى الجيام

 نفراد. باآلخرين العمل  واال ونيختمط
    م.وعمى آلو وصحبو وسم ،وصمى اهلل وسمم عمى نبينا محمد

  
  


