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 2بعض ما جاء عن السلف في باب فضل االختالط بالناس 
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

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

ا جاء م "فضل االختالط بالناس وحضور جمعيم وجماعاتيم"في باب  -رضي اهلل عنيم-فمما ورد عن السمف 
ليس إلى السالمة من الناس سبيل، فانظر الذي فيو صالحك  :قال لي الشافعي"عن يونس الصدفي قال: 

نما ينظر اإلنسان فيما يصمحو ،بمعنى أن رضاء الناس ال يمكن أن يتحقق ،(1)"فالزمو  ةرااوينفعو مع مد ،وا 
 .موال يكون وجيتو وعممو وسعيو وبذلو في سبيل طمب مرضاتي ،حسنة لمناس

لقرناء  ةواالنبساط إلييم مجمب ،لمعداوة ةاالنقباض عن الناس مكسب"ليونس الصدفي:  -رحمو اهلل-وقال الشافعي 
 . (2)"فكن بين المنقبض والمنبسط ،السوء

فعميك بما ينفعك  ،وليس إلى السالمة منيم سبيل ،تدركرضاء الناس غاية ال "وكان يقول أيضًا ليونس: 
  . (3)"فالزمو

وىذا الذي ينتفع منو في دينو تتعمم - بد منورجل منيم مثل الغذاء ال :لناس ثالثة"ان المأمون أنو قال: وجاء ع
فيرجع إليو ويشكو ما -ج إليو في حال المرض ا، ومنيم كالدواء يحت-عز وجل-ه ذكر اهلل آإذا ر  ،وما أشبو ذلك

عمى كل  ومنيم كالداء مكروه ،-اعدةمشكمة يرجع فييا إلى إنسان يجد عنده الحل والمس ،ونحو ذلك ،بو
نما تجد الضرر المحض ،ايو ال تنتفع في دين وال دنتيعني إذا خالط، (4)"حال  ،فمثل ىذا ال خير في صحبتو ،وا 

فما الفائدة من  ،وال في أمر دنيا وال في أمر آخرة ،الذي ال تنتفع من مصاحبتو ومجالستو ال بعمم وال عمل
ال فالغالب أن اإلنسان ال يسممإنما ىو ضياع ا ،؟مجالستو ، ومن لم يكن في زيادة ألوقات في أقل األحوال، وا 

  .يوماه فيو مغبون حتمًا إلى نقصان، ومن استوىفيو 
اإلنسان لربما  فإذا جمس معو ،ولكن يكون ذلك بقدر ،جمام النفساس من ُيحتاج إلى مجالستو من أجل إمن النو 

لكن ال تكون عالئق الناس بيذا  ،حتاج إلى مجالستو إلصالح أمر دنياهومن الناس من ي ،استروح بعض الشيء
 االعتبار. 

 يقول أبو إسحاق الشيرازي: 
 * فقالوا: ما إلى ىذا سبيلُ ** وفي   الناَس عن خل   سألتُ 
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 (.ٕ٘ٚ/ ٛسير أعالم النبالء ) - ٕ

 .المصدر السابق - ٖ

 (.ٖٓٛ/ ٛ)المصدر السابق  - ٗ



  (5)في الدنيا قميلُ  الحر   * فإنّ ** ر  حُ  د  بوُ  ظفرتَ  إنْ  كْ مسّ تَ 
والعاقل ىو الذي ينظر في األمور بالتوسط واالعتدال، إساءة الظن  ،بابىذه ىي اآلثار المنقولة في ىذا ال

وذم  ،إساءة الظن بالناس ،-أشياء أخرى من اآلثار المنقولة وقد تركتُ - ،بعض ىذه األبيات بالناس كما في
فإن ىذا  ،ومن ال يصمح ،الناس ووصفيم بالعيب ىذا أمر ال يحسن، وىكذا إحسان الظن المطمق بمن يصمح

ولكنو لو عاممتو  ،دنياه وفي آخرتو، وكثير من الناس قد يكون فيو خير ودينيجر عمى اإلنسان ويالت في 
ما ىو عميو من ديانة واستقامة في الظاىر وبين  وسافرت معو عاممتو بالدينار والدرىم لرأيت انفصامًا وتغيرًا بين

، كالحسد مثالً  ت نفسيةن الناس من ال تسمم من شره بسبب آفاوال وفاء، وم ،ال ذمة ،حالو في معامالتو المالية
 .ولو كان فيو صالح ودين ،مثل ىذا ال خير في مصاحبتو ،رؤية الكماالت دفنفسو تتحرك عن

من  ،توفر فييم األوصاف الكاممة قدر اإلمكانتىم من و قالئل  -وىم األفراد-فينبغي لإلنسان أن يجعل خاصتو 
فإذا وجد من ىؤالء فيكون ىم في الدائرة األولى، ىم الذين يراىم صباح  ،المروءة واألخالق وكمال ،والدين ،العمم
ذا غاب ال يذكرونو إال بخير ،-عز وجل-إذا رآىم ذكر اهلل  ،مساء وفي الدائرة الثانية من يشترك معيم في  ،وا 
: -عز وجل-ا قال اهلل ي حقوقيم كمفيؤالء يؤد ،أو نحو ذلكرابط عمل أو دراسة  مأو يربطو معي ،عمل

اِحِب ِباْلَجْنِب{ والدائرة  ،ب في العمل، الرفيق في السفر، لو حقوق أكثر من غيرهحوىو الصا ،[ٖٙ]النساء: }َوالصَّ
 ،وقد يتغير من في الدائرة األولى ،حقوق المسممين ،الثالثة ىم عموم المعارف، فيؤالء يؤدي ليم الحقوق العامة

رقم اثنين أو الدائرة الثالثة،  ،فيبعده إلى الدائرة التي تميق بو ،يكتشف أنو ليس كذلكأو يظن في أحد أمرًا ثم 
وال يسمح ألحد بأن يفرض عميو  ،فال يجعل الناس عمى وتيرة واحدة بالصحبة والمخالطة،ينتفع اإلنسان ف

ياكم لما يحب ويضي حالو، تر ومخالطة وىو ال ي ،ةوصحب ،صداقة  رضى. واهلل أسأل أن يوفقنا وا 
 من دنيانا. اواجعل آخرتنا خيرً  ،مبتالنا وعافِ  ،مرضانا واشفِ  ،الميم ارحم موتانا

 وعمى آلو وصحبو وسمم. ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد
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