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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن وااله

 وبعد:

لطة مع اآلخرين ، فال ميكن أن حب اخِلعلى له ق اهلل اإلنسان مدني بطبعه ، وجبخل   

أسباب سعادته  وسبب من يعيش وحده يصارع احلياة بال صاحب جيد يف قربه برد األمان

 . احلياةهذه يف 

  سعادتي يف صحبيت() هي:حماضرتنا اليوم ـ بنياتي احلبيبات    

مضاره ، وعن  حياة اإلنسان وعن جلي  السو  وأهمية الصحبة يف فيهاسنتحدث    

 قول وباهلل التوفيق:دب هذه الصحبة. فنأبة الصاحلة ، ولي  الصاحل ، ومثرات الصحاجل

 أهمية الصحبة الصاحلة يف حياة اإلنسان :

ه ، يبصره ال شك أن اإلنسان حيتاج إىل جلي  وصاحب يقوي عضده ، ويؤنسه ويناصح

ن سنن اهلل يف ورأيه ورمبا ماله ، وهذه ميف أمور حياته  يعينه، بعيوبه ، ويشكو له همه

 خلقه ، فقد احتاج األنبيا  عليهم السالم إىل أصحاب .

  فقد طلب موسى عليه السالم من ربه أن يكون أخوه هارون معهَهاُروَن 

-13-113اآلية  -طه  َكْي ُنَسبَِّحَك َكِثرًيا*َوَأْشِرْكُه ِفي َأْمِري*اْشُدْد ِبِه َأْزِري*َأِخي

13-11 

 وقال عيسى عليه السالم لقومه: َمْن َأنَصاِري ِإَلى اللَِّه  أي : من  23اآلية  -آل عمران

 إىل اهلل . يعينين على الدعوة

  صاحبًا يف  _رضي اهلل عنه  _أبا بكر  _ صلى اهلل عليه وسلم _واختذ حممد

 43اآلية  -التوبة  َلا َتْحَزْن ِإنَّ اللََّه َمَعَنا :حياته

  املبنية على التواصي من الصحبة  _رضوان اهلل عليهم  _وكان بني الصحابة

، بل كان من أول األعمال اليت قام باخلري واإليثار والتضحية ما شهد بها التاريخ

http://quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=20_30
http://quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=20_30
http://quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=3_52
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حني هاجر هو وأصحابه إىل املدينة املؤاخاة بني  _صلى اهلل عليه وسلم  _بها النيب 

 .املهاجرين واألنصار

  :بل أمر اهلل نبيه حممد صلى اهلل عليه وسلم بقولهالَِّذيَن َمَع َنْفَسَك َواْصِبْر 

قال  38: الكهف َعْنُهْم َعْيَناَك َتْعُد َوَلا  َوْجَهُه ُيِريُدوَن َواْلَعِشيِّ ِباْلَغَداِة َربَُّهم َيْدُعوَن

 عليه اهلل صلى حممدًا نبيه تعاىل يأمر" : رمحه اهلل سعديالشيخ عبدالرمحن ال

 العباد املؤمنني مع نفسه يصرب أن _ والنواهي األوامر يف أسوته وغريه _ وسلم 

 بذلك يريدون وآخره النهار أول: أي  َواْلَعِشيِّ ِباْلَغَداِة َربَُّهْم َيْدُعوَن الَِّذيَن املنيبني

 األخيار، بصحبة األمر ففيها فيها، واإلخالص بالعبادة فوصفهم اهلل، وجه

 من صحبتهم يف فإن فقرا  كانوا وإن وخمالطتهم صحبتهم، على النف  وجماهدة

 .3"حيصى ال ما الفوائد،

 :احلبيبات بنياتي

ويكتسب من أخالق قرينه إن اإلنسان بطبعه وحكم بشريته يتأثر جبليسه ،    

 ين خليله فلينظر أحدكم من خيالل"املر  على دقال صلى اهلل عليه وسلم : "وخليله ، 

 الرتمذيرواه 

، صاحبهوقال أهل العلم : أي على صاحبه وطريقته وسريته ، فمن رضي دينه وخلقه    

 ومن ال ؟ جتنبه ، فإن الطباع سراقه .

عرف سجاياه وطباعه جبلسائه ، فهم من أقوى املؤثرات يف إذا املر  يوزن حاله وت   

 سلوكه لطريق اخلري والشر. 

 وآخر ينسيك اهلل والدار اآلخرة. باهلل والدار واآلخرة ، كفهناك صاحب يذكر     

ثل اجللي  م " :هلذين مثاًل فقال _صلى اهلل عليه وسلم  _ضرب لنا رسول اهلل     

إما أن  الصاحل و اجللي  السو  كحامل املسك ونافخ الكري ، فحامل املسك

                                                           
1
 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان. 
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فخ الكري إما أن حيرق وإما أن تبتاع منه ، وإما أن جتد منه رحيًا طيبة ، ونا ،حيذيك

 رواه البخاري "ما أن جتد منه رحيًا خبيثة، وإيابكث

إما ان يعطيك  ؛صلى اهلل عليه وسلم اجللي  الصاحل حبامل املسكرسول اهلل ه شّبف  

تشمها ورمبا تعلق  أو يبيعك شيئًا نفيسًا ، فإن مل تأخذ منه شيئًا فهناك رائحة طيبة

 .بثيابك

يتطاير الشرر، فوأما اجللي  السو  فإنه كاحلداد الذي يصهر احلديد وينفخه    

 أو جتد منه رحيُا خبيثة. حيرق ثيابك،فإما أن 

و  نتفع مبجالسته يف الديناحلديث الرتغيب يف جمالسة من ُيويف قال ابن حجر :       

لصاحب أو ضرره ميتد تأذى مبجالسته فيها ، بل إن نفع اوالنهي عن جمالسة من ُي ،الدنيا

 77اآلية  -الزخرف اْلَأِخلَّاُ  َيْوَمِئٍذ َبْعُضُهْم ِلَبْعٍض َعُدوٌّ ِإلَّا اْلُمتَِّقنَيقال تعاىل :  ،إىل يوم القيامة

كل صداقة وصحابة لغري اهلل فإنها تنقلب إىل عداوة يوم القيامة إال ما ": قال ابن كثري   

ل : من جل  على دكان عطار مل ، وكما قي 3"فإنه دائم بدوامه _ز وجل ع _كان هلل 

 يفقد الرائحة الطيبة.

 األشرار تورث الشر كالريح قال ابن املقفع : صحبة األخيار تورث اخلري ، وصحبة    

 .1"محلت طيبًا وإذا مرت بالننت محلت نتنًاإذا مرت بالطيب 

 ما هي مضاره؟ولكن من هو صاحب السو  و

جمالسته مغرم ، وضرره حمقق ، ويفسد على صاحبه دينه الذي صاحب السو  : هو 

 زين له القبيح ، ويقبح له احلسن.وأخالقه ، وي

 فهم يف الدنيا : زيارات ولقا ات.

                                                           
2
 تفسير ابن كثير. 
3
 كليلة ودمنة 
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 38اآلية  -الفرقان  َوْيَلَتى َلْيَتِني َلْم َأتَِّخْذ ُفَلاًنا َخِليًلاَيا ويف اآلخرة : ندم وحسرات 

 كم من جاهل أردى حكيمًا حني آخاهف   ***وإياه    فال تصحب أخا السو  وإياك 

كان الصاحب مؤثرا يف جليسه هذا التأثري فإن زماننا هذا قد استجد فيه نوع من وإذا 

 وأثروا يف جلسائهم تأثريا من اخللطا  مل يكن هلم وجود يف الزمان األولاجللسا  وصنف 

 ات الفضائية ومواقعإنه جمالسة ومصاحبة القنو خطريا جدا وأضروا بهم ضررا عظيما؛

 هذا الزمان مل يكن له وجود، فتجد  استجد اآلن يف فهذا نوع من اجللسا االنرتنت،

وجيل  نرتنت يفتح املواقع يف اال تح هذه القنوات أوالشخص جيل  يف غرفته ويف

ويشاهدهم ويرى أعماهلم وأفعاهلم وتصرفاتهم،  ت مع أهل الشر يسمعهم ويراهمبالساعا

نقل هذا املسكني من ستدرجونه، ويتوجيذبونه بتفننهم وطرائقهم املاكرة ويستهوونه وي

ومرضه والعياذ  سة فساد القلبلنظر إىل نظر ومن مساع إىل مساع ثم يرتتب على هذه اجملا

  أو بالشهوة أو كالهما باهلل إما بالشبهة

 السو : ةوإليك بعض مضار صاحب

لسو  سبب يف تزيني املعاصي واإلقدام عليها ، قال تعاىل: أن جمالسة أصحاب ا .3

 َوَقيَّْضَنا َلُهْم ُقَرَناَ  َفَزيَُّنوا َلُهم مَّا َبْيَن َأْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم  قيل ،  32اآلية  -فصلت

القرنا  من اجلن عليهم قرنا  يزينون هلم املعاصي ، وهؤال   : سلطنا معناها

 ومن اإلن  أيضًا. والشياطني 

جمالستهم تذكر باملعصية و ،فمجالسة أصحاب املعاصي تسهل املعصية و تزينها

  .فتخطر املعصية يف بال املر  بعد أن كان غافاًل أو متشاغاًل عنها فيقدم عليها

قيامة قال ع للوقت الذي سيسأل عنه العبد يوم الأن جمالسة أصحاب السو  تضيي .3

َلا َتُزوُل َقَدُم اْبِن آَدَم َيْوَم اْلِقَياَمِة ِمْن ِعْنِد َربِِّه َعزَّ َوَجلَّ ، صلى اهلل عليه وسلم : "

َعْن َماِلِه َحتَّى َيْسَأَلُه َعْن َخْمٍ  : َعْن ُعْمِرِه ِفيَما َأْفَناُه ، َوَعْن َشَباِبِه ِفيَما َأْبَلاُه ، َو

 رواه البخاري "ِمْن َأْيَن اْكَتَسَبُه ، َوِفيَما َأْنَفَقُه ، َوَما َعِمَل ِفيَما َعِلَم

http://quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=25_28
http://quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=41_25
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وقت اإلنسان هو "أهمية الوقت يف حياة اإلنسان فقال :  _رمحه اهلل  _ن ابن القيم وقد بّي

، فما كان من وقته هلل و باهلل  مادة حياته ، وهو مير مرَّ السحاب، وهو عمره يف احلقيقة

 .4 " فهو حياته وعمره ، وغري ذلك لي  حمسوبًا من حياته

إن جمال  أصحاب السو  ال ختلو من احملرمات كالغيبة والنميمة والكذب  .1

تعرف  ورمبا ،واللعن ، فتخفف وقع املعصية يف القلب وتهون التقصري يف الطاعة

 حنرافًا وفسادًا فقادوه إىل اهلاوية.أشد ا املر  يف هذه اجملال  على أناس

أن رفقة السو  حترم من جمالسة الصاحلني فيفوت العبد على نفسه اخلري الكثري  .4

بل تفوته جمال  الذكر اليت  ،من دعائهم ونصحهم والتقاط أطايب كالمهم

ما من قوم "تفضل اهلل على جلسائها باملغفرة كما جا  يف حديث رسول اهلل : 

لكم  ورًاإال نادهم منا من السما  : قوموا مغف _عز وجل  _ن اهلل اجتمعوا يذكرو

 رواه الطرباني دلت سيئتاكم حسنات"، قد ُب

ألنها تشغل عن اخلري  ؛أن الصحبة السيئة تكون سببًا للندم واحلسرة يوم القيامة .2

ما جل  قوم جملسًا مل يذكروا اهلل فيه إال كان   "قال صلى اهلل عليه وسلم : 

 رواه ابن حبان. " 2ةَرِتعليهم 

ن الصحبة السيئة عرضة للزوال عند وجود أدنى خالف أو تغيري مصلحة ، بل أ .7

فرقا ، فالطاعة على املعصية إال توحتصل البغضا  بعد ذلك ، فما اجتمعا اثنان 

 ق.واملعصية تفّر ،جتمع

 ع النعمة م  ينصرفون عند النكبة ، ويقبلون قال عبداهلل بن املعتز: إخوان السو     

 و احلسن التهامي:بل أد قاوق     

 ظل الشباب وخلة األشرار      ****     ان أول وهلٍةعشيئان ينقش

                                                           
4
 الجواب الكافي 
5
 أي نقصاً ) النهاية في غريب الحديث واألثر(. 
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ِإْذ أ  بعضهم من بعض بل إن مودتهم سرعان ما تنقطع حباهلا يف األخرة ، فيترب

اآلية  -البقرة   َوَتَقطََّعْت ِبِهُم اْلَأْسَباُبَتَبرََّأ الَِّذيَن اتُِّبُعوا ِمَن الَِّذيَن اتََّبُعوا َوَرَأُوا اْلَعَذاَب 

 7.واملودة الدنيا يف بينهم كانت اليت األوصالاألسباب:  (  377

أن مصاحبة الرفقة السيئة بها ُيعرف اإلنسان ، وقد ُيسا  به الظن من أجل  _7

 هلم ، وكما قيل : قل لي من تصاحب أقل لك من أنت .صحبته 

باجلملة فمصاحبة األشرار مضرة من مجيع )والشيخ عبد الرمحن السعدي :  قال   

 ،الوجوه على من صاحبهم ، وشر على من خالطهم ، فكم هلك بسببهم أقوام

 .(وكم قادوا أصحابهم إىل املهالك من حيث يشعرون ، ومن حيث ال يشعرون

ا خيتار فعلى العاقل الناصح لنفسه أن يتجنبهم ، وأن خيتار الصديق الصاحل كم   

 من الطعام ، و اجلميل من الثياب . ب من الشراب ، واللذيذّيالط

 

 ابنيت احلبيبة :

سن بنا أن نعرف من هو اجللي  ، حيأن عرفنا من هو جلي  السو  ومضارةبعد    

  .احل وما هي مثرات الرفقة الصاحلةالص

ي جمالسته مغنم ونفعه حمقق ، ُصحبته وُأُخوته عبادة الصاحل: هو الذاجللي  

 كره حسن.ذميسورة ممزوجة باملتعة واألن  ، عمله طيب ، و

 :( ،38الكهف :)  ِباْلَوِصيِد ِذَراَعْيِه َباِسٌط َوَكْلُبُهم قال سبحانه عن أصحاب الكهف

 تلك على النوم من أصابهم ما فأصابه بركتهم، كلبهم ومشلت"قال ابن كثري : 

 .7"وشأن وخرب ذكر الكلب هلذا صار فإنه األخيار؛ صحبة فائدة وهذا. احلال

رواه  صلى اهلل عليه وسلم: "املؤمن مرآة املؤمن" اجللي  الصاحل : ناصح أمني قال

 .مسلم

عن الصالة ذكّره بعظيم فهو حيث صاحبه على اخلري: إن رأى منه تكاساًل 

 ره بعظم حقهماالديه ذّكا ، وإن رأى منه توانيًا عن حق وخسارة مضيعهشأنها و

                                                           
6
 الدر المنثور للسيوطي. 
7
 تفسير ابن كثير 
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، وإن رأى منه تقصريًا يف تالوة بربهماوأن الربكة و التوفيق وإجابة الدعا  مقرون 

كتاب ربه ذّكره بأن القرآن يشفع لقارئه يوم القيامة ، وإن رآه يف هم و كرب 

 و مشفقًا . وآسه وآنسه . وهكذا دأبه ، معينًا و ناصحًا

 وحيثه على فعل اخلري.اجللي  الصاحل : حيذر صاحبه من الشر  

تمار بأمره ة اهلل عليه و بتعظيم شرعه و االئاجللي  الصاحل : يذكر صاحبه برقاب

 واالنتها  بنهيه. 

ولي  معناه أنه جمتنب للمباحات، بل ميزح، ويضحك،  ويلعب، ويسافر، لكن 

 يف حدود ما أباحه اهلل عز وجل، ومبا ال يشغله عن طاعة ربه أو الوقوع يف معاصيه. 

ال مؤمن وال ال تصاحب إ فقال : " هذا هو اجللي  الصاحل الذي أمرك نبيك 

 . صححه األلباني يأكل طعامك إال تقي "

من املدينة إىل الكوفة دعا  ملا َقِدم –رمحه اهلل  –وروى البخاري عن علقمة التابعي 

فلما دخل مسجد الكوفة فإذا بقوم فجل   ،ربه ) اللهم يّسر لي جليسًا صاحلًا(

فأقبل شيخ كبري حتى جل  إىل جواره، يقول فقلت له : من أنت يرمحك  ،فيهم

 ييسر أن اهلل دعوت إني: قلت(  اجلليل صحابيال وهو)  الدردا اهلل ؟ قال: أنا أبو 

 . لي فيسرك صاحلًا  جليسًا لي

 فما.  يسري واألمر النبوة نور من قريب زمن يف األخيار مع للجلوس األخيار دعا  هذا

 !!. الزمان هذا يف املبارك الدعا  هذا مبثل اهلل ندعو أن أحوجنا

يكون الصاحب الصاحل يف فتح املواقع املفيدة ومساع آيات القرآن وقرا ة وقد 

 الكتب النافعة فلذلك آثار حممودة يف حياة املسلم.

 مثرات الصحبة الصاحلة: 

 قال ، بينهم والتزاور ومواساتهم اإلخوان مبحبة تتحصل تعاىل اهلل حمبة أن (3

 ،ّ يف للمتحابني حمبيت وجبت : وتعاىل تبارك اهلل قال: )  وسلم عليه اهلل صلى

 . حبان ابن رواه( ّ يف واملتباذلني ،ّ يف واملتجالسني ، يفّ  واملتزاورين
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 منهم الشم  وتكون ، الناس خياف يوم ؛ اهلل ظل يف هم اهلل يف املتحابني نإ(3

 املتحابون أين: القيامة يوم يقول اهلل إن " :وسلم عليه اهلل صلى قال ، ميل مقدار

 السبعة حديث ويف ، مسلم رواه " ظلي إال ظل ال يوم ظلي يف أظلهم اليوم جباللي،

 رجالن" :وسلم عليه اهلل صلى ذكر ، ظله إال ظل ال يوم ظله يف اهلل يظلهم الذين

 ال بعضًا بعضهما أحب:  أي ، البخاري رواه"  عليه وتفرقا عليه اجتمعا اهلل يف حتابا

)  اهلل شرع على مستقيمًا عابدًا رآه ألنه أحبه إمنا ، وجل عز اهلل سوى لشي 

 . املوت إال يفرقهما مل(  عليه وتفرقا)  الدنيا يف(  عليه اجتمعا

 ال اهلل يف املتحابني أن إىل إشارة هذا ويف :  اهلل رمحه عثيمني بن حممد الشيخ قال

 إال اليفرقهم اهلل يف متحابون هم وإمنا ، الدنيا أمور من شي  اهلل يف حمبتهم تقطع

 ؛ يهمهم ال هذا فإن بعض حق يف صرّق أو بعض على أخطأ بعضهم أن لو حتى املوت

من  هذا ألن ، تقصريه ويبني ، خطأه يصحح ولكن ، وجل عز هلل أحبه إمنا ألنه

 .  النصيحة متام

 ، هلل ويبغض هلل املر  حيب فعندما ،اإلميان حلالوة طريق اهلل يف احملبة أن(1

 ثالث: ) وسلم عليه اهلل صلى قال ، اإلميان استكمل فقد هلل ويقطع ، هلل ويصل

 ،سواهما مما إليه أحب ورسوله اهلل يكون أن اإلميان حالوة وجد فيه كن من

 أن يكره كما الكفر يف يعود أن يكره وأن ، هلل إال حيبه ال املر  حيب وأن

 . البخاري رواه(النار يف يقذف

 عليه اهلل صلى قال ، عليها والشهدا  األنبيا  يغبطهم اهلل يف املتحابني منازل أن(4

 األنبيا  يغبطهم ، شهدا  وال بأنبيا  هم ما ألناسًا اهلل عباد من إن ":  وسلم

 من ختربنا اهلل رسول يا:  قالوا ، تعاىل اهلل من مبكانهم القيامة يوم والشهدا 

 ، يتعاطونها أموال وال ، بينهم أرحام غري على اهلل بروح حتابوا قوم هم :  قال هم،

 وال ، الناس خاف إذا خيافون ال ، نور على وإنهم ، لنور وجوههم نإ اهلل فو

 ُهْم َوَلا َعَلْيِهْم َخْوٌف َلا اللَِّه َأْوِلَياَ  ِإنَّ َأَلا اآلية هذه وقرأ ، الناس حزن إذا حيزنون

  األلباني صححه " 73يون :  َيْحَزُنوَن
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 حيتاجها اليت العدة هذه:  البال  يف وعدة الرخا ، يف زينة الصاحلة الصحبة أن(2

 عنه اهلل رضي مسعود ابن خرج والغموم، اهلموم ختفيف على معني خري اإلنسان

 عليك:  عنه اهلل رضي عمر وقال ، أحزاني جال  أنتم:  فقال صحابهأ على مرة

 وضع ، البال  يف وعدة الرخا  يف زينة فإنهم ،أكنافهم يف تعش الصدق بإخوان

 واحذر ، عدوك واعتزل ، منه قليكُي ما جييئك حتى أحسنه على أخيك أمر

 فتتعلم الفاجر تصاحب وال ، اهلل خيشى من إال أمني وال ،األمني إال صديقك

 أي:  له قيل أنه واسع بن حممد اإلمام عن وروي ( . سرك على تطلعه وال ، فجوره

 على اصطحبوا إذا اإلخوان وحمادثة األخيار صحبة:  قال ؟ أفضل الدنيا يف العمل

 .  والتقوى الرب

 :  الثالثة الدور يف تنفع الصاحلة الصحبة أن(7

 والتبصري ، الظلم عند والنصر ، به والتذكري اخلري إىل باإلرشاد:  الدنيا يف-

 ظهر يف له والدعا  واحلزن الفرح يف واملشاركة ، اجلهل عند والتعليم ، بالعيوب

 . أسلفنا مما ذلك وغري الغيب

 الرب أعمال من له ويهدون بل ، واملغفرة بالرمحة له بالدعا :  القرب ويف-

 .  به اهلل ينفعه ماواحلج والعمرة  والوقف كالصدقة

 إن العاصي املؤمن عن ينقطع قد القرب عذاب أن:  اهلل رمحه القيم ابن قال وقد

 .غريه أو حج ثواب أو صدقة أو دعا  بسبب قربه يف يعذب كان

 بعد املؤمنني عن وسلم عليه اهلل صلى النيب بذلك حدثنا كما:  األخرة ويف-

 ما بيده نفسي الذي فو ، النار من املؤمنون خلص إذا حتى " :للصراط جتيازهما

 يوم هلل املؤمنني من ، احلق استقصا  يف ، هلل مناشدة بأشد أحد من منكم

 ويصلون معنا يصومون كانوا ربنا:  يقولون ، النار يف الذين إلخوانهم القيامة

 فيخرجون ، النار على صورهم فتحرم ، عرفتم من أخرجوا:  هلم فيقال ، وحيجون

  . مسلم رواه " ركبتيه وإىل ساقيه نصف إىل النار أخذت قد كثريًا خلقًا
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 يوم شفاعة هلم فإن املؤمنني، االصدقا  من استكثروا" : البصري احلسن قال-

 قالوا ذلك الكفار راى فإذا وصديقه قريبه يف يشفع منهم الرجل فإن ، القيامة

 .8"محيم صديق وال شافعني من لنا فما)

 أال،  واآلخرة الدنيا يف عّدة فإنهم باإلخوان عليكم:  عنه اهلل رضي علي قال

 قال ، 333-333: الشعرا ( َحِميٍم َصِديٍق َوَلا * َشاِفِعنَي ِمن َلَنا َفَما) النار أهل قول تسمع

 كان إذا احلميم وأن،  نفع صاحلًا كان إذا الصديق أن واهلل يعلمون:  قتادة

 . شفع صاحلًا

!! لكن ، السو  رفقة ومغبة الصاحلة الصحبة فضل عرفت وقد قائلة تقول وقد

 : هلا فنقول السو ؟ رفيقات من أختلص أن لي وكيف صاحلة بصحبة لي أنى

 .السو  رفيقات وجينبك صاحلة رفقة لك اهلل ييسر بأن بالدعا  عليك: أواًل

 اهلل، أعانه باهلل استعان من فإن السو  صحبة ترك على باهلل استعيين: ثانيًا

 كؤبقا وهو األحوال أسو  وأن منه، خري اهلل عوضه هلل شيئًا ترك من أن وأعلمي

 .سو  رفقة من لك خري وحدك

تعريف عليهن،  _وهن ُكُثر وهلل احلمد  _رفيقات صاحلات  عن احبثي :ثالثًا

 والزميهن، وستجديهن خري خلف بإذن اهلل.

 : احلبيبة ابنيتوبعُد ... 

 أيضًا – سبيل وال،  الصاحلة الصحبة على للبقا  سبيل ال أنه اهلل وفقك -اعلمي

 بقيامك إال:  الناظرين تسر يانعة خضرا  اهلل يف احلب شجرة تكون أن إىل –

 ونزعات الكدر شوائب من األخوة تصفو ومبراعاتها،  الصحبة وواجبات بآداب

 . الشيطان

 :  الصحبة آداب فمن** 

 اهلل صلى قال،  واأللفة واحملبة التواد زيادة إىل تدعو اليت باألمور القيام -3

 دعاك وإذا،  عليه فسلم لقيته إذا:  ست املسلم على املسلم حق ":  وسلم عليه

                                                           
8
 معاني القرآن للنحاس 
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 وإذا،  دهفُع مرض وإذا ، فشمته عط  وإذا،  له نصحفا استنصحك إذاو،  فأجبه

 . مسلم رواه " 9فاتبعه مات

 اخلري على واإلعانة، املنكر عن والنهي باملعروف واألمر باحلق التواصي-3

 الَِّذيَن ِإلَّا( 3) ُخْسٍر َلِفي اْلِإْنَساَن ِإنَّ( 3) َواْلَعْصِر :  تعاىل قال،  الظلم عن والردع

 صلى وقال،  1-3: العصر  ِبالصَّْبِر َوَتَواَصْوا ِباْلَحقِّ َوَتَواَصْوا الصَّاِلَحاِت َوَعِمُلوا َآَمُنوا

،  ظلمه عن فارددهً  ظاملا يكن إن،  مظلومًا أو ظاملًا أخاك انصر:)  وسلم عليه اهلل

 . مسلم رواه(  فانصره مظلومًا كي إن

 على حرم" :وسلم عليه اهلل صلى قال،  فعل أو بقول إيذائه وعدم واللني الرفق-1

 له والتبسم الوجه طالقة وكذا.  أمحد رواه "الناس من قريب سهل لني هني كل النار

 لك،  أخيك وجه يف تبسمك" :وسلم عليه اهلل صلى قال،  واملودة لألجر كسبًا

 . الرتمذي رواه " صدقة

 ما كل كان ولو،  تيمية ابن قال،  واالختالف الفرقة نبذ على احلرص-4

 . أخوة وال عصمة املسلمني بني يبق مل تهاجرا شي  يف مسلمان اختلف

 السخرية أو الغيبة وعدم،  اجملال  يف عرضه عن والذّب،  األعذار تلم -2

 يروع أن ملسلم حيل ال" :وسلم عليه اهلل صلى قال،  ترويعه وعدم،  به واالستهزا 

 . داود أبو رواه "مسلمًا

 قال ، اهلل إىل سريه ويعطل القلب نور يطفئ فاحلسد:  واحلسد احلقد جمانبة-7

 . مسلم رواه " حتاسدوا ال: "وسلم عليه اهلل صلى

 ألخيه املسلم املر  دعوة " :وسلم عليه اهلل صلى قال:  الغيب ظهر يف له الدعا -7

 امللك قال،  خبري ألخيه دعا كلما موكل ملك رأسه عند،  ُمستجابة الغيب بظهر

 . مسلم رواه" مبثل ولك،  آمني:  به املوكل

 على وهو له غفر قد،  له يدعو آخر و،  نائم أخ رٌب:  عنه اهلل رضي كعب قال

 . فراشه

                                                           
9
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 ووحشة جفا  من النفوس بني ما يزول فيها،  عجيب أثر من هلا ملا اهلدية تقديم-8

 اهلل صلى كان وقد،  واأللفة املودة وتزداد،  النفوس وتصفو،  القلوب ترق وبها، 

 . البخاري رواه.  عليها وُيثيب اهلدية يقبل وسلم عليه

 وعليك – وآثارهما الصاحلة والصحبة السيئة الصحبة يف جا  ما بعض بنييت هذه

 العبد سعادة فمن،  مصاحبتهم على والصرب الصاحلة الصحبة اختيار – اهلل رعاك

 قال،  اجلنة دخول على له عونًا تكن صاحلة رفقة له يقيض أن به اهلل ولطف

 .   71الزمر:  (ُزَمًرا اْلَجنَِّة ِإَلى َربَُّهْم اتََّقْوا الَِّذيَن َوِسيَق: ) تعاىل

  .سويًا يدخلون صحبة فكل ، فرادى اجلنة يدخل أن اهلل يأبى:  القيم ابن قال

 . حبقوقهم والقيام الصاحلني حمبة ورزقنا،  ويرضى حيب ملا إياك و اهلل وفقنا

 

 وسلم وصحبه نبينا على اهلل وصلى
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