
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

بعضهم    بطبعهاإلنسان    واختاذ  الناس،  له من خمالطة  ولكن  جلساء وأصدقاءالبد  معلوم  ،  الناس  كام هو 

اخلِّي  فمنهم  وطباعهم،  أخالقهم  يف  بقربه    متفاوتون  ُيترضر  الذي  الرديء  ومنهم  بصحبته،  ُينتفع  الذي 

ته وصداقته،   ِض َفَجاَء َبنُو آَدَم صىل اهلل عليه وسلم: ))  قال وِعْشر ُخلَِق آَدُم ِمنر َقبرَضٍة َقَبَضَها ِمنر ََجِيِع األَرر

ََزُن َوبَ  ُل َواْلر هر َوُد َوالسَّ َُر َواألَسر ِض ِمنرُهُم األَْحر ِر األَرر َبِيُث َوالطَِّيُب َعىَل َقدر َ َذلَِك َواخلر  .((ْير

قال: قال صىل اهلل عليه  أيب موسى األشعري    عنفبسبب خليله وقرينه؛    حصل له الضالل وكثّي من الناس  

الركِِّي  وسلم:)) َوَنافِِخ  ِك  اْلرِسر َكَحاِمِل   
ِ
ء ور السَّ َلِيِس  َواْلر الِِح  الصَّ َلِيِس  اْلر َمَثُل  اَم  َأنر  ،إِنَّ ا  إِمَّ ِك  اْلرِسر َفَحاِمُل 

َطِيَبةً  ِرًُيا  ِمنرُه  ََتَِد  َأنر  ا  َوإِمَّ ِمنرُه  َتبرَتاَع  َأنر  ا  َوإِمَّ ِرًُيا    ،ُُيرِذَيَك  ََتَِد  َأنر  ا  َوإِمَّ ثَِياَبَك  ِرَق  ُُير َأنر  ا  إِمَّ الركِِّي  َوَنافُِخ 

 .((َخبِيَثةً 

 حامل  ك  ربكة،ال ّي واخل  تنال منه  اْلليس الصالحف
ٍ
منْشح الصدر  أنك    اْلسك الذي تنتفع بام معه، أقل يشء

فإنه   ،، وما ُيصل من اخلّي الذي يصيبه العبد من جليسه الصالح أبلغ وأفضل من اْلسك منه   برائحة اْلسك

ا أن يعِلمك   ٌة لك؛ فأنت معه يف منفعة، إن رأى أنك  أو  نفعك يف دينك  ما ي إمَّ دنياك، أو ينهاك عامَّ فيه مرضَّ

عىل   فاإلنسان جمبوٌل   ، أرشدك، ويبِّصك بعيوبك، ويدعوك إىل مكارم األخالق بقوله وفعله وحاله مقِّصٌ 

األرواُح ُجنُود والطباع واألرواح جنوٌد جمندٌة كام قال صىل اهلل عليه وسلم: )) االقتداء بصاحبه وجليسه، 

منها   َتنَاَكَر  وما   ، ائَتَلَف  منها  َتَعاَرَف  فام   ، إىل اختلَف جُمَنََّدة  يقود  وبعضها  اخلّي،  إىل  يقود  بعضها  فإن  ((؛ 

 .الِْش 

، فتجدهم يشجعون عىل فعل اْلعايص واْلنكرات، ويفتحون ْلن  الطامة الكربى  فهي   وأما مصاحبة األرشار

ويزِينون   الْشور،  أبواب  وجالسهم  يف  ْلجالسهمخالطهم  َتُدرر  مل  التي  اْلعايص،  همَّ  باهلم   أنواع  وإن   ،

ب  أهون من غّيه،أحدهم  فيه  أنت  ما  األمل، وأن  تأجيل ذلك، وطوَل  نوا عنده  وما ُيصل من    توبٍة، حسَّ

 . خمالطتهم ومعارشهتم أعظم من هذا بكثّي



 

 

ل يف حال أيب طالب ومن كان جيالس، أثر جلسائه عليه يف خامتة أمره وتأمَّ وفيه نزل قوله  ، وكيف رسى 

َببر } :تعاىل ََيرِدي َمنر َيَشاءُ إِنََّك اَل هَترِدي َمنر َأحر نَّ اهللَ 
بن اْلرَُسيَِّب عن أبيه    َسِعيدُ روى  ،  [56]القصص:  {َت َوَلكِ

َوَفاُة َجاَءُه رسول اهللَِّ   : قال تر َأَبا َطالٍِب الر ٍل َوَعبرَد اهللَِّ بن  ،    صىل اهلل عليه وسلم  ْلََّا َحرَضَ َفَوَجَد ِعنرَدُه َأَبا َجهر

ُأَميَّةَ  اهللَِّ  :اهلل عليه وسلمفقال صىل  ،  أيب  ِعنرَد  هبا  َهُد لك  َأشر اهلل كلمه  إال  إَِلَه  اَل  ُقلر  َعِم  ٍل    .يا  َجهر أبو  فقال 

ُأَميَّةَ  أيب  بن  اهللَِّ  اْلرُطَّلِِب   : َوَعبرُد  عبد  ِملَِّة  عن  َغُب  َأَترر َطالٍِب  َأَبا  اهللَّ  ؟يا  رسول  َيَزلر  عليه  فلم  اهلل  صىل 

ِرُضَها عليه وَ  وسلم َوَأَبى   ،ُيِعيُد له تِلرَك اْلرََقاَلَة حتى قال أبو َطالٍِب آِخَر ما َكلََّمُهمر هو عىل ِملَِّة عبد اْلرُطَّلِِب َيعر

َه َعنرَك  :َأنر َيُقوَل اَل إَِلَه إال اهلل فقال  ِفَرنَّ لك ما مل ُأنر َتغر  . صىل اهلل عليه وسلم َأَما واهلل أَلَسر

ه اهلل علينا يف كتابه من حال أهل حتى  وتأمل انتفاع اْلليس الصالح   وإن كان اْلجالُِس كلًبا، وذلك فيام قصَّ

الفتية   هؤالء  جمالسته  بسبب  القرآن  يف  ذكر  الكلب  هلذا  صار  وكيف  كلبهم،  ومعهم  الكهف، 

ُبُهم }الصاْلْي   .{َسَيُقوُلوَن َثاَلَثٌة َرابُِعُهمر َكلر

 .ال يأكل طعامك إال تقّي(( ))ال تصاحب إال مؤمنًا، و  صىل اهلل عليه وسلم:قال 

رنا   من جمالسة أهل السوء، وهنانا عن اْللوس يف جمالسهم التي تنتهك فيها اْلرمات، قال    سبحانه وقد حذَّ

َزُأ هِبَا َفال  }:سبحانه  َتهر َفُر هِبَا َوُيسر ُتمر آَياِت اهللَِّ ُيكر ُعُدوا َمَعُهمر َحتَّى  َوَقدر نزَل َعَليرُكمر يِف الركَِتاِب َأنر إَِذا َسِمعر َتقر

َكافِِريَن يِف َجَهنَّمَ  ِه إِنَُّكمر إًِذا ِمثرُلُهمر إِنَّ اهللََّ َجاِمُع اْلرُنَافِِقَْي َوالر ِ  . {ََجِيًعا  ََيُوُضوا يِف َحِديٍث َغّير

فقال اآلخرة  يف  بعض  من  بعضهم  وبراءة  اْللساء  هؤالء  حال  عن  سبحانه  َمئِذٍ } :وأخربنا  َيور  األِخالُء 

ٍض َعُدوٌّ إاِل اْلرُتَِّقْيَ  ُضُهمر لَِبعر  . [67الزخرف: ]{َبعر

ُسوِل َسبِيالً }قال تعاىل:   ُت َمَع الرَّ َذر ِه َيُقوُل ياَليرَتنِى اختَّ َم َيعُض الظاملُ َعىَل َيَدير عن ابن عباس ريض اهلل  ،  {َوَيور

عنهام أن أبا معيط كان جيلس مع النبي صىل اهلل عليه وسلم بمكة ال يؤذيه، وكان بقية قريش إذا جلسوا معه  

ئب عنه بالشام، فقالت قريش: صبأ أبو معيط، وقدم خليله من الشام لياًل،  آذوه، وكان أليب معيط خليل غا

فقالت: أشد مما كان أمرا أبو معيط، فحيَّاه، فلم يردَّ عليه التحية،   ما فعل حممد مما كان عليه؟ : فقال المرأته

قال:   َأَوقد فعلتها قريش؟ :  قال كيف أرّد عليك حتيتك وقد صبوت؟ :  فقال  مالك ال ترّد عيلَّ حتيَّتي؟ :  فقال

قال  فعلت؟ :نعم،  أنا  إن  صدورهم  يربئ  ما   فام  بأخبث  وتشتمه  وجهه  يف  وتبصق  جملسه  يف  تأتيه  قال: 

تعلمه من الشتم، ففعل، فلم يزد صىل اهلل عليه وسلم أن مسح وجهه من البصاق، ثم التفت إليه فقال: إن 

 .وجدتك خارًجا من جبال مكة أرضبر عنقك صرًبا 



 

 

أصحابه  فلام         له  فقال  َيرج،  أن  أبى  أصحابه  وخرج  بدر  يوم  وعدين :كان  قد  قال:  معنا،                  اخرج 

هذا الرجل إن وجدين خارًجا من جبال مكة أن يرضب عنقي صرًبا، فقالوا: لك َجل أْحر ال يدرك، فلو 

َت عليه، فخرج معهم، فلام هزم اهلل اْلْشكْي وحل به َجله يف جدد من األر رر
ض، فأخذه  كانت اهلزيمة طِ

قال:   تقتلني من بْي هؤالء؟:  صىل اهلل عليه وسلم أسًّيا يف سبعْي من قريش، وقدم إليه أبو معيط، فقال

 .اآلية  هنعم، بام بصقت يف وجهي، فأنزل اهلل في

  ْي: التي جينيها الصديق من جمالسة الصاْل  الفوائد والثمرات  من 

َرَة َقاَل حديث  تشمله بركة جمالسهم، وإن مل يكن عمله بالًغا مبلغهم، كام دلَّ عىل ذلك    - َقاَل صىل    : َأبِى ُهَرير

ُكُروَن اهللََّ : )) اهلل عليه وسلم  َيذر ًما  َقور َوَجُدوا  َفإَِذا  ِر،  الِذكر َل  َأهر َيلرَتِمُسوَن  َيُطوُفوَن يِف الطُُّرِق،  َماَلئَِكًة    إِنَّ هللَِِّ 

وا إِىَل َحاَجتُِكمر تَ  ا َهُلمُّ َيا . نَاَدور نر  الدُّ
ِ
اَمء نَِحتِِهمر إِىَل السَّ وهَنُمر بَِأجر َلُم ِمنرُهمر  .َقاَل َفَيُحفُّ َو َأعر ُمر َوهر َأهُلُمر َرهبُّ َما   َقاَل َفَيسر

ِعَباِدي وَنَك :  َقاُلوا؟  َيُقوُل  َوُيَكرِبُ يِن  .َوُيَمِجُدوَنَك َوَُيرَمُدوَنَك    ُيَسِبُحوَنَك  َرَأور َهلر  َفَيُقوُل    : َقاَل   ؟ َقاَل 

يِن  َك . َقاَل َفَيُقوُل َوَكيرَف َلور َرَأور َك َكاُنوا َأَشدَّ َلَك ِعَباَدًة ، َوَأَشدَّ   ؟َفَيُقوُلوَن الَ َواهللَِّ َما َرَأور َقاَل َيُقوُلوَن َلور َرَأور

بِيحً  َتسر َلَك  َثَر  َوَأكر  ، رِجيًدا  مَت َقاَل .  اَلَك  َها  َرَأور َوَهلر  َيُقوُل  َقاَل   . َنََّة  اْلر َأُلوَنَك  َيسر َقاَل  َأُلويِن  َيسر َفاَم  َيُقوُل  َقاَل 

َها َرَأور َما  َرِب  َيا  َواهللَِّ  َكاُنوا   . َيُقوُلوَن الَ  َها  َرَأور ُمر  َأهنَّ َلور  َيُقوُلوَن  َقاَل  َها  َرَأور ُمر  َأهنَّ َلور  َفَكيرَف  َيُقوُل  َأَشدَّ  َقاَل 

َبةً  َظَم فِيَها َرغر ًصا، َوَأَشدَّ هَلَا َطَلًبا، َوَأعر ُذوَن َقاَل َيُقوُلوَن ِمَن النَّاِر . َقاَل َيُقوُل َوَهلر  .  َعَليرَها ِحرر َقاَل َفِممَّ َيَتَعوَّ

َها َها َقاَل َيُقوُلوَن الَ َواهللَِّ َما َرَأور َها  .َرَأور َها َكاُنوا َأَشدَّ ِمنرَها فَِراًرا،   َقاَل َيُقوُل َفَكيرَف َلور َرَأور َقاَل َيُقوُلوَن َلور َرَأور

ُت هَلُمر  َوَأَشدَّ هَلَا خَمَاَفةً  ِهُدُكمر َأِنى َقدر َغَفرر َقاَل َيُقوُل َمَلٌك ِمَن اْلرَاَلئَِكِة فِيِهمر ُفاَلٌن َليرَس ِمنرُهمر   . َقاَل َفَيُقوُل َفُأشر

َقى هِبِمر َجلِيُسُهمر َقا .إِنَّاَم َجاَء ِْلَاَجةٍ  َُلَساُء الَ َيشر  ((. َل ُهُم اْلر

َرَة َعِن النَّبِِي صىل اهلل    : االقتداء هبم - َأبِى ُهَرير فاْلرء عىل دين خليله  وطبع صاحبه، وأخالق جليسه، َعنر 

َينرُظرر َأَحُدُكمر َمنر : )) َقاَل  عليه وسلم ُء َعىَل ِديِن َخلِيلِِه َفلر  ((. َُيَالُِل اْلرَرر

بعيوبك - نحو    يّبّصك  فتنطلق  عندك،  النقص  مواضع  عىل  وما  اإلويدلك  أخيه،  مرآة  فاْلؤمن  صالح، 

َرَة َقاَل صىل اهلل عليه وسلم  آُة َأِخيِه َفإِنر َرَأى  :))أصدق اْلرآة فهي ال َتامل أحًدا، َعنر َأبِى ُهَرير إِنَّ َأَحَدُكمر ِمرر

 ((. بِِه َأًذى َفلرُيِمطرُه َعنرهُ 

ينتهك لك حرمة، ويدافع عنك فُيفظك يف حرضتك ومغيبك،   - إىل نّصته،  وقت  ال  فيها  يقول   حتتاج 

                                        عليك بإخوان الصدق، فعش يف أكنافهم؛ فإهنم زين يف الرخاء وُعدة يف :  عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه 



 

 

ولبالءا األمْي،  ،  إال  صديقك،  واحذر  ك،  عدوَّ واعتزل  يعنيك،  ال  فيام  تتكلم  َيشى ال  من  إال  أمْي             وال 

اهلل عزَّ وجلَّ ويطيعه، وال متش مع الفاجر فيعِلمك من فجوره، وال تطلعه عىل رِسك، وال تشاور يف أمرك  

 إال الذين َيشون اهلل سبحانه((. 

َواَن   تنتفع بدعائهم  - َواَن َقاَل بن  يف ظهر الغيب يف حياتك وبعد مماتك، فَعنر َصفر برِن َصفر ُت   :َعبرِد اهللَِّ  َقِدمر

 َ  َفَقاَلتر َأُتِريُد اْلر
ِ
َداء رر ُت ُأمَّ الدَّ ُه َوَوَجدر  يِف َمنرِزلِِه َفَلمر َأِجدر

ِ
َداء رر اَم َفَأَتيرُت َأَبا الدَّ . قَ الشَّ َعاَم َفُقلرُت َنَعمر اَلتر  جَّ الر

ٍ َفإِنَّ النَّبِيَّ صىل اهلل عليه وسلم  ُع اهللََّ َلنَا بَِخّير َتَجاَبٌة  :  َكاَن َيُقوُل   َفادر َغيرِب ُمسر ِر الر لِِم ألَِخيِه بَِظهر  اْلرُسر
ِ
ء َوُة اْلرَرر َدعر

ُل  ٍ َقاَل اْلرََلُك اْلرَُوكَّ اَم َدَعا ألَِخيِه بَِخّير ٌل ُكلَّ كام أنك تنتفع بمحبتهم  ((.   بِِه آِمَْي َوَلَك بِِمثرلٍ ِعنرَد َرأرِسِه َمَلٌك ُمَوكَّ

ٍض َعُدوٌّ إاِلَّ اْلرُتَِّقْيَ }:   وخلتهم يف اآلخرة، قال تعاىل ُضُهمر لَِبعر َمئٍِذ َبعر ُء َيور َِخالَّ  [68 – 67الزخرف: ]{األر

اليَِنِ َقاَل َدَخلرُت   سبب ْلحبة اهلل-  َور ِريَس اخلر اِق الثَّنَاَيا َوإَِذا النَّاُس  فَعنر َأبِى إِدر َق َفإَِذا َأَنا بَِفًتى َبرَّ ِجَد ِدَمشر َمسر

ُت َعنرُه َفِقيَل َهَذا ُمَعاُذ بر  نَُدوُه إَِليرِه َوَصَدُروا َعنر َرأريِِه َفَسَألر  َأسر
ٍ
ء َتَلُفوا يِف يَشر َلُه إَِذا اخر َغُد   ُن َجَبلٍ َحور َفَلامَّ َكاَن الر

ُت  َفَوَجدر ُت  رر ُت َهجَّ َفَسلَّمر ِهِه  َوجر ِقَبِل  ِمنر  ِجئرُتُه  َصاَلَتُه  َقََض  إَِذا  َحتَّى  ُتُه  َتَظرر َفانر ُيَصىِل  ُتُه  َوَوَجدر َسَبَقنِي  َقدر     

إِيِن ألُِحبَُّك هللَِِّ َعزَّ َوَجلَّ  َعَليرهِ  َلُه َواهللَِّ  َفَقاَل آهللَِّ فقلُت   .َفُقلرُت  َفُقلرُت آهللَِّ.  بَِحبرَوِة ِرَدائِي  َفَقاَل آهللَِّ  َفَأَخَذ  آهللَِّ. 

ُت َرُسوَل اهللَِّ صىل اهلل عليه وسلم َيُقوُل  َقاَل اهللَُّ َعزَّ َوَجلَّ َوَجَبتر حَمَبَّتِي    :َفَجَبَذيِن إَِليرِه َوَقاَل َأبرِْشر َفإِيِن َسِمعر

ُمَتَحاِبَْي يِفَّ َواْلرَُتَجالِِسَْي يِفَّ َواْلرَُتَزاِوِريَن    ((يِفَّ َواْلرَُتَباِذلَِْي يِفَّ لِلر

وباْلملة فاْلليس الصالح منفعة لك من كل وجه، ورصيد سمعة طيبة حسنة بْي العباد يف الدنيا؛ فأنت  

 . صديق فالن الصالح، ورصيد أجر وثواب عند اهلل سبحانه وتعاىل بْي الناس

 

 واْلمد هلل رب العاْلْي 

 

 

 

 

 


