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 الحمد ل الموص��وف بص��فات الجلل والكم��ال، ع��الم الغي��ب والش��هادة الك��بير المتع��ال،
 أحمده سبحانه وأشكره على جزيل العط��اء والنع��ام، وأش��هد أن ل إل��ه إل ا وح��ده ل
 شريك له، الملك العلم، وأشهد أن محمد<ا عبده ورسوله سيد النام، ح��ث أمت��ه عل��ى
 اصطفاء الخيار، وحذر من صحبة الش��رار، ص��لى ا وس��لم علي��ه وعل��ى آل��ه الطه��ار،

.وأصحابه الخيار، والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار

أما بعد

 اتقوا ا حق تقاته، واستقيموا على ط��اعته ومرض��اته، فلق��د ن��ادى: فيا أيها المسلمون

 إ�ن�: سبحانه من أناب إليه واستقام بأكرم نداء وأحسن مقال، فق��ال ع��ز ش��أنه

ـ م	وا� ف�ل� خ�وف� ع�ل�يه�م و�ل� ه	م ي�حز�ن	ون�  ـ ل2د2ين� ٱل�ذ2ين� ق�ال'وا� ر�ب-ن�ا ٱلل�ه	 ث'م& ٱست�ق� ـ ب	 ٱل�ج�ن&ة2 خ�  أ'ول�ـئ2ك� أ�صح�

].39-38:البقرة[ ف2يه�ا ج�ز�اء ب�م�ا ك�ان	وا� ي�عم�ل'ون�

 على تحقي��ق التق��وى، والس��تقامة عل��ى- يا عباد ا - أل وإن أعظم ما يعين المسلم 
 نهج الحق والهدى، مصاحبة الخيار، ومصافاة البرار، والبعد ع��ن قرن��اء الس��وء ومخالط��ة

.الشرار

 لن النسان بحكم طبعه البشري يت��أثر بص��فيه وجليس��ه، وتكتس��ب م��ن أخلق قرين��ه
 وخليله، والمرء إنم��ا ت��وزن أخلق��ه، وتع��رف ش��مائله ب��إخوانه وأص��فيائه، كم��ا ق��ال علي��ه

 رواه أب��و داود [))الرجل عل��ى دي��ن خليل��ه فلينظ��ر أح��دكم م��ن يخال��ل((: الصلة والسلم
].والترمذي بإسناد صحيح

 ما من ش��يء أدل عل��ى ش��يء؛ م��ن الص��احب عل��ى: (وقال ابن مسعود رضي ا عنه
).يظن بالمرء ما يظن بقرينه: (، ومن كلم بعض أهل الحكمة)الصاحب

 وجه رسول ا ص��لى ا علي��ه وس��لم ك��ل ف��رد م��ن أف��راد الم��ة إل��ى العناي��ة باختي��ار
 ل تص��احب((: الجلساء الصالحين، واصطفاء الرفقاء المتقين، فقال عليه الصلة والس��لم

].رواه أبو داود والترمذي بإسناد حسن[)) إل مؤمن<ا، ول يأكل طعامك إل تقي

 كما ضرب صلى ا عليه وسلم للمة مثل الجليس الصالح والجليس السوء بشيء
.محسوس وظاهر، كل يدرك أثره وعاقبته، ومقدار نفعه أو ضرره

 فقد أخرج الشيخان عن أبي موسىq الشعري رضي ا عنه أن النبي ص��لى ا علي��ه
 إنما مثل الجليس الصالح والجليس الس��وء كحام��ل المس��ك وناف��خ الكي��ر،((: وسلم قال

 فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإم��ا أن تج��د من��ه ريح<��ا طيب��ة، وناف��خ
 .))الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريح<ا خبيثة

 فيه النهي عن مجالسة م��ن يت��أذى م��ن: (قال المام ابن حجر تعليق<ا على هذا الحديث
).مجالسته في الدين والدنيا، والترغيب في مجالسة من ينتفع بمجالسته فيهما



 فإن من الحزم والرشاد ، ورجاحة العقل وحص��افة ال��رأي، أل يج��الس الم��رء إل م��ن.. لذا 
 يرى في مجالسته ومؤاخاته النفع له في أمر دينه ودني��اه، وإن خي��ر الص��حاب لص��احبه،
 وأنف��ع الجلس��اء عل��ى جليس��ه م��ن ك��ان ذا ب��رx وتق��ى، وم��روءة ونه��ى، ومك��ارم أخلق،
 ومحاسن آداب، وجميل ع��وائد، م��ع ص��فاء س��ريرة، ونف��س أبي��ة، وهم��yة عالي��ة، وتكم��ل

.صفاته ويجل قدره حين يكون من أهل العلم والدب، والفقه والحكمة

 هذه صفات الكمyل من الن��ام ال��ذين ي��أنس به��م الجلي��س، ويس��عد به��م الص��ديق؛.. إذا< 
 لخلصهم في المودة، وإعانتهم على النائبة، وأمن جانبهم من ك��ل غائل��ة، فم��ن وف��ق
 لصحبة من كانت هذه ص��فات وأخلق��ه، وتل��ك ش��مائله وآداب��ه، ف��ذلك عن��وان س��عادته،
 وأمارة توفيقه، فليستمسك بغرزه، وليعض عليه بالنواجذ، وليرع له حق الص��حبة بالوف��اء
 والصدق معه، وتوقيره وإجلله، ومؤانسته حال سروره، ومواساته حال مصيبته، وإع��انته
 عند ضائقته، والتغاضي عن هفواته، والتغافل عن زلته، إذ السلمة من ذلك أمر متع��ذر

.في طبع البشر، وحسب المرء فضل< أن تعد مثالبه ومعائبه

 وإن ش��ر الص��حاب عل��ى ص��احبه، وأس��وأهم أث��ر<ا عل��ى جليس��ه، م��ن ض��عفت دي��انته
 وأخلق��ه، وخبث��ت س��ريرته، ول��م تحم��د س��يرته، م��ن ل ه��مy ل��ه إل ف��ي تحقي��ق م��آربه
 وأهوائه، ونيل شهواته ورغباته، وإن كان على حساب دينه ومروءت��ه، ولربم��ا بل��غ الح��ال
 في بعض هؤلء أل يقيم للدين وزن<ا، ول للمروءة اعتبار<ا، ول يرى للصداقة حق<��ا، فمؤاخ��اة
 هذا وأمثاله ض��رب م��ن الن��ا، وس��بيل م��ن س��بل الش��قا؛ لم��ا ق��د يجلب��ه عل��ى ص��احبه
 وجليس��ه م��ن ش��ر وبلء بص��ده ع��ن ذك��ر ا وط��اعته، وتث��بيطه ع��ن مك��ارم الخلق
 ومقتضيات المروءة، وتعوي��ده عل��ى ب��ذاءة اللس��ان والفح��ش ف��ي الكلم، وحمل��ه عل��ى
 ارتكاب أنواع من الفسق والفجور والخذ ب��ه ف��ي س��بيل الله��و واللع��ب، وض��ياع الوق��ات
 فيم��ا يض��ر ول ينف��ع م��ن أن��واع الملهي��ات والمغري��ات، وتب��ذير الم��وال ف��ي ص��نوف م��ن

.المحرمات

 وليتأمل يا عباد ا في حال من ابتلوا بإدمان المسكرات، وتع��اطي المخ��درات، واق��تراف
 الفواحش والمنكرات، واكتساب الموال المحرمة من ربا ورشوة وغيره��ا م��ن المكاس��ب
 الخبيثة، وما هم عليه من سوء الحال في أنفسهم وأهليهم، وم��ا ك��ان له��م م��ن أس��وأ

.الثر على من يخالطهم ويصافيهم

 فم��ن ش��قاء الم��رء أن يج��الس أمث��ال ه��ؤلء ال��ذين لي��س ف��ي ص��حبته س��وى الحس��رة
 والندامة؛ لنهم ربما أفسدوا عليه دينه وأخلقه، حتى يخس��ر دني��اه وآخرت��ه، وذل��ك ه��و

 و�ي�وم� ي�ع�ض-: الخسران المبين، والغبن الف��احش ي��وم ال��دين، كم��ا ق��ال س��بحانه

 Eب�يل�ول� س	ٱلر&س �ع�م 	ت�ـ ل2م	 ع�ل�ى  ي�د�يه2 ي�ق'ول' ي ل�يت�ن�ى ٱت&خ�ذ   ي و�يل�ت�ا ل�يت�ن�ى ل�م أ�ت&خ2ذ� ف'ل�ناE خ�ل2يلE ٱلظ�

Eذ'ول�ـ ن� خ ـ ن	 ل2لOنس� ].29-27:الفرقان[ ل�ق�د أ�ض�ل�ن�ى ع�ن� ٱلذTك�ر� ب�عد� إ�ذ� ج�اءن�ى و�ك�ان� ٱلش&يط�

 فتلكم يا عباد ا بعض ص��فات م��ن تحس��ن ص��حبتهم م��ن أه��ل ال��بر والتق��ى، واللب��اب
 والنهى، وبعض صفات� من يجب الحذر من مجالستهم م��ن قرن��اء الس��وء وذوي الفس��ق

.والفجور



..والناس بين ذلك على مراتب 

 فمنهم من إلى الخير والفضل أرجى، وآخ��رون إل��ى الش��ر والس��وء أدن��ى، والح��ازم ي��زن
 الناس بميزان الشرع والعقل، فمن غلب خي��ره عل��ى ش��ره، ونفع��ه عل��ى ض��ره، اتخ��ذه

.خليل<، واصطفاه جليس<ا، والعكس بالعكس

 ومن تحرى صحبة الصالحين وحرص على مجالسة المتقين، وفق لذلك عل��ى ق��در نيت��ه
.واجتهاده

 وليتذكر يا عباد ا أن كل صحبة وخلة فمآلها إلى الع��داوة والبغض��اء، إن ع��اجل< أو آجل<،
.إل مؤاخاة المتقين، فإنها الباقية الدائمة لصحابها في الدنيا والخرة

 واس��لكوا س��بيل الراش��دين، وانهج��وا نه��ج المهت��دين ف��ي مؤاخ��اة.. فاتقوا ا عباد ا 
 الصالحين، ومجالسة المتقي��ن، والح��ذر م��ن مجالس��ة الفاس��قين والظ��المين، فق��د ق��ال

]67:الزخرف[ ٱل�خ2لء ي�وم�ئ2ذZ ب�عض	ه	م ل2ب�عضX ع�د	وW إ�ل� ٱل�م	ت&ق2ي�: سبحانه

 

 وما هم عليهم من- ول سيما الناشئة-حال كثير من الناس اليوم - رحمكم ا-ولتتأملوا 
 انحراف في العقائد والخلق، وفساد في السلوك والداب، ل��تروا أن م��رد ذل��ك ومنش��أه
 في الغالب صحبة الشرار وقرناء السوء، من دعاة الباطل والهواء ال��ذي أجلب��وا بخيله��م
 ورجلهم عبر وسائل متنوعة، وقنوات مختلفة، يبثون الشرور، وينشرون الس��موم؛ ح��تى
 انحرف كثير من ناشئة المسلمين عن جادة الحق والرشاد، وطري��ق الفض��يلة والص��لح،
 وسلكوا مسالك الضللة، ونهجوا دروب الغواية، رغ�م تح��ذير الح��ق ع��ز وج��ل م��ن طاع��ة

 و�ل� ت	ط2ع م�ن أ�غ�ف�ل�ن�ا ق�ل�ب�ه	 ع�ن ذ2ك�ر�ن�ا و�ٱت&ب�ع�: أهل الباطل وذوي الهواء، حيث قال جلy وعل

].28:الكهف[ ه�و�اه	 و�ك�ان� أ�مر	ه	 ف'ر	طEا

 وإن المسئولية لتقع في الدرجة الولى على عاتق الباء والمهات ف��ي العناي��ة بفل��ذات
 الكب��اد، وتنش��ئتهم عل��ى آداب ال��دين وتع��اليم الس��لم، وحفظه��م م��ن قرن��اء الس��وء
 ومخالطة الشرار ووسائل الشر والفساد سعي<ا ف��ي إص��لحهم، وتحقي��ق م��ا يس��عدهم

..في الجل والعاجل، وقيام<ا بما أوجب ا تعالى لهم من رعاية وعناية

 :فتلكم مس��ئولية الداء، ولترعوه��ا ح��ق الرعاي��ة، امتث��ال< لت��وجيه ا ع��ز وج��ل إذ يق��ول

ــد�اد� ل� ــئ2ك�ةa غ2ل�ظa ش2  ي أ�ي-ه�ا ٱل�ذ2ين� ءام�ن	وا� ق'وا� أ�نف'س�ك'م و�أ�هل2يك'م ن�اراE و�ق'ود	ه�ا ٱلن&اس	 و�ٱل�ح2ج�ار�ة' ع�ل�يه�ا م�ل�ـ

].6:التحريم[ ي�عص	ون� ٱلل�ه� م�ا أ�م�ر�ه	م و�ي�ف�ع�ل'ون� م�ا ي	ؤم�ر	ون�

 

..نفعني ا وإياكم بالقرآن الكريم، وبهدي سيد المرسلين 

 أقول قولي هذا، وأستغفر ا لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إن��ه
.هو الغفور الرحيم


