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  المقدمة 
َوَمْن أَْعَرَض َعْن ِذكْرِي فَإِنَّ لَـُه َمِعيَشـةً َضـْنكاً    {احلمد هللا القائل 

  طـه } )١٢٤( َوَنْحُشُرُه َيْوَم الِْقَياَمِة أَْعَمى
عنه  أعرضف هوما أنزله على رسول هخالف أمرمن فاهللا تعاىل بني أن 
، فـال   ضنكا يف الـدنيا  ريه هداه فإن له معيشةوتناساه وأخذ من غ

، وإن  ، بل صدره ضيق حرج لضالله طمأنينة له وال انشرح لصدره
، فإن قلبه  تنعم ظاهره ولبس ما شاء وأكل ما شاء وسكن حيث شاء
، فال يزال يف  ما مل خيلص إىل اليقني واهلدى فهو يف قلق وحرية وشك

  ١ هذا من ضنك املعيشةوريبة يتردد 
َمْن َعِملَ َصاِلحاً من ذَكَرٍ أَْو أُْنثَٰى َوُهـَو  { هلعلى قومد ه تعاىل احللو

ْحَسـنِ َمـا كَـاُنواْ    ُمْؤِمٌن فَلَُنْحيَِينَُّه َحَياةً طَيَبةً َولََنْجزَِينَُّهْم أَْجَرُهم بِأَ
  }َيْعَملُونَ

  ٢ واحلياة الطيبة توفيقه إىل الطاعات فإا تؤديه إىل رضوان اهللا

                              
 ابن كثري ١

  القرطيب ٢
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وعد من اهللا تعاىل ملن عمل صاحلاً وهو العمل املتابع لكتاب اهللا هذا 
، من بين آدم  تعاىل وسنة نبيه صلى اهللا عليه وسلم من ذكر أو أنثى

، وأن هذا العمل املأمور به مشروع مـن   وقلبه مؤمن باهللا ورسوله
، وأن جيزيه بأحسن ما عمله  عند اهللا بأن حيييه اهللا حياة طيبة يف الدنيا

، واحلياة الطيبة تشمل وجوه الراحة من أي جهـة   الدار اآلخرة يف
  كانت

ال حيب رجل قوماً إال حشر {والصالة والسالم على رسول اهللا القائل
  ٣} معهم

فهذه الرسالة أفطن من خالهلا املرء ليبغض السوء ويسعى أما بعد    
لى أهـل  لتجنبه حىت ال حيشر مع أهله وأُمني فيه الرغبة يف اإلقبال ع

اخلري والصالح وحمبتهم ليحشر معهم ويبلغ مبحبتهم حـب اهللا لـه   
  فينال فالح الدنيا واآلخرة

  عبد القادر بن حممد بن حسن أبو طالب / كتبها

                              
   ٣٠٣٧صححه األلباين يف الترغيب ،  ٦/٢٩٣ويف األوسط  ٢/١١٤الطرباين يف الصغري  ٣
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   عالج
  أصدقاء السوء بالصحبة الطيبة

  :هناك أسباب كثرية تدفع باملرء إىل املعصية مع ضعف إميانه ومنها 
مشاكل اجتماعية سواء كانت مع الوالد أو الوالدة أو كالمهـا أو   *

  مع اإلخوان أو مع الزوجة أو األوالد 
  مشاكل نفسية عنده أو من الضغوط اخلارجية* 
  حب التجربة * 

  تدفع باملرء إىل املعاصي قد وغري ذلك من األسباب اليت 
ون لكن كل هذه األسباب قد ميكن أن تبقى كامنـة عنـد املـرء د   

لوال السبب الرئيسي وهو صاحب السوء الذي ،  التنفيذ والتكرار 
  ساعد على تنفيذ املعصية األوىل مع البعد عن اهللا 

بصديق السوء ويقتاد به يف  عندما يتأثر املرء بعد وقوعه يف املعصيةو
 ألن صـاحب السـوء  املعصية يسحبه صاحب السوء إىل مواقعـه  

الصـاحب سـاحب   منه والسوًء  يف تأثرياًإرادة وبشخصيته أقوى 
يتحول املرء الذي كانت فطرته طيبة ليكون من أعضاء السـوء مث  ف

  يكرر هو ما فعل به مع غريه وهكذا
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اليت يقي ـا  اآليات واألحاديث نصوص بوهلذا فإن الشريعة جاءت 
  املرء نفسه من الوقوع يف شراك صحبة السوء
لواقع يف السوء نفسـه  وجاءت أيضاً بالنصوص اليت ينتشل ا املرء ا

  من صحبة السوء لريجع إىل صوابه وينصلح حاله
 عـالج وما أتت به الشريعة من النصوص اليت سنذكرها فهو مـن  

يشمل الرسالة و عنوانكما هو بني يف  أصدقاء السوء بالصحبة الطيبة
  من الناس  صنفنيالعالج ل

  من أصدقاء السوء  لضرراألول من يتعرض أو تعرض  صنفال
  الثاين صاحب السوء نفسه  صنفوال

  : مبحث على النحو التايل  كل صنف يف عالجوجعلنا 
  املبحث األول حلماية املرء من صديق السوء 

املبحث الثاين لتغري املرء وتبديل حاله من صاحب سـوء لآلخـرين   
  ليكون صاحب يف اهللا 
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  المبحث األول 
  محاية املرء من صديق السوء

  ويشمل
  ضرر من أهل السوءاملرء الذي ت

  أهل السوء ضرراملرء املتعرض ل
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  حماية المرء من صديق السوء
املرء املتعرض إليذاء أهـل  و املرء الذي تضرر من أهل السوء يشمل
   السوء

حـىت   خطورة وغاية صديق السـوء وكالمها حيتاج يف محايته معرفة 
  يتفطن ويعلم كيف يتعامل معهم حلماية نفسه منهم 

  غاية صديق السوءمعرفة خطورة و
  خطورة صديق السوء

أنه يعرف مداخل صاحبه وكيف يؤثر عليه وكيف يلعب يف رأسـه  
وأفكاره فُيفسد عليه صالحه أو حيول بينه وبني توبته حىت يبقيـه يف  

  دوامة املعاصي وكثرياً ما يستغله فيجعله أداة للشر والفساد
  غاية صديق السوء

وخاصـة  ، ه أحط وأخس منه صديق السوء ال يريد أال أن يرى غري
عندما يرى غريه يف صالح بعد توبة وما جيده من تقدير اتمع لـه  
لتركه املعاصي والدعاء له بالثبات وهو يبقى مبغوضـاً يف اتمـع   

  لفساده وينظر اتمع له نظرة سوء 
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فتجده يستغل معرفته ملداخلـه  ، إن صديق السوء ال يرضى بذلك 
ل بينه وبني توبته ليفسد عليه صالحه كمـا  فيلعب يف رأسه حىت حيو

  لعب هو أو غريه من أصدقاء السوء عندما أدخلوه دوامة املعاصي 
وتظهر خطورة أصدقاء السوء على الواقعني يف إدمان املخدرات فإن 
أغلبهم إن مل يكن مجيعهم قد دخلوا هذه الدوامة بسبب صديق سوء 

تعاطي املخدر فإنـه مل  ومهما كانت األسباب اليت جعلته يقبل على 
يعرف املادة املخدرة واحلصول عليها والترغيب فيها إال من صاحب 
سوء أرشده إليها فأوقع به وأدخله يف املخدرات ولوال أن بينها لـه  
صديق سوء لظل بعيداً عن املخدرات ألنه ولد وترىب على اجلهل ا 

  حىت بينت له من أهل السوء   
عني يف املخدرات الرجـوع إىل اهللا فـإن   وعندما يريد أحد من الواق

أصدقاء السوء يبذلون كل وسعهم ليفسدوا عليه ذلك سواء بتقدمي 
مستغلني ضـعفه  ، الدعم أو تزيني التعاطي والصحبة وما يتبع ذلك 

أمام املعصية وتعرضه للمشاكل اليت دفعت به للمخدرات أو تعرضه 
  يف انتكاسه  للشوق يف حداثة توبته ورجوعه إىل اهللا فيوقعوه

  لذا ال بد للمرء التفطن ألصحاب السوء كي حيمي نفسه منهم
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 المرء المتعرض ألضرار أهل السوء ال بد أن يكون
  فطناً

  العائد إلى اهللاوكذا 
، العائد إىل اهللا ال بد أن يكون فطناً وال يكن أُلعوبة ألصدقاء السوء 

  هذا يدخله دوامة املعاصي وهذا يفسد عليه توبته
حذر املرء من ثقته يف قدراته ورجاحة فكره وأن أحداً ال يستطيع ولي

وليعلم أنه مهما كانت قدراته فإنه مأمور ، أن يؤثر عليه من أصدقائه 
باجتناب أصدقاء السوء وهو من باب درء املفاسد ومهمـا كانـت   

  قدراته فصديق السوء يعرف كيف يلعب برأسه 
ه رجاحة عقل ومكانـة  وهذه قصص تبني للمرء أن هناك من كان ل

وسيادة يف قومه وأراد ترك السوء فأىب صديق سوئه إال أن يبقى على 
  سوئه فلعب برأسه حىت مات على الكفر والعياذ باهللا 
@õbúŠ@‡yc@ñÌ¾a@åi@‡îÛìÛa@ò—Ó@p†bë”í‹Ó@ @

  كان قد دخل على أيب بكر الصديق بن أيب قحافة فسأله عن القرآن 
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عجبا ملا يقول ابن أيب كبشة يقصد رسول فلما أخربه خرج فقال يا 
اهللا صلى اهللا عليه وسلم واهللا ما هو بشعر وال بسحر وال ذا مـن  

  اجلنون وإنَّ قوله ملن كالم اهللا 
وجاء الوليد بن املغرية إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقـرأ عليـه   

  القرآن فكأنه رق له 
م يقرأ القرآن قال الوليد الوليد ملا مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل

واهللا لقد مسعت منه كالما ما هو من كالم اإلنس وال مـن كـالم   : 
وإنه ليعلو وال يعلى عليه ، وإن عليه لطالوة ، وإن له حلالوة ، اجلن 

  فبلغ ذلك قريش. وما يقول هذا بشر، 
وكان يقال للوليـد  . صبأ الوليد لتصبون قريش كلها: قالت قريش 

  رحيانة قريش
لغ ذلك أبو جهل بن هشام فقال أنا واهللا أكفيكم شأنه ألنه صاحبه فب
٤  

                              
صديق سوئه مل يرضى أن يرى الوليد يترك سوء الكفر وينصلح حاله باإلسالم فتكفل شأنه ألنه خله  ٤

  يعرف مداخله وكيف يلعب بأفكاره
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فانطلق أبو جهل بن هشام فمضى إيل الوليد حىت دخل عليـه بيتـه   
ومايل ال أحـزن مث  : فقال له. مايل أراك حزينا: وأتاه حزينا فقال له 

قال أبو جهل بن هشام للوليد أي عم إن قومك يريدون أن جيمعـوا  
ل مل ؟ قال يعطونكه وهذه قريش جيمعون لـك نفقـة   قا. لك ماالً 

، يعينونك ا على كرب سنك ويزعمون أنك زينـت كـالم حممـد    
  وتدخل على ابن أيب كبشة وابن أيب قحافة لتنال من فضل طعامهما  

مث قال قد علمت قريش ، فغضب الوليد وقال أقد حتدث به عشرييت 
  أين 

فقل فيه قوال يعلم : ال أبو جهلأكثرها ماال فأنتم تعرفون قدر مايل ق
قومك أنك منكر ملا قال وأنك كاره له قال فماذا أقول فيه واهللا مـا  
منكم رجل أعلم باألشعار مين وال أعلم برجـزه وال بقصـيده وال   
بأشعار اجلن واهللا ما يشبه الذي يقوله حممد شيئا من هـذا واهللا إن  

وإنه ليعلو وما يعلـى  لقوله الذي يقوله حلالوة وإنه ليحطم ما حتته 
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عليه قال أبو جهل واهللا ال يرضي قومك حىت تقول فيه قال فـدعين  
  ٥حىت أفكر فيه 

فلما فكر خرج عليهم يف دار الندوة وهم جيمعوا رأيهم على قـول  
يقولونه يف الرسول صلى اهللا عليه وسلم قبل أن يقدم عليهم وفـود  

آخرون كاهن  العرب للحج ليصدوهم عنه فقال قائلون شاعر وقال
وقال آخرون جمنون كل هذا والوليد يفكر فيما يقوله فيـه وتكـرب   

فهل رأيتموه قط خينـق  ، الوليد وقال أنتم تزعمون أن حممدا جمنون 
فهل رأيتموه نطق بشعر ، وتزعمون أنه شاعر : قال، ال واهللا : قالوا

فتزعمون أنه كذاب فهل جربتم عليه كذبا : قال. ال واهللا: قط قالوا
فتزعمون أنه كاهن فهل رأيتموه تكهن قط : قال. ال واهللا: قط قالوا

ال : ولقد رأينا للكهنة أسجاعا وختاجلا فهل رأيتموه كذلك قـالوا ، 
وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم يسمى الصادق األمني مـن  . واهللا

، مث نظر ، فما هو ففكر يف نفسه : فقالت قريش للوليد. كثرة صدقه

                              
مث يوجهه ألن ُينكر ما أقبل عليه ، م أنه أغىن قريش فلينظر كيف لعب برأسه ؟ ماذا قال له ؟ وهو يعل ٥

  من صالح إرضائاً ألهل الفساد
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أما رأيتموه يفرق بني الرجل وأهله ! ل ما هو إال ساحرفقا، مث عبس 
  وولده ومواليه فقال هذه املقولة فتوعده اهللا وأنزل فيه 

َوَبنَِني )١٢(َوَجَعلُْت لَُه َمالًا َمْمُدودا)١١(ذَْرنِي َوَمْن َخلَقُْت َوِحيدا{
كَلَّا إِنَّـُه  )١٥(يَدثُمَّ َيطَْمُع أَنْ أَزِ)١٤(َوَمهَّْدُت لَُه َتْمهِيدا)١٣(ُشُهودا

فَقُِتلَ )١٨(إِنَُّه فَكََّر َوقَدََّر)١٧(َسأُْرِهقُُه َصُعودا)١٦(كَانَ ِلآَياِتَنا َعنِيدا
ثُـمَّ َعـَبَس   )٢١(ثُمَّ َنظَـرَ )٢٠(ثُمَّ قُِتلَ كَْيَف قَدََّر)١٩(كَْيَف قَدََّر

إِلَّـا ِسـْحٌر   فَقَـالَ إِنْ َهـذَا   )٢٣(ثُمَّ أَْدَبَر َواْسـَتكَْبرَ )٢٢(َوَبَسَر
  ٦   املدثر} )٢٦(َسأُْصِليِه َسقََر)٢٥(إِنْ َهذَا إِلَّا قَْولُ الَْبَشرِ)٢٤(ُيْؤثَُر

، ومات على الكفر وخيلد يف النار بسبب من ؟ بسبب صديق السوء 
بعد أن كاد يسلم لكن صديق السوء ألنه شخصية خبيثة ال يرضـى  

ى احد بل ما يبتغيـه  إال أن جيد غريه أحط منه وال يقتصر إفساده عل
أبو جهل بسببه الكثري ماتوا علـى  ، الناس كلها أحط منه  أن يرى

  الكفر والشرك وليس الوليد فقط فهذا ما فعله مع أبو طالب 

                              
من سورة املدثر وغريمها مـن   ٢٦ – ١١القصة ذكرها ابن كثري و القرطيب عند تفسري اآليات من  ٦

  أصحاب كتب التفسري وقد مجعت القصة من جمموعة روايات بالسياق املذكور
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áÜë@éîÜÇ@a@óÜ–@Þì‹Ûa@áÇ@kÛb @ìic@ò—Ó@ @
الذي كـان  جده عبد املطلب وهو الذي كفل رسول اهللا بعد موت 

لعمر مثان سنني فكفله أبو طالب مث مل يزل تويف وله من ا يكفله حىت
حيوطه وينصره ويرفع من قدره ويوقره ويكف عنه أذى قومه بعد أن 
ابتعثه اهللا على راس أربعني سنة من عمره هذا وأبو طالب على دين 

  قومه من عبادة األوثان 
صلى اهللا عليه وسلم قد خرج إىل الكعبة يومـا  أنه لنيب فمن نصرته ل
من يقوم لعنه اهللا لي فلما دخل يف الصالة قال أبو جهل وأراد أن يص

إىل هذا الرجل فيفسد عليه صالته فقام ابن الزبعري فأخذ فرثا ودما 
نتفل النيب صلى اهللا عليه اوجه النيب صلى اهللا عليه وسلم ف فلطخ به
صالته مث أتى أبا طالب عمه فقال يا عم أال ترى ما فعل يب  وسلم من

 لى اهللا عليه وسـلم من فعل هذا بك فقال النيب صأبو طالب  فقال
أبو طالب ووضع سيفه على عاتقه ومشي عبد اهللا بن الزبعري فقام 

قد أقبل جعل القوم ينهضون  معه حىت أتى القوم فلما رأوا أبا طالب
أبو طالب واهللا لئن قام رجل جلللته بسيفي فقعدوا حـىت دنـا    فقال

عبد اهللا بن الزبعري فأخذ  هذا فقالإليهم فقال يا بين من الفاعل بك 
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أبو طالب فرثا ودما فلطخ به وجوههم وحلاهم وثيام وأساء هلـم  
فقال النيب صلى  القول فرتلت هذه اآلية وهم ينهون عنه وينأون عنه

وما هي قال متنع قريشا أن  يا عم نزلت فيك آية قالاهللا عليه وسلم 
واهللا لـن يصـلوا إليـك     أبو طالب تؤذيين وتأىب أن تؤمن يب فقال

جبمعهم حىت أوسد يف التراب دفينا فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة 
وابشر بذاك وقر منك عيونا ودعوتين وزعمت أنك ناصحي فقـد  
صدقت وكنت قبل أمينا وعرضت دينا قد عرفت بأنه من خري أديان 

  ٧حذار مسبة لوجدتين مسحا بذاك يقينا  الربية دينا لوال املالمة أو
أبو طالب يرسل كل يوم مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  وكان

فقال  رجاال من بين هاشم حيرسونه حىت نزل واهللا يعصمك من الناس
يا عماه إن اهللا قد عصـمين مـن اجلـن    النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ٨ واإلنس فال أحتاج إىل من حيرسين

                              
  ٦/٣٨٠القرطيب  ٧
  ٦/٢٣١ القرطيب ٨
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ه وسلم أن وعندما جاء موت أبو طالب أراد رسول اهللا صلى اهللا علي
  ينفعه ملا قدمه من نصرة لرسول اهللا يف دعوته

أبا طالب الوفاة أتاه  ملا حضرت{: فعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال 
النيب صلى اهللا عليه وسلم وعنده أبو جهل بن هشام وعبد اهللا بن أيب 

أي عـم إنـك   : أمية ، فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم  
سنهم عندي يداً وألنت أعظم حقاً علي مـن  أعظمهم علي حقاً وأح

والدي فقل كلمة جتب لك علي ا الشفاعة يوم القيامة قل ال إله إال 
  اهللا 

أترغب عن ملـة  : فقاال له أبو جهل بن هشام وعبد اهللا بن أيب أمية 
عبد املطلب ؟ فسكت فأعادها عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

طلب فمات ، فقال النيب صلى اهللا عليـه  أنا على ملة عبد امل: فقال 
َما كَانَ {  :ألستغفرن لك ما مل أنه عنك فأنزل اهللا عز وجل : وسلم 

ِللنَّبِيِّ َوالَِّذيَن آَمُنوا أَنْ َيْسَتْغِفُروا ِللُْمْشرِِكَني َولَْو كَاُنوا أُْوِلي قُْرَبى ِمْن 
  ٩}التوبة   } )١١٣(َجِحيمَِبْعِد َما َتَبيََّن لَُهْم أَنَُّهْم أَْصَحاُب الْ

                              
   ٢٠٣٥ سنن النسائيصححه األلباين يف صحيح ، وصححه وفقه الذهيب  ٣٣٦/  ٢احلاكم  ٩
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التوبة ال تنفع عند الغرغرة لكن رسول اهللا وعده بالشفاعة إن أتـى  
يعلم أا الكلمة احلق وحتركت شـفتاه   أبو طالببكلمة التوحيد و

يريد أن يأيت ا فلم يهنيه صديق سوئه أبو جهل على اإلتيـان ـا   
بل على . ال  قال؟ ويعرف مداخله فقال له أتترك دينك ودين آبائك 

ومات أبو طالب على الكفر وخيلد يف النار بسبب ،  ملة عبد املطلب
  من ؟ بسبب صديق السوء

فنفوس أصدقاء السوء ال هتدأ إذا وجدت إنسان يترك السوء ويبتغي 
  الصالح حىت ترده مرة أخرى للسوء كما حدث لعقبة بن أيب معيط
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ÁîÈß@ïic@åi@òjÔÇ@ò—Ó@ @
من وجهاء قريش وكان هو وأمية بن خلـف  عقبة بن أيب معيط كان 

، وكان عقبة جيالس النيب صلى اهللا عليه وسـلم  ، اجلمحي خليلني 
مبكة ال يؤذيه ، وكان رجالً حليماً ، وكان بقية قريش إذا جلسـوا  

ودعا رسول اهللا ، معه آذوه ، وكان قد صنع وليمة فدعا إليها قريشا 
وكـره عقبـة أن   ، ن يسلم صلى اهللا عليه وسلم فأىب أن يأتيه إال أ

، يتأخر عن طعامه من أشراف قريش أحد فأسلم ونطق بالشـهادتني  
فأتاه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأكل من طعامه وكان خليـل  

صبأ أبـو  : أيب معيط أمية بن خلف غائب عنه بالشام فقالت قريش
ط؟ ما فعل خليلي أبو معي: معيط ، وقدم خليله من الشام ليالً ، فقال

صبأ، فبات بليلة سوء ، فلما أصبح أتاه أبو معيط ، فحياه ، : فقالت
كيف : مالك ال ترد علي حتييت؟ ، فقال: فلم يرد عليه التحية ، فقال

أو قد فعلتها قريش؟ قال نعم : أرد عليك حتيتك ، وقد صبوت؟ قال
رأيت عظيما أال حيضر طعامي رجل من أشراف قريش : ، فقال عقبة

وجهي من وجهك حرام إن لقيت حممدا قـال أبـو   : له أميةفقال ، 
ال أرضـى  : فما يربيء صدرك إن أنا فعلته؟ فقال له خليله: معيط 

  
 

 

  عالج
òjîİÛa@òjz—Ûbi@õìÛa@õbÓ‡–c  

حىت ترجع وتأتيه يف جملسه فتبزق يف وجهه ، وتشتمه بأخبث ما تعلم 
من الشتم وتبصق ىف وجهه وتطأ عنقه وتقول كيت وكيت ففعـل  

خلليله وإرضاًء له وملا بصق عقبة يف طاعة ، عدو اهللا ما أمره به خليله 
وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رجع بصاقه يف وجهه وشـوى  

فلم يزل أثر ذلك ، حىت أثر يف وجهه وأحرق خديه ، وجهه وشفتيه 
فنذر النيب صلى اهللا عليه وسلم قتله فلما كـان  ، يف وجهه حىت قتل 

أخـرج  : أصحابهيوم بدر ، وخرج أصحابه أىب أن خيرج ، فقال له 
وعدين هذا الرجل إن وجدين خارجاً من جبال مكـة أن  : معنا ، قال

لك مجل أمحر ال يدرك ، فلو كانت اهلزمية : يضرب عنقي صرباً فقالوا
طرت عليه ، فخرج معهم ، فلما هزم اهللا املشركني ، ومحل به مجله 
 يف جدود من األرض ، فأخذه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أسرياً

أتقتلين من بـني  : يف سبعني من قريش ، وقدم إليه أبو معيط ، فقال
َوَيْوَم  {نعم مبا بزقت يف وجهي ، فأنزل اهللا يف أيب معيط : هؤالء؟ قال

  الفرقان }) ٢٩(َيَعضُّ الظَّاِلُم َعلَى َيَدْيِه 
  وقتل أمية يف املعركة ، فقتله النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم بدر صربا 
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ألنـه خـرب   ، من دالئل نبوة النيب صلى اهللا عليه وسلم  فكان هذا
  عنهما ذا فقتال على الكفر

  ١٠ أشر الرجال رجل قتل نيب أو قتله نيب
فلينظر كيف يؤثر صديق السوء على صديقه فيجعله يطيعه يف فعـل  

  أي شيء يرضيه ولو كان هذا الشيء إيذاء نيب 
الكفـر والشـرك    أبو معيط ارتد بعد أن أتى بالشهادة ومات على
  وخيلد يف النار بسبب من ؟ بسبب صديق السوء

أمل يكن فعل صديق السوء أمية بن خلف بصاحبه عقبة يشاه فعـل  
صديق السوء الذي ال يترك صاحبه حىت يكـره يف أهـل الطاعـة    
والصالح والدين وأهله ويصرفه عن الصالة حىت يتركهـا بالكليـة   

العهد الذي بيننـا وبينـهم    {صلى اهللا عليه وسلم يقول  والرسول
  ١١ }الصالة فمن تركها فقد كفر 

                              
من سورة الفرقان وأخرج ابن مردويه وأبو نعيم يف الدالئل بسـنده   ٢٦الشوكاين يف تفسري اآلية  ١٠

 مجعت هذه القصة من جمموعة رواياتقال السيوطي صحيح وقد 
 سنن ابـن ماجـة  صححه األلباين يف صحيح ، ث حسن صحيح قال هذا حديو ٢٦٢١ الترمذي ١١

١٠٧٩  
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  فالذي ميوت على ترك الصالة كافر خيلد يف النار
ليس هناك فرق بني فعل صديق السوء الذي جيعل صاحبه ميوت على 
ترك الصالة فيخلد يف النار وبني فعل أمية بن خلف أو أبو جهل بن 

يف اإلمكانيات وأحوال هشام إا كلها نفوس فيها خبث واالختالف 
  كل منهم     

فعلى املرء أن جيتنب أصدقاء السوء وال يغتر ويقول أنا مصر علـى  
الصالح وهؤالء ال يستطيعون أن يزعزعوا عزمييت فهذا ال بد له من 
  اجتناب أصدقاء السوء فأنه مىت أتتهم الفرصة يلعبوا برأسه ويفسدوا 

  ذا مع األعشىعليه عزمه على صالح حاله وقد حدث مثل ه
îÓ@ó“Çc@ïÜçb§a@‹Çb“Ûa@ò—Ó@ @

، امسه ميمون بن قيس وكنيته أبو بصري ولقب األعشى لضعف بصره 
مولده ووفاته يف قرية منفوحة وهي اآلن حي من أحياء الريـاض يف  

  جهتها اجلنوبية 
واألعشى من شعراء الطبق الطبقة األوىل ومن أصحاب املعلقات عند 

صـٌناجة  [وتغىن الناس بشعره فلقـب   أهل األدب وذاعت أشعاره
  ]العرب



  
 

 

  عالج
òjîİÛa@òjz—Ûbi@õìÛa@õbÓ‡–c 

وقد أدرك األعشى بعثة النيب صلى اهللا عليه وسلم فأعـد قصـيدة   
وتوجه إىل املدينة املنورة ليعلن إسالمه وميدح النيب الكرمي لكن قريش 
خشيت أن ينضم ببالغته إىل صفوف املسلمني فجمعت له مائة ناقة 

  ١٢وأغرته بالرجوع 
 املدينة ليسلم لقيه بعض املشركني يف الطريـق  األعشى ملا توجه إىل

أين تذهب  فأخربهم بأنه يريد حممداً صلى اهللا عليه وسلم : فقالوا له 
إن خدمـة  : ال تصل إليه ، فإنه يأمرك بالصالة ، فقـال  : ، فقالوا 

: إنه يأمرك بإعطاء املال إىل الفقراء ، فقـال  : الرب واجبة ، فقالوا 
هو : إنه ينهى عن الزىن فقال : ، فقيل له  اصطناع املعروف واجب

فحش وقبيح يف العقل ، وقد صرت شيخاً فال أحتاج إليه ، فقيل له 
! أما هذا فإين ال أصرب عليـه  : إنه ينهى عن شرب اخلمر ، فقال : 

أشرب اخلمر سنة مث أرجع إليه ، فلم يصل إىل مرتله : فرجع ، وقال 
  ١٣مات حىت سقط عن البعري فانكسرت عنقه ف

                              
  ١٤٢٢للعام الدراسي  ٦٦من كتاب األدب للصف األول من املرحلة الثانوية للبنات ص ١٢
  
  من سورة البقرة ٢١٩ذكر القصة القرطيب عند تفسري اآلية  ١٣
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إنه كان مصر وتكلف السفر لكن حني أعلمه صاحب له يف قـريش  
يعلم مداخله أن حممداً حيرم اخلمر رجع فسقط عن بعريه فدقت عنقه 

مات على الكفر والشرك بسبب من ؟ بسبب  ومات أشعر الشعراء
  أصحاب السوء
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 النفسلحماية  السوءية التعامل مع أصدقاء كيف
  منهم

اك أهل السـوء وعـاد إىل اهللا أو مل يقـع يف    املرء سواء وقع يف شب
  شباكهم عليه أن يهجر السوء حىت ال يكون لديه ذريعة ملخالطتهم

  قال صلى اهللا عليه وسلم 
  ١٤}املهاجر من هجر السوء  {

قال تـؤمن   ؟ ما اإلميان {صلى اهللا عليه وسلمسئل رجل رسول اهللا 
ال فأي اإلميـان  ق، باهللا ومالئكته وكتبه ورسله والبعث بعد املوت 

  ١٥} قال هتجر السوء؟ قال فما اهلجرة ، قال اهلجرة ؟ أفضل 
يكون قد قلل من احتكاكه بأهـل السـوء ممـا     لسوءوجر املرء ل

يساعده على اجتنام وما يف اجتنام من محاية نفسـه مـن سـوء    
  مسعتهم وشرر أذاهم 

                              
   ٥٤٩ الصحيحةيف  أللباىنصححه ا،  ٥/٣٨٥املسند  ١٤
  ، ٢/٨٥ الصحيحةيف  أللباىنه  اصحح،  ٤/١١٤املسند  ١٥
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ائدين هللا وبعد هجر السوء يأيت دوره يف محاية نفسه سواء كان من الع
  ومل يقع يف شباكهم على النحو التايل ذاهمأل يتعرضأو ممن 

دور العائد إلى اهللا في حماية نفسه من : أوالً
  أصدقاء السوء

أن يتذكر املرء العائد إىل اهللا عليه أن يتأمل حاله بعد التوبة وقبلها و
، كيف كانت نظرة اتمع له ملا كان خمالطـاً ألصـاحب السـوء    

لذي كان جيده من الناس وعدم تقبلهم له وكيف بتوبتـه  والبغض ا
الصادقة اليت أرجعت به هللا وطاعته جعلته يرضى عن نفسـه حبالـه   

  املعصيةاجلديد يف الصالح بعيد عن 
فإن مثل هذه األمور جتعله يكره العودة إىل املعصية ويفكر يف احملافظة 

 ا أهل السوء على حاله الطيب بني اآلخرين وتكون له دافعية يبعد
  :على النحو التايل  ليكسب آخرته

Q@M@@òÄÜË@ÝØi@õìÛa@Õí‡–@Éß@ÝßbÈní@æc@ @
فيصرف وجهه عند وقوع ، وأن يشعره أنه ال يهتم فيه هو وال أمثاله 

نظره عليه وحيذر من تكرار النظر ومن أي شيء يؤدي إىل تواصـل  
بغلظـة  يبني له أنه ال يريده كأن يقول لـه  ، ويطرده إذا جاء مرتله 



  
 

 

  عالج
òjîİÛa@òjz—Ûbi@õìÛa@õbÓ‡–c 

وكـذا إن  ، وشدة لو حضرت هنا مرة أخرى سأخرب عنك الشرطة 
اتصل به تليفونياً يقول له رقمك مسجل عندي لو اتصـلت مـرة   
أخرى سأخرب الشرطة وإن كرر ايء أو طلبه مرة أخرى بالتليفون 
خيرب الشرطة بالفعل وسيجد عندهم الدور األمين يف محايته ومحايـة  

  من أهل السوءأفراد اتمع وختليصه 
ن أتوا أو إوحيذر من االستحياء الذي مينعه من دفع أصحاب السوء  

،  أحدهم بيته دون دفعهم وردهم بكل غلظة وشدة من أول وهلـة  
يستحي من اهللا الذي أمره باجتناب ، فاحلياء ال بد أن يوضع يف حمله 

ن وجدوا منـه الغلظـة   وال يستحي من أهل السوء فإم إ، السوء 
ويتركوه ويعلموا أن إرادتـه  ، وا عنه وعرفوا أنه فاء من غفلته ابتعد

أما إن مل يستشعروا منه ذلك ، يف احلق قويت فال يسعون للوقوع به 
  ردوه إىل املعصية مرة أخرى وباعدوه عن توبته مهما كانت الظروف 

R@M@@ÂìÌ›Û@‹Èm@bàèß@a@òÇb @óÜÇ@pbjrÛa@ @
لآلخـرة علـى    بطاعة اهللا وتقدميه تمسكالعلى املرء العائد إىل اهللا 

  وعليه بالصرب إن تعرض إليذاءالنعيم 
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وهذه قصة امرأة تركت ما كان عليه قومها من معصية هللا وتعرضت 
لضغوط منهم قي حماولة استرجاعها لكنها ثبتت على طاعـة اهللا ومل  

  تنتكس
@ò—Ó@bèîÏÙ¸@@óÜÇ@ñ‹‚łÛ@áí‡Ômë@a@òÇbİi

@Ýçc@Éß@áîÈäÛaæbî—ÈÛa@@ @
  مزاحمامرأة فرعون آسية بنت 

َضَرَب اللَُّه َمثَلًا ِللَِّذيَن آَمُنوا ِاْمَرأَةَ ِفْرَعْونَ إِذْ قَالَْت َربِّ اْبنِ ِلـي  {َ
ِعْنَدَك َبْيتا ِفي الَْجنَِّة َوَنجِّنِي ِمْن ِفْرَعْونَ َوَعَمِلِه َوَنجِّنِي ِمـْن الْقَـْومِ   

  التحرمي} )١١(الظَّاِلِمَني
، موسى السحرة آمنت امرأة فرعون آسية بنت مـزاحم  ملا غلب  

: فتقـول ، غلب موسى وهـارون  : كانت تسأل من غلب ؟ فيقال
وكان إميان امرأة فرعون قبـل إميـان   ، آمنت برب موسى وهارون 

وعندما أمسع اهللا آسية كالم روح ، امرأة خازن فرعون ماشطة أبنته 
 هلا يف اجلنة لتصرب على ابن امرأة خازن فرعون يبشر أمه مبا أعده اهللا

األذى وقبض اهللا روح امرأة خازن فرعون وكشف الغطاء عن ثواا 
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فازدادت إميانـاً ويقينـاً   ،  ومرتلتها وكرامتها يف اجلنة المرأة فرعون
  وتصديقاً

ما تعلمـون  : فخرج على املأل فقال هلمفأطلع اهللا فرعون على إمياا 
،  إا تعبد رباً غريي: فقال هلم ؟ فأثنوا عليها من آسية بنت مزاحم

مسـر يـديها   فأوتد هلا أوتاداً فشد يديها ورجليها ، اقتلها : فقالوا له
، وذلك عندما تبني لفرعون إسالمها ،  وألقاها يف الشمس ورجليها

  فكانت امرأة 
 فرعون تعذب بالشمس فإذا انصرفوا عنها أظلتها املالئكة بأجنحتها

  وإذا 
   لتها املالئكة بأجنحتهاأذاها حر الشمس أظ

فإن مضت ، انظروا أعظم صخرة جتدوا : وأرسل إليها فرعون فقال
  وإن رجعت عن قوهلا فهي امرأيت، على قوهلا فألقوها عليها 

َربِّ اْبنِ ِلي ِعْنـَدَك  { وقالت ، فلما أتوها رفعت بصرها إىل السماء 
َوَنجِّنِـي ِمـْن   { ، الدار اختارت اجلار قبل  التحرمي }َبْيتا ِفي الَْجنَِّة 
خلصين منه وما يصدر عنه من أعمال  التحرمي} ) ١١(ِفْرَعْونَ َوَعَمِلِه

فأبصرت بيتـها يف   التحرمي }) ١١(َوَنجِّنِي ِمْن الْقَْومِ الظَّاِلِمَني{الشر
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وافق ذلك أن ، وعندما دعت آسية را ، فمضت على قوهلا ، اجلنة 
فقال فرعون ، بيتها يف اجلنة  فضحكت حني رأت، حضرها فرعون 

فقبض اهللا روحها ، أال تعجبون من جنوا إنا نعذا وهي تضحك : 
انتزعت روحها وألقيت الصخرة على جسد لـيس  ، رضي اهللا عنها 

  ومل جتد أملا فيه روح
كان فرعون أعىت أهل األرض وأكفرهم فو اهللا ما ضر امرأته كفـر  

  زوجها حني أطاعت را
لنا بامرأة فرعون ليتبني بقصتها هذه أن املرء معصية غريه  فإخبار اهللا

فقد جعل اهللا حال امرأة فرعون مثاال حلال ،  ال تضره إذا كان مطيعا
املؤمنني ترغيباً هلم يف الثبات على الطاعة والتمسك بالدين والصرب يف 
الشدة ، وأن صولة الكفر ال تضرهم كما مل تضر امرأة فرعون ، وقد 

  أكفر الكافرين وصارت بإمياا باهللا يف جنات النعيم كانت حتت
واقعاً يف معاصي وليس يف استطاعته هجر املكان الذي فيه  كان منف

يف بيته وفيه أخ له يتعاطى املخدرات يتعاطى  أهل املعاصي كمن كان
معه أو إخوان يتعاطون معه وغري قادر أن يترك البيـت ويعـيش يف   

ت وتـاب هللا وخيشـى علـى نفسـه     مكان آخر وقد ترك املخدرا
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االنتكاسة من وجوده معهم يف بيت واحد فهذا عندما يصدق مع اهللا 
يف توبته وتركه للسوء فإنه ال يضره معصية غريه فإن معصية أكفـر  

  الكافرين فرعون مل تضر امرأة فرعون بل زادت ثباتاً 
 فال يكون املرءحث للمؤمنني على الصرب يف الشدة ،  يف قصة آسيةو

يف الصرب عند الشدة اضعف من امرأة فرعون حني صربت على سوء 
  فرعون
فقد فارقت امرأة ، خرياً  سن الظن يف أن اهللا سوف يعوض صربهوحي

هـم  بالدأرفع مكانة على وجـه األرض حـاكم   فرعون رجل له 
فعوضها اهللا بدالً منه أفضـل اخللـق    ، فرعوا حملاربته هللا ومالكهم

 صاحب أرفع مكانة يف اآلخرة املقام املرفوع أمجعني حممد رسول اهللا
   يف جنات النعيم
وعد اهللا نبيه صـلى اهللا  { ثيبات وابكارا قال تعاىل عن بريدة يف قوله

  عليه 
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وبالبكر مرمي لم يف هذه أن يزوجه بالثيب آسية امرأة فرعون وإله وس
  ١٦}بنت عمران

فضـل  وعوضها عن السيادة يف الدنيا مع السوء بأن تكـون مـن أ  
  سيدات اجلنة

  :ل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقا
فاطمـة وخدجيـة   :سيدات نساء أهل اجلنة بعد مرمي بنت عمران {

  ١٧ }وآسية امرأة فرعون 
،  ، وفاطمة بنت حممـد  أفضل نساء أهل اجلنة خدجية بنت خويلد{

، وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون مع ما قص اهللا  ومرمي بنت عمران
 التحرمي} َربِّ اْبنِ ِلي ِعْنَدَك َبْيتا { ربها يف القرآن قالت علينا من خ

{١٨  

                              
  لطرباين وابن مردويهعزاه ل ٥/٢٥٣الشوكاين يف فتح القدير  ١٦
  ٤/١٣صححه األلباين يف  السلسلة الصحيحة ،  ١٢٧٩الطرباين  ١٧
صححه األلباين يف ، وصححه  ٢/٤٩٧واحلاكم ٢٦٦٨وصحح إسناده أمحد شاكر  ١/٢٩٣أمحد  ١٨

   ١١٢٩صحيح اجلامع 
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  : وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
مل يكمل من النساء إال آسية امرأة فرعون ومرمي بنـت عمـران   { 

، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريـد   وخدجية بنت خويلد
  ١٩}على سائر الطعام

                              
   ٣٤١١البخاري  ١٩
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في  أهل السوء عرض لشباكدور المرء المت: ثانياً 
  حماية نفسه منهم 

املرء عليه أن يلتزم بنوعية الصحبة اليت رغبت فيها الشريعة فال يقبل 
  على سواها ال بد أن يكون واعياً فال يصاحب أال مؤمن 

   لقوله صلى اهللا عليه وسلم
  ٢٠}ال تصاحب إال مؤمن { 

فسه فكما حيب ألن املؤمن ال يكمل إميانه حىت حيب ألخيه ما حيبه لن
اجلنة حيب لنفسه السـعي لرضـا اهللا    خيهاجلنة سوف حيب أللنفسه 

رضا اهللا حيب لنفسه أال يعذب يف السعي لكسب  خيهسوف حيب أل
كذلك حيب لنفسـه الصـالح   الوقاية من النار  خيهالنار سيحب أل

واالبتعاد عن معصية اهللا والثبات على طاعة اهللا فإنه حيب ألخيه مثل 
  ذلك

                              
   ٥٠١٨حسنه األلباين يف املشكاة ،  ٤٨٣٢أبو داوود ، وحسنه  ٢٣٩٥الترمذي ،  ٣/٣٨املسند  ٢٠
  



  
 

 

  عالج
òjîİÛa@òjz—Ûbi@õìÛa@õbÓ‡–c 

ا حددت الشريعة نوعية الصحبة اليت رغبت فيها واملرء الفطـن  وهلذ
من ينتبه هلذا ويبتعد عن غري هذه النوعية من األصـحاب حـىت ال   

  يكتوي بنارهم 
  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  قال 
إمنا مثل اجلليس الصاحل واجلليس السوء كحامل املسـك ونـافخ    {

  الكري 
  وإما أن تبتاع منه وإما أن جتد  )يكيعط( فحامل املسك إما أن حيذيك

منه رحيا طيبة ونافخ الكري إما أن حيرق ثيابك وإما أن جتد منه رحيـا  
  ٢١}خبيثة 
رفقاء السوء إن مل يكتوي بنار املعصية فقد محـل   احَب أهلص نفم

رائحتهم اليت جتعل اتمع حيكم عليه بأنه منهم فإن الناس إن أرادت 
  ل أصدقائه فإن املرء على دين خليلهأن تعرف شخص عرفته من حا

  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  قال
  ٢٢} فلينظر أحدكم من خيالل على دين خليله الرجل{ 

                              
   ٢١٠١البخاري  ٢١
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هلذا رغبت الشريعة يف صحبة األخيار من أهل الطاعـة والصـالح   
  واجتناب غريهم من أجل الفالح والسمعة احلسنة 

جهـده يف حتصـني   فعندما يعرف املرء ذلك دفع أهل السوء وبذل 
  نفسه منهم على النحو التايل

Q@M@@xŠb‚@åß@õìÛ@‹Èní@bß‡äÇ@éÐã@õ‹¾a@òíb¼
éÛäß@ @

قام بإخبـار  من خارج مرتله املرء إذا تعرض له أحد من أهل السوء  
سواء وليه أو من له سلطان عليه خيربه بـأمره ويكـون    مرجعه حباله

ده عنه وهو املطلوب بذلك قد أتى بنفعني األول أن سلطانه  هذا يبع
  والثاين أن سلطانه هذا يلتفت إلصالحه

كطالب يف الدراسة عندما يتعرض له أخر يف حماولة تعليمه الدخان أو 
التفحيط أو إعطائه حبوب فأنه ينظر من أكثر تأثري عليـه إدارتـه   
التعليمية أو وليه وبذلك يكون صرف السوء عن نفسه وسـعى يف  

  صالحه 

                                                                    
   ٣٥٤٥حسنه األلباين يف صحيح اجلامع ، وحسنه  ٤٨٣٣الترمذي  ٢٢
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R@M@Ðã@õ‹¾a@òíb¼@Ý‚a†@åß@õìÛ@‹Èní@bß‡äÇ@é
éÛäß@ @

قد يتعرض املرء لسوء من داخل مرتله واألمر يف ذلك شديد علـى  
زوجات املدمنني حيـث  حال أبناء املدمنني أو كالنفس وتأثريه أقوى 

لتعاطي ليكونوا أمثاهلم حـىت ال  ل ن زوجاهتميدعوإن بعض املدمنني 
ذر االجنـراف إىل  فعلى الزوجة أن حت، ينكروا عليهم أو ينتقصوهم 

اها وأخراها  بل تثبت على الطاعة يالسوء واملشاركة فيه وخسران دن
وتكون أكثر حكمة يف السعي لصالحه فإن وجدت أن األمر حيتـاج  
إىل مساعدة من يؤثر عليه ويستطيع أن يغري منه طلبـت مسـاعدته   
بدون معرفة الزوج حىت ال يسيء الفهم ويتهمها بأا تشهر به ويعود 

فإن مل جتد من يؤثر عليه أو وجدت لكن عاد ، ليها ضرر من ذلك ع
تصرب كما صربت امرأة فرعون وتدعوا اهللا أن عليها بضرر فعليها أن 

يصـلحه هلـا   تـدعوا اهللا أن  ووال تطلب الطالق ينجيها من عمله 
أََحِسَب ٱلنَّاُس أَن ُيْتَركُۤواْ أَن َيقُولُـۤواْ آَمنَّـا   { وتستحضر قوله تعاىل 

َوُهْم الَ ُيفَْتُنونَ َولَقَْد فََتنَّا ٱلَِّذيَن ِمن قَْبِلهِْم فَلََيْعلََمنَّ ٱللَُّه ٱلَِّذيَن َصَدقُواْ 
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َولََيْعلََمنَّ ٱلْكَاِذبَِني أَْم َحِسَب ٱلَِّذيَن َيْعَملُونَ ٱلسَّيئَاِت أَن َيْسبِقُوَنا َسآَء 
  }َما َيْحكُُمونَ 

س احلكمـة الـيت تتصـرف ـا     وكذا أوالد املدمن يتصرفون بنف
 قداهللا سبحانه وتعاىل الزوجات وحسب احلالة وعليهم أن يعلموا أن 
   يبتلي عباده املؤمنني حبسب ما عندهم من اإلميان

  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  قال
، مث األمثل فاألمثل يبتلـى   ، مث الصاحلون أشد الناس بالء األنبياء{

كان يف دينه صـالبة زيـد لـه يف     ، فإن الرجل على حسب دينه
  ٢٣}البالء
ـَٰهُدواْ  أَْم َحِسْبُتْم أَن ُتْتَركُواْ َولَمَّا َيْعلَمِ ٱللَُّه{: تعاىل  قولهو ٱلَِّذيَن َج

ـٰبِرِيَن ِمنكُْم    التوبة }  )٢٤١( َوَيْعلََم ٱلصَّ
  
  

                              
  ٩٩٢صححه األلباين يف صحيح اجلامع ،  ٢٤/٢٤٥املعجم الكبري  ٢٣
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  المبحث الثاني 
  
  ويشمل

  تغري صاحب السوء نفسه
  خرين ليكون هلم صاحب يف اهللاوتبديل حاله من صاحب سوء لآل

  من خالل
  معرفة عواقب صحبة السوء
  معرفة فضائل الصحبة الطيبة

  نفسه من صحية السوءاملرء معرفة كيفية انتشال 
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  صاحب السوء نفسهتغير 
عندما يعرف الواقع يف السوء مضمون ما جاء يف املبحث األول من 

اخلطـرية   تائجخطورة صاحب السوء من خالل القصص اليت بينة الن
فإن فكره سيدور يف هذه ، على اإلنسان واليت ختسره الدنيا واآلخرة 

  األمور
، يدور فكره يف حاله مبا فعل به وكيف لعب به صديق سـوء   -١

وأنه كان إنسان على فطرة طيبة ومل يولد شريراً حىت دخل يف حياته 
  فجعل منه هذه الشخصية احلالية فيجد نفسه أنه ضحية صاحب سوء

وما نتج عنه مـن تضـيع   ، يدور فكره فيما فعله هو باآلخرين  -٢
فيتحـرك ضـمريه   ، أفراد وأسر وفساد يف اتمع ال يرضى اهللا به 

  ويشعر بالذنب على ما فعله بغريه 
يدور فكره يف التمين أن لو كان على صالح فطرته مل يتعـرض   -٣

  للسوء ومل يضر غريه
يدور فكره يف الرغبة يف أصالح ما فات وكيف يصلح نفسـه   -٤

وكيف يربئ ذمته ممن أضر م ويتحرك اخلري الذي فيه فينقلـه إىل  
  الرغبة يف التوبة
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عند ذلك ينبغي عليه أن حيمد اهللا على صحيان ضمريه وال يترك ما 
توبة دار بفكره مير عابراً بل يلجئ إىل اهللا تائباً فهو الذي وجهه إىل ال

عندما هيئ له اإلخبار مبثل هذه القصص أو غريها من األسباب اليت 
جعلها اهللا توافق القبول يف قلبه وأحيا ا ضمريه ليغري حاله فهـذه  

  نعمة ال بد أن ينميها
تنمية اإلقبال على التوبة ملن يريد تغري حاله إىل الصالح يكون بالتايل 

  دنيا واآلخرة التفقه يف عواقب أهل السوء يف ال -١:  
  التفقه يف فضائل الصحبة الطيبة يف الدنيا واآلخرة  -٢
  ة السوءبكيفية انتشال نفسه من صحالتفقه يف  -٣

وبذلك يكسب املرء مهارات يعينه ا اهللا يف الثبات علـى التوبـة   
وصالح احلال ومع الوقت والعمل مبا عرفه يكون أحسن من حالـه  

 قبل الوقوع يف السوء
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  ائل الصحبة الطيبةمعرفة فض
عندما يعلم الواقع يف السوء أن العالقاتك االجتماعية مع اآلخـرين  

ـ    حواليت منها احملبات واجللسات والزيارات والعطـاءات والتناص
إذا بنية هذه ، واليت قد جتتمع كلها يف الصحبة  والتناصر والتواصل

نيوية العالقات على معصية فأصحاا على إمث وإن بنية على مصاحل د
فليس ألصحاا شيء أما إذا بنية على حمبة اهللا أي ابتغاء وجـه اهللا  
تقرباً هللا حتت دائرة طاعة اهللا فهذا الذي ندبت إليه الشريعة وأستحق 
أهلها حمبة اهللا أي وجبت ألصحاب هذه األعمال حمبة اهللا أي نـالوا  

  حمبته

  في الدنيا  فضائل الصحبة الطيبة
ه باآلخرين حمبة يف اهللا وابتغاء مرضاة اهللا ينـال  املرء الذي يبين عالقت

  : ةتيآلاومنها الفضائل فضائل عظيمة يف الدنيا 
Q@M@éÛ@a@òj«@Þbäí@ @

  :يقول اهللا تعاىل يف احلديث القدسي 
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،  ، وحقت حمبيت على املتناصحني يف حقت حمبيت على املتحابني يف{
،  املتبـاذلني يف ، وحقت حمبيت على  وحقت حمبيت على املتزاورين يف

  ٢٤}  وهم على منابر من نور
  حقت حمبيت مبعىن أستحق حمبيت وجبت له حمبيت ونال حمبيت

  ٢٥}وحقت حمبيت للمتجالسني يف  { ويف رواية أخرى
  ٢٦} وحقت حمبيت للمتواصلني{ ويف رواية أخرى
  ٢٧}وحقت حمبيت للمتصادقني {ويف رواية أخرى

صافون من أجلي وحقـت  حقت حمبيت للذين يت{ورواية أخرى فيها 
  ٢٨}حمبيت للذين يتناصرون من أجلي

                              
  ٣٠١٩صححه األلباين يف الترغيب ،  ٥٧٧ابن حبان ،  ٥/٣٢٨زوائد السند  ٢٤
  
   ٥٠١١صححه األلباين يف الشكاة ،  ٩٥٣/  ٢مالك  ٢٥
   ٣٠٢٠صححه األلباين يف الترغيب ،   ٢٣٩٠الترمذي  ٢٦
امـع  ،  ٢/٢٣٩املعجـم الصـغري   ،  احلاكم وصححه ووافقه الـذهيب   ،   ٣٨٦/  ٤املسند  ٢٧
، اين يف الثالثة وأمحد بنحوه ورجال أمحـد ثقـات   طبعة دار الفكر قال اهليثمي رواه الطرب ١٠/٤٩٦

   ٨كتاب اإلخوان 
صححه األلبـاين يف الترغيـب   ،  ٢٧٩/  ١٠عزاه اهليثمي ألمحد وقال رجال أمحد ثقات امع   ٢٨

٣٠٢١   

  
 

 

  عالج
òjîİÛa@òjz—Ûbi@õìÛa@õbÓ‡–c  

R@M@@Šþa@À@ÞìjÔÛa@éÛ@Éšìí@ @
  :قال رسول صلى اهللا عليه وسلم 

يـا  : إن اهللا عز و جل إذا أحب عبداً دعا جربيل عليه السـالم  { 
جربيل إين أحب فالناً فأحبه ، فيحبه جربيل ، مث ينـادي يف أهـل   

فيحبه أهل السـماء ، مث يوضـع لـه    إن اهللا حيب فالناً ، : السماء 
  ٢٩}القبول يف األرض 

SM@a@òÇbİÛ@émbî×ìÜ@Ìnm@ @
  : يقول تعاىل يف احلديث القدسي 

كنت : ما يزال عبدي يتقرب إيل بالنوافل حىت أحبه ، فإذا أحببته { 
مسعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، ويده اليت يبطش ا ، 

} وإن سألين ألعطينه ، ولئن استعاذين ألعيذنهورجله اليت ميشي ا ، 
٣٠  

                              
   ٤٠٠/  ١٦مسلم ،   ٦٦٤٠البخاري  ٢٩

  يرجع لرسالة عالج السلوك ففيها إيضاح اكتفينا به هناك
  
   ٦٥٠٢البخاري  ٣٠
  جع لرسالة عالج السلوك ففيها إيضاح اكتفينا به هناكير
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T@M@æbº⁄a@áÈİi@‹È“í@ @
من سره أن جيد طعم اإلميان فليحب املرء ال حيبه إال هللا عز وجـل  {
{٣١  

ومعىن حب املرء ألخيه يف اهللا أي احلب يف طاعة اهللا وابتغاء مرضاته 
ـ  ه أي يف دائرة طاعته مثل أن حيب فيه طاعته هللا حيب فيه شدة إقبال

على اهللا حيب فيه خوفه من املعاصي حيب فيه أخالقه الطيبة هللا حيـب  
فيه مساحة نفسه الطيبة حيب فيه حفظه لكتاب اهللا حيب فيـه طلبـه   
للعلم الشرعي حمبة هللا حيب فيه استغالله ملكانته ووجاهته يف الدعوة 
إىل اهللا حيب فيه كثرة معاونته لآلخرين حيب فيه حرصه على الصالة 

يه كثرة صيامه حيبه ألنه يذكره باهللا كل هذه احملبـات يف اهللا  حيب ف
ليست حمبة ألموال يتعاطوا ، ألا كلها لوجه اهللا وسببها طاعة اهللا 

ـ ليس هلم فيفإن أصحاب هذه ومصاحل دنيوية بينهما  ، ا نصـيب  ه
وليست حمبة يف معصية كمن حيب شخص جلمال خلقتـه كمحبـة   

وع يف إمث عظيم فهذا مـن االحنطـاط   ألمرد حمبة يف فحش فهذا وق

                              
   ٢٣٠٠حسنه األلباين يف الصحيحة ، وصححه ووفقه الذهيب  ٤/١٦٨احلاكم  ٢/٢٩٨املسند  ٣١
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وتعلق القلب بالشياطني ووساوسها ويؤدي إىل سـخط اهللا ورضـا   
  الشياطني ويدل على سلوك منعطف للشر واستحسانه

ال  ه الذيطعموشعر حبالوة اإلميان املرء أخاه يف اهللا سي بوعندما حي
قـوة لـدفع    لقلب وجيعل عند املـرء واإلميان نوره يقوي ا فيوص
  صي واإلقبال على طاعة اهللاملعا
U@M@éß‹Øí@a@ @
  :وسلم عليهاهللا  صلى رسول اهللا قال

  ٣٢}أحب عبد عبداً هللا إال أكرمه اهللا عز وجل ما {
عندما يتعامل مع اآلخرين معاملـة  ، حبب أخيه  اهللاينال حب  واملرء

تبىن على احملبة يف اهللا فإم يبادلونه احملبة أيضاً ألم أخيار من أهـل  
  طاعة والصالح واهللا حيبهم ال

  واحملبة األكثر من اهللا جيدها أكثرهم حمبة ألخيه 
  :وسلم عليهاهللا  صلى رسول اهللا قال

                              
   ١٢٥٦حسنه األلباين يف الصحيحة ،  ٥/٢٥٩املسند  ٣٢
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اهللا إال كان أحبهما إىل اهللا عز وجل أشـدُّمها   ما حتاب رجالن يف {
  ٣٣}لصاحبهحباً 
V@M@@bîã‡Ûa@éîÐØí@¶bÈm@a@ @

اهللا عزوجـل ليحمـي    إن{   :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  ٣٤ }عبده املؤمن من الدنيا وهو حيبه ، كما حتمون مريضكم 

ومن محاية اهللا للعبد إبعاده عن أهل السوء وتقريبه بأهـل الصـالح   
  وجعل عالقاته م حمبة يف اهللا

ويف معرفة الواقع يف السوء هلذه احلقائق مع األمور اليت ال خيلو منها 
يف نفسه من رغبـة يف الصـالح أو   بشر مهما بلغ فساده وهي ما 

فإنه سيسعى لتغري ، اخلوف من النار وعذاب اهللا أو الطمع يف اجلنة 
  حاله بترك السوء واإلقبال على األخيار من أهل الطاعة والصالح

  

                              
لباين صححه األ، وصححه  ١٧١/ ٤احلاكم ،  ٢٥٠٩ابن حبان ،  ٧٩البخاري يف األدب املفرد  ٣٣

   ٣٠١٤يف الترغيب 
صـححه األلبـاين يف صـحيح ا    ،  ٤/٢٠٨احلاكم وصححه و وافقه الذهيب ،  ٦/٥٩٤املسند  ٣٤

   ٣١٧٩الترغيب 
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  اآلخرةفي  فضائل الصحبة الطيبة

املرء الذي يبين عالقته باآلخرين حمبة يف اهللا وابتغاء مرضاة اهللا ينـال  
  :ل عظيمة يف اآلخرة ومنها الفضائل األيت فضائ
Q@M@@éÜÃ@üg@ÝÃ@ü@âìí@éÜÄi@a@éÜÄí@ @

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
املتحابون جباليل يف ظل عرشي يوم ال ظل إال : قال اهللا عز و جل { 
   ٣٥}ظلي

  فال يشعر بشدة حر الشمس 
R@M@Šìã@åß@‹ibäß@óÜÇ@òßbîÔÛa@âìí@æìØí@@åß@bjí‹Ó
a@ @

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

                              
صححه األلباين يف صـحيح  ، اهليثمي قال رواه أمحد و الطرباين وإسنادمها جيد  ١٢٨/  ٤املسند  ٣٥

   ٣٠٢٤الترغيب
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يا أيها الناس امسعوا واعقلوا واعلموا أن هللا عز وجل عباداً ليسـوا  {
بأنبياء وال شهداء ، يغبطهم النبيون والشهداء على جمالسهم وقرم 

يا رسول اهللا انعتهم لنا ؟ جلهم لنا ؟ فتبسـم  : من اهللا  فقال أعرايب 
هم ناس  من : سلم لقول األعرايب ، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و

مل تصل ) الغرباء ( ونوازع القبائل ) ممن ال يعلم من هم( أفناء الناس 
بينهم أرحام متقاربة ، حتابوا يف اهللا عز وجل وتصافوا ، يضع اهللا عز 
وجل هلم منابر من نور ليجلسهم عليها ، فيجعل وجههم نوراً وثيام 

القيامة وال يفزعون ، وهـم أوليـاء اهللا ال   نوراً ، يفزع الناس يوم 

 ٣٦}خوف عليهم وال هم حيزنون 
  فال يشعر بكرب الغرق يف العرق 

S@M@ábàÇc@ÝàÈí@@ægë@áèjyc@åß@Éß@æìØí@ @
  :جاء رجل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال: عن أنس قال

                              
  ٣٠٢٧،  ٣٠٢٣يح الترغيب صححه األلباين يف صح،  ٣٤٣/  ٥املسند  ٣٦

   كما مر معنا يف حديث وجبت حمبيت ص
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: قـال . وما أعددت للسـاعة ؟ : يا رسول اهللا مىت الساعة ؟ قال{ 
فما فرحنا : قال أنس. فإنك مع من أحببت: اهللا ورسوله ، قال حب

فإنك : بعد اإلسالم ، فرحاً أشد من قول النيب صلى اهللا عليه وسلم 
فأنا أحب اهللا ورسوله ، وأبا بكر وعمر ، : مع من أحببت  قال أنس 

  ٣٧}فأرجو أن أكون معهم ، وإن مل أعمل بأعماهلم
T@M@Ë@bç‡Èi@bß@Ûa@òíbÌÛa@Þbäíòä§a@ïçë@òíb@@ @

  :قال صلى اهللا عليه وسلم 
. بلى يا رسـول اهللا  : أال أخربكم برجالكم من أهل اجلنة ؟ قالوا  {

د يف اجلنة و املولود النيب يف اجلنة و الصديق يف اجلنة و الشهي :قال 
  ٣٨}رجل زار أخاه يف ناحية املصر يزوره يف اهللا يف اجلنة يف اجلنة و

U@M@@òãbØ¾a@a@éäØíòä§a@À@òÈîÏ‹Ûa@@ @
 :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

                              
  ١٦/٤٠٢مسلم ،  ٣٦٨٨البخاري  ٣٧
  
وذكـره يف  ٢٦٠٤األلباين حسنه يف الصحيح ،  ٢١٩عشرة النساء ،  ١/٤٦الطرباين يف األوسط  ٣٨

   ٢٨٧الصحيحة 
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إن يف اجلنة لعمداً من ياقوت عليها غرف من زبرجد هلـا أبـواب   {
  مفتحة 

تضيء كما يضيء الكوكب الدري قالوا يا رسول اهللا من يسكنها ؟ 

 ٣٩}قال املتحابون يف اهللا واملتجالسون يف اهللا واملتالقون يف اهللا 
ء هلذه احلقائق بعد أن كان جيهلها تشتاق نفسـه ألن  إن يف معرفة املر

أهل الصالح الذين ينـالون الثـواب يف    من يكون واحد من هؤالء
  الدنيا ويف اآلخرة

                              
ققـوا  حسـنه حم ،  ١٧٨٢ضعفه األلباين يف الترغيـب  ،  ٦/٤٨٧شعب اإلميان   ٣٥٩٢البزار  ٣٩

   ٤٤٤٩الترغيب
يرجع إىل رسالة عالج السلوك واملخاوف من مؤلفاتنا ففيها انشراح يف احلب يف اهللا وفضائله يف الدنيا 

  واآلخرة أبسط من هنا
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  معرفة عواقب صحبة السوء
  الدنيا فيعواقب 

Q@M@áèiìÜÓ@l‹›í@a@õìÛa@õbÓ‡–c@@ @
هات أهل السوء بزيغهم عن احلق وميلهم عن الطريق املستقيم إىل املتا

  والضالالت حكم اهللا على قلوم مبا جرى فيها
   الصف}) ٥(فَلَمَّا َزاغُوا أََزاغَ اللَُّه قُلُوَبُهْم {

إن العالقات اليت تقوم على املنافع الدنيوية واألهواء اخلاصة حتمل يف 
جنباهتا عناصر فسادها وسرعة زواهلا وغالباً من أحب شخص لغرض 

اقترنت ا معصية اهللا فإا ما أسرع ما أبغضه عند فقده ال سيما إذا 
تنتهي بالتعادي والتقاطع والتخاصم وكثرياً مـا تنتـهي بالتقاتـل    
وارتكاب اجلرائم وهذه من النتائج الطبيعية للتالقي على معصية اهللا 

فمن مل يكن عنده وفاء لنعم اهللا بالشكر والطاعة فكيـف يكـون   ، 
ع معهم على املعصـية واإلمث  عنده وفاء ألصدقائه ورفاقه الذين جيتم

إن اهللا ال بد أن يعاقبهم بإلقاء العداوة ، ويوادهم على غري طاعة اهللا 
فيما بينهم ولئن بقيت فيما بينهم مظاهر التواد فهي مشبعة باحلسـد  
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وإرادة كل منهم السوء باآلخر   ألا مودات يف سـبيل الشـيطان   
  ٤٠ وعاقبتها ندامة وخسران
بأن يضرب قلوم بـبعض  اهللا هم عصية اهللا جزافمن اجتمعوا على م

بـأعز   ضـحي فتجده ييتضح هذا يف الواقعني يف املخدرات وجتارهتا 
وتنتـهي   مشـكلته رج مـن  مشكلة حىت خيأصحابه عندما يقع يف 

  العالقات بالتعادي والتقاطع واخلصام 
وال يأخذ أحد زبائنه للمخدرات ر الوحيد تاججتده حىت يكون هو ال

فعل ذلك لـيخلص النـاس مـن     هأعز أصحابه ويا ليت يتخلص من
  شرورهم ولكن فعل هذا ظناً منه أنه ينفع نفسه

R@M@ò¼Š@áç‡äÇ@îÛ@õbÔ’@À@aìãìØí@õìÛa@Ýçc@ @
أمثاهلم يف السوء أصحاب السوء لعدم رمحتهم باآلخرين سواء كانوا 

ترتع منهم الرمحـة ويكونـوا   ، غريهم ممن يزجون م يف السوء أو 
  أشقياء

   رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمقال 

                              
 مع تصريف ٢٧١/٢حنبكة  ٤٠
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  ٤١}ال ترتع الرمحة إال من شقي {
  وهذا جزاء من جنس العمل 

  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
  ٤٢}من ال يرحم الناس ال يرمحه اهللا {
S@M@åí‹‚Łbi@æë‹›í@bà×@áèi@‹›í@¶bÈm@a@ @

  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
  ٤٣} ه من ضارَّ ضارَّ اهللا ب{

، واملتضرر مظلوم ودعائه عليهم مقبول ولو كان املظلوم فاجر أيضاً 
فكيف مبن كانت فطرته سليمة وُزج به فَفُسَد على أمه وأبيه وقـد  
يكون أبنهم الوحيد ورمبا جاءهم بعد تأخري إجنام سنوات طويلـة  

علـى   فَفُسَد أو ممن كيف يكون دعائهم على من كان أبنهم ضحيته
الده وترملت الزوجة وتشرد األوالد بعد حيـاة أسـرية   زوجته وأو

                              
   ٤٩٤٢ سنن أيب داودصححه األلباين يف صحيح ، وحسنه  ١٩٢٣الترمذي ،  ٢/٣٠١املسند  ٤١
  
  ١٩٢٢الترمذي  سننصححه األلباين يف صحيح ، ل حسن صحيح وقا ١٩٢٢الترمذي  ٤٢
   ١٩٤٠الترمذي  سننصححه األلباين يف صحيح ، وحسنه  ١٩٤٠الترمذي  ٤٣
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كانت سعيدة كيف  تكون دعوة هؤالء املظلومني على من خـرب  
  عليهم بيتهم وضيع عائلهم ووليهم 

  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
اتقوا دعوة املظلوم فإا حتمل على الغمام يقول اهللا جـل جاللـه    {

  ٤٤}د حنيوعزيت وجاليل ألنصرنك ولو بع
T@M@@À@bÈí‹@áèàÜÃ@óÜÇ@òiìÔÈÛa@æìÛbäí@õìÛa@Ýçc

áèmbîy@ @
  يف الدنيا قبل اآلخرة  تعجل لصاحب السوء الظلم باآلخرينعقوبة 

  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
ما من ذنب أجدر أن يعجل اهللا لصاحبه العقوبة يف الدنيا مع مـا   {

  ٤٥ }يدخر له يف اآلخرة من البغي 
  ل املتمردين منهم حىت يأخذهم أخذ عزيزٍ مقتدر قبل مماهتموقد ميه

  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

                              
   ١١٧صححه األلباين يف صحيح اجلامع ،  ١/٤٢٧مسند الشهاب ،  ٤/٨٤الطرباين يف الكبري  ٤٤
  
   ٤٢١١بن ماجة صححه األلباين يف صحيح سنن ا،  حسن صحيحوقال  ٢٥١١الترمذي  ٤٥
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  ٤٦}إن اهللا ميهل للظامل حىت إذا أخذه مل يفلته{
وهذا مالحظ يف كل من مات على سوء خامتة على معصيته ويبعث 

  عليها يوم القيامة
  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

  ٤٧}ى ما مات عليهعل العبد يبعث{ 
فكم من صاحب سوء وجدا ميتاً منكباً جبوار صـندوق قمامـة أو   

ويف ، دورة ميـاه مسـجد    بل، منكباً على وجهه داخل دورة مياه 
إن سوء خامتته هـذه  ، ميت على جرعة زائدة من املخدر ، رمضان 

  عقوبة على إصراره على السوء ويبعث على ما مات عليه
منها بعد انتهاء غفلته حترك  ُهَسِمقائق بعد ما لَإن معرفة املرء هذه احل

مـن   فيترك السوء ويصلح حاله بانتشال نفسـه اخلري الذي بداخله 
  الضنك لينعم باحلياة الطيبة

                              
  وقال حسن صحيح ٣١١٠الترمذي ،  واللفظ له  ٥١٧٥ابن حبان ،  ٤٦٨٦البخاري  ٤٦
  ١٧/٢٠٦مسلم  ٤٧
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   عواقب في اآلخرة 
Q@M@òjz–@ñëa‡Ç@òßbîÔÛa@âìí@kÜÔäm@õìÛa@Ýçc@

áèia‰Ç@kj@æìØmë@ @
  : يقول اهللا تعاىل 

ُم َعلَى َيَدْيِه َيقُولُ َيا لَْيَتنِي اتََّخذُْت َمَع الرَُّسـولِ  َوَيْوَم َيَعضُّ الظَّاِل{ 
لَقَْد أََضلَّنِي َعـْن  )٢٨(َيا َوْيلَِتى لَْيَتنِي لَْم أَتَِّخذْ فُلَانا َخِليلًا)٢٧(َسبِيلًا

  الفرقان }) ٢٩(الذِّكْرِ َبْعَد إِذْ َجاَءنِي َوكَانَ الشَّْيطَانُ ِللْإِنَساِن َخذُولًا
ة اليت ال تكون هللا وال يلتزم فيها بتقوى اهللا ستتحول إىل عداوة فاحملب

  يوم القيامة عقوبة ألصحاا من جنس عملهم 
الْأَِخلَّـاُء َيْوَمِئـٍذ َبْعُضـُهْم ِلـَبْعضٍ َعـُدوٌّ إِلَّـا       {:يقول اهللا تعاىل 

  الزخرف })٦٧(الُْمتَِّقَني
امة عداوة إال ما أي كل صداقة وصحابة لغري اهللا فإا تنقلب يوم القي

فاإلخالء يف الدنيا املتحابون فيها ، كان هللا عز وجل فإنه دائم بدوامه 
 ا ، يوم تأتيهم الساعة بعضهم لبعض عدويعادي بعضهم بعضاً ، أل

قد انقطعت بينهم العالئق واشتغل كل واحد منهم بنفسه ، ووجدوا 
  اروا أعداءتلك األمور اليت كانوا فيها أخالء أسباباً للعذاب فص
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إال املتقني فإم أخـالء يف الـدنيا    : مث استثىن اهللا تعاىل املتقني فقال  
واآلخرة ، ألم وجدوا تلك اخللة اليت كانت بينهم من أسباب اخلري 
والثواب فبقيت خلتهم على حاهلا فيقال هلؤالء املتقني املتحابني يف اهللا 

 :  
  الزحرف  }) ٦٨(َيْوَم َولَا أَْنُتْم َتْحَزُنونََيا ِعَباِد لَا َخْوٌف َعلَْيكُْم الْ{ 

  فيذهب عند ذلك خوفهم ويرتفع حزم 
الْأَِخلَّاُء َيْوَمِئٍذ َبْعُضُهْم ِلـَبْعضٍ  {عن علي رضي اهللا عنه يف قوله تعاىل 

  الزخرف })٦٧(َعُدوٌّ إِلَّا الُْمتَِّقَني
وبشر باجلنة قال خليالن مؤمنان وخليالن كافران فتويف أحد املؤمنني 

فذكر خليله فقال اللهم إن فالنا خليلي كان يأمرين بطاعتك وطاعة 
رسولك ويأمرين باخلري وينهاين عن الشر وينبئين أين مالقيك اللـهم  
فال تضله بعدي حىت تريه مثل ما أريتين وترضى عنه كما رضـيت  
عين فيقال له اذهب فلو تعلم ما له عندي لضحكت كثريا وبكيـت  

مث ميوت اآلخر فتجتمع أرواحهما فيقال ليثن أحدكما على  قليال قال
صاحبه فيقول كل واحد منهما لصاحبه نعم األخ ونعم الصـاحب  

  ونعم اخلليل  
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وإذا مات أحد الكافرين وبشر بالنار ذكر خليله فيقول اللـهم إن  
خليلي فالنا كان يأمرين مبعصيتك ومعصية رسولك ويأمرين بالشـر  

خيربين أين غري مالقيك اللهم فال هتده بعدي حىت وينهاين عن اخلري و
تريه مثل ما أريتين وتسخط عليه كما سخطت علي قـال فيمـوت   
الكافر اآلخر فيجمع بني أرواحهما فيقال ليثن كل واحد منكما على 
صاحبه فيقول كل واحد منهما لصاحبه بئس األخ وبئس الصـاحب  

  ٤٨وبئس اخلليل 

  حبة السوءكيفية انتشال المرء نفسه من ص
تبني مما سبق يف اآليات جزء من النعيم العائد على صحبة األخيـار  
عالوة على النعيم العظيم الذي ما بعده نعيم وهو حمبـة اهللا للعبـد   

  واليت جيد املرء ا نعيم يف الدنيا ويوم القيامة ويدخل ا اجلنة
يه فالعبد الذي يريد أن ينتشل نفسه للخري والصالح وإرضاء اهللا عل

  : بعد علمه مبا سبق عليه العمل مبضمونه مع فعل األيت 
Q@M@åí‹‚Ła@áÜÃë@”zÐÛa@åÇ@†bÈniüa@ @

                              
من سورة الزخرف وعزاها  ٦٧ذكر هذه الرواية ابن كثري يف تفسري اآلية ،  ٤٥٩٥كرت العمال  ٤٨

  البن أيب حامت وكذا القرطيب وعزاها للثعليب 
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 ألن اهللا ال حيب الظلم وال الفواحش وأنه حذر من ذلك كما أخربنا
  بذلك فقال صلى اهللا عليه وسلم

إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة وإياكم والفحش فإن {
  حش وال اال حيب الف{ ويف لفظ} وال التفحش  اهللا ال حيب الفحش

  ٤٩}تفحش امل
R@M@éäß@æbßþbi@åí‹‚Ła@‹È“í@æc@ @

عندما يعلم أن حق الناس عليه أن تأمنه على ماهلا ونفسها وعرضها 
وأنه يستطيع أن جيعلهم ، وتسلم منه فال بد أن حيمي الناس من نفسه

قال صلى ،  وجاهد نفسه على طاعة اهللا هجر السوءيف محاية منه إذا 
   اهللا عليه وسلم

واملهاجر من هجر السوء والذي نفسي بيده ال يدخل اجلنة عبد ال  {
  ٥٠}يأمن جاره بوائقه

   قال صلى اهللا عليه وسلمو

                              
   ١/١١احلاكم  ١١/٥٧٩ابن حبان ،  ٥٥٣ الصحيحةيف  أللباىنحسنه ا ٤٩
    ٢٥٥٥يف الترغيب  أللباىنصححه ا،  ١/٥٥احلاكم  ٥٠
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واملهاجر مـن هجـر   املؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأمواهلم {

 ٥١} السيئات
   قال صلى اهللا عليه وسلمو
َنُه الناس علـى أمـواهلم وانفسـهم ،    باملؤمن ؟ من أَِم أخربكمأال {

 ويده ، وااهد من جاهد نفسه يف لسانهواملسلم من سلم الناس من 
  ٥٢}والذنوبطاعة اهللا واملهاجر من هجر اخلطايا 

  وعندما يهجر اخلطايا والذنوب يكون فعالً قد هجر ما ى اهللا عنه 
  : قال صلى اهللا عليه وسلم

  ٥٣ }عنه املهاجر من هجر ما ى اهللا{ 
  ٥٤}أفضل اهلجرة أن هتجر ما كره ربك عز وجل{

                              
  اإلميان البن تيميةيف كتاب  أللباىنصححه ا،  ١٩/١٧٥،  ٣/٢٩٣الطرباين يف الكبري  ٥١
   ٥٤٩ الصحيحةيف  أللباىنصححه ا،  ٥/٣٨٥املسند  ٥٢
  ١٠ البخارى ٥٣
    ٥٥٣ الصحيحةيف  أللباىنحسنه ا ، ١١/٥٧٩ابن حبان ،  ٢/١٩٥املسند  ٥٤
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S@M@‘bäÛa@Šë‹’@ÞnÈí@@µië@éäîi@Ýî±@bàÇ@†bÈniüaë
@ý—Ûa@ @

يف استطاعته أن يغري أو يترك األماكن اليت فيها أهل املعاصي وال املرء 
  يضع لنفسه عواقب 

فقد يريد مدمن ترك اإلدمان ويضع لنفسه عواقب ألنه موظـف يف  
ه أخر يتعاطى معه أو أخو صاحب الشـركة أو قريبـه   شركة ميلك

يتعاطى معه ويعطيه مكانة ومنصب مرموق يف الشركة براتب مغري 
كل هذا النعيم الذي سببه مشـاركة أهـل   ، ال جيده يف مكان أخر 

املعاصي معاصيهم ال بد من تركه ألن التمسك به حييل بينـه وبـني   
 سريضيه كما أرضى آسية طاعة اهللا وعليه أن حيسن الظن يف أن اهللا

بنت مزاحم عندما تركت أفضل وأرفع مكانة للمرأة وهي أن تكون 
زوجة مللك البالد واختارت املوت وال أن يكون هلا املُلـك وهـذا   
النعيم يف الدنيا مع معصية اهللا فعوضها اهللا بالنعيم احلقيقي الدائم يف 

  اآلخرة الذي ما بعده نعيم 
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ينه للناس من أن يصلهم منـه أذى وهجـره   وليعلم املرء أن مع تأم
ـ و، الذنوب واملعاصي وكل ما ى اهللا عنه  هـل الشـر   أل هاعتزال

  ويكون قلبه قد استسلم هللا والسوء يكون من خريت الناس
  عن ابن عباس رضي اهللا عنهما 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خرج عليهم وهم جلـوس يف  {
الناس مرتال قالوا بلى يا رسـول اهللا   جملس هلم فقال أال أخربكم خبري

أال ، قال رجل أخذ برأس فرسه يف سبيل اهللا حىت ميـوت أو يقتـل   
أخربكم بالذي يليه قلنا بلى يا رسول اهللا قال امرؤ معتزل يف شعب 

  ٥٥ }يقيم الصالة ويؤيت الزكاة ويعتزل شرور الناس
ل اهللا يا رسوقال رجل {بفضل اهللا و هللا قلبه سلمأ يكونوعند ذلك 

هللا عز وجل وان يسلم املسلمون من  قلبك أن يسلمما اإلسالم قال 
  ٥٦}قال فأي اإلسالم أفضل قال اإلميان لسانك ويدك 

  

                              
  ٢٧٣٧يف الترغيب  صححه األلباين،  ١٠/٣١٥يف الكبري الطرباين ،  ٦٠٤ ابن حبان ٥٥
   ٢/٨٥ الصحيحةيف األلباين صححه  ،  ٤/١١٤املسند  ٥٦
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  ليستكمل إميانه  أن جيعل حبه وبغضه لآلخرين ابتغاء وجه هللا - ٤
املرء عليه أن يستحضر دائماً أن حبه ألهل الصالح يكون هللا وبغضه 

  ي هللا وكذا معامالته كلها هللا ليكمل إميانه للقائمني على املعاص
  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

من أحب هللا وأبغض هللا وأعطى هللا ومنع هللا فقد استكمل اإلميـان  {
{٥٧  

وعندما يسر مبحبة إخوانه يف اهللا ويتأسف على صحبة املاضي يكون 
  قد متكن اإلميان من قلبه 

  م قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل
  ٥٨}إذا َسرَّتك حسنتك وساءتك سيئتك ، فأنت مؤمن{

وبعد معرفة املرء ما جاء يف هذه الرسالة والعمل مبا جاء يف مضموا 
فليشرع يف زيارة إخوانه الذين أحبهم يف اهللا وليخربهم أنه حيبهم يف 

  وليعلم أنه يف خري وأن اهللا يكافئه مبحبته هلم، اهللا 

                              
   ٣٠٢٩يف الترغيب  أللباىنصححه ا،  ٤٦٨١ أبو داود ٥٧
   ٣٨٦ اويةشرح العقيدة الطحيف  أللباىنصححه ا،  ٥/٢٥٢املسند ٥٨
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  يه وسلم قال رسول اهللا صلى اهللا عل
فليخربه بأنه حيبه هللا عز  ،حب أحدكم صاحبه فليأته يف مرتله إذا أ{

  ٥٩}وجل 
  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

أن رجالً زار أخاً له يف قرية أخرى ، فأرصد اهللا له على مدرجتـه،  {
أريد أخاً يل يف هذه القرية : أين تريد؟ قال: ملكاً ، فلما أتى عليه قال

لك عليه من نعمة ترا ؟ قال ال ، غري أين أحببته يف اهللا هل : ، قال
فإين رسول اهللا إليك ، بأن اهللا قد أحبك كما أحببته : عز وجل ، قال

  ٦٠}فيه
قول اهللا طاعة على  تهاستقاموهللا ه صخالوإ مع إميانهويستحضر املرء 

قَاُمواْ َتَتَنـزَّلُ َعلَـْيهُِم   إِنَّ ٱلَِّذيَن قَالُواْ َربَُّنا ٱللَُّه ثُمَّ ٱْسـتَ {:اهللا تعاىل 
 ٱلَْمالَِئكَةُ أَالَّ َتَخافُواْ َوالَ َتْحَزُنواْ َوأَْبِشُرواْ بِٱلَْجنَِّة ٱلَِّتي كُنُتْم ُتوَعُدونَ

  فصلت})٣٠(

                              
   ٧٩٧ الصحيحةصححه األلباين يف ،  ١/١٨٨ابن املبارك يف الزهد  ٥٩
  ١٦/٣٤٠ مسلم ٦٠
  

  
 

 

  عالج
òjîİÛa@òjz—Ûbi@õìÛa@õbÓ‡–c  

الذين أطاعوه فيما أمـر   اهللا املتقني من عباد ويكون املرء بذلك من
يل ثوابه ووعده م تذكروا عقاب اهللا وجزأل، عنه زجر  وتركوا ما
قد استقاموا و ،فتابوا وأنابوا واستعاذوا باهللا ورجعوا إليه  ، ووعيده

  وصحوا مما كانوا فيه
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