
 



  

  ٥  ؟ من جتــالس
 

  مقدمة الطبعة الثانية

   :احلمد هللا وحده، والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد
فهذه طبعة جديدة هلذا الكتاب، قمت فيها بتصحيح األخطاء 
املطبعية اليت وقعت يف الطبعة األوىل، وأضفت إليه بعض الزيادات، 

 جزاهم اهللا –واستدركت بعض األشياء اليت وافاين ا بعض إخواين
  . خريا

أسأل اهللا أن ينفع ا كاتبه وقارئه، وصلى اهللا وسلم على نبينا 
  . حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني

 



  
؟ من جتــالس

  
٦  

 
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

احلمد هللا رب العاملني، وصلى اهللا وسلم على عبده ورسوله 
  . نبينا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني

  : أما بعد
، وأقاويل العلماء  فهذه وريقات مجعتها من أقوال النيب

واحلكماء يف احلث على اجلليس الصاحل، والتحذير من اجلليس 
  . السوء، وبيان أثر هذا وذاك

اء والتقييد، واحلصر يكن يل من جهد يف ذلك سوى االنتق مل
يف موضع واحد، لتكون بني ناظري إخواين يف اهللا من الشباب 

  . الطموح
حكام نرباسا اجعل من هذه األقوال واأل: أخي الشاب

تستضيء به، وال جتعل اختيارك للصديق خاضعا للمحبة الطبيعية أو 
الذوق أو املزاج، فكم من إنسان حيتمي من طعام حيبه أو شهوة 

  . تتطلع إليها نفسه، خوفًا من مغبتها يف العاجل أو يف اآلجل
وال تنس أن تدعو ألخيك احملتاج دعوة بظهر الغيب، ينفعه اهللا 

  . فعكا وين
  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  عبد اهللا بن علي اجلعيثن 
  كلية الشريعة  –بريدة –القصيم

 



  

  ٧  ؟ من جتــالس
 

  )٢٨١(ب . ص

 



  
؟ من جتــالس

  
٨  

 
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على من بعثه اهللا رمحة 
  .وبعد. للعاملني، وعلى آله وصحبه أمجعني

د الغاية من خلق اجلن واإلنس حد –سبحانه وتعاىل –فإن اهللا
وما خلَقْت الْجِن : بأا عبادته وحده ال شريك له، فقال تعاىل

وندبعيإِلَّا ل سالْإِنو ]وقال]. ٥٦: الذاريات : يا فثْنعب لَقَدو
وا الطَّاغُوتنِبتاجو وا اللَّهدباُع ولًا أَنسر ةكُلِّ أُم ]النحل: 

تبارك الَّذي بِيده الْملْك وهو علَى كُلِّ شيٍء قَدير : ، وقال]٣٦
 * وهلًا ومع نسأَح كُمأَي كُملُوبياةَ ليالْحو توالْم لَقي خالَّذ

فُورالْغ زِيزالْع ]إىل غري ذلك من اآليات الدالة ]. ٢، ١: امللك
  . وأنه عبادة اهللا وحده، من إجياد الناسعلى حتديد اهلدف 

وقد اقتضت حكمة اهللا يف خلقه أن جعل اإلنسان مياالً بطبعه 
  .إىل خمالطة اآلخرين وجمالستهم واالجتماع م

وهذه االسة واملقارنة هلا أثرها الواضح يف فكر اإلنسان 
ومنهجه وسلوكه، وهي سبب فعال يف مصري اإلنسان وسعادته 

فاملرء يتأثر جبليسه، ويصطبغ بصبغته، فكرا . واألخرويةالدنيوية 
  .ومعتقدا وسلوكًا وعمالً

  . وقد دل على ذلك الشرع والعقل والواقع والتجربة واملشاهدة
فمن داللة الشرع ما أخرب به سبحانه عن ندم الظامل يوم 

وتأسفه على مصاحبته ملن ضل واحنرف، وكان سببا يف ، القيامة

 



  

  ٩  ؟ من جتــالس
 

ويوم يعض الظَّالم علَى يديه يقُولُ يا : قال تعاىل. لهاحنرافه وضال
يا ويلَتى لَيتنِي لَم أَتخذْ فُلَانا * لَيتنِي اتخذْت مع الرسولِ سبِيلًا 

لَقَد أَضلَّنِي عنِ الذِّكْرِ بعد إِذْ جاَءنِي وكَانَ الشيطَانُ * خليلًا 
  ].٢٩- ٢٧: الفرقان[ إِنسان خذُولًاللْ

  : )١(قال ابن جرير رمحه اهللا يف تفسريه 
ويوم يعض الظامل املشرك بربه على يديه ندما وأسفًا، على ما (

فرط يف جنب اهللا، وأوبق نفسه بالكفر يف طاعة خليله الذي صده 
 يا ليتين اختذت يف الدنيا مع الرسول سبيالً،: عن سبيل ربه، يقول

لَقَد أَضلَّنِي عنِ : وقوله). يعين طريقًا إىل النجاة من عذاب اهللا
خمربا عن هذا النادم  –جل ثناؤه –يقول. الذِّكْرِ بعد إِذْ جاَءنِي

لقد : (على ما سلف منه يف الدنيا من معصية ربه يف طاعة خليله
هللا أضلين عن اإلميان بالقرآن، وهو الذكر، بعد إذ جاءين من عند ا

  . اهـ.)٢()فصدين عنه
الْأَخلَّاُء يومئذ بعضهم لبعضٍ عدو إِلَّا : وقال سبحانه وتعاىل

نيقتالْم ]فاملتآخون واملتصاحبون على غري طاعة ]. ٦٧: الزخرف
                              

  ).١٩/٧(تفسري الطربي  )١(
وصحح إسناده يف بيان ، أثرا عن ابن عباس) ٦/٢٥٠(ذكر السيوطي يف تفسريه  )٢(

سبب نزول هذه اآليات، وأا نزلت يف عقبة بن أيب معيط حينما أسلم مث ترك 
اإلسالم مراعاة لصديق له كافر كان غائبا بالشام، فحضر وغضب على عقبة، 

أن العربة : (لكن قد تقرر يف علم األصول. لى رغبة هذا اخلليلفكفر نزوالً ع
وسواء كان سبب نزوهلا : (؛ ولذا قال ابن كثري)بعموم اللفظ ال خبصوص السبب

تفسريه . (اهـ) فإا عامة يف كل ظامل، يف عقبة بن أيب معيط أو غريه من األشقياء
٦/١١٦.(  

 



  
؟ من جتــالس

  
١٠  

 
اهللا بعضهم لبعض عدو يوم القيامة، ومرد هذه العداوة وسببها هو 

الباطل، وداعيا له إىل االحنراف كون بعضهم معينا لبعض على 
وأما األخالء املتقون فإن حمبة بعضهم لبعض يوم القيامة ، والضالل

أبلغ وأقوى منها يف الدنيا، وذلك ألن بعضهم كان لبعض معينا 
  . على اخلري، ومشجعا على الطاعة، وحمذرا له من الشر

إمنا مثل اجلليس الصاحل «: وقال عليه الصالة والسالم
اجلليس السوء كحامل املسك ونافخ الكري، فحامل املسك إما و

أن حيذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن جتد منه رحيا طيبة، ونافخ 
  .)١(»الكري إما أن حيرق ثيابك، وإما أن جتد منه رحيا خبيثة

فبني عليه الصالة والسالم أن اجلليس له تأثري على جليسه سلبا 
ه وفساده، حيث شبه اجلليس الصاحل حبامل أو إجيابا، حبسب صالح

املسك، فإنك إذا جالسته ال بد أن حيصل لك منه واحدة من ثالث، 
يعطيك ويهدي إليك، أو تشتري منه، أو على : إما أن حيذيك، أي

. األقل جتد منه الرائحة الطيبة املؤثرة على نفسك وبدنك وثيابك
نتفع مبجالسته، كما فكذلك جليسك الصاحل ال بد أن تستفيد منه، وت

  . سأذكر بعد قليل يف فوائد جمالسة الصاحلني وأهل اخلري
وهو زق أو  –وشبه عليه السالم اجلليس السوء بنافخ الكري

فهو إما أن يتطاير عليك من شرر  –)٢(جلد غليظ ينفخ به النار 
                              

، ومسلم )٥٥٣٤: رقم/ ٩/٦٦٠(، و)٢١٠١: رقم/ ٤/٣٢٣(رواه البخاري  )١(
  . واللفظ املذكور ملسلم. من حديث أيب موسى) ٢٦٢٨: رقم/ ٤/٢٠٢٦(

  ).٩/٣٠٨(عمدة القاري  )٢(

 



  

  ١١  ؟ من جتــالس
 

ناره فيحرق ثيابك، أو على األقل جتد منه رائحة كريهة تصيب 
لك جليس السوء ال بد أن تتضرر مبجالسته، وكذ. بدنك وثوبك

  . كما سيأيت تفصيل ذلك
  : قال النووي رمحه اهللا يف الكالم على هذا احلديث

فيه فضيلة جمالسة الصاحلني وأهل اخلري، واملروءة ومكارم (
األخالق، والورع والعلم واألدب، والنهي عن جمالسة أهل الشر 

وحنو ذلك ، فُجره وبطالته وأهل البدع، ومن يغتاب الناس أو يكثر
  .اهـ.)١()من األنواع املذمومة

  : وقال ابن حجر رمحه اهللا
ويف احلديث النهي عن جمالسة من يتأذى مبجالسته يف الدين (

  .)٢()والدنيا، والترغيب يف جمالسة من ينتفع مبجالسته فيهما
  : وقال السعدي رمحه اهللا

جلليس الصاحل مجيع ذين املثالني مبينا أن ا مثَّل النيب (
أحوالك معه وأنت يف مغنم وخري، كحامل املسك الذي تنتفع مبا 

، وأقل ذلك مدة جلوسك معه. معه من املسك، إما بة أو بعوض
وأنت قرير النفس برائحة املسك، فاخلري الذي يصيبه العبد من 
جليسه الصاحل أبلغ وأفضل من املسك األذفر، فإنه إما أن يعلمك ما 

يف دينك ودنياك، أو يهدي لك نصيحة، أو حيذرك من ينفعك 
                              

  ).١٦/١٧٨(شرح صحيح مسلم  )١(
  ).٤/٣٢٤(فتح الباري  )٢(

 



  
؟ من جتــالس

  
١٢  

 
اإلقامة على ما يضرك، فيحثك على طاعة اهللا وبر الوالدين وصلة 
األرحام، ويبصرك بعيوب نفسك، ويدعوك إىل مكارم األخالق 
وحماسنها، بقوله وفعله وحاله، فإن اإلنسان جمبول على االقتداء 

ندة، يقود بعضها بصاحبه وجليسه، والطباع واألرواح جنود جم
 –وأقل ما تستفيده من اجلليس الصاحل. بعضا إىل اخلري أو إىل ضده

أن تنكف بسببه عن السيئات  –وهي فائدة ال يستهان ا
واملعاصي، رعاية للصحبة، ومنافسة يف اخلري، وترفعا عن الشر، وأن 
حيفظك يف حضرتك ومغيبك، وأن تنفعك حمبته ودعاؤه يف حال 

د مماتك، وأن يدافع عنك بسبب اتصاله بك وحمبته وبع، حياتك
وتلك أمور ال تباشر أنت مدافعتها كما أنه قد يصلك ، لك

رمحه  –إىل آخر ما قال... بأشخاص وأعمال ينفعك اتصالك م 
  .)١(»-اهللا تعاىل

، ويف األسطر املقبلة سأتعرض بشيء من التفصيل للجليس
رات اليت جتىن من اجلليس وأثره سلبا وإجيابا، فأذكر بعض الثم

الصاحل، وما لصحبته من األثر اخلري على اإلنسان يف الدنيا واآلخرة، 
وأذيل ذلك بذكر فضائل احملبة يف اهللا وأثرها؛ ألن هناك نوعا من 
التالزم بني االسة واحملبة، مث أذكر بعض حصاد جمالس أهل الشر 

، مث أختم البحث والفساد، وما حيصل السهم من الضرر واهلالك
  . بذكر بعض ما أُثر من الترغيب يف اختيار اجلليس

ومما ال شك فيه أن الناس يتفاوتون فيما بينهم، فمنهم من هو 
                              

  . جة قلوب األبرار، احلديث الثامن والستون )١(

 



  

  ١٣  ؟ من جتــالس
 

مفتاح للخري دال عليه، ومنهم من هو مفتاح للشر جالب إليه، كما 
إن من الناس مفاتيح للخري مغاليق للشر، وإن من «: قال 

يق للخري، فطوىب ملن جعل اهللا مفاتيح الناس مفاتيح للشر، مغال
 »اخلري على يديه، وويل ملن جعل اهللا مفاتيح الشر على يديه

  ].)٢(وحسنه األلباين  )١(أخرجه ابن ماجه [

                              
  ).٢٣٧: رقم/ ١/٨٦(سنن ابن ماجة  )١(
  ).١/٤٦(ن ماجة صحيح سنن اب )٢(

 



  
؟ من جتــالس

  
١٤  

 
 مثرات جمالسة الصاحلني

اخلري احلاصل والثمار اليت تقطف من جمالسة أهل اخلري 
ر ومصاحبة اجلليس الصاحل كثرية، يصعب إحصاؤها، وتتعذ

  .اإلحاطة ا، وحسيب أن أذكر يف هذا املقام شيئًا منها
ويعمه : فمنها أن جمالس الصاحلني تشمله بركة جمالسهم -١

كما دل على . اخلري احلاصل هلم، وإن مل يكن عمله بالغا مبلغهم
: قال رسول اهللا : ذلك ما أخرجه الشيخان عن أيب هريرة، قال

يلتمسون أهل الذكر، فإذا  إن هللا مالئكةً يطوفون يف الطرق«
: هلموا إىل حاجتكم، قال: وجدوا قوما يذكرون اهللا تنادوا

 - عز وجل –فيحفوم بأجنحتهم إىل السماء الدنيا، فيسأهلم رم
 ]يعين املالئكة[ :تقول: ما يقول عبادي؟ قال: وهو أعلم م

فذكر احلديث  »يسبحونك، ويكربونك، وحيمدونك، وميجدونك
  .بطوله

فأشهدكم أين قد غفرت هلم، : فيقول اهللا: قال«: آخره ويف
فيهم فالن ليس منهم إمنا جاء : فيقول ملك من املالئكة: قال

فيهم فالن عبد خطاء إمنا مر فجلس معهم، «: ويف لفظ. »حلاجة
: ويف لفظ. »هم اجللساء ال يشقى جليسهم: فيقول: قال

  .)١(»وله غفرت هم القوم ال يشقى م جليسهم: فيقول«
                              

: رقم/ ٤/٢٠٧٠(، ومسلم )٦٤٠٨: رقم/ ١١/٢٠٨(صحيح البخاري  )١(
٢٦٨٩.(  

 



  

  ١٥  ؟ من جتــالس
 

  : قال أبو الفضل اجلوهري رمحه اهللا
إن من أحب أهل اخلري نال من بركتهم، كلب أحب أهل (

ويعين بالكلب . اهـ. فذكره اهللا يف حمكم تنزيله، فضل وصحبهم
وكَلْبهم باسطٌ ذراعيه : كلب أهل الكهف املذكور يف قوله تعاىل

يدصبِالْو ]١٨: الكهف.([  
: رمحه اهللا يف تفسريه بعد إيراده لكالم اجلوهريقال القرطيب 

إذا كان بعض الكالب قد نال هذه الدرجة العليا بصحبته : قلت(
وخمالطته الصلحاء واألولياء، حىت أخرب اهللا بذلك يف كتابه جل 
وعال، فما ظنك باملؤمنني املوحدين املخالطني احملبني لألولياء 

  .)١()والصاحلني
  :هاين رمحه اهللاوقال الراغب األصب

من جالس خريا أصابته بركته، فجليس : قال بعض احلكماء(
  .)٢()أولياء اهللا ال يشقى، وإن كان كلبا ككلب أصحاب الكهف

والتأثر بعلمه  ومنها أن املرء جمبول على االقتداء جبليسه -٢
ومن املتقرر . فمجالس أهل اخلري يتأثر م. وعمله وسلوكه ومنهجه

لتربية أن التأثري عن طريق القدوة أبلغ من التأثري باملقال عند علماء ا
املرء على دين «: والنصح، ولذلك قال عليه الصالة والسالم

فبني أن املرء مشاكل . )٣(»خليله، فلينظر أحدكم من يخالل
                              

  . يف تفسري سورة الكهف) ١٠/٣٧٢(اجلامع ألحكام القرآن  )١(
  ).١٩٢ص(الذريعة إىل مكارم الشريعة  )٢(
، وأمحد )٢٣٧٨: رقم/ ٤/٥٨٩(، والترمذي )٥/١٦٨(رواه أبو داود  )٣(

= 

 



  
؟ من جتــالس

  
١٦  

 
ومماثل خلليله وجليسه يف االستقامة والصالح وعدمهما، ولذا قال 

ليتبني : أي »لينظر أحدكم من يخاللف«: مرغبا يف اختيار اجلليس
  .من خليله، وليختر اخلليل والصاحب املرضي يف دينه وخلُقه

: معناه »املرء على دين خليله«: قوله: (قال اخلطايب رمحه اهللا
ال تخالل إال من رضيت دينه وأمانته، فإنك إذا خاللته قادك إىل 

فتخالل من ليس دينه ومذهبه، فال تغرر بدينك، وال ختاطر بنفسك، 
  .)١()مرضيا يف دينه ومذهبه

  : وقال سفيان بن عيينة رمحه اهللا
انظروا إىل احلجاج معه يزيد بن ! انظروا إىل فرعون معه هامان(

أيب مسلم شر منه، انظروا إىل سليمان بن عبد امللك صحبه رجاء 
  .)٢()بن حيوة فقومه وسدده

  : وقال ابن مسعود رضي اهللا عنه
أدل على شيء وال الدخان على النار من  ما من شيء(

  .)٣()الصاحب على الصاحب
  : وقال ابن مسعود أيضا

=                                
، وحسنه الترمذي والبغوي) ١٣/٧٠(شرح السنة ، والبغوي يف )٢/٣٠٣(

، وحنسه العالئي يف كتاب النقد الصحيح رقم )٩٢٧(واأللباين يف الصحيحة رقم 
  ).٣٧١(، وصحح إسناده النووي يف رياض الصاحلني رقم )١١(

  ).١٤١ص(كتاب العزلة  )١(
  ).١٤١ص(كتاب العزلة  )٢(
  ).١٦٧ص(أدب الدنيا والدين للماوردي  )٣(

 



  

  ١٧  ؟ من جتــالس
 

، فإن الرجل يخادن ]أي أصدقائهم[اعتربوا الناس بأخدام (
  .)١()من يعجبه حنوه

  : وقال مالك رمحه اهللا
والناس أشكال كأشكال الطري، احلمام مع احلمام، والغراب (

بط، والصعو مع الصعو، وكل إنسان مع مع الغراب، والبط مع ال
  .)٢()شكله

  : وقال ابن تيمية رمحه اهللا
  .)٣(»الناس كأسراب القطا جمبولون على تشبه بعضهم ببعض«

  : وقال بعض احلكماء
يعين أنه سيكون على مذهب . )٤()اعرف أخاك بأخيه قبلك(

  .ومسلك أخيه الذي جالسه قبل أن جيالسك
  :وقال ابن حبان رمحه اهللا

، إن من أعظم الدالئل على معرفة ما فيه املرء من تقلبه(
وسكونه هو االعتبار مبن حيادثه ويوده؛ ألن املرء على دين خليله، 

  .)٥()وطري السماء على أشكاهلا تقع

                              
  ).١٢٠ص(كتاب اإلخوان البن أيب الدنيا  )١(
  ).١٠٩ص(روضة العقالء البن حبان  )٢(
  ).٢٨/١٥٠(الفتاوى  )٣(
  ).١٦٧ص(أدب الدنيا والدين  )٤(
  ).١٠٨ص(روضة العقالء  )٥(

 



  
؟ من جتــالس

  
١٨  

 
  : وقال عدي بن زيد رمحه اهللا

    عن املرء ال تسأل وسل عـن قرينـه  
ــدي    ــارن يقت ــرين باملق ــل ق   فك

    خيـارهم  إذا كنت يف قوم فصـاحب 
وال تصحب األردى فتردى مع الردي   

)١(
  : وقال املنتصر بن بالل رمحه اهللا

ــينه  ــه ويش ــىت يف قوم ــزين الف     ي
ــم   ــه: ويف غريه ــه ومداخل   أخدان

    لكل امرئ شكل مـن النـاس مثلـه   
   ٢(وكل امرئ يهوي إىل من يشـاكله(  

ما األرواح جنود جمندةٌ، ف«: وقال عليه الصالة والسالم
  .)٣(»تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف

  : قال اخلطايب رمحه اهللا
إن األجساد اليت فيها األرواح تلتقي يف الدنيا،  يقول (

فتأتلف وختتلف على حسب ما جعلت عليه من التشاكل أو التنافر 
يف بدء اخللقة، ولذلك ترى الرب اخلير حيب شكله، وحين إىل تربه، 

ده، وكذلك الرهق الفاجر يألف شكله، ويستحسن وينفر عن ض
                              

  ).١٦٧ص(أدب الدنيا والدين  )١(
  ).١٠٩ص(روضة العقالء  )٢(
، وعلقه البخاري من حديث أيب هريرة) ٢٦٣٨: رقم/ ٤/٢٠٣٠(أخرجه مسلم  )٣(

  ).٣٣٢٦: رقم/ ٦/٣٦٩(عن عائشة 

 



  

  ١٩  ؟ من جتــالس
 

  .)١()فعله وينحرف عن ضده
  : وقال ابن اجلوزي رمحه اهللا

يستفاد من احلديث أن اإلنسان إذا وجد من نفسه نفرة عن (
فينبغي أن يبحث عن املقتضي لذلك؛ ليسعى يف ، ذي فضل وصالح

  .)٢()إزالته فيتخلص من الوصف املذموم وكذا عكسه
، ويدلك على أن جليسك الصاحل يبصرك بعيوبك ومنها -٣

أوجه الضعف عندك، وجهات النقص لديك، ومواطن العلل يف 
نفسك وخلقك، فتنطلق حنو العالج وإصالح اخللل وإزالة العيوب، 

شبه املؤمن يف كونه مبصرا ألخيه بعيوبه باملرآة  ولذلك جند النيب 
: عليه الصالة والسالم اليت يرى فيها اإلنسان عيوبه الظاهرة، فقال

فاملؤمن مرآة ألخيه، يرى من خالهلا عيوبه . )٣(»املؤمن مرآة املؤمن«
السلوكية واملعنوية، وذلك أن أخاه يريه أشياء قد ال يطلع عليها وال 
يدركها بنفسه، كما أن املرآة تطلعه على عيوب ظاهرة ال يراها إال 

  . سلك متبوع مشهوروتبادل العيوب بني أهل اخلري م. من خالهلا
املؤمن مرآة أخيه، إن رأى فيه ما ال : (قال احلسن رمحه اهللا

  .)٤()يعجبه سدده وقومه، وحاطه وحفظه يف السر والعالنية
                              

  ).امش املنذري ٧/١٨٧(معامل السنن  )١(
  ).٦/٣٧٠(والفتح ) ٢/٢٣٧(دليل الفاحلني  )٢(
من حديث أيب هريرة وحسنه العراقي يف ) ٤٩١٨: رقم/ ٥/٢١٧(رواه أبو داود  )٣(

يف مكارم  ، وابن حجر يف بلوغ املرام باب الترغيب)٢/١٨٢(ختريج اإلحياء 
  ).٣/٩٢٩(وصحيح سنن أيب داود ) ٩٢٦(األخالق، واأللباين يف الصحيحة رقم 

  ).١٣١ص(كتاب اإلخوان البن أيب الدنيا  )٤(

 



  
؟ من جتــالس

  
٢٠  

 
 :أن جلساءك من أهل اخلري يصلونك بأشخاص آخرين -٤

فكم من شخص تعرف على واحد . فتنتفع م كما انتفعت ؤالء
تعرف على أفواج من الصاحلني من من أهل اخلري، فما لبث أن 

  .فازداد بذلك خريا، خالل ذلك الشخص
ويف أمور العبادة  :أنك تتعرف على أخطائك السلوكية -٥

من خالل مقارنة أعمالك وسلوكك مبا عليه جليسك الصاحل من 
  . هذه األمور، الذي لديه علم وإملام ا، فتصلح تلك األخطاء

فإنك  . عن املعصيةأنك تنكف بسبب جليسك الصاحل -٦
عن املعصية  استدعى ذلك التأدب مبجلسه، وختليتإذا جلست معه 

، مراعاة حلرمته وتقديرا ملكانته ومنزلته، فيكون ذلك االنكفاف
  . والترك الوقيت سببا يف االبتعاد الدائم عن هذه احملرمات

أنه يرشدك ويدلك على أمور من أمور اخلري ينفعك  -٧
على أمور واجبة كنت غافالً عنها أو  –مثالً –كفيدل. العلم ا

متكاسالً عن أدائها، ويرشدك إىل كثري من النوافل والتطوعات اليت 
تزداد ا خريا، وينبهك على أشياء حمرمة كنت واقعا فيها وحيذرك 
منها، ويشجعك على مشروعات متعددة من مشروعات اخلري 

  .والرب
العلم والعبادة والدعوة أنك تنظر إىل علو مكانته يف  -٨

وسبقه لك يف جماالت كثرية من جماالت اخلري، فيكون  .والسلوك
  : ذلك مصلحة ومنفعة لك من وجهني

زوال ما قد يوجد لديك من العجب بالنفس  :الوجه األول

 



  

  ٢١  ؟ من جتــالس
 

والعمل حينما ترى من هو خري منك، والعجب من األمور اليت 
: من الذنب، حيث قال على أمته، وعده أشد  خافها النيب 

العجب ، لو مل تكونوا تذنبون خلفت عليكم ما هو أشد من ذلك«
جب١(»الع(.  

أن ذلك يكون سببا يف منافستك له يف هذه  :والوجه الثاين
األوصاف واألعمال، فتزداد حرصا على حتصيل العلم، والقيام 

  .بالعبادة، وحتسني السلوك، وغري ذلك
اصحب من هو فوقك : (ن حكيم رمحه اهللاوهلذا قال عثمان ب

  .)٢()يف الدين ودونك يف الدنيا
، وهو أن يف جمالستهم حفظًا للوقت الذي هو احلياة -٩

  . الوعاء لكل األعمال
فال  أن جليسك الصاحل حيفظك يف حضرتك ومغيبك، -١٠

يفشي لك سرا، وال ينتهك لك حرمة، ويدافع عنك يف مواطن 
دافع عنكحتتاج فيها إىل من ي .  

أن املرء مبجرد رؤيته للصاحلني واألخيار يذكر اهللا  -١١
وقد دل على ذلك الواقع والشرع، قال عليه الصالة . تعاىل

                              
، والبزار يف مسنده )١٤٤٧: رقم/ ٢/٣٢٠(أخرجه القضاعي يف مسند الشهاب  )١(

) ٤/٢٠(، وقال املنذري يف الترغيب )٣٦٣٣: رقم/ ٤/٢٤٤( »كشف األستار«
وحسنه األلباين يف السلسلة . إسناده جيد): ١٠/٢٦٩(هليثمي يف جممع الزوائد وا

  ).٦٥٨(الصحيحة 
  ).١٢٥ص(اإلخوان  )٢(

 



  
؟ من جتــالس

  
٢٢  

 
  .)١(»أولياء اهللا تعاىل الذين إذا رؤوا ذُكر اُهللا تعاىل«: والسالم

بلى يا : قالوا »أال أنبئكم خبياركم؟«: وقال يف حديث آخر
  .)٢(»خياركم الذين إذا رؤوا ذُكر اُهللا عز وجل«: رسول اهللا، قال

فأثبت عليه الصالة والسالم يف هذين احلديثني أن لألولياء 
عز  –واألخيار تأثريا على من رآهم، وأن من يراهم يتذكر اهللا

ولعل سبب ذلك ما جيده فيهم من . مبجرد هذه الرؤية –وجل
فإذا كان هذا . سريةاهلدي والسمت واهليبة، ونور اإلميان وحسن ال

  .فكيف مبن جيالسهم وخيالطهم، حيصل ملن رآهم
إن كنت أللقى األخ من : (وهلذا قال موسى بن عقبة رمحه اهللا

  .)٣()إخواين فأكون بلقيه عاقالً أياما
فأقيم ، لرمبا لقيت األخ من إخواين: (وقال سفيان رمحه اهللا

  .)٤()شهرا عاقالً بلقائه
كنت أنظر إىل أخ من إخواين : (اهللا وقال أبو سليمان رمحه

  .)٥()فأعمل على رؤيته شهرا، بالعراق
                              

عزاه السيوطي يف اجلامع الصغري للحكيم عن ابن عباس مرفوعا، وحسنه األلباين  )١(
  ).٢٥٥٧(يف صحيح اجلامع رقم 

من حديث أمساء بن يزيد،  )٤١١٩: رقم/ ٢/١٣٧٩(أخرجه ابن ماجة يف سننه  )٢(
عن عبد الرمحن : وله شواهد منها) ٣/٢٧٣(وحسن إسناده البوصريي يف الزوائد 

  .بن غنم وعبادة بن الصامت وعبد اهللا بن عمر وابن عمرو وابن عباس وغريهم
  ).٩٢ص(روضة العقالء  )٣(
  ).٩٣ص(املصدر السابق  )٤(
  ).٩٢ص(السابق  )٥(

 



  

  ٢٣  ؟ من جتــالس
 

وهم . أم زين وأنس لك يف الرخاء وعدة يف البالء -١٢
خري معني لك على ختفيف مهومك وغمومك وحل مشكالتك، 
فتستنري بآرائهم ومشورم، ال سيما إذا أملت بك اخلطوب، 

   .وضاقت بك الدروب، وأعيتك املسالك
: مرة على أصحابه فقال –رضي اهللا عنه –خرج ابن مسعود

  .)١()أنتم جالء حزين(
  .)٢()لقاء األحبة مسالة للهم: (وقال أكثم بن صيفي رمحه اهللا

عليك بإخوان : (-رضي اهللا عنه  –وقال عمر بن اخلطاب
الصدق، فعش يف أكنافهم، فإم زين يف الرخاء، وعدة يف 

  .)٣()البالء
فإم عدة يف ، عليكم باإلخوان: (أيب طالب وقال علي بن

  .)٤()الدنيا واآلخرة
اصحب : (أوصين؟ قال: وقال رجل لداود الطائي رمحه اهللا

أهل التقوى، فإم أيسر أهل الدنيا عليك مؤونة، وأكثرهم لك 
  .)٥()معونة

                              
  ).٩٢ص(روضة العقالء  )١(
  ).١٥٥ص(اإلخوان البن أيب الدنيا  )٢(
وروضة العقالء ) ٣١ص(، واملتحابني يف اهللا للمقدسي )١١٦ص(السابق  )٣(

  ).٩٠ص(
  ).٢/١٦٠(إحياء علوم الدين  )٤(
  ).١٢٤ص(كتاب اإلخوان  )٥(

 



  
؟ من جتــالس

  
٢٤  

 
إخوان الصدق خري مكاسب : (وقال شبيب بن شيبة رمحه اهللا

اء، وعدة يف البالء، ومعونة على حسن الدنيا، وهم زينة يف الرخ
  .)١()املعاشرة

اصطف من اإلخوان ذا الدين واحلسب : (وقال بعض احلكماء
والرأي واألدب، فإنه ردٌء لك عند حاجتك، ويد عند نائبتك، 

  .)٢()وأنس عند وحشتك، وزين عند عافيتك
  : وقال عبد العزيز األبرش رمحه اهللا

  استكثرن من اإلخـوان إـم  
  

  خري لكـانزهم مـن الـذهب     
  كم من أخ لـو نابتـك نائبـة     

  
  )٣(وجدته خريا من أخي النسب  

  : وقال مهدي بن سابق رمحه اهللا  
    تكثر من اإلخوان مـا اسـطعت فـإم   

ــور     ــتنجدم وظه ــاد إذا اس   )٤(عم
أن أخوتك ومصاحبتك ألهل اخلري سبب يف دخولك  -١٣

ة وال هم حيزنون، وكذلك ضمن الذين ال خوف عليهم يوم القيام
: هو ضمان الستمرار الصحبة وعدم انقطاعها، كما قال تعاىل

 نيقتإِلَّا الْم ودضٍ ععبل مهضعب ذئمولَّاُء يالْأَخ * فولَا خ ادبا عي
  ].٦٨، ٦٧: الزخرف[ علَيكُم الْيوم ولَا أَنتم تحزنونَ
                              

  ).٣٠ص(كتاب املتحابني يف اهللا  )١(
  ).١٦٨ص(أدب الدنيا والدين  )٢(
  ).٩٤، ٩٣ص(روضة العقالء  )٣(
  ).٩٤، ٩٣ص(روضة العقالء  )٤(

 



  

  ٢٥  ؟ من جتــالس
 

ع بدعائهم لك بظهر الغيب يف حياتك وبعد أنك تنتف -١٤
: ، فإن من عادة أهل اخلري دعاء بعضهم لبعض، وقد قال مماتك

دعوة املرء املسلم ألخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك «
آمني، ولك : موكَّل، كلما دعا ألخيه خبري قال امللك املوكَّل به

  .)١(]رواه مسلم[ »مبثل
استكثر من الصديق : (سن رمحه اهللا لرجلقال عبيد اهللا بن احل

  .)٢()، فإن أيسر ما تصيب أن يبلغه موتك فيدعو لك)يعين الصاحل(
ومن طريق ما يروى ما ذكره اخلطيب البغدادي رمحه اهللا يف 

وهو أحد القراء (تارخيه يف ترمجة الطيب بن إمساعيل رمحه اهللا 
ثالمثائة من  من أنه كان له صحيفة مكتوب فيها): (املشهورين

أصدقائه، وكان يدعو هلم كل ليلة، فتركهم ليلة فنام، فقيل له يف 
!! مل تسرج مصابيحك الليلة: -وهي كنيته –يا أبا محدون: نومه

  .)٣(»فقعد فأسرج، وأخذ الصحيفة فدعا لواحد واحد حىت فرغ
 أن جمالس أهل اخلري يهاا شياطني اجلن واإلنس، -١٥

وساوس الشياطني وأذاهم، خبالف  فمجالستهم حصن حصني من
فإا مقر هذه الشياطني، وكذلك إذا كان املرء ، جمالس األشرار

فإنه عرضة للوساوس الرديئة واألفكار املنحرفة اليت يلقيها ، معتزالً
فإمنا يأكل الذئب ، عليك باجلماعة«: الشيطان؛ ولذلك قال 

                              
  .عن أم الدرداء) ٢٧٣٣: رقم/ ٤/٢٠٩٤(صحيح مسلم  )١(
  ).١١٣ص(كتاب اإلخوان  )٢(
  ).٩/٣٦١(تاريخ بغداد : انظر )٣(

 



  
؟ من جتــالس

  
٢٦  

 
  .)١(»القاصية

يارة يف اهللا سبب حملبة اهللا والز، أن االسة واملصادقة - ١٦ 
قال اهللا «: كما يف احلديث القدسي، قال رسول اهللا . تعاىل

وجبت حمبيت للمتحابني يف، واملتزاورين يف، : تبارك وتعاىل
رمحه اهللا ذا اللفظ من حديث  )٢(رواه مالك  »واملتباذلني يف

ورواه أمحد رمحه اهللا من حديث عمرو بن  –رضي اهللا عنه –معاذ
لقد حقت حمبيت للذين يتحابون «: بلفظ –رضي اهللا عنه –بسةع

من أجلي، وقد حقت حمبيت للذين يتزاورون من أجلي، وقد 
حقت حمبيت للذين يتباذلون من أجلي، وقد حقت حمبيت للذين 

  .)٣(»يتصادقون من أجلي
أن رجالً زار «: عن النيب  –رضي اهللا عنه –وعن أيب هريرة

، فأرصد اهللا له على مدرجته ملكًا، فلما أخا له يف قرية أخرى
: قال. أريد أخا يل يف هذه القرية: أين تريد؟ قال: أتى عليه قال

عز  –ال، غري أين أحببته يف اهللا: هل لك عليه من نعمة ترا؟ قال
                              

والنسائي ) ٥٤٧: رقم ١/٣٧(وأبو داود ) ٦/٤٤٦و  ٥/١٩٦(أخرجه أمحد  )١(
  ).١/١٨٤(وحسنه األلباين يف صحيح النسائي ) ٢/١٠٦(

وصحح إسناده ابن عبد الرب، والنووي يف رياض الصاحلني ) ٢/٩٥٣(لك موطأ ما )٢(
صحيح : وقال األلباين). ٣/٣٤٠(واملنذري يف الترغيب والترهيب ) ٣٨٧(رقم 

  ).٤٣٣١: صحيح اجلامع رقم(
رواه أمحد ورواته ثقات والطرباين يف الثالثة، ): ٤/٤٧(قال املنذري يف الترغيب  )٣(

املتجر (وقال الدمياطي يف . اهـ) صحيح اإلسناد: (لواللفظ له، واحلاكم وقا
ورواه أمحد أيضا عن عبادة . اهـ. رواه أمحد بإسناد صحيح): ٥٣٥ص) (الرابح

  .بن الصامت بسند صححه املنذري والدمياطي يف املوضعني املشار إليهما

 



  

  ٢٧  ؟ من جتــالس
 

فإين رسول اهللا إليك بأن اهللا قد أحبك كما أحببته : قال –وجل
  .)١(]رواه مسلم[ »فيه

وقد  –عز وجل –لصاحلني جمالس ذكر اهللاأن جمالس ا -١٧
إال حفتهم  –عز وجل –ال يقعد قوم يذكرون اهللا«: قال 

املالئكة، وغشيتهم الرمحة، ونزلت عليهم السكينة، وذكرهم اهللا 
- أيضا  –وقال عليه الصالة والسالم. )٢(]رواه مسلم[ »فيمن عنده

إال وجهه وال يريدون بذلك ، ما من قوم اجتمعوا يذكرون اهللا«: 
إال ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت 

  .)٣(»سيئاتكم حسنات
، ويطيب أن املرء بزيارته إلخوانه يف اهللا يطيب بنفسه -١٨

من عاد «: كما قال . ممشاه، ويتبوأ منازل عظيمة يف اجلنة
ا له يف اهللا، ناداه منادا أو زار أخأن طبت وطاب ممشاك،: مريض 

أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث [ »وتبوأت من اجلنة منزالً
  ].- رضي اهللا عنه  –)٤(أيب هريرة 

                              
: رقم/ ٤/١٩٨٨(كتاب الرب والصلة، باب فضل احلب يف اهللا : أخرجه مسلم )١(

بفتح امليم  - »املدرجة«و. أي أقعده يرقبه »فأرصد«: ، ومعىن قوله)٢٥٦٧
. هي الطريق، مسيت بذلك ألن الناس يدرجون عليها أي ميضون وميشون –والراء
شرح النووي : انظر. وتنهض إليه بسبب ذلك، أي تقوم بإصالحها" تربها"وقوله 
  ).١٦/١٢٤(ملسلم 

  ).٢٧٠٠: رقم/ ٤/٢٠٧٤(صحيح مسلم  )٢(
الصحيحة (هذا إسناد حسن إن شاء اهللا : وقال األلباين، )٣/١٤٢(رواه أمحد  )٣(

  ).٢/٩٨١(وصححه ، وذكره يف صحيح اجلامع بنحوه، )٢٢١٠
/ ٤/٣٦٥(جامع الترمذي، كتاب الرب والصلة، باب ما جاء يف زيارة اإلخوان  )٤(

= 

 



  
؟ من جتــالس

  
٢٨  

 
ما من عبد «: قال عن النيب  –رضي اهللا عنه –وعن أنس

أن طبت : أتى أخاه يزوره يف اهللا إال ناداه مناد من السماء
عبدي زار يفَّ : وطابت لك اجلنة، وإال قال اهللا يف ملكوت عرشه

 اهرق ١(وعلي( له بثواب دون اجلنة رواه البزار [ »فلم يرض)٢( 
  ]. )٣(وأبو يعلى 

أال أخربكم برجالكم «: قال عن النيب  –أيضا –وعن أنس
النيب يف اجلنة، «: بلى يا رسول اهللا، فقال: قالوا »يف اجلنة؟

والصديق يف اجلنة، والرجل يزور أخاه يف ناحية املصر ال يزوره 
  ].ويف آخره زيادة )٤(رواه الطرباين [ »هللا يف اجلنةإال 

فاجلليس الصاحل منفعة لك من كل وجه يف ، وباجلملة -١٩
=                                

ن عاد ، سنن ابن ماجة، كتاب اجلنائز، باب ما جاء يف ثواب م)٢٠٠٨: رقم
قال . »أو زار أخا له يف اهللا«، وليس عنده )١٤٤٣: رقم/ ١/٤٦٤(مريضا 
: موارد الظمآن رقم(، وصححه ابن حبان )هذا حديث حسن غريب: (الترمذي

  ).٢/١٩٥(وحسنه األلباين يف صحيح جامع الترمذي ، )٧١٢
  .ضيافته: أي )١(
: رقم/ ٢/٣٨٨(اب الزيارة كشف األستار عن زوائد البزار، كتاب الرب والصلة، ب )٢(

١٩١٨.(  
، )٣/٢٣٩(قال املنذري يف الترغيب ). ٤١٤٠: رقم/ ٧/١٦٦(مسند أيب يعلى  )٣(

، )رواه البزار وأبو يعلى بإسناد جيد): (٥٣٤ص(والدمياطي يف املتجر الرابح 
رواه البزار وأبو يعلى، ورجال أيب ): (٨/١٧٣(وقال اهليثمي يف جممع الزوائد 

  ).وهو ثقة، صحيح غري ميمون بن عجالنيعلى رجال ال
): ٣٤٥ص(قال الدمياطي يف املتجر الرابح ، )١/٤٦(املعجم الصغري للطرباين  )٤(

وأخرجه الطرباين أيضا بلفظ مقارب من حديث كعب ). إسناده جيد إن شاء اهللا(
وحسنه األلباين يف صحيح ، )٣٠٧: رقم/ ١٩/١٤٠(بن عجرة يف املعجم الكبري 

  ).٢٦٠٤: قمر(اجلامع 

 



  

  ٢٩  ؟ من جتــالس
 

املؤمن إن ماشيته نفعك، وإن «: كما قال . دينك ودنياك
شاورته نفعك، وإن شاركته نفعك، وكل شيء من أمره 

لة ما مثل املؤمن مثل النخ«: وقال عليه الصالة والسالم. )١(»منفعة
  .)٢(»أخذت منها من شيء نفعك

ومن مثرات جمالسة الصاحلني أا تؤدي إىل حمبتهم يف  -٢٠
. فكما أن احملبة تثمر االسة، فكذلك االسة تثمر احملبة. اهللا

واحلب يف اهللا له مثرات عظيمة وآثار جليلة على النفوس، وقد رتب 
ثرة هذه الفضائل ولك. اهللا عليه األجور العظيمة والثواب اجلزيل

  . وتعدد هذه اآلثار فإين سأفردها يف املبحث اآليت

                              
من حديث  ثابت صحيح عن النيب : وقال) ٨/١٢٩(رواه أبو نعيم يف احللية  )١(

  . ابن عمر
وصححه األلباين يف ، ، من حديث ابن عمر)٢/٤١١(!رواه الطرباين يف الكبري  )٢(

  ).٥٨٤٨(صحيح اجلامع 
إن من الشجر شجرة ال يسقط ورقها، وإا «: وأصل احلديث يف الصحيحني بلفظ

، صحيح البخاري »هي النخلة :مث قال ...ل املسلم فحدثوين ما هي مث
  ).٢٨١١: رقم/ ٤/٢١٦٤(، صحيح مسلم )٦١: رقم/ ١/١٤٥(

 



  
؟ من جتــالس

  
٣٠  

 
 مثرات وفضائل احملبة يف اهللا

قبل  –وقد مر. منها أن احملبة يف اهللا سبب حملبة اهللا للعبد -أ
وجبت : -عز وجل  –قال اهللا«: قوله عليه الصالة والسالم –قليل

امللك للرجل وقول . »...حمبيت للمتحابني يف، واملتجالسن يف 
إين رسول اهللا إليك بأن اهللا قد أحبك «: الذي زار أخا له يف اهللا

  .»كما أحببته فيه
ما من رجلني «: يرفعه قال –رضي اهللا عنه –وعن أيب الدرداء

حتابا يف اهللا بظهر الغيب إال كان أحبهما إىل اهللا أشدمها حبا 
  .)١(]رواه الطرباين[ »لصاحبه
يظل املتحابني فيه يف ظله  –حانه وتعاىلسب –ومنها أن اهللا -ب

  .يوم ال ظل إال ظله
سبعة يظلهم اهللا يف ظله «: قال فعن أيب هريرة عن النيب 

ورجالن حتابا يف اهللا اجتمعا «: فذكر منهم »يوم ال ظل إال ظله
  .)٢(]متفق عليه[ »عليه وتفرقا عليه

 إن اهللا«: قال رسول اهللا : قال –أيضا –وعن أيب هريرة
أين املتحابون جباليل، اليوم أظلهم يف ظلي يوم : يقول يوم القيامة

                              
وقال املنذري يف الترغيب ) ١٠/٢٧٦(يف املعجم األوسط كما يف جممع الزوائد  )١(

  . رواه الطرباين بإسناد جيد قوي) ٤/٤٦(
: رقم/ ٢/٧١٥(وصحيح مسلم  ،)٦٦٠: رقم/ ٢/١٤٣(صحيح البخاري  )٢(

١٠٣١.(  

 



  

  ٣١  ؟ من جتــالس
 

  .)١(]رواه مسلم[ »ال ظل إال ظلي
أن احلب يف اهللا والبغض يف اهللا دليل على كمال إميان  - ج

  .العبد
من أحب هللا وأبغض «: قال رسول اهللا : فعن أيب أمامة قال

رواه أبو [ »هللا، وأعطى هللا ومنع هللا، فقد استكمل اإلميان
  .)٢(]داود

كما . أن احلب يف اهللا سبب لذوق حالوة اإلميان وطعمه -د
ثالث من كن فيه وجد ن «: قال أن النيب  )٣(يف الصحيحني 

حالوة اإلميان، أن يكون اهللا ورسوله أحب إليه مما سوامها، وأن 
يحب املرء ال يحبه إال هللا، وأن يكره أن يعود يف الكفر بعد إذ 

  .»اهللا منه كما يكره أن يقذف يف النارأنقذه 
من أحب أن جيد طعم اإلميان «: وقال عليه الصالة والسالم

  .)٤(]رواه أمحد والبزار[ »فليحب املرء ال حيبه إال هللا
أن املرء مبحبته ألهل اخلري لصالحهم واستقامتهم يلتحق  -هـ

                              
  ).٢٥٦٦: رقم/ ٤/١٩٨٨(صحيح مسلم  )١(
وصححه األلباين يف صحيح اجلامع ). ٤٦٨١: رقم/ ٥/٦٠(سنن أيب داود  )٢(

)٥٩٦٥.(  
  ).٤٣: رقم/ ١/٦٦(، ومسلم )١٦: رقم/ ١/٦٠(صحيح البخاري  )٣(
، )٦٣: رقم/ ١/٥٠(، كشف األستار عن زوائد البزار )٢/٢٩٨(مسند أمحد  )٤(

ورواه احلاكم ). ١/٩٠امع (رواه أمحد والبزار ورجاله ثقات : (وقال اهليثمي
وحسنه األلباين يف . صحيح اإلسناد ومل خيرجاه، وأقره الذهيب: وقال، )٤/١٧٨(

  ).٥٩٥٨(صحيح اجلامع 

 



  
؟ من جتــالس

  
٣٢  

 
ي فف. ويصل إىل مراتبهم، وإن مل يكن عمله بالغا مبلغهم، م

جاء رجل : قال –رضي اهللا عنه –عن ابن مسعود )١(الصحيحني 
يا رسول اهللا، كيف تقول يف رجل أحب : فقال إىل رسول اهللا 

 –أيضا –وفيهما »املرء مع من أحب«: قوما ومل يلحق م؟ قال
مىت الساعة؟  أن رجالً سأل النيب  –رضي اهللا عنه –عن أنس

ددت هلا من كثري صالة وال ما أع: قال »؟ما أعددت هلا«: قال
أنت مع من «: صوم وال صدقة، ولكين أحب اهللا ورسوله، قال

أنت «: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النيب : قال أنس »أحببت
وأبا بكر وعمر، وأرجو أن  فأنا أحب النيب  »مع من أحببت

 –وعن علي. )٢(أكون معهم حبيب إياهم، وإن مل أعمل مبثل أعماهلم 
 »ال حيب رجل قوما إال حشر معهم«: مرفوعا – عنهرضي اهللا

  .)٣(]رواه الطرباين يف الصغري[
. ومن فوائد احملبة يف اهللا أن اهللا يكرم من أحب عبدا هللا -و

وإكرام هللا للمرء يشمل إكرامه له باإلميان، والعلم النافع، والعمل 
: قال –رضي اهللا عنه –عن أيب أمامة. الصاحل، وسائر صنوف النّعم

رواه  »ما أحب عبد عبدا هللا إال أكرمه اهللا«: قال رسول اهللا 
                              

: رقم/ ٤/٢٠٣٤(، ومسلم )٦١٦٩: رقم/ ١٠/٥٥٧(صحيح البخاري  )١(
٢٦٤٠.(  

و ) ٦١٧١: رقم/ ١٠/٥٥٧(و ) ٣٦٨٨: رقم/ ٧/٤٢( صحيح البخاري )٢(
وهو عندمها ) ٢٦٣٩: رقم/ ٤/٢٠٣٢(، ومسلم )٧١٥٣: رقم/ ١٣/١٣١(

  . بألفاظ متعددة
الترغيب والترهيب . جيد: وقال املنذري عن إسناده) ٢/٤٠(املعجم الصغري  )٣(

)٤/٥١.(  

 



  

  ٣٣  ؟ من جتــالس
 

املتحابني يف (واملقدسي يف كتاب ) اإلخوان(ابن أيب الدنيا يف كتاب 
  .)١()اهللا

أن املتحابني يف اهللا هلم منابر من نور يغبطهم النبيون  -ز
  .والشهداء

 رضي –عن معاذ )٢(كما يف احلديث الذي أخرجه الترمذي 
املتحابون : -تعاىل –قال اهللا«: قال رسول اهللا : قال –اهللا عنه

قال  »يف جاليل هلم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء
  .)٣(حديث حسن صحيح : الترمذي

وبعد أن رأينا مثرات جمالسة أهل اخلري، وتبني لنا أن اجلليس 
تقل إىل الصاحل منفعة السه من كل وجه، يف الدنيا واآلخرة، نن

الطرف املقابل، وهو اجلليس السوء، لنرى ما تؤدي إليه جمالسته 
  . ومودته من الفساد والشقاء يف الدنيا واآلخرة

                              
قدسي يف كتاب وامل، )٢٠: رقم ١٠٤ص(رواه ابن أيب الدنيا يف كتاب اإلخوان  )١(

) ٥/٢٥٩(واللفظ هلما، ورواه أمحد يف املسند ) ٨: رقم ٢٧ص(املتحابني يف اهللا 
هذا إسناد : وقال األلباين عن إسناد احلديث، »إال أكرم ربه عز وجل«: بلفظ

وحسنه السيوطي واملناوي فيض القدير ) ١٢٥٦الصحيحة (شامي جيد 
)٥/٤١٠.(  

: رقم/ ٤/٥٩٧(ما جاء يف احلب يف اهللا  جامع الترمذي، كتاب الزهد، باب )٢(
  ).٤٣١٢(األلباين يف صحيح اجلامع  –أيضا –وصححه) ٢٣٩٠

  . املصدر السابق )٣(

 



  
؟ من جتــالس

  
٣٤  

 
 أضرار اجلليس السوء

اجلليس السوء مضرة على صاحبه من كل وجه، وشؤم عليه يف 
الدنيا واآلخرة، ويتعذر تتبع كل ما يترتب على جمالسة أهل السوء 

واألضرار، ولعل ذكر شيء منها يكفي يف حتذير العاقل من املفاسد 
  . من هذه االسة

فمن أضرار اجلليس السوء أنه قد يشكك يف معتقداتك  -١
: ورة الصافاتويصرفك عنها، كما قال تعاىل يف س الصحيحة،
 َاَءلُونستضٍ يعلَى بع مهضعلَ بي كَا* فَأَقْبإِن مهنلٌ منَ قَالَ قَائ

 ي قَرِينل * نيقدصالْم نلَم كنقُولُ أَئا * يابرا تكُنا ونتذَا مأَئ
  ].٥٣- ٥٠: الصافات[ وعظَاما أَئنا لَمدينونَ

وامسع إىل قصة وفاة أيب طالب على الكفر والدور الذي قام به 
عن  أخرج البخاري ومسلم. جليس السوء يف موته على تلك احلال

ملا حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول : (قال. املسيب بن حزن
عنده أبا جهل بن هشام وعبد اهللا بن أيب أمية بن  فوجد اهللا 

ال إله إال اهللا، كلمة أشهد لك ا عند : يا عم، قل«: املغرية، فقال
يا أبا طالب، أترغب : ، فقال أبو جهل وعبد اهللا بن أيب أمية»اهللا

يعرضها عليه،  ، فلم يزل رسول اهللا !املطلب؟عن ملة عبد 
هو على : ويعودان بتلك املقالة، حىت قال أبو طالب آخر ما كلمه

 –أخي –فانظر. )١()ال إله إال اهللا: ملة عبد املطلب، وأىب أن يقول
                              

) ١٣٦٠: رقم/ ٣/٢٢٢(صحيح البخاري يف مواضع متعددة، وهذا اللفظ يف  )١(
= 

 



  

  ٣٥  ؟ من جتــالس
 

كيف صنع جليسا السوء، أضاله يف حياته، وما زاال به حىت أسلماه 
  .إىل النار، والعياذ باهللا

اجلليس السوء يدعو جليسه إىل مماثلته يف الوقوع يف  أن -٢
كما قال شيخ اإلسالم ابن . وحيب ذلك منه. احملرمات واملنكرات

وذلك أن كثريا من أهل املنكر حيبون من ... : (تيمية رمحه اهللا
وكذلك يف . يوافقهم على ما هم فيه، ويبغضون من ال يوافقهم

ويؤثرون من يشاركهم؛ ، أمور الدنيا والشهوات كثريا ما خيتارون
إما للمعاونة على ذلك؛ كما يف املتغلبني من أصحاب الرياسات 

اتمعني على شرب  وقطاع الطرق وحنوهم، وإما باملوافقة؛ كما يف
اخلمر، فإم خيتارون أن يشرب كل من حضر عندهم، وإما 
لكراهتهم امتيازه عنهم باخلري إما حسدا على ذلك، لئال يعلو عليهم 
بذلك وحيمد دوم، وإما لئال يكون له عليهم حجة، وإما خلوفهم 
من معاقبته هلم بنفسه، أو مبن يرفع ذلك إليهم، ولئال يكونوا حتت 

ود كَثري من : قال تعاىل. وحنو ذلك من األسباب. نته وخطرهم
 دنع نا مدسا حكُفَّار انِكُمإِمي دعب نم كُموندري ابِ لَوتلِ الْكأَه

قالْح ملَه نيبا تم دعب نم فُِسهِمأَن ]وقال تعاىل ]. ١٠٩: البقرة
 دوا لَو تكْفُرونَ كَما كَفَروا فَتكُونونَ سواًءو: يف املنافقني

  .)١(»ودت الزانية لو زىن النساء كلهن: وقال عثمان]. ٨٩: النساء[
. أن املرء بطبيعته يتأثر بعادات جليسه وأخالقه وأعماله -٣

=                                
  ).٣٤: رقم/ ١/٥٤(ومسلم 

  ).١٥١-٢٨/١٥٠(فتاوى شيخ اإلسالم  )١(

 



  
؟ من جتــالس

  
٣٦  

 
املرء على دين خليله «: قوله عليه الصالة والسالم )١(وقد مر معنا 

، فإذا كان اجلليس سيئًا تأثر به املرء »من يخالل فلينظر أحدكم
إياك وجمالسة الشرير؛ فإن طبعك : قال بعضهم. واصطبغ بصبغته
  .)٢(وأنت ال تدري ، يسرق من طبعه

أن رؤيته تذكر باملعصية سواء كانت ظاهرة عليه أو  -٤
خفية، وكنت تعرف ذلك منه، فتخطر املعصية يف بال املرء بعد أن 

أو متشاغالً عنها، وكما أن رؤية املطيع تذكر باهللا الذي  كان غافالً
. وفقه للطاعة، فرؤية العاصي تذكر بالشيطان الذي جره إىل املعصية

وليس إعداء اجلليس جليسه : (قال الراغب األصبهاين رمحه اهللا
خلقه مبقاله وفعاله فقط، بل وبالنظر إليه، فالنظر يف الصور يؤثر يف 

  .)٣()اسبة إىل خلق املنظور إليهالنفوس أخالقًا من
أنه يصلك بأناس سيئني يضرك االرتباط م، وقد يكونون  -٥

  . أشد احنرافًا وفسادا من هذا اجلليس
أنه خيفي عنك عيوبك ويسترها عنك، وحيسن لك  -٦

خطاياك، وخيفف وقع املعصية يف قلبك، ويهون عليك التقصري يف 
  . الطاعة
ة الصاحلني وأهل اخلري، الماكك أنك تحرم بسببه جمالس -٧

معه يف الشهوات وامللذات، أو لتحذيره ومنعه لك من جمالستهم، أو 
                              

  . من مثرات جمالسة الصاحلني يف الثمرة الثانية )١(
  ).١٩٣ص(الذريعة إىل مكارم الشريعة للراغب األصفهاين  )٢(
  . الذريعة، املوضع السابق )٣(

 



  

  ٣٧  ؟ من جتــالس
 

هيبتك هلم بسبب جمالستك هلذا املنحرف؛ فيفوتك من اخلري 
  .والصالح بقدر بعدك عنهم

أن الذي جيالس أهل السوء يقارن أفعاله السيئة بأفعاهلم،  -٨
فيكون ذلك سببا يف زيادة طغيانه فيستقل سيئاته جبنب سيئام، 

واحنرافه وتقصريه يف األعمال الصاحلة، وعلى األقل يصاب بالعجب 
  .)١(كما تقدم ، مبا هو عليه، والعجب مرض مهلك

أن جمالسهم ال ختلو من احملرمات واملعاصي كالغيبة  -٩
والنميمة والكذب واللعن وحنو ذلك، فرمبا يوافقهم جليسهم فيما 

أو ينكر عليهم، لكن ال يفارق جملسهم فيقع يف اإلمث؛ ألن هم فيه 
يستلزم مفارقة الس إذا استمر  –كما يقول العلماء –اإلنكار

وإِذَا رأَيت الَّذين يخوضونَ في َآياتنا : املنكر، لقوله تعاىل
ا يإِمو رِهغَي يثدي حوا فوضخى يتح مهنع رِضفَأَع كنِسين

نيممِ الظَّالالْقَو عى مالذِّكْر دعب دقْعطَانُ فَلَا تيالش ]األنعام :
وقَد نزلَ علَيكُم في الْكتابِ أَنْ إِذَا سمعتم : وقال تعاىل]. ٦٨

مهعوا مدقْعا فَلَا تأُ بِهزهتسيا وبِه كْفَري اللَّه اتوا  َآيوضخى يتح
مثْلُهإِذًا م كُمإِن رِهغَي يثدي حف ]١٤٠: النساء.[  

أن إخاءه وصحبته عرضة للزوال عند وجود أدىن  -١٠
قال عبد . خالف أو تغري مصلحة، بل وحتصل البغضاء بدون ذلك

إخوان السوء ينصرفون عند النكبة، : (اهللا بن املعتز رمحه اهللا

                              
  . يف الثمرة الثامنة من مثرات جمالسة الصاحلني )١(

 



  
؟ من جتــالس

  
٣٨  

 
  .)١()نعمةويقبلون مع ال

  : وقال علي بن داود الرقي رمحه اهللا
  كل من كان ال يؤاخيك يف اهللا

  
  فال تـرج أن يـدوم إخـاؤه     

  إن خري اإلخوان من كان يف اهللا  
  

ــفاؤه    ــه دام وده وص   )٢(ل
  : وقال أبو احلسن التهامي رمحه اهللا  

  شيئان ينقشـعان أول وهلـة  
  

  )٣(ظل الشباب وخلة األشرار  
من ودك ألمر وىل مع : (بعض احلكماء وكان نقش خامت  

  .)٤()انقضائه
العاقل ال يصاحب األشرار؛ ألن : (وقال ابن حبان رمحه اهللا

صحبة صاحب السوء قطعة من النار تعقب الضغائن، ال يستقيم 
  .)٥()وده وال يفي بعهده

والناس إذا تعاونوا على اإلمث : (وقال ابن تيمية رمحه اهللا
قال . عضا، وإن كانوا فعلوه بتراضيهموالعدوان أبغض بعضهم ب

. ما اجتمع رجالن على غري ذات اهللا إال تفرقا عن تقال: طاوس
فاملخاللة إذا كانت على غري مصلحة االثنني كانت عاقبتها عداوة، 

، وإمنا تكون على مصلحتهما إذا كانت يف ذات اهللا، فكل منهما
                              

  ).١٩٤ص(كتاب العزلة للخطايب  )١(
  ).٢٨: رقم ٣٧ص(كتاب املتحابني يف اهللا  )٢(
  ).٣١٥ص(لتهامي ديوان أيب احلسن ا )٣(
  ).١٥١ص(كتاب العزلة  )٤(
  ).١٠١ص(روضة العقالء  )٥(

 



  

  ٣٩  ؟ من جتــالس
 

بإذنه فيما يطلبه، واستعان به ، وإن بذل لآلخر إعانة على ما يطلبه
فهذا التراضي ال اعتبار له، بل يعود تباغضا وتعاديا وتالعنا، وكل 

لوال أنت ما فعلت أنا وحدي هذا فهالكي : منهما يقول لآلخر
  .)١(اهـ . »كان مين ومنك

فإا سرعان ما تنقشع ، أا لو دامت مودم يف الدنيا -١١
: ضاء، كما قال تعاىليف الدار اآلخرة، وتنقلب إىل عداوة وبغ

نيقتإِلَّا الْم ودضٍ ععبل مهضعب ذئمولَّاُء يالْأَخ ]الزخرف :
وسبب تبدل اخللة والصداقة إىل عداوة هو ما أورثته هذه ]. ٦٧

: وقال سبحانه. والصداقة من التعاون على اإلمث والعدوان، املخاللة
 مذْتخا اتمقَالَ إِنو اةيي الْحف نِكُميةَ بدوا مثَانأَو اللَّه وند نم

 الدنيا ثُم يوم الْقيامة يكْفُر بعضكُم بِبعضٍ ويلْعن بعضكُم بعضا
  ].٢٥: العنكبوت[

، وهؤالء ال يكفر بعضهم ببعض: (قال ابن تيمية رمحه اهللا
كونه عصى اهللا، بل ملا حصل له ويلعن بعضهم بعضا رد 
  .)٢()مبشاركته ومعاونته من الضرر

أن غالب جملس أهل الفسق ال يذكر اهللا فيها، فتكون حسرة  - ١٢
ما من «: كما قال عليه الصالة والسالم، وندامة على أصحاا يوم القيامة

قوم يقومون من جملس مل يذكروا اهللا تعاىل فيه، إال قاموا عن مثل جيفة 
                              

  ).١٢٩-١٥/١٢٨(الفتاوى  )١(
  ).١٥/١٢٩(الفتاوى  )٢(

 



  
؟ من جتــالس

  
٤٠  

 
، )١(رواه أبو داود  »ار، وكان ذلك الس عليهم حسرة يوم القيامةمح

  .)٣(واأللباين )٢(وصحح إسناده النووي 
أن يف جمالستهم تضييعا للوقت الذي سيحاسب العبد  -١٣

  . على التفريط فيه يوم القيامة
. أنك به تعرف، ويساء بك الظن من أجل صحبتك له - ١٤
  . سوء ضرر على صاحبها يف الدنيا واآلخرةفإن خمالطة أهل ال، وباجلملة

، وباجلملة: (قال الشيخ عبد الرمحن السعدي رمحه اهللا
فمصاحبة األشرار مضرة من مجيع الوجوه على من صاحبهم، وشر 
على من خالطهم، فكم هلك بسببهم أقوام، وكم قادوا أصحام 

  .اهـ.)٤()إىل املهالك من حيث يشعرون ومن حيث ال يشعرون
ما خلق اهللا خلقًا : (ك قال أبو األسود الدؤيل رمحه اهللاولذل

فعلى العاقل الناصح لنفسه الذي يريد  )٥()أضر من الصاحب السوء
هلا النجاة والسعادة يف الدنيا واآلخرة أن يتجنب خمالطة هؤالء، 

  . ويفر منهم غاية الفرار، وال يتهاون يف ذلك
جلليس الصاحل ويف ختام هذا البحث وبعد أن رأينا آثار ا

ومضار اجلليس السوء، أنقل لكم بعض األقوال املأثورة يف اختيار 
لس والترغيب يف ذلكاا .  

                              
  ).٤٨٥٥: رقم/ ٥/١٨٠(سنن أيب داود  )١(
  ).٨٣٨: رقم(رياض الصاحلني  )٢(
  ).٥٧٥٠(صحيح اجلامع  )٣(
  . جة قلوب األبرار، احلديث الثامن والستون )٤(
  ).٣٢ص(شهاب الثاقب يف ذم اخلليل والصاحب للسيوطي ال )٥(

 



  

  ٤١  ؟ من جتــالس
 

 أقوال مأثورة يف اختيار اجلليس

ال تصاحب إال مؤمنا، وال يأكل «: قال عليه الصالة والسالم
، وحسنه )١(رواه أمحد والترمذي وأبو داود  »طعامك إال تقي
  .)٣(وابن مفلح )٢( الترمذي والبغوي

شرحه هلذا احلديث يف كتاب قال اخلطايب رمحه اهللا يف 
ال تدع إىل مؤاكلتك إال األتقياء؛ ألن املؤاكلة : معناه: ()٤(العزلة

توجب األلفة وجتمع بني القلوب، فتوخ أن يكون خلطاؤك وذو 
  .)االختصاص بك أهلَ التقوى

قوى اهللا من أن يا بين، ال تعدم بعد ت«: وقال لقمان البنه
  .)٥(»تتخذ صاحبا صاحلًا

ال تتكلم فيما ال : (رضي اهللا عنه –وقال عمر بن اخلطاب
يعنيك، واعتزل عدوك، واحذر صديقك إال األمني، وال أمني إال 

فيعلمك ، ويطيعه، وال متشِ مع الفاجر –عز وجل –من خيشى اهللا
الذين من فجوره، وال تطلعه على سرك، وال تشاور يف أمرك إال 

  .)٦()خيشون اهللا سبحانه
                              

، سنن أيب داود )٢٣٩٥: رقم/ ٤/٦٠٠(، جامع الترمذي )٣/٣٨(مسند أمحد  )١(
  ).٤٨٣٢: رقم/ ٥/١٦٧(

  ).١٣/١٦٩(شرح السنة  )٢(
  ).٣/٥٦١(اآلداب الشرعية  )٣(
  ).١٤٢ص(العزلة  )٤(
  ).٢٥: رقم ١١٠ص(كتاب العزلة  )٥(
  .)١٤٤ص(العزلة  )٦(

 



  
؟ من جتــالس

  
٤٢  

 
ما أعطي عبد بعد اإلسالم خريا من أخ : (-أيضا  –وقال

  .)١()صاحل
عليكم باإلخوان؛ : ()٢(رضي اهللا عنه –وقال علي بن أيب طالب

فَما لَنا : فإم عدة يف الدنيا واآلخرة، أال تسمع إىل قول أهل النار
 نيعافش نيمٍ* مميقٍ حدلَا صو ]١٠١، ١٠٠: الشعراء[(.  

قال عيسى ابن مرمي عليه : (وقال الغزايل رمحه اهللا يف اإلحياء
جالسوا من تذكركم اَهللا رؤيته، ومن يزيد يف عملكم : السالم

  .)٣()كالمه، ومن يرغبكم يف اآلخرة عمله
ما ازداد أحد منكم أخا يف اهللا إال : (وقال احلسن رمحه اهللا

  .)٤()ازداد به درجة
لوال ثالث ألحببت أن : (-رضي اهللا عنه  –وقال أبو الدرداء

أكون يف بطن األرض ال على ظهرها، لوال إخوان يل يأتوين ينتقون 
 –طيب الكالم كما ينتقي طيب التمر، أو أعفر وجهي ساجدا هللا

  .)٥()أو غدوة أو روحة يف سبيل اهللا عز وجل –عز وجل
ي يف الدنيا شيء ألذ به ما بق: (وقال حممد بن واسع رمحه اهللا

  .)٦()إال الصالة مجاعة، ولقي اإلخوان
                              

  ).٦/١٣١(إحتاف السادة املتقني  )١(
  ).٢/١٦٠(إحياء علوم الدين  )٢(
  ).٢/١٥٩(اإلحياء  )٣(
  ).٤/١٠(املطالب العالية  )٤(
  ).١٣٥ص(الزهد لإلمام أمحد  )٥(
  ).٣١٣ص(الزهد ألمحد  )٦(

 



  

  ٤٣  ؟ من جتــالس
 

أخ لك كلما لقيك ذكرك : (وقال بالل بن سعد رمحه اهللا
حبظك من اهللا خري لك من أخ كلما لقيك وضع يف كفك 

  .)١()دينارا
أما بعد تقوى : أي الكنوز خري؟ قال: (وسئل بعض احلكماء

  .)٢()فاألخ الصاحل، اهللا
  .)٣()لقاء اإلخوان: ما ماء العيش؟ قال: (رمحه اهللا وقيل لسفيان

أعجز الناس من قصر يف طلب اإلخوان، : (وقال بعض السلف
  .)٤()وأعجز منه من ضيع من ظفر به منهم
أي العمل أفضل يف الدنيا؟ : (وقيل حملمد بن واسع رمحه اهللا

صحبة األصحاب، وحمادثة اإلخوان إذا اصطحبوا على التقى : قال
  .)٥()رب، فحينئذ يذهب اخلالف من بينهموال

إنك أن تنقل األحجار مع : (رمحه اهللا )٦(وقال مالك بن دينار 
  : األبرار خري لك من أن تأكل اخلبيص مع الفجار، وأنشد

    وصاحب خيار النـاس تـنج مسـلما   
  فتنـدما ، وصاحب شرار النـاس يومـا    

                              
  ).٥/٢٢٥(، احللية )١٦٧ص(الزهد البن املبارك  )١(
  ).٦١: رقم ١٣٣ص(اإلخوان  )٢(
  ).٩٣ص(قالء روضة الع )٣(
  ).٢/١٨٠(اإلحياء  )٤(
  ).٣٠ص(، كتاب املتحابني يف اهللا )١٢٨ص(اإلخوان  )٥(
  .بدون البيت) ١٠٠ص(، وهو يف روضة العقالء )١٣/٢٧(تفسري القرطيب  )٦(

 



  
؟ من جتــالس

  
٤٤  

 
ع من التمر املراد به نوع من احللوى صن": اخلبيص: "وقوله

  .»خملوطًا بالسمن
 – أوثق املودات ما كان يف اهللا: (وقال هالل الرأي رمحه اهللا

  .)١()عز وجل
إن غلب شيء على حب املال والولد فاألخ : (وقال املأمون

  .)٢()الصاحل
  : وكان سفيان الثوري رمحه اهللا يتمثل

ــاءهم  ــال إذا أردت إخ ــلُ الرج     اب
ــد    ــورهم وتفقـ ــومسن أمـ   وتـ

    وجـدت أخـا األمانـة والتقـى     فإذا
  )٣(فبه اليـدين قريـر عـني فاشـدد       

  : وقال حممد بن عمران رمحه اهللا
    ومــــا املــــرء إال بإخوانــــه

ــم     ــف باملعص ــبض الك ــا تق   كم
    وال خـــري يف الكـــف مقطوعـــة

ــذم     ــاعد األج ــري يف الس   )٤(وال خ
   :رمحه اهللا يف تفسريه –كما نقله القرطيب –وقال بعض الشعراء

                              
  ).١/٤٣٩(ذيب تاريخ دمشق  )١(
  ).٣/٦٨(جنة الرضا يف التسليم ملا قدر اهللا وقضى للغرناطي  )٢(
  ).١٠٥ص(، روضة العقالء )١١٥ص(اإلخوان  )٣(
  ).٨٦ص(روضة العقالء  )٤(

 



  

  ٤٥  ؟ من جتــالس
 

    جتنب قرين السـوء واصـرم حبالـه   
ــداره    ــا ف ــه حمي ــد عن ــإن مل جت   ف

    واحبب حبيب الصدق واحذر مـراءه 
  )١(تنل منه صـفو الـود مـا مل متـاره      

  : وقال آخر
    اصحب خيـار النـاس أيـن لقيتـهم    

  خري الصـحابة مـن يكـون ظريفًـا      
ــا    ــم ميز ــل دراه ــاس مث     والن

ــا     ــة وزيوفً ــها فض ــت من   )٢(فرأي
جلساء اخلري وأهل الصالح، ووطن  – أخي – وختاما الزم

نفسك على ذلك، واستفد من علومهم وأخالقهم وأعماهلم، واستنر 
بآرائهم وتوجيهام، وال أنسى أن أذكرك بالصرب على ما قد جتده 
من أذى أو تقصري من بعضهم بسبب استيالء النقص عليه، 

آلية دوما أمام ناظرك، واختالف الطبائع والسلوك، واجعل هذه ا
واصبِر نفْسك مع : وأمرها على صفحات قلبك، وهي قوله تعاىل

 اكنيع دعلَا تو ههجونَ ورِيدي يشالْعو اةدبِالْغ مهبونَ رعدي ينالَّذ
لْنا قَلْبه عن ذكْرِنا عنهم ترِيد زِينةَ الْحياة الدنيا ولَا تطع من أَغْفَ

  ].٢٨: الكهف[ واتبع هواه وكَانَ أَمره فُرطًا
أسأل اهللا أن يوفقين وإياكم جللساء اخلري الذين يأخذون بأيدينا 

                              
  ).١٣/٢٦(تفسري القرطيب  )١(
  ).١٣/٢٦(تفسري القرطيب ) ١٠٢ص(روضة العقالء  )٢(

 



  
؟ من جتــالس

  
٤٦  

 
إىل السعادة الدنيوية واألخروية، وأن يرزقنا فعل اخلريات، وترك 

، وأن جيمعنا مجيعا املنكرات، وأن جيعلنا مفاتيح للخري مغاليق للشر
  . يف مستقر رمحته آمني

  . وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

 



  

  ٤٧  ؟ من جتــالس
 

  ثبت املراجع

، البن مفلح، مكتبة »اآلداب الشرعية واملنح املرعية« - ١
  . الرياض احلديثة بالرياض

، »إحتاف السادة املتقني شرح إحياء علوم الدين« - ٢
  . للزبيدي، دار الفكر

، مكتبة دار اإلرشاد، »إحياء علوم الدين، للغزايل« - ٣
  . القاهرة
، ت حممد عبد الرمحن طوالبة، »اإلخوان البن أيب الدنيا« - ٤

  .ط دار االعتصام
، للماوردي، ت مصطفى السقاء، »أدب الدنيا والدين« - ٥

  . مطبعة مصطفى احلليب
، البن حجر، ت حممد »بلوغ املرام من أدلة األحكام« - ٦

  . امد الفقي، املكتبة التجارية الكربىح
جة قلوب األبرار، وقرة عيون األخيار، شرح جوامع « - ٧
  . ، للسعدي، مطبعة الكيالين»األخبار
، للخطيب البغدادي، دار الكتاب العريب، »تاريخ بغداد« - ٨
  . بريوت
  . ، للمنذري، مكتب اإلرشاد»الترغيب والترهيب« - ٩

  . ، البن كثري، ط دار الشعب»متفسري القرآن العظي« -١٠

 



  
؟ من جتــالس

  
٤٨  

 
، البن جرير »جامع البيان عن تأويل آي القرآن« -١١

  .هـ١٣٨٨الطربي، ط مصطفى احلليب، الطبعة الثالثة 
أمحد حممد شاكر، املكتبة : ت »جامع الترمذي« -١٢

  . اإلسالمية
، للقرطيب، دار إحياء التراث »اجلامع ألحكام القرآن« -١٣

  . العريب، بريوت
، أليب نعيم األصبهاين، دار الكتاب »حلية األولياء« -١٤

  .العريب، بريوت
للسيوطي، دار الفكر  »الدرر املنثور يف التفسري باملأثور« -١٥

  . للطباعة والنشر، بريوت
، البن عالن »دليل الفاحلني شرح رياض الصاحلني« -١٦

  . الصديقي، مطبعة احلليب
املعارف، الرياض،  ، مكتبة»ديوان أيب احلسن التهامي« -١٧
  .هـ١٤٠٢

، للراغب األصبهاين، »الذريعة إىل مكارم الشريعة« -١٨
  . مكتبة الكليات األزهرية مبصر

حممد . ، البن حبان، ت»روضة العقالء ونزهة الفضالء« -١٩
  . دار الكتب العلمية، بريوت. حمي الدين عبد احلميد، ط

املكتب األلباين، ط : ، للنووي، ت»رياض الصاحلني« -٢٠
  . اإلسالمي

 



  

  ٤٩  ؟ من جتــالس
 

  . ، لإلمام أمحد، دار الكتب العلمية، بريوت»الزهد« -٢١
حبيب الرمحن : لإلمام ابن املبارك، ت »الزهد« -٢٢

  . األعظمي، دار الكتب العلمية، بريوت
  .، لأللباين، املكتب اإلسالمي»السلسلة الصحيحة« -٢٣
 حممد فؤاد عبد الباقي، املكتبة: ، ت»سنن ابن ماجة« -٢٤

  . اإلسالمية، تركيا
عزة عبيد الدعاس، دار احلديث، : ، ت»سنن أيب داود« -٢٥

  . محص
، بعناية عبد الفتاح أبو غدة، مكتب »سنن النسائي« -٢٦

  . املطبوعات اإلسالمية حبلب
شعيب األرناؤوط وزهري : ، للبغوي، ت»شرح السنة« -٢٧

  .الشاويش، املكتب اإلسالمي
، للسيوطي، »اخلليل والصاحبالشهاب الثاقب يف ذم « -٢٨

  . أمحد عبد الفتاح، مكتبة التراث اإلسالمي، القاهرة: ت
حممد فؤاد عبد الباقي، مع فتح : ت »صحيح البخاري« -٢٩

  .الباري، ط السلفية
، لأللباين، ط املكتب »صحيح اجلامع الصغري وزيادته« -٣٠

  . اإلسالمي
 ، لأللباين، ط املكتب»صحيح سنن ابن ماجة« -٣١

  . اإلسالمي

 



  
؟ من جتــالس

  
٥٠  

 
، لأللباين، ط املكتب »صحيح سنن أيب داود« -٣٢

  . اإلسالمي
، لأللباين، ط املكتب »صحيح سنن الترمذي« -٣٣

  . اإلسالمي
  . ، لأللباين، ط املكتب اإلسالمي»صحيح سنن النسائي« -٣٤
ياسني السواس، دار ابن كثري، : ، للخطايب، ت»العزلة« -٣٥

  . دمشق
للعيين، ط  »صحيح البخاري عمدة القاري شرح« -٣٦

  . مصطفى احلليب، مصر
، البن تيمية، مجع عبد الرمحن بن قاسم وابنه »الفتاوى« -٣٧

  . حممد، تصوير، الطبعة األوىل
حممد فؤاد : ، ت»فتح الباري شرح صحيح البخاري« -٣٨

  . عبد الباقي، ط السلفية
 ، تأليف املناوي، دار»فيض القدير شرح اجلامع الصغري« -٣٩

  . املعرفة، بريوت
جمدي السيد : ، للمقدسي، ت»كتاب املتحابني يف اهللا« -٤٠

  . إبراهيم، مكتبة القرآن، القاهرة
: ، للهيثمي، ت»كشف األستار عن زوائد البزار« -٤١

  . حبيب الرمحن األعظمي
: ، للدمياطي، ت»املتجر الرابح يف ثواب العمل الصاحل« -٤٢

 



  

  ٥١  ؟ من جتــالس
 

  . ات الطباعية، بريوتحممد رضوان وآخر، مؤسسة اخلدم
، للهيثمي، دار الكتاب »جممع الزوائد ومنبع الفوائد« -٤٣

  . العريب، بريوت
، أليب عبد اهللا احلاكم، دار »املستدرك على الصحيحني« -٤٤

  . الكتاب العريب، بريوت
حسني سليم أسد، دار : ، ت»مسند أيب يعلى املوصلي« -٤٥

  . املأمون للتراث بدمشق
  . ، املكتب اإلسالمي، بريوت»د بن حنبلمسند أمح« -٤٦
محدي السلفي، : ، للقضاعي، ت»مسند الشهاب« -٤٧

  . مؤسسة الرسالة، بريوت
: ، للبوصريي، ت»مصباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجة« -٤٨

  . موسى حممد علي وآخر، ط دار التوفيق النموذجية
جر، ، البن ح»املطالب العالية بزوائد املسانيد الثمانية« -٤٩

  . حبيب الرمحن األعظمي، املطبعة العصرية بالكويت: ت
أمحد : ، مع خمتصر املنذري، ت»معامل السنن للخطايب« -٥٠

  . شاكر وحممد الفقي، دار املعرفة، بريوت
، للطرباين، نشر املكتبة السلفية، املدينة »املعجم الصغري« -٥١

  . املنورة
لسلفي، الدار محدي ا: ، للطرباين، ت»املعجم الكبري« -٥٢

  . هـ١٣٩٨العربية، بغداد، ط أوىل 

 



  
؟ من جتــالس

  
٥٢  

 
املغين عن محل األسفار يف األسفار ختريج ما يف اإلحياء « -٥٣

  . ، للعراقي، امش اإلحياء، مكتبة دار التراث، القاهرة»من األخبار
، للنووي، ط »املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج« -٥٤

  . املطبعة املصرية
حممد عبد : ، ت»زوائد ابن حبان موارد الظمآن إىل« -٥٥

  . الرزاق محزة، دار الكتب العلمية، بريوت
حممد فؤاد عبد الباقي، دار : ، ت»موطأ اإلمام مالك« -٥٦

  . إحياء التراث العربية
، »النقد الصحيح ملا اعترض عليه من أحاديث املصابيح« -٥٧

  . عبد الرحيم قشقري: للعالئي، ت

 



  

  ٥٣  ؟ من جتــالس
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