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  :اخلطبة األوىل

إن احلمد هللا؛ حنمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده اهللا 
فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممداً عبده 
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  : أما بعد
  .، وشر األمور حمدثاا، وكل حمدثة بدعة����فإن أصدق احلديث كتاب اهللا، وخري اهلدي هدي حممد 

، ويقول ) من تصاحب أقول لك من أنتيل قُل (:بعضهمقول ، وي)الصاحب ساحب (:تقول العرب: عباد اهللا
  :الشاعر

  ييقتد نفكل قرين باملقارِ ***عن املرء ال تسأل وسل عن قرينه 
لفة واخللطة، وإذا كان هناك لى العباد أن اإلنسان مدين بطبعه، وحيب اُألعوحكمته إن من تقدير اهللا : عباد اهللا

سلم بـه  انطوائي، أو اعتزايل، فريون أا منقصة ال ممدحة، وقوهلم هذا ال ننه إنسان إإنسان ال يأنس بالناس قيل 
  .، لكن جممله صحيحيف اجلملة هلم

فهو يؤثر عليه إما بالسلب أو اإلجياب، فكم من صـاحب   له تأثري بالغ على صاحبه، -عباد اهللا  -الصاحب 
  .باخلري يؤثر على صاحبه وجليسه الصاحلَ الصاحبأن فتجد  جليسه، يفغري صاحبه، وكم من جليس أثر 
فكم تعلم اجلليس من جليسـه، وأثـر   وجليسه،  يؤثر بالسلب على صاحبهفإنه وعكسه الصاحب السيئ 

ه املنـاوي  نقل )ما من شيء أدلُ على شيء؛ من الصاحب على الصاحب :(���� مسعودبن قال ا، صاحبه يفالصاحب 

  .)٣/١١٨(يف فيض القدير
كم غير كثيمن اَأل رصابِح م، وأفسدأصحا اءمن اجللس كثري حسن املظهـر، عليـه   ؛ فهذا السهمج شاب

 فجالس شاباً قد سلخ جلد األدب واحلياء، ووجل يف باب الرذيلة ،العلم اخللق احلسن، ورونق األدب، ومجالُ حلةُ
و ذ عان، فال مظهر احترم، وال علم قدر، فجالسه هذا الشابلبالسباب وال ، فمظهره قبيح، ولسانه يغيضفاءاجلو
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األصـحاب علـى    شرفكان ما كان من تدين يف األخالق، وسفْلٌ يف الفعال وحتول يف الطباع؛ فلق، األدب واخل
صاحبه، وأسوأهم أثرا على جليسه، من ضعفت ديانته وساءت أخالقه، وخبثت سريرته، ومل تحمد سريته، من ال 

له إال يف حتقيقِ مآربه وأهوائه، ونيلِ شهواته ورغباته هم:  
  وإيـاك وإيـاه ***وال تصحب أخا اجلهل 

  حليما حني يلقاه  ***م من جاهل أردىفك 

      قيماشاه املرُءإذا ما  *** باملـرء رُءـامل اس  

عباهللا د :ال يغرك من أصحاب السوءن، وأهل املعاصي طيب معرِشألِس م أو حالوةَهنهم، فاملاء قد يصفو ت
  :يقول األول ،ننت منظره وطعمه خبيث

  صافيا وإن كان لون املاء أبيض *** أمل تر أن املاء خيبث طعمه
 باجلملة فمصاحبة األشرار مضرة من مجيع الوجوه و:( -  تعاىل رمحه اهللا -قال الشيخ عبدالرمحن السعدي

 على من صاحبهم، وشر على من خالطهم، فكم هلك بسببهم أقوام، وكم قادوا أصحام إىل املهالك من حيثُ
 . )٢٢١:ص(جة قلوب األبرار )يشعرون، ومن حيث ال يشعرون

مصاحبة هؤالء يف أنفسكم، وجنبوا أوالدكم وأهليكم مصاحبة أهـل الشـر    - أيها املؤمنون -فاحذروا 
 .فإم أكرب أسباب ضياعهم وفساد أخالقهم البطالني،

إال من يرى يف جمالسـته   إن من احلزم والرشاد، ورجاحة العقل وحصافة الرأي، أال يجالس املرُء(:عباد اهللا
دينه ودنياه، وإن خري األصحاب لصاحبه، وأنفع اجللساِء على جليسه من كان ذا بِـر   ومؤاخاته النفع له يف أمر

وتقى، ومروءة ونهى، ومكارم أخالق، وحماسن آداب، ومجيلِ عوائد، مع صفاِء سريرة، ونفسٍ أبية، ومهّة عليـة،  
وتكمجِل صفاتقَ لُه ويدلِه حني يكونُ من أهل العلم واألدب، والفقه ورمن األنام  احلكمة، إذْ هذه صفات الكُم

م اجلليس، وي الذين يأنسسعنِ جانبهم من كل  دم الصديق؛ إلخالصهم يف املودة، وإعانتهم على النائبة، وأم
وأخالقه، وتلك مشائله وآدابه، فذلك عنوان سـعادته، وأمـارةُ    هغائلة، فمن وفق لصحبة من كانت هذه صفات

الَ « :���� قال، )١()توفيقه، فليستمسك بغرزه، وليعض عليه بالنواجذ، وليرع له حق الصحبة بالوفاء والصدق معه
، من حديث أيب سـعيد  بإسناد حسن )٢٣٩٥(والترمذي ،)٤٨٣٢(أبو داودأخرجه  » يوالَ يأْكُلْ طَعامك إِالَّ تق ،تصاحب إِالَّ مؤمنا

  .����اخلدري 
؛ مث ضـرب  جليس سـيئ  :جليس صاحل، واآلخر: فاألول: اجللساء إىل قسمني ����قسم النيب : أيها املسلمون

مثَلُ الْجليسِ الصالحِ والسوِء كَحامـلِ الْمسـك   « : ����النيب  قال: قال ����لذلك مثالً فعن أيب موسى األشعري 

                                                 
 .بتصرف) صفات اجلليس الصاحل واجلليس السوء:(بعنوان -رمحه اهللا تعاىل  - من خطبة للشيخ عمر السبيل )١(
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حيا طَيبةً، ونافخ الْكريِ إِما أَنْ ونافخِ الْكريِ، فَحاملُ الْمسك إِما أَنْ يحذيك، وإِما أَنْ تبتاع منه، وإِما أَنْ تجِد منه رِ
 ،كابيث رِقحبِيثَةً يا خرِحي جِدا أَنْ تإِم٢٦٢٨(، ومسلم)١٩٩٥(أخرجه البخاري .»و.(  

  .ديتالصادق وهذا املثال  البديع، فتأمل هذا التقسيم
إن أثر اجلليس السيئ على جليسه واضح بني، وقد يعظم أثر الرفيق على رفيقه، واجللـيس علـى    :عباد اهللا

علـى   ثالثة أمثلـة سبباً هلالكه، وخسارته يف الدنيا واآلخرة، وسأذكر لكم  -والعياذ باهللا  -جليسه حىت يكون 
واقعنـا  الثالث فمـن  ، وأما ����رسول اهللا  نةففي صحيح س: ففي كتاب اهللا تعاىل، وأما الثاين :ذلك، أما األول

  :املعاصر
 :الدنيا، فقال الطاحل للصاحليف ، دار بينهما هذا احلوار طاحل، األول صاحل واآلخر ذكر اهللا قصة رفيقني :�و����

فتأمل الصاحل يف قوله وأخذ يتأمل فيه لكـن اهللا  ! ؟أتصدق من يقول إننا إذا متنا سنبعث وحناسب على ما عملنا
للطاحل فرآه يف سواء اجلحـيم،   ك طريقه، والسري على مذهبه، فلما ماتا وبعثهما اهللا نظر الصاحلُوعصمه من سل

، يقـول اهللا  ورفيقه البعث والنشور، فما كان منه إال محد اهللا أن جناه مما عليه قرينه وتذكر قولَه له، وتشكيكه يف
    √ΩΩΤπ‰∈ςΚ†ΩΤ⊇ΩΩΤπ‰∈ςΚ†ΩΤ⊇ΩΩΤπ‰∈ςΚ†ΩΤ⊇ΩΩΤπ‰∈ςΚ†ΩΤ⊇    ⌠¬ΣΣ∝⊕ΩΤŠ⌠¬ΣΣ∝⊕ΩΤŠ⌠¬ΣΣ∝⊕ΩΤŠ⌠¬ΣΣ∝⊕ΩΤŠ    υς∏Ω∅υς∏Ω∅υς∏Ω∅υς∏Ω∅    ω×⊕ΩΤŠω×⊕ΩΤŠω×⊕ΩΤŠω×⊕ΩΤŠ    Ω⇐ΣΤ√ƒ∫:†Ω♥Ω�ΩΤÿΩ⇐ΣΤ√ƒ∫:†Ω♥Ω�ΩΤÿΩ⇐ΣΤ√ƒ∫:†Ω♥Ω�ΩΤÿΩ⇐ΣΤ√ƒ∫:†Ω♥Ω�ΩΤÿ    (50)(50)(50)(50) Ω†ΩΤ∈Ω†ΩΤ∈Ω†ΩΤ∈Ω†ΩΤ∈    βΜΞ:†ΤΩΤ∈βΜΞ:†ΤΩΤ∈βΜΞ:†ΤΩΤ∈βΜΞ:†ΤΩΤ∈    ⌠¬Σ⇒ΤΘΨ∨⌠¬Σ⇒ΤΘΨ∨⌠¬Σ⇒ΤΘΨ∨⌠¬Σ⇒ΤΘΨ∨    ΨΠΤ⇓ΜΞ…ΨΠΤ⇓ΜΞ…ΨΠΤ⇓ΜΞ…ΨΠΤ⇓ΜΞ…    Ω⇐†ςΩ⇐†ςΩ⇐†ςΩ⇐†ς    Ψ√Ψ√Ψ√Ψ√    χ⇑ÿΞ≤ΩΤ∈χ⇑ÿΞ≤ΩΤ∈χ⇑ÿΞ≤ΩΤ∈χ⇑ÿΞ≤ΩΤ∈    (51)(51)(51)(51) ΣΣ⊆ΩΤÿΣΣ⊆ΩΤÿΣΣ⊆ΩΤÿΣΣ⊆ΩΤÿ    ð∠ΠςΤ⇓Ψ∫Κς…ð∠ΠςΤ⇓Ψ∫Κς…ð∠ΠςΤ⇓Ψ∫Κς…ð∠ΠςΤ⇓Ψ∫Κς…    Ω⇑Ψ∧ς√Ω⇑Ψ∧ς√Ω⇑Ψ∧ς√Ω⇑Ψ∧ς ���� :تعاىل
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Ψ∫:…ƒΩ♠Ψ∫:…ƒΩ♠Ψ∫:…ƒΩ♠Ψ∫:…ƒΩ♠    γψ∼Ψ™Ω•<√≅…γψ∼Ψ™Ω•<√≅…γψ∼Ψ™Ω•<√≅…γψ∼Ψ™Ω•<√≅…    (55)(55)(55)(55)     Ω†ΩΤ∈Ω†ΩΤ∈Ω†ΩΤ∈Ω†ΩΤ∈    Ψϑð/≅†Ω�Ψϑð/≅†Ω�Ψϑð/≅†Ω�Ψϑð/≅†Ω�    ⇐ΜΞ…⇐ΜΞ…⇐ΜΞ…⇐ΜΞ…    ϑð‹ŸΨϑð‹ŸΨϑð‹ŸΨϑð‹ŸΨ    Ξ⇑ÿΨ�⌠≤ΤΣ�ς√Ξ⇑ÿΨ�⌠≤ΤΣ�ς√Ξ⇑ÿΨ�⌠≤ΤΣ�ς√Ξ⇑ÿΨ�⌠≤ΤΣ�ς√    (56)(56)(56)(56) ð‚�⌠ς√Ωð‚�⌠ς√Ωð‚�⌠ς√Ωð‚�⌠ς√Ω    Σ◊Ω∧⊕Ψ⇓Σ◊Ω∧⊕Ψ⇓Σ◊Ω∧⊕Ψ⇓Σ◊Ω∧⊕Ψ⇓    ΘΨΘΨΘΨΘΨΤΤŠΩ⁄ΤΤŠΩ⁄ΤΤŠΩ⁄ΤΤŠΩ⁄    〉Œ⇒Ρ∇ς√〉Œ⇒Ρ∇ς√〉Œ⇒Ρ∇ς√〉Œ⇒Ρ∇ς√    Ω⇑Ψ∨Ω⇑Ψ∨Ω⇑Ψ∨Ω⇑Ψ∨    Ω⇑ÿΞ≤Ω∝™Σ∧<√≅…Ω⇑ÿΞ≤Ω∝™Σ∧<√≅…Ω⇑ÿΞ≤Ω∝™Σ∧<√≅…Ω⇑ÿΞ≤Ω∝™Σ∧<√≅…    (57)(57)(57)(57) †Ω∧ΩΤ⊇ςΚ…†Ω∧ΩΤ⊇ςΚ…†Ω∧ΩΤ⊇ςΚ…†Ω∧ΩΤ⊇ςΚ…    Σ⇑™ΩΤ⇓Σ⇑™ΩΤ⇓Σ⇑™ΩΤ⇓Σ⇑™ΩΤ⇓    

Ω⇐κΨ�ΤΘΨ∼ΤΩ∧ΨŠΩ⇐κΨ�ΤΘΨ∼ΤΩ∧ΨŠΩ⇐κΨ�ΤΘΨ∼ΤΩ∧ΨŠΩ⇐κΨ�ΤΘΨ∼ΤΩ∧ΨŠ    (58)(58)(58)(58) ‚Πς�ΜΞ…‚Πς�ΜΞ…‚Πς�ΜΞ…‚Πς�ΜΞ…    †Ω⇒Ω�ΩΤ�⌠ΤΩ∨†Ω⇒Ω�ΩΤ�⌠ΤΩ∨†Ω⇒Ω�ΩΤ�⌠ΤΩ∨†Ω⇒Ω�ΩΤ�⌠ΤΩ∨    υς√ΡΚ‚≅…υς√ΡΚ‚≅…υς√ΡΚ‚≅…υς√ΡΚ‚≅…    †Ω∨Ω†Ω∨Ω†Ω∨Ω†Ω∨Ω    Σ⇑™ΩΤ⇓Σ⇑™ΩΤ⇓Σ⇑™ΩΤ⇓Σ⇑™ΩΤ⇓    Ω⇐κΨŠΠςϒΩ⊕Σ∧ΨŠΩ⇐κΨŠΠςϒΩ⊕Σ∧ΨŠΩ⇐κΨŠΠςϒΩ⊕Σ∧ΨŠΩ⇐κΨŠΠςϒΩ⊕Σ∧ΨŠ    (59)(59)(59)(59) ΘΩ⇐ΜΞ…ΘΩ⇐ΜΞ…ΘΩ⇐ΜΞ…ΘΩ⇐ΜΞ…    …ΩϒΗΤΩ∑…ΩϒΗΤΩ∑…ΩϒΗΤΩ∑…ΩϒΗΤΩ∑    ΩΣς√ΩΣς√ΩΣς√ΩΣς√    Σƒ⌠ΤΩ⊃<√≅…Σƒ⌠ΤΩ⊃<√≅…Σƒ⌠ΤΩ⊃<√≅…Σƒ⌠ΤΩ⊃<√≅…    Σ¬∼Ψℵ≠Ω⊕<√≅…Σ¬∼Ψℵ≠Ω⊕<√≅…Σ¬∼Ψℵ≠Ω⊕<√≅…Σ¬∼Ψℵ≠Ω⊕<√≅…    (60)(60)(60)(60) Ξ<‘Ψ∧Ψ√Ξ<‘Ψ∧Ψ√Ξ<‘Ψ∧Ψ√Ξ<‘Ψ∧Ψ√    …ςϒΗΤΩ∑…ςϒΗΤΩ∑…ςϒΗΤΩ∑…ςϒΗΤΩ∑    ΞΩ∧⊕Ω∼<∏ΩΤ⊇ΞΩ∧⊕Ω∼<∏ΩΤ⊇ΞΩ∧⊕Ω∼<∏ΩΤ⊇ΞΩ∧⊕Ω∼<∏ΩΤ⊇    
Ω⇐ΣΤ∏Ψ∧ΗΤΩ⊕<√≅…Ω⇐ΣΤ∏Ψ∧ΗΤΩ⊕<√≅…Ω⇐ΣΤ∏Ψ∧ΗΤΩ⊕<√≅…Ω⇐ΣΤ∏Ψ∧ΗΤΩ⊕<√≅…    (61)(61)(61)(61) ����]٦١-٥٠:الصافات[.  
����	
���:للنيب  رجل هو عم����آوى النيب ، ونصره ودافع وهو ���� هاألذى يف سبيل الدفاع عن كلَّ لَعنه، وحتم ،

ـ هوأدركَ احلق رفعفقد للعمل ذا الدين،  العموفَّق ، لكن مل يبه فيما جاَء ابن أخيه صادقيعلم حقاً أن  ه ، ولكن
ناضـل  ، ويالنيب دافع عنيوهو سنني مبكة،  عشر ���� النيب هقدر، عاش معي ويضقْفيما ي وهللا احلكمةله، ما وفِّق 

احترإال ا ����ال مينعها من النيب  عنه، وقريشملكانته لعمه  مهمعندفعاش النيب م، ه���� مي عام يف كنفه، وملا مات س
احلُ موته عاممـه يف   عنه، صرب معه يف حصار الشعب ثالثَ، ألنه كان مدافعاً ����ن بالنسبة للنيب زسنني، كان ينو

ـ  هدهج لَّبذل كُقد ، وهفراشه خوفاً من أن يأيت أحد الغتيال ا طالـب مل  يف ذلك، ولكن حكمة اهللا اقتضت أن أب
  .ة البالغةماحلكيسلم، وهللا 
وء، الذين ما زالوا به حىت فارق رفقاء الس: هوسلم مل يإن من أعظم األسباب اليت جعلت أبا طالبٍ : عباد اهللا

وبـئس   م،إىل نـار جهـن   هرفكان مصي الكفر والشرك، ملةُ الدنيا وهو على ما هو عليه من ملة آبائه وأجداده،
لَما حضرت أَبا طَالبٍ : قالأَنه  هأبي عنالْمسيبِ سعيد بن روى  وال قربه منه، ����ومل ينفعه نسبه من النيب  املصري،

 ولُ اللَّهسر اَءهفَاةُ جامٍ ����الْوشه نلِ بها جأَب هدنع دجفَو، دبعأَبِو نب ياللَّه ةريغنِ الْمةَ بيأُم،  ولُ اللَّهسقَالَ ر���� 
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يا  :أُميةَ يهلٍ وعبداللَّه بن أَبِفَقَالَ أَبو ج ؛»كَلمةً أَشهد لَك بِها عند اللَّه  ،قُلْ الَ إِلَه إِالَّ اللَّه ،يا عم« :طَالبٍ يَألبِ
حتى قَـالَ   ،ويعودان بِتلْك الْمقَالَة ،يعرِضها علَيه ����الْمطَّلبِ فَلَم يزلْ رسولُ اللَّه أَترغَب عن ملَّة عبد ،أَبا طَالبٍ

، )١٢٩٤(أخرجـه البخـاري  . قُـولَ الَ إِلَـه إِالَّ اللَّـه   وأَبى أَنْ ي ،أَبو طَالبٍ آخر ما كَلَّمهم هو علَى ملَّة عبدالْمطَّلبِ
  .)٣٩(ومسلم
ودعاة الضالل على هذا اإلنسان إىل أن فارق الدنيا على غـري هـدى؛    ،كيف أثر جلساء السوءأخي  انظرف

  .، وال يف مصاحبتهاحلذر احلذر من جليس ال خري فيهف
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، القلب والفوائـد  قطعاهلم والغم، وت جتلب ،داٌء هي السبيل إىل جهنم، صحبتهم ساق واألشرارصحبة الفُإن 
�Ω⋅⌠ΩΤÿΩΩ⋅⌠ΩΤÿΩΩ⋅⌠ΩΤÿΩΩ⋅⌠ΩΤÿΩ    ϑ〉×Ω⊕ΩΤÿϑ〉×Ω⊕ΩΤÿϑ〉×Ω⊕ΩΤÿϑ〉×Ω⊕ΩΤÿ    Σ¬Ψ√†ϑðℵ≠√≅…Σ¬Ψ√†ϑðℵ≠√≅…Σ¬Ψ√†ϑðℵ≠√≅…Σ¬Ψ√†ϑðℵ≠√≅…    υς∏Ω∅υς∏Ω∅υς∏Ω∅υς∏Ω∅    ΨΤÿΩŸΩΤÿΨΤÿΩŸΩΤÿΨΤÿΩŸΩΤÿΨΤÿΩŸΩΤÿ    ΣΣ⊆ΩΤÿΣΣ⊆ΩΤÿΣΣ⊆ΩΤÿΣΣ⊆ΩΤÿ    Ψ⇒Ω�Τ⌠Τ∼ς∏ΗΤΩΤÿΨ⇒Ω�Τ⌠Τ∼ς∏ΗΤΩΤÿΨ⇒Ω�Τ⌠Τ∼ς∏ΗΤΩΤÿΨ⇒Ω�Τ⌠Τ∼ς∏ΗΤΩΤÿ    〉‹<ϒΩ ����،والندمات احلسرات وتورثُΠςΤ�≅…〉‹<ϒΩ�ΠςΤ�≅…〉‹<ϒΩ�ΠςΤ�≅…〉‹<ϒΩ�ΠςΤ�≅…    Ω⊗Ω∨Ω⊗Ω∨Ω⊗Ω∨Ω⊗Ω∨    ΞΣ♠ΘΩ≤√≅…ΞΣ♠ΘΩ≤√≅…ΞΣ♠ΘΩ≤√≅…ΞΣ♠ΘΩ≤√≅…    „∼Ψ‰ΤΩ♠„∼Ψ‰ΤΩ♠„∼Ψ‰ΤΩ♠„∼Ψ‰ΤΩ♠    (27)(27)(27)(27)        
υΩ�ς∏ΤÿΩΗΤΩÿυΩ�ς∏ΤÿΩΗΤΩÿυΩ�ς∏ΤÿΩΗΤΩÿυΩ�ς∏ΤÿΩΗΤΩÿ    Ψ⇒Ω�ΤΤ∼ς√Ψ⇒Ω�ΤΤ∼ς√Ψ⇒Ω�ΤΤ∼ς√Ψ⇒Ω�ΤΤ∼ς√    ψς√ψς√ψς√ψς√    πϒΨ�ΠςΤ�ςΚ…πϒΨ�ΠςΤ�ςΚ…πϒΨ�ΠςΤ�ςΚ…πϒΨ�ΠςΤ�ςΚ…    †[Τ⇓ð„ΣΤ⊇†[Τ⇓ð„ΣΤ⊇†[Τ⇓ð„ΣΤ⊇†[Τ⇓ð„ΣΤ⊇    „∼Ψ∏Ωā„∼Ψ∏Ωā„∼Ψ∏Ωā„∼Ψ∏Ωā    (28)(28)(28)(28)    ŸΩ⊆ςΠ√ŸΩ⊆ςΠ√ŸΩ⊆ςΠ√ŸΩ⊆ςΠ√    Ψ⇒Πς∏Ω∂ςΚ…Ψ⇒Πς∏Ω∂ςΚ…Ψ⇒Πς∏Ω∂ςΚ…Ψ⇒Πς∏Ω∂ςΚ…    Ξ⇑Ω∅Ξ⇑Ω∅Ξ⇑Ω∅Ξ⇑Ω∅    Ξ≤Τ{ΠΨϒ√≅…Ξ≤Τ{ΠΨϒ√≅…Ξ≤Τ{ΠΨϒ√≅…Ξ≤Τ{ΠΨϒ√≅…    ΩŸ⊕ΩΤŠΩŸ⊕ΩΤŠΩŸ⊕ΩΤŠΩŸ⊕ΩΤŠ    <′ΞΜ…<′ΞΜ…<′ΞΜ…<′ΞΜ…    %Ψ⇓ƒ∫:†Ω–%Ψ⇓ƒ∫:†Ω–%Ψ⇓ƒ∫:†Ω–%Ψ⇓ƒ∫:†Ω–    Ω⇐†Ω{ΩΩ⇐†Ω{ΩΩ⇐†Ω{ΩΩ⇐†Ω{Ω    Σ⇑ΗΤð≠Σ⇑ΗΤð≠Σ⇑ΗΤð≠Σ⇑ΗΤð≠∼ΤϑðΤ↑√≅…∼ΤϑðΤ↑√≅…∼ΤϑðΤ↑√≅…∼ΤϑðΤ↑√≅…    Ξ⇑ΗΤΩ♥⇓πγ„Ψ√Ξ⇑ΗΤΩ♥⇓πγ„Ψ√Ξ⇑ΗΤΩ♥⇓πγ„Ψ√Ξ⇑ΗΤΩ♥⇓πγ„Ψ√    
‚�ΣϒΩā‚�ΣϒΩā‚�ΣϒΩā‚�ΣϒΩā    (29)(29)(29)(29) ����]٢٩-٢٧:فرقانال[.  
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|öb–äÛa@êˆç@Þëc|öb–äÛa@êˆç@Þëc|öb–äÛa@êˆç@Þëc|öb–äÛa@êˆç@Þëc@Z@Z@Z@Zاإلخالص هللا تعاىل، وهذه اخلصلة أمجع سلف األمة ا هافُلَوخ فال على وجوب التحلي ،

يرِصال لغرض من  وجه اهللا تعاىل، موتعليمه مبتربيته واأن يقصد على املربنيفهللا تعاىل، شيئاً من عمله إال العبد  ف
  .أَخلَص عبد ِهللا يف أمر فبورك له فيهالدنيا، فكم 
bèîãbqbèîãbqbèîãbqbèîãbq@Z@Z@Z@Zالَق، احتساب األجر عند اهللا تعاىل يف رعايتهم وتربيتهم ����: »غتبفَقَةً تن قفنت لَن كال يإِن هجا وبِه لَّه

لُ فعجا تى متا، حهلَيع تيإِالَّ أُجِر يف كأَتر؛ فكلٌ����من حديث سعد بن أيب وقاص ) ١٦٢٦(، ومسلم)٥٦(أخرجه البخاري »ام 
  . فيم تقدم سيقدم ملن حتت يده ما جيب عليه أن يقدمه هلم، فيا أخي احتسب أجرك على اهللا تعاىل

rÛbqrÛbqrÛbqrÛbqbèbèbèbè : املتابعة اجلادة، وليس املقصود من املتابعة الشدة يف املراقبة واأللفاظ، والضرب والعقاب، بل متابعة
  .م، فكان بني إفراط وتفريطهتلفْعلى من حتت يده أو ي دشقل كاهله، فبعض املربني إما ييشعر ا وال تث

bèÈia‰bèÈia‰bèÈia‰bèÈia‰ZZZZ ويكون ذلك بأن تشري عليه بأن يرافق فالن، وجيالس فالن، وتذكر له سبب اًصاحل اًيقفأن ختتار له ر ،
مرافقته له بأنه حمافظ على دينه، أو حسن األدب واخللق، أو جاد بوالديه وجمد، أو بار.  

bè�ßb�bè�ßb�bè�ßb�bè�ßb�ZZZZ  ا على ابنه ليستريح من  همسؤوليت، وليس املقصود أن يتنصل األب عن ةاملسؤوليمحله عناء ويلقي
الذهاب واإلياب، وليتفرغ هو للذهب واإلياب، فليس هذا املقصود، إمنا املقصود حتميله جاليت  ةاملسؤوليمن  اًءز

 ايستطيع أن يقوم ا، فيكون يف أيدي  فيم ينفع، ويعرف أن له شغل وقتهحبيث ي مع أهله مهمة جيب أن يقوم
  .والديه، وقريباً منهم

bè�…b�bè�…b�bè�…b�bè�…b�ZZZZ صحبة صديق ال وتكون صحبته ك ،واللني باحلسىنويكون وعظه عند اخلطأ و ،اإلكثار من صحبته
من  م بوابلٍهجام غضبه، ويكيلُ مؤدب، فبعض املربني من اآلباء وغريهم ال جيالس أبناءه إال وهو يصب عليهم
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وغلظة يف اخلطاب، وتقطيب  ،التوجيهات والنصائح املكرورة، مع ما يصحب هذه النصائح من رفع للصوت
، املريب لني اخلطاب، وطالقة الوجه فيد املتريب من هذه النصائح، وهو جيد عند غري هذاواجلبني؛ فكيف ي للوجه

  .وحسن التعامل
bèÈib�bèÈib�bèÈib�bèÈib�ZZZZ ال توِحج ابنلَ كغأبنائه وبناتهك، ال مال وال غريه؛ فاملريب الناجح هو الذي يتحسس حوائج رِي ،
  .مويقف جبانبه مويساعده

qqqqbèäßbbèäßbbèäßbbèäßbZZZZ أكثر من مشاورته يف كثري من األمور اليت ميكن أن يشراقي يف التعامل او ر مثله فيها، فهذا أسلوب
  . والتربية
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