
almosleh.com 

 
1 

 ُصحَبُة األْخيارِ  -82

 .اخلطبة األوىل

ؾِؾح َفالَ َهاِدَي  ـح ُيضح ـح ََيحِدِه الِلُ َفالَ ُمِضؾَّ َلُف، َوَم َتِعقـُُف، َم َؿُدُه َوَكسح َد لِلِِ َكحح َؿح إِنَّ اْلح

ًدا َعبحُدُه  يَؽ َلُف، َوَأنَّ ُُمَؿَّ َدُه الَ ََشِ َفُد َأنح الَ إَِلَف إاِلَّ الِل َوحح  َوَرُشقُلُف.َلُف، َوَأصح

 أما بعد.  

ؾُِؿقَن﴾ ُتؿح ُمسح َـّ إاِلَّ َوَأكح ُؼقا الِلَ َحؼَّ ُتَؼاتِِف َوال ََتُقُت ـَ آَمـُقا اتَّ ِذي َا الَّ ﴿َيا َأَيه
()

واعؾؿقا  

فؽان ،أن الِل تعاىل لـافذ قدرتف، وبالغ حؽؿتف خؾؼ اخلؾؼ بتدبره وفطرهؿ بتؼديره 

وبديع ما قدر، أن خؾؼ اإلكسان مطبقعًا عذ االفتؼار إىل جـسف، مـ لطقػ ما دبَّر 

راغبًا يف مصاحبة مـ هؿ عذ صاكؾتف، مقاالً إىل خمالطة أفراد كقعف وجمالسة بـل 

جؾدتف. وقد جاءت َشيعة أحؽؿ اْلاكؿني مؾبقة هلذه اْلاجة الػطرية التل يصؾح هبا 

فحثت عذ ،لؾصحبة كؾ إكسان ولؽـفا بقـت أكف ال يصؾح  ،معاش الـاس ومعادهؿ

صحبة ادتؼني األبرار، وهنت وحذرت عـ صحبة أهؾ ادعايص واألَشار، وذلؽ دا 

ادرء »لألصحاب مـ أثر عذ ديـف وعؼؾف وخؾؼف، قال الـبل  صذ الِل عؾقف  وشؾؿ : 

«عذ ديـ خؾقؾف، فؾقـظر أحدكؿ مـ خيالؾ
()

.  
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ذ صاحبف، فحثقا عذ صحبة األخقار، وقد أدرك العؾامء والعؼالء أثر الصاحب ع

ن تـؼؾ اْلجارة مع إإكؽ "وحذروا مـ صحبة األَشار قال مالؽ بـ ديـار رمحف الِل:

وقال أبق الدرداء  ريض الِل عـف : ، "األبرار خر مـ أن تلكؾ اْلؾقى مع األَشار

ومـ كالم  ،"والقحدة خر مـ صاحب السقء،لصاحب صالح خر مـ القحدة "

 الِل عـف:  عيل ريض

 ال تص  حب أخ  ا ا ف  ؾف  

 فؽ   ؿ م   ـ جاه   ؾ أردى

 يؼ     اس اد     رء ب    ادرء
0 

 وإي         اك وإي         اه 

 حؾ     قاًم ح     ني يؾؼ     اه

 ه     ق ماص     اه إذا م      ا
0 

 أَيا ادممـقن.

الزمقا صحبة األخقار ومقدة ادتؼني األبرار الذيـ تزيدكؿ صحبتفؿ اشتؼامة 

وآثار  ،وهلا ثؿرات ضقبة ،تقرث اخلر يف الدكقا واآلخرةفنن صحبة همالء ،وصالحًا 

ـَ  ،ولذا أمر الِل شبحاكف كبقف هبا ؛مباركة ِذي َسَؽ َمَع الَّ ِزح َكػح فؼال جؾ ذكره: ﴿َواصح

 َ ُد َعقحـَاَك َعـحُفؿح ُتِريُد ِزيـََة اْلح َفُف َوال َتعح َعِمِّ ُيِريُدوَن َوجح َغَداِة َوالح ُؿح بِالح ُعقَن َرهبَّ قَاِة َيدح

ُرُه ُفُرضًا﴾ َبَع َهَقاُه َوَكاَن َأمح ِرَكا َواتَّ ـح ِذكح َبُف َع ـَا َقؾح َػؾح ـح َأغح َقا َوال ُتطِعح َم كح الده
()

 . 

مثؾ »فؿـ ثامر صحبة األخقار: ما أخز بف الـبل  صذ الِل عؾقف  وشؾؿ  حقث قال: 

كحامؾ ادسؽ وكافخ الؽر، فحامؾ ادسؽ إما أن ا ؾقس الصالح وا ؾقس السقء 
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(1)«حيذيؽ وإما أن تبتاع مـف، وإما أن جتد مـف رحيًا ضقبة
، فلكت ال تعدم مـ جؾقس 

 صالح خرًا. 

فػل  ،ومـ ثامر صحبة األخقار: أن حضقر جمالس اخلر معفؿ شبب دغػرة الذكقب

قيؾ: قال رشقل الِل  صذ الصحقحني عـ أيب هريرة  ريض الِل عـف  يف اْلديث الط

ويف  ،«إن لِل مالئؽة يطقفقن يف الطرق يؾتؿسقن أهؾ الذكر»الِل عؾقف  وشؾؿ : 

فتؼقل  ،اْلديث أن الِل شبحاكف وتعاىل يسلهلؿ عـ جمالس همالء وما يؼقلقن فقفا

فقؼقل الِل يف آخر ،ادالئؽة: يسبحقكؽ ويؽزوكؽ وحيؿدوكؽ ويؿجدوكؽ 

قال: فقؼقل مؾؽ مـ ادالئؽة:فالن لقس مـفؿ  «غػرت هلؿ أصفدكؿ أين قد»اْلديث:

هؿ الؼقم ال يشؼك هبؿ  ،ولف قد غػرت»فقؼقل الِل تبارك وتعاىل: ،إكام جاء ْلاجة 

«جؾقسفؿ
()

 . 

 !فؾؾف ما أعظؿ صحبة األخقار وأضقب عاقبتفا

 أَيا ادممـقن..

خر الدكقا وكعقؿ ُمبتفؿ، وُمبتفؿ شبب دشاركتفؿ يف  :إن مـ ثامر صحبة األخقار

ريض الِل عـف قال: ققؾ لؾـبل  صذ الِل   فػل الصحقحني عـ أيب مقشك ،اآلخرة 

ادرء » عؾقف  وشؾؿ : الرجؾ حيب الؼقم ومل يؾحؼ هبؿ ؟ قال:  صذ الِل عؾقف  وشؾؿ 
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«مع مـ أحب
()

. 

ام ومـ ثامر صحبة األبرار: التلثر هبؿ واالقتداء بسؾقكفؿ وأخالقفؿ واشتؼامتفؿ ك

 «ادرء عذ ديـ خؾقؾف: »قال الـبل  صذ الِل عؾقف  وشؾؿ 
()

وقد صدق الؼائؾ: إذا  ،

 الردي . مع فسدى  تصحب األردى،وال     فصاحب خقارهؿ، ،كـت يف ققم

ومـ ثامر صحبة الطقبني: أهنا تذكره بالِل تعاىل فقػقده ذلؽ يف عؼؾف وديـف قال الـبل  

()«أولقاء الِل الذيـ إذا ُرؤوا ذكر الِل»صذ الِل عؾقف  وشؾؿ : 
فرؤية األبرار تذكر ، 

إن كـت أللؼك الرجؾ "قال بعض السؾػ: !بالِل فؽقػ بؿصاحبتفؿ وجمالستفؿ ؟

كـت أكظر إىل أخ مـ إخقاين "وقال آخر: ،"مـ إخقاين فلكقن بؾؼقاه عاقاًل أياماً 

 . "فلعؿؾ عذ رؤيتف صفراً 

عؾقؽؿ "قالف عيل بـ أيب ضالب  ريض الِل عـف : ومـ ثامر صحبة همالء: ما 

ـح  باإلخقان فنهنؿ عدة يف الدكقا واآلخرة أال تسؿع إىل ققل أهؾ الـار: ﴿َفاَم َلـَا ِم

"َوال َصِديٍؼ مَحِقٍؿ﴾ َصافِِعنَي 
()

ماحدث  :. فؿـ فقائد صحبة ادممـني األخقار
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حتك إذا خؾص »اط: نقازهؿ لؾبف الـبل  صذ الِل عؾقف  وشؾؿ  عـ ادممـني بعد اجت

ادممـقن مـ الـار، فقالذي كػيس بقده مامـؽؿ مـ أحٍد بلصَد ُمـاَصَدًة لِل يف اشتؼصاء 

اْلؼ مـ الِل يقم الؼقامة إلخقاهنؿ الذيـ يف الـار، يؼقلقن: ربـا كاكقا يصقمقن معـا 

م عذ صقرهؿ الـ ،ويصؾقن وحيجقن ار فقؼال هلؿ: أخرجقا مـ عرفتؿ فُتَحرَّ

()«فقخرجقن خؾؼًا كثرًا قد أخذت الـار إىل كصػ شاققف وإىل ركبتقف،
 . 

وما أكثر فقائدها وأضقب ثامرها  !فالِل أكز ما أعظؿ الصحبة الطقبة وأحسـ عاقبتفا

ولق مل يؽـ فقفا إال أهنا شبب لؾخروج مـ الـار لؽان ذلؽ كافقًا يف اْلرص عؾقفا !

 واالشتؽثار مـفا. 
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 اخلطبة الثاكقة

 أما بعد.  

الذيـ ،واحذروا مصاحبة الػساق وأهؾ ادعايص واألَشار ،فاتؼقا الِل عباد الِل 

ويعقـقكؽؿ عذ تضققع حؼقق الِل تعاىل بارتؽاب ،يزيـقن لؽؿ معصقة الِل تعاىل 

 ادعايص وترك القاجبات. 

بقؾ الِل يصدون عـ ش،فنهنؿ قطاع ضريؼ اهلداية  ؛احذروا همالء أصد اْلذر

دا حرضت أبا ضالب القفاة جاء »فعـ ادسقب  ريض الِل عـف  قال: ،ويبغقهنا عقجًا 

الـبل  صذ الِل عؾقف  وشؾؿ  فقجد عـده أبا جفؾ بـ هشام وعبدالِل بـ أيب أمقة بـ 

فؼال لف الـبل  صذ الِل عؾقف  وشؾؿ : أي عؿ قؾ: ال إلف إال الِل كؾؿة أحاج ،ادغرة 

فؼال أبق جفؾ وصاحبف: أترغب عـ مؾة عبدادطؾب؟ فؾؿ يزل الـبل   ،الِل لؽ هبا عـد

صذ الِل عؾقف  وشؾؿ  يعرضفا عؾقف ويعقدان يف تؾؽ ادؼالة حتك قال أبق ضالب آخر 

()«وأبك أن يؼقل: ال إلف إال الِل ،ماقال: هق عذ مؾة عبدادطؾب
كعقذ بالِل مـ  ،

 اخلذالن ومـ جؾساء السقء. 

كقػ أثر جؾقسا السقء عذ هذا حتك حاال بقـف وبني ا ـة -رك الِل فقؽ با-فاكظر

فاحذروا أَيا ادممـقن جؾساء السقء فنهنؿ ال يؼر هلؿ ،وأشؾامه إىل الـار والعقاذ بالِل 

قرار، وال تسؽـ هلؿ شاكـة حتك يققعقكؿ يف معصقة الِل تعاىل ويقرضقكؿ يف ترك 
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ألَشار قطعة مـ الـار تعؼب الضغائـ، مافرض الِل عؾقؽؿ، فصحبة الػساق وا

َم َيَعضه ،وتقرث اْلرسات وجترئ عذ ادعايص والسقئات  قال الِل تعاىل: ﴿َوَيقح

ُشقِل َشبِقاًل  ُت َمَع الرَّ َذح ِف َيُؼقُل َيا َلقحَتـِل اَّتَّ ُ َعَذ َيَديح امِل ِذح  الظَّ ح َأَّتَّ َؾَتك َلقحَتـِل مَل َيا َويح

كحَساِن لَ  ُفالكًا َخؾِقاًل  ِ قحَطاُن لِْلح َد إِذح َجاَءيِن َوَكاَن الشَّ ِر َبعح كح ـِ الذِّ ـِل َع َؼدح َأَضؾَّ

َخُذوالً﴾
()

 . 

فنن الصاحب ،فؾقحذر كؾ واحد مـا صغرًا أو كبرًا مصاحبة أهؾ السقء والريب 

 شاحب والطبع رساق. 

تفؿ وال يغركؽ مـ أصحاب السقء وأهؾ ادعايص ضقب معرشهؿ أو حالوة ألسـ

 قال األول: ،فاداء قد يصػق مـظره وضعؿف خبقث ،

 وإن كان لقن اداء أبقض صافقا             أمل تر أن اداء خيبث ضعؿف

با ؿؾة فؿصاحبة األَشار مرضة مـ "قال الشقخ عبدالرمحـ السعدُي رمحف الِل: 

فؽؿ هؾؽ بسببفؿ أققام ،وَش عذ مـ خالطفؿ  ،مجقع القجقه عذ مـ صاحبفؿ

ا ه   "وكؿ قادوا أصحاهبؿ إىل ادفالؽ مـ حقث يشعرون ومـ حقث ال يشعرون،

وجـبقا أوالدكؿ ،كالمف رمحف الِل. فاحذروا أَيا ادممـقن مصاحبة همالء يف أكػسؽؿ 

الؾفؿ  .فنهنؿ أكز أشباب ضقاعفؿ وفسادهؿ؛وأهؾقؽؿ مصاحبة أهؾ الرش البطالني 

 حتػظـا مـ ادعايص وأهؾفا.قأن كإكا كسللؽ أن جتـبـا الرش وأهؾف 

 

                                 


