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                             الرفقة الصالحة   
 ـ استخراج المضامين 2 ـ شرح المفردات  1 نصوص االنطالق 

ٍض َعُدوٌّ إَِّلا »:قال تعالى ُضُهمأ لَِبعأ َمِئٍذ َبعأ ُء َيوأ َِخَّلا َمِئذٍ  76:زخرفال «الأُمتاقِينَ اْلأ  .يوم القيامة: َيوأ
 .الصديق والرفيق: الجليس

 بائعه: حامل المسك
  تشتري  :تبتاع 

 آلة لنفخ النار وإشعالها :رالكي
       

الصحبة السيئة مصيرها العداوة يوم القيامة. 
بسبب تخليه عن  الظالم يوم القيامةندم حسرة و

 .السوء لرفقاءالحق ومسايرته 
فضيلة الجليس الصالح، وخطر الحديث  بيان

 .مجالسة جليس السوء
 

ُسوِل َسِبيًَّل  »:قال تعالى ُت َمَع الرا َتنِي اتاَخذأ ِه َيقُوُل َيا لَيأ الُِم َعلَٰى َيَديأ َم َيَعضُّ الظا َتنِي لَمأ  َيا َوَيوأ لََتٰى لَيأ َويأ

ِخذأ فََُّلًنا َخلِيًَّل  نَساِن َخُذوًَّل أَتا ِ
َطاُن لِْلأ يأ َد إِذأ َجاَءنِي ۗ َوَكاَن الشا ِر َبعأ كأ    76/72:الفرقان«لاَقدأ أََضلاِني َعِن الذِّ

الِح والَجلِيِس »: قال رسول هللا : ، حيث قالموسى اْلشعري  يأبعن  َما َمَثُل الَجلِيِس الصا إِنا
ُه َوإِما  َتاَع ِمنأ ا أنأ َتبأ ِذَيَك َوإِما ا أنأ ُيحأ ِك إما ِك َوَنافِِخ الأِكير، َفَحاِمُل الأِمسأ ُه الّسوِء َكَحاِمِل الأِمسأ ا أَنأ َتِجَد ِمنأ

ِرَق ثَِيابَ  ا أَنأ ُيحأ َبًة، َوَناِفُخ الِكيِر إِما ا أَنأ َتِجَد ِريًحا َخِبيَثةً ِريًحا َطيِّ  .متفق عليه «َك َوإِما
 

 وثمارها الرفقة الصالحة آداب: المحور الثاني  والحث عليها الرفقة الصالحةمفهوم : المحور األول

 ـ ثمار الرفقة الصالحة2 آداب الرفقة الصالحةـ 1 ـ الحث على الرفقة الصالحة2 مفهوم الرفقة الصالحةـ 1

الصحبة التي هي تلك 
تجعل الفرد مستقيما في 

 .حياته

 

على اختيار الصحبة اإلسَّلم حث 
اَّلرتباط بأصدقاء الصالحة و

الذين إذا نسيت ذكروك،  ،الخير
ولما فيها من وإذا ذكرت أعانوك، 

الدنيا  جر الكبيرفيواْلالخير 
 .واآلخرة

حّذر من صحبة اْلشرار والقرب و 
 في صحبتهم من الداء،  لما منهم،

 قال ، في مجالستهم من الوباءو
الرجل على دين خليله فلينظر »

 .رواه أبو داود «أحدكم من يخالل
 

وهي كثيرة  بها ينبغي التحلي آداب لرفقة الصالحةل
 :على سبيل المثال َّل الحصر منهانذكر 
  وأخَّلق حسنةأن يكون الصاحب ذا خلق ودين. 
 دون  اْلخوة في هللا عز وجلن تكون الصحبة وأ

 .النظر إلى غاية دنيوية
  في هللا ليكون تواصلهما أكبرأن ُيعلمه بمحبته له. 
 اإلسراع في المعونة بالنفس والمال ولو كان في ذلك

 .إيثار على النفس
تبادل الهدايا واْلعطيات فإن الهدية تزيد في المحبة. 
يبة والحسد والبغضاء والظن تجنب السخرية والغ

 .السوء والتماس اْلعذار له

 :من الثمار اليانعة والضَّلل الوافرة للرفقة الصالحة
نوباإلعانة على الطاعات  .، والُبعد عن المعاصي والذُّ
 رات، واالمسارعة إلى  .لتنافُس في الطاعاتالَخيأ
 ستهم، ُمجالبركة المجالَسة، فإن من جالََسهم تشمله بركُة

ه الخيُر الحاصل لهم   .ويعمُّ
،الصديق عند الضيق: فقد قيل المعاونة على نوائب الدهر.  
التأثر بهم واَّلقتداء بسلوكهم وأخَّلقهم واستقامتهم. 

 

 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura25-aya29.html

