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 من تصادقني؟
ح، وعلى حتمل األخطاء، وعلى التعاون على الرب والتقوى؛ الصداقة عقد على احملبة واأللفة، وعلى النص

والصديق مؤثر يف صديقه، وبينهما من التأثر الشيء الكثري، يصل إىل التأثر يف التدين أو االحنراف وإىل 
يي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلَّ  َم قَاَل: "اْلَمْرُء َعَلى دييني األخالق وغريها من أنواع التأثر، وقد ثبت َعْن َأِبي ُهرَيْ رََة، َعني النَّبي

 َخلييليهي، فَ ْليَ ْنظُْر َأَحدُُكْم َمْن ُُيَاليْل" رواه أمحد وأبو داود والرتمذي وهو صحيح.
فتأثري الصحبة يصل إىل الدين، ولذا فاختيار الصديق الصاحل مهم، وقد حث النب صلى هللا عليه وسلم 

يي َصلَّى هللُا  على الصحبة الصاحلة وحذر من السيئة، فقد َي اَّللَُّ َعْنُه، َعني النَّبي روى الشيخان َعْن َأِبي ُموَسى َرضي
: ُل امليْسكي ، َفَحامي لي امليْسكي َوََنفيخي الكيريي ، َكَحامي ْوءي اليحي َوالسَّ ا َأْن ُُيْذيَيَك،  َعَلْيهي َوَسلََّم قَاَل: "َمَثُل اجلَلييسي الصَّ إيمَّ

ا َأْن تَ بْ َتاعَ  دَ  َوإيمَّ ا َأْن َتَي ا َأْن ُُيْريَق ثيَياَبَك، َوإيمَّ : إيمَّ ْنُه ريًُيا طَيييَبًة، َوََنفيُخ الكيريي َد مي ا َأْن َتَي ْنُه، َوإيمَّ  ريًُيا َخبييثًَة". مي
يي َصلَّى هللُا َعَلْيهي َوَسلََّم، قَا َل: "اَل وحث على اختيار الصاحب املؤمن، كما ثبت َعْن َأِبي َسعييٍد، َعني النَّبي

" رواه أبو داود وحسنه األلباين. ًنا، َواَل ََيُْكْل َطَعاَمَك إيالَّ تَقييٌّ ْب إيالَّ ُمْؤمي  ُتَصاحي
ويف قصة أِب طالب عم النب صلى هللا عليه وسلم أعظم األثر على أتثري الصاحب على صاحبه، فقد ثبت 

، َعْن أَبييهي، َسيييبي
ُ

ُّ َصلَّى هللاُ  يف الصحيحني َعْن َسعييدي ْبني امل ا َحَضَرْت َأََب طَاليٍب الَوفَاُة َدَخَل َعَلْيهي النَّبي قَاَل: َلمَّ
ُّ َصلَّى هللُا َعَلْيهي وَ  ، ُقْل: اَل إيلََه إيالَّ َعَلْيهي َوَسلََّم، َوعيْنَدُه أَبُو َجْهٍل َوَعْبُد اَّللَّي ْبُن َأِبي أَُميََّة، فَ َقاَل النَّبي  َسلََّم: "َأْي َعميي

َا عيْنَد اَّللَّي"، فَ َقاَل أَبُو َجْهٍل، َوَعْبُد اَّللَّي ْبُن َأِبي أَُميََّة: ََي َأََب طَاليٍب أَ  ُ ُأَحاجُّ َلَك ِبي ، اَّللَّ طَّليبي
ُ

لَّةي َعْبدي امل تَ ْرَغُب َعْن مي
َرنَّ َلَك َما لَْ  ُّ َصلَّى هللُا َعَلْيهي َوَسلََّم: "أَلَْستَ ْغفي يي َوالَّذييَن آَمُنوا أَْن  فَ َقاَل النَّبي أُْنَه َعْنَك"، فَ نَ زََلْت: }َما َكاَن ليلنَّبي

} يمي ُْم َأْصَحاُب اجَلحي َ ََلُْم أَّنَّ ْن بَ ْعدي َما تَ َبنيَّ ُروا ليْلُمْشريكينَي َوَلْو َكانُوا أُوِلي قُ ْرََب، مي  [.113]التوبة:  َيْستَ ْغفي
احب املؤمن، بينما أبو جهل وعبد هللا بن أِب أمية كاَن ميثالن فالنب صلى هللا عليه وسلم كان ميثل الص

الصاحب السيء. فلما أطاعهما أبو طالب كانت طاعته َلما سبباً يف موته على الشرك، ويف الصحيحني  َعْن 
، قَاَل: ََي َرُسوَل اَّللَّي، َهْل نَ َفْعَت َأََب طَاليٍب بيَشْيٍء،  طَّليبي

ُ
فَإينَُّه َكاَن َُيُوُطَك َويَ ْغَضُب َلَك؟ َعبَّاسي ْبني َعْبدي امل

." َن النَّاري َركي اأَلْسَفلي مي ْن ََنٍر، َلْوالَ أَََن َلَكاَن يفي الدَّ  قَاَل: "نَ َعْم، ُهَو يفي َضْحَضاٍح مي
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 والصاحب السيء يتربأ من صاحبه يوم القيامة، وأعظم املتربئني إبليس، كما قال تعاىل عنه: )َوبَ َرُزوا َّلليَّي 

ْن َعذَ  َعَفاُء ليلَّذييَن اْسَتْكرَبُوا إيَنَّ ُكنَّا َلُكْم تَ بَ ًعا فَ َهْل أَنُتم مُّْغُنوَن َعنَّا مي يًعا فَ َقاَل الضُّ ن َشْيٍء ۚ قَاُلوا َلْو َجَي ابي اَّللَّي مي
َنا َأَجزيْعَنا أَْم َصرَبََْن َما لََنا مي  يٍص )َهَداََن اَّللَُّ ََلََديْ َناُكْم ۖ َسَواٌء َعَلي ْ َي اأْلَْمُر إينَّ اَّللََّ 21ن َّمَّي ا ُقضي ْيطَاُن َلمَّ ( َوقَاَل الشَّ

ن ُسْلطَاٍن إيالَّ َأن َدَعْوُتُكمْ  َ َعَلْيُكم ميي ُتْم ِلي ۖ َفاَل َوَعدَُكْم َوْعَد احلَْقيي َوَوَعدتُُّكْم فََأْخَلْفُتُكْم ۖ َوَما َكاَن ِلي ب ْ ََ  فَاْسَت
ن قَ ْبُل ۗ إينَّ الظَّ تَ ُلوُمويني َولُوُموا أَنفُ  َا َأْشرَْكُتُموني مي يَّ ۖ إيينيي َكَفْرُت ِبي ُْصريخي ُكْم َوَما أَنُتم ِبي ُْصريخي ا َأََن ِبي نَي ََلُْم َسُكم ۖ مَّ اليمي

 َعَذاٌب أَلييٌم(.
( َخاليدييَن 64ََلُْم َسعيريًا ) وقد يتربأ التابع من املتبوع يف طاعته، كما قال تعاىل: )إينَّ اَّللََّ َلَعَن اْلَكافيرييَن َوأََعدَّ 

ريًا ) ُدوَن َولييًّا َواَل َنصي تَ َنا َأَطْعنَا اَّللََّ َوَأَطْعَنا الرَُّسواَل 65فييَها أََبًدا ۖ الَّ َيَي ( يَ ْوَم تُ َقلَُّب ُوُجوُهُهْم يفي النَّاري يَ ُقولُوَن ََي لَي ْ
بيياَل ) ( َوقَاُلوا رَب ََّنا إيَنَّ َأَطْعَنا َساَدتَ َنا66) ُهْم َلْعًنا  67وَُكرَبَاَءََن فََأَضلُّوََن السَّ َن اْلَعَذابي َواْلَعن ْ ْعَفنْيي مي ( رَب ََّنا آِتييْم ضي

 َكبيريًا(.
وقد قص هللا تعاىل لنا قصة أحد الناجني من الصحبة السيئة، عندما ترك صحبته هلل تعاىل فكانت جناته يوم 

نَي ) القيامة، قال تعاىل: )إيالَّ عيَبادَ  ( يفي 42( فَ َواكيُه َوُهْم ُمْكَرُموَن )41( أُولَئيَك ََلُْم ريْزٌق َمْعُلوٌم )40اَّللَّي اْلُمْخَلصي
ْن َمعينٍي )44( َعَلى ُسُرٍر ُمتَ َقابيلينَي )43َجنَّاتي النَّعييمي ) ْم بيَكْأٍس مي اريبينَي 45( ُيطَاُف َعَلْيهي ٍة ليلشَّ ( بَ ْيَضاَء َلذَّ

َزُفوَن )( اَل فيي46) رَاُت الطَّْرفي عينٌي )47َها َغْوٌل َواَل ُهْم َعنْ َها يُ ن ْ ُنَّ بَ ْيٌض َمْكُنوٌن 48( َوعيْنَدُهْم قَاصي ( َكَأَّنَّ
نْ ُهْم إيينيي َكاَن ِلي َقرييٌن )50( َفأَقْ َبَل بَ ْعُضُهْم َعَلى بَ ْعٍض يَ َتَساَءُلوَن )49) َن ( يَ ُقوُل أَإينََّك َلمي 51( قَاَل قَائيٌل مي

تْ َنا وَُكنَّا تُ رَاًَب َوعيظَاًما أَإيَنَّ َلَمدييُنوَن )52اْلُمَصدييقينَي ) ( فَاطََّلَع فَ َرآُه يفي 54( قَاَل َهْل أَنْ ُتْم ُمطَّليُعوَن )53( أَإيَذا مي
يمي ) َن اْلُمْحَضرييَن )( َوَلْواَل نيْعَمُة َرِبيي َلكُ 56( قَاَل ََتَّللَّي إيْن كيْدَت َلرُتْدييني )55َسَواءي اجلَْحي  (.57ْنُت مي

 ويف اختيار الصحبة ينبغي التنبه إىل ما يلي:
َّماسبة النفس على التقصري ورفعها إىل درجات الصالح واإلميان، فكما تريدين من صاحبتك الصالح  -1

 فينبغي أن تكوين صاحلة يف نفسك.
نفسها؛ ألن الصاحلة املصلحة قليلة يف  اختيار الصاحبة الصاحلة املصلحة، وإن ل يتيسر فالصاحلة يف -2

 هذا الزمان، وإذا ل تتوفر فال أقل من أن تكون صاحلة يف نفسها.
التعاهد على التقومي السليم للدين واألخالق وأن يكون عقد الصداقة على احملبة يف هللا تعاىل، ال على  -3

 غري ذلك.
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بني كبائر الذنوب وصغارها، وفرق كبري أيضاً بني الكمال هلل وحده ووجود األخطاء جبلة بشرية، وفرق  -4

 اخلطأ اليسري يف التعامل وبني التعدي على اآلخرين.
فبعض الفتيات ال َيوز مصاحبتها ممن ترتكب كبائر الذنوب كالفواحش واإلفساد بني الناس، ومن اجتمع 

 قلبها على البغضاء للناس واحلسد، فإن أمراض القلوب خطرية.
قد ابتليت ببعض الصغائر فإن الغالب على الناس عدم السالمة من ذلك، لكن يتنبه إىل أما إذا كانت 

 التناصح والتعاهد على بيان األخطاء وتقبلها بصدر رحب.
هناك فرق بني الصديق والقريب، فالبد يف الصديق من توفر الصفات احلسنة، وأما القريب فقد ال  -5

 م، لكن ال يصادق.تتوفر فيه، فيكون قريباً توصل به الرح
فرق بني الصحبة والزمالة يف العمل، ولذا فينبغي التنبه إىل عدم تطور العالقة خارج  –أيضًا  –وهناك 

 العمل بينك وبني من ال ترتضني تدينها وأخالقها؛ ألن بعض الصداقات تنشأ من خالل زمالة العمل.
طأ، فالصداقة املتينة ال تتأثر ِبَرد الوقوع يف الصرب على التَاوزات؛ ألننا جمبولون على الوقوع يف اخل -6

األخطاء، كما أن اإلنسان بطبعه مير بفرتات شديدة رِبا يفقد فيها أعصابه ويغضب فال يتمالك نفسه وخترج 
 منه كلمات جارحة، فإذا ل يستوعب صاحبه املوقف فرِبا تتقوض الصداقة بينهما سريعاً.

 ، وتقدمي التنازل بينهما، وَّماولة التعايش فيما ال يقدران على حله.حل املشكالت بينهما بتؤدة وهدوء -7
عدم تتبع العثرات بينهما، والبعض من األصدقاء خْمَزٌن للمواقف السلبية وعند حدوث أي نقاش بينهما  -8

يسرتجع بذاكرته أخطاء صاحبه، وهذا ال يليق َبلصحبة الصاحلة. بل الذي ينبغي نسيان اإلساءات قدر 
 كان، فإَّنا أعمر للقلب، وأنظف له من أن ُيمل حقداً على صاحبه.اإلم

عدم اإلكثار من الصديقات، فصديقة واحدة صاحلة خري من ألف غري صاحلات، والعربة َبلصالح ال  -9
 بكثرة املعارف. 

عدم االلتفات إىل ما يقوض دعائم الصداقة، فإن األعداء كثري، واحلاسدون يرتبصون َبلصداقات  -10
 يسعون إىل إفسادها كما يسعون إىل إفساد العالقات الزوجية.و 

 هي اليت تدلك على اخلري، من خالل: الصديقة الصاحلة:
* حفظ اللسان واجلوارح عن احملرمات. وتبادل كلمات اخلري والصالح مما تثقل به املوازين، وتكفر به 

يي َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهي َوَسلََّم يفي َسَفٍر، َفَأْصَبْحُت يَ ْوًما السيئات، وقد ثبت َعْن ُمَعاذي ْبني َجَبٍل، قَاَل: ُكْنُت  َمَع النَّبي
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ُلِني اجلَنََّة َويُ َباعيُديني َعني  ْيني بيَعَمٍل يُْدخي رُي، فَ ُقْلُت: ََي َرُسوَل هللاي َأْخربي ْنُه َوحَنُْن َنسي ، قَاَل: "َلَقْد َسأَْلَتِني َقرييًبا مي النَّاري

يمٍ  الَ َعْن َعظي يُم الصَّ ًئا، َوتُقي َرُه اَّللَُّ َعَلْيهي، تَ ْعُبُد اَّللََّ َواَل ُتْشريْك بيهي َشي ْ رٌي َعَلى َمْن َيسَّ َة، َوتُ ْؤِتي الزََّكاَة، ، َوإينَُّه لََيسي
ْومُ  : الصَّ ُئ اخَلطييَئَة َكَما  َوَتُصوُم َرَمَضاَن، َوحَتُجُّ البَ ْيَت، ُُثَّ قَاَل: َأاَل أَُدلَُّك َعَلى أَبْ َوابي اخَلرْيي ُجنٌَّة، َوالصََّدقَُة ُتْطفي

اََف ُجُنوُِبُْم َعني اْلَمضَ  ََ " قَاَل: ُُثَّ َتاَل }تَ َت ْن َجْوفي اللَّْيلي ُئ اْلَماُء النَّاَر، َوَصالَُة الرَُّجلي مي {، َحََّّ بَ َل ََ ُيْطفي عي اجي
َُك بيرَْأسي  هي؟" قُ ْلُت: بَ َلى ََي َرُسوَل هللاي، قَاَل: }يَ ْعَمُلوَن{ ، ُُثَّ قَاَل: "َأاَل ُأْخربي اأَلْمري ُكلييهي َوَعُموديهي، َوذيْرَوةي َسَنامي

الَ  َُك ِبي هي اجليَهاُد"، ُُثَّ قَاَل: "َأاَل ُأْخربي الَُة، َوذيْرَوُة َسَنامي ْساَلُم، َوَعُموُدُه الصَّ كي َذليَك ُكلييهي؟" قُ ْلُت: "رَْأُس اأَلْمري اإلي
َابَ َلى ََي  َّ هللاي، َوإيَنَّ َلُمَؤاَخُذوَن ِبي َّ هللاي، َفَأَخَذ بيليَسانيهي قَاَل: "ُكفَّ َعَلْيَك َهَذا"، فَ ُقْلُت: ََي َنبي نَ َتَكلَُّم بيهي؟ فَ َقاَل:  َنبي

ْم أَْو َعَلى َمنَ  هي َك ََي ُمَعاُذ، َوَهْل َيُكبُّ النَّاَس يفي النَّاري َعَلى ُوُجوهي ْم" رواه "َثكيَلْتَك أُمُّ َنتيهي ْم إيالَّ َحَصائيُد أَْلسي ريهي اخي
 أمحد والرتمذي وابن ماجه وهو صحيح.

* استغالل الوقت ِبا يفيد، وعدم إضاعته ِبا ال يفيد، فتكون كل جلسة فيها ذكر هلل تعاىل، وال مانع من 
كر فيها أجور تبادل الطرائف واملضحكات، لكن ال يكون الغالب على اللقاءات، ومعلوم أن جلسات الذ 

ٌم يفي بَ ْيٍت عظيمة، فقد ثبت َعْن َأِبي ُهرَيْ رََة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاي َصلَّى هللُا َعَلْيهي َوَسلََّم: ......، َوَما اْجَتَمَع قَ وْ 
مي  نَ ُهْم، إيالَّ نَ زََلْت َعَلْيهي ُلوَن كيَتاَب هللاي، َويَ َتَداَرُسونَُه بَ ي ْ ْن بُ ُيوتي هللاي، يَ ت ْ ُهُم مي ُهُم الرَّمْحَُة َوَحفَّت ْ يَ ت ْ كييَنُة، َوَغشي السَّ

 اْلَماَلئيَكُة، َوذََكَرُهُم هللاُ فييَمْن عيْنَدُه، َوَمْن َبطَّأَ بيهي َعَمُلُه، َلْ ُيْسريْع بيهي َنَسُبُه" رواه مسلم.
 واجملالس َلا نفس األجر إذا قضيت يف ذكر هللا تعاىل.

أن اإلنسان فيه جهل ويقع منه اخلطأ، فيحتاج إىل من يدله على اخلري  * الدالل على اخلري، فالغالب
وَيخذ بيده، والصحبة الصاحلة البد أن تكون مبنية على َّمبة اخلري لكل واحد منهما، ومن َّمبة اخلري أن يدل 

، قَاَل: َجاَء َرُجٌل إي  يي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم، صاحبه عليه ويرشده إليه، وقد ثبت َعْن َأِبي َمْسُعوٍد اأْلَْنَصاريييي ىَل النَّبي
، فَ َقاَل:  ْلِني ُلُه، فَ َقاَل «َما عيْنديي»فَ َقاَل: إيينيي أُْبديَع ِبي فَامحْي ، فَ َقاَل َرُجٌل: ََي َرُسوَل هللاي، َأََن أَُدلُُّه َعَلى َمْن َُيْمي

ْثُل َأْجري فَاعيليهي" رواه مسلم. َرُسوُل هللاي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم: "َمْن َدلَّ   َعَلى َخرْيٍ فَ َلُه مي
، َقاَل:  ْرَداءي * الدعاء بظهر الغيب، َبلصالح والثبات، واحلفظ من شياطني اإلنس واجلن، وثبت َعْن َأِبي الدَّ

ي َخي ْن َعْبٍد ُمْسليٍم َيْدُعو ألي ، إيالَّ قَاَل اْلَمَلُك: َوَلَك ِبييْثٍل" قَاَل َرُسوُل هللاي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم: "َما مي هي بيَظْهري اْلَغْيبي
ابٌَة". ََ يهي بيَظْهري اْلَغْيبي ُمْسَت َخي  رواه مسلم، ويف رواية له: "َدْعَوُة اْلَمْرءي اْلُمْسليمي ألي
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* الوقوف مع صديقتها وخصوصًا يف األزمات، فنحن عرضة لألزمات، وخري معني يف األزمات الصديقة 

ُهَما: َأنَّ َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى هللُا َعَلْيهي َوَسلَّ ال َي اَّللَُّ َعن ْ ْسليُم صاحلة. وقد ثبت  َعْن َعْبدي اَّللَّي ْبني ُعَمَر َرضي
ُ

َم قَاَل: "امل
يهي َكاَن اَّللَُّ يفي َحاَجتيهي  ْسليمي الَ َيْظليُمُه َواَل ُيْسليُمُه، َوَمْن َكاَن يفي َحاَجةي َأخي

ُ
، َوَمْن فَ رََّج َعْن ُمْسليٍم ُكْربًَة، فَ رََّج َأُخو امل

ُ يَ ْوَم القيَياَمةي" متفق  َياَمةي، َوَمْن َسرَتَ ُمْسليًما َسرَتَُه اَّللَّ ْن ُكُرََبتي يَ ْومي القي ُ َعْنُه ُكْربًَة مي  عليه.اَّللَّ
 من آفات األصدقاء: 

يي * اكتساب األخالق السيئة، من احلقد واحلسد، والشحناء والبغ ضاء، وقد ثبت َعْن َأِبي ُهرَيْ رََة، َعني النَّبي
ُسوا، َواَل  ، َواَل حَتَسَّ ، َفإينَّ الظَّنَّ َأْكَذُب احلَدييثي ُكْم َوالظَّنَّ ُسوا، َواَل حَتَاَسُدوا، َصلَّى هللُا َعَلْيهي َوَسلََّم قَاَل: "إيَيَّ ََتَسَّ

 عيَباَد اَّللَّي إيْخَواًَن" متفق عليه. َوالَ َتَدابَ ُروا، َوالَ تَ َباَغُضوا، وَُكونُوا
* آفات اللسان، من الغيبة والنميمة، والكالم احملرم، والسخرية من الناس، والذي ابتليت به جمالس 

ن قَ ْوٍم َعَسٰى َأن َيُكونُوا َخرْيًا ميي  ُهْم َواَل نيَساٌء املسلمني، وقد قال هللا تعاىل: )ََي أَي َُّها الَّذييَن آَمُنوا اَل َيْسَخْر قَ ْوٌم ميي ن ْ
أْلَْلَقابي ۖ بيْئَس  ُزوا أَنُفَسُكْم َواَل تَ َنابَ ُزوا َبي ُهنَّ ۖ َواَل تَ ْلمي ن ْ ن نييَساٍء َعَسٰى َأن َيُكنَّ َخرْيًا ميي ْسُم اْلُفُسوُق بَ ْعَد ميي االي

ْ يَ ُتْب فَأُولَٰئيَك ُهُم الظَّاليُموَن( سورة احلَرات. ميَاني ۚ َوَمن لَّ  اإْلي
ْعُت َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى هللُا َعَلْيهي وَ و  ، َعْن أَبييهي، قَاَل: َسَي َثِني َأِبي َسلََّم يَ ُقوُل: ثبت َعْن َِبْزي ْبني َحكييٍم، قَاَل: َحدَّ

َك بيهي اْلَقْوَم، َوْيٌل لَُه َوْيٌل لَُه" رواه أمحد وأبو داود والرت   مذي وحسنه األلباين."َوْيٌل ليلَّذيي ُُيَدييُث فَ َيْكذيُب ليُيْضحي
* االنغماس يف الشهوات احملرمة، وبعض الفتيات الفاسدات تنقل فسادها لصاحبتها، وتؤثر فيها، وكم من 
فتاة فقدت دينها وطهرها وعفافها بسبب صديقة سوء، وندمت حني ال ينفع الندم. وعند اجتماعهن ميارسن 

 وك واألخالق.أموراً َّمرمة ويتناقلن صوراً أو أفالماً تفسد السل
ولتعلم الفتاة املؤمنة أَّنا مسؤولة يوم القيامة عن أشياء كثرية، منها وقتها الذي قضته مع صاحباِتا، هل 
يي َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهي  عمرته بطاعة وعبادة أم ارتكبت فيه ما حرم هللا تعاىل، وقد ثبت َعْن اْبني َمْسُعوٍد، َعني النَّبي

ْن عيْندي رَبييهي َحََّّ ُيْسَأَل َعْن ََخٍْس، َعْن ُعُمريهي فييَم أَفْ َناُه،َوَسلََّم قَاَل: "اَل  َياَمةي مي َوَعْن  تَ ُزوُل َقَدُم اْبني آَدَم يَ ْوَم القي
َل فييَما َعليَم" رواه الرتمذ ْن أَْيَن اْكَتَسَبُه َوفييَم أَنْ َفَقُه، َوَماَذا َعمي  ي وحسنه األلباين.َشَبابيهي فييَم أَْباَلُه، َوَماليهي مي

ورِبا أتِت يوم القيامة وقد انتهكت يف جمالسها حرمات الناس فيكون القصاص من حسناِتا، ولذا َساه هللا 
ْدُروَن َما تعاىل يوم التغابن، ويف احلديث الصحيح َعْن َأِبي ُهرَيْ رََة، َأنَّ َرُسوَل هللاي َصلَّى هللُا َعَلْيهي َوَسلََّم، قَاَل: "أَتَ 

ْن أُمَّيتي ََيِْتي اْلمُ  َياَمةي بيَصاَلٍة، ْفليُس؟" قَاُلوا: اْلُمْفليُس فييَنا َمْن اَل ديْرَهَم لَُه َواَل َمَتاَع، فَ َقاَل: "إينَّ اْلُمْفليَس مي يَ ْوَم اْلقي
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َياٍم، َوزََكاٍة، َوََيِْتي َقْد َشَتَم َهَذا، َوَقَذَف َهَذا، َوَأَكَل َماَل َهَذا، َوَسَفَك دَ  َم َهَذا، َوَضَرَب َهَذا، فَ يُ ْعَطى َهَذا َوصي

ْن َخطَاَيَ  َذ مي ْن َحَسَناتيهي، فَإيْن فَنيَيْت َحَسَناتُُه قَ ْبَل َأْن يُ ْقَضى َما َعَلْيهي ُأخي ْن َحَسَناتيهي، َوَهَذا مي ُهْم َفطُريَحْت َعَلْيهي، مي
" رواه مسلم.  ُُثَّ طُريَح يفي النَّاري

 .يئة أفسدت على الفتاة دينها وأخالقها، ورِبا أفسدت عليها بيتهاوهذا اإلفالس بسبب صحبة س
يهي ) ْن َأخي رُّ اْلَمْرُء مي ( 34ويف يوم القيامة ال يفرط املسلم حبسنة واحدة؛ بل ويبحث عمن يعطيه: )يَ ْوَم يَفي

هي َوأَبييهي ) َبتيهي َوبَنييهي )35َوأُميي ُهْم يَ ْومَ 36( َوَصاحي ن ْ ئيٍذ َشْأٌن يُ ْغنييهي(. فالغنب أن يعتذر من والديه عند ( ليُكليي اْمريٍئ ميي
َذ من سيئات العدو وثقلت به ميزان  حاجتهما حلسنة واحدة، ُث َيِت عدوه يف الدنيا وَيخذ حسناته ورِبا ُأخي

 سيئاته، بسبب تعديه عليه يف الدنيا.
لى اختيار الصديقة حَّ تتأكد متامًا من إن مسألة الصداقة وأتثريها ينبغي أن يُهَتمَّ به وأن ال تقدم الفتاة ع

ءُ  الَّ صالحها، فإن أغلب الصداقات يف الدنيا سوف تنقلب عداوة يوم القيامة، وقد قال هللا تعاىل: )اأْلَخي
كد من يَ ْوَمئيٍذ بَ ْعُضُهْم ليبَ ْعٍض َعُدوٌّ إيالَّ اْلُمتَّقينَي(. فصداقة أغلبها ندامة يوم القيامة حري ِبا أال تعقد حَّ يتأ

 صالحها؛ ألن الصداقة الصاحلة هي اليت يكون كل من الصديقني سبباً من أسباب دخول صاحبه اجلنة.
 

 

 

 

 


