
    من الشباب َمن یتحدث معك فى الھاتف ویفتح الصوت دون علمك، حتى یسمع الحاضرون كالمك؛ وقد یكون فیھ 
أسرار؛ أو یكون ذلك للوقیعة مع أحدھم؛ فیكون بمثابة الساعي بالنمیمة، وبكل أسف لقد استھون كثیر من الناس 

خیانات المجالس فى ھذا الزمان.
   فتجد منھم من یجلس ویتكلم معك، وإذا بھ یُصورك أو یُسجل كالمك دون أن تدرى؛ وھو یعلم أن ذلك ِمن خیانة 

المجلس؛ فقد جاء في األثر: "إنّما المجالس باألمانة". 
االتصال  یتداولھا عبر وسائل  أو  الناس؛  لبعض  بإرسالھا  یقوم  ثم  الواتساب  لھ رسائل على  تُرسل  َمن  ومنھم      

االجتماعى دون استئذانك؛ وھو یعلم أن ذلك ِمن خیانة المجالس.
     وفى یوم كنت أتحدث ھاتفیا مع أحد الشباب؛ الذي أحسنت بھ الظن؛ فوجئت بعد ذلك بَمن یقول لى أنھ قام بتسجیل 
المكالمة الھاتفیة؛ فلما اتصلت وسألتھ عن سبب ذلك قال لي: أنھ یسجل لكل َمن یتكلم معھ؛ حتى إذا أخطأ أحدھم 

ساومتھ مادیًا من أجل مسح تلك المكالمة.
فقلت: ما تفعلھ مع الناس خیانة، فقال: ھي ھوایة!، فقلت: بئست الھوایة بل إنھا خیانة، ھنا تذكرت قول النبى وھو    

ُجُل َجِلیَسھُ".  یَِصف أیام الھرج والفتن بقولھ: "ِحیَن َال یَأَْمُن الرَّ
فخذوا  والنمامون،  الھواة  وكثر  الناس،  أكثر  بین  المجالس  خیانة  وانتشرت  األخالق،  الزمان ضاعت  ھذا  وفي      

ِحذركم، وزنوا كالمكم مع الناس، بل قولوا خیرا أو اصمتوا.

     قال سیدنا موسى: "وأخي ھارون ھو أفصح مني"، ما أجمل االعتراف بمزایا اآلخرین، فھي من مزایا األنبیاء، 
وإنكارھا من مزایا الشیطان وأعوانھ "قال أنا خیر منھ".  

    طلب ابراھیم ابنھ للذبح فامتثل، وطلب نوح ابنھ للحیاة فأبى، فالبعض باٌر بوالدیھ حد الذُّھول، والبعض عاٌق حد 
العجب!! نرجو هللا أن نكون من البارین بوالدیھم.

     قالوا للنبي ھود: "إنا لَنَراَك في َسفاھٍة"، فأجابھم: "یا قَوِم لیس بي سفاَھةٌ"، ولم یقل بل أنتم السفھاء!، ما أجمل 
رقي األخالق في تعامل األنبیاء، لیتنا نقلد أخالقھم!
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اجملالس خيانات 

من صفات األنبياء

     یقول اإلمام أحمد بن حنبل رحمھ هللا: "سامح أخاك.. وما ینفعك أن یعذب هللا أخاك المسلم بسببك"، قال تعالى: 
"والكاِظِمیَن الغْیَظ والعافِیَن عن الناس وهللاُ یُِحبُّ الُمْحسنین".

سامح أخاك

  00962792365542 لمن یرغب بأن تصلھ النشرة یرجى التكّرم بإرسال رسالة على تطبیق الواتس اب للرقم 


