
 

 

 

  عبدالعزيز مصطفى الشامي. إعذاد ( خطب وعظيه)
 مثرات الصدق وجزاء الصادقني

 يهدده من أعمالنا، وسيئات أنفسنا شرور من ابهلل ونعوذ ونستهديه، ونستعينه حنمده هلل؛ احلمد إن
ا، وليًّدا لده جتدد فلدن يضلل ومن املهتد، فهو هللا  لده، شدري  ال وحدده هللا إال إلده ال أن وأشدهد مرشددا

ا أن وأشهد  تسليماا وسلم واتبعيهم أمجعني وأصحابه آله وعلى هعلي هللا صلى ورسوله هللا عبد   حممدا
 .كثرياا
 أَيدَُّها يَ ) ،[201:عمران آل( ]م ْسِلم ونَ  َوأَنْدت مْ  ِإالَّ  ََت وت نَّ  َواَل  تد َقاتِهِ  َحقَّ  اّللََّ  اتدَّق وا َآَمن وا الَِّذينَ  أَيدَُّها يَ )

ددم   اتدَّق ددوا النَّددا    ددمْ  الَّددِذ  َربَّك  َهددا َوَخلَددقَ  َواِحددَد    س  نَدْفدد ِمددنْ  َخَلَقك  َمددا َوبَدد َّ  َزْوَجَهددا ِمندْ  َكثِددرياا رَِجدداالا  ِمندْه 
 الَِّذينَ  أَيدَُّها يَ ) ،[2:النساء( ]َرِقيباا َعَلْيك مْ  َكانَ  اّللََّ  ِإنَّ  َواْْلَْرَحامَ  ِبهِ  َتَساَءل ونَ  الَِّذ  اّللََّ  َواتدَّق وا َوِنَساءا 
ا قَدْوالا  واَوق ول   اّللََّ  اتدَّق وا َآَمن وا  َوَرس دوَله   اّللََّ  ي ِطد ِ  َوَمدنْ  ذ ن وَبك مْ  َلك مْ  َويَدْغِفرْ  َأْعَماَلك مْ  َلك مْ  ي ْصِلحْ *  َسِديدا
 [.02-00:اْلحزاب( ]َعِظيماا فَدْوزاا فَازَ  فَدَقدْ 
 وشدددر ،-وسددلم عليدده هللا صددلى- دمحم هددد    اهلددد  وخددري هللا، كتدداب   احلدددي  خددري فدد نَّ : بعددد أمددا

 .النار يف ضاللة وكل ضاللة، بدعة وكل بدعة، حمدثة وكل حمداثهتا، اْلمور
ض تبددي   ةمباركددة م ْلنفسددنا أعمدداالا صدداحلقددد  وأن ن   ،أوصدديكم ونفسددق بتقددول هللا: عبددالا هللا: بعدددأمددا 

َفدددد   َمددددالن َوال بَدن ددددونَ )تبددددارع وتعددددا   وجوهنددددا يددددوم نلقدددداه  (ب  َسددددِليم  ِإالَّ َمددددْن أَتَددددى اّللََّ ِبَقْلدددد*  يَدددددْوَم ال يَدندْ
 [.88-88:الشعراء]

 الصدق آاثر ومن والثبات؛ الطمأنينة عنه ينتج جليلة، وفوائد عظيمة، مثرات للصدق إن :هللا عبالا
 عالمات ومن ابالطمئنان، السام  إ  يوحق مما البيان، ووضوح القلب، وقو  القدم، ثبات
 ولذل  االرتياح، وعدم ابلش  لسام ا يوق  مما والتناقض، واالرتباع، واللجلجة، الذبذبة، الكذب



 

 

: يَدق ول   َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَّ   َصلَّى هللاِ  َرس ول   َكانَ : قال عنهما هللا رضق علق بن احلسن حدي  يف جاء
 [.اْللباين وصححه( 1128) الرتمذ " ]رِيَبةن  َواْلَكِذب   ط َمْأنِيَنةن، الصِ ْدق  " 
 قال - شرًّا املتكلم توق  وإن - خري الصدق وعاقبة وخري، ا جن أنه الصدق مثرات ومن.. هللا عبالا
 كعب يقول مال  بن كعب توبة قصة ويف ،[12: دمحم( ] هَل مْ  َخيدْراا َلَكانَ  اّللََّ  َصَدق وا فَدَلوْ : )تعا 
 ابلصدق، أجناين إمنا تعا  هللا إن هللا رسول ي: " خلفوا الذين الثالثة على هللا توبة نزلت أن بعد
 من علقَّ  هللا أنعم ما فوهللا: " كذل  ويقول ،"بقيت ما صدقاا إال أحد ث ال أن توبيت من وإن
 وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول صدقق من نفسق يف أعظم لإلسالم، هداين أن بعد قط، نعمة
 ([ .1128) البخار " ]…  كذبوا الذين هل  كما فأهل  كذبته، أكون ال أن -

 فقال الغار عليهم أ غلق الذين الثالثة حدي  ففق الشدائد؛ من جنا  عا ت هللا م  فالصدق
 أنه يعلم مبا منكم رجل كل فليدع الصدق، إال ينجيكم ال هؤالء ي وهللا إنه: "لبعض بعضهم
 واحلدي . ]عنهم هللا ففرج بوالديه بربه وآخر أبمانته، وآخر بعفته، أحدهم فتوسل... فيه صدق
 ([6131) البخار  رواه

 ملا ف نه ولده، بذبح الرؤي تنفيذ يف هللا صدق حني السالم عليه اخلليل قصة ذل  من وأعجب
 تعا  هللا من العظام واخلريات العطاي وكانت الفرج كان اْلمر تنفيذ يف وشرع هللا م  صدق
 اْلم ِبني   اْلَبالء   هَل وَ  َهَذا ِإنَّ *  اْلم ْحِسِننيَ  جَنْزِ  َكَذِل َ  ِإَنَّ  الرُّْؤي َصدَّْقتَ  َقدْ *  ِإبْدَراِهيم   يَ  َأنْ  َوََنلَايْدَناه  )
 [.200 -201: الصافات( ]َعِظيم   ِبِذْبح   َوَفَديْدَناه  * 
 الواثق؟ وسوط املعتصم سيف من ختلصت كيف: " له قيل أنه أمحد مناقب يف اجلوز  ابن ورول 

: الدنيا منه فأسهل القيامة يوم جا من الصدق كان ف ذا". لربأ جرح على الصدق و ِض  لو: فقال
 [.228: املائد ( ]ِصْدقد ه م الصَّالِاِقنيَ  يَدندَْف    يَدْوم   َهَذا)

 فلتات يف يظهر الذ  الكذب خبالف صاحبه، قلب يقو  أنه الصدق مثرات ومن.. هللا عبالا
 ؛والشجاعة للجرأ  صاحبه يدعو الصدق إذ جر ء، الصالاق أن ش  فال الكالم، وترلالا اللسان



 

 

 يف ابحلق القول: الصدق تعريفات أحد يف جاء ولذل  يرتلالا، ال واثق وْلنه يتلون، ال اثبت ْلنه
 منه ينجي  ال موطن يف تصدق أن: الصدق حقيقة: بقوله اجلنيد ذل  عن وعرب اهللكة، مواطن
 .الكذب إال

 ولتحشر ،صدقاا كلها حيات  تكون كق لضرور ؛ إال املعاريض، من تكثر ال الفاضل أخق لذل 
 هللا لعل صدق، لسان لسان  وليكن صدقاا، وخمرج  صدقاا، مدخل  فاجعل الصديقني م 

 املعاريض، من ابالستكثار ليستدرج  للشيطان فرصة ترتع وال صدق، ومقعد صدق، قدم يرزق 
َا)و الصدق، املؤمن وحال وزيغ، التواء عنه وامليل ووضوح، صراحة فالصدق  بَ اْلَكذِ  يَدْفرَتِ  ِإمنَّ
 [.201: النحل( ]يد ْؤِمن ون ال الَِّذينَ 
 بن سعد قال: وفضائله الصدق يف رائعات وكلمات وإضاءات لارر والعلماء وللصاحلني.. هللا عبالا
 أسلمت منذ صال  صليت ما: ضعيف سواهن وفيما قو  فيهن أَن ثالثة: عنه هللا رضق معاذ

 هو وما قائلة، هق ما بغري فسقن فحدثت جناز  شيعت وال منها، أفرغ حىت نفسق فحدثت
 أنه علمت إال قوالا  يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مسعت وما لافنها، من ي فرغ حىت هلا مقول
 . والسالم الصال  عليه النيب يف إال جتتم  اخلصال هذه أن ظننت ما: املسيب ابن فقال حق،
 ثالث، عليهم له وجبت ثالث نا ال عند له كانت من: عنه هللا رضق طالب أيب بن علق وقال
 حتبه أن عليهم له وجب هلم، وّفَّ  وعدهم وإذا خينهم، مل ائتمنوه وإذا صدقهم، حدثهم إذا من

 ".معونتهم له وتظهر ألسنتهم، عليه ابلثناء وتنطق قلوهبم،
 اجعل: سليمان أبو وقال. النا  من استوحش ابلصدق هللا عامل من: احلارث بن بشر وقال
!  صالاقاا رأيت ما: حلكيم رجل وقال. طلب  غاية تعا  وهللا سيف ، واحلق طيت ،م الصدق
 .الصالاقني لعرفت صالاقاا كنت لو: له فقال



 

 

 يف تق  مر   وكم أحياَنا؟ وفعل  قول  يف الصواب ختالف جيعل  الذ  ما نفس  سل: أخق
 تق  أال عهداا  فس ن على أخذت وهل ؟"كذب حد ث إذا" املنافق آية تذكرت وهل يومياا؟ ذل 
  بفاعل؟ وليس الصدق، ب  أضر   ومهما الظروف، كانت مهما الكذب لاائر  يف
 يف الصدق شعار وارف  ، اللحظة هذه من بل الغد من ليس نقية بيضاء صدق صفحة افتح: أخق
 هللا عند يكتب حىت الصدق ويتحرل يصدق الرجل يزال وما ، به رب  تلقى حىت حني كل

 .تعا  هللا إبذن – صد يق وأنت ، صد يقاا 
 يَدندَْف    يَدْوم   َهَذا) العميم واْلجر العظيم ابلفوز الصالاقني وعد هللا أن: الصدق مثرات ومن.. هللا عبالا

ا ِفيَها َخاِلِدينَ  اْلَنْدَهار   حَتِْتَها ِمنْ  جَتْرِ  َجنَّاتن  هَل مْ  ِصْدقد ه مْ  الصَّالِاِقنيَ   َعْنه   ض واَورَ  َعندْه مْ  اّللَّ   َرِضقَ  أََبدا
 [.228 املائد ( ]اْلَعِظيم   اْلَفْوز   َذِل َ 

 قويل أقولنسأل هللا أن يرزقنا الصدق واإلخالص يف اْلقوال واْلعمال، وأن حيسن نياتنا وأعمالنا، 
 .الرحيم الغفور هو إنه فاستغفروه ذنب؛ كل من املسلمني ولسائر ولكم، يل هللا وأستغفر هذا،
 

 : الثانية اخلطبة
 :وحده والصال  والسالم على من ال نيب بعده، وبعد هلل احلمد

كدان اجلدزاء علدى قددر مدا  والكذب أسدا  النفداق، وملا كان الصدق أسا  اإلميان،: أيها املسلمون
 َويد َعددذِ بَ  ِبِصدْدِقِهمْ  الصَّدالِاِقنيَ  اّللَّ   لَِيْجدزِ َ }: هللا سدبحانه تكن ده القلدوب مدن الصددق أو عدمده، فقدال

–ربنددددا  ، وجلددددالل الصدددددق وأ يتدددده أخددددرب[11: اْلحددددزاب]{ َعلَددددْيِهمْ  يَدت ددددوبَ  َأوْ  َشدددداءَ  ِإنْ  نَدددداِفِقنيَ اْلم  
: سددبحانه الصدددق، فقدال إال عدذاب اخخدر  مددن ينجيده يدوم القيامددة وال العبددَ  ينفدد  ال أنده -سدبحانه

ا ِفيَها َخاِلِدينَ  اْْلَنْدَهار   حَتِْتَها نْ مِ  جَتْرِ  َجنَّاتن  هَل مْ  ِصْدقد ه مْ  الصَّالِاِقنيَ  يَدندَْف    يَدْوم   َهَذا} : املائد ]{ أََبدا
 !، فأين حنن من هؤالء الصالاقني؟[228



 

 

قدد وَعدد هللا الصدالاقني أبعظدم اجلدزاء، وأفضدل الثدواب؛ ومدا ذلد  إال لِعظَدم هدذه اخَلصدلة و : عبالا هللا
ة الصِ ديقني بعد مرتبدة النبيدني، وجَعلهدم اليت حتلَّْوا هبا، والصفة اليت اتَصفوا هبا، بل إن هللَا جَعل مرتب

َوَمدْن }: -تعدا -من املنَعم عليهم الذين وَعد هللا  أهَل طاعِته وطاعِة رسوله برفقِتهم يف اجلنة؛ فقال 
يِقنيَ  ددَهَداِء َوالصَّدداحِلِنَي ي ِطددِ  اّللََّ َوالرَّس ددوَل َفأ ولَئِددَ  َمددَ  الَّددِذيَن أَنْدَعددَم اّللَّ  َعلَددْيِهْم ِمددَن النَِّبي ِددنَي َوالصِ دددِ   َوالشُّ

يقون [38: النساء]{ َوَحس َن أ وَلِئَ  َرِفيقاا هدم : "-كما يقول الشيخ عبدالرمحن السعد -، والصِ دِ 
الذين كم ل تصديق هم مبا جاءت به الرسل ، فعِلموا احلدقَّ وصددَّقوه بيقيدنهم وابلقيدام بده؛ قدوالا وعمدالا 

ابالجتماع هبدم يف جندات النعديِم، واْلندس بقدرهِبم يف { َحس َن أ وَلِئَ  َرِفيقااوَ }، "وحاالا ولاعو ا إ  هللا
  [.210تيسري الكرمي الرمحن، للسعد ، ص ]".جواِر رب العاملني
درِ }: سدبحانه يدوم يلقونده يف اخخدر ، فقدال صددق قددم عنده هلم الصالاقني أبن وبشَّر هللا عبالاه  َوَبشِ 

 .  ، فللصالاقني مكانة عالية عند رب العاملني[1: يونس]{ َرهبِ ِمْ  ِعْندَ  ِصْدق   َقَدمَ  مْ هَل   َأنَّ  آَمن وا الَِّذينَ 
 ِإنَّ }: سدبحانه فقدال رهبدم، عندد صددق مقعد للصاحلني من عبالاه أن -سبحانه– هللا أخرب وكذل 
؛ وهددذا كلدده [11 ،11: القمددر] {م ْقتَددِدر   َمِليدد    ِعْندددَ  ِصددْدق   َمْقَعدددِ  يف  * َونَدَهددر   َجنَّددات   يف  اْلم تَِّقددنيَ 

دا يف احليدا  وجدزاء الصدالاقني يف اخخدر ، فداتق هللا  يشري إ  أ ية الصدق قوالا وعمالا وسلوكاا ومنهجا
 .ي عبد هللا وكن من هؤالء اْلخيار الصالاقني

حريصني على الصدق وإن كان ثقيالا،  -رضوان هللا عليهم-كان السلف   لقد : أيها املسلمون
لى مطابقة الظواهر م  البواطن وإن كان من أصعب اْلمور وأشقها، رجال صدقوا ما حريصني ع

عاهدوا هللا عليه، صدقوا يف التجرلا هلل، وطلب اْلجر العظيم من هللا، وأنعم به من تطل  ال يعدله 
 .شقء من تكرمي الدنيا

أال : فقاال هذان صحابيان جلس معاا قبل غزو  أحد،ف.. عبد هللا بن جحش وصدق عجيبفهذا 
سعد بن أيب أما ف ،نتمىن على هللا تعا  ندعو كل واحد منا يدعو لاعو  لعل هللا يستجيب لنا

ا حرلاه شديداا أبسه أقاتله في    أما أَن فاللهم إين أسأل: وقاص فقال أن تلقين اليوم رجالا شديدا



 

 

ا أبسه أقاتله فأقتله مث أخذ سلبه، مث تلقين رجالا اثنياا واثلثاا مث تلقين رجالا را بعاا شديداا حرلاه شديدا
 .في  فيقتلين

فقال عبد هللا .  على هللا ي عبد هللاَتىنَّ : مث نظر سعد بن أيب وقاص لعبد هللا بن جحش، وقال 
ا أبسه أقاتله في   مأما أَن فالله: بن جحش ا حرلاه شديدا إين أسأل  أن تلقين اليوم رجالا شديدا

فيما كان ذل  ي : ذين، ويبقر بطين، ف ذا لقيت  يوم القيامة سألتينفيقتلين، ويقط  أنفق وجيدع أ
  [.(80/ 6)أخرجه ابن سعد يف الطبقات الكربل ] .صدقت: من أجل  فتقول: عبد هللا؟ أقول

ملا انتهت غزو  أحد حبثت عن عبد هللا بن جحش فوجدته على نفس : قال سعد بن أيب وقاص
ل وقد ب قر بطنه وجدع أنفه، وق طعت أذنه فقلت صدق هللا فصدقه اهليئة اليت َتناها وجدته، قد ق ت

 .هللا
إن كان الرجل لقد مج  القرآن : "قال احلسن ويف مثال عجيب من صدق السلف،: أيها املسلمون

وما يشعر به النا ، وإن كان الرجل لقد فقه الفقه وما يشعر به النا ، وإن كان الرجل ليصلق 
 [.11اإلخالص، حسن العوايشة، ص ] ".وعنده الزوار وما يشعرون به الصال  الطويلة يف بيته

رِْبِعقُّ بن : قال احلافظ أمحد بن عبد هللا العجلق !!مل يكذب قط وهذا رجل صاحل: عبالا هللا
، اتبعق ثقة، مل يكذب قط، كان له ابنان عاصيان زمن احلجاج، فقيل للحجاج إنَّ أاب ا مل : ِحَراش 

.  ا يف البيت: أين ابناع؟ فقال: فأرسل إليه فقال. ت إليه فسألَته عنهمايكذب قط، لو أرسل
أن نسأل هللا  ،[8/166اتريخ بغدالا : اخلطيب البغدالا ] .قد عفوَن عنهما بصدق : فقال

 .جيعلنا من الصالاقني
ل الفوز العظيم، فقد جع هو وهذا اجلنة، إ  صاحبه يقولا أنه الصدق يف ما أعظم إن: أيها اإلخو 

 فَدِ نَّ  اِبلصِ دْدقِ  َعلَدْيك مْ : "-ملسو هيلع هللا ىلص- النديب الصدق أعلى لارجات الدرب ومفتداح اجلندة، فقدال -ملسو هيلع هللا ىلص-النيب 
 َحدىتَّ  ْدقَ الصِ د َويَدَتَحدرَّل َيْصدد ق   الرَّج دل   يَددَزال   َوَمدا اجْلَنَّدِة، ِإَ   يَدْهدِد  اْلربَّ  َوِإنَّ  اْلربِ ، ِإَ   يَدْهِد  الصِ ْدقَ 



 

 

يقاا ِعْندَ  ي ْكَتبَ   ال يطيقده ، ومن هذا احلدي  يتبني أن الصددق[(1300)صحيح مسلم ] "هللا ِصدِ 
 .اجلنة إ  موصالا  ولذا صار القوية، العزائم أصحاب إال
 سددطو  يف ببيددت زعدديم أَن: "-ملسو هيلع هللا ىلص- هللا رسددول ويف املقابددل تددرع الكددذب يددؤلا  إ  اجلنددة، فقددد قددال 

ددا كددان وإن الكددذب تددرع ملددن اجلنددة  الددر بح هددو فهددذا ،[وحسددنه اْللبدداين( 1800)أبددو لااولا ] "مازحا
 مدن نصديب  هدو مدا: نفسد  تسدأل أن يبقدى لكدن اجلندة مدن أعظدم ربدح وأ    الصدق، ْلهل اْلوفر
 والعكددس الكددذب، مددن نصدديبه وقددل   إال الصدددق يف الرجددل نصدديب زالا مددا ف ندده العظدديم؟ اخلددري هددذا

 . الكذوب يصدق ال ولكن َنلاراا أ  الصدوق يكذب قد: قالوا وقد كذل ،
أسأل هللا أن يرزقنا اإلخالص يف اْلقوال واْلعمال، وأن حيسن لنا اخلتام، وأال يتوفاَن إال وهو راض  

 .  عنا، هللا ارزقنا قبل املوت توبة، وعند املوت شهالا ، وبعد املوت جنة ونعيماا
واْلعمدددال ال يهدددد  ْلحسدددنها إال أندددت، واصدددرف عنهدددا سددديئها ال  اهددددَن ْلحسدددن اْلخدددالقاللهدددم 

وأن تغفدر  ،فعدل اخلدريات وتدرع املنكدرات وحدب املسداكنييصرف عنا سديئها إال أندت، اللهدم وفقندا ل
سدأل  حبد ، وحدب مدن ن ، اللهدم إَننيإلي  غدري مفتدون اعبالاع فتنة فاقبضنبوإن أرلات  اوترمحن نال

 . إ  حب اأحب  وحب عمل يقربن
 

 


