
 

 

 

  عبدالعزيز مصطفى الشامي. إعذاد ( خطب وعظيه)
 الصدق وخمرج الصدق مدخل

 وابًنا ً  ظااهر ً  نعما  علمناا وأساغ  مساقيمًما، صاراًًا وهاداا قوميًاا ديًنا لنا شرع العاملني، رب هلل احلمد
 .اخلغري اللطمف وهو
 ال أن وأشاهد كلا ، األمار يرجا  وإلماك كلا ، اخلاري وبماد  كلا ، امللاك ولاك كلا ، لك احلماد اللهم
 هللا عغااد   حممااًدا نغمنااا أن أمجعااني، وأشااهد اخللاا  وخااال  الصاااحلني ويل  لاا شااريك ال وحااد  هللا إال إلاا 

  .للعاملني، صلوات ريب وسالم  علم  وعلى آل  وصحغ  أمجعني رمح ً  هللا أرسل  ورسول 
 بني ياد  ربكام واعلموا أنكم هللا، رمحكم هللا فاتيوا وجل، عز هللا بقيوى ونفسي فأوصمكم :بعد أما

 َحا َّ  اّللََّ  اتاَّي اوا َآَمن وا الَِّذينَ  أَياَُّها يَ }ادمون، فا تفريطكم وعلى جمزيون، أعمالكم ىوعل غًدا موقوفون،
 .[201:عمران آل] {م ْسِلم ونَ  َوأَنْاق مْ  ِإالَّ  ََت وت نَّ  َواَل  تا َياتِ ِ 

ى صاح  خ ل  عظمم مان أخاالا املسالم، وَمْعلام مهام مان معاا  َتمُّاز  عان غاري ، وعالما  علا: عغاد هللا
 .. إن  خ ل  الصدا ي عغاد هللا.. إميان  وحسن خ لي 

 ، فالصادا-تغاار  وتعااى-ابهلل  إميان  املسلم بعد ب  أهم ما يقزين! وما أدراكم ما الصدا؟! الصدا
 ابلصاادا. يف الاادنما والنةااا  يف ا خاار  الفااو  وسااغ  والصااال ، اإلميااان، وبرهااان االسااقيام  أسااا 
 .ولغُّها األعمال رو  وهو النريان، سكان من اجلنان وسكان النفاا، أهل من اإلميان أهل يقممز

 أنغمائااا  علاااى هللا أثاااى فياااد ولعلاااو مكانااا  الصااادا، كاااان مااان أخاااالا أنغماااا  هللا تعااااى : أيهاااا اإلخاااو 
يًيا َكاانَ  ِإنَّا    ِإبْااَراِهممَ  اْلِكقَاابِ  يف  َواذْك ارْ }: فيال ابلصدا ووصفهم  َواذْك ارْ } ،[12: مارم]{ نَِغمًّاا ِصادِِّ



 

 

اارْ } ،[41: ماارم]{ نَِغمًّااا َرس ااواًل  وََكااانَ  اْلَوْعاادِ  َصاااِداَ  َكااانَ  ِإنَّاا    ِإْْسَاِعماالَ  اْلِكقَااابِ  يف   اْلِكقَااابِ  يف  َواذْك 
يًيا َكانَ  ِإنَّ    ِإْدرِيسَ   .[45: مرم]{ نَِغمًّا ِصدِِّ
 الصدا  على وخمرج  مدخل  جيعل أن يسأل  أن وسلم علم  هللا صلى رسول  وجلَّ  عزَّ  هللا وأمر
 . [00: اإلسرا ]{ ِصْدا   خم ْرَجَ  َوَأْخرِْجِن  ِصْدا   م ْدَخلَ  أَْدِخْلِن  َربِِّ  َوق لْ }: فيال
 وقدم ،الصدا ولسان ،الصدا وخمرج ،الصدا مدخل: -أيها املسلمون– أشما  مخس  فهذ 

 .الصدا وميعد ،الصدا
 كان ما وهو هللا،رضا  إى لاملوصِِّ  ،ابهلل املقصل الثابت  احل هو: األشما  هذ  يف الصدا وحيمي 

 . وا خر  الدنما يف ذلك وجزا  واألعمال، األقوال من وهلل هلل،اب
وسعًما  ،هللا مرضات يف وخروج  دخول العغد يكون أن -الفضال أيها –وخمرج   الصدا فمدخل 

ال يسعى يف حمرم، وال يدخل يف فمما حي ، فحركق  وسكون  هلل وحد ، فال خيرج يف ابًل، و 
 وكذلك إى تلك الغزوات،    املسلمنيأعدا ملسو هيلع هللا ىلص إى غزوات  وخروج وأتمل يف خمرج النيب.. منكر
 القأيمد، ب  فاتصل هللا، مرضات وابقغا  ،وهلل ابهلل صدا مدخل كان  املدين  -ملسو هيلع هللا ىلص- مدخل 
 أن أعداؤ  رام الذ  الكذب مدخل خبالف وا خر ، الدنما يف ًلغ  ما وإدرا  والنصر، والظفر،
 ب  يقصل فلم ورسول ، هلل حماد  كان بل هلل، وال ابهلل يكن   فإن  األحزاب، يوم املدين  ب  يدخلوا

 .والغوار اخلذالن إال
 خلمد كان ملا فإن  قريظ ، بن حصن هللا لرسول احملاربني المهود من دخل من مدخل وكذلك 

 .أصاهبم ما معهم أصاب : كذب



 

 

ويسعى على مسكني، ويدخل  ،، خيرج إى جنا  وهلل ابهلل فهو وخمرجللعغد الصاحل  مدخل فكل 
، ويدخل على مريض، يعف نفس  وأهل  وولد  ، وخيرج إى عمل يكقس  من  حالاًل مسةد
 مدخل فهو هللا على ضامنالصاحل الصادا يف دخول  وخروج   هذا العمل وصاح  ،وهكذا
، فلرياج  العغد منا نفس  يف دخول  وخروج ، نسأل هللا أن جيعلنا خروجنا صدا وخمرج صدا

  .ودخولنا يف رضا 
فهو الذ  يقحرى الصدا يف كل أحوال ، وهذ  ْس  من ْسات  :الصدا لسان وأما :أيها املسلمون

 يف صدا لسان ل  يه  أن أل س -علم  السالم- إبراهمم أخرب ربنا سغحان  أن خلمل قد و األنغما ، 
، وهذا دعا  خلمل الرمحن، [01: الشعرا ]{ اْ ِخرِينَ  يف  ِصْدا   ِلَسانَ  يل  َواْجَعلْ }: فيال ا خرين،

 !فما ابلنا ال نطل  من هللا أن ير قنا الصدا؟
نغمنا دمحم صلوات ريب وسالم  علم ،  -عغاد هللا–يف اللسان واألحوال ومن أروع صور الصدا 

، وحم ائقمن  هللا على قم  سامي  يف الصدا،  -ملسو هيلع هللا ىلص-رسول هللا صادا الوعد األمني، ليد كان ال
ا، وبلِّ  األمان  عن رب  أبمتِّ الغالغ، فهو ا و  يزد حرفً لألم  كامل  اتم ،   ينيص حرفً  ى الرسال فأد

ري  والغعمد، والصدي  والعدو، يف سلم  وحرب ، ورضا  وغضغ ، وجدِّ وهزل ، صادا م  الي صادا  
والرجل واملرأ ، صادا يف نفس  وم  النا ، يف حضر  وسفر ، وحلِّ  وإقامق ، وحماربق  ومصاحلق ، 

 ابلصدا لسان هللا أقام  ،وبمع  وشرائ ، وعيود  وعهود  ومواثمي ، وخطغ  ورسائل ، وفقاوي  وقصص 
حرف واحد غري صادا فم ، وال كلم  لم  ع ي عهدوسدِّد لفظ ، فهو الصادا املصدوا، الذ    
ي أبخالق  صلوات ريب وسالم  ، فأين حنن من القأسِّ واحد  خالف احل ، و  خيالف ظاهر  ابًن 

 .علم 



 

 

 اإلميان قدموافهو ما ييدم علم  العغاد يوم يليون رهبم، فلما الصدا،  قدموأما  :أيها املسلمون
 هي اليت اجلن وصدقوا فمها، يكون قدومهم على هللا قدوم صدا، ويدخلون  ،واألعمال الصاحل 

 .الصادقني جزا 
 .وتعاى تغار  الرب عند اجلن  فهو: الصدا ميعد وأما

 أدخلن َربِِّ  وق لْ }: لنغمنا ملسو هيلع هللا ىلص وأمر  أن يدعو  هبا، فيال هللا اعلَّمهإن هذ  الدعو  دعو  مغارك  
 ربِِّ  أ ، [00 :اإلسرا ]{ انصريً  سلطااً  لد ْنكَ  من يل واجعلْ  ِصْدا   خم ْرَجَ  وأخرجن ا  ِصدْ  م ْدَخلَ 
 احسنً  اإخراجً  وأخرجن الصَّادقني، من فم  جتعلن َمْرِضمًّا احسنً  دخواًل  احلما  يف مدخل كلَّ  أدخلن
 ممسَّر  خقامها، إى بدئها من حمايت رحل  واجعل الصَّادقني، من فم  واكقغن بقوفميك امؤيدً 

 .األبرار الصَّادقني ديوان يف أدرجقن وقد أليا  أن إى تظلُّن  الَّيت عنايقك ظلِِّ  يف وآمن ، ومسدَّد 
 أمواهلم يف القَّيوى والقزموا صدقوا إهنم  حال عغاد هللا الصادقني حيمي  يرتجم دعا  من أمجل  فما

 ويقلذَّذون امليمم، بنعممها يقمقَّعون اجلنَّ  وبوَّأهم املنا ل، موأكر  املساكن، خري هلم هللا فأعدَّ  وأعماهلم،
 يف فهم ويرضمهم  يسعدهم ما ورضوان  فضل  من علمهم فمغدا الكرم، وجه  إى ابلنظر فمها

 لغو ال خالص ، صادق  وجمالس لذيذ ، صافم  وأشرب  جاري ، وأهنار فمحا ، وريض غنَّا  بساتني
 قَّينيَ  إنَّ }: قائل من جلَّ  قول  يف وعدهم الَّذ  الصِّدا َوْعد أتثمم وال فمها

 يف*  ونَاَهر   جنَّات   يف امل
 يا ْعِرض   عندما لنفس  اإلنسان ظلم أشدَّ  فما ،[44ا41 :اليمر]{ مْيَقِدرْ  َمِلْمك   عند ِصْدا   ميعدِ 
 سديناملف من يكون أبن ويرضى الكذب ًري  ويسلك والصَّادقني، الصِّدا ًري  عن وينأى

 .املنافيني
 ..يل ولكمنسأل هللا أن ير قنا الصدا، وأن جيعلنا من أهل ، أقول قويل هذا وأسقغفر هللا 



 

 

 :اخلطغ  الثانم 
 .احلمد هلل وحد ، والصال  والسالم على من ال نيب بعد 

 ونظًرا ألمهم  الصدا وفضل   فإن اإلسالم اهقم ابلصدا ورف  مكان  الصادقني: أيها اإلخو : وبعد
: تغار  وتعاى ومدحهم، ولذلك أمر هللا يف اليرآن الكرم عغاد  املؤمنني أن يال موا الصدا، فيال

 .[221: القوب ]{ الصَّاِدِقنيَ  َم َ  وَك ون وا اّللََّ  اتاَّي وا آَمن وا الَِّذينَ  أَياَُّها يَ }
 ...".َأَحاا ِّ احْلَاااِديِل ِإيَلَّ َأْصاااَدق    : "فمياااول أمقااا  علااى لااازوم الصاادا، -ملسو هيلع هللا ىلص-وحااال الناايب : عغاااد هللا

، فكااام ي تااارى ميااادار -ملسو هيلع هللا ىلص-، فمااااذا لاااو عرضااات أقوالناااا علاااى نغمناااا [(1201)الغخاااار  صاااحم  ]
 !الصدا فمها؟

ااااا ماااان أسااااغاب دخااااول اجلناااا ، فيااااال  -ملسو هيلع هللا ىلص-رسااااول هللا وكااااان  : يوصااااي ابلصاااادا وجيعلاااا  سااااغًغا مهمًّ
ااام  اجْلَنَّااوا يل ِسااقًّ اْضااَمن  " ثْاق ْم، َوَأْوف ااوا ِإَذا َوَعاااْدمت ْ، َوأَدُّوا ِإَذا َ   اْصااد ق وا ِإَذا َحاادَّ ا ِمااْن أَنْاف ِسااك ْم َأْضااَمْن َلك 

ااق ْم، َواْحَفظ اااوا فا اار وَجك ْم، َوغ ضُّااا ِناْ وحسااان   (11001)أمحااد أخرجااا  ] ".وا أَيْااِدَيك مْ وا أَْبَصااارَك ْم، وَك فُّااااْؤَت 
كام : ، فغدأ ابلصدا وجعل  أ  ِّ الفضائل، وإناس ساائلك أخاي الكارم وأساأل نفساي معاك[يناأللغا

 ..نسأل هللا أن يهدينا ألحسن األخالا واألعمال! صف  من هذ  الصفات الست مقوفر  فمنا؟
وأمقا   غرس  ح ِّ الصادا يف نفاو  أحفااد  وأهلا : الرتبوي  -ملسو هيلع هللا ىلص-ومن عظم  رسول هللا : عغاد هللا
دَْع َماا يَرِيغ اَك ِإَى "حفظات مان رساول هللا : قاال -رضاي هللا عنهماا– حلسن بن علايا فعن ، تغ  هلم

ً َمْأنِمنَااا  ، َوِإنَّ  َماااا ال يَرِيغ اااَك  فَاااِإنَّ  وصاااحح   ،(1420)أخرجااا  الرتماااذ  ] ".اْلَكاااِذَب رِيغَااا    الصِّاااْدَا 
يااااورط الطمأنمناااا  وأناااا  يف مجماااا  األحااااوال  ا، ويف هااااذا تعلاااامم وإرشاااااد ألمقاااا  أبمهماااا  الصااااد[األلغاااااين



 

 

والساااكمن  يف اليلااا ، وينفاااي عنااا  الااارتدد والريغااا  واالضاااطراب الااايت ال توجاااد إال يف حااااالت الشاااك 
 .وضعف الصدا أو عدم 

عائشا  ، ويعارض عان الكااذبني فعان لكاذبا غغضياو حي  من آل بمق  لزوم الصدا،   -ملسو هيلع هللا ىلص-وكان 
، [(1520)صاااحم  اجلاااام  ] "كاااان أبغاااَض اخل لااا  إلمااا  الكاااذب  : "قالااات -هاااارضاااي هللا تعااااى عن-

 .فالزموا الصدا عغاد هللا، واحذروا الكذب كل 
أسأل هللا أن ير قنا اإلخالص يف األقوال واألعمال، وأن حيسن لناا اخلقاام، وأال يقوفااا إال وهاو راض  

 .  عد املوت جن  ونعمًماعنا، هللا ار قنا قغل املوت توب ، وعند املوت شهاد ، وب
اهااادا ألحسااان األخاااالا واألعماااال ال يهاااد  ألحسااانها إال أنااات، واصااارف عنهاااا سااام ها ال اللهااام 

 نااوأن تغفار ل ،فعل اخلريات وتر  املنكرات وح  املسااكنييصرف عنا سم ها إال أنت، اللهم وفينا ل
ساااألك حغاااك، وحااا  مااان ن ا، اللهااام إنيإلماااك غاااري مفقاااون اعغااااد  فقنااا  فاقغضااانبوإن أردت  اوترمحنااا

 .كإى حغ اأحغك وح  عمل ييربن
 وال قضامق ، إال ادينًا وال شافمق ، إال امريًضا وال غفرتا ، إال اذنغًا املياام هاذا يف مناا ألحاد تدع ال اللهم
  دتااا  إال اًائًعاا وال هديقاا ، إال اعاصااامً  وال أ لقاا ، إال اغًماا وال فرجقاا ، إال امهًااا وال رمحقاا ، إال لنااا اممقًاا
 هاذا مجعناا اجعال اللهام! العااملني رب ي قضامقها إال صاال  فمهاا ولناا ارضً  لك هي حاج  وال ق ،وثغ
 بناا، واهاد اهادا اللهم ،احمرومً  وال اشيمً  فمنا جتعل وال ،امعصومً  اتفرقً  بعد  من وتفرقنا ،امرحومً  امجعً 

 .اهقدى ملن اسغغً  واجعلنا

 


