
 

 

 

  عبدالعزيز مصطفى الشامي. إعذاد ( خطب وعظيه)
 الصادقني ودرجات الصدق مراتب

 
 سبحانه أمحده ،خربًا شيء بكل وأحاط ،قدرًا شيء لكل جعل الذي هلل احلمد هلل، احلمد

 إله ال أن وأشهد. صربًا بفضله علينا وأفرغ ،سرتًا رمحته من علينا أسبل ترتى، علينا نعمه وأشكره،
 ابملعجزات ُخص ورسوله، هللا عبد دمحماً  ونبينا سيدان أن وأشهد له، شريك ال وحده هللا إال

 يوم إىل إبحسان   تبعهم ومن والتابعني وأصحابه آله وعلى عليه وابرك وسلم هللا صلى الكربى،
 .الدين
 هللا واحفظلوا هللا، رمحكلم هللا فلاتقوا وجلل، عز هللا بتقوى ونفسي -الناس أيها- فأوصيكم: بعد أما
 أعملللالكم وعللللى موقوفلللون، ربكلللم عنلللد فلللمنكم م،اسلللتو عك ملللا عللللى أمنلللاء وكونلللوا اسلللتحفظكم، ملللا

َقَلب   َأيَّ  ظََلُموا الَِّذينَ  َوَسيَلْعَلمُ }: ان مون تفريطكم وعلى جمزيون، َقِلُبونَ  ُمنلْ  [.222:الشعراء]{ يَلنلْ
صلللدر  :منهلللاالصلللدر  رجلللات ومراتلللب ككلللت ، وهلللو كملللاالت بعضلللها أرفللل  ملللن بعللل ، : عبلللا  هللا
الصدر حيصر ككت من املسلمني الصلدر   صلدر اللسلان،  وعندما يتحدث الوعاظ عن :اللسان

والصللدر   الكللمم أمللر مهللم وال شللك، ولكللن هنللاك مللا هللو أعظللم مللن صللدر اللسللان، أال وهللو 
 .صدر القلوب   معاملة عمم الغيوب

أن الصدر   الكمم من خصال أهل اإلميان، فاملسلم يصدر     -سلمونأيها امل- بديهيو 
  .ه، وجيتهد أال خيالف أفعاله أقوالهكممه ووعده وعهد

أنه رمبا ال مير على اإلنسان يوم ال يكذب فيه، فصار الكذب  -أيها اإلخو -من املشاهد  هإال أن
وابء عامًّا منتشًرا، فهذا يكذب   حديكه   اهلاتف أنه   مكان كذا وكذا، وهذا يكذب   

رته، واألبناء يكذبون على اآلابء، وهكذا وهذا يكذب على أسأعماله، مواعيده، وهذا يكذب   



 

 

ب الناس عليهم الكذب، فأين حنن من الصدر   ككر الشك   أقوال الككتين ملا جر  حىت  
 !  األقوال أيها الفضمء؟

صللدر ومعلل  القلللوب،  أعمللال أهللم مللن فالصللدر:   النيللة واإلرا  الصللدر  :الصللدرومللن مراتللب 
واله وأفعاله وجه ربه جل وعم، وأن يكون أتهله وحبه وبذله وخوفله أبقد العبيقصد النية واإلرا   أن 

 .ورجاؤه، وسائر حركاته وسكناته، ال يقصد هبا إال إرضاء هللا جل وعم
وجهت وجهي للذي فطلر السلموات : ال يليق ابلعبد أن يستفتح صمته ابلتكبت، ويقول: عبا  هللا

ِلمْ  ِملنْ  ِذْكلر   ِملنْ  ََيْتِليِهمْ  َملا)ه غت صا ر، وقلبه   كل وا   يهيم، قلب.. واألرض حنيًفا  ِإالَّ  ُُمْلَدث   َرهبِ 
، وما أشد واقبح هللو القللوب عنلدما  للو [3 -2: األنبياء( ]قُلُلوبُلُهمْ  اَلِهَيةً  * يَلْلَعُبونَ  َوُهمْ  اْسَتَمُعوهُ 

سللهم فضللًم عللن برهبللا، وأتنللو بسللواه مللن مللال أو ولللد أو  نيللا ملل الر ، أو رضللا بشللر ال ميلكللون ألنف
 .غتهم ضرًّا وال نفًعا وال موًًت وال حياً  وال نشورًا

ال يليق ابلقلب الصا ر م  ربه أن يرفل  يديله  اعيًلا مسلتفتًحا أبلواب السلماء راجيًلا ربله، وهلو اله   
 !يسرح أبفكاره وخواطره، غت جمموع اهلم  واإلقبال على هللا تبارك وتعاىل؟

يرجلللو بعملللله الصلللاش رضلللا البشلللر والنلللاءهم، ويفلللرح بكنلللاء امل للللوقني، ال يليلللق ابلقللللب الصلللا ر أن 
 .ويرائيهم، ويعرض عمن هو أقرب إليه من حبل الوريد

 ويصللدر، يُللبِطن مللا خللم َ  للنللاس ُيظِهللر فللم، ابلصللدر هللا ملل  العبللد يتعامللل أن، النيللة   الصللدر
 حتتللا  لكنهللا، يسللت  والللدعوى، تاخللل يريللد أنلله خيللرب امللر  مللن كللم، للله وطلبلله اخلللت نيتلله   هللا ملل 

  ، توبتللك  ، أمللورك كللل   هللا ملل  صللا قاً  فكللن، طلبلله   صللَدر مللن لل للت يوف للق وهللا، لربهللان
 .حليفك التوفيق ترى، أعمالك  ،  عواتك

 معلك، أهلاجر: فقلال -وسللم عليله هللا صللى– النلي إىل جلاء األعلراب من رجمً  أن» احلديث و 
 فقسم، سبياً، -وسلم عليه هللا صلى– الني غنم الغزوات من غزو  كانت وملا، هللا رسوله م  فكان
 ولكللي اتبعتللك، هللذا علللى مللا: قللال لللك، قسللمته: فقللال هللا؟ رسللول اي هللذا مللا: فقللال للله، وقسللم



 

 

 تصدر إن: فقال اجلنة، فأ خلَ  فأموَت، بسهم   ل حلقه إىل وأشار ل هاهنا إىل أرمى أن على اتبعتك
 حيملل، -وسللم عليله هللا صللى– النلي بله فلأي العلدو، قتلال   هنضوا مث قليم، فلبكوا ك،يصدق هللا
: قللال نعللم،: قللالوا هللو؟ أهللو: -وسلللم عليلله هللا صلللى– النللي فقللال أشللار، حيللث سللهم أصللابه قللد

 فكللان عليلله، فصلللى قدملله مث جبتلله،   -وسلللم عليلله هللا صلللى– النللي كفنلله مث فصللدقه، هللا صللدر
 علللى شللهيد أان شللهيًدا، فقتللل سللبيلك،   مهللاجًرا خللر  عبللدك، هللذا اللهللم: صللمته مللن ظهللر فيملا
 .«ذلك
 خلا  وإذا، سل اله   صلدر ربله  علا فلمذا، أحوالله سلائر   هللا مل  صلا قاً  امللرء يكون أن أمجل ما
: يقول فكل  ، ابحلقائق بل، ابلكمم األمور فليست، ذلك   صدر عظَّمه أو أحبه أو رجاه أو هللا
 ولو أمره ويفعل هنى عنه ما يرتك الذي، لربه ُمبته   الصا ر عن تبحث حني لكنك هللا حيب إنه

 يصرب، أقداره   هللا عن يرضى عبد   هللا م  فالصا ر، قليمً  إال جتده تكا  ال ربه حيب ألنه صعب
 .قلبه من ربه حيب، وخلوته جلوته   ربه يعبد، بمءه جتاه

 اخلشلوع يظهلر أن العبلد ينفل  اللذي فملا، األمور شرائف من مطلب األفعال   والصدر: عبا  هللا
 تللرى الللذي هللو الصللا ر فللامل من، ذلللك خبللم  وهللو وزهللده وصللمحه َغتتلله يظهللر أو النللاس أمللام

 النَصلف، فلذلك وعمنيتله العبلد سلرير  اسلتوت إذا: "السللف قلال وللذا، أصلفى أو كعمنيته سريرته
 فلذلك سلريرته ملن أفضلل عمنيتله كانلت وإن الفضلل، فذلك عمنيته من أفضلَ  سريرته كانت وإن
 ".اجلور

 عليلله،  فللى ال والسللرائر وجللل، عللز هللا ملل  الغيللوب، عللمم ملل  تتعامللل القلللوب إن: أيهللا املسلللمون
 بلد فلم يقطلر حقلًدا وشلرًّا ابطنله كلان وإن وجل، عز هللا ُيظهرها أن فمبد ختًا سريرته كانت فمن
 قسللمات وعلللى لسللانه فلتللات علللى وجللل عللز هللا أظهرهللا إال سللرير  أحللد   أسللر   ومللا هللا، ُيظهللره أن

العبلللد بلسلللانه  نطلللقوإن ومللللن حولللله طلللويًم،  لنفسللله خما ًعلللا اإلنسلللان يبقلللى أن فيسلللتحيل !!وجهللله
َمن َكاَن يُرِيُد احلََياَ  }:  تعاىلهللا لاقولذا م  ما   قلبه فهذا  ليل على عدم الصدر   النية، خب



 

 

نْلَيا َوزِينَلتَلَها نُلَو ِ  ِإلَْيِهْم أَْعَملاهَلُْم ِفيَهلا َوُهلْم ِفيَهلا اَل يُلْبَ ُسلوَن  أُْوَلئِلَك الَّلِذيَن لَلْيَو هَلُلْم ِ  اآلِخلَرِ  * الدُّ
 [.51، 51:هو ]{ ُلونَ ِإالَّ النَّاُر َوَحِبَط َما َصنَلُعوا ِفيَها َواَبِطل  مَّا َكانُوا يَلْعمَ 

 فلمن اللنفو قلد تسل و ابلعلزم   حلال: ابلعهلو  الصلدر   الوفلاء: الصلدروملن مراتلب : عبا  هللا
؛ إذ ال مشللقة   الوعللد والعللزم وامل ونللة فيلله خفيفللة، فللمذا هاجللت الشللهوات، احنلللت الرخللاء واجلللد 
رَِجللال  }: لللذلك قللال هللا تعللاىل، وهللذا يضللا  الصللدر فيلله، و وعللد والعللزمق الوفللاء ابلحقللالعزميللة وي يت

 ، [23: األحزاب]{ َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اَّللََّ َعَلْيهِ 
أن عمه أنو بن النضر ي : ما جاء   أسباب نزول هذه اآلية ما رواه أنو هنع هللا يضروأتملوا اي عبا  هللا 

 -ملسو هيلع هللا ىلص-أول مشهد شهده رسول هللا : فشق ذلك على قلبه وقال -ملسو هيلع هللا ىلص-يشهد بدًرا م  رسول هللا 
فشللهد : قللال! لللتين هللا مللا اصللن  -ملسو هيلع هللا ىلص-غبللت عنلله، أمللا وهللا لللئن أراً هللا مشللهًدا ملل  رسللول هللا 

! واًها لريح اجلنة: اي أاب عمرو إىل أين؟ فقال: فقال" سعد بن معاذ"أحًدا   العام القابل فاستقبله 
فقاتلللل حلللىت قُتلللل فُوجلللد   جسلللده بضللل  وضلللانون ملللا بلللني رميلللة وضلللربة ! هلللا  ون أحلللدإً أجلللد رحي

أخرجللله مسللللم ] .وفيللله نزللللت اآليلللة. ملللا عرفلللت أخلللي إال ببنانللله: وطعنلللة؛ فقاللللت أختللله بنلللت النضلللر
(5093).] 

: قال تعلاىل. وهذا أيًضا من الصدر   األقوال، فمخم  العهد والغدر فيه من أشد أنواع الكذب
 {َواْلُموفُللوَن ِبَعْهللِدِهْم ِإَذا َعاَهللُدوا}: وقللال تعللاىل[ 5:املائللد ] {يلَُّهللا الَّللِذيَن َآَمنُللوا أَْوفُللوا اِبْلُعُقللو ِ اَي أَ }
 [. 522:البقر ]

 .أقول قويل هذا وأستغفر هللا يل ولكم.. نسأل هللا السممة والعافية
 :اخلطبة الكانية

 :نبلي بعدهاحلمد هلل وحده والصم  والسمم على من ال 
  التحلللذير ملللن  -ملسو هيلع هللا ىلص-حفلللأل األسلللرار وكتماهنلللا، ولعلللل قولللله : الصلللدر   العهلللو وملللن : عبلللا  هللا

أربل  ملن ُكلن  فيله كلان منافًقلا خالًصلا، »: -ملسو هيلع هللا ىلص-صفات املنافقني خت شاهد ملا سبق ذكلره، يقلول 



 

 

إذا حدث كذب، وإذا وعلد أخللف، وإذا : ارومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النف
 [.(15)مسلم ( 33)أخرجه الب اري ] .«عاهد غدر، وإذا خاصم فجر

 ايَ  }ال  لالف أفعلاُل العبلد أقوالله،  حبيلث   األعمالالصدر : الصدرومن مراتب : أيها امل منون
: الصلف]{ تَلْفَعلُلونَ  اَل  َملا تَلُقولُلوا َأنْ  اَّللَِّ  ِعْنلدَ  َمْقتًلا َكبُللرَ  * تَلْفَعلُلونَ  اَل  َما تَلُقوُلونَ  يَِ  َآَمُنوا الَِّذينَ  أَيلَُّها
قللله، فلللمذا جلللاءت األفعلللال اللللظ تصلللدر األقلللوال، ظهلللر علللدم ، فككلللت منلللا حيسلللن الكلللمم ومين  [2-3

الصدر،  فأقواله ككت  ولكن أفعاله توحي أبنه غت صا ر، وككت من صلور العبلا ات الظلاهر  تلدل 
 ،قلبلله غافللل عللن الصللم و واقللف علللى هيئللة خشللوع   صللمته  رب   ائهللا، فللصللدر   أعللدم العلللى 

فمللن ينظللر إليلله يللراه قائًمللا بللني يللدي هللا تعللاىل وهللو ابلبللاطن قللائم   السللور بللني يللدي شللهو  مللن 
  .شهواته

 .واحد  وعمنيتهجياهد نفسه   أن تكون سريرته  على العبد أن نإ
 :الصللدر   مقامللات الللدين: لللى الللدرجات وأعزهللاوهللو أع -أيهللا الفضللمء-ومللن مراتللب الصللدر 

 والتوكلللعلن هللا، والرضللا   اللدنيا والزهلد هللا تبلارك وتعللاىل، تعظليم و  ،كالصلدر   اخللو  والرجللاء
ومتلت فيهلا إذا غللب الصلدر القلبيلة وسائر هذه األمور، فمن هذه األمور هللا ورسوله، وحب  عليه،

 .فمن كان صا قًا   مجي  األمور فهو الصدِ يق حقًّا، اصا قًا فيه احقيقته ُسِ ي صاحبه
عللللى فقلللد أوجلللب اإلسلللمم  :ة املسللللمنيالنصلللح   معاملللل: الصلللدروملللن مراتلللب : أيهلللا املسللللمون

املسلمني الصدر والنصلح   مجيل  املعلاممت، وحلرم علليهم الكلذب والغلن واخليانلة، وملا ذاك إال 
أمر اجملتم  والتعاون السليم بني أفرا ه والسممة من  ملا   الصدر والنصح وأ اء األمانة من صمح

ظلللم بعضللهم لللبع  وعللدوان بعضللهم علللى بعلل ، وملللا   الغللن واخليانللة والكللذب مللن فسللا  أمللر 
اجملتم  وظلم بعضه لبع  وأخذ األموال بغلت حقهلا وإجيلا  الشلحناء والتبلاغ  بلني اجلميل ، وهللذا 

البيعللان ابخليللار مللا ي يتفرقللا، فللمن صللدقا وبي نللا بللورك هلمللا   : "نلله قللالأ -ملسو هيلع هللا ىلص-صللح عللن رسللول هللا 
 [.(5132)ومسلم ( 2920)أخرجه الب اري ] ".بيعهما، وإن كتما وكذاب ُمقت بركة بيعهما



 

 

 النلاس، حقلور لصليانة ضماانً  ذلك كان الصدر، التزام على والوظائف األعمال أرابب تواطأ وإذا
 اجلمللة، منافعلله أحللرزوا عليلله، و رجللوا ابلصللدر، النللاس كافللة حتلللى وإذاورخللائهم،  أمللنهم واسللتتاب
 بللني والسلل ط التللربم وسللا  األخمقيللة، همللقي وهللت اجملتملل ،   الكللذب شللاع اجلليلللة، وإذا ومغامنلله
 .واالهنيار للتبعكر عرضة وغدا والتعاون، التفاهم فيه وعز أفرا ه،

، و  صللحيح مسلللم عللن أة هريللر  هنع هللا يضر «مللن غشللنا فللليو منللا»: أنلله قللال -ملسو هيلع هللا ىلص-وصللح عللن النللي 
ملا هلذا اي »: على صرب  من طعام فأ خل يده فيها فنالت أصابعه بلم فقال -ملسو هيلع هللا ىلص-مر الني : قال

أفم جعلته فور الطعام كي يراه النلاس »: أصابته السماء اي رسول هللا قال: ؟ قال«صاحب الطعام
  [.(592)أخرجه مسلم ] .«فليو ميمن غن 
  .واآلخر  الدنيا  والنجا   طمأنينة،اي عبا  هللا، ففيه ال الصدر فتحروا
 يل هللا ابرك ،الكلذب ملن يعصلمنا وأن ،معهلم حيشران وأن ،الصا قني م  جيعلنا أن تعاىل هللا أسأل
 سلتغفرأو  هلذا قلويل أقول .حلكيما والذكر اآلايت من فيه مبا وإايكم ونفعي العظيم، القرآن   ولكم
 .الرحيم الغفور هو إنه فاستغفروه ذنب، كل من املسلمني ولسائر ولكم يل اجلليل العظيم هللا

 


