(خطب وعظيه ) إعذاد .عبدالعزيز مصطفى الشامي
مدخل الصدق وخمرج الصدق
اقيمما ،وأساغ علمناا نعما ظااهرً وابًنا ً
احلمد هلل رب العاملني ،شرع لنا دينًا قوميًاا وهاداا صاراًًا مس ً

وهو اللطمف اخلغري.

اللهم لك احلماد كلا  ،ولاك امللاك كلا  ،وبماد اخلاري كلا  ،وإلماك يرجا األمار كلا  ،وأشاهد أن ال
إلا إال هللا وحااد ال شاريك لا ويل الصاااحلني وخااال اخللا أمجعااني ،وأشااهد أن نغمنااا حمما ًادا عغااد هللا
ورسول أرسل هللا رمح ً للعاملني ،صلوات ريب وسالم علم وعلى آل وصحغ أمجعني.
أما بعد :فأوصمكم ونفسي بقيوى هللا عز وجل ،فاتيوا هللا رمحكم هللا ،واعلموا أنكم بني ياد ربكام
غدا موقوفون ،وعلى أعمالكم جمزيون ،وعلى تفريطكم ادمون ،فا{ي أَياُّها الَّ ِ
ذ
اّللَ َحا َّ
ين آَ َمنوا اتاَّياوا َّ
ً
َ َ
َ
تا َياتِِ َوَال ََتوت َّن إَِّال َوأَنْاق ْم م ْسلِمو َن} [آل عمران.]201:
وم ْعلام مهام مان معاا َتمُّاز عان غاري  ،وعالما علاى صاح
عغاد هللا :خل عظمم مان أخاالا املسالمَ ،

إميان وحسن خلي  ..إن خل الصدا ي عغاد هللا..

الصدا! وما أدراكم ما الصدا؟! أهم ما يقزين ب املسلم بعد إميان ابهلل -تغاار وتعااى ،-فالصادا
أسااا اإلميااان ،وبرهااان االسااقيام والصااال  ،وسااغ الفااو يف الاادنما والنةااا يف ا خاار  .ابلصاادا
يقممز أهل اإلميان من أهل النفاا ،وسكان اجلنان من سكان النريان ،وهو رو األعمال ولغُّها.
أيهااا اإلخااو  :ولعلااو مكان ا الصاادا ،كااان ماان أخااالا أنغمااا هللا تعاااى فيااد أثااى هللا علااى أنغمائ ا
ووصفهم ابلصدا فيال{ :واذْكار ِيف الْ ِكقَ ِ
ااب إِبْا َار ِاه َمم إِناَّ َكاا َن ِص ِِّادي ًيا نَغِمًّاا} [مارمَ { ،]12 :واذْك ْار
َ ْ

اعماال إِنَّا َكااا َن صا ِ
ااب إِ ْْس ِ
اوال نَغِمًّااا} [ماارم{ ،]41 :واذْكاار ِيف الْ ِكقَا ِ
ِيف الْ ِكقَا ِ
ااب
ااد َا الْ َو ْعا ِاد َوَكااا َن َرسا ً
َ
َ
َ ْ
َ
ِِ
يس إِنَّ َكا َن ِص ِِّدي ًيا نَغِمًّا} [مرم.]45 :
إ ْدر َ
وجل رسول صلى هللا علم وسلم أن يسأل أن جيعل مدخل وخمرج على الصدا
وأمر هللا َّ
عز َّ
فيال{ :وقل ر ِ ِ
ِ
َخ ِر ْج ِن خمَْر َج ِص ْدا} [اإلسرا .]00 :
ب أ َْدخ ْل ِن م ْد َخ َل ص ْدا َوأ ْ
َ ْ َ ِّ
فهذ مخس أشما –أيها املسلمون :-مدخل الصدا ،وخمرج الصدا ،ولسان الصدا ،وقدم
الصدا ،وميعد الصدا.

ِ
املوصل إى رضا هللا ،وهو ما كان
وحيمي الصدا يف هذ األشما  :هو احل الثابت املقصل ابهللِّ ،

ابهلل ،وهلل من األقوال واألعمال ،وجزا ذلك يف الدنما وا خر .

فمدخل الصدا وخمرج –أيها الفضال  -أن يكون دخول العغد وخروج يف مرضات هللا ،وسعمًا
فمما حي  ،فحركق وسكون هلل وحد  ،فال خيرج يف ابًل ،وال يسعى يف حمرم ،وال يدخل يف
منكر ..وأتمل يف خمرج النيب ملسو هيلع هللا ىلص إى غزوات وخروج أعدا املسلمني إى تلك الغزوات ،وكذلك
مدخل -ملسو هيلع هللا ىلص -املدين كان مدخل صدا ابهلل وهلل ،وابقغا مرضات هللا ،فاتصل ب القأيمد،
والظفر ،والنصر ،وإدرا ما ًلغ يف الدنما وا خر  ،خبالف مدخل الكذب الذ رام أعداؤ أن
يدخلوا ب املدين يوم األحزاب ،فإن

يكن ابهلل وال هلل ،بل كان حماد هلل ورسول  ،فلم يقصل ب

إال اخلذالن والغوار.
وكذلك مدخل من دخل من المهود احملاربني لرسول هللا حصن بن قريظ  ،فإن ملا كان مدخل
كذب :أصاب معهم ما أصاهبم.

فكل مدخل للعغد الصاحل وخمرج فهو ابهلل وهلل ،خيرج إى جنا  ،ويسعى على مسكني ،ويدخل
مسةد ،وخيرج إى عمل يكقس
وهكذا ،وصاح

حالال يعف نفس وأهل وولد  ،ويدخل على مريض،
من
ً

هذا العمل الصاحل الصادا يف دخول وخروج ضامن على هللا فهو مدخل

صدا وخمرج صدا ،فلرياج العغد منا نفس يف دخول وخروج  ،نسأل هللا أن جيعلنا خروجنا
ودخولنا يف رضا .
أيها املسلمون :وأما لسان الصدا :فهو الذ يقحرى الصدا يف كل أحوال  ،وهذ ْس من ْسات
األنغما  ،وقد أخرب ربنا سغحان أن خلمل إبراهمم -علم السالم -سأل أن يه ل لسان صدا يف
ِ
ِ ِ ِ
ين} [الشعرا  ،]01 :وهذا دعا خلمل الرمحن،
ا خرين ،فيالَ { :و ْ
اج َع ْل ِيل ل َسا َن ص ْدا يف اْ خ ِر َ
فما ابلنا ال نطل من هللا أن ير قنا الصدا؟!
ومن أروع صور الصدا يف اللسان واألحوال –عغاد هللا -نغمنا دمحم صلوات ريب وسالم علم ،
الصادا الوعد األمني ،ليد كان رسول هللا -ملسو هيلع هللا ىلص -قم سامي يف الصدا ،ائقمن هللا على وحم ،
فأدى الرسال لألم كامل اتم  ،ينيص حرفًا و يزد حرفًا ،وبلِّ األمان عن رب أبمتِّ الغالغ ،فهو

وجد وهزل  ،صادا م اليري والغعمد ،والصدي والعدو،
صادا يف سلم وحرب  ،ورضا وغضغ ِّ ،
والرجل واملرأ  ،صادا يف نفس وم النا  ،يف حضر وسفر  ،وحلِّ وإقامق  ،وحماربق ومصاحلق ،
وبمع وشرائ  ،وعيود وعهود ومواثمي  ،وخطغ ورسائل  ،وفقاوي وقصص  ،أقام هللا لسان ابلصدا
وسدد لفظ  ،فهو الصادا املصدوا ،الذ
ِّ

يعهد علم حرف واحد غري صادا فم  ،وال كلم

القأسي أبخالق صلوات ريب وسالم
واحد خالف احل  ،و خيالف ظاهر ابًن  ،فأين حنن من ِّ
علم .

أيها املسلمون :وأما قدم الصدا ،فهو ما ييدم علم العغاد يوم يليون رهبم ،فلما قدموا اإلميان
واألعمال الصاحل  ،وصدقوا فمها ،يكون قدومهم على هللا قدوم صدا ،ويدخلون اجلن اليت هي
جزا الصادقني.
وأما ميعد الصدا :فهو اجلن عند الرب تغار وتعاى.
ب
إن هذ الدعو دعو مغارك علَّمها هللا لنغمنا ملسو هيلع هللا ىلص وأمر أن يدعو هبا ،فيال{ :وق ْل َر ِِّ
ِ
ِ
رب
ك
ً
اجعل يل من لدنْ َ
نصريا} [اإلسرا  ،]00 :أ ِِّ
سلطاا ً
م ْد َخ َل ص ْدا وأخرجن خمَْر َج ص ْدا و ْ
اجا حسنًا
كل مدخل يف احلما
ً
دخوال حسنًا َمْر ِضمًّا جتعلن فم من َّ
أدخلن َّ
الصادقني ،وأخرجن إخر ً
ممسر
مؤيدا بقوفميك واكقغن فم من َّ
الصادقني ،واجعل رحل حمايت من بدئها إى خقامهاَّ ،
ً
أدخلن

الصادقني األبرار.
ظل عنايقك الَّيت تظلُّن إى أن أليا وقد أدرجقن يف ديوان َّ
ومسدَّد وآمن  ،يف ِِّ

فما أمجل من دعا يرتجم حيمي حال عغاد هللا الصادقني إهنم صدقوا والقزموا القَّيوى يف أمواهلم
وبوأهم اجلنَّ يقمقَّعون بنعممها امليممَّ ،
وأعماهلمَّ ،
ويقلذذون
فأعد هللا هلم خري املساكن ،وأكرم املنا لَّ ،
فمها ابلنظر إى وجه الكرم ،فمغدا علمهم من فضل ورضوان ما يسعدهم ويرضمهم فهم يف
بساتني غنَّا وريض فمحا  ،وأهنار جاري  ،وأشرب صافم لذيذ  ،وجمالس صادق خالص  ،ال لغو
ِ
جل من قائلَّ { :
َّيني يف جنَّات ونَا َهر * يف
الصدا الَّذ وعدهم يف قول َّ
إن املق َ
فمها وال أتثمم َو ْعد ِّ
ِ
ميعد ِص ْدا عند َملِْمك م ْيقَ ِد ْر} [اليمر41 :ا ،]44فما َّ
أشد ظلم اإلنسان لنفس عندما يا ْع ِرض
وينأى عن ًري ِ
الصادقني ،ويسلك ًري الكذب ويرضى أبن يكون من املفسدين
الصدا و َّ
ِّ
املنافيني.
نسأل هللا أن ير قنا الصدا ،وأن جيعلنا من أهل  ،أقول قويل هذا وأسقغفر هللا يل ولكم..

اخلطغ الثانم :
احلمد هلل وحد  ،والصال والسالم على من ال نيب بعد .
ونظرا ألمهم الصدا وفضل فإن اإلسالم اهقم ابلصدا ورف مكان الصادقني
وبعد :أيها اإلخو ً :
ومدحهم ،ولذلك أمر هللا يف اليرآن الكرم عغاد املؤمنني أن يال موا الصدا ،فيال تغار وتعاى:
اّلل وكونوا م َّ ِ ِ
{ي أَياُّها الَّ ِ
ني} [القوب .]221 :
ا
و
َّي
ا
ت
ا
ا
و
ن
آم
ين
ذ
َّ
الصادق َ
َ َ
َ َ
َ َ ََ
احلا ِاد ِ
َصا َادق ."...
يل إِ ََّ
يل أ ْ
َح ا ِّ َْ
عغاااد هللا :وحاال الناايب -ملسو هيلع هللا ىلص -أمق ا علااى لاازوم الصاادا ،فميااول" :أ َ

[ص ااحم الغخ ااار ( ،])1201فم اااذا ل ااو عرض اات أقوالن ااا عل ااى نغمنااا -ملسو هيلع هللا ىلص ،-فك اام ي ت اارى مي اادار
الصدا فمها؟!
مهم ااا م اان أس ااغاب دخ ااول اجلنا ا  ،في ااال:
وك ااان رس ااول هللا -ملسو هيلع هللا ىلص -يوص ااي ابلص اادا وجيعلا ا س ااغغًا ًّ
اصاادقوا إِذَا َحا َّادثْاق ْمَ ،وأ َْوف اوا إِذَا َو َع ا ْد ْمتَ ،وأ َُّدوا إِذَا
َضا َام ْن لَكاام ْ
اضا َامنوا ِيل ِس اقًّا ِما ْان أَنْاف ِسااك ْم أ ْ
" ْ
اجلَنَّا َ ْ
ِ
صا َاارك ْمَ ،وك ُّف اوا أَيْا ِاديَك ْم"[ .أخرج ا أمحااد ( )11001وحساان
وجك ْمَ ،وغ ُّ
ْاؤَتْن ااق ْمَ ،و ْ
ض اوا أَبْ َ
اح َفظ اوا ف اار َ

األلغاين] ،فغدأ ابلصدا وجعل أ ِّ الفضائل ،وإناس ساائلك أخاي الكارم وأساأل نفساي معاك :كام
صف من هذ الصفات الست مقوفر فمنا؟! نسأل هللا أن يهدينا ألحسن األخالا واألعمال..

عغاد هللا :ومن عظم رسول هللا -ملسو هيلع هللا ىلص -الرتبوي  :غرس ح ِّ الصادا يف نفاو أحفااد وأهلا وأمقا
اك إِ َى
تغ هلم ،فعن احلسن بن علاي –رضاي هللا عنهماا -قاال :حفظات مان رساول هللا " َد ْع َماا يَِريغ َ
ِ
ِ
ب ِريغَ ا "[ .أخرج ا الرتمااذ ( ،)1420وص ااحح
َمااا ال يَِريغا َ
اك فَ اِإ َّن ِّ
الص ا ْد َا ً َمأْنمنَ ا َ ،وإِ َّن الْ َكااذ َ
األلغ اااين] ،ويف ه ااذا تعل اامم وإرش اااد ألمقا ا أبمهما ا الص اادا يف مجما ا األحا اوال وأنا ا ي ااورط الطمأنمنا ا

والس ااكمن يف اليل ا  ،وينف ااي عن ا ال اارتدد والريغ ا واالض ااطراب ال اايت ال توج ااد إال يف ح اااالت الش ااك
وضعف الصدا أو عدم .
وكان -ملسو هيلع هللا ىلص -حي من آل بمق لزوم الصدا ،وياغغض الكاذب ،ويعارض عان الكااذبني فعان عائشا
اض اخلل ا إلم ا الكااذب" [صااحم اجلااام (،])1520
رضااي هللا تعاااى عنهااا -قالاات" :كااان أبغا َ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
ونعمما.
عنا ،هللا ار قنا قغل املوت توب  ،وعند املوت شهاد  ،وبعد املوت جن
ً
الله اام اه اادا ألحس اان األخ ااالا واألعم ااال ال يه ااد ألحس اانها إال أن اات ،واص اارف عنه ااا س اام ها ال
يصرف عنا سم ها إال أنت ،اللهم وفينا لفعل اخلريات وتر املنكرات وح املسااكني ،وأن تغفار لناا
وترمحن اا وإن أردت بعغاااد فقن ا فاقغضاانا إلمااك غااري مفقااونني ،اللهاام إا نسااألك حغااك ،وح ا ماان
أحغك وح عمل ييربنا إى حغك.
يضاا إال شافمق  ،وال دينًاا إال قضامق  ،وال
اللهم ال تدع ألحاد مناا يف هاذا املياام ذنغًاا إال غفرتا  ،وال مر ً
ًائع اا إال دت ا
غم اا إال أ لق ا  ،وال عاصاامًا إال هديق ا  ،وال ً
ممقً اا لنااا إال رمحق ا  ،وال مهًاا إال فرجق ا  ،وال ً
رضا ولناا فمهاا صاال إال قضامقها ي رب العااملني! اللهام اجعال مجعناا هاذا
وثغق  ،وال حاج هي لك ً
حمروما ،اللهم اهادا واهاد بناا،
مرحوما ،وتفرقنا من بعد تفرقًا
مجعا
ً
معصوما ،وال جتعل فمنا شيمًا وال ً
ً
ً
واجعلنا سغغًا ملن اهقدى.

