(خطب وعظيه ) إعذاد .عبدالعزيز مصطفى الشامي
مراتب الصدق ودرجات الصادقني
خربا ،أمحده سبحانه
احلمد هلل ،احلمد هلل الذي جعل لكل شيء ً
قدرا ،وأحاط بكل شيء ً
صربا .وأشهد أن ال إله
وأشكره ،نعمه علينا ترتى ،أسبل علينا من رمحته ً
سرتا ،وأفرغ علينا بفضله ً
إال هللا وحده ال شريك له ،وأشهد أن سيدان ونبينا دمحماً عبد هللا ورسولهُ ،خص ابملعجزات
الكربى ،صلى هللا وسلم وابرك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعني ومن تبعهم إبحسان إىل يوم
الدين.
أما بعد :فأوصيكم -أيها الناس -ونفسي بتقوى هللا عز وجلل ،فلاتقوا هللا رمحكلم هللا ،واحفظلوا هللا
مللا اسللتحفظكم ،وكون لوا أمنللاء علللى مللا اسللتو عكم ،فللمنكم عنللد ربكللم موقوفللون ،وعلللى أعمللالكم
جمزيون ،وعلى تفريطكم ان مون{ :وسيلعلَم الَّ ِ
َي ُمْنل َقلَب يَلْنل َقلِبُو َن} [الشعراء.]222:
ذ
ين ظَلَ ُموا أ َّ
َ ََ ْ ُ َ
عبللا هللا :الصللدر رجللات ومراتللب ككللت  ،وهللو كمللاالت بعضللها أرف ل مللن بع ل  ،منهللا :صللدر
اللسان :وعندما يتحدث الوعاظ عن الصدر حيصر ككت من املسلمني الصلدر صلدر اللسلان،
والصللدر الكللمم أمللر مهللم وال شللك ،ولكللن هنللاك مللا هللو أعظللم مللن صللدر اللسللان ،أال وهللو
صدر القلوب معاملة عمم الغيوب.
وبديهي -أيها املسلمون -أن الصدر الكمم من خصال أهل اإلميان ،فاملسلم يصدر
كممه ووعده وعهده ،وجيتهد أال خيالف أفعاله أقواله.
إال أنه من املشاهد -أيها اإلخو  -أنه رمبا ال مير على اإلنسان يوم ال يكذب فيه ،فصار الكذب
منتشرا ،فهذا يكذب حديكه اهلاتف أنه مكان كذا وكذا ،وهذا يكذب
عاما
وابء ًّ
ً
مواعيده ،وهذا يكذب أعماله ،وهذا يكذب على أسرته ،واألبناء يكذبون على اآلابء ،وهكذا

حىت ككر الشك أقوال الككتين ملا جرب الناس عليهم الكذب ،فأين حنن من الصدر
األقوال أيها الفضمء؟!
ومللن مراتللب الصللدر :الصللدر النيللة واإلرا  :فالصللدر مللن أهللم أعمللال القلللوب ،ومعل صللدر
النية واإلرا أن يقصد العبد أبقواله وأفعاله وجه ربه جل وعم ،وأن يكون أتهله وحبه وبذله وخوفله
ورجاؤه ،وسائر حركاته وسكناته ،ال يقصد هبا إال إرضاء هللا جل وعم.
عبا هللا :ال يليق ابلعبد أن يستفتح صمته ابلتكبت ،ويقول :وجهت وجهي للذي فطلر السلموات
واألرض حني ًفا ..وقلبه كل وا يهيم ،قلبه غت صا رَ ( ،ملا ََيْتِلي ِه ْم ِم ْلن ِذ ْكلر ِم ْلن َرهبِِ ْلم ُُْم َلدث إَِّال
استَ َم ُعوهُ َوُه ْم يَل ْل َعبُو َن * َال ِهيَةً قُللُوبلُ ُه ْم) [األنبياء ،]3 -2 :وما أشد واقبح هللو القللوب عنلدما للو
ْ
برهبللا ،وأتنللو بسلواه مللن مللال أو ولللد أو نيللا مل الر  ،أو رضللا بشللر ال ميلكللون ألنفسللهم فضلمً عللن
نشورا.
غتهم ًّ
نفعا وال ً
ضرا وال ً
موًت وال حيا ً وال ً
لتفتحا أبلواب السلماء راجيًلا ربله ،وهلو اله
ال يليق ابلقلب الصا ر م ربه أن يرفل يديله اعيًلا مس ً
يسرح أبفكاره وخواطره ،غت جمموع اهلم واإلقبال على هللا تبارك وتعاىل؟!
ال يلي للق ابلقل للب الص للا ر أن يرج للو بعمل لله الص للاش رض للا البش للر والن للاءهم ،ويف للرح بكن للاء امل ل للوقني،
ويرائيهم ،ويعرض عمن هو أقرب إليه من حبل الوريد.
الصللدر النيللة ،أن يتعامللل العبللد مل هللا ابلصللدر ،فللم يظ ِهللر للنللاس خللم َ مللا يل ِ
لبطن ،ويصللدر
ُ
ُ
مل هللا نيتلله اخلللت وطلبلله للله ،كللم مللن امللر خيللرب أنلله يريللد اخللت ،والللدعوى يسللت  ،لكنهللا حتتللا
لربهللان ،وهللا يوفللق لل للت مللن صل َلدر طلبلله ،فكللن صللا قاً مل هللا كللل أمللورك ،توبتللك،
عواتك ،أعمالك ،ترى التوفيق حليفك.
و احلديث «أن رجمً من األعلراب جلاء إىل النلي –صللى هللا عليله وسللم -فقلال :أهلاجر معلك،
فكان م رسوله هللا ،وملا كانت غزو من الغزوات غنم الني –صلى هللا عليه وسلم -سبياً ،فقسم،
وقسللم للله ،فقللال :مللا هللذا اي رسللول هللا؟ فقللال :قسللمته لللك ،قللال :مللا علللى هللذا اتبعتللك ،ولكللي

خل اجلنة ،فقال :إن تصدر
اتبعتك على أن أرمى إىل هاهنا ل وأشار إىل حلقه ل بسهم
َ
فأموت ،فأ َ
هللا يصدقك ،فلبكوا قليم ،مث هنضوا قتلال العلدو ،فلأي بله النلي –صللى هللا عليله وسللم -حيملل،
قللد أصللابه سللهم حيللث أشللار ،فقللال النللي –صلللى هللا عليلله وسلللم :-أهللو هللو؟ قللالوا :نعللم ،قللال:
صللدر هللا فصللدقه ،مث كفنلله النللي –صلللى هللا عليلله وسلللم -جبتلله ،مث قدملله فصلللى عليلله ،فكللان
لهيدا ،أان شللهيد علللى
لاجرا سللبيلك ،فقتللل شل ً
فيملا ظهللر مللن صللمته :اللهللم هللذا عبللدك ،خللر مهل ً
ذلك».
ما أمجل أن يكون امللرء صلا قاً مل هللا سلائر أحوالله ،فلمذا علا ربله صلدر سل اله ،وإذا خلا
هللا أو رجاه أو أحبه أو عظَّمه صدر ذلك ،فليست األمور ابلكمم ،بل ابحلقائق ،فكل يقول:
إنه حيب هللا لكنك حني تبحث عن الصا ر ُمبته لربه ،الذي يرتك ما عنه هنى ويفعل أمره ولو
صعب ألنه حيب ربه ال تكا جتده إال قليمً ،فالصا ر م هللا عبد يرضى عن هللا أقداره ،يصرب
جتاه بمءه ،يعبد ربه جلوته وخلوته ،حيب ربه من قلبه.
عبا هللا :والصدر األفعال مطلب من شرائف األمور ،فملا اللذي ينفل العبلد أن يظهلر اخلشلوع
أمللام النللاس أو يظهللر َغتتلله وصللمحه وزهللده وهللو خبللم ذلللك ،فللامل من الصللا ر هللو الللذي تللرى
النصلف،
سريرته كعمنيته أو أصلفى ،وللذا قلال السللف" :إذا اسلتوت سلرير العبلد وعمنيتله فلذلك َ
أفضل من عمنيته فذلك الفضلل ،وإن كانلت عمنيتله أفضلل ملن سلريرته فلذلك
وإن كانت سريرته َ
اجلور".
أيهللا املسلللمون :إن القلللوب تتعامللل مل عللمم الغيللوب ،مل هللا عللز وجللل ،والسلرائر ال فللى عليلله،
ختا فمبد أن يُظهرها هللا عز وجل ،وإن كلان ابطنله يقطلر حق ًلدا وش ًّلرا فلم بلد
فمن كانت سريرته ً
أن يُظهللره هللا ،ومللا أسللر أحللد س لرير إال أظهرهللا هللا عللز وجللل علللى فلتللات لسللانه وعلللى قسللمات
وجه لله!! فيس للتحيل أن يبق للى اإلنس للان خما ًع للا لنفس لله ومل للن حول لله ط للويمً ،وإن نط للق العب للد بلس للانه
يد احلَيَا َ
خبم ما قلبه فهذا ليل على عدم الصدر النية ،ولذا قال هللا تعاىلَ { :من َكا َن يُِر ُ

ِ
ِ
ِ
لك الَّ ِلذين لَليو َهللم ِ ِ
اآلخلرِ
ُّ
الدنْليَا َوِزينَلتَل َها نلُ َو إِلَْي ِه ْم أ َْع َملا َهلُْم ف َيهلا َوُه ْلم ف َيهلا الَ يلُْب َ ُسلو َن * أ ُْولَئِ َ
َ ْ َ ُْ
َ
ِ
صنَل ُعوا فِ َيها َوَاب ِطل َّما َكانُوا يَل ْع َملُو َن} [هو .]51، 51:
َّار َو َحبِ َ
ط َما َ
إالَّ الن ُ
عبا هللا :وملن مراتلب الصلدر :الصلدر الوفلاء ابلعهلو  :فلمن اللنفو قلد تسل و ابلعلزم حلال
الرخللاء واجلللد ؛ إذ ال مشللقة الوعللد والعللزم وامل ونللة فيلله خفيفللة ،فللمذا هاجللت الشللهوات ،احنلللت
العزميللة وي يتحقلق الوفللاء ابلوعللد والعللزم ،وهللذا يضللا الصللدر فيلله ،ولللذلك قللال هللا تعللاىلِ { :ر َجللال
اَّللَ َعلَْي ِه} [األحزاب،]23 :
اه ُدوا َّ
ص َدقُوا َما َع َ
َ
وأتملوا اي عبا هللا ما جاء أسباب نزول هذه اآلية ما رواه أنو هنع هللا يضر :أن عمه أنو بن النضر ي
بدرا م رسول هللا -ملسو هيلع هللا ىلص -فشق ذلك على قلبه وقال :أول مشهد شهده رسول هللا -ملسو هيلع هللا ىلص-
يشهد ً
لهدا مل رسللول هللا -ملسو هيلع هللا ىلص -للتين هللا مللا اصللن ! قللال :فشللهد
غبللت عنلله ،أمللا وهللا لللئن أراً هللا مشل ً
أحدا العام القابل فاستقبله "سعد بن معاذ" فقال :اي أاب عمرو إىل أين؟ فقال :و ًاها لريح اجلنة!
ً
إً أجللد رحيهللا ون أحللد! فقاتللل حللىت قُتللل ُفوجللد جسللده بض ل وضللانون مللا بللني رميللة وض لربة
وطعنللة؛ فقالللت أختلله بنللت النضللر :مللا عرفللت أخللي إال ببنانلله .وفيلله نزلللت اآليللة[ .أخرجلله مسلللم
(.])5093
أيضا من الصدر األقوال ،فمخم العهد والغدر فيه من أشد أنواع الكذب .قال تعلاىل:
وهذا ً
ِِ
َّ ِ
ِ
اهل ُلدوا}
ين آَ َمنُلوا أ َْوفُلوا ِابلْ ُع ُقللو } [املائللد  ]5:وقللال تعللاىلَ { :والْ ُموفُللو َن بِ َع ْهللده ْم إِ َذا َع َ
{ َاي أَيلُّ َهللا الللذ َ
[البقر .]522:
نسأل هللا السممة والعافية ..أقول قويل هذا وأستغفر هللا يل ولكم.
اخلطبة الكانية:
احلمد هلل وحده والصم والسمم على من ال نبلي بعده:
عبللا هللا :ومللن الصللدر العهللو  :حفللأل األس لرار وكتماهنللا ،ولعللل قوللله -ملسو هيلع هللا ىلص -التحللذير مللن
خالصلا،
صفات املنافقني خت شاهد ملا سبق ذكلره ،يقلول -ملسو هيلع هللا ىلص« :-أربل ملن ُكلن فيله كلان مناف ًقلا ً

ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفار :إذا حدث كذب ،وإذا وعلد أخللف ،وإذا
عاهد غدر ،وإذا خاصم فجر»[ .أخرجه الب اري ( )33مسلم (.])15
لال العبلد أقواللهَ { ،اي
أيها امل منون :ومن مراتب الصدر :الصدر األعمال حبيلث ال لالف أفع ُ
أَيلُّها الَّ ِذين آَمنوا ِي تَل ُقولُو َن ما َال تَل ْفعلُلو َن * َكبللر م ْقتلا ِعْن َلد َِّ
اَّلل أَ ْن تَل ُقولُلوا َملا َال تَل ْف َعلُلو َن} [الصلف:
َُ َ ً
َ
َ
َ
َ َُ َ
 ،]3-2فككللت منللا حيسللن الكللمم ومينقلله ،فللمذا جللاءت األفعللال الللظ تصللدر األق لوال ،ظهللر عللدم
الصدر ،فأقواله ككت ولكن أفعاله توحي أبنه غت صا ر ،وككت من صلور العبلا ات الظلاهر تلدل
علللى عللدم الصللدر أ ائهللا ،فلرب واقللف علللى هيئللة خشللوع صللمته وقلبلله غافللل عللن الصللم ،
قائمللا بللني يللدي هللا تعللاىل وهللو ابلبللاطن قللائم السللور بللني يللدي شللهو مللن
فمللن ينظللر إليلله ي لراه ً
شهواته.
إن على العبد أن جياهد نفسه أن تكون سريرته وعمنيته واحد .
ومللن مراتللب الصللدر -أيهللا الفضللمء -وهللو أعلللى الللدرجات وأعزهللا :الصللدر مقامللات الللدين:
كالصلدر اخللو والرجللاء ،وتعظليم هللا تبلارك وتعللاىل ،والزهلد اللدنيا والرضللا علن هللا ،والتوكللل
عليه ،وحب هللا ورسوله ،وسائر هذه األمور ،فمن هذه األمور القلبيلة إذا غللب الصلدر فيهلا ومتلت
حقيقته ُِسي صاحبها صا قًا فيها ،فمن كان صا قًا مجي األمور فهو ِ
الصديق حقًّا.
أيه للا املس لللمون :وم للن مرات للب الص للدر :النص للح معامل لة املس لللمني :فق للد أوج للب اإلس للمم عل للى
املسلمني الصدر والنصلح مجيل املعلاممت ،وحلرم علليهم الكلذب والغلن واخليانلة ،وملا ذاك إال
ملا الصدر والنصح وأ اء األمانة من صمح أمر اجملتم والتعاون السليم بني أفرا ه والسممة من
ظلللم بعضللهم لللبع وعللدوان بعضللهم علللى بع ل  ،وملللا الغللن واخليانللة والكللذب مللن فسللا أمللر
اجملتم وظلم بعضه لبع وأخذ األموال بغلت حقهلا وإجيلا الشلحناء والتبلاغ بلني اجلميل  ،وهللذا
صللح عللن رسللول هللا -ملسو هيلع هللا ىلص -أنلله قللال" :البيعللان ابخليللار مللا ي يتفرقللا ،فللمن صللدقا وبينللا بللورك هلمللا
بيعهما ،وإن كتما وكذاب ُمقت بركة بيعهما"[ .أخرجه الب اري ( )2920ومسلم (.])5132

ضماان لصليانة حقلور النلاس،
وإذا تواطأ أرابب األعمال والوظائف على التزام الصدر ،كان ذلك
ً
واسللتتاب أمللنهم ورخللائهم ،وإذا حتلللى كافللة النللاس ابلصللدر ،و رج لوا عليلله ،أحللرزوا منافعلله اجلمللة،
ومغامنلله اجلليلللة ،وإذا شللاع الكللذب اجملتم ل  ،وهللت قيم له األخمقيللة ،وسللا التللربم والس ل ط بللني
أفرا ه ،وعز فيه التفاهم والتعاون ،وغدا عرضة للتبعكر واالهنيار.
وصللح عللن النللي -ملسو هيلع هللا ىلص -أنلله قللال« :مللن غشللنا فللليو منللا» ،و صللحيح مسلللم عللن أة هريللر هنع هللا يضر
قال :مر الني -ملسو هيلع هللا ىلص -على صرب من طعام فأ خل يده فيها فنالت أصابعه بلم فقال« :ملا هلذا اي
صاحب الطعام»؟ قال :أصابته السماء اي رسول هللا قال« :أفم جعلته فور الطعام كي يراه النلاس
من غن فليو مي»[ .أخرجه مسلم (.])592
فتحروا الصدر اي عبا هللا ،ففيه الطمأنينة ،والنجا الدنيا واآلخر .
أسأل هللا تعاىل أن جيعلنا م الصا قني ،وأن حيشران معهلم ،وأن يعصلمنا ملن الكلذب ،ابرك هللا يل
ولكم القرآن العظيم ،ونفعي وإايكم مبا فيه من اآلايت والذكر احلكيم .أقول قلويل هلذا وأسلتغفر
هللا العظيم اجلليل يل ولكم ولسائر املسلمني من كل ذنب ،فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

