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 شالمة افصدر. -15

 اخلطبة األوػ

ؾِؾح َؾالَ َهاِدَي  ـح ُيضح ـح ََيحِدِه الِلُ َؾالَ ُمِضؾَّ َفُف، َوَم َتِعقـُُف، َم َؿُدُه َوَكسح َد لِلِِ َكحح َؿح  ِإنَّ اْلح

ًدا َظبحُدُه َوَرُشقُفُف. يَؽ َفُف، َوَأنَّ ُُمَؿَّ َدُه الَ ََشِ َفُد َأنح الَ إَِفَف إاِلَّ الِل َوحح    َفُف، َوَأصح

 أما بعد.

ؾقا أَيا افذيـ آمـقا اتؼقا الِل تعاػ حؼَّ تؼاتف وال متقتـ إال وأكتؿ مسؾؿقن، واظؾؿقا 

ـِ  أَيا ادممـقن أن مـ فقازِم افتؼقى شالمَة افصدِر مـ افغؾِّ واْلؼِد واْلسِد وافضغائ

ؾُِحقا َذاَت َبقحـُِؽؿح ﴿وافرذائِؾ، ؿال تعاػ:  ُؼقا الِلََّ َوَأصح ﴾َؾاتَّ
()

 يؽقن صال ُُ وال، 

ـَ اإلشالِم ؿد حرَص  ذاِت افبِغ إال بسالمِة افصدِر مـ تؾؽ اآلؾاِت؛ فذا ؾنن دي

حرصًا صديدًا ظذ أن تؽقَن األمُة أمًة واحدًة يف ؿؾبِفا وؿافبِفا، تسقُدها ظقاضُػ 

ي يثِؿُر اْلبِّ ادشسِك وافِقدُّ افشائُع، وافتعاوُن ظذ افزِّ وافتؼقى، وافتـاصُح افبـَّاء افذ

 افؼؾقِب وتآفِػفا، دوَن ؾرؿٍة وؽؾٍّ وحسٍد ووؿقعٍة وـقٍد 
ِ
 مع صػاء

ِ
إصال َُ األخطاء

 .  وبغلٍّ

وؿد جاءت اآلياُت افؼرآكقُة واآلثاُر افـبقيُة مـسجؿًة متـاشؼًة متضاؾرًة فتحؼقِؼ ذفؽ 

 ادؼصِد افؼظلِّ افؽبِر.

ِمـُقَن ﴿ؼتتؾتغ مـ ادممـغ: ؾؿـ تؾؽ اآلياِت: ؿقُل الِل تعاػ يف افطائػتغ اد ََم ادحُمح إِكَّ
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ََحُقنَ  ُؼقا الِلَ َفَعؾَُّؽؿح ُترح ُؽؿح َواتَّ َ َأَخَقيح ؾُِحقا َبغح َقٌة َؾَلصح ﴾إِخح
()،

ؾاألخقُة اإليَمكقُة تعؾق  

ُتف، وبَؾَغ حدَّ االصتباِك ادسؾِح.   ظذ ـؾِّ خالٍف مفَم اصتدت وضلُتف واضطَرَمتح ِصدَّ

ال تباَغضقا وال حتاَسدوا وال  »: أما األحاديُث، ؾؿـفا: ؿقفف  صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ 

«تداَبروا وال تؼاصعقا، وكقكقا عباَد اهللِ إخقاكا  
()

 . 

ـِ ـافبـقاِن، يشدُّ بعُضف »ومـفا ؿقُفف  صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ : ـُ فؾؿمم ادمم

«وصبََّؽ بغ أصابِِعف،بعضاً 
()

 . 

حابُة ريض الِل ظـفؿ أروَع األمثؾِة يف شالمِة افؼؾقِب وضفارِة وفؼد رضَب افص

افصدوِر، ؾؽان هلؿ مـ هذه افصػِة أوؾُر اْلظِّ وافـصقِب، ؾؾؼد ـاكقا ريض الِل ظـفؿ 

ا واحدًا يعطُػ بعُضفؿ ظذ بعٍض، ويرحؿ بعُضفؿ بعضًا، وحيبُّ بعُضفؿ بعضًا،  صػًّ

ََيُِدوَن يِف ُصُدوِرِهؿح َحاَجًة ِِمَّا  َوال﴿بذفؽ حقث ؿال: -جؾ وظال-ـَم وصػفؿ 

اَن ِِبِؿح َخَصاَصةٌ  ـَ ُػِسِفؿح َوَفقح  ثُِروَن َظَذ َأكح يف  -جؾ ذـره-وـَم ؿال  ،﴾ُأوُتقا َوُيمح

اِر ُرََحَاُء ﴿وصػفؿ:  ُؽػَّ اُء َظَذ افح ـَ َمَعُف َأِصدَّ ِذي ٌد َرُشقُل الِلِ َوافَّ عًا ُُمَؿَّ َـّ َبقحـَُفؿح َتَراُهؿح ُر

َقاكاً  ـَ الِلَِّ َوِرضح اًل ِم دًا َيبحَتُغقَن َؾضح  . ﴾ُشجَّ
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فؼد ـان فسالمِة افصدِر ظـَدهؿ مـزفٌة ـزى، حتك إهنؿ جعؾقها شبَب افتػاضِؾ 

ـان "بقـفؿ، ؿال إياُس بـ معاوية بـ ؿرة ظـ أصحاِب افـبلِّ  صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ : 

، وؿد ؿال شػقاُن بـ ديـاٍر أليب بؼ ()"هؿ أشؾُؿفؿ صدرًا وأؿؾُّفؿ ِؽقبةً أؾضَؾفؿ ظـدَ 

أخزين ظـ أظَمل مـ ـان ؿبؾـا؟ ؿال: ـاكقا يعؿؾقن يسرًا "أحِد افسؾِػ افصاْلغ:

ويمَجرون ـثرًا. ؿال شػقان: ومل ذاك؟ ؿال أبق بؼ: فسالمة صدورهؿ
"

() . 

 أَيا ادممـقن.

ف مـ ذفؽ اجلقِؾ افصافِح افؽريِؿ حقث إن ؿؾقِبؿ بؼقت إن ادرَء ال يـؼيض ظجبُ 

ـٍ ـباٍر، ُأصفرت ؾقفا  صاؾقًة وشؾقؿًة، رسائرهؿ ضقبة كؼقة، رؽؿ ما وؿَع بقـفؿ مـ ؾت

افسققُف واصتبؽت ؾقفا افصػقُف، ؾال إفف إال الِل، ما أضقَب ادعَؼ وأـرَمف، ومـ 

 ؿال: رأى ظع بـ أيب ضافب  تؾؽ ادقاؿػ ما حػظف افتاريخ ظـ افشعبل رَحف الِل

ريض الِل ظـف  ضؾحة بـ ظبقد الِل  ريض الِل ظـف  يف واٍد مؾؼك، بعد وؿعِة اجلؿِؾ افتل 

ـاكت بغ ظعٍّ  ريض الِل ظـف  وبغ ظائشَة وضؾحَة وافزبِر ريض الِل ظـفؿ، ؾـزل  

ا ُمؿد أن أراَك ريض الِل ظـف  ؾؿسَح افساَب ظـ وجِف ضؾحَة، وؿال: ظزيٌز ظعَّ يا أب

، إػ الِلِ أصؽق ُظَجري وُبَجري
ِ
 . ()جمـدالً يف األوديِة حتَت كجقِم افسَمء

 أَيا ادممـقن..
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دِر خصؾٌة مـ ِخصاِل افزِّ ظظقؿٌة، ؽابت ُرشقُمفا واكدثرت معادُفا  إن شالمَة افصَّ

ـ افػضائِؾ وخبت أظالُمفا، حتك َؽَدت ظزيزَة ادـاِل ظسرَة اْلصقِل، مع ما ؾقفا م

 واخلراِت.

وها أكا ذا أذـر بعَض ؾضائِؾفا ظسك أن تؽقَن حاؾزا فـا ظذ األخِذ ِبا واْلرِص 

 . ـُ ماء متأل افؽـائ  ظؾقفا، ؾنكف ؿبَؾ افرِّ

ؿال  ،أهنا صػُة أهِؾ اجلـة افذيـ هؿ خُر أهٍؾ ومعٍؼ  :ؾؿـ ؾضائِؾ شالمة افصدرِ 

َم ال َيـحَػُع َماٌل َوال بَ ﴿تعاػ:  ـح َأَتك الِلَ بَِؼؾحٍب َشؾِقؿٍ َيقح  . ﴾ـُقَن إال َم

ؾنن افـبل  ريض الِل ،ومـ ؾضائِؾ شالمة افصدِر أن صاحَبفا خُر افـاِس وأؾضُؾفؿ 

قالقا: فام  «كؾُّ خمؿقِم الؼؾِب صدوُق الؾسانِ »: أي افـاس أؾضؾ؟ ؾؼال:ظـف  ؿد شئؾ 

ؼلُّ الـؼلُّ ، ال إثَؿ فقف وال بغَل وال هق الت»خمؿقُم الؼؾِب؟ قال  صذ اهلل عؾقف  وسؾؿ :

، ؾَبدَأ  صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ  بافتؼقى افتل تثؿُر صػاَء افؼؾقِب «غؾَّ وال حسَد 

 وشالمَتفا مـ اآلؾاِت وافرذائِؾ. 

ـِ مافٍؽ  ريض الِل  ومـ ؾضائِؾ شالمِة افصدِر أهنا مـ ُمقجباِت اجلـِة ؾعـ أكِس ب

يطؾع عؾقؽؿ اآلن »: كـا جؾقسا  مع رسقل اهلل  صذ اهلل عؾقف  وسؾؿ  فؼال: ظـف  ؿال

فطؾع رجؾ مـ األكصار تـطػ حلقتف مـ وضقئف قد تعؾؼ كعؾقف ، رجؾ مـ أهؾ اجلـة
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يف يده الشامل، فؾام كان الققم الثاين قال الـبل  صذ اهلل عؾقف  وسؾؿ  مؼالتف األوىل. 

م الثالث. فؾام قام الـبل  صذ اهلل عؾقف  وسؾؿ  تبع فطؾع ذلؽ الرجؾ، وكذلؽ يف القق

عبد اهلل بـ عؿرو بـ العاص ذلؽ الرجؾ فؼال: إين الحقت أيب فلقسؿت أن ال أدخؾ 

فنن رأيت أن تمويـل إلقؽ حتك متيض؟ فؼال: كعؿ. قال أكس )راوي  ،عؾقف ثالثا  

فؾؿ يره يؼقم مـ  احلديث (: وكان عبد اهلل حيدث أكف بات معف تؾؽ الؾقايل الثالث

الؾقؾ شقئا  غر أكف إذا تؼؾب عذ فراشف ذكر اهلل عز وجؾ وكز حتك يؼقم لصالة 

فؾام مضت الثالث لقال وكدت ،الػجر، قال عبد اهلل: غر أين مل أسؿعف يؼقل إال خرا  

أن أحتؼر عؿؾف قؾت: ياعبد اهلل إين مل يؽـ بقـل وبني أيب غضب وال هجر، ولؽـ 

هلل يؼقل لؽ ثالث مرات: يطؾع عؾقؽؿ اآلن رجؾ مـ أهؾ اجلـة سؿعت رسقل ا

فطؾعت أكت ثالث مرات. فلردت أن آوي إلقؽ ألكظر ما عؿؾؽ فلقتدي بف. فؾؿ 

قال: ما هق إال مارأيت. قال: فؾام ؟أرك تعؿؾ كثر عؿؾ، فام الذي بؾغ بؽ ذلؽ 

حد مـ ادسؾؿني ولقت دعاين فؼال: ما هق إال ما رأيت غر أين ال أجد يف كػيس أل

ا وال أحسد أحدا  عذ خر أعطاه اهلل إياه. فؼال عبد اهلل: هذه التل بؾغت بؽ وهل  غشًّ

 . «التل ال كطقؼ

 أَيا ادممـقن.

إن مـ ؾضائِؾ شالمة افصدِر مجعقَة افؼؾِب ظذ اخلِر وافزِّ وافطاظِة وافصال ُِ، 
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 وال أضرَد فؾفؿِّ وال أؿرَّ ف
ِ
ؾعِغ مـ شالمِة افصدِر ظذ ظباِد الِلِ ؾؾقس أرو َُ فؾؿرء

 ادسؾؿغ. 

ومـ ؾضائِؾ شالمِة افصدِر أهنا تؼطُع شالشَؾ افعققِب وأشباَب افذكقِب، ؾنن مـ 

شؾَِؿ صدُره وَضُفَر ؿؾُبف ظـ اإلراداِت افػاشدِة وافظـقِن افسقئِة ظػَّ فساُكف ظـ افِغقبِة 

 .
ِ
 وافـؿقؿِة وؿافِة افسقء

 بافـبلِّ  صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ  
ِ
ومـ ؾضائؾ شالمِة افصدِر أن ؾقفا ِصدَق االؿتداء

ؾنكف  صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ  أشؾُؿ افـاِس صدرًا وأضقُبفؿ ؿؾبًا وأصػاهؿ رسيرًة، ؛

وصقاهُد هذا يف ِشرتِف ـثرٌة، فقس أظظَؿفا أن ؿقَمف أدَمقا وجَفف  صذ الِل ظؾقف  

قا رأَشف وـرسوا رباظقَتف، ؾؽان يسؾت افدم ويؼقل: وشؾؿ  يقَم ُأحٍد و افؾفؿ »صجَّ

 . «اؽػر فؼقمل ؾنهنؿ ال يعؾؿقن
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 اخلطبة افثاكقة

 أما بعد.

 ؾقا أَيا افـاس.

روها مـ اآلؾاِت، ـَم أمرـؿ الِل تعاػ حقث ؿال:  اتؼقا الِلَ وضقبقا ؿؾقَبؽؿ وضفِّ

ِ َوَذُروا َطاِهَر اإلح ﴿ ِسُبقَن اإلح ـَ َيؽح ِذي ِؿ َوَباضِـَُف إِنَّ افَّ ُؾقنَ ثح َسِ اُكقا َيؼح ـَ َن بََِم  َزوح َؿ َشُقجح  ﴾ثح

ـِ اإلثِؿ افذي ُأمرتؿ بسـِف.   ؾنن شقَء افطقيِة وؾساَد افصدوِر ومرَض افؼؾِب مـ باض

 أَيا ادممـقن.

يؼدَم ظذ مقاله بؼؾٍب ضقٍِّب  اظؾؿقا أكف ال كجاَة وال ؾال َُ فؾعبِد يقَم افؼقامِة، إال بلن

ـح َأَتك الِلَ بَِؼؾحٍب ﴿شؾقٍؿ، ـَم ؿال الِل تعاػ:  َم ال َيـحَػُع َماٌل َوال َبـُقَن * إاِلَّ َم َيقح

ِك  ﴾َشؾِقؿٍ  وصاحُب افؼؾِب افسؾقِؿ هق افذي شؾَؿ صدُره وظقيف ؾماُده مـ افؼِّ

ِ وحبِّ 
افديـاِر وافرياشِة، ؾسؾؿ مـ ـؾِّ آؾٍة  وافغؾِّ واْلؼِد واْلسِد وافشحِّ وافِؽزح

 تبعُد ظـ الِلِ تعاػ. 

 أَيا ادممـقن 

 إن فسالمِة افصدِر أشبابًا وضُرؿًا ال بدَّ مـ شؾقـِفا.

ؾؿـ تؾؽ األشباِب: اإلخالُص لِلِ تعاػ، ؾعـ زيِد بـ ثابٍت  ريض الِل ظـف  أن افـبلَّ  

عؾقفـ قؾُب امرٍئ مسؾٍؿ: إخالُص العؿِؾ،  ثالٌث ال ُيِغؾُّ »: صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ ؿال
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، ؿال ابـ األثر ظـد هذا اْلديث:  «ومـاصحُة والةِ األمِر، ولزوم مجاعِة ادسؿؾني

إن هذه اخلالَل افثالَث تستصؾح ِبا افؼؾقُب، ؾؿـ متسؽ ِبا ضفر ؿؾبف مـ اخلقاكة "

 . ()"ؾ وافؼؽوافد

 ـتاِب الِلِ تعاػ، افذي أكزفف صػاًء دا يف ومـ أشباِب شالمِة افصدِر: اإلؿباُل ظذ

ـح َربُِّؽؿح َوِصَػاٌء دَِا يِف ﴿افصدوِر، ؿال الِل تعاػ:  ِظَظٌة ِم َا افـَّاُس َؿدح َجاَءتحُؽؿح َمقح َيا َأَيُّ

ِمـِغَ  ٌَة فِؾحُؿمح ُدوِر َوُهدًى َوَرَحح ؾؽؾَم أؿبؾت يا ظبد الِل ظذ ـتاِب الِلِ تالوة  ،﴾افصُّ

رًا وؾفًَم صُؾَح صدُرك  وشؾؿ  ؿؾُبؽ. وحػ  ظًا وتدبُّ

ـِ  ومـ أشباب شالمِة افصدِر: دظاُء الِلِ تعاػ أن َيعَؾ ؿؾَبؽ شؾقًَم مـ افضغائ

ِدِهؿح َيُؼقُفقَن ﴿ واألحؼاِد ظذ إخقاكِؽ ادممـغ، ؿال الِل تعاػ: ـح َبعح ـَ َجاُءوا ِم ِذي َوافَّ

َقاكِ  خح ِػرح َفـَا َوإِلِ ـَا اؽح ـَ آَمـُقا َربَّ ِذي َعؾح يِف ُؿُؾقبِـَا ِؽالًّ فِؾَّ يََمِن َوال ََتح ِ ـَ َشَبُؼقَكا بِاألح ِذي ـَا افَّ

ـَا إِكََّؽ َرُؤوٌف َرِحقؿٌ   . ﴾َربَّ

 أَيا ادممـقن..

إن مـ ضُرِق إصال ُِ افؼؾِب وشالمِة افصدِر: إؾشاَء افسالِم بغ ادسؾؿغ، ؾػل 
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ريض الِل ظـف  أن افـبل  صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ  مـ حديث أيب هريرة  "صحقح مسؾؿ"

والذي كػيس بقِده ال تدخؾقا اجلـَة حتك تممـقا، وال تممـقا حتك حتابقا، أوال »:ؿال

 وؿد أجاد مـ ؿال:  ،«أُدلُّؽؿ عذ يشٍء إذا فعؾتؿقه حتاببتؿ؟ أفشقا السالم بقـؽؿ

 ()لتسؾقُؿ والؾطُػ ِودٌّ فقزرُعف ا قد يؿؽُث الـاُس دهرا  لقس بقـَُفُؿ 

، ؾنكف بئَس رسيرُة افرجِؾ، ؿال  ِـّ  افظ
ِ
ومـ أشباِب شالمِة افصدِر: االبتعاُد ظـ شقء

ِـّ إِثحٌؿ﴾ َض افظَّ ِـّ إِنَّ َبعح ـَ افظَّ ثِرًا ِم ـَ َتـُِبقا  ـَ آَمـُقا اجح ِذي َا افَّ وؿد  ،الِل تعاػ:﴿َيا َأَيُّ

َـّ أكذُب احلديِث، وال  إياكؿ»ؿال افـبلُّ  صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ : ، فنن الظ َـّ والظ

سقا وال تـافسقا وال حتاسدوا وال تباغضقا وال تدابروا، وكقكقا عباَد اهلِل  جتسَّ

 . «إخقاكا  

؛ ألكف افذي ظـف تصدُر شائُر اآلؾاِت ادذـقرِة يف  ِـّ  افظ
ِ
ؾاكظر ـقػ بدَأ بافـفلِّ ظـ شقء

ِـّ ما وجدت إػ ذفؽ شبقاًل. اْلديث، ؾافقاجب ظؾقؽ يا ظبد الِل أن تط  افظ
ِ
َر ؿؾَبؽ مـ شقء  فِّ

 أَيا ادممـقن.

فا  ـَ هذه بعُض أشباِب صال ُِ افؼؾِب وشالمِة افصدِر، ؾنكف مـ صدق يف ضؾبِفا أدر

 ؾـ: 
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  ()فق صحَّ مـؽ اهلقى ُأرصدَت فؾِحَقؾِ 

فؼك افؾفؿ ضفر ؿؾقبـا مـ ا،افؾفؿ إكا كسلفؽ صدورًا شؾقؿة وؿؾقبًا ضاهرة كؼقة 

 .وافشؽ وافـػاق وشائر اآلؾات

 

                                 


