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 -العناصر :

 

                                                          أمر هللا للمؤمنين بالصدددد       -١

                                                         حال مجتمعاتنا مع الصدددد      -٢

                                                                       احذروا الصددد   المذمو      -٣

                                                                       الحرص على تربية األبناء على الص    -٤

** 

الحم  هلل رب العالمين والصدة  والالدة  على أفدرل المرالدلين الدي نا محم  عليل ألصدل الصدة   

                                                                            وأت  التالددددلي  

: بدددعددد                                                                       -أمدددا 

: هللا  لددد                                                                 -أحدددبدددتددد  

والصدددددددا  ديدن  الصددددددد    عدن  الد دريد   الدددرنن  حددد يدددو  حدول  الددددديددد ور  الديدو    حددد يدادندددا 

لصدددل الصددد   ومنصلة الصدددا  ين  لتعالوا بنا اليو  لنرب  ح يانا  وإن  أرى أنل ال يخفى علينا 

 .                                                                                 بوا عنا

لمما يؤالددل أننا نرى وا عنا مريراأ أخبر عنل الصددا   المصدد و  الذط ال ين ل عن ال وى إن 

هو إال وح  يُوحى حيو  ال )الددييت  على الناس الددنواا خ اعاا يصدد   لي ا ال اذب وي ذب  

ن ويخون لي دا األمينم وين ل لي دا الرويبصدددددة  يدل: ومدا  لي دا الصدددددا  م ويؤتمن لي دا الخدا  

مددداجدددل  ابدن  الدعدددامدددة   روا   أمدر  لد   يدتد دلد   الدتدددالدددل  الدرجدددل   الدرويدبصدددددددةر  دددال: 

أصددحى الصدد   الددلعة نا ر  ل  صمن انتفددر ليل ال ذب ل   ل ذا هو الوا ع لألالددل الفدد ي 

ع ال ين  واألخة   م  المجتمع م ولبالدل الصدرير  بل ال بير م والالدبب هو التخاذل وبياب الواص

مصدددددلدحدتددد   تددصددددد   أو  لدتدندجدوا  بد دددا  دددذبدددا  تدرمد   تدددول  دلدمدددة  أن  أالددددد دددل   لدمدددا 

إال من   –أما الصدددد   م ل   جنى على صدددداحبل من نال  ويا للعجب ا لف  صماننا ل  يع  الناس

هللا  والد دددذب    –رحد   الدوهد   وألدفددوا  م  الصدددددددا  دددة  الدمددر   الدحددددديددددددة   يدتدددددبددلددون  دول 

 ف ءليلما بنا األصماا والف ا   والمصا ب وُمحدا البر ة من  ل لانتفر ال ذب و َلَّ الص    

ربدددندددا   أوامدددر  تدددندددفددديدددذ  وعددد    تدددعدددالددديددد   يدددندددندددا  عدددن  بدددعددد ندددا   بالدددددددبدددب 

يَن نََمنُوا اتَّدُوا  لاهلل جل وعة أمرنا بالصد   وأمرنا بين ن ون مع الصدا  ين ل   ولل )َيا أَيََ ا الَّذن

يدددددددَن   الددددددد  ا ن دددددددن الصدددددددددددَّ َع  مدددددددَ وا  وندددددددُ َو دددددددُ  َ   ١١٩تدددددددوبدددددددة َّللاَّ



ا ن نيَن  - ال الدددبحانل اومنالل,  مو    الددد  هللا جل وعة الناس إلى صدددا    ُ الصدددَّ َط َّللاَّ : )لنَيْجصن

ا  األحصاب:   يمأ ا َرحن َ َ اَن َبفُورأ ْ  إننَّ َّللاَّ اَء أَْو َيتُوَب َعلَْي ن َب اْلُمَنالندنيَن إنْن فدددَ ْ  َويُعَذَن ْ  ن ن   ٢٤بنصدددن

لنفا  أالدداالددل ال ذبم لة يجتمع  ذب وإيمان إال وأح هما يحارب  لاإليمان أالدداالددل الصدد  م وا

                      اآلخدددددددر 

بُوَن  النحدل نُوَن بدن يَداان َّللَان َوأُْولدددددددددد دنَ  ُهُ  اْل َداذن يَن الَ يُْؤمن َب الدَّذن ط اْل َدذن :   دال هللا تعدالى: إننَّمَدا َيْفتَرن

١٠٥   

الحين؛  ال تعالى عن خليلل والصد   الدمة من الدماا األنبياء والمرالدلينم وجميع عبا  هللا الصد 

يَ  إننَّلُ َ اَن -إبراهي  على نبينا وعلى جميع األنبياء الصدددة  والالدددة  تَابن إنْبَراهن : )َواْذُ ْر لن  اْل ن

ْ  ل َعلنياا  ْحَمتنَنا َوَجعَْلَنا لَُ ْ  لنالَداَن صدن ن رَّ يدأا نَّبنياا  و ال عن إالدحا  ويعدوب: )َوَوَهْبَنا لَُ   َمن َ ن م  صدن

والأ نَّبنياا     َ  اْلَوْع ن َوَ اَن َرالددُ ا ن يَل إننَّلُ َ اَن صددَ َماعن تَابن إنالددْ و ال عن إالددماعيل: )َواْذُ ْر لن  اْل ن

ا   مري    نَّبنيددا ا  يدددأ َ ن صددددددن اَن  لُ  ددَ إننددَّ يَس  إنْ رن ابن  تددَ اْل ن لن   )َواْذُ ْر  إ ريس:  عن     ٥٦و ددال 

الأ يُْدتََ ى بل ل  الصددد  ؛ لدَْبل بعاتل لُدنَب من  نبل  و ان الدددي نا محم  صدددلى هللا عليل والدددل  ماا

 ريش بالصدا   األمين؛ وعن ما أمر  هللا بننذار عفديرتل األ ربين صدعن  على جبل الصدفام و ال 

يَر َعلَْيُ ْ  م أَ ُ   بدالوا ط مدا ل  البخدارط )أََرأَْيتَُ ْ  لَْو أَْخبَْرتُُ ْ  أَنَّ َخْيةأ   يدُ  أَْن تُرن َ ن ن َّ   تُرن ْنتُْ  ُمصدددددَ

ْ  أا    ولما الديل هر ل مل  الرو  أبا الدفيان عن تل  المالدا ل  ْبَنا َعلَْيَ  إنالَّ صدن  َالُوا نَعَْ  م َما َجرَّ

يَْلتَُ  َهْل ُ ْنتُْ    الت  الدديل ا من صددفة رالددول هللا صددلى هللا عليل والددل م  ان ليما  ال لل: )َوالددَ

بن  َبْدَل   اْل َدذن بدن ُمونَدلُ  َب َعلَى تَتَّ ن لُ لَْ  يَُ ْن لنيَدذََر اْل َدذن ُل أَندَّ أَْن َيدُوَل مَدا  َداَل لَدذََ ْرَا أَْن الَ م لَدَدْ  أَْعرن

الدددددددبدددددددخدددددددارط   روا   ن    َّللاَّ ى  لدددددددَ عدددددددَ َب  ذن َويدددددددَ دددددددْ اسن   الدددددددندددددددَّ

ولدد  أخبرندا هللا تعدالى ل   تدابدل أندل لن ينفع العبد  ولن ينجيدل من عدذاب هللا يو  الديدامدة إال 

ْ  ُُ ْ   الدددددور  الما   ) الصددددد  ؛ لدال ا ن نيَن صدددددن       ١١٩تعالى: } َاَل َّللَاُ َهذَا َيْوُ  َينفَُع الصدددددَّ

 **أحبت  ل  هللا تعدالوا بندا لنجول جولة الدددددريعدة ل  مجتمعاتنا لنرى  يل حالنا مع الصددددد    

أ ل  بيعلن إال من رح    ¦¦ لف  مجال البيع والفدددراء تج  عجب العَُجاب  َلَّ أن تجَ  تاجراأ صدددا  ا

واألمر حين يحلل البا ع باهلل على   األ هىرب  ليصدددددبش الرش وال ذب ل  البيع منتفدددددراأ بل  

أ ل  محل البر ة ل   الدلعتل وهو يعل  أنل  اذب لة حول وال  و  اال باهلل  هذا ال ذب ي ون الدببا

 عليل بيعل لم ما جمع من أموال لة  يمة ل ا  الما أنل ل  يصدد   واالددتمع إلى حبيب  صددلى هللا 

ن صلى  َصا ل رصى هللا عنل  َاَل  َاَل َراُلوُل َّللاَّ ي ن ْبنن حن والل  وهو يبن ذل  لف  الصحيحين عن َح ن

َيارن َما لَْ  َيتَفَرَّ َا  )اْلَبَينعَانن  هللا عليل والدل  َ  لَُ َما لن  –أَْو  َاَل َحتَّى َيتَفَرَّ َا–بناْلخن لَننْن صَدَ  َا َوَبيََّنا بُورن

ام مددددَ عددددن ددددن يددددْ ا      بددددَ مددددَ عددددن ددددن يددددْ بددددَ ةُ  َر ددددَ بددددَ ْا  دددددَ حددددن مددددُ ا  ذَبددددَ َو ددددَ ا  مددددَ تددددَ  َوإنْن  ددددَ

    ُ ¦¦ ول  الصواج لألالددل الفدد ي  ترى  ة من الخا ب ومخ وبتل ي ذب على اآلخر وال َيصددْ

م الددديلو ُ عن يُْدبَل حتى   ُب لنذا الددديلو ُ عن وأيفتلن   لينبر  أن َيصدددُ َ  اإلنالددداُن مَع َمن َيخ ن

   الالددابل  الدديلو  عن أمور ن االجتماعيةم الدديلو  عن تاريخلن   الما َّطمحاللن أصدد  ا نل الدديلو  عن 

وصوجدددتدددل    ل  صواجدددَ هللا    َ بدددارن يدددُ أن  ألجدددلن  مدددعددد ددد   َيصدددددددُ َ   أن   عدددلددديدددل 



¦¦ ومما تالاهل ليل الناس وبخاصة ل  هذ  األيا  هو ال ذب من خةل ال اتل لعن ما يتصل أح  

ذب وال يص   ت ربا منل ويعتد  أن هذا األمر هين  الناس بفخص ما وياليلل عن م انل إذا بل ي 

ولألالددل هذا األمر    لفددا وانتفددر الذط ير  على ال اتل ل  البيا ي ذبم لةن موجو ر ال   

والعدداليددة   الالدددددةمددة  لنالدددددديل هللا  األفددددديدداءم  هددذ   على  ويدالددددد   ويحلل  موجو م   بير 

مؤمن من المندالل ومن  مع أن الصددددد   من أعأ  الصدددددفداا الت  تميص ال  -** أحبت  ل  هللا :

الددماا األنبياء والمرالددلين وأع  هللا جل وعة األجر والاواب للصددا  ين إال أنل ينبر  علينا أن 

 ننتبل ألمر خ ير أال وهو )الص   المذمو    

 

هو الصدد   المذمو رر الصدد   المذمو  حينما ترتاب أح ا وتذ ر صددفاتل  احذر  لمللن ن على 

ون صددا   ل   ةم  لصدد    هذا مذمو  و لنا يعل  أن رالددول هللا  الالددي ة وتذ ر  بما ليل وت 

يَبةُر   صددلى هللا عليل والددل   ال ل  الح يو الذط روا  أبو هرير  رصدد  هللا عنل )أَتَْ ُروَن ما الرن

ْ ُرَ  أخاَ  بما يَْ َر ُ  يَل ألََرأَْيَا إْن  اَن ل  أخن  ما أ ُ وَرالددولُلُ أْعلَُ م  اَل: ذن  ُوُلر  اَل:  الوا: َّللاَّ

لُ    تدددَّ بددَ ددَ   ْ لددددددَ لدديدددل  ْن  يددَ ددُ   ْ لددَ وإْن  لُم  تدددَ بددْ تددَ ابددْ ددددَ ن  لددَ وُلم  دددُ تددَ مدددا  لدديدددل   إْن  ددداَن 

أ لد  هت  الددتراأ  ان صددونل أولىم وجاهر من أالددر وأخفىم    لاإلنالددان لو  ان ل  الريبة صددا  ا

باية  **و ذل  من الصدددد   المذمو  صدددد   النما  م لالنما  يم ن أن ي ون ل  ندل ال ة  ل 

األمانة ال يصي  وال يندص من ال ة م يذهب للفدددخص اآلخر يدول: لةن  ال عن  ل  المجلس 

الفةن   ذا و ذا و ذام عاب  و ال عن   ذا و ذا و ذام وندل ال ة  بيمانة وبصددددد  م ما  ذب  

ن  وال الترىم لمداح   هدذا الصددددد   ل  النددلر حرا م نميمدةم النمدا  الدذط ي ون مع الدو  يتحد او

الصدددددددا  ددديدددن   مدددن  أندددنددد   يدددددددول  ال  لددد دددذا  ويدددندددددددلدددل   حددد يددداددد ددد    لددديدددنددد  

للنتحر الصد   الحالدن هذا الذط م حل رب العص  وأمر بل والذط هو الدبيل ل خول الجنة لعن  *

: )أنا صعي  ببيا ل  ربض الجنة لمن -صددلى هللا عليل والددل -أب  أمامةم  ال:  ال رالددول هللا  

ا وببيا ل  تر  المراء وإن  ان محداام وببيا ل  و  الددد  الجنة لمن تر  ال ذب وإن  ان ماصحأ

خدددددددلدددددددددددددددل   ن  حالدددددددددددُ لدددددددمدددددددن  الدددددددجدددددددندددددددة   أعدددددددلدددددددى 

**ولنصددد   مع هللا ومع أنفالدددنا ومع الناس لتحالدددن خاتمتنا ولتفرج  روبنا لف  الح يو الذط  

ْن اأْلَْعَرابن َجاَء إنلَى النَّبن  ُ  أخرجل النالدددا   وبير  َعْن فدددَ َّا ن ْبنن اْلَ ا ن :)أَنَّ َرُجةأ من لَّى َّللاَّ َ ن صدددَ

ُ َعلَْيلن وَ  لَّى َّللاَّ ى بنلن النَّبنَ  صددَ ُر َمعََ  لَيَْوصددَ لََّ  لَ َمَن بنلن َواتَّبَعَلُ اُ َّ  َاَل أَُهاجن لََّ  بَْعَض  َعلَْيلن َوالددَ الددَ

ُ َعلَْيلن َوالَدلََّ  الَدْبيأ  ا َ اَنْا َبْصَو   َبننَ  النَّبنَ  صَدلَّى َّللاَّ ا لَدَاَلَ  َو َاَلَ  لَلُ لَيَْعَ ى أَْصَحاَبلُ َما أَصْدَحابنلن لَلَمَّ

ا َجاَء َ لَعُو ُ إنلَْيلن لَدَاَل َما َهذَا  َالُوا  نالْد    َالَدَملُ لََ  النَّ  ُ   َالَدَ  لَلُ َوَ اَن يَْرَعى َأْ َرُهْ  لَلَمَّ بنَ  صَدلَّى َّللاَّ

ُ َعلَْيلن َوالَدلََّ  لَدَاَل َما َهذَا  َاَل  َالَدْمتُلُ لََ   َاَل َما َعلَى َعلَْيلن َوالَدلََّ  لَيََخذَ ُ لََجاَء بنلن إنلَى النَّبنَ ن   صَدلَّى َّللاَّ

 َ ْ  ل لَيَُموَا لَي اَر إنلَى َحْلدنلن بنالددَ َنن  اتَّبَْعتَُ  َعلَى أَْن أُْرَمى إنلَى َهاُهَنا َوأَفددَ ْ ُخَل اْلَجنَّةَ َهذَا اتَّبَْعتَُ  َولَ ن

 ْ  ُ ُ َعلَْيلن  لَدَاَل إنْن تَصددْ لَّى َّللاَّ وا لن   نتَالن اْلعَُ َون لَيُتنَ  بنلن النَّبنَ  صددَ ُ ْ َ  لَلَبناُوا  َلنيةأ اُ َّ نََ صددُ َ َيصددْ  َّللاَّ



لََّ  أَُهَو ُهَو  َالُ  ُ َعلَْيلن َوالددَ لَّى َّللاَّ اَر لَدَاَل النَّبنَ  صددَ ْ    َحْيُو أَفددَ اَبلُ الددَ لََّ  يُْحَمُل  َْ  أَصددَ نَعَْ   َاَل وا  َوالددَ

  ُ ُ َعلَْيلن َوالَدلََّ  لن  ُجبَّةن النَّبنَ ن صَدلَّى َّللاَّ َ لَصَدَ  َلُ اُ َّ َ فََّنلُ النَّبنَ  صَدلَّى َّللاَّ َعلَْيلن َوالَدلََّ  اُ َّ  َ ََّملُ صَدَ َ  َّللاَّ

ْن صَدَةتنلن اللَُّ  َّ َهذَا َعْبُ َ  خَ  ي أا أََنا لَصَدلَّى َعلَْيلن لََ اَن لنيَما َأَ َر من ا لن  الَدبنيلنَ  لَدُتنَل فَد ن رأ َرَج ُمَ اجن

ي   َعلَى ذَلنَ      َف ن

 

ُ َعْنلُ  وور  َ  َّللاَّ يون الَدْ لن ْبنن ُحَنْيلل َرصدن ُ  -لن  َح ن ْ  ل َبلَّرَلُ َّللاَّ َ اَ  َ بنصدن َ تَعَالَى الفدَّ : "َمْن الَديََل َّللاَّ

َ َ اءن َوإنْن َماَا َعلَى لنَرا َل الفددَ ")َرَوا ُ َمَناصن لن لن    وممفددن ي ل على أن الصدد   يفرج ال روب    اُمالددْ

وعلى اإلنالددان أن يتحرى الصدد   ولو رأى ليل الت ل ة لفيل النجا  ما ور  ل   صددة  عب بن  

مال  ل  تخلفل عن تبو م  ما ل  البخارط ومالدددل  ولي ا أن النب  صدددلى هللا عليل والدددل   ال 

 ر"   ال:  لا: يا رالدددول هللار إن  وهللاا لو جلالدددا ل عب: )ما خلف ر أل  ت ن    ابتعا أ ر

أط –عند  بير  من أهدل الد نيدام لرأيدا أن  الددددديخرج من الدددددخ دل بعدذرم ولدد  أع يدا جد الأ  

ول ن  وهللا لد  علما ل ن ح ات  اليو  ح يااأ  ذب ترصددى بل عن م    -لصدداحةأ و و  ل  اإل ناع

  - ليل علىأط ترصددب  -ليل   على   ليوفدد ن هللا أن يالددخ   عل م ول ن ح ات  ح يو صدد   تج 

إن  ألرجو ليل عفو هللام وهللا ما  ان ل  عذرم وهللاا ما  نا    أ وى وال أيالر ل  حين تخلفا  

: )أما هذا لد  صدد   م للما صدد   مع هللا ومع  -صددلى هللا عليل والددل -عن م  ال رالددول هللا  

ا  الالاعةم لدال تعالى: )لَدَ  تَّاَب رالولل تاب هللا عليلم وأنصل ليل ول  صاحبيل نياا تتلى إلى  ي 

يَن اتَّبَعُو ُ لن  الَداَعةن اْلعاُلْدَر ن   التوبة    يَن َواألَنصَدارن الَّذن رن   إلى  ولل: ١١٧هللا َعلَى النَّبنَ ن َواْلُمَ اجن

يددَن   الددتددوبدددة  ا ن ددن الصدددددددَّ َع  مددَ واْ  ونددُ َو ددُ َّللَاَ  واْ  دددُ اتددَّ واْ  نددُ نمددَ يددَن  ذن الدددَّ ا  أَيددَ دددَ ا      ١١٩)يدددَ

أ ول أنل الب  أن نتخلل بالصدددد   ونرب  أوال نا عليل ولن ن صددددا  ين أما   -***ول  الختا  :

أوال نا لنحن ل     و  لاإلالدة  يوصد  أن تُررس لصديلة الصد   ل  نفوس األ فال حتى يفدبوا  

علي دا و د  ألفوهدا ل  أ وال   وألعدال   وأحوال  م و د  ور  عن عبد  هللا بن عدامر  دال: )جداء 

هللا صدلى هللا عليل والدل  إلى بيتنا وأنا صدب  صدريرم لذهبُا أللعب لدالا أم : يا عب     رالدول

هللام تعال أع ي م لدال رالدول هللا صدلى هللا عليل والدل  : وما أر ان أن تع يلر  الا: أر ا أن 

عدددلددديددد   دددذبدددة   تدددفدددعدددلددد   دددتدددبدددا  لددد   لدددو  إنددد   أمدددا  ادددمدددراأم  دددال:   أعددد ددديدددل 

ل دذ  الحر دة الت  تفعل دا بعض األم داا تدبض يد هدا وتدول للولد : تعدال أع يد م لو  داندا يد هدا 

عدددددلددددديددددد دددددا  دددددذبدددددة    وتددددد دددددتدددددب  لددددد ددددد   ددددداذبدددددةم   لددددداربدددددة 

لانأر  يل يعل  رالدددول هللا صدددلى هللا عليل والدددل  اآلباء واألم اا أن ينفددد وا أوال ه  نفدددي  

ء واألم داا عن هدذ  األمور  يدد الدددددون لي دا الصددددد  م ويتنصهون عن ال دذبم ولو تجداوص اآلبدا

 و الوا: هذ  توالل وهينة؛ لنن األ فال الدددي برون وه  يعتبرون ال ذب هيناأ وهو عن  هللا عأي   

 -أخ  الحبيب :



 

مددعددتدددا   عددو ا  لددمدددا  الددلالدددددددان  ***إن  بدددل  تددحددأ  الصددددددد    لالدددددددانددد   ددول   عددَو  

تدرتدددا    لددداندأدر  ديدل  والفدددددر  الدخديدر  ***لد   لدددل  الدددددلدمدددا  مدددا  بدتددددداصددددد    مدو دددل 

أ ويرص نا اتباعل وأن يرينا البا ل** أاليل هللا   تعالى أن يرينا الحل حدا

 

 نوالف  اء والصالحي جل وعة أن يحفرنا مع النبيين والص يدين    اجتنابل وأاليللبا ةأ ويرص نا  

 وحالن أول   رليدا  

  

*** 

 الفيخ   مال الالي  محمو  محم  الم  ط    - تبل:

 

 إما  وخ يب بوصار  األو ال المصرية 

 


