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القارئ: احلمُد هلِل ربِ  العاملنَي، وصلَّى هللاُ وسلََّم على نبيِ نا حممٍَّد وعلى آِلِه وصحِبِه أمجعنَي، اللَّهمَّ اغفْر 

رنره هللا ععراو وأسرهَنه -السَّرعدُّ  لشيِخنا وللحاضريَن واملستمعنَي. قاَل الشَّيُخ عبُد الررَّنِن نرن رصرر 
ملْيررِد َواِْ ررَمِ  َواِملهرراِ   -فسرريَ  ِننانِرره ِ  يف ِعلررِم العَقاحِررِد َوالتَّ يف كتانِررِه: َفَررتُ  الرررَّمليِم امللررِا الَعررمَّ

 املُستنَرَبطِة ِمن القرآِنَ:
َاِل: َاِل واِفعاِل ومجيِع اِمل  الصدُ  يف اِق

َمَدَح الصادقني، وأ رَب أنَّ الصِ ردَ  ينفرُع أَلَرُه يف الرد نيا واِ ررِأ، وأنَّ ملرْم امل فررَأ قْد أمَر هللاُ ابلصِ دِ  و 
 واِنَر العظيَم.

َْا َمرَع الصَّراِدِقنَي  قاَل ععاو:  َنُر َ َ وَُك َْا ا َْا اعرَُّقر َنرة:}ََي أَير َها الَِّذيَن آَمنُر }َوالَّرِذُّ َنراِب اِبلصِ رْدِ  ، [119]الت
ََن  َوَصدََّ  نِ  ُم اْلُمترَُّق َُ ُرْم ، قال: [33]الزمر:ِه ُأْولَِئَا  ًْ ا ملَّ َََّ َلَهراَن َ ر َا ا َْ َصَدُق رَذا ، [21]حممرد: }فَرَل ََ {

ُ  يَنَفُع الصَّاِدِقنَي ِصْدقُرُهْم  َْ ا.[119]املاحدأ: يَر ًٌأ ند   ، واَِيُت يف مدِح الصِ د  كث
ًٍ، كماو  ٍَر، والصرادُ  ملبيرٌ  إو هللِا،  الصِ دُ  َيهدُّ إو كلِ  ِنرِ  و  أنَّ الهذَب َيهدُّ إو كلِ  شرٍ  وفج

َِ املنزلِة الصدُ . َاُن الشَّرِف واالعتباِر وعل  ملبيٌ  إو عباِد هللِا، ُمعترٌب يف شرِف ديِنِه ودنياُه، نل عن
َُر العظيمُة اليت أشْرَر إليها ِمن امتثاِل أو  َاحُد عظيمة: منها َذه اِم َِل اِنرِر وللصدِ  ف امرِر هللِا وملصر

َاِب العظرريِم وامل فرررِأ، وأنَّ الصررادَ  ينتفررُع نصرردِقِه يف الررد نيا واِ رررِأ، وأنَّرره يرردعَ إو الرررِبِ ، والرررِب   والثرر
َيهررردُّ إو اِنرررِة، وال يَرررزاُل الرنرررُل يصررردُ  ويتحررررََّ الصِ ررردَ  ملررر  ُيهتَرررَ  عنرررَد هللِا صرررديق ا يف أعلرررى 

 اماِت.الدرناِت وأرفِع املق
َالِره  وَمن ُعِرَف حتر يِه للصِ ردِ  ارعفرَع مقاَمرُه عنرَد اَِلرِم، كمرا كراَن مرعفع را عنرَد اِرالِم واسمرألَن النراُ  ِق
َاحِقررِه  وأفعالِرره، وصرراَر لَررُه مرعبررة  عاليررة  يف الشَّرررِف، ومُلْسررُن االعتبرراِر والثنرراِِب اِميررِل، وأَمررَن النرراُ  ِمررن ن

 ومهرِِه وغدرِِه.
َيررِة ال صررُد الصررادَ  إال يف الررذِ روِأ الُعليررا، إْن كرراَن يف مقرراِ  ا فترراِِب  ففررمج مجيررعِ  املقامرراِت الدينيررِة والدني

َا إو إرشررراداعِه وععليِمررره وعفهيِمررره، ِنَّررره  َِل أملرررٍد، واسمرررألَن  َلِررره لقررر والتعلررريِم وا رشررراِد دْ يَعررردِل النررراُ  نق
 أو شهادأ   اصَّة  ثَبتُت اِملهاَ  نشهادعِِه، وإْن أ رَب خبرٍب ُمؤسٌَّس على الصِ د ، وإْن َشِهَد شهادأ  عامَّة  

َُه، ملر َّ لرَ أ طرألَ يف شرمجٍِب ِمرن ولرَا ونرُدوا لَره حممرم   َُه واملوُمر  اصٍ  أو عا ٍ  َوِثَم النراُ  ِرربِِه وعظَُّمر
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َيررة  نبيرررٍع أو شرررراٍِب وإنرررارٍأ أو صررارٍأ أو مَلرررم ٍ  ًِأ صرراحل ا، وإْن عامرررَل النررراَ  معاملرررة  دني  ِمرررن احلقرررَِ  الهبررر
ًَ ُمْرََتِنني. َا لذلَا غ ًِأ، عسانَم الناُ  إو معاملِتِه واسمألن   والص 

وملسُبَا هبذا اُُِلم الذُّ خيضرُع حلسرِنِه وكمالِرِه أَلِبَّراُِب الرنراِل، ويعروُف نهمالِرِه أَرُل الفضرِل والهمراِل، 
َِل، وكمراِل  يِن الَقريِ م الرذُّ َرذا اُِلرُم فهَ ِمن مجلِة الرباَرنِي علرى ِصرْدِ  الرسر مرا نراَِب نِرِه ِمرن َرذا الردِ 
 العظيُم ِمن أ مِقهم، وكل  أ مِقِه على َذا النََّمِط،

َن َعوِ  و ِقه   -عليه الصالة والسالم-كان الشيخ:  كان يُعَرف قبَل النبوِة هبذا العنوواِن  اامنيو،او واوذا ريعبو
ََ يف الصِدو ِ   يف أقوالِه وأفعالِهو نيأنيونن فيما ُُيِبُ  ََ العاليو بهو وفيما يُؤمتَِ عليهو  لَّى هللا عليه وسلََّمو فتبوَّأ املنزلو

 [33]الزنير }َوالَِّذي َجاَء ِِبلصِدْ ِ  َوَ  ََّ  ِبِه{ فكاَن او أ  َ  العامل، عليه الصالة والسالمو واو 
 القارئ: وكل  أ مِقه على َذا النَّمِط، وهللا أعلم.

  لَّى هللا عليه وسلَّمَ الشيخ: 
 القارئ: الشجاعةُ 

حسُبك. الص ُ  نُيعتبن ونيطلوبن يف امقواِل وامفعالو وأعظُم الصِدو   وأولُوه الصِدو ُ  يف ان،وانو يف الشيخ: 
ُِ الصواد  اوو  يِو واملوؤني الشهادري،و وض ُّ ذلوك الناواُ و فاملنوافَوَن اوم أكوذُب النواِب يكوذبون يف أ وِل الو ِد

ووا لوووُمتابعَِ الرسووول عليووه الوو َُ ذي ُيَصوو ِد  ِفعلُووُه قولَووهو فهووو يشووهُ  الشَّووهادري، ويعمووُل  وجِبهووا  لالُ ووا ة واَي
 الصالة والسالم.

 


