
، وأشهُد يمه ظابهغه وُجودهه العَ ضلهه الس  ه على فَ ، أمحُده سبحانَ يَهدهي َمن يشاُء إىل صراٍط ُمستقيمٍ  احلمُد لله 
ريتُه مه حيمُ له البَ رُّ الرؤوُف الر   ريكَ ه ال شَ وحدَ  إال اللُ  أن ال إلهَ  ن ، وأشهُد أن نبي نا حممًدا عبُده ورسولُه، وخه

ده واخلُُلقه خلقهه ذو الن هج  ، اللهم صلِّ وسلِّم على عبدهك ورسولهك حُممٍد، وعلى آلهه وصحابتهه الَقويه  الر اشه
ُُ  تُ َوَّ  ُُلُّ َوات  ُقوا يَ ْوًما تُ ْرَجُعوَن فهيهه إهىَل الل هه : )الله  عبادَ ، ات  ُقوا اللَ و ، وَمن تبهَعهم بإحساٍن إىل يوم الدين  

َسَبْت َوهُ  أما بعد: ( .. ْم اَل ُيْظَلُمونَ نَ ْفٍس َما َُ  

لما حبثُت هلا عن ُمفرداٍت ومعاين، انكسَر قلمي وعجَز لساين،  ا مشاعُر وأحاسيُس، ألّن  ُلمٌة ..ُ 
،  وليسْت ألفاظاً  ا مواقُف فيها يف الكراريسه العطاءه، ُرُم األخالقه و اُء، وحياٌة فيها  ص فوال بذُل الن فسه إّن 

ا الص داقُة ..    عين الص داقَة احلقيقيَة. أَ بل إّن 

، فأيُّ حياٍة هذه ال، ويشعُر معها اإلنساُن بالدِّ قُة تبعُث يف الن فسه الس عادَة واألمانَ الص دا يت فءه واحلنانه
، وصدَق القائُل:  ليَس فيها صديٌق، ُيشارَُُك مشاعَر الفرحه والضِّيقه

ا     نيا إذا ََل َيُكن ِبه فا ***َسالٌم على الدُّ َصديٌق َصدوٌق َصادهُق الوعده ُمنصه  

 ، ، عبادٌة عظيمٌة ملن أخلَصها لوجهه ذي اجلالله واإلُرامه هل تعلموَن أن  الص داقَة واألخو َة يف اإلسالمه
أْرَصَد اللُ َلُه فَ له يف قَ ْريٍَة ُأْخَرى،  صديقاً اَر ز  َرُجلٍ وامسعوا لرسوله الله صلى اللُ عليهه وسلَم وهو ُُيدُِّث عن 

هْل لَك  قاَل: أُرهيُد أًخا يل يف هذهه الَقْريَةه، قاَل: ،قاَل: أْيَن تُرهيُد؟، -َأْي: َعَلى َطرهيقههه - مَلًكا عَلى َمْدَرَجتهه
ا؟ ليهه عَ   وجل ، قاَل: قاَل: ال، غرَي أينِّ أْحَبْبُتُه يف الله عز   -هل تُريُد منه مصلحًة أو منفعًة؟-، مهن نهْعَمٍة تَ ُرِبُّ

ما أْحَبْبَتُه فهيهه  .فإينِّ َرسوُل الله إلَْيَك، بأن  الل َه قْد أَحب َكُ   

صلحةه هو مم ا عم ْت به اليوَم والعجيُب أننا 
َ
سلمه عظيَم الش كوى، يف أن  صداقَة امل

ُ
جتمعه امل

ُ
نسمُع يف امل

:ألبياته اأيَن األخو ُة اإلسالميُة؟، ويتمثلُّ بو يسأُل أحُدهم ُمتألِّماً: أيَن الص داقُة احلقيقي ُة، بل ، الَبلوى  

إَذا الرِّيُح ماَلْت، َماَل حْيُث ََتيلُ ***  نٌ تلوِّ يف ودِّ امرٍئ مُ  ريَ وال خه   

نَي تَ ُعدُّ وَما أَ  ْخواَن حه لهيلُ َباته قَ َوَلكهن  ُهْم يف الَنائه *** ُهْم ُثَر اإله  



ا عالقٌة ُمرتبطٌة بالت ضحيةه والوفاءه، أيُّها َفرهفقاً بالص داقةه   ،الصِّدقه والس المه هي عالقُة احملبةه و األصدقاُء، فإّن 
تابهه باألخو ةه فقاَل: ) ، حىت أن  الله تعاىل مساها يفُ  ُنوَن ا إهَن َ هي عالقُة الر محةه والعطفه واالحرتامه اْلُمْؤمه

ْسلهمه ، وقاَل عليه الص الُة والس الُم: )(إهْخَوةٌ 
ُ
ْسلهُم َأُخو امل

ُ
ْت بعَدها نظرُة (، امل ، فبعدما  لص داقةه ل املسلمنيَ فتغري 

حاله يفُّ من ُاَن اخلِّلُّ الوَ 
ُ
َُه اللُ: )رَ  قَاَل ُحَذيْ َفُة اْلَعَدوهيُّ  ،املاله بالن فسه والولده و يُفدى ، أصبَح امل اْنطََلْقُت محه

اَن بههه َرَمٌق َسَقْيُتهُ  ، َوَمعهي َشْيٌء مهَن اْلَماءه، َوأَنَا أَُقوُل: إهْن َُ ، فَإهَذا أَنَا بههه، يَ ْوَم اْليَ ْرُموكه َأْطُلُب اْبَن َعمٍّ يله
هه: َأْن نَ َعْم، فَإهَذا أَنَا به  ،فَ ُقْلُت َلُه: َأْسقهيَك؟ ُن َعمِّي َأنه اْنطَلهْق َرُجٍل يَ ُقوُل: آْه، آْه، فََأَشاَر إهيَل  ابْ فََأَشاَر بهَرْأسه

، فَ ُقْلُت: َأْسقهيَك؟ َأَشاَر فََأَشاَر َأْن نَ َعْم، َفَسمهَع آَخَر يَ ُقوُل: آه، آْه، فَ  ،إهلَْيهه، فَإهَذا ُهَو ههَشاُم ْبُن اْلَعاصه
ْئُتُه فَإهذَ  ىَل اْبنه ا ُهَو َقْد َماَت، فَ َرَجْعُت إهىَل ههَشاٍم فَإهَذا ُهَو َقْد َماَت، فَ َرَجْعُت إه ههَشاٌم: َأنه اْنطَلهْق إهلَْيهه َفجه

؟، وماذا َعسى أن هذه (، َفكيَف للبليغه أن َيصَف َعمِّي فَإهَذا ُهَو َقْد َماتَ  ؟.الكلماتُ  تَقولَ الل حظاته  

نيا َطريَق  ُرَك إذا نسيَت، اخلريه، الص ديُق الص احلُ هو الذي ُيضيُء لَك يف الدُّ ُِّ رَت، ويُذ يُعيُنَك إذا ُذ
ما   ُ،  كَ لُ هأَ ، ؟احله الص   األخه  ثلُ مه  وأينَ : األصفهاينُّ  حممدُ  الَ قَ وينصُحَك إذا َغفلَت، ويدعوا لَك إذا مهت 

،  دعو لكَ يَ  ،كَ زنه حبُ  فرد  وهو قد تَ  ،كَ رياثَ مه  قتسمونَ يَ  .رىالث   طباقه أَ  حتتَ  نتَ وأَ يف ظُلمةه الليله  

ْستجابه  غرُي الدُّعاءه *** لُكم  يُهدى جدْ ظرُت فلم أَ ولقد نَ 
ُ
احله الص   امل  

يكم عل): نهُ عَ  اللُ  يَ ضه رَ  البٍ أيب طَ  بنُ  ليُّ عَ  قولُ يَ ، فخرُي األصدقاءه هم الشُّفعاُء، وأما يف اآلخرةه 
َواَل  * َفَما لََنا مهْن َشافهعهنيَ ): اره الن   هله أَ  وله إىل قَ  سمعونَ ال تَ ، أَ نيا واآلخرةه يف الدُّ  ةٌ د  م عه باإلخوان، فإّن  

يمٍ  ما قالَ لذي يشفُع لصاحبهه يوَم القيامةه، (، فَفقدوا الص ديَق الص احلَ اَصدهيٍق محَه ُء اىل: )اللُ تع ُو ال  اأْلَخه
، ولقد صدَق القائُل:(يَ ْوَمئهٍذ بَ ْعُضُهْم لهبَ ْعٍض َعُدوٌّ إهال  اْلُمت قهنيَ   

َرم  وإذا صاَح بَت فاصَحْب َماجداً *** َذا َح  ي  اٍء وَعفاٍف ُو

منعَ  :الَ م، ق عنَ  : لتَ ال *** وإذا قُ  :لتَ قُ  إنْ  ،ال يءه ه للش  ولُ قَ   

لِّ  يل ولكم وللمسلمنيَ  اللَ  ستغفرُ أو  ،ويل هذاقَ  أقولُ  .حيمُ الر   ورُ فه هو الغَ إن   فاستغفروهُ  نبٍ ذَ  منُ   



أن ال  وأشهدُ ، اره هالن   وأطرافَ  الليله  ه آناءَ م يف طاعته لوِبَ قُ  فَ ر  ، وصَ ه األخيارَ الذي اصطفى حملبته  لله  احلمدُ 
 ه ورسولُ مداً عبدُ حمأن  ، وأشهدُ واألبصاره  لوبه القُ  قلبُ له، مُ  ريكَ ه ال شَ وحدَ  إال اللُ  إلهَ 

ُ
 صطفىه امل

وعلى  ،نصارٍ وأَ  ه من مهاجرينَ أصحابه  ، وعلى مجيعه ره األطها ه الطيبنيَ وعلى آله  عليهه  ، صلى اللُ املختارُ 
:أم ا بعدُ ، ارٌ ّنَ  ضاءَ وأَ  يلٌ ل ظلمَ هم ما أَ هم واقتفى آثارَ على ّنجه  من سارَ  مجيعه   

: )ف ُ َعَلى َيَدْيهه امسعوا إىل هذه اآلياته عاً من (، ليَس على ُأصبعهه فقط، بل على يديهه مجيويوم يَ َعضُّ الظ اَله
د ةه  ،شه يْ َلىَت لَْيَتينه َلَْ َأَّت هْذ يَا وَ من ذلَك؟، ) (، وما الذي منَعهُ يَ ُقوُل يَا لَْيَتينه اَّت َْذُت َمَع الر ُسوله َسبهيالً ) الن دمه

ره بَ ْعَد إهْذ َجاَءينه  *ُفاَلنًا َخلهياًل  ُْ  األخطاءه، ولكن هُ ُة الظ اَله مليئٌة بحيا ،(، ال إلَه إال اللُ َلَقْد َأَضل ينه َعنه الذِّ
اَن هلا التأثرُي السيُء يف حياتهه. ا الغلطُة األُرُب الذيُ  ، ألّن   خص  االختياَر اخلاطىَء للص ديقه

ثرُة األرقامه يف جوالهكَ أيُّها احلبيُب ..  ثرٌي و  ،هناَك أصدقاُء وهناَك معارفُ ف ،ال يغرن َكُ  أما فاملعارُفُ 
من و ، انكَ ه زَ حبتَ ، وإن صَ انكَ ه صَ متَ دَ من إذا خَ صادْق األصدقاُء فهم قليٌل، فاعرْف من شئَت، ولكن 

امسْع إىل نصيحةه ، و هاد  سَ  يئةً ها، وإن رأى منك سَ د  عَ  سنةً حَ  نكَ ها، وإن رأى مه د  مَ  للخريه  دكَ يَ  ددتَ إذا مَ 
.(صاحْب إال مؤمًنا، وال يأُْل طعاَمك إال تقيٌّ ال تُ وسلَم وهو يقوُل: )رسوله الله صل ى اللُ عليهه   

ال تزاُل موجودًة، فال ينبغي لنا أن ُنسيَء إىل الص داقةه، ألن نا أخطأنا يف اختياره فالص داقُة احلقيقيُة 
، أو أن نا ُخدعنا فيمن نظنُّه صديقاً وهو جمرُد عابُر سبيٍل يف حياتهنا، ُُ   الص ديقه ناقضى مصلحَته  ،  راَح وترَُ

 تَ ُقْل يف ااجمالسه فإذا َل تفعل، فال، أميناً  احلاً صادقاً ُُملهصاً ناصحاً ُمعيناً َصافياً وفي اً صَ حُمب اً فاخرْت َصديقاً 
.  أن  الص داقَة شيٌء قبيٌح، ولكن ُقل: لقد أخطأُت يف اختياره الص ديقه الص حيحه

، اللهم  أَعز  ءه األنبيا رافقةَ ، ومُ األتقياءه  ياةَ ، وحَ هداءه الشُّ  يتةَ ، ومه عداءه السُّ  يشةَ ، وعه َخرَي األصدقاءه  ارزقنااللهم  
نَي، وَدمِّْر َأعداَء الدِّينه، اللهم  اجعل هذا البلَد آمناً مطمئناً وَسائَر  شُر

ُ
اإلسالَم واملسلمنَي، وأَذل  الشِّرَك وامل

، اللهم  ارفع عنا الغالءَ بالده املسلمنَي، الل ، والس المةه واإلسالمه ، الوباءَ و  هم  أَدْم علينا نعمَة األمنه واإلميانه
 املسلمنيَ  بالده  ائره وعن سَ  ،اصةً نا هذا خَ عن بلده  ،منها وما بطنَ  ما ظهرَ  الفته  ، وسوءَ واحملنَ  الزلَ والز  
هم ليت تعينُ ا الناصحةَ  الصاحلةَ  هيئ هلم البطانةَ  اللهم   ،خريٍ  لكلِّ  ناأمره  والةَ  وفقْ  اللهم  ، العاملنيَ  يا رب   امةً عَ 

َرةه َحَسَنًة َوقهَنا َعَذاَب الن اره ، )م عليهوتدهلُ  على اخلريه  نْ َيا َحَسَنًة َويفه اآلخه .(رَب  َنا آتهَنا يفه الدُّ  




