
 }حط مض خض{  خطبة مجعة:

 اخلطبة األوىل 

دَ  إِنَّ   َمْ نْ  احلْ مَ وَ  ، هُ لَ لَّ  ضِ مُ فَالَ  اهللاَُّ  ْدِ  هيَ نْ  مَ  ، يهِ دِ تَهْ نَسْ وَ هُ  رُ فِ تَغْ نَسْ وَ ينُهُ  تَعِ نَسْ وَ هُ  دُ مَ نَحْ هللاَِِّ 

 . هُ ادِيَ لَ لِلْ فَالَ هَ  يُضْ

هَ إِالَّ اهللاَُّ،  دُ أَنْ الَ إِلَ هَ نَشْ . وَ هُ ولُ سُ رَ هُ وَ بْدُ ا عَ دً َمَّ دُ أَنَّ حمُ هَ نَشْ  وَ

 } َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه{

 جن� يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل{،  ]  ١٠٢[سورة آل عمران:

 ٰى� ٰر ٰذ يي ميىي خي حي جي يه ىه جهمه ين ىن من خن حن
 حب� جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي{  ،]  ١[سورة النساء:  } ٍّ ٌّ
 مخ� جخ مح جح مج حج مث هت ختمت حت جت هب مب خب
 ]  ٧١-٧٠[سورة األحزاب: } جس

 أهيا املسلمون! 

حثّت   عىل  السابق   ديانُ األلقد  رُ إودعت    احلسنِ   القولِ ةُ  اهللا  ،  امجيعً   اهللاِ   سلُ ليه  قال 

 مس� خس� حس جس مخ جخ مح جح مج حج{:  ▐

 مظ حط مض خض� حض جض مص خص حص
 مق� حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع
 . ] ٨٣[سورة البقرة:   } جك



 . سالميُ ا اإل ا ديننُعليهَ   التي حثَّ   مورِ من األ ةَ الطيب  ةَ والكلم  نَ احلس   القولَ إنّ ولذلك ف

خذ  فأ  ةٍ مور عدّ أ عىل    رسائيلَ إ من بني    امليثاقَ   خذَ أنّه أ   ▐  اهللاُ  خيربُ   ة ياآلهذه  ويف  

امليثاقَ  يلتزم أ   منهم  وبتوحيدِ   وان    خذَ أو   ،والضعفاءِ   رحامِ الوالدين واأل  ةَ معامل  واحيسن أن  ه 

 . سنا وقولوا للناس حسنا حُ  للناسِ   وان يقولأ  قَ منهم امليثا

 زت رت{:  ▐قال    ،العظيم  نِ رآا يف القكثريً   احلسنِ   القولِ لقد جاءَ األمرُ بو

[سورة    } مك لك اك يق ىق يف ىف ىثيث نث مث زث يترث ىت نت مت

 جن� يم� ىم� مم� خم� حم� جم� يل� ىل� مل� خل{  :▐وقال    ، ] ٥٣اإلرساء: 

 يي ىي� مي� خي� حي� جي� يه� ىه� مه جه� ين� ىن خنمن حن�
 مت خت حت{  :يف وصف املؤمنني   ▐وقال   ، ] ٤٦[سورة العنكبوت:  } ٰر ٰذ�

 . ] ٦٣[سورة الفرقان:   } حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت

الفهعن  قد هنىقد أمر بالقول احلسن فإنّه   ▐ كام أنه  و  يف   ▐قال  ، فخِ

 مي زي ري ٰى ىنين نن من زن رن مم ام يل ىل{  : حق الوالدين

 . ] ٢٣[سورة اإلرساء:   } جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني

املسلمون!  حثَّ   أهيا  اخلُ   لقد  عىل  كثريا  احلسناحلسن  لقِ االسالم  والقول  قال  ،  ، 

 ىق يف ىف يث نثىث{   يل� ىل مل� خل:  ☻  احممدً   نبيَّه  ا  واصفً   ▐
 . ]٤-١[سورة القلم:}  ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق

  هذا   يفو  ،العظيمِ   لقِ باخلُ   ثنى عليه أو  ☻ ه  رسولَ   ▐ اهللا    مدحَ لقد  و

  ،☻ به ن نقتديَ أ مرنا أ ▐  اهللا نّ أل ؛ةِ الفاضل   خالقِ ىل األ إ   للمؤمنني توجيهٌ 

 . ] ٢١[سورة األحزاب:   } حك� جك� مق حق� مف� خف حف جف{ :▐فقال 



قدوة    ☻، فقد كان  ☻رسول اهللا  يف  لقد كان لكم أسوةٌ حسنةٌ  

يف   قدوةً  حياتِه،  يف  هسريتِ يف  قدوةً  كان  هتربيتِ ،  ولقد    ةً خالقيّ أ  ةً تربويّ   قدوةً   ☻، 

 .☻  هفعالِ أه وقوالِ أيف  ةً شامل

ئلت   ةُ وملّا سُ ائِشَ ولِ اهللاَِّ  ڤ  عَ سُ لُقُ رَ انَ خُ يْفَ كَ :    ☻: كَ الَتْ لِهِ؟ قَ انَ «يفِ أَهْ   كَ

نَ  سَ ا   النَّاسِ   أَحْ قً لُ اقِ خُ وَ َسْ ا يفِ األْ ابً خَّ الَ صَ ا، وَ شً حِّ تَفَ الَ مُ ا وَ شً نْ فَاحِ ْ يَكُ :  ڤ   أَنَسٌ وقال  ،  » ، ملَ

  ِ ولُ اهللاَّ سُ انَ رَ نَ   ☻ «كَ سَ ا»   النَّاسِ   أَحْ لُقً  خُ

سن: $ قال احلسن  . األذ وكفُّ  الند، وبذلُ  الوجهِ  بسطُ  قِ لُ اخلُ  حُ

ابن رجب بِهِ  إ   :$  وقال  ادُ  رَ يُ دْ  قَ ُلُقِ  اخلْ نَ  سْ حُ لُّقُ نَّ  قِ   التَّخَ الَ ،  بِأَخْ ةِ يعَ ِ التَّأَدُّبُ   الرشَّ   وَ

ابِ  تِي  اهللاَِّ  بِآدَ َا  أَدَبَّ   الَّ هُ   هبِ بَادَ ،  يفِ   عِ امَ   كِتَابِهِ اىلَ   قَالَ   كَ عَ ولِهِ   تَ سُ  نن من زن{:  ☻   لِرَ
ةُ   . ]٤} [سورة القلم: ين ىن ائِشَ الَتْ عَ قَ هُ « : ڤ  وَ لُقُ انَ خُ » ☻كَ آنَ رْ قُ  . الْ

يًا   ☻  كانَ ولذلك   زكِّ :  ▐ قال    ، هعىل هديِ   ه وسارَ من به واتبعَ آ ملن    مُ

 ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من{
اجلمعة:   } ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى يف  ، ] ٢[سورة  أفيزكيهم  يف  يزكيهم    م،رها ك 

 م. هخالقِ أو  همسلوكِ يف  يزكيهم م، و اهتعبادم، يزكيهم يف  هل عام يف أ يزكيهم  هتم،  اعتقادا

:والتزكي واألاأل  أدناس  من  التطهريٌ   ةُ السيئعامل  كان  ف،  ةخالق   ☻ لقد 

زكِّ   . احلقِّ  د ودينِ به من اهلُ  بام جاءَ  خالقِ ألل  يًا مُ

املسلمون!  حثَّ   أهيا  اهللالقد  رسولُ  اخلُ كثريً   ☻    عىل  ، احلس   قِ لُ ا  في  ف  نِ

و الصحيحني   رٍ مْ عَ نِ  بْ اهللاِ  بْدِ  عَ نْ  اهللاِ  ¶  عَ ولَ  سُ رَ أَلَ  سَ الً  جُ رَ أَنَّ  أَيُّ    :☻، 



» : ؟ قَالَ ٌ ريْ مِ خَ الَ سْ ِ ،  اإلْ امَ أُ تُطْعِمُ الطَّعَ رَ قْ تَ مَ   وَ الَ ىلَ   السَّ نْ   عَ ،   مَ فْتَ رَ نْ   عَ مَ ْ   وَ »  ملَ فْ رِ عْ ن  تَ ، فتضمّ

 . : القويلِّ والفعيلِّ  احلديث اإلحسانَ إىل اخللقِ بنوعيهِ

   :خالقِ األ   من مكارمِ 
ُ
   القول

ُ
 احلسن

وإ مكارمِ   نَّ هذا  عليه  ف  ،احلسنُ   القولُ   :خالقِ األ  من  احلث  احلثِّ   لٌ داخإنّ  عىل    حتت 

 . لقِ اخلُ  يسءُ  : إنّه اللسان بذيءِ ويقالُ ل ،احلسنِ  لقِ اخلُ 

ةَ  رَ يْ رَ هُ أَيبِ  نْ  اهللاِ    ڤ  عَ ولُ  سُ رَ ئِلَ  سُ  : نْ  ☻قَالَ عَ ثَرِ ،  ا  أَكْ لُ   مَ خِ   النَّاسَ   يُدْ

؟ َنَّةَ الَ ف   اجلْ  «:  قَ وَ قْ نُ   اهللاِ  تَ سْ حُ ُلُقِ   وَ ئِلَ   ،»اخلْ سُ نْ   وَ ثَرِ   عَ ا   أَكْ لُ   مَ خِ ؟  النَّاسَ   يُدْ الَ ف  النَّارَ :  قَ

فَانِ « وَ َجْ جُ   األْ رَ فَ مُ   الْ فَ الْ نْو،  »وَ نِ النَّبِيِّ  ڤه أيضا  عَ :    ☻، عَ لِمُ «قَالَ نْ   املُسْ لِمَ   مَ   سَ

ونَ  لِمُ نْ   املُسْ انِهِ   مِ »   لِسَ هِ دِ يَ كان    خرين سواءٌ ذ عن اآلاأل  عىل كفِّ   احلثَّ   ن احلديثُ فتضمَّ ،  وَ

 ا. ولي� و قَ أا عليً ذ فِ األ

م،    خذُ أوال ي   فال يؤذهيم برضبٍ   ،الناسِ   أذيّةه عن  يدَ إن املسلم احلقَّ ليكفُ    ثمّ   أمواهلَ

 . وال ينمُ  بُ ا وال يغت وال يلعنُ  فال يشتمُ ليكفُ عنهم األذيّة بلسانِه  وإنه 

 . يامنِ يف اإل كاملٌ  قلُ اخلُ  حسنَ  نّ أ ☻خرب رسول اهللا  ألقد  و

 بحقِّ   ه وفاءٌ نَّ أل  ؛كريمٌ   خالقيٌ أ  عملٌ   ▐اهللا    ةِ يف عباد  الصدقَ   نَّ إ  أهيا املسلمون! 

، ودبيواألةِ  املادي   بحقوق الناسِ   وفاءٌ   لناسِ ل  ةِ املعامل  سنَ حُ إنَّ  و،  هعىل عبدِ   ▐اهللا   من  ةِ

كان   ةَ .  اخالقً أهم  حسنُأيامنا  إاملؤمنني    كملَ أثم  رَ يْ رَ هُ أَيبِ  نْ  اهللاِ    ڤ  عَ ولُ  سُ رَ قَالَ   : قَالَ

لُ  «:  ☻ مَ اأَكْ لُقً خُ مْ  نُهُ سَ أَحْ نًا،  إِيامَ نِنيَ  مِ السندي ،  )١(    »املُْؤْ إن    وذلك   :$  قال 

 
 ). ٧٤٠٢واه أمحد ( ر ) ١( 



وبه يتم األمرُ حقَّ   ه، وإىل اخللقِ حقَّ   إىل اخلالقِ   عىل أن يؤديَ   اإلنسانَ   حيملٌ   اخللقِ   حسنَ    هم، 

 . واخللقِ  مع اخلالقِ 

ةَ  و رَ يْ رَ هُ أَيبِ  نْ  اهللاَِّ  ڤ عَ ولُ  سُ رَ قَالَ   : قَالَ  ،☻» ةُ :  لِمَ الكَ يِّبَةُ   وَ قَ   الطَّ دَ ،  صَ ةٌ

ةٌ  قَ دَ يقِ صَ نِ الطَّرِ يطُ األَذَ عَ مِ يُ هُ  ڤعن أيب ذر  ، و)١(.»وَ فَعْ رْ  ☻إىل رسول اهللا   يَ

 : كَ «  قَالَ مُ بَسُّ تَ هِ   يفِ   وَ جْ يكَ   وَ ةٌ   أَخِ قَ دَ ةَ ،  )٢( .»صَ رَ يْ رَ هُ أَيبِ  نْ  اهللاَِّ  ڤ   عَ ولُ  سُ رَ قَالَ   : قَالَ  ،

رِ  : «☻ مِ اآلخِ اليَوْ ِ وَ نُ بِاهللاَّ مِ ؤْ انَ يُ نْ كَ مَ لْ وَ يَقُ لْ ا   فَ ً ريْ وْ   خَ تْ   أَ مُ اسِ  ، و»لِيَصْ نِ النَّوَّ عَ

يِّ  ارِ َنْصَ انَ األْ عَ مْ : ڤ   بْنِ سِ ولَ اهللاِ   قال، قَالَ سُ ُّ : «☻رَ ربِ نُ   الْ سْ ُلُقِ   حُ  .»اخلْ

سنِ اخلُلُقِ   :  اثنني  مرينِ أ  ه يعمُّ نَّ أد  جِ نَ هذا وإننا حني نتأمل يف حُ

اخلُلُقِ   :ولَ األ   مرَ األ  سنِ  اهللا    حُ يتحقّ   ،▐مع  بتحقيقِ الّ إ  قُ وال  اإلأ      سالمِ ركان 

 . يامنِ اإلأركانِ و

سنِ اخلُلُقِ   :الثاين   مرَ األ    نسٍ إو  من جنٍّ   املخلوقاتِ عمومُ  ويدخل يف هذا    ، لقِ مع اخلَ   حُ

 . ومجادٍ  وحيوانٍ 

َّ  يف لفظِهِ  ☻رسول اهللا   مجعَ   حيثُ  هذا احلديثِ   ةَ عظم  وهبذا نعلمُ   . هلَّ كُ  الربِ

 وأستغفر اهللا يل ولكم. 

 
 ). ١٠٠٩) ومسلم (٢٩٨٩واه البخاري (ر ) ١( 
 ). ٨٩١واه البخاري يف األدب املفرد ( ر ) ٢( 



 اخلطبة الثانية

ور عبده  عىل  وسلم  اهللا  وصىل  العاملني  رب  هللا  وصحبه  ساحلمد  آله  وعىل  د  حممّ وله 

 أمجعني. 

 من صور القول احلسن:

ا املسلمون!  اإنّ لأهيُّ ا أذكر بعضً  منها.  لقول احلسنِ صورً

 . رد السالم: احلسنِ   من القولِ ف 

ةَ  رَ يْ رَ نْ أَيبِ هُ ولُ اهللاَِّ  ڤ  عَ سُ : قَالَ رَ الَ هِ،  : «☻، قَ ي نَفْيسِ بِيَدِ الَّذِ لُوا  الَ وَ خُ   تَدْ

َنَّةَ  تَّ   اجلْ نُوا، ى  حَ مِ الَ   تُؤْ نُوا   وَ مِ تَّى   تُؤْ ابُّوا،   حَ َ الَ   حتَ مْ   أَوَ لُّكُ ىلَ   أَدُ ءٍ   عَ ْ ا   يشَ وهُ   إِذَ لْتُمُ عَ ؟   فَ بْتُمْ ابَ َ وا   حتَ   أَفْشُ

مَ  الَ مْ   السَّ يْنَكُ  .»بَ

 . النافعِ   العلمِ  وتعليمُ  عن املنكرِ  والنهيُ  باملعروفِ  مرُ األ: احلسنِ  من القولِ و 

:  :  ] ٨٣[سورة البقرة:  } حط� مض� خض�{:  ▐عند قوله    $  كثريٍ   قال ابنُ   أَيْ

انِبًا،   ُمْ جَ مْ طَيِّبًا، ولينُوا هلَ وهُ لِّمُ لُ كَ خُ يَدْ لِكَ   يفِ   وَ رُ   ذَ َمْ وفِ   األْ رُ يُ   بِاملَْعْ النَّهْ نِ   وَ رِ   عَ وفِ   املُْنْكَ رُ  . بِاملَْعْ

  :  . ▐   اهللاِ  ذكرُ ومن القولِ احلسنِ

ابِرِ عن   بْدِ اهللاَِّ   جَ ولَ اهللاَِّ  قالَ ،  ڤ   بْن عَ سُ تُ رَ عْ مِ : «    ☻: سَ ولُ قُ لُ يَ رِ   أَفْضَ كْ   الذِّ

هَ   الَ  لُ   اهللاَُّ،   إِالَّ   إِلَ أَفْضَ اءِ   وَ عَ دُ   الدُّ ِ  احلَمْ   )١(.»هللاَِّ

 
 . )٣٨٠٠ابن ماجة (،  وصححه   ) ٥٠٣/ ١()، واحلاكم  ٨٣١والنسائي يف "عمل اليوم والليلة " (،  ) ٣٣٨٣) الرتمذي (١( 



بٍ و نْدَ ةَ بْنِ جُ رَ مُ نْ سَ ولُ اهللاِ ڤ  عَ سُ : قَالَ رَ بُّ «:  ☻، قَالَ مِ   أَحَ الَ كَ   اهللاِ   إِىلَ   الْ

عٌ  بَ انَ :  أَرْ بْحَ دُ   اهللاِ،   سُ َمْ احلْ الَ   هللاَِِّ،   وَ هَ   وَ اهللاُ   اهللاُ،   إِالَّ   إِلَ أْتَ أَ   وَ دَ ِنَّ بَ كَ بِأَهيِّ ُّ . الَ يَرضُ ُ ربَ  رواه مسلم.  . »كْ

  :   .▐ ىل اهللاإ  ة الدعو ومن القولِ احلسنِ

 زث� رث� يت� ىت� نت� مت� زت� رت� يب� ىب� نب� مب�{  : ▐قال  
 . ] ٣٣[سورة فصلت:   } نث� مث�

 . قول الصدق  :ومن القول احلسن 

بْدِ اهللاِ نْ عَ ولُ اهللاِ  ڤبن مسعود    عَ سُ رَ : قَالَ  الَ مْ : «☻، قَ يْكُ لَ ،   عَ قِ دْ   بِالصِّ

إِنَّ  قَ  فَ دْ ي   الصِّ ْدِ ،   إِىلَ  هيَ ِّ إِنَّ   الْربِ َّ  وَ ربِ ي   الْ ْدِ َنَّةِ  إِىلَ  هيَ  »اجلْ

 من مثرات القول احلسن: 

ا املسلمون!   . عظيم  ثمراتٍ   احلسنِ  ن للقولِ إأهيُّ  ةً

 . يقي من النار أنّه  فمن ثمرات القول احلسن: 

يّ عن   دِ اتِمٍ    بْن   عَ ولَ اهللاَِّ  ڤ حَ سُ تُ رَ عْ مِ : سَ :    ☻، قَالَ ولُ قُ وا«يَ قُ وْ   النَّارَ   اتَّ لَ   وَ

قِّ  ةٍ،   بِشِ ْرَ نْ   متَ ْ   فَمَ يِّبَةٍ ملَ ةٍ طَ لِمَ بِكَ ِدْ فَ    )١( . » جيَ

 سببٌ لدخول اجلنة.   أنّه  من ثمرات القول احلسن:و 

 
   . )٦٥٦٣ي (واه البخار ر ) ١( 



و   رٍ مْ بْدِ اهللاَِّ بْنِ عَ نْ عَ ولُ اهللاَِّ    ¶عَ سُ : قَالَ رَ َنَّةِ   يفِ إِنَّ  : «☻قَالَ ا   اجلْ فً رُ   غُ

 ا  يُرَ هَ رُ نْ   ظَاهِ ا،  مِ ا  بَاطِنِهَ بَاطِنُهَ نْ  وَ ا مِ هَ رِ يَ  ملَِنْ :  قِيلَ  ،»ظَاهِ ا هِ ولَ   يَ سُ الَ  اهللاَِّ؟   رَ طَابَ  أَ   ملَِنْ «: قَ

النَّاسُ نِيَامٌ  ائِامً وَ بَاتَ قَ ، وَ امَ مَ الطَّعَ أَطْعَ ، وَ مَ الَ   )١(.»الْكَ

 . ▐ اهللا  لنيلِ رضا سببٌ   أنّه  من ثمرات القول احلسن:و 

  ّ ث املُْزينِ َارِ ل بن احلْ ن بِالَ عَ ول اهللا    ،ڤوَ سُ لَّم   الرجل   إِن«:  قَالَ   ☻أَن رَ   ليَتَكَ

ةِ  لِمَ ان   من   بِالْكَ ا  اهللا  رضوَ انَ   مَ م    تبلغ  أَن   يظنّ   كَ هُ هبَا رضوانه إِىلَ يَوْ اىلَ لَ تب اهللا تَعَ ا بلغت يكْ مَ

هُ هبَا   تب اهللا لَ ا بلغت يكْ انَ يظنّ أَن تبلغ مَ ا كَ ةِ من سخط اهللا مَ لِمَ لَّم بِالْكَ إِن الرجل ليَتَكَ يلقاه وَ

م يلقاه وْ   )٢( »سخطه إِىلَ يَ

  الذنوبِ   ةِ ومغفر  عاملِ األ   وصالحِ   ةِ واخلشي  رِ للتذكُّ سببٌ    أنّه   من ثمرات القول احلسن: و 

 . الفتنِ   بوابِ أ وسدِّ  اتِ دَّ املو وزرعِ  اخلصوماتِ  عِ وتقطُّ 

لَ   الَ  ــْ ي ــَ كَ   خ دَ ــْ ــن الُ    ع ــَ م الَ  وَ ــا  دهي ْ ــُ  هت

 

د    عـِ ــْ يُسـ لْ د  مل  إن  النُّطْقُ   فَ عـِ ــْ الُ   يُسـ  احلـَ

نِ اللهم    دِ نِ   ااهْ سَ َحْ قِ   ألِ الَ َخْ ي  الَ   األْ ْدِ ا   هيَ نِهَ سَ َحْ ،  إِالَّ   ألِ فْ   أَنْتَ ِ ارصْ نّ  وَ ا  اعَ يِّئَهَ فُ   الَ   سَ ِ   يَرصْ

نِّي  ا عَ يِّئَهَ  . أَنْتَ   إِالَّ  سَ

 اللهم أعز اإلسالم واملسلمني، وأذل الرشك واملرشكني.  

 وصحبه.  حممد وعىل آلهوسلّم وبارك عىل  ملله ا وصلّ 

 
 . لباين يف صحيح الرتغيبوصححه األ ، محد والطرباين واحلاكمأرواه  ) ١( 
ِْمِذّي َوقَاَل َحِديث حسن َصِحيح َوالنََّساِئّي َواْبن َماَجه َواْبن حَبان ِيف َصِحيحه َواْحلَاِكم ) ٢(   حه. وصحّ َرَواُه َمالك َوالرتِّ


