
 بسم هللا الرمحن الرحمي

 اخلطبة الأوىل:

س تغفره، ونعوذ ابهلل من رشور أأنفس نا ومن سيئات أأعاملنا، من هيده هللا فال مظل هل، ومن  س تعينه ون ن امحلد هلل، حنمده ون ا 

هل ا   هللا و ده   رشي، هل، وأأشهههأد أأن دد  عبده ورسهههوهل،  ههه  هللا  ليه و   أ هل  يظلل فال هادي هل، وأأشهههأد أأن   ا 

 ا بعد: وأأحصابه وسمل تسلامي كثريا .. أأم

فاتقوا هللا عباد هللا حق التقوى واسهه كسههموا من ا  سههالو ابلعروق الو قا، أأهيا ا:سههلمون: يعلو ا:ر  اب   ان وحسههن اخللق، 

ببيٍت يف أأ   اجلنة :ن حسههن قلقه   -أأي ضههام ا  -وترتقي مزنلته عند هللا ابمجلع بيهنام، قال  ليه الصههالق والسههالو:  أأمي  عمي 

د. واحلمل أأسههههاأ الأقالل ودليل كامل العقل واماالن النفا، وا:تبصهههه  به عظمي العههههان، رفدع ا: نه، دود رواه أأبو دواو 

العاقبة، مريض الفعل، قال شههه يس مسهههالو رمحه املم: احلمل والصهههى    الأذى والعفو عن الظمل أأفأهههل أأقالل أأهل ا نيا 

آمن واتص  به اب:غفرق والآخرق، يبلغ هبا الرجل ما   يبلغه ابلصياو والق  داو وهو من اخلصال اليت حيهبا هللا يف عباده وو د من أ

لونم يفأههههههبم يف الناأ بل رشمفون عهنم رش ،  واجلنة، قال سههههه ب)انه  واا غي الغيل  قال ارين كثري رمحه هللا: أأي   يوعم 

ملو والأميق وقداو وحيتسههه بون ذن عند هللا، وأأحق ا:تصهههفي ابحلمل   الرسهههل، قال الفأهههيل رمحه هللا نبدا  احل  : من أأقالل الأ

اهأ ِم  ي(أ  وببهه بغالو مابصهه  اب ل ميأ أَّوإ ميم لم)م اه  ريَرم
َّ
نإ ا
َّ
ريراهمي  ليه السههالو ابحلمل يف قوهل  ا هو الليل، وهللا أأ ىن    ا  ميم َ حلمل  فمبمبههإ

ىل عبادق هللا جفعلوا ل مٍي  ونوح  ليه السالو دعا قومه ا  رم   ب غوالٍو  م ج  اَ دو َجنوونأ وم آذاهنم اس تمبارا   ليه وقالوا عنه  مم أأ ابعأم يف أ

حفمملم  لهيم أأل  س نة ا   مخسي  اما، وموىس  ليه السالو رماه قومه ابجلنون وحتدوه ابلسحر وأأمتروا  ليه ليقالوه، حفمل  لهيم 

ف ن  -رضبه قومه فأأدموه  -وسهههمل عن نيب من منبدا   فىأأه هللا مما قالوا، واكن عند هللا وجهيا، وحىك النيب  ههه  هللا  ليه

هنم   يعلمون  مافق  ليه، ونبي ا دد  ههههه  هللا  ليه وسهههههمل    الأذى   سههههه  ا و عن وقه ويقول  رر ايففر لقوم ا 

يقول هل: ا ن والسهههه رية من قومه، واكن يقول لعا)عههههة  ريض هللا عهنا   لقد لقدت من قوم، ما لقدت  ومي اجلبال يأأتيه و 

شيئا   بن به  ع بي فعلت، فقال:  بل أأرجوا أأن خيرج هللا من أأ الهبم من يعبد هللا و ده   ي شئت أأن أأطبق  لهيم الأخ

مافق  ليه، ورأأه أأعرايب جفذبه ريردائه جذبة شههديدق حأ أأ ر يف عنقه، وقال محم دد: مرب م من مال هللا ا ي عندن، فالتفت 

ليه النيب  ىل اخلدو، قال أأنا ريض هللا عنه:  - ليه وسمل     هللا -ا  وهو يأ)،، وأأمر هل بعطا ، مافق  ليه. واماد  لمه ا 

عب س ني مفا قال م أأف قط، وأأ ىن النيب    هللا  ليه وسمل    من اتص   -   هللا  ليه وسمل  -قدمت رسول هللا 

ن فد، خصههلتي حي هبام هللا: احلمل والأميق  رواه مسههمل، وأأبو ريمر ريض هللا عنه ابحلمل من الصهه)ابة، فقال لأع عبد القيا  ا 

س بق غريه اب   ان وكامل الصحبة، ومبا حت  به من  فات عظمية فعأد هل الص)ابة بذن، قال معر  ريض هللا عنه : أأبوريمر 

قوي العهههديد هو ا ي  ي أأ مل مين و أأوقر، والعهههةا ة يف قوق القل( و باته، فال رشععع ه قول جاهل و  فعل سهههفده، وال

نفسه عند الغأ(، فدفعل ما يصل)ه، أأما ا:غلور  ي يفأبه فأو ضعي ، والنيب    هللا  ليه وسمل مدح من مي نفسه 

عند الغأ( فقال:  ليا العديد ابلرص ة و لمن العديد من  ي نفسه عند الغأ(  مافق  ليه. واحامتل السفده قري من 

ا  عن اجلاهل قري من معألكته، ومن سمت عن جاهل فقد أأوسعه جوااب  وأأوجعه عقابه، قال رجل الت)يل بصورته، وا  يفأ

ها     ها، فقال هل رضار: لو قلت عبه هار رين القعقا)  ريض هللا عنه : وهللا لو قلت م مسهه بة وا دق لسههمعت مين عبه لرضه

ن كنت م ن   أأكن كام قلتم فغفر هللا تسمع مين وا دق، وش مت رجل الععيب  رمحه هللا  فاجابه بقوهل: ا  ا قلتم فغفر هللا م، وا 

ن، ومن  ههف  عن اخللق عفا هللا عنه. قال رين القمي: يعامل العبد يف ذنوبه مبثل ما يعامل به العبد الناأ يف ذنوهبم، واجلعا  

سهها  ليه.. سهها ه هللا يف ا  سهها ته ا  ته، ومن أأيفىضهه وواو .. من جنا العمل، مفن عفا.. عفا هللا عنه، ومن سههام  أأقاه يف ا 

واو  هللا عنه، ومن اس تقىص.. اس تقىص هللا  ليه. والغأ( مفسد للأقالل والأعامل، وللعقل وا:رو ات، قدل  رين ا:بارن 



مجع لنا حسن اخللق يف لكمة، قال: ترن الغأ(، وترن الغأ( و ية الرسول    هللا  ليه وسمل، جا ه رجل   رمحه هللا : ا 

قال    تغأهه(  فردد مرارا  .. قال    تغأهه(  رواه الب.اري. قال الراوي  ريض هللا عنه  ففمرت  ي قال فقال أأو ههين.. 

ىل قول الباطل وكمت  - هه  هللا  ليه وسههمل  -النيب  ذا الغأهه( عمع البهه لكه والعقل ينقد عند الغأهه( فدىلدي ا  ما قال فا 

سأأن لكم ة احلق يف الغأ( والرىض  رواه النسايئ، و نع من القول يف العدل، احلق. ومن د ا  النيب    هللا  ليه وسمل  أأ

ام بي ا ني وهو يفأههبان  مافق  ليه. وقد خييهه ا:ر  شههيئا من ماهل بسههب(  قال النيب  هه  هللا  ليه وسههمل    يقأههي حم

نصههار    مي)  أأي بعري  الغأهه(، قال جارير  ريض هللا عنه :  مي مع النيب  هه  هللا  ليه وسههمل يف يفعوق ورجل من الأ 

نم  ليه بعض التدلن  أأي تلمع  ليه  فقال لبعريه  لعن، هللا ، فقال رسههول   من هذا الالعن  – هه  هللا  ليه وسههمل  -فامدلم

بعريه  قال: أأمي محمرسهههول هللا قال  ا عل عنه فال تصهههحبنا مبلعون،   تدعوا    أأنفسههها و  تدعوا    أأو دا و  تدعوا    

 موالا،   توافق من هللا سا ة يسأأل فهيا عطا  فيس تجي( لا  رواه مسمل.أأ 

جابه وأأنه رشوهنىا عن ا  ا     نفسه  ذا  ادف سا ة ا  قال ارين رج( رمحه هللا: فأذا لكه يدل    أأن د ا  الغأبان قد عار ا 

ذا يفأهه( ا  نسههان قال ما   يعمل وندو    ما قد يعمل من عقول وا يه أأو قطع رمحه أأو مفارقة  وأأههل وماهل يف الغأهه(، وا 

 وجه أأو قطع ر قه أأو جهران الأحصار هل أأو ا  عتدا     الآخررشن أأو  هههههدور أأقوال  رمة م ه من قذف وسههههه بار وحف  

وأأنوا) من الظمل والعدوان، ويتو  من ذن املم والوحعههههة واحلعن والو دق، وقد يعاق(    ما بدر م ه يف يفأههههبه  ٍد او 

س بار تدفع عنه الغأ(، فأأمر ابلتعوذ تععرشر ، أأو عقوبة يف الآخرق، واكن النيب    هللا  ليه وسمل يأأمر من يفأ( بتعاطي أأ

 من الع يطان لأنه سب( الغأ( والعدوان.

ابهلل رأأى النيب    هللا  ليه وسمل رجال  مغأبا  قد امحر وقه، فقال  ا ين لأ مل لكمة لو قالأا  ه( عنه ما عد، لوقال أأعوذ 

ذا يفأ( أأ دا  من الع يطان الرجمي  مافق  ليه، وهنىا الغأبان عن الالكو سوى مس تعاذه، فقال    هللا  ليه وسمل:  ا 

ع يطان قلق  ن ال ع يطان، وا  ن الغأ( من ال فليسمت  رواه أأمحد، فا ن اكن بقربه ما   توضأأ، قال  ليه الصالق والسالو:  ا 

منا تطفأأ النار اب:ا ،  ذا يفأهههه( أأ دا فليتوضههههأأ  رواه أأمحد، وأأمره ابلتحول عن الأيوة اليت هو  لهيا، قال  ليه من النار، وا  فا 

ذا يفأهه( أأ دا وهو قال فليةلا فا ن ذه( عنه الغأهه( وا   فليأههطجع  رواه أأبوداود، ومن رشف  الصههالق والسههالو  ا 

ومو  النفا و لو املمة الرتفع عن السههههه بار ويف ا  عراا عن اجلاهل عم للعرا وا رشن، هبم اطم ا قم ذم
َّ
ا ومن  هههههفات ا:ىلم ي  وم

ا  ومن يفأ( فعليه أأن يتذكر  مل هللا  ليه، وأأن خيىش عقابه، فقدرق هللا  لي، أأعظم من قدرت،     الم  سم لوونم قمالووا  اه  الَةم

ههق، ولي)ذر  اقبة العداوق ومنتقاو وشهههامتة الأ دا   ليه الغأههه( من الندو واحليه مبصهههابه، وا:ىلمن اخللق وليتذكر ما يىلدي ا 

يستععر  وار العفو وحسن الصف  وأأن ا نيا أأهون من أأن يغأ( لأا، فدقأر نفسه عن الغأ( ومن   رشمن  لامي فعليه أأن 

سه    ذن، اندفع  أبه، وجاهد نف ذا قال  ا:ر  ما يأأمره به يف ست  لامي  ولمين أأحتا ، وا  مل، قال الأح  : ل سه لل)  يدفع نف

ل يم .عنه رش الغأ(، أأعو  اه  أََّعر َا عمن  الَةم َرف  وم لَعو َر اب  ْأمو َفوم وم ذ  الَعم  ذ ابهلل من الع يطان الرجمي  قو

س تغفر هللا م ولا  محما مبا فده من الآمحمت وا كر احلممي، أأقول ما تسمعون وأأ آن العظمي، ونفعين هللا وا  ابرن هللا م ولا يف القرأ

 نه هو الغفور الرحمي.ومجليع ا:سلمي من لك ذن( فاس تغفروه ا  

 

 اخلطبة الثانية:

شأد أأن نبي ا  هل ا   هللا و ده  رشي، هل تعظامي لعأأنه، وأأ حسانه والعمر هل    توفدقه وامانانه، واشأد أأن   ا  امحلد هلل    ا 

 دد عبده ورسوهل،    هللا  ليه و   أ هل وأأحصابه وسمل تسلامي معيدا.



 أأهيا ا:سلمون.. 

أم احل   سا ة الغأ(، وقري الناأ بطي  الغأ(،  يع الرجو) عنه، ورش   يع من يفمرم مل، واحلمل يعرف  س  مَل اجاىن مثرق ال

ذا ريض   خيرجه رضاه من  أبه يف ابطل، ومن ا  أ(   يدقهل يف ذا يف أ(، بطي  الرجو) للرضا، ومن كامل العقل من ا  الغ

ذا جعلت أأخطأأت حق،، وكن سهههأال   ن، ا  محمن والعةةل فا  لينا للقري( والبعيد، والعاقل يدرأأ عن نفسهههه يفأههه( الناأ  حق، وا 

س هتعا  ،أأو تنقد م  هتم أأو تعدي    أأعامملم أأو وقو) يف عرضأم بغيبة أأو هبتان أأو افرتا ، مث ا لموا   ليه من خسرية هبم أأو ا

الئ مم  مم م وم نإ اَّللإ
َّ
لِوا  ملمَيه  أأن هللا أأمرا ابلصالق والسالو    نبده فقال يف  ا التزنيل  ا آمم ووا  م رشنم أ هِيما ا إ  ب  محمم أَّ لِونم  م م النإيب  امهو يوصم

مَسل مي ا  وا ت ب مو ل سم  وم

أوا ابحلق وبه اكنوا يعدلون أأيب ريمر ومعر عامثن  شدرشن، ا رشن ق اللأم  يل وسمل    نبي ا دد، وارىض اللأم عن قلفائه الرا

 ا معأم جبودن وكرم، محم أأكرو الأكرمي.و يل، وعن سائر الص)ابة أأمجعي، وعن

آم ا  مطمون ا رقا  وسائر  سالو وا:سهلمي، وأأذل البهن وا:بهكي، ودمر أأ دا  ا رشن، واجعل اللأم هذا البدل أ اللأم أأعع ا  

أأنت، ربنا  بالد ا:سلمي، اللأم اهدمي لأحسن الأقالل   هيدي لأحس هنا ا   أأنت، وارصف عنا سيهئا   يرصف عنا سيهئا م

ن   تغفر لنا وترمحنا لنمو ن من اخلا رشن.  أأتنا يف ا نيا حس نة ويف الآخرق حس نة، وق ا  ذار النار، ربنا ظلمنا أأنفس نا وا 

مام ا لأدان واجعل معهل يف رضههان وماعه ابلعافدة والصهه)ة العاجةل محمرر العا:ي، ووفق مجيع و ق ا:سههلمي للعمل  هللا وفق ا 

كراو  ريمااب، وحتممي  رش ، محم ذا اجلالل وا  

يتا  ذي القرو ورشهنىي عن الفحعهها  وا:نمر والبغي يعظا لعلا تذكمرون، فاذكروا  عباد هللا: ا ن هللا يأأمر ابلعدل وا  حسههان وا 

 هللا العظمي اجلليل يذكرا، واشمروه    أ لآئه ونعمه رشعدا، و كر هللا أأكى، وهللا يعمل ما تصنعون.


