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 اخلطبة األوىل :

 
، مالنا ، من يهده هللا فال مضل لهحنمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أع، إن احلمد هلل  

صلى هللا عليه وعلى آله  .. ، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله ال إله إال هللا وحده ال شريك لهن وأشهد أ ومن يضلل فال هادي له ،
 وسلم تسليماً كثريا .، ابه وأصح

   
 . السر والنجوى وراقبوه يف التقوى ، حق   -عباد هللا  -أما بعد .. فاتقوا هللا  

 
ه احلسىن ؤ أمسا، فعاله أله الكمال املطلق يف ذاته وصفاته و ، غين بذاته عمن سواه  -سبحانه  -هللا  .. أيها املسلمون 

 ..العال بلغت املنتهى يف العلو واجلالل بلغت الغاية يف احلسن واجلمال وصفاته 
 اوإذا رفع العبد إليه يديه يستحي أن يردمها صفر ، عطاان ما سألناه وأنعم علينا مبا مل نسأله .. أ (الكرمي) –سبحانه  -مسائه ومن أ

ال  ىيد هللا مأل ": الة والسالم قال عليه الص، ه دارة على عباده وال تنقص يف العطاء نرزاقه وخزائأاببه مفتوح ملن دعاه و ، خائبني 
 متفق عليه ، إنه مل يغض ما يف ميينه " فنفق ربكم منذ خلق السموات واألرض أرأيتم ما ، أسحاء الليل والنهار ، تغيضها نفقة 

 
رِيٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الد اِع َوِإَذا َسأََلَك ِعَباِدي َعينِِ فَِإِّنِ قَ : ليس بينه وبني عبده يف طلب حوائجه حجاب .. كرمي قريب من عبده 

  ..186البقرة  .. ِإَذا َدَعانِ 
على قلب  مسعت وال خطرَ  رأت وال أذنٌ  لعبادي الصاحلني ما ال عنيٌ  دتُ دأع ": يف احلديث القدسي .. ويعطي عباده فوق ما متنوا 

  .. متفق عليه"  بشر
قال عليه الصالة ، فأنزل به حوائجك .. ه جزيل ؤ فعطا؛ من سؤال هللا بل يكثر ما شاء ، ذا دعاه أن يقلل املسأله بل هنى عبده إ

يعين يسأله ما يشاء فإن هللا .. يعظم الرغبة ولْ  م املسألةيعزِ ولكن لِ ، يل إن شئت  اللهم اغفرْ :  لْ م فال يقُ " إذا دعا أحدكُ : والسالم 
 .رواه مسلم "  ال يتعاظمه شيء أعطاه

 
، ويضاعف  160نعام األ .. َمن َجاء اِبحلََْسَنِة فَ َلُه َعْشُر َأْمثَاِِلَا: الصاحل القليل ابجلزاء الكثري ويف االجور يثيب على العمل 

وجيازي من أطاعه يف سنني احلياة القصرية ابلنعيم املقيم ، ومن هم حبسنة ومل يعملها كتبت له حسنة كاملة ، أكثر من ذلك ملن يشاء 
 .. -سبحانه  -ؤيتهم لوجهه ويتفضل عليهم بر ، يف اآلخرة 

 .من تاله وعمل به أكرمه هللا ، ن كرمي .. إنه لقرآكرمي   -جل وعال  -وكتابه 
 

أمهات الفضائل العلم : "  -رمحه هللا  -قال شيخ اإلسالم ، والكرم صفة مدح يف االنسان وأمارة على صفاء القلب ونقاء السريرة 
 ..ال يكون يف مؤمن إال رفعه هللا به ، خلري وهو من خصال ا، والدين والكرم والشجاعة 

موا وا السالم وأطعِ فشُ : أأيها الناس  ":  -صلى هللا عليه وسلم  -قال ، وقد حث عليه الصالة والسالم يف مطلع قدومه املدينة 
  ..رواه الرتمذي "  نيام تدخلوا اجلنة بسالم وا وصلوا والناسُ الطعام وصل  
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 والبذلحسن اخللق الكرم :  -رمحه هللا  -وأثقل شيء يف امليزان حسن اخللق ، قال احلسن البصري ، وهو عبادة من العبادات 
 ..رواه الرتمذي  " لفات اممسكً  عطِ  أاللهم  : ويقول آخر ، خلفا  امنفقً  اللهم أعطِ : حدمها أويف صبيحة كل يوم ينزل ملكان فيقول "

طه على فسل   رجل آاته هللا ماال: ال يف اثنتني  إال حسدَ  ": عليه الصالة والسالم قال ، واملسلم يغبط على أدائه تلك العبادة 
 . متفق عليه ي هبا ويعلمها " فهو يقضِ  آاته هللا حكمةً  ورجلٌ ، ه يف احلق تِ كَ هلَ 
 

، خصال األبرار والكرم من شيم الرجال ومن ، عليم حيب العلماء وكرمي حيب الكرماء وحمسن حيب احملسنني  -سبحانه  -وهللا 
 ..وأكرم البشر هم أنبياء هللا 

حسن إكرامهم وذبح ِلم عجل مسني أهنم من املالئكة فأته رسل ربه ببشرى يف صورة بشر ومل يعلم جاء -عليه السالم  -إبراهيم 
  ..فما لبث أن جاء بعجل مسني  ؛وأسرع يف تقدميه ِلم ، وشواه على حجارة حمماة 

َلُهْم قَ ْوَم ِفْرَعْوَن َوَجاءُهْم َرُسوٌل َكِرمٌي : نه كرمي نعته هللا أب -عليه السالم  -وموسى  ، وقال عليه  17الدخان  َوَلَقْد فَ تَ ن ا قَ ب ْ
  ..رواه البخاري "  الكرمي ابنُ  الكرميِ  ابنُ  ابن الكرميِ  هو الكرميُ  ":  -عليه السالم  -الصالة والسالم عن يوسف 

 
 : القط فقال  ل عن شيء  ئِ ما سُ  " ..نفسه كرمية ويده سخية ،  أجود الناس وأحسنهم عطاءً  -ليه وسلم صلى هللا ع -ونبينا حممد 

ولبس بردة ، ال خيشى الفقر  نْ مَ  عطاءَ يعطي  افإن حممدً ؛ وا مُ سلِ : أفرجع إىل قومه وقال ، عطاه إايه أف لنيجببني  اغنمً  سأله رجلٌ ، 
  .. رواه البخاري " عطاه إايهاأف ،رسول هللا فأكسنيها اي !ما أحسنها : فقال رجل ، 
 

وهللا  ": ئة ، قال صفوان ائة مث مامن النعم مث م ئةً ام ةَ أمي بنَ  أعطى صفوانَ  نْي  نَ يف حُ ؛  سوأتتيه الغنائم والعطااي فيوزعها على النا
رواه  " الناس إيل   ما برح يعطيين حىت إنه ألحب   إيل   الناسِ  وإنه ألبغضُ ، ما أعطاّن  -صلى هللا عليه وسلم  -عطاّن رسول هللا  ألقدْ 

انثروه يف املسجد  ": فقال  -صلى هللا عليه وسلم  - به لرسول هللا ِت أُ  مال   عظيم من البحرين وكان أكثرَ  وأاته مالٌ ، مسلم 
ثوبه مث ذهب حيمله فلم يستطع  خذ فحثى يف: قال ، إّن فاديت نفسي وفاديت عقيلة ؛ ايرسول هللا أعطين : ه العباس فقال ءفجا

 . رواه البخاري "  فنثر منه مث احتمله على كاهله، 
 

لو أن يل  ":  -عليه الصالة والسالم  -قال ، ملرضات هللا  أكثر من هذا لبذله ابتغاءً  -عليه الصالة والسالم  -ولو كان عنده 
عليه  -بل كان من كرمه ، متفق عليه "  ن  يْ دَ أرصده لِ  ئاء إال شيثالث ليال وعندي منه شي ما يسرّن أن أيت علي   اً مثل أحد ذهب

 متفق "  عطيتك هكذا وهكذا وهكذاأ قدالبحرين  ان مالُ جاء قدلو  ": قال جلابر .. تيه د ابملال قبل أن أيعِ يَ  -الصالة والسالم 
 

ى وقيصر ، ر يعجر عنه امللوك مثل كس ي عطاءً يعط -صلى هللا عليه وسلم  -كان النيب :"   -رمحه هللا  -قال ابن رجب .. عليه 
ابلصدقة فجاء عمر  -صلى هللا عليه وسلم  -أمر النيب ؛ هم صحابته األفذاذ  -صلى هللا عليه وسلم  -وأكرم الناس بعد نبينا 

ما ضر  ": يا عليه نِ ثْ مُ  -صلى هللا عليه وسلم  -رة وقال له النيب سْ ز جيش العُ وعثمان جه  ، وجاء أبو بكر بكل ماله ، بنصف ماله 
  ..رواه الرتمذي عثمان ما فعل بعد اليوم " 

 
، مي صبيانك إذا أرادوا العشاء أقفلي سراجك ونوِِ : فقال ، صبياّن  ما عندي إال قوتُ : فقالت له زوجته  رجالً  ف أبو طلحةَ وضي  

صلى -أبو طلحة إىل النيب غدا لضيف طعامهم فلما فأكل ا، هنا تصلحه فأطفأته يراين الضيف أهنما أيكالن أفقامت إىل السراج ك
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وكان ابن " متفق عليه ، "  لقد ضحك هللا الليلة أو عجب من فعلكما ":  -عليه الصالة والسالم  -قال له  -هللا عليه وسلم 
  .رواه البخاري "  ال أيكل حىت يؤتى مبسكني أيكل معه -رضي هللا عنهما  -عمر 

 
بنفسه  أفليبد اً عطى هللا أحدكم خري أإذا  " -عليه الصالة والسالم  -قال .. حسان إنفاق على النفس اإلف، بواب متنوعة أوللكرم 

:  -صلى هللا عليه وسلم  -قال النيب .. واإلنفاق على الزوجة والولد مبا يسد حاجتهم من أعظم الوجوه رواه مسلم ، "  وأهل بيته
هلك " أالذي أنفقته على  اً ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجر ، دقت به على مسكني ودينار تص، نفقته يف سبيل هللا أ دينارٌ  "

 . وهو حيتسبها كانت له صدقة  هله نفقةً أوإذا أنفق املسلم على ، رواه مسلم 
 

ان يؤمن ابهلل ك  نْ مَ  ":  -عليه الصالة والسالم  -قال .. وإكرام اجلار من اإلميان ، لكرم والوفاء إكرام صديق الوالدين اومن 
عليه الصالة  -قال .. اجلوار إرسال الطعام إليهم وإشراكهم فيما يطعمه أهله  نسحمتفق عليه ، ومن "  واليوم اآلخر فليكرم جاره

.. ات واألخالق الكرمية ءرواه مسلم ، وضيافة الضيف من املرو "  وتعاهد جريانك ماءها رثفأك اً إذا طبخت مرق ":  -والسالم 
  .متفق عليه "  من كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر فليكرم ضيفه ": -صلى هللا عليه وسلم  - قال النيب

 
اتقوا  ":  -عليه الصالة والسالم  -قال .. فالكلمة الطيبة من السخاء ونوع من العطاء ؛  اً ومن ال مال عنده فليكن كالمه طيب

 -قال .. واإلحسان إىل اآلخرين بتفريج الكروب واِلموم من اجلود ، يه متفق عل " فبكلمة طيبةفمن مل جيد ، النار ولو بشق مترة 
من إعطاء القليل فاحلرمان  ال تستحِ :"  -رضي هللا عنه  -قال علي ، متفق عليه  " كل معروف صدقة  ":  -صلى هللا عليه وسلم 

 -قال ؛ أطوعهم هلل  اً كرم  سوأعظم النا، هللا  وجهُ  هبا دَ صِ كرم األفعال ما قُ أو " .. وال جتنب عن الكثري فإنك أكثر منه ، أقل منه 
قال ؟ من أكرم الناس :"  -صلى هللا عليه وسلم  -، قيل للنيب  13احلجرات  .. ِإن  َأْكَرَمُكْم ِعنَد اَّللِ  أَتْ َقاُكمْ .. : -سبحانه 

من  نْ طاعة ربك وعبادته تكُ على واحرص  ،بنفسك وجاهك  اً بكرم املال وكن كرمي فتحل  ؛ متفق عليه  " أكرمهم أتقاهم ": 
 السعداء الكرماء .

 
 . 272البقرة  َوَما تُنِفُقوْا ِمْن َخرْي  يُ َوف  ِإلَْيُكْم َوأَنُتْم الَ ُتْظَلُمونَ ..  :أعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم 

 
 لذكر احلكيم .او ابرك هللا يل ولكم يف القرآن العظيم ، ونفعين هللا وإايكم مبا فيه من اآلايت 

 
 قول ما تسمعون ، وأستغفر هللا يل ولكم وجلميع املسلمني من كل ذنب ؛ فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . أ

 
 

 اخلطبة الثانية :
 

 ، تعظيًما لشأنه ال إله إال هللا وحده ال شريك لهن وأشهد أ احلمد هلل على إحسانه ، والشكر له على توفيقه وامتنانه ،
 . وسلم تسليماً مزيداً ، صلى هللا عليه وعلى آله وأصحابه  .. حممداً عبده ورسولهنبينا وأشهد أن 
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ودليل حسن ظن ابهلل وهو خصلة بني اإلسراف ، الكرم غطاء املعايب وهو من حماسن الدين ..أيها املسلمون ، أما بعد 
 ، واملكرم من أكرمه هللا 67الفرقان رُِفوا َوملَْ يَ ْقرُتُوا وََكاَن َبنْيَ َذِلَك قَ َواماً َوال ِذيَن ِإَذا أَنَفُقوا ملَْ ُيسْ : -وجل  عز   –قال .. والبخل 
على قدر حاله  كل  ..فاحرصوا على الكرم وحتلوا به  -ولو كان غنيا  -هانه هللا ابملعصية أواملهان من  -ولو كان فقريا  -ابلطاعة 

 من ربكم . فلحوا وتنالوا اخلريَ تُ 
 

ِإن  اَّلل َ َوَماَلِئَكَتُه ُيَصل وَن َعَلى الن يبِِ اَي أَي  َها ال ِذيَن :أن هللا أمركم ابلصالة والسالم على نبيه ، فقال يف حمكم التنزيل  مث اعلموا
هم عن خلفائه الراشدين على نبينا حممد ، وارض اللوابرك .. اللهم صلِِ وسلم  56األحزاب آَمُنوا َصل وا َعَلْيِه َوَسلُِِموا َتْسِليمًا 

وعن سائر الصحابة أمجعني ، وعنا معهم جبودك وكرمك اي  -أيب بكر وعمَر وعثماَن وعليِ   -الذين قضوا ابحلق وبه كانوا يعدلون 
 أكرم األكرمني . 

 
وسائَر بالد رخاء اً مطمئناً اللهم هذا البلد آمن اللهم أعز اإلسالم واملسلمني ، وأذل الشرك واملشركني ، ودمر أعداء الدين ، واجعلِ 

 . املسلمني
 

التوفيق والسعادة يف الدنيا  اللهم إان نسألك. اِلدى لنا  رِ ويسِِ  ، واهدانوأعطنا وال حترمنا ، وأكرمنا وال هتنا ، اللهم زدان وال تنقصنا 
 نْ َيا َحَسَنًة َويف اآلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب الن ارِ رَب  َنا آتَِنا يف الد  ..ووفقنا للحق وجنبنا الفنت ، اللهم أِلمنا الصواب . خرة واآل

 .201البقرة 
 

وحتكيم شرعك اي ذا اجلالل ، اللهم وفق إمامنا ِلداك ، واجعل عمله يف رضاك ، ووفق مجيع والة أمور املسلمني للعمل بكتابك 
 واإلكرام .

 
َهى َعِن اْلَفْحَشاء َواْلُمنَكِر َواْلبَ ْغِي يَِعُظُكْم َلَعل ُكْم َتذَك ُرونَ ِإن  اَّلِلَ أيَُْمُر اِبْلَعْدِل وَ عباد هللا .. النحل  اإِلْحَساِن َوِإيَتاء ِذي اْلُقْرََب َويَ ن ْ

 كم ، ولذكر هللا أكرب وهللا يعلم ما تصنعون .دْ كم ، واشكروه على آالئه ونعمه يزِ اذكروا هللا العظيم اجلليل يذكْر  .. 90

 
 


