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  : اخلطبة األوىل
 

إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستتففهه   ونعتواب  هلل  تن رتهوف ننفستنا و تن ستياان نعمالنتا    تن  متده ه  ت   ضت  لته 
.. صتتلهللا ه عليتته  حممتتداع عبتتده وفستتولهنبينتتا   ونرتتمد نن  ال إلتته إال ه وحتتده ال رتته   لتتهن ونرتتمد نو تتن  ضتتل   تت  هتتا ي لتته   

 نصحابه وسلم تسليماع كثريا .وعلهللا آله و 
 

 .ن ا بعد ..  اتقوا ه حق التقوى واستمسكوا  ن اإلس م  لعهوة الوثقهللا 
 

ن ما املسلمون .. رهع ه لعبا ة ننواععا  ن الطاعان والقه ن   ون هان ون ه األ م قبلنتا بعبتا ةت تقتهل العبتد  تن فبته وإىل  
 نثقت  يف  يتزان املت  ن  توم القيا تة  تن خلتقت   تا  تن رت  ت  ":  -عليته الالت ة والست م  -قتا   خلقه هبا  ثق  امليزان  توم القيا تة ..

إن املت  ن ليتدفحب نستن اخللتق  ":  -عليته الالت ة والست م  -فواه الرت ذي   وته ت  يف  فااتته وتز تد يف حستناته .. قتا   " حسن
ال حتقهن  ":  -صلهللا ه عليه وسلم  -.. قا  النيب  ان أب ه  سري  نماوثوابه  تضاعف ولو كفواه نبو  او     "  فاة الالائم القائم
عليته الالت ة  -فواه  ستلم .. وختري اخللتق  تن كتان    نعتا واتالتف هبتا .. قتا   " طلتق ولتو نن تلقتهللا نختاحب بواتهت   ن املعتهو  رتياعا

صتتلهللا ه عليتته  -النتتاا اةنتتة .. ستتا  النتتيب فواه البختتافي   وهتت  نكثتته  تتا  تتدخ   " ع نخ قتتا نحاستتنكمإن خيتتافكم  ":  -والستت م 
فواه الرت ذي   هبتا  كمت  إنتان العبتد   نكمت  املت  ن   " تقوى ه وحسن اخللق "عن نكثه  ا  دخ  الناا اةنة  قا  :  -وسلم 

بيت يف نعلهللا اةنة ملن زعيم ب نان ":  -عليه الال ة والس م  -إناانع نحسنمم خلقاع   ونعلهللا الدفاان يف اآلخهة ملن ن اها .. قا  
: ) الد ن اخللق ..  متن زا  عليت  يف اخللتق زا  عليت  يف التد ن      -فمحه ه  -فواه نبو  او  .. قا  ابن القيم  " حسن خلقه

متتدي هتتدأل ألحستتن األختت   ال  االلمتتم  " تتدعو فبتته يف صتت ته نن  نانتتا  كتتان  قتتو  :  -صتتلهللا ه عليتته وستتلم  -وقتتد كتتان النتتيب 
: ) ال تتتتم  -فمحتته ه  -فواه  ستتلم .. قتتا  ابتن فاتت   " ما إال ننتتتاصتته  عتي ستتياما ال  التته  عتتي ستياألحستنما إال ننتتت   و 

 التقوى إال نسن اخللق   .
 

إن  تتن نحتتبكم إ   ":  -عليتته الالتت ة والستت م  -ونقتتهل النتتاا  نزلتتةع إىل الهستت   تتوم القيا تتة نحستتنمم خلقتتاع .. قتتا   
 وصت  صتحابته هبتا  قتا   -صتلهللا ه عليته وستلم  -فواه الرت ذي   وكتان النتيب  " ا  وم القيا ة نحاسنكم نخ قاع  ي جملسع  ونقهبكم
 -بهمحة ه  -" فواه الرت ذي   وه   نجية  وخالق الناا خبلق حسن  ونتب  السياة احلسنة متحما   تق ه حيثما كنت ا "ملعااب : 

  تفق عليه . " طيبة  إن مل جتد  بكلمةت  ..تق ه ولو بشق متهة ا ":  -الال ة والس م  عليه - ن الناف .. قا  
 

إمنتا  ":  -عليته الالت ة والست م  -للدعوة إىل األخ   الالاحلة .. قتا   -صلهللا ه عليه وسلم  -وبعث ه نبيه حممد  
 فواه نمحد . " بعثت ألمتم صاحل األخ  

  
 عتا قو ته تستعمائة و ست  عا تاع  -عليته الست م  -أبعا  األخ   ومجيلما ؛  نوح  -الس م  عليمم -واتالف الهس  
عليته  -كان كهنتاع .. نتز  بته اتيفان  تهاأ إىل نهلته  جتا  بعجت  ،ت  حنيتذ   وإ،اعيت    -عليه الس م  -صابهاع عليمم   وإبهاهيم 

 -ملن كان سببعا يف غهبته وسجنه : ال تثه   عليكم اليوم   و وسهللا  قا  -عليه الس م  -كان صا   الوعد   و وسف   -الس م 
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نكمت  النتاا نخ قتاع وصتفه ه بقولته :  -صلهللا ه عليته وستلم  -كان حييا ال  ُهى ر ٌ   ن الده .. ونبينا حممٌد   -عليه الس م 
  نشأ وعاش  تحليا بك  خلقت كهميت  بتعدت عن وصفت اب يم   قا  له فا  : ايخري الرب ة    4 –القلم  َوِإنََّ  َلَعلهللا ُخُلقت َعِظيمت 

فات  ه عنته  -فواه  سلم  وكان نكهم اخللق نفساع  ما ف  سائ ع   ونطلقمم وامتاع .. قتا  اه ته  " اباحب إبهاهيم " قا   توااعاع : 
إال تبسم "   ونرتدهم و تا ع .. إن  تهح نحتٌد  تن صتحابته عتا ه   وإن ا تقتده  -صلهللا ه عليه وسلم  -: "  ا فآأل فسو  ه  -

،  بكا  الاليب كهاهة نن  شق علهللا ن ه   ونلينمم طبعاع .. إابا  خ  إىل بيته  سأ  عنه .. وكان نفمحمم قلباع ..  تجوز يف ص ته إابا
ارتف  يف  منة نه  بيته   وكان نعظممم صرباع .. خهج  ن بيته واحلجه علهللا بطنه  ن اةوع  ما ارتتكهللا   ونوستعمم عفتواع .. قاتلته 

نو ههم حلماع .. آاباه قو ه  ستأله  لت  اةبتا  نن  طبتق علتيمم   و  " اابهبوا  أنتم الطلقا  "نعدائه ون  وه وملا  تح  كة قا  نم : 
 تفتق عليته   ومل  ضتهل رتيااع قته بيتده وال  " عليت   له تق وإايحب والعنتف والفحت  "ابل   أىب   وقا  لعائشتة فات  ه عنمتا : 

 كانوا ابا خلتق اتم  ت   -فا  ه عنمم  -ا هنة وال خا  اع .. وعلهللا هذا النمج القوي  ن اإلنان  هلل وعلو اخللق ساف الالحابة 
ابتتدفوا ن تهه   وإابا  -صتلهللا ه عليته وستلم  -إابا ن تههم النتيب  ":  -فات  ه عنته  -قتا  عتهوة  -صلهللا ه عليه وسلم  -النيب 

 فواه البخافي ..  " ون إليه النظه تعظيماع لهتكلم خفضوا نصواهتم عنده   و ا حيد  
إ   ن فسو  ه وال نا  يف عيي  نه   و تا كنتت نطيتق نن ن ت   "  ا كان نحٌد نح   :  -عنه ه  فا  -وقا  عمهو بن العاص 

 فواه البخافي . " ولو سالت نن نصفه  ا نطقت ألأل مل نكن ن   عيي  نه  له  عيي  نه إا الع 
 

: " نبو بكه نحلم  تي  -فا  ه عنه  -قا  عمه  ثاالع يف تبجي  بعضمم بعضا ..  -فا  ه عنمم  -وكان الالحابة 
 تستح   نه امل ئكة حليائه " . -فا  ه عنه  -ونوقه   وعثمان 

 
وبعتتد ن متتا املستتلمون    متتا نكتتهم العبتتد نفستته دثتت  اإلنتتان  هلل و  اثتتة اخللتتق   ونصتت  األختت   التوحيتتد ..  متتن  قتتده مل 

" إن ابتتن اتتدعان )وكتان  تتن فيستتا  قتته   يف :  -صتتلهللا ه عليتته وستلم  -للنتيب  -عنمتتا فاتت  ه  - نتفت  بفتتريه   قالتتت عائشتة 
 خطيات   توم التد ن " اةاهلية   ال  الهحم و طعم املسك   م   نفعه ؟  قا  : إن ابل  لتن  نفعته .. إنته مل  قت   و عتا فل  اغفته  

انوا  عاة خريت إىل الد ن  لقدوة واأل عا  احلميدة  .. نعواب  هلل فواه  سلم .. وإابا حتلهللا املسلمون أبخ   القهآن صلح اجملتم  وك
 .199 -األعها   ُخِذ اْلَعْفَو َوْنُ ْه ِ ْلُعْهِ  َوَنْعِهْح َعِن اْةَاِهِل َ :   ن الشيطان الهايم 

 
  فحب ه   ولكم يف القهآن العظيم   ونفعي ه وإايكم دا  يه  ن اآلاين والذكه احلكيم . 
 الففوف الهحيم .  نقو  قو  هذا   ونستففه ه   ولكم وةمي  املسلم   ن ك  ابن  ؛  استففهوه إنه هو

 
 :اخلطبة الثانية 

 
تا لشتأنه ال إلته إال ه وحتده ال رته   لتهن ونرتمد ن   والشتكه لته علتهللا تو يقته وا تنانته  احلمد هلل علهللا إحستانه     تعظيمع

 . .. صلهللا ه عليه وعلهللا آله وصحبه وسلم تسليماع  ز داع  حممداع عبده وفسولهنبينا ونرمد نن 
 

وعطا  يف الفاقة   وكهم يف العطا    وعفو    إحسان   وبشارة يف ل    خ   امل  ن استقا ة يف   ن ن ما املسلمون .. ن
األخ   بسه : "  -فمحه ه  -قا  ابن املبافحب .. وإحسان للجاف   وبه  لوالد ن   وإ شا  س م   وكلمة طيبة   وتفه ج كهبة   
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م األخت   كمتا قستم األفزا    والقتهآن اتا   ملكتافم األخت   قسَّ  -عز وا   - وه" ..  وكف األابى  وبذ  املعهو    الواه 
 " . القهآن  هكان خلق: "   قالت  -صلهللا ه عليه وسلم  -عن خلق النيب  -فا  ه عنما  -لت عائشة اِ سُ .. وحماسن األعما  

 
تنتتالوا .. وكونتتوا أبخ قمتتم نستتوة لفتتريكم   ام وستتريوا علتتهللا حتتج صتتحابته الكتته    اقتتتدوا بنبتتيكم  لتخلتتق أبختت   القتتهآن 

اَلتلووَن َعلَتهللا ِإنَّ اَّللََّ َوَ َ ِئَكتَتُه  ُ  مث اعلموا نن ه ن هكم  لال ة والس م علهللا نبيه  قتا  يف حمكتم التنز ت  :    السعا ة يف الداف ن
 .. 56األحزال  النَّيبِ  اَي نَ توَما الَِّذ َن آَ ُنوا َصلووا َعَلْيِه َوَسلِ ُموا َتْسِليماع 

 
نيب بكتته  -ن التذ ن قضتوا  حلتتق وبته كتتانوا  عتدلون اللمتم صت  وستتلم علتهللا نبينتتا حممتد   وافح اللمتم عتتن خلفائته الهارتتد 

 . وعن سائه الالحابة نمجع    وعنا  عمم جبو حب وكه   اي نكهم األكه    -وعمه وعثمان وعل  
 
 

    وااع  اللمم هذا البلد آ ناع  طماناع فخا ع  و  ه نعدا  الد ن  وناب  الشهحب واملشهك    اللمم نعز اإلس م واملسلم  
 ب   املسلم  . وسائه

 
ق مجي  والة املسلم  للعم  بكتاب  وحتكيم رهع  اي ابا اةت   وو  ِ   اع  عمله يف فااحب او   اللمم و ق إ ا نا نداحب 

نْتَيا..واإلكهام   . 201البقهة  َحَسَنةع َويف اآلِخَهِة َحَسَنةع َوِقَنا َعَذاَل النَّافِ  فَبتََّنا آتَِنا يف الدو
 

للمتم إان صه  عنتا ستياما ال  الته  عنتا ستياما إال ننتت   ااألحسن األخ   ال  مدي ألحسنما إال ننت   و  نهداناللمم 
 تا همته  نمتا و تا بطتن بهمحتت  اي  بنتا الفت َ وو قنتا للحتق وان ِ   نسأل  التو يق والسعا ة يف الدنيا واآلخهة   اللمتم ننمنتا الالتوال 

 . نفحم الهامح 
 

َمتتتهللا َعتتتِن اْلَفْحَشتتتا  َواْلُمنَكتتتِه َواْلبَتْفتتتِ   َِعُظُكتتتِإنَّ اَّلل َ عبتتتا  ه .. ْم َلَعلَُّكتتتْم  َيَُْ تتتُه ِ ْلَعتتتْدِ  َواإِلْحَستتتاِن َوِإ تَتتتا  اِبي اْلُقتتتْهىَب َو َتنتْ
ولتذكه ه نكترب وه  علتم  تا )      واركهوه علهللا آالئه ونعمته  تز كم  ه العظيم اةلي   ذكهكم     اابكهوا 90النح   َتذَكَُّهونَ 

 .  تالنعون 

 
  


