دين األخالؽ
خطبة الجمعة :اإلسالـ ُ

للشيخ :د .صالح بن حميد

من المسجد الحراـ ٖٕٔٗ/ٔٔ/ٕٖ :

دين األخالؽ
اإلسالـ ُ
دين األخالؽ"،
ألقى فضيلة الشيخ صالح بن عبد اهلل بن حميد  -حفظو اهلل  -خطبة الجمعة بعنواف" :اإلسالـ ُ

والتي َّ
والمجتمع في الدنيا واآلخرة،
تحدث فيها عن األخالؽ في اإلسالـ ومدى تأثير ُحسن ال ُخلُق على الفرد ُ
تعامل النبي  -صلى اهلل عليو وسلم .-
المطهَّرة على ُحسن ُ
وذكر بعض النماذج من السيرة النبوية ُ

الخطبة األولى
نشئ األُمم ومبيدىاِ ،
الحمد هلل ،الحمد هلل م ِ
طائعا ،وأستعينُو
وباعث ّْ
شاكرا ً
الرَمم ُ
ُ
ُ
ومعيدىا ،أحمده  -سبحانو ً -
ِ
ِ
وأستغفره عاب ًدا ِ
صا ،وأشهد أف سيدنا ونبينا
خاض ًعا ،وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو ُم ّْ
وح ًدا ُمخل ً
ُ
وبارؾ عليو وعلى آلو وأصحابو صال ًة
محم ًدا عب ُد اهلل ورسولو بعثَو ربُّو بدي ِن ّْ
الحق داعيًا وىاديًا ،صلَّى اهلل وسلَم َ
دائما ُمتوالِيًا.
ً
كثيرا ً
وسالما ً
أما بعد:
فأُوصيكم  -أيها الناس  -ونفسي بتقوى اهلل  -عز وجل  ،-فاتقوا اهلل  -رحمكم اهلل َ ،-واتَّػ ُقواْ اللّوَ َويُػ َعلّْ ُم ُك ُم
ِ
عرؼ الدنيا،
يصح العمل ،وبالعمل تُ ُ
الزىدُّ ،
يقوـ ُّ
وبالزىد تُ ُ
اللّوُ [البقرة ،]ٕٕٛ :بالعلم ُّ
ناؿ الحكمة ،وبالحكمة ُ
ِ
ِ
والتوفيق خير ٍ
قائد ،ومن ِ
رض َي بقضاء اهلل لم
ناؿ المنزلة،
ب في اآلخرة َ
ومن َ
ب في اآلخرة ،ومن رغ َ
عرؼ الدنيا رغ َ
ُ ُ
ي ِ
ِ
باب خي ٍر فليُسرِع إليو؛ فإنو ال يدري متى يُغلَ ُق
سخطو أحد ،ومن قنِع بعطاء مواله لم ُ
حسد ،ومن فُتح لو ُ
ُ
يدخلو َ
دونَو.
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دين األخالؽ
خطبة الجمعة :اإلسالـ ُ

للشيخ :د .صالح بن حميد

من المسجد الحراـ ٖٕٔٗ/ٔٔ/ٕٖ :

استَبِ ُقوا
تضمنا ،والقيامةُ تج َمعُنا ،واهلل
يعمنا،
واعلموا أف
والقبور ُّ
الموت ُّ
َ
خير الحاكمين ،فَ ْ
َ
يحكم بيننا وىو ُ
ُ
ال َخ ْيػر ِ
ات إِلَى اهلل َم ْرِجعُ ُك ْم َج ِم ًيعا فَػيُػنَبّْئُ ُكم بِ َما ُكنتُ ْم فِ ِيو تَ ْختَِل ُفوف [المائدة.]ٗٛ:
َ
أيها المسلموفُ ،ح َّجاج بيت اهلل:
ات فَمن فَػر ِ
اؿ فِي
سو َؽ َوالَ ِج َد َ
ْح َّج فَالَ َرفَ َ
وم ٌ َ َ َ
ض في ِه َّن ال َ
يقوؿ اهلل  -عز وجل  :-ال َ
ْح ُّج أَ ْش ُه ٌر َّم ْعلُ َ
ث َوالَ فُ ُ
الز ِاد التَّػ ْقوى واتَّػ ُق ِ
وف يَا أ ُْولِي األَلْبَاب [البقرة.]ٜٔٚ:
ْح ّْج َوَما تَػ ْف َعلُواْ ِم ْن َخ ْي ٍر يَػ ْعلَ ْموُ اللّوُ َوتَػ َزَّو ُدواْ فَِإ َّف َخ ْيػ َر َّ
ال َ
َ َ
مقياس جلِ ّّي من مقاييس االلتزاـ بدين اإلسالـ ،وعنوا ٌف من
التعامل
قواع ُد السلوؾ ومعايير األخالؽ وآداب
ُ
ُ
ومعلَ ٌم من ِ
السمو اإلنساني ،إنها :القواعد واآلداب التي تح ُكم العالقات بين
معالم
الرقِ ّْي
ّْ
ّْ
عناوين ُّ
الحضاريَ ،
وحسن المعا َشرة وسعادة
الناس من كل فئاتهم وطبقاتهم ،قواع ُد
تبع ُ
وآداب َ
ُ
ث على الشعور باألماف والمحبَّة ُ
المجتمع.
ُ

تجمعاتهم تتجلَّى فيهم ىذه المظاىر السلوكية ،والتخلُّق بأخالؽ دينهم،
والح َّجاج في ُجموعهم ،والمسلموف في ُّ
ُ
ِ
أحسن ُمعاملَتَهم قبِلُوه.
أحبُّوه ،ومن
ب إلى الناس َ
َ
وااللتزاـ بتعاليم شرعهم ،ومن تحبَّ َ
وينجذب إليها الكريم ،وي ِ
ِ
حس ُن
كل أحد،
يفه ُمها ُّ
المشتركة التي َ
ُ
ُ
الدماثَة ُ
َ
وحسن ال ُخلُق ىي اللغةُ اإلنسانيةُ ُ
اإلنصات إليها الحكيم.
َ
ِ
ِ
ِ
ذىب َّ ِ
ٍ
ب
خير وسيلة ل َكسب الناسُ ،
السخيمة ،وذو ُ
المروءة الحكيم من يُخاط ُ
وحسن البُشر يُ ُ
الوجوُ الصبوح ُ
الناس بأفعالو قبل أف ي ِ
خاطبَهم بأقوالو.
ُ
َ
الحجيج:
أيها المسلموف ،معاشر َ
والمجتمعية،
المتينة مع الدائرة األُسريَّة ُ
وفي ديننا من التوجيهات والتعليمات ما يبني شبكةً واسعةً من العالقات َ

األشمل.
والدائرة اإلسالمية األوسع ،ثم الدائرة اإلنسانية
َ
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دين األخالؽ
خطبة الجمعة :اإلسالـ ُ

للشيخ :د .صالح بن حميد

من المسجد الحراـ ٖٕٔٗ/ٔٔ/ٕٖ :

أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنُهم ُخلًُقا»؛ أخرجو أحمد ،وأبو داود ،والترمذي.
وفي ديننا كذلكُ « :
ِ
وحسن ال ُخلُق»؛ رواه الترمذي،
تسعُوا
وليس ْعوُ منكم بس ُ
ط الوجو ُ
َ
الناس بأموالكمَ ،
وفي الحديث« :إنكم لن َ
ٍ
بإسناد صحيح.
والحاكم من حديث أبي ىريرة  -رضي اهلل عنو -
وفي الحديث عند مسلم عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص  -رضي اهلل عنهما  -عن النبي  -صلى اهلل عليو

ِِ
ِ
وليأت إلى
ؤمن باهلل واليوـ اآلخر،
وسلم  -قاؿ« :من َّ
ح عن النار ُ
أحب أف يُ َ
زحز َ
ويدخل الجنة فلتأتو منيَّتُو وىو يُ ُ
حب أف يُؤتَى إليو».
الناس الذي يُ ُّ

أمر في الحياة ال يستقيم؛ فما يُالئِ ُم ىذا ال يُالئِ ُم ذاؾ،
والناس معادف وطبقات ومنازؿُ ،
ومعاملتُهم معاملةً واحد ًة ٌ
ُ
ِ
ِ
ِ
يجم ُل مع اآلخر.
ب تلك،
ويحسن مع ىذا ما ال ُ
ب ىذه الفئَة ال يُناس ُ
وما يُناس ُ
ُ
خلق ِو ُشؤوف؛ من ٍ
فالعقوؿ متفا ِوتة ،وال ُفهوـ متبايِنة ،والطّْباعُ متغايِرة ،وهلل في ِ
والد
والناس يُخاطَبوف بما يع ِرفوف؛
ُ
ُُ
ُ ُ
ِ
وحاد الطبع ِ
ٍ
وبارده ،وقر ِ
ٍ
ٍ
وزوج وأخ ،ور ٍ
أشخاص
الصلة وغريبها ،في
يب
ئيس
ومرؤوس ،وسريع ال َفهم وبطيئوّْ ،
وولدٍ ،

ٍ
ورخاءٍ ،
ٍ
وصفات وأحواؿ؛ من َّ
واألرواح جنو ٌد ُمجنَّدة.
وسروٍر،
شد ٍة
وحزف ُ
ُ
ُ

ِ
ِ
ٍ
فاخر
أردت
الحكماء" :إذا َ
َ
وقد قالت ُ
اصطياد السم فضع في سنَّارتك ما يُالئ ُم من طعاـ ،وقد تُالئ ُم الديداف ال ُ
اللحوـ".
أيها المسلموفُ ،ح َّجاج بيت اهلل:
المعامالت
المصطفوية
وىذا
الم َّ
حم ُّ
ٌ
دي والسنةُ النبوية من أنواع ُ
والهدي ُ
عرض لبعض ما ح َفلَت بو السيرةُ ُ
ُ
عز
المصطفى الهادي
البشير ،واصطفاه ربُّو بقولو َّ -
لمختلَف الطبقات والشحصيات؛ كيف وىو ُ
والتوجيهات ُ
ُ
ِ
ِ
ِ ِِ
ِ
شأنُو  :-لََق ْد َجاء ُك ْم َر ُس ٌ
وؼ َّرِحيم
ين َرُؤ ٌ
ُّم َح ِر ٌ
وؿ ّْم ْن أَن ُفس ُك ْم َع ِز ٌيز َعلَْيو َما َعنت ْ
يص َعلَْي ُكم بال ُْم ْؤمن َ
ظ الْ َقل ِ
ْب الَن َفضُّواْ ِم ْن
نت فَظِّا غَلِي َ
نت لَ ُه ْم َولَ ْو ُك َ
[التوبة ،]ٕٔٛ:وقاؿ  -جل وعال  :-فَبِ َما َر ْح َم ٍة ّْم َن الل ِّو لِ َ
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دين األخالؽ
خطبة الجمعة :اإلسالـ ُ

للشيخ :د .صالح بن حميد

من المسجد الحراـ ٖٕٔٗ/ٔٔ/ٕٖ :

ب ال ُْمتَػ َوّْكلِين [آؿ
ت فَػتَػ َوَّك ْل َعلَى الل ِّو إِ َّف اللّوَ يُ ِح ُّ
ك فَا ْع ُ
َح ْولِ َ
استَػغْ ِف ْر لَ ُه ْم َو َشا ِوْرُى ْم فِي األ َْم ِر فَِإذَا َع َزْم َ
ف َع ْنػ ُه ْم َو ْ
عمراف.]ٜٔ٘:
ِ
ِ
حمديُ :معاملتُو مع أىلو ،وسلُوكو في بيتو -
ُ
الم ّْ
الم َّ
تأم ُل في ىذه السيرة النبوية الكريمة والهدي ُ
وأوؿ ما يُواجوُ ُ
عليو الصالة والسالـ .-
ِ
ِ
َّ
ب
بشرا من البشر؛ يفلي ثوبَو ،ويحل ُ
لقد كاف حبيبُنا ونبيُّنا محمد  -صلى اهلل عليو وعلى آلو وصحبو وسلم ً -
ِ
ِ
خرج إلى الصالة؛ أخرجو البخاري ،والترمذي.
حضرت الصالةُ َ
نفسو ،وكاف في مهنة أىلو ،فإذا َ
شاتَو ،ويخد ُـ َ
خيركم ألىلِي»؛ أخرجو الترمذي ،وابن ماجو.
خيركم ألىلو ،وأنا ُ
خيركم ُ
وكاف يقوؿ  -عليو الصالة والسالـ ُ « :-
ِ
الرجولةَ والشخصيةَ في عُ ِ
وتقطيب الجبين ،وإصدار األوامر والنواىي ،وتجنُّب
بوس الوجو،
ُّ
ويظن ُ
بعض الناس أف ُ
وحسن اإلصغاء.
ومبادلَة
َّ
المسرات ُ
باسطة في الحديث مع األىلُ ،
الم َ
ُ

زرع الطويل كاف مسامرةً بين عائشة  -رضي اهلل عنها ِ -
وزوجها محمد رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو
وحديث أـ ٍ
ُ
ُ

ومباسطَة.
وعلى آلو وسلَّم ُ -مؤانسةً ُ

ومن حسن المعاملة :المشاورة في الشؤوف األُسريَّة وغيرىا ،فَِإ ْف أَر َ ِ
صاالً َعن تَػ َر ٍ
اح
اض ّْم ْنػ ُه َما َوتَ َ
ادا ف َ
ُ
ش ُاوٍر فَالَ ُجنَ َ
َ
ُ َ
النبي  -صلى اهلل عليو وسلم  -زوجوُ َّأـ سلَمة في ٍ
شأف كبي ٍر ،وىو :شأ ُف
َعلَْي ِه َما [البقرة،]ٕٖٖ :
وشاور ُّ
َ
َ
َ
شورتها.
الحديبية ،وأخذ بم ُ
ُ
صلح ُ

عظيم ُمزل ِزؿ .-
وشاوَر بر َيرة في قصة اإلفك  -وىو ٌ
حدث ٌ
َ
تأملوا َّ
كسرت
بل َّ
وتفقهوا كيف كاف ُ
تعاملُو  -عليو الصالة والسالـ  -مع أخطاء الناس وغيرة النساء؛ فحين َ
طعاما ،ما كاف من النبي الكريم ذي ال ُخلُق العظيم  -عليو أفضل الصالة
إحدى زوجاتو صحفةَ صاحبتها المملوءة ً
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دين األخالؽ
خطبة الجمعة :اإلسالـ ُ

للشيخ :د .صالح بن حميد

من المسجد الحراـ ٖٕٔٗ/ٔٔ/ٕٖ :

تعامل ٍ
المتناثِر ،وقاؿ:
فجمع
غارت ُّأمكم»،
وأزَكى التسليم  -إال أف
َ
َ
الطعاـ ُ
ّْرا طبائع النساء قائالًَ « :
برفقُ ،مقد ً
َ
بطعاـ ،وإناء ٍ
طعاـ ٍ
بإناء»؛ أخرجو البخاري ،والترمذي.
« ٌ
ٌ
ؤاخذة الغيراء بما يص ُد ُر منها؛ ألنها في تلك الحالة يكو ُف
عدـ ُم َ
يقوؿ الحافظ ابن حجر  -رحمو اهلل " :-وفيوُ :

عقلُها محجوبًا َّ
لشدة الغضب بسبب الغَيرة".

ِ
يقدر عليها ُّ ٍ
َّ ِ
والتسامح فليس
والعفو
والصفح
فق
والضرب
والعنف
يا ىذا! القوةُ
لم ّْ
ُ
والر ُ
ُ
ُ
ُ
والشدة ُ
ُ
كل أحد ،أما الح ُ
ضرب نبيُّكم محمد  -صلى اهلل عليو وسلم
والمروءات العالية واألخالؽ الرفيعة" ،وما
َ
إال لذوي اإلرادات القوية ُ
 امرأ ًة وال خادما إال أف ي ِجاى َد في سبيل اهلل"؛ أخرجو أحمد ،وأبو داود.
ُ
ً
لصبيا ُف؛ فحدّْث عن ِ
حرج:
أما
ُ
األطفاؿ وا ّْ
ىدي نبيّْنا محمد  -صلى اهلل عليو وسلم  -في ذلك وال َ
فرقوف بين أوقات ِ
يظن أف
الج ّْد وأوقات اللعب؛
فالطفل ُّ
التعامل مع الصغار :أنهم ال يُ ّْ
الحظة في ُ
الم َ
ومن دقيق ُ
ُ
ِ
الوقت كلَّو لو ،وقد َّ
بنت بنتو في
رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم -
اإلسالـ ىذه
قدر
المشاعر؛ فها ىو ُ
يحمل َ
َ
ُ
ُ
رفعها؛ متفق عليو.
وضعها ،وإذا قاـ َ
كع َ
الصالة ،فإذا ر َ

والحسن أو الحسين  -رضي اهلل عنهما  -ير ِ
كب على ظهره وىو في
تح ُل َّ
ُ
النبي  -صلى اهلل عليو وسلم  -وير ُ
ُ
الصالة ،فيطيل السجود حتى ِ
همتَو؛ أخرجو أحمد ،والنسائي.
يقض َي
الطفل نُ َ
ُ
ُ ُ
بل وىو يخطب على المنبر جاء الحسن  -رضي اهلل عنو ِ ،-
النبي  -صلى اهلل عليو وسلم
فصعد المنبَرَّ ،
فضمو ُّ
ُ
ُ
ولعل اهلل أف ي ِ
ِ
صل َح على يديو بين فئتين عظيمتين من المسلمين»؛ أخرجو
أسو وقاؿ« :ابني ىذا سي ٌدُ َ َّ ،
ومسح ر َ
َ
أبو داود.
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دين األخالؽ
خطبة الجمعة :اإلسالـ ُ

للشيخ :د .صالح بن حميد

من المسجد الحراـ ٖٕٔٗ/ٔٔ/ٕٖ :

أيها المسلموف:
ومنحهم
يق األيسر
والطر ُ
وحسن رعايتهم ُ
وممازحتُهم ُ
واألقصر واألمتَ ُع إذا قُوبِ َل األطفاؿ والصغار ىو ُمالطفتُهم ُ
ُ
ٍ
محمد  -صلى اهلل عليو وسلم .-
أرحم بالعياؿ من
الحناف واالىتماـ ،وما كاف أح ٌد َ
يجوز أف تشغَل عن مثل ىذا ،فهذا من ج ِ
ملة المسؤوليات والواجبات.
وزحمةُ الواجبات وكثرةُ المسؤوليات ال ُ
ُ
َ
سترض ًعا في عوالي المدينة،
اىيم ابن الرسوؿ  -صلى اهلل عليو وسلم ُ -م َ
أنس  -رضي اهلل عنو " :-كاف إبر ُ
يقوؿ ٌ

فيدخل البيت ويأخذه ويُقبّْػلُو ثم يرجع"؛ رواه
ينطلق ونحن معو،
فكاف رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم -
ُ
ُ
مسلم.
ِ
ِ
ولعب بريء ،وىي لغةٌ سهلةٌ يسيرةٌ في تكاليفها ،عظيمةٌ
ضن دافئٌ ،
التعامل مع الصغار :قبلةٌ حانية ،وح ٌ
ُمفردات ُ
في تأثيرىا.

رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم  -يُقبّْ ُل ِسبطَو
صوُره ذلك الرجل الذي رأى َ
مسكين ىذا الغلي ُ
ظ القاسي حين يُ ّْ
ٌ
الجواب
لت أح ًدا منهم ،فكاف
الحسن  -رضي اهلل عنو  ،-فقاؿَ :أوتُقبّْلوف أطفالَكم؟ إف لي عشرًة من الولد ما قبَّ ُ
ُ
نزع اهللُ الرحمةَ من قلوبكم».
رحم» ،وفي الصورة األخرىَ « :أوأملِك أف َ
يرح ُم ال يُ َ
النبوي« :من ال َ
ِ
الصبي وىو في الصالة َّ
ألمو أف تفتِتن.
بكاء
ف ُمراعا ًة ّْ
خف َ
ّْ
بل إنو  -عليو الصالة والسالـ  -إذا سم َع َ
معاشر ِ
األحبَّةُ ،ح َّجاج بيت اهلل:
جس ُده تماـ التجسيد مقولةُ أنس  -رضي اهلل عنو  -مع رسوؿ اهلل -
ُجراء والعُ َّماؿ فيُ ّْ
التعامل مع ال َخ َدـ واأل َ
أما ُ
ٍ
لشيء فعلتُو لِ َم
عشر سنين ،فما قاؿ لي
صلى اهلل عليو وسلم :-
"خدمت َ
ُ
رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم َ -
ٍ
لشيء لم أفعلو لم لم تفعلو".
فعلتَو ،وال
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دين األخالؽ
خطبة الجمعة :اإلسالـ ُ

للشيخ :د .صالح بن حميد

من المسجد الحراـ ٖٕٔٗ/ٔٔ/ٕٖ :

ٍ
وتأملوا ىذه الحادثة مع ٍ
حاجة لرسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم
أنس في
َّ
أنس نفسو  -رضي اهلل عنو  :-خرج ٌ
صغيرا في سنّْهم ،فاستبطأَهُ النبي  -صلى اهلل عليو
 ،فرأى الصبيا َف يلعبوف في السوؽفانشغل معهم؛ ألنو كاف ً
َ

يلعب مع الصبياف.
وسلم  ،-فخرج
ُ
يبحث عنو فوج َدهُ ُ

يضحك،
بقفاي من ورائي،
قبض
يقوؿ أنس :فإذا ُ
ُ
رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو وآلو وسلَّم  -قد َ
فنظرت إليو وىو َ
َ

أذىب يا رسوؿ اهلل!
فقلت :نعم،
بت ُ
حيث أمرتُك؟»ُ .
أذى َ
فقاؿ« :يا أُنيس! َ
ُ

ىذا ىو الدرس؛ إنسانية ،وتلطُّف ،ورقَّةٌ في النداء« :يا أُنيس» من غير نَػ ْه ٍر ،وال ِ
الصراخ
نفض يدين ،فضالً عن ُّ
والضرب والتعنيف.
وحين شكا رجل ِ
خاد َمو إلى رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم  -قائالً :إنو يُسيءُ ويظلِم ،أفأض ِربُو؟ فقاؿ« :تع ُفو
ٌ
ٍ
مرة»؛ أخرجو أحمد ،وأبو داود ،والترمذي.
كل يوـ سبعين َّ
عنو َّ
نعم ،أيها المسلموف:
ومدايناتهم،
إف من أعظم ما يتجلَّى فيو
ُ
يم األخالؽ :مواقف الناس في ُمعامالتهم وبياعاتهم ُ
آداب ُ
التعامل وكر ُ
ِ
سمحا إذا اقتضى»؛ أخرجو البخاري.
سمحا إذا َ
سمحا إذا قضىً ،
سمحا إذا اشترىً ،
باعً ،
«رح َم اهللُ عب ًدا ً
وإِف َكا َف ذُو عُسرةٍ فَػنَ ِظرةٌ إِلَى مي ٍ
ص َّدقُواْ َخ ْيػ ٌر لَّ ُك ْم إِف ُكنتُ ْم تَػ ْعلَ ُموف [البقرة.]ٕٛٓ:
س َرة َوأَف تَ َ
َ
َْ َ
َ
َْ
كرب يوـ القيامة فلي ّْنفث عن م ِ
سره أف ي ِ
نجيَو اهلل من ِ
ضع عنو»؛ أخرجو مسلم.
عس ٍر أو لي َ
ُ
ُ
«ومن َّ ُ
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دين األخالؽ
خطبة الجمعة :اإلسالـ ُ

للشيخ :د .صالح بن حميد

من المسجد الحراـ ٖٕٔٗ/ٔٔ/ٕٖ :

الحجيج:
معاشر َ
التعامل أماـ مكر الماكرين ،وخيانات الخائنين ،وُكفر الكافرين؛ فقد قاؿ اهلل لنبيو محمد  -صلى اهلل عليو
أما ُ
ب ال ُْم ْح ِسنِين
وسلم َ :-والَ تَػ َز ُ
اص َف ْح إِ َّف اللّوَ يُ ِح ُّ
اؿ تَطَّلِ ُع َعلَ َى َخآئِنَ ٍة ّْم ْنػ ُه ْم إِالَّ قَلِيالً ّْم ْنػ ُه ُم فَا ْع ُ
ف َع ْنػ ُه ْم َو ْ
[المائدة.]ٖٔ:
عاىدات التي عق َدىا النبي  -صلى اهلل عليو وسلم  -مع غير المسلمين ،لرأى فيها من
نظر
الم َ
المسلم إلى ُ
ُ
ولو َ
ِ
صنوؼ التسامح وحسن ِ
العجب:
الجداؿ ُ
ُ
وضروب العفو والصفح ما ال ينقضي منو َ
ُ ُ

آمن ،ومن ألقى السالح فهو ِ
آمن ،ومن أغلق عليو بابو فهو ِ
«من دخل دار أبي سفياف فهو ِ
آمن».
َ
َ
ُ
َ
َ َ
ماضيهم األسود ،وتاريخهم الم ِ
يش يوـ الفتح ،وىم من ىم في ِ
وقاؿ لقر ٍ
ظلم مع رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم
ُ
خ
فاعل بكم؟» .فقالوا :أ ٌ
الم َ
 وأصحابو ،وتعذيب ُستضعفين ،وإيذاء المؤمنين ،لقد قاؿ لهم« :ما تقولوف أني ٌ
ب َعلَْي ُك ُم الْيَػ ْو َـ يَػ ْغ ِف ُر اللّوُ لَ ُك ْم َو ُى َو أ َْر َح ُم
أخ كريم ،فقاؿُ « :
وابن ٍ
كر ٌ
أقوؿ كما قاؿ أخي يوسف :الَ تَػثْػ َري َ
يم ُ
َّ ِ ِ
فأنتم الطُّلَقاء».
الراحمين [يوسف ،]ٜٕ:اذىبُوا ُ

ُبعث لعَّانًا ،وإنما بُِعثت رحمةً»؛
وحين قيل لو :ادعُ على المشركين .فقاؿ  -صلى اهلل عليو وسلم « :-إني لم أ َ
أخرجو مسلم.

وبعد ،عباد اهلل:
طففِ ،
ِ
عيارا ال يُ ّْ
أحبُّوا لغيركم ما تُحبُّوف ألنفسكم ،واكرىوا لغيركم ما تكرىوف
فإليكم ميزانًا ال يختلف وم ً
ِ
ترضونَو ألنفسكم ،وال تقولوا ما ال تُحبُّوف
وارضوا من الناس ما َ
حسن إليكمَ ،
ألنفسكم ،وأحسنوا كما تُحبُّوف أف يُ َ
ِ
الخير مع أىلو ومع غير أىلو؛ فإف لم يكونوا من أىلو
أف يُقاؿ لكم ،وال تظلموا كما ال تُحبُّوف أف تُظلَموا ،وافعلوا َ
فأنتم من أىلو.
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دين األخالؽ
خطبة الجمعة :اإلسالـ ُ

للشيخ :د .صالح بن حميد

من المسجد الحراـ ٖٕٔٗ/ٔٔ/ٕٖ :

يا عبد اهلل:
ٍ
ٍ
ٍِ ٍ
ٍ
قاس
معروؼ
دفعها
ٌ
ىم لمهموـ َّ
لمسلم بذلتَو ،أو ّّ
فرجتَو ،أو ُم ٌ
كم من بليَّة ُمقبِلة َ
حتاج في ضائقة أعنتَو ،ومن َ
وآمرىم بالمعروؼ
ىج َير صنائع المعروؼ في الدنيا
َّ
وخير الناس ُ
أتقاىم ُ
استظل في ظالؿ النعيم في الجنَّةُ ،
وأنهاىم عن المنكر ،وأوصلُهم لذي ِ
ِ
خير ممن لم يُخالِ ِط الناس ولم
رح ِمو ،ومن يُخالِ ُ
ُ
الناس ويصب ُر على أذاىم ٌ
ط َ
يصبِر على أذاىم.
ِ
سنَةُ َوالَ َّ
س ُن فَِإ َذا الَّ ِذي بَػ ْيػنَ َ
ك َوبَػ ْيػنَوُ
السيّْئَةُ ا ْدفَ ْع بِالَّتِي ى َي أ ْ
أعوذ باهلل من الشيطاف الرجيمَ :والَ تَ ْستَ ِوي ال َ
َح َ
ْح َ
َع َداوةٌ َكأَنَّوُ ولِ ّّي ح ِميم (ٖٗ) وما يػلَ َّق ِ َّ ِ
اىا إِالَّ ذُو َح ٍّ
َّك ِم َن
ظ َع ِظيم (ٖ٘) َوإِ َّما يَ َنزغَن َ
صبَػ ُروا َوَما يػُلَ َّق َ
ََ ُ َ
ين َ
َ َ
َ
اىا إالَّ الذ َ
َّ ِ
استَ ِع ْذ بِاللَّ ِو إِنَّوُ ُىو َّ ِ
يع ال َْعلِيم [فصلت.]ٖٙ -ٖٗ :
الش ْيطَاف نَػ ْزغٌ فَ ْ
السم ُ
َ
نفعني اهلل وإياكم بالقرآف العظيم ،وبهدي محمد  -صلى اهلل عليو وسلم  ،-وأقوؿ قولي ىذا وأستغفر اهلل لي
ولكم ولسائر المسلمين من كل ٍ
ذنب وخطيئة ،فاستغفروه ،إنو ىو الغفور الرحيم.

الخطبة الثانية
الحمد هلل ،الحمد هلل جام ِع ِ ٍ
سر العب ُد وما ي ِ
خفيو ،أحمده  -سبحانو  -وأشكره
يعلم ما يُ ُّ
ُ
الناس ليوـ ال ر َ
يب فيوُ ،
عبد م ِ
وأستغفره وأستَهديو ،وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو شهادةَ ٍ
ِ
وق ٍن بقلبِو ُمعلِ ٍن ِبفيو ،وأشهد أف
ُ
ُ
يبيت عند ربّْو ي ِ
طع ُمو
وصاـ
وواصل فكاف ُ
سيدنا ونبينا محم ًدا عب ُد اهلل ورسولُو قاـ بعبادة ربّْو حتى تفطَّرت قدماهُ َ
ُ
َ
ِ
دائما طيبًا ُمبارًكا فيو ،والتابعين ومن تبِ َعهم
وبارؾ عليو وعلى آلو وأصحابو صالةً
ً
وسالما ً
ويسقيو ،صلّى اهلل وسلَّم َ
بإحساف إلى ٍ
ٍ
يوـ لكل امر ٍئ فيو شأ ٌف يُعنيو.
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دين األخالؽ
خطبة الجمعة :اإلسالـ ُ

للشيخ :د .صالح بن حميد

من المسجد الحراـ ٖٕٔٗ/ٔٔ/ٕٖ :

أما بعد:
معاشر األحبةُ ،ح َّجاج بيت اهلل:
التعامل وآدابو :اليقين الجازـ بأنو ال أحد يخلو من العيوب.
ومن ُحسن ُ
يقوؿ سعيد بن المسيّب  -رحمو اهلل " :-ليس من شر ٍ
يف وال ٍ
عالم وال ذي ٍ
عيوب".
فضل إال وفيو
ٌ
ُ
ِ
نقصو لفضلو ،وكم من الناس
ذىب ُ
أكثر من نقصو َ
لكن من الناس من ال ينبغي أف تُذ َكر عيوبُو؛ فمن كاف فضلُو َ

أيت غيرىم ِ
حمدتَّهم.
تن ُق ُدىم ،فإذا ر َ َ

وقد قاؿ نبيُّنا محمد  -صلى اهلل عليو وسلم  -في العالقات الزوجية« :ال يفر ُؾ مؤمن م ِ
ؤمنةً ،إف ك ِرَه منها ُخلُ ًقا
ٌ ُ
َ

ِ
آخر»؛ رواه مسلم.
رض َي منها َ

ينسى زالَّتهم ،ويُ ّْ
أقصر
ذكرىم بأخطائهمُ ،
ُ
ومواجهةُ الناس بأخطائهم ىي ُ
والناس  -رحمك اهلل  -يكرىوف من ال َ
ِ
ظ والعافوف عن الناس.
والمتَّقوف ىم
الكاظموف الغي َ
مسلما ستَػ َره اهللُ ،
ستر ً
طر ٍيق للعداوة ،ومن َ
وتبسمك في ِ
ِ
ِ
وجو أخيك صدقةٌ ،إف استثارةَ العواطف النبيلة
غيرؾ ت ُفز بتقديره ،وابتسم للناس يبتسموا لكُ ُّ ،
وقدّْر َ

يم حكيم لكسبِهم والتأثير فيهم.
من نفوس الناس طري ٌق كر ٌ

ونسب الفضائل لها ،وإلقاء التبِ َعة على اآلخرين ،فما
الحديث عن نفسك
التعامل  -حفظك اهلل  -اجتنِب
َ
وفي ُ
َ
ِ
ِ
المشاع َر ،ومن لم يش ُكر
تجرح
والمقاطَعة في الحديث
َ
الناس ً
ُ
نقصا وش َذ ًرا ،وأحسن اإلنصاتُ ،
تتفاخ ُر بو قد يراه ُ
ٍ
ٍ
ِ
محمالً.
الناس لم يش ُكر اهلل ،وال تظُن َّ
َّن بكلمة َ
وءا وأنت تج ُد لها في الخير َ
خرجت من أحد ُس ً
َ
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دين األخالؽ
خطبة الجمعة :اإلسالـ ُ

للشيخ :د .صالح بن حميد

من المسجد الحراـ ٖٕٔٗ/ٔٔ/ٕٖ :

وبعد:
عواطف أوالً ،ثم ٌ
عقوؿ ثانيًا.
الناس  -وأنت منهم -
ُ
فإف َ
خير فيمن
حس َن ُخلُ ُقو بل َغ درجةَ الصائم القائم،
والمؤمن يألَ ُ
ُ
ف وال يُؤلَف ،وال َ
فاتقوا اهلل  -رحمكم اهلل -؛ فمن ُ

وخير الناس أنفعُهم للناس.
ال يألَ ُ
ف وال يُؤلَفُ ،

ٍ
محمد رسوؿ اهلل ،فقد أمركم بذلك ربُّكم،
المسداة :نبيكم
المهداة ،والنعمة ُ
ىذا؛ صلُّوا وسلّْموا على الرحمة ُ
َّ ِ
ِ
فقاؿ في محكم تنزيلو  -وىو الصاد ُؽ في قِ ِيلو  :-إِ َّف اللَّوَ َوَم َالئِ َكتَوُ يُ َ ُّ
آمنُوا
ين َ
صلو َف َعلَى النَّب ّْي يَا أَيػُّ َها الذ َ
ِ
ِ
يما [األحزاب.]٘ٙ :
َ
صلُّوا َعلَْيو َو َسلّْ ُموا تَ ْسل ً
المجتبى ،وعلى آلو الطيبين
اللهم ّْ
المصطفى ،والنبي ُ
صل وسلّْم وبا ِرؾ على عبدؾ ورسولك نبينا محمد الحبيب ُ

وارض اللهم عن الخلفاء األربعة الراشدين :أبي بكر ،وعمر ،وعثماف،
الطاىرين ،وعلى أزواجو أمهات المؤمنين،
َ

وجودؾ وإحسانك
ٍّ
وعلي ،وعن الصحابة أجمعين ،والتابعين ومن تبعهم بإحساف إلى يوـ الدين ،وعنَّا معهم بعفوؾ ُ
يا أكرـ األكرمين.

أع َّز اإلسالـ والمسلمين ،اللهم ِ
أع َّز اإلسالـ والمسلمين ،اللهم ِ
اللهم ِ
أع َّز اإلسالـ والمسلمينِ ،
وأذ َّؿ الشرؾ
والمشركين ،واخذؿ الطغاة والظلَمة والمالحدة وسائر أعداء الملَّة والدين.
اللهم ِ
آمنَّا في أوطاننا ،وأصلح أئمتنا ووالة أمورنا ،واجعل اللهم واليتنا فيمن خافك واتقاؾ ،واتبع رضاؾ يا رب
العالمين.
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دين األخالؽ
خطبة الجمعة :اإلسالـ ُ

للشيخ :د .صالح بن حميد

من المسجد الحراـ ٖٕٔٗ/ٔٔ/ٕٖ :

اللهم وفّْق إمامنا وولي أمرنا بتوفيقكِ ،
وأع َّزه بطاعتكِ ،
وأعل بو كلمتك ،واجعلو نُصرًة لإلسالـ والمسلمين،
َّ
وألبِسو لباس الصحة والعافيةِ ،
وأم َّد في عُمره على طاعتك ،اللهم وفّْقو ونائبَػ ْيو وإخوانو وأعوانو لما تحب وترضى،
َ

وخذ بنواصيهم للبر والتقوى.
ُ

اللهم وفّْق والةَ أمور المسلمين للعمل بكتابك وبسنَّة نبيك محمد  -صلى اهلل عليو وسلم  ،-واجعلهم رحمةً
لعبادؾ المؤمنين ،واجمع كلمتَهم على الحق والهدى يا رب العالمين.
ألمة اإلسالـ أمر ر ٍ
اللهم وأب ِرـ ِ
ؤم ُر فيو بالمعروؼ ،ويُ َنهى
شد يُ ُّ
أىل معصيتك ،ويُ َ
َ ُ
أىل طاعتك ،ويُه َدى فيو ُ
عز فيو ُ
فيو عن المنكر ،إنك على كل ٍ
شيء قدير.
اللهم إف إخواننا في الصوماؿ ِجياعٌ ِ
فأطعمهم ،وعُراةٌ فاكسهم ،وحفاةٌ ِ
فاحملهم ،اللهم ِ
وارحم
اشف مري َ
ضهمَ ،
ُ
ُ
ميّْتَهم ،اللهم واجمع كلمتَهم ،وأصلِح أحوالَهم ،اللهم وارفَع البأس عن البائسينِ ،
تضررين يا
واكشف َّ
الم ّْ
الضر عن ُ
َ
أرحم الراحمين.
أصلح لنا دينَنا الذي ىو عصمةُ أمرناِ ،
اللهم ِ
وأصلح لنا ُدنيانا التي فيها معا ُشنا ،وأصلِح لنا آخرتَنا التي إليها
شرِ ،
وأحسن عاقبتنا في األمور كلهاِ ،
وأجرنا
معادنا ،واجعل الحيا َة زياد ًة لنا في كل خير،
والموت راحةً لنا من كل ٍّ
َ
ُ
َ
ِ
وعذاب اآلخرة.
من ِخزي الدنيا
اللهم من أرادنا وأراد ديننا وديارنا ووالة أمرنا وعلماءنا وأمننا وأمتنا واجتماع كلمتنا ٍ
سوء اللهم ِ
فأشغلو بنفسو،
َ
َ
َ
َ
َ
َ
تدميرا عليو يا رب العالمين.
تدبيره ً
واجعل كي َده في نحره ،واجعل َ
اللهم عليك باليهود الغاصبين المحتلين ،اللهم عليك باليهود الغاصبين المحتلين فإنهم ال يُعجزونك ،اللهم وأن ِزؿ

بهم بأسك الذي ال يُ ُّ
رد عن القوـ المجرمين ،اللهم إنا ندرأُ بك في نحورىم ،ونعوذ بك من شرورىم.
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دين األخالؽ
خطبة الجمعة :اإلسالـ ُ

للشيخ :د .صالح بن حميد

من المسجد الحراـ ٖٕٔٗ/ٔٔ/ٕٖ :

الغيث وال تجعلنا من القانطين ،اللهم أنت اهلل
اللهم أنت اهلل ال إلو إال أنت ،أنت الغني ونحن الفقراء ،أن ِزؿ علينا
َ
لغيث وال تجعلنا من القانطين ،اللهم أنت اهلل ال إلو إال
ال إلو إال أنت ،أنت الغني ونحن الفقراء ،أن ِزؿ علينا ا َ
أغثنا ،اللهم ِ
أغثنا ،اللهم ِ
الغيث وال تجعلنا من القانطين ،اللهم ِ
أغثنا،
أنت ،أنت الغني ونحن الفقراء ،أن ِزؿ علينا
َ
ِ
غفاراِ ،
درارا ،واجعل ما أنزلتَو قوةً لنا على طاعتك ،وبالغًا إلى
فأرسل
اللهم إنا
نستغفرؾ إنك َ
السماء علينا م ً
كنت َّ ً
َ
ُ

حي ٍن.

مشكورا ،وذنبَهم
مبرورا ،وسعيَهم
حجهم
حجهم ،واجعل َّ
للح َّجاج َّ
للح َّجاج َّ
حجهم ،اللهم ّْ
اللهم ّْ
يسر ُ
يسر ُ
ً
ً
وأحسن منقلبهمِ ،
وأعدىم إلى ديارىم سالمين غانمين مقبولين ،بمنّْك ِ
مغفورا ،اللهم ِ
وجودؾ يا أكرـ األكرمين.
ُ َ
ً
ِ ِ
ِ
ِ
َربػَّنَا آتِنَا فِي ُّ
اب النَّار [البقرة.]ٕٓٔ:
سنَ ًة َوفي اآلخ َرة َح َسنَ ًة َوقنَا َع َذ َ
الدنْػيَا َح َ
سبحاف ربك رب العزة عما ِ
وسالـ على المرسلين ،والحمد هلل رب العالمين.
يصفوف،
ٌ
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