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 حسن العشرة بين المسلمين

"، والتي حسن العشرة بين المسلمينخطبة الجمعة بعنوان: " -حفظو اهلل  -ألقى فضيلة الشيخ صالح البدير 
ث فيها عن ة وعدم التنازُع فيما بين  حسن الِعشرة بين تحدَّ المسلمين، ووجوِب الُمحاَفظة على أواِصر اأُلخوَّ

 .-صلى اهلل عليو وسلم  -اإلخوان، واستشهَد على ذلك بشيٍء مما ذُِكر في سنة النبي 

 الخطبة األولى

يِّا، ونورًا وشارِِع الشراِئع، ديًنا رضِ بارِئ النََّسم، وُمحِيي الرَِّمم، وُمجِزِل الِقَسم، ُمبدِع البدائع،  ، الحمد هللالحمد هلل
شهادَة ، وأشهد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو ُمِضيِّا، أحمُده وقد أسَبَغ البرَّ الجزيل، وأسبَل الستَر الجميل

عليو وعلى آلو نا وسيدنا محمًدا عبده ورسولو، صلَّى اهلل ، وأشهد أن نبيَّ عبٍد آمَن بربِّو، ورجا العفَو والغُفراَن لذنبو
ين إلى يوم الدين وصحبو  .وأتباعو وِحزبو، صالًة وسالًما دائَمْين ُممتدَّ

 أما بعد، فيا أيها المسلمون:

 َوَأنْ ُتمْ  ِإالَّ  َتُموُتنَّ  َواَل  تُ َقاتِوِ  َحقَّ  اللَّوَ  ات َُّقوا آَمُنوا الَِّذينَ  َأي َُّها يَا، قد نجا من ات ََّقى، وضلَّ من قاَده الهَوىاتقوا اهلل؛ ف
 .[ٕٓٔ: عمران آل] ُمْسِلُمونَ 

 أيها المسلمون:

ال تحُلو الُمخاَلَطة إال بُحسن الَمعاَيشة وأداء ُحقوق الُمعاَشرة وتحقيِق العدل والنََّصَفة في الُمعاَملة، ومن كان في 
، واالسِتقصاُء يُوِرُث إيفاء ما يكون عليو مثلما يكون في حفِظ ما يكوُن لو فقد أنصَف في القضاء وعدَل بالسواء

ُر الُمعاَشرة، ومن نَبَذ وثائَق التعاُيش وقَطَع َمراِبَع التساُمِح وأوحَش مغاِنَي الِعشرة،  االسِتعصاء، والُمعاَسرة ُتكدِّ
 وسلَك طريَق الُمنابَذة والُمبايَ َنة والُمناَزعة فقد سَلَك طريًقا ال يُوِصُل إلى مطلوٍب، وال يهِدي إلى مرغوٍب.
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ن أخطأ طريَق التغاُفِل والتغاِضي والتسُمح كُثر ُمعاُدوه، وقلَّ ُمصاُفوه، وىَجَره ُمِحبُّوه، وزِىَد فيو ُمعاِشُروه، ومن وم
، ووقَع في مهاِوي ُسخِفِو وُحمِقو، رِكَب متَن الُفجور في الدعاَوى جِهَل مواِضَع ُرشده، وتعث ََّر في ُذيُوِل جهِلوِ 

الشكاَوى والُخصومات، واختاَر الجفاَء على اإلخاء، والعداَء على الوالء، والُمخاَشنَة  والُمناَزعات، والكذِب في
 وُتحاِلف فُيخاِلف، وُتالِحق فُيفاِرق.قاِرب فُيحاِرب، تُ ، تُعاِشر فُيعاِسر، و على الُماليَنة

روا، وال تَباَغضوا، وال َتحاَسدوا، ال تقاطَعوا، وال َتدابَ : »-صلى اهلل عليو وسلم  -قوَل نبيِّنا وسيِدنا محمٍد  نِسيَ 
 ؛ متفق عليو.«وُكونوا ِعباَد اهلِل إخوانًا، وال يِحلُّ لُمسلٍم أن يهُجَر أخاُه فوَق ثالثٍ 

 أيها المسلمون:

ومن بسَط للناس فراَش التوقير، ومدَّ لهم بساَط التقدير، والتمَس لهم الُحَجَج والمعاذيَر، ولو مع اإلساءة لو 
اًل.والتقصير؛ ع  اَش في النفوِس ُمعظًَّما، وعلى األلُسِن ُمبجَّ

 ومن يغِوي ال يعَدم على الَغيِّ الئًما ومن يْلَق خيًرا يحَمِد الناُس أمَرهُ 
 - رضي اهلل عنها -واألىُل والقرابُة أوَلى الناِس بُحسن الُمخاَلطة، وجميِل الُمعاَشرة، وليِن الُمعاَملة؛ فعن عائشة 

 ؛ أخرجو الترمذي.«خيرُكم خيرُكم ألىِلو، وأنا خيرُكم ألىلي: »-صلى اهلل عليو وسلم  -اهلل قالت: قال رسول 

، ومن عمَّ أىَلو خيُره َد لهم كنَ َفو؛ فذلك الشهُم الوِفيُّ ُره، وبسَط لهم وجُهُو، ومهَّ ، ووِسَعهم ِبرُّه، وغمَرىم َمي ْ
. ، والُمخاِلُط التقيُّ  والُمعاِشُر السِخيُّ

ت على أىِلو قساَوتُو وشراسُتو، وكُثرت شتامُتو وجهالُتو، فقابَل والَدْيو ومن غُلَظ  طبُعو وعظَُمت فظاظُتو، واشتدَّ
بالصدود والجحود، وعامَل زوجَتو بالتقصيِر والتصغيِر والتحقيِر والتعزيِر، وأوالَده بالتعنيِف والتخويِف واإلذالِل 

وأوغَل في الُمغاَلطة،  والُهجراِن والنُّكراِن؛ فذلك الذي أساَء الُمخاَلطة، واإلىماِل، وذوي قرابَتو بالقطيعِة والصريمةِ 
 ، وخراُب األثَسر والدور.والِغلظُة والَفظاظُة ىي سبُب التباُعد والنُّفور
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َفقِة والُمساَمحة، والرحمِة واإلحساِن، وُحسِن الُمعاشرةِ  ، وجميِل فتعاَملوا بالعطِف واللُّطِف، والرِّفق واللِّين، والشَّ
الُمخاَلطة؛ تُحوزوا على عظيِم اأُلجور والحسنات، وتحَفظوا ُأَسرَكم وُمجتمعاتكم من النِّزاعات والُخصومات، 

تاِت.  والضياِع والشَّ

كان لألوَّابين إنو ىو   ،أقول ما تسمعون، وأستغفر اهلل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنٍب وخطيئٍة، فاستغفروه
 .اغفورً 

 

 الثانية الخطبة

تعظيًما وأشهد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو ، على إحسانِِو، والشكُر لو على توفيقِو وامِتنانِوِ الحمد هلل 
 بواصحأ، صلَّى اهلل عليو وعلى آلو و الداعي إلى ِرضوانِو ه ورسولونا محمًدا عبدُ نا وسيدَ وأشهد أن نبيَّ ، ِلشأنِو

 .اإخوانِِو، وسلَّم تسليًما كثيرً و 

 أما بعد، فيا أيها المسلمون:

 َلُكمْ  ُيْصِلحْ ( 0ٓ) َسِديًدا قَ ْواًل  َوُقولُوا اللَّوَ  ات َُّقوا آَمُنوا الَِّذينَ  َأي َُّها يَااتقوا اهلل وراِقبوه، وأطيُعوه وال تعُصوه، 
 .[0ٔ ،0ٓ: األحزاب] َعِظيًما فَ ْوزًا َفازَ  فَ َقدْ  َوَرُسوَلوُ  اللَّوَ  يُِطعِ  َوَمنْ  ُذنُوَبُكمْ  َلُكمْ  َويَ ْغِفرْ  َأْعَماَلُكمْ 

 أيها المسلمون:

َر، وأساَء المقاَل، وولَغ  َر وصغََّر، وجرََّح وشهَّ َر، وحقَّ َر وتجب َّ ومن خالَط الناَس فتعاَظَم وتطاوَل، وفخَر وتاَه، وتكب َّ
َفِو والطَّيِش، ونِسَي الفضَل في األعراِض واستطاَل، وأكَل األمواَل بُطرِق المكِر واالحِتيال، وتعامَل بالحُ  مِق والسَّ
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وأنكَر الجميَل، وآَذى العباَد وأفسَد في البالد؛ فقد كتَب على نفِسِو ُسبًَّة ال تَبَلى، وِخزايًة ال تُنَسى، ونقمًة ال تُردُّ، 
.  وعذابًا ال ُيصدُّ

«. أَتدرون من الُمفِلس؟»قال:  أنو - صلى اهلل عليو وسلم -عن رسول الهدى  - رضي اهلل عنو -فعن أبي ىريرة 
إن الُمفِلَس ِمن أمتي: : »-صلى اهلل عليو وسلم  -قالوا: الُمفِلُس ِفينا َمن ال درَىَم لو وال َمتاع. فقال رسول اهلل 

َمن يأتي يوم القيامة بصالٍة وصياٍم وزكاٍة، ويأتي وقد شتَم ىذا، وقَذَف ىذا، وأكَل ماَل ىذا، وسَفَك دَم ىذا، 
ىذا؛ فُيعَطى ىذا من حسناتِِو، وىذا من حسناتِو، فإن فِنَيت حسناتُو قبل أن يُقَضى ما عليو ُأِخَذ من  وضربَ 

 ؛ أخرجو مسلم.«خطاياىم فطُرَِحت عليو، ثم طُِرح في النارِ 

ك المردُّ ، وتخلَّصوا من المظالِم والحقوِق، وتحلَّلوا ممن ظلمُتم أو آَذيْتم قبل ذل-أيها المسلمون  - فاتقوا اهلل
 الذي ال َمحيَص عنو، وال مفرَّ منو، وال رجعَة بعده.

 صلَّى اهلل عليو بها عشًرا. ؛ فمن صلَّى عليو صالًة واحدةً طُرِّا ثم صلُّوا وسلِّموا على أحمَد الهادي شفيِع الوَرى

 صلُّوا عليو وسلِّموا تسليًما للخلِق ُأرِسل رحمًة ورحيًما
طوِة والِعقاِب، الشافِع الُمشفَِّع يوم  محمدٍ  نا وسيِدناعلى نبيِّ اللهم صلِّ وسلِّم  بشيِر الرحمِة والثواِب، ونذيِر السَّ

السنَّة الُمتََّبعة: أبي بكٍر، وعمر، وعثمان،  وارَض اللهم عن خلفائو األربعة أصحابِ  الِحساِب، اللهم صلِّ عليو،
، وعن سائر   ، وعنَّا معهم بمنِّك وكرمك وُجودكحساٍن إلى يوم الدينأجمعين، وتابِعيهم بإ ةِ صحابالو  لِ اآلوعليٍّ

 .أكرم األكرمينيا وإحسانك 

اللهم أِعزَّ اإلسالم والمسلمين، اللهم أِعزَّ اإلسالم والمسلمين، اللهم أِعزَّ اإلسالم والمسلمين، وأِذلَّ الشرك 
 .يا رب العالمين والمشركين، ودمِّر أعداء الدين
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ناصًرا وُمعيًنا، وُمؤيًِّدا وظهيًرا، اللهم انُصرىم  سوريةناصًرا وُمعيًنا، اللهم ُكن ألىلنا في  وريةساللهم ُكن ألىلنا في 
الُمفِسدين، اللهم انُصرىم على الطغاة الُمفِسدين، والظَلمة  ، اللهم انُصرىم على الطغاةالُمفِسدين على الطغاةِ 

 .الُمعتدين

عذاَبك ورِجَزك وسَخَطك إلَو أنِزل عليهم اللهم ليك بالقتَ َلة الُمجرمين، اللهم عليك بالقتَ َلة الُمجرمين، اللهم ع
د جمَعهم، الحقِّ يا رب العالمين، اللهم  َتهمو فرِّق شمَلهم، اللهم بدِّ  .يا قوي يا عزيُز يا رب العالمين أذِىب قوَّ

، زعزِعاللهم أرِنا فيهم قُ وَّ  ، دمِّرىم تدميًرا، وال تجعل لهم في وِليّ هم يا تك، اللهم أرِنا فيهم ُقدرتك، زلزِلهم يا قويُّ
 وليِّا وال نصيًرا. األرضِ 

 يا رب العالمين.في سورية من القوِم الظالمين اللهم نجِّ إخواننا 

ر المسجَد  اللهم عليك باليهود الغاِصبين، والصهاينِة الغاِدرين، اللهم عليك بهم فإنهم ال يُعِجزونك، اللهم طهِّ
 يهود يا قويُّ يا عزيُز يا رب العالمين. األقصى من رِجسِ 

اللهم أِدم على بالد الحرمين الشريفين أمَنها ورخاَءىا وِعزَّىا واستقراَرىا، ووفِّق قادَتها لما فيو ِعزُّ اإلسالم وصالُح 
 المسلمين.

 يا عظيُم. ووفِّق إماَمنا ووليَّ أمرنا خادَم الحرمين الشريفين ووليَّ عهده لما تحبُّ وترضى يا كريمُ 

 اللهم ُعمَّ باألمن والرخاِء واالستقرار جميَع أوطاِن المسلمين.

اللهم أِغثنا، اللهم أِغثنا، اللهم أِغثنا، اللهم أنِزل علينا الغيَث وال تجعلنا من القاِنطين، اللهم ُسقيا رحمة، اللهم 
 ُسقيا رحمة، ال ُسقيا عذاٍب وال ىدٍم وال غَرق.
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قك، اللهم إنا خلٌق من خلقك، فال تمَنع عنَّا بذنوبِنا فضَلك، اللهم اسِقنا واسِق الُمجِدبين، اللهم إنا خلٌق من خل
أجمعين، اللهم ُجد علينا برحمتك وإحسانك، وتفضَّل علينا  - صلى اهلل عليو وسلم -وفرِّج عنَّا وعن أمة محمٍد 

 كرمين.بغيِثك وِرزقك وُجوِدك وامِتناِنك يا أرحم الراحمين ويا أكرم األ

 .ارحم موتانا، وعاِف ُمبتالنا، وُفكَّ أسرانا، وانُصرنا على َمن عادانا يا رب العالميناللهم 

 عباد اهلل:

ْحَسانِ  بِاْلَعْدلِ  يَْأُمرُ  اللَّوَ  ِإنَّ  َهى اْلُقْرَبى ِذي َوِإيَتاءِ  َواإْلِ ُرونَ  ُكمْ َلَعلَّ  يَِعُظُكمْ  َواْلبَ ْغيِ  َواْلُمْنَكرِ  اْلَفْحَشاءِ  َعنِ  َويَ ن ْ  َتذَكَّ
 .[0ٓ: النحل]

 اهلل أكبر، واهلل يعلم ما تصنعون. يذكركم، واشكروه على نعمو يزِدكم، ولذكرُ  الجليلَ  فاذكروا اهلل العظيمَ 

 


