
حسن اللق
15.04.11

 الخطبة الولى

.فاتقوا ا تعالى وأطيعوه، واحذروا عقابه فل تعصوه: أما بعد

 أيها المسلمون، اعمل$$وا أن الس$$لم ج$$اء لتحقي$$ق غاي$$ة عظيم$$ة، وج$$اء ليق$$وم بمهم$$ة
 و	ٱع�ب�د�وا� ٱلل�ه	: جسيمة، أل وهي القيام بحق ا تعالى وحقوق الخلق، لقول ا تع$$$$الى

 و	ل6 ت�ش�ر�ك!وا� ب�ه$ ش	ي�ئا, و	ب�ٱل�و�ل$د	ي�ن� إ�ح�س	��نا, و	ب�ذ$ى ٱل�ق!ر�ب	ى� و	ٱل�ي	ت	��م	ى� و	ٱل�م	س	��ك$ي� و	ٱل�ج	ار� ذ$ى ٱل�ق!ر�ب	ى� و	ٱل�ج	��ار� ٱل�ج�ن���ب�
�ح$ب� ب�ٱل6ن�ب� و	ٱب�ن� ٱلسBب�يل� و	م	ا م	ل6ك6ت� أ6ي�م	��ن�ك!م� إ�ن� ٱلل�ه	 ل6 ي�ح$ب> م	ن ك6ان6 م�خ�ت	ال, ف6خ�ورا,�Bٱلص	36: النس$$$$$اء[ و[، 

 وما سوى هذه الغاية من عJمران الرض، وتشريع الحدود، وكف الظل$$م ونح$$و ذل$$ك، فه$$و
 تابع للغاية الكبرى، التي هي الوفاء بحق ا وحقوق الخلق، ووسيلة إلى هذه الغاي$$ة،

.وتمهيد إليها

 والخلق الحسن أساس القيام بحق ا وحقوق الخلق، والخلق الحسن باليم$$ان أص$$ل
 الوفاء بحق ا وحق العباد، وبذلك ترفع الدرجات وتكفر السيئات، عن عائشة رضي ا

إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درج$$ة الص$$ائم((:  يقولسمعت رسول ا : عنها قالت  
م$$ا م$$ن((:  ق$$ال، وع$$ن أب$$ي ال$$درداء رض$$ي ا عن$$ه أن الن$$بي   ]  1  [رواه أبو داود ))القائم  

 شيء أثقل في مي$$زان العب$$د الم$$ؤمن ي$$وم القيام$$ة م$$ن حس$$ن الخل$$ق، وإن ا يبغ$$ض
، ف$$الخلق الحس$$ن ه$$و  ]  2  [)حديث حس$$ن ص$$حيح: (رواه الترمذي وقال ))الفاحش البذيء  

.جماع الخير كله

 والخلق الحسن هو كل صفة حميدة في الشرع والعق$$ل المس$$تقيم، وق$$ال بع$$ض أه$$ل
 الخلق الحسن بذل الندى وك$$ف: "، ويقال"الخلق الحسن بذل الخير، وكف الشر: "العلم
".الذى

 والقول الجامع للخلق الحسن هو كل ما أمر ا به، وترك كل ما نه$$ى ا عن$$ه، ك$$المر
 ب$$التقوى والخلص والص$$بر والحل$$م والن$$اة والحي$$اء والعف$$ة والغي$$رة وب$$ر الوال$$دين وص$$لة
 الرحام والرحمة وإغاثة المله$$وف والش$$جاعة والك$$رم والص$$دق وس$$لمة الص$$در والرف$$ق
 والوفاء والمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحسن الجوار والتواضع والتحمل والس$$ماحة
 والمان$$ة ومجانب$$ة المك$$ر والغ$$در والخيان$$ة والخديع$$ة والف$$واحش والمنك$$رات وخب$$ائث
 المش$$روبات وخب$$ائث المآك$$ل والك$$ذب والبهت$$ان والش$$ح والبخ$$ل والجب$$ن والري$$اء والك$$بر

.والعجب والظلم والعدوان والحقد والغل والحسد والبعد عن التهم ونحو ذلك

 والخلق الحسن ينفع المؤمن في الدنيا والخرة، ويرفع درجته عن$$د رب$$ه، وينتف$$ع بخلق$$ه
 البر والفاجر، وأما الكافر فإنما ينفعه خلقه في الدنيا، ويثيبه ا عليه في العاجلة، وأم$$$ا

يا رسول ا، أرأيت عبد: الخرة فليس له فيها نصيب، عن عائشة رضي ا عنها قالت  
 ا بن جدعان فإنه كان يقري الض$$يف، ويكس$$ب المع$$دوم، ويعي$$ن عل$$ى ن$$وائب ال$$دهر،

رب اغف$$ر ل$$ي خطيئت$$ي ي$$وم: ل، إنه لم يقل يومxا((: أينفعه ذلك؟ فقال النبي   
.  [  3  [))الدين

 وقد أمر ا تعالى في كتابه العظيم بكل خلق كريم، ونهى عن كل خلق ذميم، وجاءت
 السنة النبوية كذلك، آمرة بكل خصلة حميدة، ناهية عن كل خصلة خبيثة، والي$$ات ف$$ي
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 و	ل6 ت	ق�ر	ب�وا� : هذا المعنى ك$$ثيرة ج$$دxا، وحس$$بنا ف$$ي ذل$$ك مث$$ل ق$$ول ا تع$$الى

 ٱل�ذ$ين	 ي�نف$ق!ون6 ف$ى: ، وقول ا تعالى]151: النعام[ ٱل�ف6و�ح$ش	 م	ا ظ6ه	ر	 م$ن�ه	ا و	م	ا ب	ط6ن	

 ،]134: آل عم$$$ران[ السBرBاء و	ٱلضBرBاء و	ٱل�ك�6�ظ$م$ي	 ٱل�غ	ي�ظ6 و	ٱل�ع	��ف$ي	 ع	ن� ٱلنBاس� و	ٱلل�ه� ي�ح$ب> ٱل�م�ح�سJن�ي	

 :الع$$$راف[خ�ذ$ ٱل�ع	ف�و	 و	أ�م�ر� ب�ٱل�ع�ر�ف$ و	أ6ع�ر�ض ع	ن� ٱل�ج	����ه�ل$ي	 : وقول ا عز وجل

 ، وقوله ع$$ز]127: النحل[ و	ٱص�ب�ر� و	م	ا ص	ب�ر�ك	 إ�ل� ب�ٱلل�ه$: ، وقول ا تعالى]199

 و	ل6 ت	س�ت	و�ى ٱل�ح	س	ن	ة! و	ل6 ٱلسBيbئ6ة! ٱد�ف6ع� ب�ٱل�ت$ى ه$ى	 أ6ح�س	ن� ف6إ�ذ6ا ٱل�ذ$ى ب	ي�ن	ك	 و	ب	ي�ن	ه� ع	د	او	ةZ ك6أ6نBه� و	ل$���ىW : وجل

cم$يم	: ، وقول ا تعالى]34:فصلت[ ح	ال�م���ؤ�م$ن�ي 	م$ن 	ك	ع	بBن� ات	ل$م 	ك	اح	ن	اخف$ض� ج	و

 ت$ل�ك	 ٱلدBار� ٱلخ$ر	ة! ن	ج�ع	ل!ه	ا ل$ل�ذ$ين	 ل6 ي�ر�يد�ون6 ع�ل!وbا,: ، وقوله تعالى]215: الشعراء[ 

 : ، وق$$ول ا ع$$ز وج$$ل]83: القص$$ص[ ف$ى ٱلر�ض� و	ل6 ف6س	ادا, و	ٱل�ع	��ق$ب	ة! ل$ل�م�تBق$ي	

  و	ال�ذ$ين	 ي�ب�يت���ون6و	ع$ب	اد� ٱلرBح�م	��ن� ٱل�ذ$ين	 ي	م�ش�ون6 ع	ل6ى� ٱلر�ض� ه	و�نا, و	إ�ذ6ا خ	اط6ب	ه�م� ال�6�ه�ل!ون6 ق6ال!وا� س	ل6ما, 

  و	ٱل�ذ$ين	 ي	ق!ول!ون6 ر	بBن	ا ٱص�ر�ف� ع	نBا ع	ذ6اب	 ج	ه	نBم	 إ�ن� ع	ذ6اب	ه	ا ك6ان6 غ6ر	اما, ل$ر	بbه�م� س�جBدا, و	ق$ي	��ما, 

   و	ٱل�ذ$ين	 إ�ذ6ا أ6نف6ق!وا� ل6م� ي�س�ر�ف!وا� و	ل6م� ي	ق�ت�ر�وا� و	ك6ان6 ب	ي�ن	 ذ6ل$ك	 ق6و	اما, إ�نBه	ا س	اءت� م�س�ت	ق6رbا, و	م�ق6اما, 

 :الفرق$$ان[ و	ٱل�ذ$ين	 ل6 ي	د�ع�ون6 م	ع	 ٱلل�ه$ إ�ل�6�ه	ا ءاخ	ر	 و	ل6 ي	ق�ت�ل!ون6 ٱلنBف�س	 ٱل�ت$ى ح	رBم	 ٱلل�ه� إ�ل� ب�ٱل�ح	قb و	ل6 ي	ز�ن�ون6

 ،]1: الم$$$$ائدة[ ي	�أ6ي>ه	ا ٱل�ذ$ين	 ءام	ن�وا� أ6و�ف!وا� ب���ٱل�ع�ق!ود$ : ، وقوله عز وجل]$68 63

 :الحش$$$ر[ و	م	ا ءات	��ك!م� ٱلرBس�ول! ف6خ�ذ!وه� و	م	ا ن	ه	��ك!م� ع	ن�ه� ف6ٱنت	ه�وا� : وقول ا تعالى

7.[

أن$$ا زعي$$م ب$$بيت ف$$ي أعل$$ى الجن$$ة لم$$ن((:  أن$$ه ق$$الوفي الحديث عن النبي   
.  [  4  [رواه أبو داود بإسناد صحيح من حديث أبي أمامة رضي ا عنه ))حس�ن خلقه

أل أخبركم بمن يح$$رم((: قال رسول ا : وعن ابن مسعود رضي ا عنه قال  
رواه ))عل$ى الن$ار، أو بم$$ن تح$$رم علي$$ه الن$$ار؟ تح$$رم عل$$ى ك$$ل قري$$ب هي�$$ن لي�$$ن س$هل  

.  [  5  ["حديث حسن: "الترمذي وقال

إن الرفق ل يكون في ش$$يء إل((:  قالوعن عائشة رضي ا عنها أن النبي   
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.  [  6  [رواه مسلم ))زانه، ول ينزع من شيء إل شانه

  ع$$ن ال$$برس$$ألت رس$$ول ا : وعن النواس ب$$ن س$$معان رض$$ي ا عن$$ه ق$$ال
البر حس$$ن الخل$$ق، والث$$م م$$ا ح$$اك ف$$ي ص$$درك وكره$$ت أن يطل$$ع علي$$ه((: والثم فقال  

.  [  7  [رواه مسلم ))الناس

 الخلق الحسن بركة على صاحبه وعلى مجتمعه، وخير ونم$$اء، ورفع$$ة عن$$د ا وس$$ناء،
 ومحبة في قلوب الخلق وطمأنينة وانشراح في الصدر، وتيسير في المور، وذكر حس$$ن

.في الدنيا، وحسن عاقبة في الخرى

 وسوء الخلق شؤم ومحق بركة في العم$$ار، وبغ$$ض ف$$ي الخل$$ق وظلم$$ة ف$$ي القل$$وب،
.وشقاء عاجل، وشر آجل

 أيها المسلمون، اقتدوا بالسلف الصالح، الذين اتصفوا بمكارم الخلق وشهد لهم ب$$ذلك

 م>ح	مBدc رBس�ول! ٱلل�ه$ و	ٱل�ذ$ين	 م	ع	ه� أ6ش$دBاء ع	ل��6ى ٱل�ك!ف���ار�: العليم الخلق، في مثل قوله تعالى

 ر�ح	م	اء ب	ي�ن	ه�م� ت	ر	اه�م� ر�ك�عا, س�جBدا, ي	ب�ت	غ�ون6 ف6ض�ل, مbن	 ٱلل�ه$ و	ر�ض�و	انا, س$يم	��ه�م� ف$ى و�ج�وه$ه�م� مbن� أ6ث6ر� ٱلس>��ج�ود$

 ك!نت�م� خ	ي�ر	 أ!مBةw أ!خ�ر�ج	ت� ل$لنBاس� ت	أ�م�ر�ون6 ب�ٱل�م	ع�ر�وف$ و	ت	ن�ه	و�ن6 ع	ن� ٱل�م�ن�ك6ر�: ، وقوله تعالى]29: الفتح[

 :، فه$$م خي$$ر الن$$اس للن$$اس، وق$$ول ا تع$$الى]110: آل عم$$ران[ و	ت�ؤ�م$ن�ون6 ب�ٱلل�ه$

مbن	 ٱل�م�ؤ�م$ن�ي	 ر�ج	الZ ص	د	ق!وا� م	ا ع	��ه	د�وا� ٱلل�ه	 ع	ل6ي�ه$ ف6م$ن�ه�م� مBن ق6ض	ى� ن	ح�ب	ه� و	م$ن�ه�م� مBن ي	نت	ظ$ر� و	م	ا ب	دBل!وا� ت	ب�د$يل,

].23: الحزاب[ 

 وكل واحد م$$ن الص$$حابة رض$$ي ا عنه$$م أم$$ة� وح$$دة ف$$ي مك$$ارم الخلق، والبع$$د ع$$ن
.سفاسف المور، يJعلم هذا من تفصيل سيرهم وأحوالهم

 والمثل العلى في كل خلق كريم، وفي كل وص$ف حمي$$د عظي$م، س$$يد البش$$ر س$$يدنا

 ل�ق6د� ك6ان6: ، فهو القدوة التامة في كل شيء، قال ا$$$ تع$$$الىمحمد 

 ،]21: الح$$$$$زاب[ ل6ك!م� ف$ى ر	س�ول� ٱلل�ه$ أ!س�و	ةZ ح	س	ن	ةZ ل}م	ن ك6ان6 ي	ر�ج�و ٱلل�ه	 و	ٱل�ي	و�م	 ٱلzخ$ر	 و	ذ6ك6ر	 ٱلل�ه	 ك6ث$يا,
.فقد أدبه ربه فأحسن تأديبه

  أعظم عناية بتربية المة على ك$$ل خل$$ق حمي$$د وفع$$ل رش$$يد، فع$$نواعتنى 

إنم$$ا بعث$$ت لتم$$م ص$$الح((: ق$$ال رس$$ول ا : أبي هريرة رض$$ي ا عن$$ه ق$$ال  
.  [  8  [رواه أحمد ))الخلق

  أفضل الثناء، ثناءx يتردد في س$$مع الوج$$ود، ويتل$$وه الملوأثنى ا على نبيه 
 :العل$$ى والمؤمن$$ون م$$ن الج$$ن والن$$س، ول تJنس$$يه س$$رمدية الزم$$ان، ق$$ال ا تع$$الى
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 و	ك6ف6ى� ب�ٱلل�ه$ ش	ه�يدا, ] 4: القل$$$م[ و	إ�نBك	 ل6ع	ل6ى� خ�ل!ق| ع	ظ$يم|
].28: الفتح[

ك$$ان: ، فق$$التعن عائشة رضي ا عنها أنها س$$ئلت ع$$ن خل$$ق رس$$ول ا   
.  [  9  [خلقه القرآن

صار امتثال القرآن أمرxا ونهيx$$ا س$$جية ل$$ه، وخلقx$$ا تطب�ع$$ه، وت$$رك: "قال ابن كثير رحمه ا  
 طبعه الجبلي، فمهما أمره القرآن فعله، ومهما نه$$اه عن$$ه ترك$$ه، ه$$ذا م$$ع م$$ا جبل$$ه ا
"عليه من الخلق العظيم؛ من الحياء والكرم والشجاعة والصفح والحلم وكل خلق جميل  

.  [  10  [انتهى كلمه

 وحتى قبل البعثة ل$$م يج$$دوا علي$$ه س$$قطة ول عيبx$$ا يJ$$ذم� ب$$ه، م$$ع ك$$ثرة أع$$دائه، وت$$وافر
لقد خش$$يت عل$$ى((: دواعيهم وحرصهم، ولما فجأه الوحي قال لخديجة رضي ا عنها  

كل وا، ل يخزي$$ك ا أب$$دxا، إن$$ك لتص$$ل الرح$$م، وتص$$دق الح$$ديث،: (فق$$الت)) نفس$$ي  
رواه البخاري ومسلم من ح$$ديث) وتحمل الكل، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق  

.  [  11  [عائشة رضي ا عنها

.فهذا بعض خلقه الكريم قبل البعثة، فأتم ا عليه النعمة والخلق العظيم بعد البعثة

 ، بالتمس$$ك ب$$دينه القي$$م، والعم$$لفتأس$$وا $ معش$$ر المس$$لمين $ بن$$بيكم 
 بشريعته الغراء، والتخلق بأخلقه الكريمة، بقدر ما يوفقكم ا لذلك، واحمل$$وا أنفس$$كم
 على منهجه مخلص$$ين ل تع$$الى، متبعي$$ن لس$$نته، غي$$ر مبت$$دعين ف$$ي دين$$ه، ق$$ال ا

ق!ل� إ�ن ك!نت�م� ت�ح$ب>ون6 ٱلل�ه	 ف6ٱتBب�ع�ون�ى ي�ح�ب�ب�ك!م� ٱلل�ه� و	ي	غ�ف$ر� ل6ك!��م� ذ!ن���وب	ك!م� و	ٱلل���ه� غ6ف!��ورc رBح$ي��مc: تعالى

].21: آل عمران[ 

 واعلموا $ عباد ا $ أن المداراة م$$ن الخل$$ق الحس$$ن، والمداهن$$ة م$$ن الخل$$ق الم$$ذموم،
 فالمداراة هي دفع الشر بالقول الحسن أو الفعل الحسن، وتبليغ الحق بأسلم وس$$يلة،
 وتكون في بعض الحوال، والمداهنة هي السكوت عن الحق، أو الموافقة في المعص$$ية

يأ6ي>ه	ا ٱل�ذ$ين	 ءام	ن�وا� ٱر�ك6ع�وا� و	ٱس�ج�د�وا� و	اع�ب�د�وا� ر	بBك!م� و	ٱف�ع	ل!وا� ٱل�خ	ي�ر	 ل6ع	ل�ك!م� ت�ف�ل$ح���ون6: قال ا تعالى

].77: الحج[ 

 بارك ا لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإي$$اكم بم$$ا في$$ه الي$$ات وال$$ذكر الحكي$$م،
 ونفعنا بهدي سيد المرسلين، وبقوله القويم، أقول ق$$ولي ه$$ذا وأس$$تغفر ا ل$$ي ولك$$م

.ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم

 
 

 الخطبة الثانية

 الحمد ل رب العالمين، ولي المتقين، أحاط بكل شيء علمxا، ووسع ك$$ل ش$$يء رحم$$ة
 وأش$$هد أن ل إل$$ه إل ا وح$$ده ل. وحلمxا، أحمده سبحانه عل$$ى نعم$$ه ال$$تي ل تحص$$ى
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 ش$$ريك ل$$ه، ل$$ه الس$$ماء الحس$$نى، وأش$$هد أن نبين$$ا وس$$يدنا محم$$دxا عب$$ده ورس$$وله
 اللهم صل وسلم وب$$ارك عل$$ى عب$$دك ورس$$ولك محم$$د، وعل$$ى آل$$ه وص$$حبه. المصطفى

.التقياء

 :فاتقوا ا تعالى كما أمر، وابتعدوا عما نهى عنه وزج$$ر، فق$$د أمرك$$م ا بق$$وله: أما بعد

 إ�ن� ٱلل�ه	 ي	أ�م�ر� ب�ٱل�ع	د�ل� و	ٱل~ح�س	ان$ و	إ�يت	آء ذ$ى ٱل�ق!ر�ب	ى� و	ي	ن�ه	ى� ع	ن� ٱل�ف6ح�ش	اء و	ٱل�م�ن�ك6ر� و	ٱل�ب	غ�ى ي	ع$ظ!ك!��م� ل6ع	ل�ك!��م�
.، وهذه آية جامعة لكل خلق كريم، ناهية عن كل خلق ذميم]90: النحل[ ت	ذ6ك�ر�ون6

ات$$ق ا حيثم$$ا كن$$ت، وأتب$$ع((: قال رسول ا : وعن معاذ بن جبل رضي ا عنه قال  
.  [  1  [رواه الترمذي ))السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن

  ع$$ن أك$$ثر م$$ا ي$$دخلس$$ئل رس$$ول ا :  هريرة رضي ا عن$$ه ق$$ال وعن أبي
وسئل عن أك$$ثر م$$ا ي$$دخل الن$$اس الن$$ار،)) تقوى ا وحسن الخلق((: الناس الجنة، قال  

.  [  2  ["حديث حسن صحيح: "رواه الترمذي وقال ))الفم والفرج((: فقال

 ، تف$$وزوافتمسكوا $ عباد ا $ ب$$أخلق دينك$$م، وح$$افظوا عل$$ى ه$$دي ن$$بيكم 
.بخيري الدنيا والخرة

إ�ن� ٱلل�ه	 و	م	ل�6�ئ$ك�6ت	ه� ي�ص	ل�ون6 ع	ل6ى ٱلنBب�ىb ي�أ6ي>ه	ا ٱل�ذ$ين	 ءام	ن�وا� ص	ل�وا� ع	ل6ي�ه$ و	س	ل}م�وا� ت	س�ل$يماعباد ا، 
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