
 

 ( إعذاد فضيلة الشيخ د. فهذ بن عبذهللا آل طالب  11)خطب وعظيه 

 )ىوٌد عليو السالـ .. وقولوا للناس حسنا( 

عباد اهلل/ ىوٌد عليو السالـ، نيٌب كرمٌي أرسلو اهلل إىل قوـِ عاد، يدعوىم إىل التوحيِد واإلمياِف 
باهلل ربِّ العادلني، فكاف منهم ما كاف من األمِم ادلكذبة، )وإىل عاد أخاىم ىودا قاؿ يا قـو 

* وتتخذوف  اعبدوا اهلل ما لكم من إلو غريه أفال تتقوف( .. )أتبنوف بكل ريع آية تعبثوف
مصانع لعلكم ختلدوف * وإذا بطشتم بطشتم جبارين * فاتقوا اهلل وأطيعوف * واتقوا الذي 
أمدكم مبا تعلموف * أمدكم بأنعاـ وبنني * وجنات وعيوف * إين أخاؼ عليكم عذاب يـو 
عظيم( .. اهلل أكرب .. إنو حرُص األنبياِء على ىدايِة أقوامهم، ومع ىذا احلرِص والبالِغ 

دلبنِي كذَّبوه وسخروا منو، )قاؿ ادلأل الذين كفروا من قومو إنا لنراؾ يف سفاىة وإنا لنظنك من ا
الكاذبني(، نيٌب يوحى إليو، أرسلو اهلل واصطفاه واختاره، وكانت األنبياُء تُبعث يف أنساِب 

سالتو(، قوِمها، وىم أكمُل الناس وأزكاىم وأحبُّهم إىل اهلل تعاىل، )اهلل أعلم حيث جيعل ر 
يقوُؿ لو قوُمو: إنا لنراؾ يف سفاىة، مل يقولوا: إنك سفيو، بل قالوا يف سفاىة فكأنو ُمْغرٌِؽ 
فيها وُمْعرِؽ، وذاىٌب فيها وآٍت، قد دتكن منها غايَة التمكن، وأكدوا قوذَلم بكلِّ أنواِع 

قيلت ىذه الكلمُة  التأكيد، بإفَّ والالـ، )إنا لنراؾ يف سفاىة وإنا لنظنك من الكاذبني(، ولو
أو دوََنا لواحٍد منا حنَي يأمُر بادلعروِؼ أو ينهى عن ادلنكِر لردَّ عليها بكلمات، ولغضَب 

 وزرلر، لكنو َغَضٌب لذاِت نفِسو، وليس غضبا هلل.

أما ىوٌد عليو السالـ .. أما ىوٌد عليو السالـ فامسْع ردَّه عليهم، وأنصْت دلا يُنهي إليهم: 
( ف ناداىم بأحسِن نداٍء وألطِف خطاب، )قاؿ يا قـو ليس يب سفاىة(، ىكذا )قاؿ يا قـو

فقْط، )إنا لنراؾ يف سفاىة .. ليس يب سفاىة( ردَّ التهمة ومل يتجاوْز بسبِّهم وال شتِمهم، مث 
قاؿ: )ولكين رسوؿ من رب العادلني * أبلغكم رساالت ريب وأنا لكم ناصح أمني( .. إَنا 

 ولئك الذين ىدى اهلل فبهداىم اقتده(.أخالُؽ األنبياء .. )أ



 

ومل يكن ىوٌد عليو السالـ ِبْدًعا يف األنبياء، فهذا نوٌح عليو السالـ وقوُمو، )قاؿ ادلأل من 
قومو إنا لنراؾ يف ضالؿ مبني * قاؿ يا قـو ليس يب ضاللة ولكين رسوؿ من رب العادلني * 

 تعلموف(.    أبلغكم رساالت ريب وأنصح لكم وأعلم من اهلل ما ال 

ىذا الدرُس العظيُم الذي علََّمناه ىوٌد ونوٌح عليهما وعلى نبيِّنا أفضُل الصالِة والسالـ، درُس 
الكلمِة الطيبة، درُس القوِؿ اجلميل .. مع العدو والصديق، والقريب والبعيد، ما أحوجنا إليو، 

لباطِل أىَل احلق، ويسخروف مث ما أحوجنا إليو يف مثل ىذا الزماف، الذي َيستفزُّ فيو أىُل ا
ويستهزؤوف، يف اجملالِس وادلنتديات، والكتاباِت والشاشات، ومواقِع التواصل وغريىا ... رُدَّ 
ِ احلقَّ الذي حتملو، وال حتَِْد عن الطريق، وسْر كما  التهمَة يف ىدوٍء واتزاٍف،  مث ال َتزد، وبنيِّ

 ساَر األنبياء.   

وَؿ احلسَن بالعباداِت الكبار، فقاؿ تعاىل: )وإذ أخذنا ميثاؽ بين عباد اهلل/ قَػَرَف اهلل الق
إسرائيل ال تعبدوف إال اهلل وبالوالدين إحسانا وذي القرىب واليتامى وقولوا للناس حسنا وأقيموا 
الصالة وآتوا الزكاة(، نعم .. وقولوا للناس حسنا .. للناِس كلِّ الناس .. وقاؿ تعاىل: )وقل 

اليت ىي أحسن إف الشيطاف ينزغ بينهم( .. فإذا كاف قوٌؿ حسٌن وأحسن، لعبادي يقولوا 
فقل اليت ىي أحسن، وقاؿ تعاىل: )ادفع باليت ىي أحسن السيئَة فإذا الذي بينك وبينو 
عداوة كأنو ويل زتيم( .. ىذه من ذتار الكلمة الطيبة، جتتمُع القلوب، وتَنتظُم كما تَنتظُم 

. ومن مشكاة النبوة يقوؿ عليو الصالة والسالـ: "الكلمة الطيبة اخلََرزَاُت يف ِسْلِكها .
صدقة"، "وليس ادلؤمن بالطعاف وال اللعاف وال الفاحش البذيء" و"إف من أحبكم إيل 
وأقربكم من رللسا يـو القيامة أحاسَنكم أخالقا"، و"إف الرجل ليبلغ حبسن خلقو درجة 

سنهم خلقا" .. فاللهم أعطنا وال حترمنا يا رب الصائم القائم"، و"أكمل ادلؤمنني إميانا أح
 العادلني، واىدنا ألحسن األخالؽ ال يهدي ألحسنها إال أنت.    

 



 

 اخلطبة الثانية/

 عليو اهلل صلى النيبَّ  أتى" :قالتعباد اهلل/ يف صحيِح مسلٍم عن عائشَة رضي اهلل عنها 
 ،وعليكم :قاؿ -يعنوف ادلوت-، القاسم أبا يا عليك الساـُ  :فقالوا ،اليهود من أناسٌ  وسلم
ـُ والذَّ  الساـُ  عليكم بل :قلتف عائشة قالت  يا" :وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فقاؿ ،ا

 عليهم رددتُ  قد ليس أو :فقاؿ !؟ قالوا ما مسعتَ  ما :فقالت ،فاحشة تكوين ال ،عائشة
 رسوؿ فقاؿ ،واللعنةُ  الساـُ  عليكم بل :عائشة فقالت. ويف رواية: وعليكم :قلت ،قالوا الذي

 ما تسمع أمل :قالت ،وكلِّ  األمرِ  يف الرفقَ  حيب اهلل إف ،عائشةُ  يا :وسلم عليو اهلل صلى اهلل
" والتفحش الفحشَ  حيبُّ  ال اهلل فإف ،عائشةُ  يا موْ . ويف رواية: وعليكم :قلتُ  قد :قاؿ قالوا؟

 وفيو ،ومِ لْ حِ  وكماؿِ  ،وسلم عليو اهلل صلى وِ قِ لُ خُ  عظيمِ  من قاؿ اإلماـ النووي رزتو اهلل: "ىذا
 ىذا ادلخاشنة ... ويف إىل حاجةٌ  تدع مل ما ،الناس ومالطفةِ  واحللمِ  والصربِ  الرفقِ  على حثٌ 

" فاللهم مفسدة عليو ترتتب مل إذا ادلبطلني وِ فَ سَ  عن الفضلِ  أىلِ  تغافلِ  استحبابُ  :احلديث
الناِس أرتعني، والفعَل احلسَن، والعاقبَة احلسنَة يف  إنا نسألك حسَن اخللق، والقوَؿ احلسن مع

 الدنيا واآلخرة، ووفقنا لعمٍل صاحٍل يرضيك عنا يا رب العادلني.
 


