
  
 

  

  

  "الكلمة الطیبة والعمل الصالج"ــدد 40خطبة عــ
 .1438رجب  24/  2017 أفریل 21الجمعة 

  :الخطبةاألولى
لحمد � الرحیم الرحمن، خلق اإلنسان، علمھ ا

 :جل شأنھ أشھد أن ال إلھ إال هللا القائلالبیان، و
ُ َمثًَال َكلَِمةً طَیِّبَةً ﴿ َكَشَجَرٍة أَلَْم تََر َكْیَف َضَرَب هللاَّ

تُْؤتِي أُُكلََھا  ،ٌت َوفَْرُعَھا فِي السََّماءِ طَیِّبٍَة أَْصلَُھا ثَابِ 
ِس لََعلَُّھْم ُكلَّ ِحیٍن بِإِْذِن َربَِّھا َویَْضِرُب ّهللاُ األَْمثَاَل لِلنَّا

  . 25-24﴾ إبراھیم یَتََذكَُّرونَ 
هللا ورسولھ جاء بالحق  وأشھد أن محمداً عبد

) والكلمة الطیبة صدقة(:)ص( القائل ونطق بھ
صلى هللا علیھ وعلى آلھ الطیبین،  .متفق علیھ
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وصحابتھ الصادقین، وزوجاتھ الطاھرات أمھات 
  .كثیرا ُمباركا فیھ المؤمنین، وسلم تسلیما

إخوتي الكرام، السالم علیكم ورحمة هللا أما بعد، 
  .وبركاتھ

الكلمة الطیبة حروف مضیئة تنبثق من صدر إن 
. واإلیمان ، ویزھر بالسروروالقرآن النوریتألأل ب

تولد الكلمة الطیبة من ذلك المكان المشرق لتضيء 
 اسحریمفعوال حدث وتُ  .القلوب واألرواح والوجوه

إِلَْیِھ یَْصَعُد ﴿:هللاقال ، في المحیط فتنتج عمال صالحا
الُِح یَْرفَُعھُ﴾ اْلَكلُِم الطَّیُِّب وَ    .10 فاطراْلَعَمُل الصَّ

والعصر : (ارتباط وثیق بین الكلمة والعملك لفھنا
إن اإلنسان لفي خسر، إال الذین آمنوا وعملوا 

  .سورة العصر) الصالحات
ن َصَدقٍَة یَْتبَعَُھا أًَذى ۗ ( ْعُروٌف َوَمْغفَِرةٌ َخْیٌر مِّ قَْوٌل مَّ

ُ َغنِيٌّ َحلِیمٌ    .البقرة 263) َوهللاَّ
  
  :ممفاھی -1-
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ة لفظة واحد. َكلِملِمات وكَ : عالجمو ،اسم :الكلمة - أ
اْلَكلَِمةُ الطَّیِّبَةُ "،أو مجموعة ألفاظ دالة على معنى

  .قرآن )تََعالَْوا إِلَى ِكْلَمٍة َسَواءٍ (، حدیث "َصَدقَةٌ 
العمل ھو كل جھد ال یتنافى  ،في اإلسالم :العمل -ب

مع الشارع الحكیم، ویكون بغایة الحصول على 
 "إذا فرغت فانصبف".أجر مشروعمنفعة مادیة أو 

َمْن َعِمَل َصالًِحا ِمْن َذَكٍر أَْو أُْنثَٰى َوھَُو ُمْؤِمٌن (
فَلَنُْحیِیَنَّھُ َحیَاةً طَیِّبَةً ۖ َولَنَْجِزیَنَُّھْم أَْجَرھُْم بِأَْحَسِن َما 

  .97النحل ) َكانُوا یَْعَملُونَ 
ھذا وعد : (یقول ابن كثیر في تفسیره لسورة النحل

لمن عمل صالحاً، وھو العمل المتابع من ّهللا تعالى 
، من ذكر أو أنثى من )ص(لكتاب ّهللا وسنة نبیّھ 

بأن یحییھ ّهللا حیاة طیبة في الدنیا، وأن  ...،بني آدم
  ).ھ بأحسن ما عملھ في الدار اآلخرةیجزی

  
  :مراتب القول والعمل في اإلسالم -2-
   :)تطابق القول مع الفعل( الصالح - أ
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َوَما أُِریُد أَْن : ()ص(إخباراً عن شعیب قالَ َتَعالَى 
  .88ھود) أَُخالَِفُكْم إِلَى َما أَْنَھاُكْم َعْنھُ 

اَس َقد :")رض(َقالَ َعبُد هللاِ بُن َمسُعوٍد  إِنَّ النَّ
أَحَسُنوا الَقولَ ُكلُُّھم، َفَمن َواَفَق َقولُُھ فِعلَُھ َفَذلَِك 

ُھ، َوَمن َخالََف قَ  َما ولُُھ فِعلَ الَِّذي أََصاَب َحظَّ ُھ َفإِنَّ
ُخ َنفَسھُ    ."ُیوبِّ

ِ َوَعِملَ َصالًِحا ( ن َدَعا إِلَى هللاَّ مَّ َوَمْن أَْحَسُن َقْوًال مِّ
نِي ِمَن اْلُمْسلِِمینَ    )33( فصلت) َوَقالَ إِنَّ

   :)رفض الكلمة الطیبة( فرالكُ  -ب
ْيءَ كَ و اه: َفَر الشَّ  .َعلَْیھِ َكَفرَ  ،َُسَتَرهُ، َغطَّ

اَھا بُِظْلَمتِِھ َوَسَواِدهِ : اللَّْیلُ اْلُحقُولَ  َكَفرَ   .َغطَّ
اهُ : َكَفَر اْلَجْھلُ َعلَى ِعْلِمھِ   َغطَّ

ُجلُ  ة: َكَفَر الرَّ ، أَو لم یؤمن بالوحدانّیة، أَو النبوَّ
  .، أي جحد بھا وأنكرھاالشریعة ، أَو بثالثتھا

ُموَسى  َوَقاُروَن َوفِْرَعْوَن َوَھاَماَن َولََقْد َجاَءُھمْ (
َناِت َفاْسَتْكَبُروا فِي اْألَْرِض َوَما َكاُنوا َسابِقِینَ    )بِاْلَبیِّ

َوَجَحُدوا بَِھا : (قال تعالى، )39(العنكبوت 
اَواْسَتْیَقَنْتَھا أَ    .14النمل )ْنفُُسُھْم ُظْلًما َوُعلُّوً
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   :)تناقض القول مع الفعل( اقفَ النّ  -ج
ر إخفاء الكفأي  ا ُیْبِطنُ إِْظَھاُر اْلَمْرِء ِخالََف مَ وھو 

راً األَْعَراُب أََشدُّ ُكفْ (في الباطن والتَّظاھر باإلیمان، 
 ،َخِدیَعة ،َخْتل: ومن مرادفاتھ .97لتوبة ا )َونَِفاقاً 
  ... َخیاَنة ،ِحیلَة ،إِْفك ،إْلحاد ،َمْكر ،ِخَداع

ث آیات منعتني أن أقص ثال":)رح(قال النخعي 
اَس بِالبِرِّ َوَتْنَسْوَن أَْنفَُسُكمْ (على الناس  أََتأُْمُروَن النَّ

َوَما ( ،44البقرة) ْلِكَتاَب أََفَال َتْعقِلُونَ َوأَْنُتْم َتْتلُوَن ا
َیا ( ،8ھود) لَى َما أَْنَھاُكْم َعْنھُ أُِریُد أَْن أَُخالَِفُكْم إِ 

َھا الَِّذیَن آََمُنوا لَِم تَ  َكُبَر َمْقًتا  لُونَ قُولُوَن َما َال َتْفعَ أَیُّ
ِ أَنْ   .3و 2الصف َتقُولُوا َما َال َتْفَعلُوَن﴾ ِعْنَد هللاَّ

  .)18/80(تفسیر القرطبي 
  

 قصدنا، صاإلخال و دأبنا، الصدقفاللھم اجعل 
والعفو خلقنا، والمعروف عادتَنا، واجمع اللھم 
شملنا، ویغفر هللا لي ولكم ولسائر المؤمنین، 

  .نوالحمد � رب العالمی
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  :ةالخطبة الثانی
الحمد � وكفى والصالة والسالم على النبي 

فإن أصدق الحدیث وأحسنھ : أما بعدالمصطفى، 
تركت فیكم "، محمد ھديُ  يالھد كتاب هللا، وأفضلُ 

، كتاب هللا تمسكتم بھما لن تضلوا بعدي أبدا ما إن
  .اإلمام مالك في الموطأ رواه "وسنتي

  
   :ل وسوء العاقبةتناقض القول والفع -3-

ُجِل یَوَم : " قَاَل َصلَّى هللاُ َعلَیِھ َوَسلَّمَ  یُؤتَى بِالرَّ
القِیَاَمِة فَیُلقَي في النَّاِر، فَتَنَدلُِق أَقتَاُب بَطنِِھ، فَیَُدوُر 

َحا، فَیَجتَِمُع إِلَیِھ أَھُل  بھا َكَما یَُدوُر الِحَماُر في الرَّ
َمالََك؟ أَلَم تَُكَن تَأُمُر  یَا فُالنُ : النَّاِر فَیَقُولُونَ 

بَلَى، ُكنُت : بِالَمعُروِف َوتَنَھى َعِن الُمنَكِر؟ فَیَقُولُ 
" آُمُر بِالَمعُروِف َوال آتِیِھ، َوأَنَھى َعِن الُمنَكِر َوآتِیِھ 

  ).تخرج أمعاءه: تندلق أقتابھ( .ُمتَّفٌَق َعلَیھِ 
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َؤلِيُّ َرِحَمھُ هللاُ   :َوقَاَل أَبُو األَسَوِد الدُّ
ُجُل الُمَعلُِّم َغیَرهُ   یَا أَیَُّھا الرَّ

 َھالَّ لِنَفِسَك َكاَن َذا التَّعلِیُم                       
نَا   قَاِم َوِذي الضَّ َواَء لِِذي السِّ  تَِصُف الدَّ

 ِكیَما یَِصحُّ بِِھ َوأَنَت َسقِیُم                     
َشاِد ُعقُو  لَنَا َوأََراَك تُلقُِح بِالرَّ

َشاِد َعِدیُم ن                 صًحا َوأَنَت ِمَن الرَّ
 ال تَنھَ َعن ُخلٍُق َوتَأتَِي ِمثلَھُ 

 اٌر َعلَیَك إَِذا فََعلَت َعِظیُم ع                    
 اِبَدْأ بِنَفِسَك فَانَھَھا َعن َغیَِّھا 

 فَإَِذا انتََھت َعنھُ فَأَنَت َحِكیُم                    
 فَُھنَاَك تُقبَُل إِْن َوَعظَت َویُقتََدى 

 بِالقَوِل ِمنَك َویَنفَُع التَّعلِیمُ                      
أیھا المسلمون، إن للكلمة في حیاة الناس أثًرا، 

أصحاب الكلمة : إلى قسَمین صددھابوینقسم الناس 
الطیبة وفي مقّدمتھم األنبیاء والرسل، وأصحاب 

مقّدمتھم إبلیس المطرود من الكلمة الخبیثة وفي 
ُ َمثَالً َكلَِمةً طَیِّبَةً (رحمة هللا،  أَلَْم تََر َكْیَف َضَرَب هللاَّ
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َماِء تُْؤتِي  َكَشَجَرٍة طَیِّبٍَة أَْصلَُھا ثَابٌِت َوفَْرُعَھا فِي السَّ
ُ األَْمثَاَل لِلنَّاِس  أُُكلََھا ُكلَّ ِحیٍن بِإِْذِن َربَِّھا َویَْضِرُب هللاَّ

َعلَُّھْم یَتََذكَُّروَن َوَمثَُل َكلَِمٍة َخبِیثٍَة َكَشَجَرٍة َخبِیثٍَة لَ 
. إبراھیم )اْجتُثَّْت ِمْن فَْوِق األَْرِض َما لََھا ِمْن قََرارٍ 

ق جمعت بینھ كلمة طیبة، وكم  فكم من شمل ممزَّ
   .من جماعات فّرقتھم كلمة خبیثة

 ،عملل هللا أن یھدینا إلي أطیب القول وأحسن السأأ
   .وأن یجنبنا الفحش والزلل

اللھم اجعلنا من أھل الخیر والصالح، اللھم لیّن 
ألسنتا بذكرك وشكرك، وأصلح قلوبنا بھدایتك، 

واغفر لنا بِحلمك، ك، تواجعل كل أعمالنا في طاع
  .وارحمنا بعفوك وفضلك، إنك غفور رحیم

  
  الالفي المختار محمد

  الیةبمدنین الشم 2إمام خطیب بجامع كوتین 
  

  
 


