
 خطبة اجلمعة القادمة 
 
  االحرتام

 
 والتوقي

ُهُُللهُُُالحمدُ  ُجماعة ُ فياُُبعدُ  المرسلين..ُأماُُعليُأشرفُهُُوالسالمُ ُُالعالمين..ُوالصالة ُُُرب 

 ِالنبوُةُمنُأخالقُهُوالتوقيرُهُعنُاالحترامُهُناُإليكمُاليومُ حديث ُُاالسالمُه

ُ،ُهوُمنُمقاماتُهوالتوقيرُ ُُواالحترامُ ،ُُمعُالخلقُ ُُ،ُواألدبُ الخلقُ ُُحسنُ ُُ"إنُ  :للاهُُُعبادُ 

بذلكُُُ-وجلُ ُُعزُ -ُُه،ُوقدُأمرناُللا ُسنتهُُُواتباعهُُُ-عليهُوسلمُُصلىُللا ُُُللاهُُُبرسولُهُُاالقتداءُه

اْلي ْوم ُ تعالى:ُُفيُقولهُه و  وَُّللا  ُ ي ْرج  ُ ْنُك ان  لهم  س ن ةٌُ ح  ةٌُ أ ْسو  هُ َُّللا  س وله فهيُر  ل ك ْمُ ُ "ل ق ْدُك ان 

ُوُ  ر  َُّللا  ُك ثهيًرا"اْْل خه  .(21)األحزابُ/ ذ ك ر 

ُ :العظيمُهُُبالخلقُهُُ-عليهُوسلمُُصلىُللا ُ-ُُه ُتعالىُنبي ُُُللا ُُُولقدُوصفُ  ل ق  ُل ع ل ىُخ  إهن ك  "و 

")القلم/ يم  ُُصالحُ ُُألتممُ ُُعثتُ اُب ُمُ "إن ُ :هوُالقائلُ ُ-عليهُوسلمُُصلىُللا ُ-ُُ(.ُوالرسولُ 4ع ظه

 ِ."األخالقُ"مكارمُ  رواية:وفيُ )مسلم(. "خالقُهاأل

هُُُأخالقُهُُومنُمكارمُه يحيىُبنُمعاذُُُُيقولٌُُُوالتوقيرُ ُُاالحترامُ ُُ-عليهُوسلمُُصلىُللا ُ-ُُالنبي 

ُ-بنُالمباركُُُُللاهُُُعبدُ ُويقولُ  ُ.للاهُُُمحبةُهُُمنُأهلُهُُصارُ ُُللاهُُُبأدبُهُُتأدبُ ُُنُْمُ ُُ-رحمهُللا ُ-

 ِ."منُالعلُمُمناُإلىُكثيرُ ُأحوجُ ُمنُاألدبُهُإلىُقليلُ ُ"نحنُ  :للا ُحمهُر

ابنُ  ُُُُالقيمُهُُويقولُ ُسعادُ ُُالمرءُهُُ"وأدبُ  :للا ُرحمه أدبهُهوفالحهُهُُهُهتهُعنوان  ُُُُ،ُوقلةُ  عنوان 

ُالدنياُواْلخرةهُُُه،ُفماُاستجلبُ هُوب وارُهشقاوتهُ حرمان هاُُُوالُاستجلبُ ُُاألدبُهُُبمثلُهُُخير 

 ِ."األدبُقلةُهُبمثلُه

 : الوالدين   وتوقير    احترام  ،والتوقير  االحترام    ومن صور  

ُُ تعالى:ُُقالُ   ب ر  ُاْلكه ْند ك  ُعه اُي ْبل غ ن  ُإهْحس انًاُإهم  الهد ْينه بهاْلو  و  ُإهي اهُ  ُت ْعب د واُإهال  ُأ ال  بُّك  ق ض ىُر  "و 

ق ْلُل ه مُ  اُو  ُت ْنه ْره م  ال  ُو  اُأ ف   ُت ق ْلُل ه م  اُف ال  ه م  ال  اُأ ْوُكه د ه م  اُُأ ح  اْخفهْضُل ه م  يًماُو  اُق ْواًلُك ره

يراً")اإلسراء/ غه ب ي انهيُص  اُر  اُك م  ْمه م  هُاْرح  ب  ق ْلُر  ُو  ةه ْحم  ُالر  ن  ُمه ُالذُّل ه ن اح   .ُ(23ُ.24ج 

ُُأيُُُُّ-عليهُوسلمُُصلىُللا ُ-ُُالنبيُ ُُقال:ُسألتُ ُُ-عنهُُرضيُللا ُ-ُُبنُمسعودُ ُُللاهُُُعنُعبدُه

ُُا"ُقال:ُثمُأي؟ُقال:ُ"برُُّهُ علىُوقتهُُُ"الصالةٌُ ؟ُقال:-عزُوجل–ُُإلىُللاهُُُأحبُُُُّالعملُه

ُ.")البخاريُومسلم(للاهُُفيُسبيلُهُ "الجهاد قال:قال:ُثمُأي؟ُ الوالدين"

 



  :مع النساء   الطيبة   والعشرة   المرأة    احترام   ن وصايا اإلسالم  وم      

." وفه ْعر  ُبهاْلم  وه ن  ر  ع اشه ُُعنُأنُ ُُالشائعةُهُُاألفكارُهُُإللغاءُهُُاإلسالمُ ُُفقدُجاءُ  قالُتعالى:ُ"و 

كماُُُشترىُوتؤدُهوت ُُُلهاُتباع ُُُوالُقيمة ُُُالبشرُهُُلخدمةُهُُلقتُْخُ ُُبشري ُُُغيرُ ُُمخلوقٌُُُالمرأة ُ
الميراثُهاهاُحقوق ُوأعطُ ُُالمرأة ُُُاإلسالمُ ُُمُ فكرُ ُُكانُيحدثُ  علىُُُُهاُوأكدُ وحريت ُ ،هاُفيُ

ُُُُفيُالوصيةُهُُوبالغُ  ها.معاملتهُُُحسنُه باسمهاُهيُُُُوجلُلهاُسورةًُُُلموليُعزُ ا فقررُ بها

عليهُُُصليُللا ُُُ..ُوقالاْلياتُهُُومئاتُهُُالسورُهُُذكرهاُفيُعشراتُهُُوجاءُ ُُالنساءُهُُسورة ُ

ْيًرا")البخاريُ( وسلم: ُخ   ."واْست ْوص واُبالن هساءه

 ِ:الفضل  ، وأهل  العلماء    وتوقير    واحترام  

،ُُوالتكريمُهُُالتبجيلُهُُلهمُحقُ ُُ-عليهمُالسالم-ُُاألنبياءُ ،ُوإذاُكانُُاألنبياءُهُُهمُورثة ُُُالعلماءُ  

وُ  نصيبٌُهُ ث ُرُهفلمنُ وتوقيرُ ُُمُ ذلك،ُ حُ  ،للشريعةُهُُتوقيرٌُُُالعلماءُهُُمنُ قالُُ ا.لوهُ امُهألنهمُ

")الزمر/ تعالى: ون  ي ْعل م  ُ ال  ُ ين  ال ذه و  ُ ون  ي ْعل م  ُ ين  ال ذه يُ ي ْست وه ه ْلُ  :الحديثُهوفيُُ (.9"ق ْلُ

عل ُ العالمه ُ ،"فضل  العابهده أدُْ ىُ عل ىُ ومالئهكت ه ، م،ناكُ كف ْضلهيُ ُ وجل  ُ عز  للا ُ ُ ُُ إهن  وأهل 

، ُواألرضه هاُ، السمواته ْحره فيُج  ، حتىُالنملةُ  ُ وحتىُالحوت  ُالناسه ُعلىُمعل همه لُّون  لي ص 

ُ")الترمذي(  .الخير 

ُللا ُُُقالُصلى:ُُالعادلُهُُ،ُوالحاكمُهالقرآنُهُُ،ُوحاملُهذيُالشيبةُهُُإكرامُ ُُكذلكُمنُاالحترامُه

فيهُُُُالغاليهُُُغيرُهُُالقرآنُهُُ،ُوحاملُهالمسلمُهُُذيُالشيبةُهُُإكرامُ ُُللاهُُُمنُإجاللُهُُ"إنُ  وسلم:عليهُُ

 .")أبوُداود،ُوقالُاأللباني،ُحسن(المقسطُهُذيُالسلطانُهُعنه،ُوإكرامُ ُوالجافيهُ

 :هممنازل   الناس    إنزال   االحترام   ومن كمال  

ُُننزلُ ُُوسلمُأنُْصلىُللاُعليهُُ-ُُللاهُُُاُرسولُ "أمرن  عنهاُقالت:ُُرضيُللا ُ-ُُعنُعائشة ُ

حينُُُُالرومُهُُعليهُوسلمُلملكُهُُصلىُللا ُُُالنبيهُُُ)مسلم(.ُومنُذلكُمخاطبة ُ هم.منازل ُُُالناسُ 

هُُوهُبهاُإلىُالدينُهإليهُرسالةًُيدعُ ُأرسلُ  إلىُُُللاهُُرسولُهُ"منُمحمدُ  :هُهبقولُهُتبدأ ُُاإلسالمي 

الكريمُ نبين ُُُفقدُحرصُ  "،الرومُهُُهرقلُعظيمُه إنزالُهُُاُ ُُُعلىُ همُهمُواحترامُهمنازل ُُُالناسه

 .هموتقديرُه

"ماُ وسلم:عليهُُُُصلىُللا ُ-ُُللاهُُُقالُرسولُ  ه:هُوتوقيرُهواحترامُهُُالسنُهُُكبيرُهُُومنهاُإكرامُ 

 .")الترمذي(هُهسن هُُهُعندُ نُيكرمُ لهُمُ ُللا ُُإالُقيضُ ُهُهشاٌبُشيخاًُلسن هُُأكرمُ 



للا ُ صلىُ مُ من ُُُ"ليسُ  وسلم:عليهُُُُوقالُ لمُْاُ صغيرُ يرحُ ُُنُ ويعرُهْمُ ُناُ شرف  ْفُ

أنُُُْ-عليهُوسلمُُصلىُللا ُ-ُُللاهُُُوكانُرسولُ  ا")الترمذي(.ن كبيرُ  الرجلُ ُُيعجبهُ  ُيدعوُ

ُه  .هُإليهُوأحبُك ناه")الطبرانيُورجالهُثقات(أسمائهُُبأحب 

ُُُومنُشدةهُ ُُفيُالسالمُهُُالنبويُ ُُتأملواُهذاُاألدبُ ُُوالتوقيرُهُُعليُاالحترامُهُُاإلسالمُهُُحرصه

ُبينُُ علىُُُُ،ُوالمارُ علىُالكبيرُهُُالصغيرٌُُُسلمُ "ي ُ وسلمُ:عليهُُُُصلىُللا ُُُالنبيُُُُّقال :الناسه

علىُالماشي،ُُُُالراكبُ ُُسلمُ :"ي ُ-عليهُوسلُمُُوقالُصلىُللا ُ "علىُالكثيرُهُُ،ُوالقليلُ القاعدُه

 .")البخاري(علىُالكثيرُهُ،ُوالقليلُ والماشيُعلىُالقاعدُه

وسلُم-ُُالنبيهُُُاحترامُ  عليهُ عليه:ُُ-صلىُللاُ يسلمُ أوُ معهُ يتحدثُ تعالى: لمنُ  لقولهُ

")الحجر/ نهين  ْؤمه لهْلم  ُ ك  ن اح  ج  اْخفهْضُ إذاُصافحُ  (.88"و  أوُُُُوكانُصلىُللاُعليهُوسلمُ

الرجلُ صافحُ  ينزعُُُْهُ استقب ُ ،ه ُيدُ ُُالُ يكونُ  بوجهُالُيصرفهُعنه،ُُه ُل ُوإنُ ُالرجلُ ُُحتىُ

ُُيهُهت ُوالُيرىُمقدماًُركب ُ عنه،ُينصرفُ   .له")الترمذي(ُبينُيديُجليس 

  :إال لحاجة    ه  إذن    بغير    الثالث    دون    اثنين    لألخرين نهي عن تناجي    اإلسالم    ومن احترام  

اْلخرُحتىُتختلطواُُُفالُيتناجىُاثنانُدونُ ،ُُمُثالثةًُ"إذاُكنت ُ عليهُوسلم:ُُقالُصلىُللا ُ

ُ ن هُأنُُْ،ُأجلُ بالناسه  .")متفقُعليه(ي حزه

ُُُالخادمُهُُوكذلكُاحترامُ  ُ-للاُُُُقال:ُلماُقدمُرسولُ ُُ-عنهُُرضيُللا ُ-ُُبنُمالكُ ُُفعنُأنسه

صلىُُُ-ُُللاهُُُبيُإلىُرسولُهُبيدي،ُفانطلقُ ُُأبوُطلحةًُُُ،ُأخذ ُالمدينة ُُُ-صلىُللاُعليهُوسلم

فيُُُُه ُ،ُقال:ُفخدمت ُكُ مُْخدُ فلي ُُُكيسٌُُُأنساًُغالمٌُُُللا،ُإنُ ُُفقال:ُياُرسولُ ُُ-سلمللاُعليهُو

ُلمُُُْصنعتُهذاُهكذا؟ُوالُلشيءُ ُُمُ ،ُلُهه ُصنعت ُُُماُقالُليُلشيءُ ُُوللاهُف ُ،ُُوالحضرُهُُالسفرُه

 .هذاُهكذا")مسلم(ُُتصنعُُْلمُُْمُ ،ُلُهه ُعُْأصن 

ُأجرىُللا ُوتقديرٌُُُواحترامٌُُُشكرٌُ ُلمن ُيديهُهُُ، صلىُللاُعليهُُ-قالُُ ُ:والمعروفُ ُُالخيرُ ُُعلى

 .عزُوجل")أبوُداودُوالترمذيُوأحمد(-ُلمُيشكرُللا ُُيشكرُالناسُ ُُنُلمُْ:ُ"مُ -وسلم

خيراًُفقدُُُللا ُُُ،ُجزاكُ هُهفقالُلفاعلُهُُنعُإليهُمعروفٌُ:ُ"منُصُ -ويقولُصلىُللاُعليهُوسلم

الثناءُهُُأبلغُ  )الترمذي(.فيُ اللسانُهُُيكونُ ُُأنُُُْوالتوقيرُهُُولذلكُمنُاالحترامُه "ُ هذاُُُُعلىُ

ًُُنُصنعُ لكلُمُ ُالجميلُ ُالدعاءُ   .لناُمعروفا

 



 :من خطبة الجمعة  الثانية   الخطبة  

والصالة ُُُالحمدُ  رسولُهُُوالسالمُ ُُللُ للاعليُ فيا أماُُُ ُُُتوقيرُهُُمنُُللاهُُُعبادُ  بعدُ ُالناسه

هم: ُعليهم؛ُفالمؤمنُ ُُ"عد م ُالتكب رُه واحترامه يُُوالُيستعلُهُُالُيتكبرُعلىُأحدُ ُُواالستعالءه

ُتعالي:ُُمنُكانُمختاالُفخورا،ُقالُُُُتعالىُالُيحبُ ُُللا ُُُ،ُألنُ علىُأحدُ  نه ْحم  ب اد ُالر  عه "و 

ُق ال واُُ ل ون  اهه م ُاْلج  اط ب ه  إهذ اُخ  ُه ْونًاُو  ُع ل ىُاأْل ْرضه ُي ْمش ون  ين  ًما")الفاتحة:ُُال ذه (.63ُس ال 

ُ تعالي:ُُللاهُِ ألمرُُاستجابةًُ ،وتواضع ُُُووقارُ ُُأيُيمشونُبسكينةُ  ُفهيُاأْل ْرضه ُت ْمشه ال  "و 

ُُ ب ال  اْلجه ُ ت ْبل غ  ل ْنُ و  ُ اأْل ْرض  ُ ق  ت ْخره ل ْنُ ُ إهن ك  ًحاُ ر  ك لُُّم  ُُُُط واًلُ ب هك  ر  ْند ُ عه ي هئ هُ  س  ُ ك ان  ُ ذ لهك 

وًها" ْكر   .(37ُ،38)اإلسراء:ُُم 

أنُُهُوفسُ نُُالُُُُيحترمُ ُُأنُُُْبهُُ،ُوي قصدُ الذاتُهُُاحترامُ ُُفيُاإلسالمُهُُاالحترامُهُُومنُصورُه

ارتكابُهحفظُ ي والسيئاتُهالذنوبُهُُهاُمنُ تقل لُ ُُوالمعاصيهُ ،،ُ احترامُهُُالتيُ ُُُمنُ ُُالشخصه

إلىُُُُباإلضافةُهُُوالسرقةُه المخدرات،ُوكذلكُالزنا،ُُ،ُوتعاطيهُالخمرُهُُمثل:ُشربُهُُلذاتهُه

ُ،ُوقدُجاءتُْالحسنُهُُبالهندامُهُُوااللتزامُه ،والنظافةُه ،بالشكلُهُُالشخصيةُهُُالعنايةُهُُضرورةهُ

ُُعليهاُبالقتلُهُُاالعتداءُهُُوعدمُ ُُلنفسهُهُُاإلنسانُهُُحفظُهُُعلىُضرورة ُُُتحثُُُُّاإلسالمُهُُتشريعاتُ 

ُبهك ْمُ تعالي:قالُ َُّللا  ُك ان  ُت ْقت ل واُأ ْنف س ك ْمُإهن  ال  يًما")النساء/"و  حه  .(29ر 

ُُ" ُ:للاهُُُعبادُ  ُالفردُ ُُبطريقةُ ُُ،ُوالتعاملُ الدستورُه وتقديرُ ُُالقانونُهُُاحترامُ إن  ُأن  ُُيقيمُ ُُتدلُعلى

ُُالقوانينُيؤديهُُوغيابُ  ..الملكُهُأساسُ ُفالعدلُ ُالشريعةُهُمنُأصولُهُُوزناًُللقوانين،ُأصلٌُ

ضعتُُُْالقوانينُ .ُوهذهُُوالهالكُهُُإلىُالفوضىُ  ي عتبرُُُالقانونُهُُاحترامُ ُُوأنُ ُُالعامُهُُللصالحهُُُو 

تطل باتُه اًُمنُم  هم  زءاًُم  ُُُج  جتمعُُبنجاح ُُُالعيشه ُالم  ُاجعلن ِ  ..في ُيوقرُ فاللهم ُك،ُويوقرُ اُممن

عناُمساوئهاُُُ،ُوأبعدُْاألخالقُهُُاُبمحاسنُهك.ُاللهمُزين ُعبادُ ُُه،ُويوقرُ رسول ُُُ،ُويوقرُ كُ كتاب ُ

 ..الصالةوأقمُ العالمين..ُياُربُ 

 


