
 دروس من خطبة الوداع 

 . " الشائعات وخطورتها علي المجتمع حرمة " 

 

  .السددفلني  أقدد ا  المسددتمي  الصدد ا  علدد   أقددف  ، العددف ني  قلدد   به ايتدد  ندد   الدد   هلل الحمدد 
 ِْ  َيَتلَمَّد   "ال   خلق اإلنسف   يعلد  مدف ت سد ه بد  نوسد   رد  أقد    ليد  مد  حبد  ال  يد  

َمفِ  َقِعيٌ   َمف َيْلوُِظ ِمْ  َقْ ٍ   َِّلَّ لََ ْيِ  َ قِيٌ  َعتِيٌ  اْلُمَتلَمَِّيفِ  عَ   "ِ  اْلَيِميِ  َ َعِ  الشِّ
  أشه  أ  َّل  ل   َّل هللا  ح ه َّل ش يك ل  ل  الملك  ل  الحم   ر  عل  ن  شيء شهي  ،

تدبعه    أشه  أ  محم ا عب ه   س ل  أش ف العبي  صل  هللا علي   عل  آل   أصحفب   مد  
 .  نثي ا  بإحسف   ل  ي   المزي   سل  تسليمف  

 :أمف بع   نيف جمفعة اإلسال  
المؤ  موسم الحج موسمم االمك يمريم يترفمه المؤ الم ملمون علمه يمك ارمللة وخلمر   ويتم ود نإ

دووا اَمنَّنَّ َخل م" : الم ملون فخلر زاد   وهللا جكَّ وعال قد قما  لعبمادف امي اءلماا  يمات الحمج َر َوتَمَ وَّ

َل بَابَّ  ادَّ التَّق َوى َواتَّقوونَّ يَا اوولَّي اْل   (.197البقرة:") ال َّ
سواا َممن   يان متأيداً عله يك م من ان يحرص عله االستفادة من مشاعر الحج واعمالؤ ولهذا

علممه اْلخممالف الفالمملة  حممجَّ او لممم يحممج   ْلن الحممج مدرسممة إيمافلممة يترفممه الهمما الم ملممون

سن التقرب إله هللا جكَّ وعالوالعبادات الكاملة  والبعد عمن مسماخطؤ وملاهلمؤ ل ولهمذا ايرماً  وحو

لَممون فالل مملحة لعبمماد هللا ان يلتهمم وا هممذف الفر ممة  يممان متأيممداً علممه الممدعاة إلممه هللا ومممن يوع 

 لغمرس الفرمائك وفشمر ابداب ودعموة اللماس إلمه الكمما  فماعخالص للمعبمود المباريمة الممللمة

 .  لوات هللا وسالمؤ عللؤ والمتافعة للرسو 
الحجمة  الحجمة المشمهورة فحجمة الموداع   تلم   ملي هللا عللمؤ وسملم حمجَّ رسموللا محممد  وقمد

وملاسمكؤ   وامي الوقمف ففسمؤ  العظلمة التي علّم اللبي  له هللا عللؤ وسملم اْلممة اعمما  الحمج

ر الهمما قواعممد الممدين العظلمممة وا ممولؤ الكاملممة ر الهمما مممن المحرمممات و دافممؤ الكريمممة وحممذّ  قممرَّ

 ملي هللا عللمؤ هللا جكَّ وعال   ولهذا جاات السملة ان اللبمي  وابءام   ودعا الها إله ل وم تقوى

يمموم عراممة   وخطمما اللمماس يمموم اللحممر   وخطمما اللمماس اممي اوسمما  ايممام  خطمما اللمماس وسمملم 

 مسم  فمؤ  علمه لم وم المدين والت  ملي هللا عللمؤ وسملم خطبمؤ تلم  يمان ي يمد  التشريق   وامي

وشمرائعؤ   وقمد  والتحلي فآدافمؤ الفالملة واخالقمؤ الكريممة و دافمؤ العظلممة   والتمسم  فعقائمدف

 .    لي هللا عللؤ وسلم   جاا اي هذا الباب احاديث عظلمة عن اللبي 
ممن  امي خطبمؤ امي حجمة الموداع : الحمذر  ملي هللا عللمؤ وسملم  من اعظم مما قمرر اللبمي  ويان

هللا وسالمؤ عللمؤ  سلملن او اموالهم او اعرالهم   وقد ايد عله ذل   لواتالتعرض لدماا الم

 : غلر مرة وفغلر اسلوب ل ومن ذل 
مح َحمَرامح   قَما َ  يَا:" وقا  اي خطبتؤ يوم اللحر ٍم َهَذا ؟ قَمالووا يَمو  اَمأَيُّ فَلَمٍد َهمَذا ؟  اَيَُّها اللَّاسو اَيُّ يَو 

م   أَيُّ َشه رٍ قَالووا فَلَدح َحَرامح   قَاَ  اَ  َمماَايو رح َحمَرامح   قَماَ  اَمنَّنَّ دَّ م   َهَذا ؟ قَمالووا َشمه  َراَلمكو م  َواَع  مَوالَكو َواَم 

م   كو مَّ َمةَّ يَو  ر  م  َحَرامح َيحو َراًرا َعلَل كو م  َهَذا   اَأََعاَدَها مَّ رَّيو م  َهَذا اَّي َشه  يو ءومَّ َراََع َرا َسؤو اَقَماَ   َهَذا اَّي فَلَدَّ

 البخاري ومسلم(.(َهك  فَلَّغ فو ؟  َهك  فَلَّغ فو ؟ اللَّهومَّ اللَّهومَّ 
 : اافظر ايها الم من هذا التأيلد العظلم واالهتمام البالغ فهذا اْلمر اي يوم عراة واي يوم اللحر

م  َحَرامح  إَّنَّ " م  َعلَل كو َراَلكو م  َواَع  َوالَكو م  َواَم  َماَايو م  َهَذا اَّ  دَّ كو مَّ َمةَّ يَو  ر  م  َهَذاَيحو رَّيو م  َهَذا اَّي َشه  يو  "ي فَلَدَّ

” :   لي هللا عللؤ وسلم لقد ايدت خطبة الوداع عله رعاية حرمة اعراض المسلملن اي قولؤ 

انن دماايم واموالكم واعرالكم حرام يحرمة يومكم هذا  واي شهريم هذا  امي فلمديم همذا إلمه 

 ”يوم تلقون رفكم

ن يحبمون ان تشملع الفاحشممة امي الممم مللن  فالعمذاب اْللمملم  توعمد هللا سممبحافؤ وتعماله الممذيوقمد 

ف لَا "اقممما :  يَن  َملوممموا لَهومممم  َعمممَذابح اَلَّممملمح اَّمممي المممدُّ َشمممةو اَّمممي الَّمممذَّ ممملَع ال فَاحَّ بُّممموَن اَن تَشَّ يَن يوحَّ إَّنَّ الَّمممذَّ

َرةَّ  خَّ يَن إَّنَّ الَّمم"(ل وقممد لعممن هللا الممذين يتكلمممون اممي اعممراض اللمماس  اقمما : 19 /)اللممور"َواب  ذَّ

لمح  َرةَّ َولَهوم  َعَذابح َعظَّ خَّ ف لَا َواب  لووا اَّي الدُّ لَاتَّ لوعَّ مَّ َ لَاتَّ ال َغااَّاَلتَّ ال مو   ح  وَن ال مو مو (. 23 /)اللور"يَر 



مموَن "وامممر هللا ان يوجلممدوا ءمممافلن جلممدة ممما لممم يممأتوا فأرفعممة شممهداا  قمما  تعمماله:  مو يَن يَر  َوالَّممذَّ

َ لَاتَّ ءومَّ لَم   ح  لَ َّمَ  ال مو لَّدووهوم  ءََمافَّلَن َجل َدةً َواَل تَق بَلوموا لَهومم  َشمَهاَدةً اَفَمًدا َواوو  َهَداا اَاج  فََعةَّ شو يَأ تووا فَّأَر 

قوونَ   .(4 /)اللــور"هومو ال فَاسَّ

 ايها اللاس :

وجماا ذلم  فبلمان حمق ال وجمة علمه والمحااظة عللؤ لقد يفك اعسالم حق اعفسان اي  لافة عرلؤ 

ا من ففقة ويسوة   وحق ال وج عله زوجتؤ من  اعتة وحفظ لؤ اي غلبتؤ ممما يحفمظ لهمما حلماة يريممة زوجه

م  - مله هللا عللمؤ وسملم-اي ظك شريعتلا السمحاا  حلث جاا اي سلاف خطبتؤل  َ اَمنَّفَّكو َ اَّمي اللََسمااَّ : "اَماتَّقووا هللاَّ

لَل تو  تَح  َّ  َواس  وهونَّ فَّأََمانَّ هللاَّ تومو َرهووفَؤو. اَمنَّن  اََعل منَ اََخذ  م  اََحًدا تَك  َشكو م  َعلَل هَّنَّ اَن  اَل يوو َّ  َن اورو َّ. َولَكو وَجهونَّ فََّكلََّمةَّ هللاَّ  م  اورو

وفَّ  َوتوهونَّ فَّال َمع رو قوهونَّ َويَّس  م  رَّز  بََرٍح. َولَهونَّ َعلَل كو فًا َغل َر مو رَّفووهونَّ َلر   (. مسلم ) "َذلََّ   اَال 

فلان عظلم لحقوف المراة اي اعسمالم وحقموف الرجمك ايرماً  ااعسمالم لمم يحمافي احمداً ولمم وهلا 

 .يغفك حق اي إفسان. يالؤ من دين عظلم

المحااظممة علممه اْلعممراض مممن الرممرورات الخمممع التممي حممااظ عللهمما اعسممالم  ااعسممالم جمماا ا

حفممظ اْلعممراض  فالمحااظممة علممه الرممروريات الخمممع وهممي: حفممظ الممدين والمملفع واللسممك  و

 – .وحفظ العقو   اهذف الرروريات حااظف عللها جملع الشرائع

إن العرض علد اعفسمان اهمم شميا يجما ان يحمااظ عللمؤ  اهمو يجما ان يقموم فالمحااظمة علمه 

عرلؤ ومحارمؤل ولهمذا اممر اعسمالم فالمحااظمة علمه العمرض و ملافتؤ والمدااع علمؤل وجعمك 

 .اعسالم لذل  وسائك وحدود
  

ا اللاس : اتقوا هللا تعاله واعلموا افؤ ما من احد ملكم إال وقد ويك هللا فؤ ملكلن احمدهما عمن ايه

اللملن والمافي عن الشما    احدهما مأمور فكتا الحسلات والمافي مأمور فكتما السمل ات   امما 

ال تلفظون من قو  وال تعملون من عمك إال يتا عللكم واح ي عللكم إح اا ال يغادر  غلرة و

يبلرة   سواا تلفظتم فذل  جهرا وسرا وسواا اعلتم الفعك خفلة او عالفلة اكك ذل  يكتا عللكم 

ويح ه ءم تلب ون فما عملمتم يموم القلاممة ويعطمه يمك إفسمان يتافمؤ القما  : " اق مَرا  يَّتَافَمَ  َيفَمه 

لبًا { اطوفه لعبد مأل يتافؤ فالخلر واْل َم َعلَل َ  َحسَّ َ  ال لَو  عما  ال الحات وف س لممن سمود فَّلَف سَّ

 (. يتافؤ فالشر واْلعما  السل ات . )الرلاا الالمع من الخطا الجوامع

  
أيهف النفه : نلندف ندنم  بد لك    شدفء هللا ندنم  بدع  مدف عملندف مد  قد   أ  نعد  نإند  منتد   

   محص  س اء نف  صغي ا أ  نبي ا ،  لن  النثيد  مندف يعملد   العمد  جزاندف نعند  تيد  منتد
عليه  ي لم   النال  المبيح م  تيد  مبدفَّلي يلعند   مد  َّل يسدتحق اللعد  ، تجد  ال احد  مدنه  
يلع  أخفه المسل    بمف لع  أخفه ألبي   أم    بمف لع   لد ه أ  أمد  أ  أبدفه ،  رد ا تفيدة مدف 

    اللعددفني  َّل "يندد   مدد  الجهدد   الحمفقددة نمدد  ثبددل أ  النبددي صددل  هللا عليدد   سددل  قددف  : 

   العبد    ا لعد  شدي ف  " ني الح يث عند  أند  قدف  :  "ين ن   شوعفء  َّل شه اء ي   الميفمة 

صع ل اللعنة  ل  السمفء نتغلق أب ا  السمفء   نهف ث  تهب   ل  األ ض نتغلق أب ابهف   نهف 
ث  تعخ  يمينف  شمفَّل نإ  ل  تج  مسفتف  جعدل  لد  الد   لعد  ندإ  ندف  أردال   َّل  جعدل  لد  

 تج  ال اح  م  النفه يس  أخفه عن  المخفصمة سدبف قبيحدف قد  يند   متصدوف بد   قد  "قف لهف 

المسدتبف  مدف  "ين   تي  متصف ب  ،  ني الح يث ع  النبي صل  هللا علي   سدل  أند  قدف  : 

يعني أ   ث  المتسفبي  ين   عل  م  ابت أ الس  أ َّل  َّل  "قفَّل نعل  البف ئ مف ل  يعت  المظل   

الضيفء الالمد  ")أ  يعت   المظل   .  تج  بعض النفه يتنل  بعخي  بمف ين ه  ر  تي  حفض 
 .(139  /2م  الخ   الج ام  )

نيسب  ني تيبت   ر ه ري الغيبة التي شفعل عن  نثي  م  النفه  تهدف ن ا بهدف مد  أنهدف مد  
–الحد يث عد  النبدي  نبف   ال ن    ق  شب  هللا م  يغتدف  ال جد  بمد  يعند  لحمد  ميتدف  ندي

يف معش  م  آم  بلسدفن   لد  يد خ  اإليمدف  قلبد  َّل تغتدفب ا  "أن  قف  :  لي هللا علي   سل  ص



المسلمي   َّل تتبع ا ع  اته  نإن  مد  يتبد  عد  اته  يتبد  هللا ع  تد   مد  يتبد  هللا ع  تد  
 ".يوضح   ل  ني ج ف  حل   " ني ح يث آخ  : « يوضح  ني بيت  

 
لنفه : مف أنث  رنَّلء الي   مف أنث  م  يتتبعد   عد  ال الندفه  يت لبد   زَّلتهد  ندإ ا أيهف ا 

 أ ا زلة م  أح  ن ح ا بهف  نش  رف    ا  أ ا استمفمة  موخ ي نتم رف  حمل رف علد  تيد  
يدف معشد  مد  آمد   "بم ل  :  -صل  هللا علي   سل -محملهف  رنَّلء ر  ال ي  عنفر  ال س   

نددفتم ا هللا أيهددف  "خ  اإليمددف  قلبدد  َّل تغتددفب ا المسددلمي   َّل تتبعدد ا عدد  اته  بلسددفن   لدد  يدد 
 عليدد   مسدد  ل  عدد   لددك  نددإنن المسددلم    حفسددب ا أنوسددن  علدد  مددف تم لدد    مددف توعلدد   

ُ َيْعلَُ  َمف ُتِسد و َ  َ َمدف ُتْعلُِند َ  "محفسب   :  ُب َ  بِ   قدف  تعدفلي :" "َ هللاَّ يِ  َ  ِ َّ َندالَّ َبد ْ ُتَند ِّ فلد ِّ
ف َنفتِبِيَ  َيْعلَُم َ  َمف َتْوَعلُ  َ   .  "َعلَْيُنْ  لََحفنِِظيَ   ِنَ ام 

 
موهَّهَّم   جو قا  اللبي  له هللا عللؤ وسلم لمعاذ رلي هللا علؤ: "َوَهك  يَكواُّ اللَّاَس اَّي اللَّارَّ َعلَمه وو

لَتَّهَّم   مما  إالجاا فالم مائا لللماس وادخلهمم المه اللمار  الترمذي.( يعلي ما الذي "(إَّالَّ َحَ ائَّدو اَل سَّ

يتكلمون فؤ فألسلتهم فعم ح ائد السلتهم ا بحف فوافؤ لهم اله اللار اكم من هذف الح مائد امي 

مجالسلا من فذائة فاْللفاظ واحش فالكالم ومن سا ولعن وشتم فأساللا عديمدة وممع اْلسم  ال 

فهممذف اْلسمماللا واْلفكممه مممن ذلمم  واْلشممد ان  تطلمما المجممالع علممد الممبعو وال يحلممو الحممديث إال

وقرماا اْلوقمات و تحللمة المجمالع ومما علمم  والتسللةفعو اللفوس يرون افؤ من فاب الم اح 

ه الا افهم وقعوا فذل  فالفسق والاعوا اوقاتهم فك وحّملوا اففسهم اْلوزار ورفما يمان الرجمك 

معؤ ممن الغلماا وسمالمة يمدف ممن اْلذى او المراة حري ا عله سالمة مالؤ من الرفما وسمالمة سم

ورفما غو ف رف وحفظ ارجؤ تجمدف ال يلظمر المه الحمرام ويغمو ف مرف عمن ال مور التمي امي 

المجممالت والتممي اممي القلمموات لكلممؤ ال يسممتطلع ان يممتحكم اممي حريممة لسممافؤ مممن احتقممار لللمماس 

قلامة مفلسما اتمدرون واسته اا فهم ووقلعة فأعرالهم الأتي يوم القلامة مفلسا فعم يأتي يوم ال

من المفلع قا  عللؤ ال الة والسالم ْل حافؤ يما علد مسلم اَعن  اَفَّي هوَري مَرةَ )رلمي هللا علمؤ( 

و َعلَل ؤَّ َوَسلََّم( قَاَ  :  َّ )َ لَّه هللاَّ َهمَم "اَنَّ َرسووَ  هللاَّ ر  ف لَّعو اَّللَا َممن  اَل دَّ ف لَّعو قَالووا ال مو وَن َمن ال مو رو اَتَد 

لَاٍم َوَزَياٍة َويَأ تَّي قَد   لَؤو  َم ال قَّلَاَمةَّ فََّ اَلٍة َو َّ تَّي يَأ تَّي يَو  ن  اومَّ ف لََّع مَّ  َشمتََم َهمَذا َواَل َمتَاَع اَقَاَ  إَّنَّ ال مو

من   من  َحَسملَاتَّؤَّ َوَهمَذا مَّ  َحَسملَاتَّؤَّ َوقََذَف َهَذا َواََيَك َماَ  َهَذا َوَسفََ  َدَم َهَذا َوَلَرَب َهمَذا اَلوع طَمه َهمَذا مَّ

من  َخطَايَماهوم  اَطورََّحمف  َعلَ  مَذ مَّ  "ل مؤَّ ءوممَّ  ومرََّح اَّمي اللَّمارَّ اَنَّن  اَلَّلَف  َحَسلَاتوؤو قَب َك اَن  يوق َره َما َعلَل مؤَّ اوخَّ

 . ()مسلم

 

يعلي قد يكون الرجك  الحا قد يكون  الا علم او رجك تقي او لمؤ فشما  امي المدعوة امي اْلممر 

عممن الملكممر يممأتي ف ممالة و مملام وزيمماة يممأتي وقممد فممدا الرسممو  فممماذا مممن فممالمعروف واللهممي 

المعا ي ؟ هك قا  ويأتي وقد زفا ال لم يقك وقد زفا يأتي وهمو يشمرب خممرا ال همو رجمك ي ملي 

وي وم ي يي اسمع ماذا فدا من اْلخطاا التي وقعف ملؤ ما قا  وقد فظر اله حرام .. يمأتي وقمد 

يأتي وقد شتم هذا فدا فاللسان ءم ذير امرا  خر يتعلمق فاللسمان وقمذف ايك شل ا من الحرام .. فك 

هذا الحظ يلها تتعلق فاللسان ءم قما  وايمك مما  همذا وسمف  دم همذا يعلمي ف م  مما امي الحمديث 

وايك ما  هذا وسف  دم هذا ولمرب همذا.. قما  العطمه همذا  يتعلق فاللسان الشتم والقذف ءم قا 

مممن حسمملاتؤ وهممذا مممن حسمملاتؤ اممنن اللممف حسمملاتؤ قبممك ان يقرممه ممما عللممؤ اخممذ مممن خطايمماهم 

اطرحممف عللممؤ ءممم  ممرح اممي اللممار إذن اسممجن لسمماف  غلبممة اللمماس والوقلعممة اممي اعرالممهم 

ا افتق ف اخاك اي فدفمؤ او امي اي وظائفهم او اي فلوتهم سوا اوواالسته اا فهم اي اشكالهم 

اللؤ  اشرتاي مشلتؤ او ذيرتؤ فلفظ  او فكتافت  او  او اهلؤاي  اوديلؤ او اي دفلاف او اي مالؤ 

 .يدك او راس  يك هذا حرام اوفعلل  

 اخوة اعيمان :



فالكلمة الخبلمة خسر إفسان دفلاف و خرتؤ  افي سلن افي داود  قا  افو هريمرة رلمي هللا علمؤ: 

يمان رجمالن امي فلمي إسمرائلك متمواخللن  اكمان »ف رسو  هللا  له هللا عللؤ وسلم يقمو : سمع

احدهما يذفا وابخر مجتهد اي العبادة  اكان ال يم ا  المجتهمد يمرى ابخمر علمه المذفا القمو : 

اق ر  اوجدف يوما عله ذفا اقا  لؤ: اق ر  اقا : خللي ورفي  افعمف علي رقلبما؟ اقما : وهللا 

هللا لمم . اقممبو ارواحهممما  ااجتمعمما علممد رب العممالملن  اقمما  لهممذا المجتهممد: ايلممف فممي  ال يغفممر

عالما؟ او يلف عله ما اي يدي قادرا؟ وقا  للمذفا: اذها اادخمك الجلمة فرحمتمي  وقما  ل خمر 

 .قا  افو هريرة: والذي ففسي فلدف لتكلم فكلمة اوفقف دفلاف و خرتؤ«. اذهبوا فؤ إله اللار

خبلمة من اسباب دخو  اللار  اكم من رجك ترّدى اي اللار فسبا يلمة من لسافؤ افمي والكلمة ال

ال حلحلن قا  عللؤ ال الة والسالم ان العبد للمتكلم فالكلممة مما يتبملن الهما يعلمي يخمرج الكلممة 

اي مجلع  اي سلارة  مع رجك يتحدث معؤ اي قطار او  ائرف  او اي سوف هكذا يطلمق الكمالم 

الؤ من غرا هللا و من سخطؤ ومن الحرام قا   له هللا عللؤ وسلم: }إن الرجمك  دون ان يفكر

 {للتكلم فالكلمة ما يتبلن الها ي ّ  فها اي اللار افعد مما فلن المشرف والمغرب

وعلد الترمذي من حديث فال  افن الحارث ان الرسو   له هللا عللؤ وسملم قما  ) الرجمك للمتكلم 

اي مجلع  ف لحةا يان يظن افا تبلغ ما فلغف( يعلي الرجك يلقي يلمة فالكلمة من رلوان هللا م

يذب عن عرض اخلؤ المسلم اي يالم الؤ فوع من رلموان هللا او  او إفسانإله  ف لحةاو يقدم 

تسبلح او غلر ذل  اهم شيا افؤ فوع من رلوان هللا تعاله قا : }إن الرجك للمتكلم فالكلممة ممن 

يظن ان تبلغ ما فلغف يكتا هللا تعاله لؤ فها رلوافؤ إله يوم يلقماف ءمم رلوان هللا تعاله ما يان 

قا  وإن الرجك للتكلم فالكلمة ممن سمخهللا هللا مما يمان يظمن ان تبلمغ مما فلغمف يكتما هللا تعماله فهما 

اللتمبَّمف امي الفاظلما  وللحاسما اففسملا قبمك ان  -اخمي المسملم  -عللؤ سخطؤ اله يوم يلقماف{ إًذا 

لَم ان الكلمات السمل ة يمم همدمف ممن فلماا اعمما   مالحةَ ويمم اوردت  ماحبها  ت  َّ القدم  وللَع 

إن العبمد للمتكلّم فالكلممة ممن َسمخهللا هللا  ال "موارد الَعطَا والهالكَ يقو   له هللا عللمؤ وسملم: 

يظممن ان تبلممغ ممما فلغممف  يَكتمما هللا لممؤ فهمما سممخطؤ إلممه يمموم يلقمماف  وإن العبممد للممتكلّم فالكلمممة مممن 

 وان هللا  ما يظن ان تبلغ ما فلغف  يكتا هللا لؤ فها رلوافؤ إله يوم يلقا") مال  اي المو أرل

 (. والترمذي وافن ماجؤ واحمد

اعوذ فاهلل ان يكون اعفسان يلمام ويأيمك ويشمرب ويمذها ويجميا وهمو قرمه شمهرا او سملؤ او 

خطا عللؤ لمدف عشرين سملؤ عشر سلوات قد تساهك فكلمؤ من سخهللا هللا األقاها وال ي ا  هللا سا

يموم يلقماف همك فظمرت امي  إلمهاو خمسلن سلؤ اله ان يموت ال ي ا  هللا ساخطا عللمؤ  ارفعلناو 

رحمممؤ هللا يقممو  وهللا يممم مممن يممالم اردت ان اتكلممم فممؤ  ةمقممدار عظمممؤ هممذف الكلمممات يقممو  علقممم

 .املعللؤ حديث فال  افن الحارث يعلي هذا الحديث

 الخطبة المافلة :

 حمد هلل رب العالملن وال الة والسالم علي اشرف المرسللن .اما فعد الا جماعة اعسالم :ال

رقا يخطا ا حافؤ اي الحج الظر امنذا فملن يديمؤ ايممر   لي هللا عللؤ وسلم اي ال حلحلن افؤ 

مممن م ممة المم  امملهم الكبلممر وال ممغلر الغلممي والفقلممر العرفممي واْلعجمممي الحممر والعبممد اْلسممود 

وقا :"إن دمائكم واموالكم واعرالكم حمرام علملكم   لي هللا عللؤ وسلم  خطا فهم واْلفلو ا

وق مد فأعرالمكم  "يحرمة يومكم هذا اي فلديم هذا اي شمهريم همذا اال همك فلغمف اللهمم ااشمهد

إممما ان تعتممدي علمملهم فالفاحشممة او ان تعتممدي فممالكالم غلبممؤ او اسممته اا او سممخرية او تلمماف  

قا : " لما عرج في مررت فقموم لهمم   لي هللا عللؤ وسلم  مام احمد افؤ فاْللقاب و ح علد اع

اظفار من فحاس يخمشون فها وجوههم و دورهم قلف من ه الا يا جبريك اقما  هم الا المذين 

 (. يأيلون لحوم اللاس ويقعون اي اعرالهم")احمد

 ايها اللاس :

يللمة دون تمبمف  وممن يلظمر فظمرة إن المسلم ملهي عمن تمرويج اْلخبمار الدفلويمة ارمال عمن الد

عات يجممد الكملممر مممن اْلسممباب  اقممد تممرّوج شممائعة ئشماة اممي سممر فهممي اعسممالم عممن تممرويج الءاقبم

تتسبا اي ه يمة جلش  او قلام حمرب  او قتمك ففمع  او إاسماد امي اْلرض  او إقاممة فدعمة ال 



ياهم الم ملرية. ا ك لها او هدم سلة ءافتة اي الشرع  او  رف المسلملن عن قرلة من قرما

وقد يكون م در اعشاعة غلر المسلملن ويتبف فما يوحي الحمرص علمه اعسمالم  اللخمدع فهما 

المسلملن للكوفوا جلودا اي ترويجهما.ويم قرافما امي التماري  عمن مما يسممي فمالحرب اععالملمة 

اللفسلة  ويل  تستخدم الها خبرات خا ة لترويج الشمائعات وفمث المذعر والخموف امي ففموس 

وفهي اعسالم عن الشائعات لخطورتها علي المجتمع اعفسافي يكك ولما لها من اءر فمالغ  العدو.

علي اْلمن واالستقرار اي المجتمع لذل  وق  القمر ن الكمريم لهم الا المذين يروجمون الشمائعات 

يَن َجممافالمر مماد وو ممفهم فممأفهم ااممايلن يممذافلن يغلممرون وجممؤ الحقلقممة. قمما  تعممالي:"َّ وا نَّ الَّممذَّ او

م تََسمَا مَّ مل هوم  َمما اي  مرٍَّم مَّ مَك ام  مم  لَّكو مم  فَمك  هومَو َخل مرح لَكو ا لَكو َسمبووفو َشمّرً م  اَل تَح  ل كو بَةح مَّ ا  َّ عو   َّ ء ممَّ فَّاع  َّ َن اع 

ملمح  ل هوم  لَؤو َعَذابح َعظَّ لوموَن َوال   .َوالَّذَّي تََولَّه يَّب َرفو مَّ مَّ وفو ظَمنَّ ال مو   تومو ع  اَل إَّذ  َسممَّ مهَّم  لَمو  لَماتو فَّأَف فوسَّ مَّ مو  

بَّلنح  ل مَد  .َخل ًرا َوقَالووا َهَذا إَّا  ح مو وولَ َّمَ  عَّ مَهَدااَّ اَأ مَهَداَا اَمنَّذ  لَمم  يَمأ تووا فَّالشُّ فََعةَّ شو وا َعلَل ؤَّ فَّأَر  اَل َجااو لَو 

فووَن  َّ هومو ال َكاذَّ َمتومؤو اَّمي المدُّ  .هللاَّ م  َوَرح  َّ َعلَمل كو كو هللاَّ اَل اَر  متوم  اَّلمؤَّ َولَو  م  اَّمي َمما اَاَر  مكو مَرةَّ لََمسَّ َخَّ ف لَا َواب 

لمح  َسمبووفَؤو َهلَلًما َوهوموَ  .َعَذابح َعظَّ ل ممح َوتَح  مم  فَّمؤَّ عَّ م  َما لَمل َع لَكو م  َوتَقوولووَن فَّأَا َواهَّكو لَتَّكو فَؤو فَّأَل سَّ  إَّذ  تَلَقَّو 

لمح  َّ َعظَّ ل َد هللاَّ وفو  .عَّ تومو ع  اَل إَّذ  َسمَّ ملمح َولَو  تَمانح َعظَّ مب َحافََ  َهمَذا فوه  مونو لَلَما اَن  فَمتََكلََّم فََّهمَذا سو  . قول توم  َمما يَكو

لَّلَن  مَّ مم   ل ممتوم  مو م لَّممؤَّ اَفَممًدا إَّن  يو و اَن  تَعوممودووا لَّمَّ ممَم هللاَّ ظوكو و َعلَّمملمح َحكَّمملمح  .يَعَّ َيَمماتَّ َوهللاَّ مممو اب  و لَكو  "َويوبَمملَنو هللاَّ

مبَةح :"تعماله –تحف هذف ابيات الكريممة فقولمؤ اات .(18-11اللور/) وا فاعام  عو   إَّنَّ المذين َجمآاو

م     : يمذب يمذفا قبلحما . واعام  : الكمذب .  اي لكذب وااحشؤ   يقا  ااَّمَ  امالنواعا  : اشلع ا"َمل كو

 -علمه الكمذب إام   وا لمقيجما ان يكمون عللمؤ .  المذيوهو فمعله  رف الشها عمن وجهمؤ  -

لكوفؤ م رواا عن وجؤ الحمق   ءمم  مار حقلقمة المؤ .والع مبة : الجماعمة ممن  -ة فكسر الهم 

العشرة إله اْلرفعلن   من الع ا وهو الشد   ْلن يك واحد ملها يشد ابخمر ويم ازرف .اى : إن 

همم  -رلمه هللا علهما  -الذين قالوا ما قالوا من يذب قبلح   وفهتان شللع   عله السلدة عائشمة 

 -فعرمهم قمد اسمت لهم الشملطان . يمسمطح فمن اءاءمة  -ايهما المسملمون  -إلملكم  جماعة يلتسبون

واتباعمؤ .وامه  -يعبد هللا فن افه فن سملو   -وفعرهم يظهرون اعسالم ويبطلون الكفر واللفاف 

مبَةح  :"تعاله  -التعبلر فقولؤ  : إشمعار فمأفهم جماعمة لهما اهمدااها الخبلممة   التمه توا  موا  "عو  

َسمبووفو َشمّراً ":  -سمبحافؤ  -وتكاتفوا عله إشاعتها   فمكر وسوا فلة .وقولمؤ  عك فشرها   الَ تَح 

َك . .  م  لَّكو م  فَك  هوَو َخل رح لَّكو تسللة لللبه  له هللا عللؤ وسلم وْل محافؤ المم مللن ال مادقلن   "لَّكو

 . عما ا افهم من هم وغم فسبا هذا الحديث البالغ فهاية دريات الكذب والقبح

ان حديث اعا  هذا هو شر لكم   فك هو خلر لكمم   ْلفمؤ يشم   -ايها الم ملون  -اى : ال تظلوا 

عن قوى اعيمان من لعلفة . يما ارح حقلقة الملااقلن واظهر مما يرممروفؤ ممن سموا لللبمه 

راع  له هللا عللؤ وسلم وْلهك فلتؤ   وللم مللن   يما افكم قد فلتم ف بريم عللؤ وتكذيبكم لؤ ا

ما اعدف له الا الخائرلن اه حديث اعا  من عقاب  -سبحافؤ  -الدرجات علد هللا تعاله .ءم فلن 

َن اعءمم  "اقا  :  ا ايتسا مَّ َك امرىا َمل هوم  مَّ  امي.اى لكمك واحمد ممن هم الا المذين اشمتريوا  "لَّكو

ترامؤ ممن سمل ات يستحقؤ فسمبا مما وقمع المؤ ممن  ءمام   ومما اق الذيإشاعة حديث اعا  العقاب 

لمح ":  -.وقولؤ تعاله  ل هوم  لَؤو َعَذابح َعظَّ فلان لسوا عاقبة ممن تموله معظمم  "والذي توله يَّب َرفو مَّ

وايممرف .اى :  الشميام در لمعظمم  -فكسر الكاف ولمها  -إشاعة هذا الحديث الكاذب .والكبر 

  لمؤ عمذاب عظملم ال  والذى توله معظم الخوض اه هذا الحديث الكاذب   وحرض علمه إشماعتؤ

.والمق مود فهمذا المذى تموله يبمرف . عبمد هللا فمن افمه فمن سملو     -تعماله  -يقادر قدرف ممن هللا 

ءم و    راس الملااقلن وزعلمهم   اهو الذى قاد حملتؤ   والطلع فالل لا اْليبر عشاعتؤ .

وا  :"ك   اقا  الخائرلن اه حديث اعا  فالكذب ْلفهم قالوا قوال فدون دلل -سبحافؤ  - الَ َجمآاو لَّمو 

فََعةَّ  لمَد هللا  " –ولن يأتوا فهم  -اى : وما داموا لم يأتوا فهم " شهدااَعلَل ؤَّ فَّأَر  اى :  "اأول م  عَّ

يذفا قبلحا تشمم   ملمؤ اللفموس   ويسمجك  "هومو الكاذفون  "واه شريعتؤ  -سبحافؤ  -اه حكمؤ 

 ..والعار إله يوم القلامة . الخ يعللهم 

إَّذ   "احوالهم اه تل  الفترة الع ملبة ممن تماري  المدعوة اعسمالملة اقما  :  -سبحافؤ  - ور  ءم

م   لَتَّكو فَؤو فَّأَل سَّ عن لسمان فاسمتخفاف واسمتهتارَ ويأخمذف  لكم هذا الحديث السلها لسافاً قلت . "تَلَقَّو 



مما لَّمم "فعرممكم عممن فعممو فممدون تحممرج او تممدفر . م  مَّ ل مممح َوتَقوولومموَن فَّممأَا َواهَّكو ممم  فَّممؤَّ عَّ اى:  "ل َع لَكو

افمه  وتقولون فأاواهكم قوال تلويمؤ اْلامواف   دون ان يكمون معمؤ فقلمة ممن علمم او فللمة او دللمك

هاتلن الجملتلن زجر شديد ْلول   المذين خالموا امه حمديث اعام    فمدون تمدفر او تعقمك   حتمه 

ون فممما يلطقممون فممؤ فممأاواههم ال يلطقمم -وقممد االممف ممملهم ال مممام   واسممت لهم الشمملطان  -لكممأفهم 

) وفألسلتهم ال فعقولهم   وال فقلوفهم  وإفما هم يتفوهون فكلمات ال علم لهم فحقلقتها . فوعلهم

 (.الوسلهللا لسلد  لطاوي

 اخوة اعيمان واعسالم :

شماالة قا عمة مافعمة لكمك  ففسها جماات  خطبة الوداعتعاللم اعسالم من  يات واحاديث  وجاات 

جماا امي يتماب هللا   لتي تخوض وتطاو  اي اعراض اللاس فغلر علم وايدت علي يك ممااْللسن ا

 من تعاللم وو ايا رفافلة ..

قممرن وف مم   جمماات التعمماللم  ارفعممة عشممر ملممذ قرافممةوواجمما علللمما فحممن اللمموم ان فعلممم  افممؤ 

ن اْلخبمار فحرممة تمرويج الشمائعات  ووجموب التمبمف مم لي هللا عللؤ وسملم الرفّافلة إله فبللا  

قبك فشرها  ولم يكمن امي ع مرهم ال جريمدة وال همات  وال وسمللة إعالملمة قويمة تعماد  قلمتهما 

واحد فالم ة من قوة سالح ع رفا الجديد اعفترفف  وهو اوله وادعه للمسلملن اي همذف اْليمام 

م   إَّن   وايما ايهما المذين  ملماللبوي.اقمد قما  هللا تعماله: "  فتدفر هذا اللهي الرفافي والتوجلؤ َجماَايو
 ٍ ََّلبَأ قح ف لَن   َان   اَتَبَلَّلووا َااسَّ مَّ وا َعلَمه َمما اََعل متوم  فَمادَّ مبَّحو ًمما فََّجَهالَمٍة اَتو   ملبووا قَو   (.6/الحجمرات ")تو َّ

  "اي الملت م فتعاللم ديلمؤ"ويظن البعو هلا ان ابية تعلي إفاحة فقك اْلخبار من غلر الفاسق 

ية ت يد افها جماات لتحمذر ممن اي خبمر المؤ تهويمك او ت يلم  فغمو ولكن قرااة سبا ف و  اب

لي اللظر عن مرّوجؤ  يل  ال وقد يان سبا ف ولها خبر فقلؤ  حافي من  حافة رسو  هللا  م

يراجع تفسملر افمن يملمر امي تفسملر سمورة الحجمرات ابيمة السادسمة لمعرامة )" هللا عللؤ وسلم 

 سبا الل و (.

 اخوة اعيمان واعسالم :

إن الشائعات فكك افواعها المختلفة حلة رقطاا تلفمث سممومها امي المجتممع وإذا لمم يتكمات  يمك 

موا للن الشعا اي مقاومتها ودرئها فكك عل  تقري علي الروح المعلوية فالمجتمع التي هي 

 اساس اللجاح واْلمن واالستقرار اي المجتمع يلؤ.    

  

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  



 

 


