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اهليئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف

وقولوا ق وًل سديدا
الخطبة الول

اْلمد لله الرحيم الرْحن( ،خلق اإلنسان* علمه الب يان)( )1وأشهد
أن َل إله إَل الله وحده َل شريك له ،وأشهد أن سيدنا ونبيـنا ُممدا
عبد الله ورسوله ،صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه
والتابعي .عباد الله :أوصيكم ونـفسي بتـقوى الله ،قال تـعاىل( :يا

أي ها الذين آمنوا ات قوا الله وقولوا ق وًل سديدا)( .)2ففي هذه
الية الكرية؛ يأمرنا الله تـعاىل بلزوم القول السديد ،وهو النطق
بأفضل الكالم وأطيبه ،وخْيه وأصوبه ،ما يـعود بالنـفع على المرء
ف دنـياه وآخرته؛ فمن أعظم القول السديد :أن يكثر اإلنسان من

ذكر ربه ،ف مجيع أوقاته وأحواله ،قال عز وجل( :يا أي ها الذين
آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا* وسبحوه بكرة وأصيل)( .)3ومن
القول السديد :أن يـلتزم المرء الصدق ف كل أقـواله ،استجابة ألمر

( )1الرْحن. 4 -3 :
( )2األحزاب.70 :
( )3األحزاب.42 - 41 :

الله تـعاىل القائل( :يا أي ها الذين آمنوا ات قوا الله وكونوا مع

الصادقين)( .)1ليكتبه الله سبحانه من الصديقي ،قال النب :

«ما ي زال الرجل يصدق وي تحرى الصدق حت يكتب عند الله

صديقا»( .)2ويدخله جنة النعيم ،قال « :اضمنوا لي ستا من

أن فسكم؛ أضمن لكم الجنة» .وذكر أوهلا« :اصدقوا إذا

حدث تم»( .)3ومن القول السديد :ما يطيب خاطرا مكسورا ،أو
يدخل على القلوب فـرحا وسرورا؛ من الكلم الطيب والقول

اْلسن ،قال تـعاىل( :وقولوا للناس حسنا)( .)4أي :لينوا ف القول
للناس مجيعا ،على اختالف ألواِنم وأدياِنم؛ فذلك ما يدي
العالقات ،ويشيع التآلف ف المجتمعات ،ويكون سببا ف دخول
اجلنات ،قال « :ات قوا النار ولو بشق تمرة ،فإن لم تجدوا

فبكلمة طيبة»( .)5فاللهم وفـقنا لقول سديد طيب ،نـتـقرب به
إليك ،ويـنـفعنا يـوم الوقوف بـي يديك.
أقول قـوِل هذا وأستـغفر الله ِل ولكم ،فاستـغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
( )1التوبة.119 :
( )2متفق عليه ،واللفظ ملسلم.
( )3أْحد ،23428 :وابن حبان271 :وبقية اْلديث« :وأوفوا إذا وعدت ،وأدوا إذا ائـتمنتم ،واحفظوا
فـروجكم ،وغضوا أبصاركم ،وكفوا أيديكم».
( )4البقرة.83 :
( )5متفق عليه.
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الخطبة الثانية
اْلمد لله وحده ،والصالة والسالم على من َل نب بـعده ،وعلى آله
وصحبه ومن تبع هديه.
أوصيكم عباد الله ونـفسي بتـقوى الله تـعاىل ،واإلكثار من القول
السديد؛ لتـنالوا رْحة ربكم ،وتظفروا بالسالمة ف أنـفسكم؛ قال

النب « :رحم الله عبدا تكلم ف غنم ،أو سكت فسلم»(.)1
هذا ،وصلوا وسلموا على خات األنبياء :سيدنا ونبيـنا ُممد ،اللهم
صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أمجعي .اللهم إنا نسألك قـوَل
صادقا ،وقـلبا خاشعا ،وعمال صاْلا ،وأن َتعل كلماتنا شاهدة لنا
َل عليـنا .اللهم اجعلنا من عبادك المؤمني ،الذين هم عن اللغو
معرضون ،وعن اْلوض فيما َل يـعنيهم مبتعدون .اللهم ارفع عنا
وعن العالمي الوباء ،يا ُميب الدعاء ،وُمقق الرجاء.
اللهم وفق رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد ونائبه وولي
عهده المين ،وإخوانه حكام اإلمارات؛ لما تحبه وت رضاه.

( )1البيهقي ف شعب اإليان .241/4 :
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اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ مكتوم ،وشيوخ اإلمارات الذين
ان ت قلوا إل رحمتك ،وأدخلهم بفضلك فسيح جناتك .اللهم
ارحم شهداء الوطن الوفياء ،وارزق ذويهم جميل الصبر

وعظيم الجزاء .وارحم يا ربـنا آباءنا وأمهاتنا ،ومن له حق عليـنا.
وأدم اللهم عل دولة اإلمارات الخي ر والفضل.
اللهم اسقنا الغيث وَل َتعلنا من القانطي ،اللهم أغثـنا ،اللهم
أغثـنا ،اللهم أغثـنا .ربـنا آتنا ف الدنـيا حسنة ،وف الخرة حسنة،
وقنا عذاب النار .وأقم الصالة.
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