
  آداب الكالم والحديثخطبة 
  الخطبة األولى 

  ..الحمد  رب العالمین 

  

   -:أیھا الناس .. أما بعد 

َّ ومعرفة اآلداب التي ینبغي أن یَ  ، إن نعمة اللسان على اإلنسان نعمة عظیمة ، ى بھا المتكلم أمر مھم تحل

اج لم یحت ك ألن المس ز وذل ھ ع ع رب ھ م ھ وكالم ي مناجات ذه اآلداب ف ل  ھ م . وج م ث ل العل ع أھ ھ م كالم

  ..والزوج والولد .. واألصحاب 

اس  ون ویَ جَ تَ یَ والن إذا ُعآنَ تَ الس ون ف َ م بَ دِ س نھم أ ارتْ  بُ دَ ی الم ص داوة  ةٌ َبلَ جْ اءاتھم مَ َقلِ  الك حناء والع للش

  .. ان فیھا النفوس ھَ ضیع فیھا األوقات وتُ تَ .. والبغضاء 

إن الرجل لیتكلم بالكلمة ال یرى بھا بأساً یھوي " وقد أمر النبي صلى هللا علیھ وسلم بحفظ اللسان فقال 
ً في النار   " . بھا سبعین خریفا

ا یَ " وقال صلى هللا علیھ وسلم  ة م تكلم بالكلم د لی ین یَّ َبتَ إن العب ا ب د م ار أبع ي الن ا ف زل بھ ا ، ی ن فیھ
  " . المشرق والمغرب

ر وال َتدُ  ھِ نِ اھِ وَ یطلق الكالم على عَ  :أي.. "یتبین فیھا ما"وقولھ  َ ون ضابط وال تفكی يف..  نٍّ أ ون ف د یك  ق

  .والعیاذ با ، فیھوي بھا في النار  شخص بريءأو على ..  تعالىاعتداء على الدین أو على الرب  الكلمة

  " ن من اللسان شيٌء أحوج إلى طول سج ما" بن مسعود رضي هللا عنھ عبد هللا قال لذا 

ً یرى ظاھرھا رُ إن الجنة غُ " ین الكالم وحسن الحدیث فقال على لوقد حث النبي صلى هللا علیھ وسلم  فا
ابع الصیام وصلى نمن باطنھا ، وباط الم وت ام وأالن الك م الطع ھا من ظاھرھا ، أعدھا هللا تعالى لمن أطع
  ". باللیل والناس نیام

   -:ومن ذلك ، الم والمحادثة وجاءت الشریعة بآداب كثیرة للك

وت  -١ ض الص د .. خف راخ ، فق جیج والص ن الض اد ع ھ واالبتع ان البن یة لقم ي وص الى ف ال تع .. ق

  .ج لھ عِ زْ یر للسامع مُ ثِ وما ذاك إال ألن رفع الصوت مُ } كوتِ ن صَ مِ  ضْ ضُ واغْ {

  .لحاجة إال إذا احتاج الشخص إلى رفع صوتھ 

ً عن الثَّ بغي أن یكون نوكذلك ی -٢ ُّ كَ وتَ  دِ دُّ شَ والتَّ  ةِ رَ ثَ رْ المتكلم بعیدا ذي عن ،  ةِ احَ صَ الفَ  فِ ل فقد روى الترم

ال  لم ق ھ وس لى هللا علی ول هللا ص ابر أن رس يَّ : " ج بكم إل ن أح ة  إن م وم القیام ً ی ا ي مجلس ربكم من وأق
 ً ُ دِّ شَ تَ وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني یوم القیامة الثرثارون والمُ ، أحسانكم أخالقا ُ یھِ فَ تَ والمُ  ونَ ق   .."  ونق

الى ُی" وقال صلى هللا علیھ وسلم  ن الإن هللا تع غ م ل الببغض البلی انھ تخل ل بلس ذي یتخل ال ال رة رج ق
ُ أي یَ "  بلسانھا ُ ق فیھ كما تَ دَّ شَ تَ ف كالمھ ویَ ل دة ، ویَ ثرثر فھو یُ .. لسانھا بِ  بَ شْ والعُ أل ف البقرة الكَ ل ّر َتجْ بال فائ

  ،،النافعة المعاني  ون اختیارالكالم د

  : ومن آداب الكالم 

م .. ئ كالم هللا تعالى ِر خاصة إذا قُ .. اإلنصات  م إذا تكل م تَ ث ن لھ دین و مٌ دُّ َقم ك كالوال معلی ،  أھل العل

  ..والوجھاء العقالء 

  :  الكالم ومن آداب

ً لھا  ھخالص فیاإل ً لنفسھ أو انتقاما ً إظھارا ھ .. فقد یتكلم اإلنسان أحیانا ار إلی ان .. لصرف األنظ إذا ك ف

  ..لھ دینھ  مَ لَ سْ مسك العبد عنھ لیَ الكالم  لغیر وجھ هللا فلیُ 

الم  ن آداب الك ولھم : وم ب عق ارات تناس ً وعب ا ار ألفاظ ي أن یخت وم ینبغ ع ق م م ان إذا تكل : أن اإلنس

  .تستوعبھ أفكارھم ما مور الدین أمن ویشرح لھم 

ً یكون الشيف دین  ءأحیانا ن ال ن م ة أن ال، لك ن الحكم ون م الِ َی یك اس ذكره الع ة الن ام عام م ، م أم ألنھ

ً ، تحمل عقولھم تصدیقھ تون بھ وال بُ كذِّ یُ    .فمن الحكمة ھنا أن ال یذكره لھم وإن كان حقا

ھ  ي رضي هللا عن ً عن عل ا اري تعلیق ون أن یُ "وقد روى البخ ون أتحب ا یعرف اس بم دثوا الن ذَّ ح هللا  بَ ك
  " .ورسولھ

  : ومن آداب الكالم 

اج بل یتأنى بالكالم  ، أن ال یسرع المتكلم بھ ھ محتى یستوعبھ الســـامع وال یحت تفھام ع ى االس د . إل وق

ل أو ترسیل :" بو داود عن عائشة رضي هللا عنھا قالت أروى  لم ترتی ھ وس لى هللا علی ھ ص ي كالم " كان ف

  .والترتیل ھو التأني والتمھل في الحروف والكلمات 

  :ومن آداب الكالم 

ً أو یَ ، اإلقبال على المتحدث بالوجھ فبعض الناس یتحدث معھ الشخص  ً وشماال ا ت یمین ده یتلف نظر فتج

  .ھ فَ أو السَّ  ِر بْ وھذا فعل أھل الكِ .. أو ساعتھ وصاحبھ یتحدث ھاتفھ إلى 

  : ومن آداب الكالم 

ر األلفاظ والبعد عن الكالم الفاحش  ان األم اظ الصریحة الواضحة إذا ك اد عن األلف البذیئة ، بل االبتع

عن  ىفكنّ  }المستم النساءأو {ء الزوج زوجتھ قال تعالى ْط منھ ، وقد أّدبنا ربنا تعالى فإنھ لما ذكر وَ  اُیستحی

  .اع بالمالمسة مَ الجِ 

  : ومن آداب الكالم 



  .. االبتداء بالسالم قبل الكالم 

  .حدیث حسن  "من بدأ بالكالم قبل السالم فال تجیبوه " قال صلى هللا علیھ وسلم 

الن : یدخل المجلس فیقول الیوم بعض الناس وتجد  ن ف ن رأى فالن.. أی ً م ي أن الف..  ا ذا ینبغ اب یُ  ھ ج

  .السالم قبل السؤال تدئ ببْ حتى یَ 

  :  كالمومن آداب ال

لم  ھ وس لى هللا علی ال ص د ق ان دون : "أن ال یتناجى اثنان دون الثالث فق اجى اثن ال یتن ة ف تم ثالث إذا كن
  ..ألنھ قد یظن أنكما تغتابانھ أو أنھ دون مستوى الكالم أو أنھ غیر ثقة عندكم "  الثالث فإن ذلك یحزنھ

ع أو تِ  الكرام ویدخل في ذلك أیھا اإلخوة ة دون الراب س ثالث ي مجل م ف و تكل إن عَ ْسما ل ة دون العاشر ف

ً .. واحدة ، وكذلك لو اجتمع ثالثة فتحدث اثنان بلغة ال یعرفھا الثالث  ةَ دَ سَ فْ المَ    . فھذا ال یجوز أیضا

  : ومن آداب الحدیث والكالم 

  .أن تحفظ سر المتحدث إلیك 

ظ سره أ لى أنھ یریدتدّل عذلك صراحة أو صدرت منھ إشارة  طلبسواًء  ھ . ن تحف لى هللا علی ال ص ق

ي : ومعنى االلتفات ھنا  "ث الرجل بحدیث ثم التفت فھي أمانة دَّ إذا حَ " وسلم  د ف ھ ال یوج ن أن د م أنھ یتأك

ارتھ ت.. المجلس أحد یسمعھ  ا إش ً وإنم دا ر أح ك ال تخب ول ل ى أن یق اج إل ھ سر ال فھذا ال یحت تفھم أن ي لل كف

  .فشى یُ 

  ..ة لمظلوم ، فھذا لھ أحكام خاصة إال إذا كان في إفشاء سره قضاء على منكر أو نصر

  :ومن آداب الكالم 

ة .. یتكلم العربي بالعربیة .. أن یكون باللغة العربیة  ة العربی إال إذا احتاج للكالم بلغة أخرى ، فإن اللغ

ٌ كریمة ، أنزل هللا بھا    ..ھتم بھا رسلھ الكرام االقرآن ، وعزیزة

  ....اسأل هللا ان یوفقنا وإیاكم لكل خیر أقول قول ھذا 



  الخطبة الثانية 
  "آداب الكالم والحديث " 

   -:الحمد  على إحسانھ 

  

   -:خوة في هللا أما بعد أیھا اإل

دإن سعادة المرء  ا ةفي دنیاه وآخرتھ تكون بأمور عدی ظ منھ تكلم حف لمین  أن ی ع المس أدب م انھ والت لس

  .وإخوانھ 

  ھتديى هللا یَ ھَ ا نَ مَّ عَ  ھُ حَ اِر وَ ـجَ      ْن ـصُ یَ فلْ  ةَ المَ السَّ  امَ رَ  نْ مَ  لّ أال كُ 

   دِ یِّ قَ أنكى فَ الَمرء  فِ رْ طَ  الُ وإرس      سانھ لِ  دُ صْ الفتى في النار حَ  بُّ كُ یَ 

   دِ یَّ قَ مُ  نٌ عْ م لَ ثُ  رٍّ ــسِ  اءُ ـوإفش        ــةٌ یمَ مِ نَ  یابُ تِ واغْ  تٌ ھْ م بُ رُ حْ ویَ 

  دِ یِّ قَ  والكذبُ  زؤُ ـوالھُ  ةٌ یَ ِر خْ وسُ         ـةٌ یعَ دِ خَ  اءُ ذَ والبَ  رٌ كْ ومَ  شٌ حْ وفُ 

ً ھُ جْ ن الناس مَ مِ         ةً بَّ حَ مَ  بْ وجِ یُ  سلیمُ ك التَّ وإفشاؤُ  ً رُ عْ ومَ  وال   دِ صِ قْ اِ وفا

   دِ ھَ شْ مَ  لِّ ل في كُ ضْ ى والفَ ھَ النُّ  لِ ألھْ      نْ كَ ِر دْ النوم تُ بِ  یسَ لَ  سٍ رْ دَ ا بِ ھَ ْذ خُ فَ 

  ..اللھم أعنا على حفظ ألسنتنا ، وتجمیل عباراتنا ، ووفقنا لما یرضیك 

 


