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 مقدمة
 :أما بعد: هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعدهاحلمد 

أثًرا وخطًرا عظيام فبها يمكن أن حتدث  -لو َقدرت قدرها  -إن خلطبة اجلمعة 

لح فئام من الناس، إذ تبدالت َوحتوالت يف األمة، وعن طريقها يمكن أن يص

الشارع احلكيم ال يرشع أمًرا إال حلكم وغايات، ومقاصد وأهداف، بيد أن العباد 

 .ببعدهم عن االلتزام بالرشع يفوتون عىل أنفسهم حتقيق تلك املصالح

وإذا أريد خلطبة اجلمعة أن تقع موقعها، وتؤثر األثر املنشود فالبد من االهتامم 

موضوع اخلطبة فهو روحها، فكم من خطيب بليغ، متوقد بأمور أوالها بالعناية 

 .العاطفة، يتكلم برضوب من الكالم ال يستفاد منها، ألنه مل يعتن بموضوعها

وقد كان حقيًقا بأهل العلم أن يتدارسوا ويؤصلوا قواعد وضوابط ما يقال يف 

ء خطبة اجلمعة، وجيعلوا ذلك يف سياق عام لدراسة كل ما خيص األئمة واخلطبا

 .واملسجد

 .وقد جعلت هذا البحث يف مبحثني وخامتة

 :سياق اخلطبة وأجزاؤها وفيه تسعة مطالب :املبحث األول عنوانه

 .السالم :املطلب األول

 .احلمد والثناء :املطلب الثاين

 .والشهادة له بالرسالة الصالة عىل النبي  :املطلب الثالث

 .الوصية بتقوى اهلله تعاىل :املطلب الرابع

 .قراءة القرآن الكريم يف اخلطبة :املطلب اخلامس

 .الدعاء :املطلب السادس
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 .كالم اخلطيب مع الناس :املطلب السابع

 .الََتتيب واملواالة بني أجزاء اخلطبة :املطلب الثامن

 .ترجيحات لبعض العلامء يف حكم أجزاء اخلطبة :املطلب التاسع

وعات خطبة اجلمعة، وفيه ضوابط وقواعد ملوض :واملبحث الثاين وعنوانه

 .عرشة مطالب

 .حسن اختيار املوضوع :املطلب األول

 .حسن اإلعداد :املطلب الثاين

 .وحدة املوضوع وترابطه :املطلب الثالث

 .ختفيف اخلطبة وَتقصريها :املطلب الرابع

 .مراعاة القدرة :املطلب اخلامس

 .مراعاة األحوال :املطلب السادس

 .قد ومجال النصححسن الن :املطلب السابع

 .املوازنة ببن املتقابالت :املطلب الثامن

 .التثبت :املطلب التاسع

 .معاجلة مشكالت األمة :املطلب العارش
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 املبحث األول سياق اخلطبة وأجزاؤها
 املطلب األول السالم

 :سالم اخلطيب على الناس قبل اخلطبة
م عليكم رحةمة السال: " يشرع لكل داخل على قوم أن يسلم بتحية اإلسالم 

: رهذا من األخالق احلميدة اليت دعا إليها اإلسالم، يقول الّله تعاىل" الّله ربركاته 
{                                                     

                           } ( ) ريقول سبحانه :{     

                                                 

                         } ( ) . 

راخلطيب يدخل املسجد يوم اجلمعة رالناس فيه ينتظررن، فكان مشررًعا له أن 
 :كالم يف حكم السالم رحمله أمجله فيما يلييسلم عليهم، رلعلماء األمة رفقهائها 

 :اخلالف يف حكم السالم -1
 -:اختلف الفقهاء يف حكم سالم اخلطيب على قولني

 :الَقول األول -
 ( )مشررعية سالم اخلطيب على من يف املسجد رهبذا القول قال املالكية 

 .( )راحلنابلة  ( )رالشافعية 
لى من يف املسجد ال جيوز، رهذا قول احلنفية، بل إن سالم اخلطيب ع :الَقول الَثاين -

                                                 

 . 2 سوحة النوح آية (  )
 .  1سوحة النوح آية (  )
 .  2  الشرح الكبري رالعدري ، حاشيته على اخلرشي الدحدير ، : ينظر(  )
 . 22  / ، رالشربيين ، رمغين احملتاج    / النوري ، حرضة الطالبني : ينظر(  )
 .  2 / ، راملرداري ، اإلنصاف    / ينظر البهويت ، كشاف القناع (  )
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 .( )إهنم جعلوا ترك السالم من خررج اخلطيب إىل الناس إىل دخوله يف الصالة سنة 
 :األدلة

استدل أصحاب هذا القول جبملة من األحاديث الدالة على  :أدلة القول األول
 :مشررعية سالم اخلطيب منها

إذا صعد  كان النيب  }: قال -ّله عنهما حضي ال -عن جابر بن عبد الّله  -

 .( ) ( ) { املنرب َسّلم

إذا دنا من   كان حسول الّله }: حضي الّله عنهما قال -رعن ابن عمر  -

منربه يوم اجلمعة سّلم على من عنده من اجللوس، فإذا صعد املنرب استقبل الناس 
 .( ) { بوجهه مث سّلم

بوجهه  كان إذا صعد املنرب أقبل أن النيب  }: عن ابن جريج عن عطاء -

 .(1) ( ) { السالم عليكم: على الناس فقال

إذا صعد املنرب يوم اجلمعة استقبل  كان حسول الّله  }: عن الشعيب قال -

 عليه، ريقرأ سوحة مث جيل  مث السالم عليكم، رحيمد الّله ريثين: الناس بوجهه فقال
 .(2) { يقوم فيخطب مث يزنل ركان أبو بكر رعمر يفعالنه

 .مل أجد ألصحاب القول الثاين أدلة :أدلة القول الثاين

                                                 

 . مع حاشية ابن عابدين 1  / ينظر احلصفكي ، الدح املختاح (  )
 (. 12  )ماجه إقامة الصالة رالسنة فيها  ابن(  )
 .    / ، رالبغوي يف شرح السنة   1 / ، رالبيهقي يف السنن الكربى     / حراه ابن ماجة يف السنن(  )
 .  1 م   حراه البيهقي (  )
 (. 12  )ابن ماجه إقامة الصالة رالسنة فيها (  )
 .  2 / حراه عبد الرزاق يف املصنف ( 1)
 .  2 رعبد الرزاق يف املصنف  2  / ابن أىب شيبة يف املصنف حراه( 2)
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 :اخلالف يف حمل السالم - 2
اختلف القائلون مبشررعية تسليم اخلطيب يوم اجلمعة على الناس يف حمل ذلك السالم  

 :على قولني
إن اإلمام يسلم حال دخوله املسجد مث يسّلم حني يصعد املنرب ريستقبل  :ولالقول األ

 .( )راحلنابلة  ( )الناس بوجهه، رهذا قول الشافعية 
ريستحب لإلمام إذا خرج أن يسّلم على الناس مث إذا صعد : "ففي املغين قال ابن قدامة

 .( )املنرب فاستقبل احلاضرين سّلم عليهم 
يسّلم حال الدخول على الناس ريكره له التسِليم إذا صعد املنرب،  إنه :القول الثاين
 .( )رهذا قول املالكية 

رسألت مالًكا إذا صعد اإلمام على املنرب يوم اجلمعة : )جاء يف املدرنة قول ابن القاسم
 .( )( ال، رأنكر ذلك: هل يسّلم على الناس، قال

ى اجلماعة الذين يف املسجد عل( سالم اخلطيب)ندب ( ر) :وىف شرح منح اجلليل
على الناس للخطبة أي عنده رإن كان السالم يف ذاته سنة رحده فرض كفاية، ( خلررجه)
أي اخلطيب على املنرب فيكره، رال جيب حده، ألنه ( صعوده)يندب سالمه عند انتهاء ( ال)

 . (1)( معدرم شرًعا رهو كاملعدرم حسا
 :األدلة

- : قائل مبشررعية السالم يف احلالني جبملة أدلة هياسَتدل ال :أدلة الَقول األول
 .حديث جابر السابق ذكره -  

                                                 

 . 22 / ، رالشربيين ، مغين احملتاج    / حرضة الطالبني : انظر النوري(  )
 . 21  -  2 / ، راملرداري ، راإلنصاف   / البهويت ، كشف القناع : ينظر(  )
 .  1 / ابن قدامة ، املعين (  )
 .  ، راخلرشي على خمتصر خليل   1 / ح منح اجلليل حممد عليِش ، شر: ينظر(  )
 . 1  / اإلمام مالك ، املدرنة الكربى(  )
 .  1 / شرح اجلليل : حممد عليش( 1)
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 .حديث ابن عمر السابق ذكره -  
 .مرسل الشعيب السابق ذكره -  

أن اخلطيب إذا صعد املنرب استدبر الناس يف  :وعللوا تكرار السالم بعد صعوده املنرب
 . ( )رى إذا استقبلهم صعوده فكان مشررًعا له أن يسلم عليهم مرة أخ

يعلل املالكية لقوهلم بكراهة التسليم الثاين بعدم قيام الدليل عليه،  :تعليل القول الثاين
رإمنا هو  ألنه مل يرد ذلك يف شيء من الررايات الثابتة عن النيب : " ففي حاشية العدري

 . ( )" شيء حمدث
 :احلالني ملا يليوالراجح من هذه األقوال مشروعية السالم وتكراره يف 

 .عمومات األدلة الدالة على مشررعية سالم الداخل -  
 .على الناس األدلة النصية املذكوحة يف سالم النيب  -  
أن اخلطيب عند خول املسجد يسّلم على من حوله بينما هو بعد صعوده يسّلم  -  

 .على احلاضرين كلهم

                                                 

 . 1  / النوري ، اجملموع : ينظر(  )
 .    2حاشية العدري على اخلرشي : العدري(  )
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 املطلب الثاين احلمد والثناء
املنقول فيها خطبه على أنه كان يبدأ باحلمد رالثناء على اهلل   دلت أحاديث النيب
 :سبحانه رتعاىل، فمن ذلك
يوم اجلمعة  كانت خطبة النيب : " قال -حضي الّله عنهما  -عن جابر بن عبد اهلل 

حيمد الَله ريثين عليه مث يقول على إثر ذلك رقد عال صوته راشتد غضبه حىت كأنه منذح 
بعثت أنا رالساعة كهاتني ريقرن بني إصبعية السبابة  }كم رمساكم صبح: جيش يقول

 .( ) ( ) { رالوسطى

خيطب الناس، رحيمد الّله ريثين عليه مبا هو  كان حسول اهلل : ريف لفظ عنه أنه قال
من يهده الّله فال مضل له رمن يضلل فال هادي له رخري احلديث  }: أهله مث يقول

 .( ) ( ) { كتاب الّله

سابع سبعة  رفدت إىل حسول الّله  }: رما حري عن احلكم بن حزن الكلفي قال

يا حسول اهلل، زحناك فادع لنا خبري، فأمر بنا أر أمر لنا : أر تاسع تسعة، فدخلت عليه، فقلت
   بشيء من التمر رالشأن إذ ذاك درن، فأقمنا هبا أياًما شهدنا فيها اجلمعة مع حسول الّله

رأثىن عليه كلمات خِفيفات طيبات  ،ى عصى أر قوس، فحمد اهللفقام متوكًئا عل
أيها الناس إنكم لن تطيقوا، أر لن تفعلوا كل ما أمرمت به، رلكن سددرا :  مباحكات، مث قال

 .( ) ( ) { رأبشررا

                                                 

 (. 1  / )، أةمد ( 1 2 )، مسلم الفنت رأشراط الساعة (  22 )البخاحي الطالق (  )
يف ( 22  - 22 / )يف اجلمعة باب ختفيف الصالة راخلطبة ، رالنسائي ( 212)حراه مسلم يف الصحيح (  )

 .    / رابن خزمية يف الصحيح  2 / العيدين باب اخلطبة ، رابن ماجة يف السنن 
، (  2 / )، أةمد (   )مة ، ابن ماجه املقد( 22  )، النسائي صالة العيدين ( 212)مسلم اجلمعة (  )

 (. 11 )الداحمي املقدمة 
 . باب ختفيف الصالة راخلطبة -يف اجلمعة ( 212)حراه مسلم (  )
 (.    / )، أةمد ( 121 )أبو دارد الصالة (  )
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مث قال بعد : يذكررن سياق اخلطبة بقوهلم رقد كان الواصفون خلطبة الرسول 
 .احلمد لّله رالثناء

كتاب اجلمعة، باب من قال يف : رقد ساق البخاحي مجلة من تلك األحاديث يف صحيحه
يف ذكر  -حضي اهلل عنهما  -أما بعد، فذكر حديث أمساء بنت أيب بكر : اخلطبَة بعد الثناء
 . ( )احلديث  ( ) { ...أما بعد: فخطب الناس رةمد الّله مبا هو أهله مث قال }: لتالكسوف قا

 رذكر حديث عمرر بن تغلب يف قصة املال الذي رزع على الناس فأعطى النيب 
فحمد الّله مث أثىن عليه مث ساق  }: ا، قالحجاال رترك حجاال فبلغه أن الذين ترك عتبو

، رذكر أحاديث أخرى يف خطبة عليه الصالة رالسالم يدل على أنه مل ( ) { احلديث

مبا هو أهله صدح كل خطبه من خطبه اجلمعة  يترك التحميد رالتهليل رالثناء على الّله 
 .( )ريها رغ

بل إن األمر رحد باحلمد رالثناء يف اخلطبة، فقال عليه الصالة رالسالم يف حديث أىب 
ريف ( أقطع)ريف حراية . (2) (1) { كل أمر ذي بال ال يبدأ فيه باحلمد هلل أبتر } هريرة 

 .( ) (2) { كل خطبة لي  فيها شهادة كاليد اجلذ ماء }ديث ريف احل( أجذم)حراية 

                                                 

 . ، كتاب الصالة ، باب الرجل خيطب على قوس 121 حقم  22 / حراد أبو دارد (  )
، النسائي الكسوف (  1 )، الترمذي اجلمعة (  21)مسلم الكسوف  ،(   1 )البخاحي بدء اخللق (  )

 (.  1 /1)، أةمد (  1  )، ابن ماجه إقامة الصالة رالسنة فيها ( 21  )، أبو دارد الصالة (  2  )
 (.  1 )أما بعد : حراه البخاحي كتاب اجلمعة باب من قال يف اخلطبة بعد الثناء(  )
 (. 12/ )أةمد ، (  22)البخاحي اجلمعة (  )
 (.    )انظر هذه األحاديث يف البخاحي كتاب اجلمعة باب من قال يف اخلطبة بعد الثناء أما بعد (  )
 (.  22 )، ابن ماجه النكاح ( 1 2 )أبو دارد األدب ( 1)
 بلفظ أجذم ، رابن ماجة يف كتاب( 11 / )احلديث حراه أبو دارد باب اهلدي يف الكالم من كتاب األدب ( 2)

 (. 2  / )رأةمد يف املسند ( 11 / )النكاح باب يف خطبة النكاح 
 (.    / )، أةمد (   2 )، أبو دارد األدب ( 11  )الترمذي النكاح ( 2)
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رهذه األحاديث دالة على مشررعية احلمد رالثناء رالَتشهد، رلكن العلماء اختلفوا يف 
 .دحجة هذه املشررعية

 .خيتلف القول يف ذلك: ففي املذهب احلنفي
اإلمام أيب حنيفة احلمد سنة، فلو ةمد أر هلل أر سبح كفاه ذلك رأما عند أيب  فعند

 .( )يوسف رحممد فالَتحميد راجب 
رإذا خطب بتسبيحة راحدة أر بتهليل أر بتحميد أجزأه يف قول أيب : " ففي املبسوط

ى ال جيزؤه حىت يكون كالًما يسم: )حةمهما اهلل تعاىل -حنيفة، رقال أبو يوسف رحممد 
بد من ذكر طويل يسمى خطبة  رقال أبو يوسف رحممد ال)ريف تبيني احلقائق  ( )( خطبة

 يثين هبا على اهلل تعاىل ريصلي على النيب ( عبده رحسوله)رأقله قدح التشهد إىل قوله 
 .( )( ريدعو للمسلمني
خيتلف القول أيضا، فاملشهوح من املذهب أنه مندرب، ففي حاشية : رعند املالكية

رقال  ( )( رعلى املشهوح فكل من احلمد رالصالة على النيب رالقرآن مستحب: )لدسوقيا
بعضهم إنه شرط لصحة اخلطبة فقد نقل يف حاشية الدسوقي عن بعض العلماء املالكية 

: رقال(. رحتذير رتبشري رقرآن أقل اخلطبة ةمد الّله رالصالة رالسالم على النيب )قوهلم 
 .(1)( ح يف املذهب رهو القول بأن احلمد مندربإن ذلك مقابل املشهو)

 .رجعل الشافعية التحميد حكنا ربعضهم يسميه فرضا

                                                 

مع عون املعبود رالبخاحي يف   2 /  حتقيق أةمد شاكر رأبو دارد   1 / أخرجه اإلمام أةمد يف املسند (  )
: ، رقال 22 / ، رالترمذي يف سننه  22 ،     يف مواحد الضمان ص  رابن حبان 2  / التاحيخ الكبري 

 . 12 / حديث حسن غريب ، رالبيهقي رالسنن 
 . 1  / رالزيلعي ، رتبني احلقائق  1 / انظر السرخسي ، املبسوط (  )
 . 1 / السرخسي ، املبسوط (  )
 . 1  / الزيلعي تبني احلقائق (  )
 . 22 / الدسوقي ، احلاشية (  )
، راخلطاب ، مواهب اجلليل  22 / رينظر أيضا الدحدير ، الشرح الصغر  22 / احلاشية : الدسوقي( 1)

 .  1  - 11 / رحممد عليش ، شرح منح اخلليل   1 / 
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 . ( )أن حيمد اهلل تعاىل : رفرضها أحبعة أشياء أحدها: " ففي املذهب
حيمد اهلل َتعاىل، ريتعني لفظ : رأحكان اخلطبَة مخسة أحدها: " ريف حرضة الطالبني

 .( )احلمد 
ففي كشاف  ( )إنه شرط لصحة اخلطبة رهو قول احلنابلة رمنهم من قال 

ه ( ةمد اهلل... )رمن شرط صحة كل منهما أي اخلطبتني: "القناع بلفظ احلمد لّل
ه فهو )ِث أيب هريرة مرفوعا يفال جيزئ غريه حلد كل كالم ال يبدأ فيه باحلمد دَن

: مسعود قال حراه أبو دارد، رحراه مجاعة مرسال رحرى أبو دارد عن ابن( أجذم
 .( )( احلمد لّله: إذا تشهد قال كان النيب )

رظاهر من هذه األقوال أنه لي  أحد من العلماء إال رجيد التحميد رما يتبعه من 
 .التشهد مشررعا يف اخلطبة رإن كانوا اختلفوا يف دحجة املشررعية

ظيم رالثناء رأما صيغة احلمد فقد أرجب العلماء صيغة احلمد درن غريها من صيغ التع
احلمد رالصالة، متعني لالتباع، رألنه الذي مضى عليه : رلفظهما أي: "ففي مغين احملتاج

إىل عصرنا، فال جيزئ الشكر رالثناء، رال إله إال اهلل، رال العظمة  الناس يف عصر النيب 
أر لّله راجلالل راملدح حنو ذلك، رال يتعني لفظ احلمد بل جيزئه حبمد الّله أر أةمد الّله 

 .( )" احلمد أر الّله أةمد
احلمد هلل هبذا اللفظ : رمن شرط صحتهما ةمد الّله بال نزاع فيقول: "ريف اإلنصاف

مل : قطع به األصحاب منهم اجملد يف شرحه رابن تيمية رابن ةمدان رغريهم قال يف النكث
 .(1)أجد فيه خالفا 

                                                 

 . 1  / نقال عن النوري ، اجملموع (  )
 .  2 م   مغين احملتاج رالشربيين ،  11 / رينظر الرملي هناية احملتاج    / النوري ، حرضة الطالبني (  )
 .  2 / رابن مفلح املبدع  22 / راملرداري ، راإلنصاف   2 / ينظر ابن قدامة ، املغين (  )
 .  2 / البهويت ، كشاف القناع (  )
 .  2 / لشرير ، معي احملتاج (  )
 . 22 / املرداري ، اإلنصاف ( 1)
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 املطلب الثالث
 بالرسالةوالشهادة له  الصالة على النيب  

كاألذان إال  فما من عبادة تفتقر إىل ذكر اهلل  لقد حفع الّله ذكر نبيه حممد 
 }: يقول َتعاىل كان مشررًعا أن يذكر فيها النيب          } ( ). 

  }: عباده بالصالة على نبيه فقال رقد أمر الّله             

                     } ( ). 

 .عة بكل حال إال أن مشررعيتها تتأكد يوم اجلمعةرإن كانت مشرر رالصالة على النيب 
من أفضل أيامكم يوم اجلمعة فيه  } قال حسول اهلل : قال فعن أرس بن أرس 

علَي من الصالة فيه، فإن صالتكم  خلق آدم رفيه قبض رفيه النفخة رفيه الصعقة فأكثررا
 .( ) ( ) { ...معررضة علي

فذهب أبو حنيفَة إىل القول  رقد اختلف فقهاء املذاهب يف حكم الصالة على النيب 
 .يف اخلطبَة، رهذا القول هو املشهوح يف املذهب املالكي بسنية الصالة على النيب 
 . ( ) ريصلي على النيب . .رأما سنن اخلطبة فمنها: جاء يف بدائع الصنائع

رذهب . (1)رندب ثناء على الَله رصالة على نبيه : " رقال الدحدير يف الشرح الكبري
رالثاين الصالة : الشافعية إىل أنه فرض أر حكن، ففي مغين احملتاج يف بيان أحكان اخلطبة

 .   "(2)على حسول الّله 
                                                 

 .  سوحة الشرح آية (  )
 . 1 سوحة األحزاب آية (  )
( 2/ )، أةمد ( 1 1 )، ابن ماجه ما جاء يف اجلنائز ( 2 1 )، أبو دارد الصالة (  2  )النسائي اجلمعة (  )

 (.  2  )، الداحمي الصالة 
 . 2  / رابن خزمية  12 / رالداحمي  2/ رالنسائي  21 / رأبو دارد  2/ حراه أةمد (  )
 . 2  / ، حاشيته 12 / بدين ، حاشيته رينتظر أيضا عا  1 / بدائع الصنائع ، : الكاساين(  )
 . 22/ ، رينتظر أيضا العدري ، حاشيته على اخلرشي   22/ الدحدير ، الشرح الكبري ( 1)
 .  2 / الشربيين ، مغين احملتاج ( 2)
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اخلطبة شرط ففي اإلنصاف يف بيان يف  راملذهب عن احلنابلة أن الصالة على النيب 
(: رالصالة على النيب صلى الّله عليه رسلم... رمن شرط صحتها ةمد اهلل: )شررط اخلطبة

 . ( )رقيل ال يشترط ذكره ... هذا املذهب رعليه أكثر األصحاب
 .( ) رحيتمل أن ال جتب الصالة على النيب : "رقال ابن قدامة

 :األدلة
الثالثة القائلون بالوجوب أر أنه شرط أر أنه حكن جبملة  ريستدل أصحاب األقوال 

 :أدلة منها
 }: قوله سبحانه         } ( ) حري عن جماهد يف تفسري اآلية أنه قال :

 (.هال أذكر إال ذكرت أشهد أن ال إله إال الّله رأشهد أن حممدا حسول الّل)
ملا حري يف تفسري قوله  رإذا رجب ذكر الّله رجب ذكر النيب : قال ابن قدامة

 }: تعاىل          }( ){          } ( ) .ال أذكر : )قال

رالثناء عليه فوجبت فيه الصالة  رألنه موضع رجب فيه ذكر الّله تعاىل( إال ذكرت معي
 .(1)( كاألذان رالتشهد لى النيب ع

 ألهنا عبادة افتقرت إىل ذكر اهلل فافتقرت إيل ذكر حسول اهلل : رقال الشربيين
 .(2)( كاألذان رالصالة

رجعلت أمتك ال  }: قال الّله تعاىل: قال أن النيب  رما حري عن أيب هريرة 

                                                 

 . 22 / املرداري ، اإلنصاف (  )
 .  2 م   ابن قدامة ، املغين (  )
 .  سوحة الشرح آية (  )
   : يةسوحة الشرح آ(  )
 .  سوحة الشرح أية (  )
 .  2  -  2 / ابن قدامة املغين ( 1)
 .  2 / الشربيين ، مغين احملتاج ( 2)
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 ( ). { جتوز عليهم خطبة حىت يشهدرا أنك عبدي رحسويل

ما جل  قوم جملسا مل يذكررا  } حسول الّله : قال: قال  -رعن أيب هريرة 

إال كان ترة عليهم يوم القيامة إن شاء أخذهم الّله رإن  نبيهم فيه حهبم رمل يصلوا على 
 . ( ) ( ) { شاء عفا عنهم

مل يذكر ذلك  بأن النيب : رأما الذين قالوا بعدم الوجوب أر االشتراط فعللوا ذلك
 .( )يف خطبه، رعماال باألصل 

 يذكر ذلك مل ألن النيب  رحيتمل أن ال جتب الصالة على النيب : )قال ابن قدامة
 .( )( يف خطبه، رعمال باألصل

 :صيغة الصالة على النيب 
" إهنا متعينة، ففي مغين احملتاج : فقد قال العلماء رأما صيغَة الصالة على النيب  

رلفظهما أي احلمد رالصالة متعني لالتباع، رألنه الذي مضى عليه الناس يف عصر 
 . (1)إىل عصرنا   النيب

للهم صلى على حممد، بل جيزئ أصلي أر نصلي على حممد، أر أةمد رال يتعني لفظ ا
أر الرسول أر النيب أر العاقب أر احلاضر أر الناشر أر النذير، رال يكفي ححم الّله حممًدا 

 . 2  / املرجع السابق " رصلى اهلل على جربيل رحنو ذلك   أر
رهي الصيغة  نيب رالذي أحاه أن يأخذ اخلطيب بأفضل الصيغ يف الصالة على ال

 .الواحدة يف اإلبراهيمية

                                                 

 . حراه البيهقي يف دالئل النبوة(  )
 (.    / )، أةمد ( 21  )الترمذي الدعوات (  )
  .كتاب اجلمعة باب يستدل له على رجوب ذكر النيب يف اخلطبة 1  / سنن البيهقي (  )
 .   / ينظر البهويت ، كشاف القناع (  )
 .  2 / ابن قدامة ، املغين (  )
 (.  2 / الشربيين ، مغين احملتاج ( 1)
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 هل يلزم مع الصالة على النيب الشهادة له بالرسالة؟ :مسألة
 :اختلف العلماء يف ذلك

 .جيب ذكره بالصالة عليه :قال بعضهم
جيب ذكره إما بالصالة رإما بالتشهد، قال شيخ اإلسالم رهو اختياح  :وقال بعضهم
 .( )جدي أيب الربكات 

 . ( )ذكر الرسول ال لفظ الصالة  -يعين اجملد  -فالواجب عنده  :داويقال املر
 رقد صوب شيخ اإلسالم أن ذكره بالتشهد هو الواجب مث يَتبع ذلك الصالة عليه 

رالصواب أن ذكره بالتشهد هو الواجب لداللة هذا احلديث، رألن الشهادة إميان : "فقال
ذا، رالتشهد يف الصالة البد فيه من الشهادة له به، رالصالة عليه دعاء له، رأين هذا من ه

 .( )يف األرل راألخري، رأما الصالة عليه فشرعت مع الدعاء 
أحجع األقوال، فإن األحاديث الواحدة فيها  -حةمه الّله  -رلعل َقول ابن تيمية 

يف خطبة احلاجة رحنوها يرد فيها لفظ الشهادة مث يصلي على النيب  ذكر النيب 
  بع فإنه البد من الصالة رالسالم عليه إذا ذكر، فالشهادة هي األصل رالصالة َت

: قال فإن الشهادة هبا يصري اإلنسان مسلًما رهي األصل، ريف السنن عن النيب 
ريشهد لذلك  ( ) ( ) { لي  كل خطبة لي  فيها تشهد فهي كاليد اجلذماء }

ه  } ما حراه أبو دارد عن ابن مسعود  : كان إذا تشهد قال أن حسول الّل

ه فال مضل  احلمد هلل نستعينه رنستغفره رنعوذ بالّله من شررح أنفسنا رمن يهده الّل
رمن يضلل فال هادي له، رأشهد أن ال إله إال الّله رأشهد أن حممًدا عبده  له،

                                                 

 (. 22 / رينظر يف نسبة القول إليه راإلنصاف .  2 /  ينظر ابن تيمية الفتارى (  )
 . 22 / املرداري ، اإلنصاف (  )
 22 / ر هذه األقوال رالنقل عن شيخ اإلسالم املرداري راإلنصاف رينظر ذك  2 /  ابن تيمية ، الفتارى (  )

 . 2  / ، رابن املفلح املبدع 
 (.   2 )، أبو دارد األدب ( 11  )الترمذي النكاح (  )
 . ، رقد سبق خترجه 21 /  ينظر ابن تيمية ، الفتارى (  )
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رحسوله أحسله باحلق بشرًيا رنذيًرا بني يدي الساعة من يطع الّله رحسوله فقد حشد 
 .( ) ( ) { رمن يعصمها فإنه ال يضر إال نفسه رال يضر اهلل شيًئا

                                                 

، ابن ماجه النكاح ( 2   )النكاح ، أبو دارد (  1  )، النسائي اجلمعة (  1  )الترمذي النكاح (  )
 (.  1  )، الداحمي النكاح (  2 / )، أةمد (  22 )
 . 22 / سنن أيب دارد كتاب الصالة ، باب الرجل خيطب على قوس (  )
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 املطلب الرابع الوصية بتقوى الّله تعاىل
لم يف حاجة درًما إىل التذكري راإلحشاد، رلذلك أمر الّله سبحانه حسوله الكرمي إن املس

رلعل  ( ) {       }: بتذكري الناس لينتفعوا، َقال تعاىل

بة يوم اجلمعة املوعظة رمجع املسلمني يف مكان راحد كل أسبوع من املقاصد الشرعية للخط
 .ليسمعوا كالم الّله فَتحيا قلوهبم باإلميان رتندفع نفوسهم إىل اخلري

مشررعة يف اخلطبة عند املذاهب الفقهية دل على ذلك مجلة  رالوصية بتقوى الّله 
 :نصوص منها

 كان لرسول الّله  }: العن جابر بن مسرة ق: ما جاء يف سنن أيب دارد -  

 .( ) ( ) { خطبتان كان جيل  بينهما يقرأ القرآن ريذكر الناس

قصًدا  كانت صالة حسول الّله  }: عن جابر بن مسرة قال: ريف لفظ آخر -  

رألن املقصود من اخلطبة هو  ( ) ( ) { رخطبته قصًدا يقرأ آيات من القرآن ريذكر الناس

 . (1)الوعظ رالتذكري 
 :ولكن الفقهاء اختلفوا يف حكمها على قولني

، رهو املشهوح يف املذهب املالكي فذهب أبو حنيفة إىل أن الوعظ رالتذكري سنة -
 .(2)" ريعظ ريذكر :"جاء يف بدائع الصنائع يف سياق ذكر سنن اخلطبة

                                                 

    سوحة الذاحيات آية (  )
الصالة رالسنة ، ابن ماجه إقامة (  12 )، أبو دارد الصالة ( 2   )، النسائي اجلمعة (  21)مسلم اجلمعة (  )

 (. 2   )، الداحمي الصالة ( 11 / )، أةمد ( 11  )فيها 
 . 21 / سنن أىب دارد كتاب الصالة باب اخلطبة قائما (  )
، أبو دارد الصالة (  2  )، النسائي صالة العيدين ( 12 )، الترمذي اجلمعة ( 211)مسلم اجلمعة (  )

 (. 2   )، الداحمي الصالة ( 22/ )، أةمد ( 11  ) ، ابن ماجه إقامة الصالة رالسنة فيها(  1  )
 . 22 / سنن أيب دارد كتاب الصالة باب الرجل خيطب على القوس (  )
 .   /1 ينظر البهويت ، كشاف القناع ( 1)
 .  1 / الكاساين بدائع الصنائع ( 2)
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رندب ثناء على الّله رصالة على نبيه رأمر بتقوى ردعاء )رجاء يف الشرح الكبري 
 .( )( مبغفرة رقراءة شيء من القران

 .لها احلنابلة شرطاأما الشافعية فالوصية بتقوى الّله عندهم حكن أر فرض رجع
 .( )" الوصية بتقوى الّله تعاىل : الثالث: "ساق النوري أحكان اخلطبة فقال: ففي اجملموع -

يعين يشترط يف اخلطبتني الوصية بتقوى اهلل، ( رالوصية بتقى اهلل: )رجاء يف اإلنصاف
 .( ). رهو املذهب، رعليه أكثر األصحاب رقطع به كثري

 :األوىل أو الثانية وهل هي واجبة يف اخلطبة
 :اختلف العلماء يف هذه املسألة على ثالثة أقوال

يرى احلنفية أن الوعظ رالتذكري املسنون يف اخلطبة األرىل، ريف اخلطبة الثانية حيل  
 .دعاء للمؤمنني راملؤمنات حمله رال يعظ يف الثانية

كري رالقراءة قال رالعظة رالتذ: )بن عابدين يف سياق ذكر سنن اخلطبةاجاء يف حاشية 
 .( )( رالثانية كاألرىل إال أنه يدعو للمسلمني مكان الوعظ: يف التجني 

بد من  أما الشافعية فريرن أن الوصية بتقوى اهلل تعاىل حكن يف اخلطبتني مبعىن أنه ال
 .الوعظ رالتذكري يف كلتا اخلطبتني رهذا هو املذهب عند احلنابلة إال أهنم يررهنا شرطا

مغين احملتاج بعد ذكر ثالثة أحكان من أحكان اخلطبة، رهي احلمد  قال صاحب
األحكان املذكوحة ( رهذه الثالثة: )رالوصية بتقوى اهلل، قال رالصالة على حسول اهلل 

التباع السلف راخللف، رألن كل خطبة منفصلة عن ( اخلطبتني)كل من ( أحكان يف)
 .( )األخرى 

رالوصية بتقوى اهلل تعاىل، أنه : )ط صحة اخلطبتنيرجاء يف املبدع يف سياق ذكر شرر
                                                 

 . 22 / الدحدير ، الشرح الكبري (  )
 . 2  / النوري اجملموع (  )
 . 22 / ري اإلنصاف املردا(  )
 . 2  / ابن عابدين حاشية على الداح املختاح (  )
 . 21 / الشربيين ، مغين احملتاج (  )
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 .( )( املقصود
الوصية بتقوى اهلل شرط يف اخلطبة الثانية فقط، رهو حارية عند احلنابلة، قال : رقيل
 .( )" رمل يقل يف األرىل ررعظ : رهو ظاهر كالم اخلرقي فإنه قال يف الثانية: " املرداري

 :صيغة الوصية بتقوى اهلل
افعية على الصحيح يف مذهبهم أنه ال يتعني لفظ الوصية بتقوى اهلل إمنا يرى الش 

الواجب على اخلطيب أن يأيت مبا يدل على املوعظة طويال كان أر قصريا كأطيعوا اهلل 
 .رحاقبوه

رال خالف أنه : رهل يتعني لفظ الوصية قال إمام احلرمني: " جاء يف حرضة الطالبني
ير من االغتراح بالدنيا رزخاحفها، فإن ذلك قد يتواصى به ال يكفي االقتصاح على التحذ

راملنع من املعاصي، رال جيب يف  منكر الشرائع بل ال بد من احلمل على طاعة الّله 
 .( )أطيعوا الّله كفى : املوعظة كالم طويل بل لو قال

مد أنه يتعني لفظ الوصية بتقوى اهلل قياسا على احل: رهناك رجه آخر عند الشافعية
 .( )رالصالة 

رهذا ضعيف أر باطل، ألن لفظ احلمد رالصالة : "رقال النوري بعد ذكر هذا الوجه
 .( )" تعبدنا به يف مواضع، رأما لفظ الوصية فلم يرد نص باألمر به رال بتعينه 

اَتقوا الّله، رأطيعوا الّله، : رعند احلنابلة أيضا ال يتعني لفظ الوصية بتقوى اهلل، رأقلها
 .(1)ه رحنو

بد أن يشتمل على ما حيرك القلوب ريدفعها إىل  رذكر بعض احلنابلة أن الوعظ ال

                                                 

 .   / ابن مفلح ، املبدع (  )
 . 22 / املرداري ، اإلنصاف (  )

 .   / النوري ، حرضة الطالبني  ( )
 .  2 / ، رالشربيين ، مغين احملتاج    / ينظر املرجع السابق (  )
 .   / النوري اجملموع (  )
 .   / ينظر البهويت ، كشاف القناع ( 1)
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رال يكفي ذكر املوت رذم : رذكر أبو املعايل رالشيخ َتقي الدين: " جاء يف املبدع. اخلري
الدنيا، رال بد أن حيرك القلوب ريبعث هبا إىل اخلري، فلو اقتصر على أطيعوا الّله راجتنبوا 

 .( )" بد من اسم اخلطبة عرفا  فاألظهر ال يكفي رإن كان فيه رصية، ألنه ال معاصيه
ريظهر مما سبق أن األفضل أن يأيت اخلطيب بوعظ رتذكري يشتمل على تقوى الّله 
ريأمر باملعررف أر ينهى عن املنكر أر غري ذلك مما يسمى رعظا عرفا، رإمنا اخلالف بني 

 .العلماء يف القدح اجملزئ

                                                 

 . 2   - 2  / ابن مفلح ، املبدع (  )
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 ب اخلامس قراءة القرآن الكرمي يف اخلطبةاملطل
 :حكم قراءة القرآن يف اخلطبة: أوال

 :دلت األحاديث على مشررعية قراءة القرآن يف اخلطبة فمن ذلك 
 }يقرأ على املنرب  مسع النيب  }عن صفوان بن يعلى عن أبيه أنه      

    } ( ) } ( ). 

   } أخذت }: رعن عمرة بنت عبد الرةمن عن أخت هلا قالت       

      } ( )  من يف حسول الّله  يوم اجلمعة رهو يقرأ هبا على املنرب يف كل

 . ( ) { ةمجع

 إال من يف حسول الّله ( ق)ما حفظت : رعن بنت احلاحثة بن النعمان قالت }

 .(1) ( ) { راحدا ركان تنوحنا رتنوح حسول الّله : خيطب هبا كل مجعة، رقالت

خطبتان كان جيل  بينهما  كان لرسول الّله  }: قال رعن جابر بن مسرة 

 .(2) (2) { يقرأ القرآن ريذكر الناس

                                                 

 . 22: سوحة الزخرف آية(  )
 . رأبو دارد(  22)حراه مسلم ، كتاب اجلمعة ، باب ختفيف الصالة راخلطبة حقم (  )
 .  : سوحة ق آية(  )
 (.  22)ب ختفيف الصالة راخلطبة حقم با: كتاب اجلمعة: حراه مسلم(  )
 (.  1 /1)، أةمد ( 11  )، أبو دارد الصالة ( 2 2)، النسائي االفتتاح (  22)مسلم اجلمعة (  )
،     /  ، رالطرباين يف املعجم الكبري يف   2 / ، رمسلم يف الصحيح     /1حراه أةمد يف املسند ( 1)

 .    / رالبيهقي يف السنن
، ابن ماجه إقامة الصالة رالسنة (  12 )، أبو دارد الصالة ( 2   )، النسائي اجلمعة (  21)معة مسلم اجل( 2)

 (. 2   )، الداحمي الصالة ( 11 / )، أةمد ( 11  )فيها 
 .  2 / حراه عبد الرزاق راملصنف ( 2)
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 ( ) {     }قرأ  ن النيب أ }ه بن أيب بكر عن ابن جريج عن عبد الَل

رقد اخَتلف . ( ) { اس معهفسجد الن ،رهو على املنرب فلما بلغ السجدة اليت فيها نزل فسجد

فذهب أبو حنيفة إىل أهنا سنة يف : الفقهاء يف حكم قراءة القرآن يف اخلطبة على أقوال عدة
 .اخلطبة األرىل رالثانية

ريتلو آيات من القرآن، ركان الشيخ : جاء يف بدائع الصنائع يف سياق ذكر سنن اخلطبة
 } :يقرأ اخلطيب يف خطبته اإلمام أبو بكر حممد بن الفضل البخاحي يستحب أن   

              } ( ) ... مث القعدة بني اخلطبتني سنة عندنا ركذلك

 .( )( القراءة يف اخلطبة
رعلى : " ند املالكية على املشهوح عندهم، قال الدسوقي يف حاشيتهرهو أيًضا سنة ع

 .( )( رالقرآن مستحب املشهوح فكل من احلمد رالصالة على النيب 
 .رذهب الشافعية على الصحيح من مذهبهم إىل الوجوب

فال تتم اخلطبتان إال أن يقرأ يف إحدامها آية فأكثر، رالذي أحب : قال اإلمام الشافعي
ال يقصر عنها رما قرأ  يف اخلطبة األرىل، كما حري عن حسول الّله ( ق)أ بـ أن يقر

 . 1  / الشافعي، األم " أجزأه إن شاء الّله 
راملذهب ... الصحيح املنصوص يف األم جتب يف إحدامها أيتهما شاء: " رقال النوري

أرجه أخرى ريف مذهب الشافعية  (1)" عند األصحاب أهنا جتب يف إحدامها ال بعينها 
 .ذكرها النوري يف اجملموع

                                                 

 .  : نشقاق آيةسوحة اال(  )
 (. 21 / )قائما  حراه أبو دارد يف سننه كتاب الصالة ، باب اخلطبة(  )
 . 1 : سوحة آل عمران آية(  )
 .  1 / الكاساين ، بدائع الصنائع (  )
 . 22 / الدسوقي ، حاشيته (  )
 .   / ، رالنوري ، حرضة الطالبني   1 / رينظر الرملي ، هناية احملتاج  11  / النوري اجملموع ( 1)
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: القراءة شرطا، قال البهويت يف سياق ذكر شررطه صحة اخلطبتني: رجعل احلنابلة
 .( )" يقرأ آيات ريذكر الناس، حراه مسلم  كان : رقراءة آية كاملة لقول جابر
 الصحيح من املذهب أنه يشترط لصحة اخلطبتني قراءة آية: " ريف اإلنصاف للمرداري

 .( )" مطلقا يف كل خطبة نص عليه أكثر األصحاب، ألهنا بدل من حكعتني 
ريف املذهب حرايات أخرى ذكرها املردارى يف اإلنصاف، رعلى كل حال فالقراءة 

 .مشررعة
 :األدلة

بأن اهلل تعاىل أمر بالذكر مطلًقا عن قيد القعدة : علل القائلون بأن قراءة القرآن سنة 
رًطا خبرب الواحد، ألنه يصري ناسخا حلكم الكتاب، رأنه ال يصلح رالقراءة فال جتعل ش

 .ناسخا له، رلكن يصلح مكمال له
إن قدح ما ثبت بالكَتاب يكون فرضا، : رحدرا على استدالل اآلخرين بالسنة بقوهلم

 .( )رما ثبت خبرب الواحد يكون سنة عمال هبما بقدح اإلمكان 
اديث السابق ذكرها رعللوا ذلك أيضا بأن راستدل القائلون بالوجوب مبجمل األح

 .( )اخلطبتني أقيمتا مقام حكعتني، راخلطبة فرض، فوجبت فيها القراءة كالصالة 
رنالحظ مما سبق أن قراءة القرآن يف اخلطبة مشررعة عند مجيع املذاهب، رإمنا رحد 

ب أن يقرأ اخلالف يف دحجة هذه املشررعية هل هي سنة أم راجبة، لكن ينبغي على اخلطي
آية فأكثر يف اخلطبَتني خررجا من اخلالف راحتياطا للعبادة ألن األمر إذ داح بني الوجوب 

 .راالستحباب فاالحتياط اإلتيان به، راهلل أعلم
عن عمر بن : مشررعية السجدة إذا قرأ اإلمام آية السجدة يف اخلطبة :ثانيا
حىت إذا جاء السجدة نزل فسجد قرأ يوم اجلمعة على املنرب بسوحة النمل )  اخلطاب

                                                 

 .   / البهويت ، كشاف القناع (  )
 . 22 نصاف ، ص املرداري ، اإل(  )
 .  1 / ينظر الكاساين ، ربدائع الصنائع(  )
 . 2  / ، ابن مفلح املبدع    / الكشاف القناع : ينظر البهويت(  )
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يا أيها الناس : رسجد الناس حىت إذا كانت اجلمعة القابلة قرأ هبا حىت إذا جاء السجدة قال
إمنا منر بالسجود فمن سجد فقد أصاب رمن مل يسجد فال إمث عليه رمل يسجد عمر حضي 

 (.الّله عنه
. ( )( رض السجود إال إن شاءإن الّله مل يف) -حضي اهلل عنهما  -رزاد نافع عن ابن عمر 

 (.لفظ البخاحي)
 ( ) {     }قرأ  أن النيب  }عن ابن جريج عن عبد الّله بن أيب بكر 

 .( ) { رهو على املنرب فلما بلغ السجدة اليت فيها نزل فسجد فسجد الناس معه

فلما مر  يوما فقرأ  خطبنا حسول الّله  }: عن أيب سعيد اخلدحي أنه قال

سجدنا معه، رقرأها مرة أخرى، فلما بلغ السجدة تيسرنا للسجود بالسجدة نزل فسجد ر
إمنا هي توبة نيب رلكين أحاكم قد استعددمت للسجود فزنل فسجد رسجدنا : فلما حآنا قال

 .( ) ( ) { معه

رقد اختلف الفقهاء إذا َقرأ اخلطيب آيَة السجدة أَثناء خطبته، فهل يزنل من املنرب 
 :تمر يف خطبته رال يزنل، على أَقوالريسجد سجدة التالرة أر يس

فذهب احلنفية إىل رجوب سجدة التالرة، فإذا قرأ اخلطيب آية السجدة فإنه يزنل 
ريسجد معه السامعون، رجيوز له أن يؤخر ذلك إىل أي رقت شاء، ألنه راجب على 

 .التراخي
                                                 

  رعبد الرزاق يف املصنف بألفاظ خمتلفة     / رالبيهقي يف السنن   1 / حراه البخاحي يف الصحيح (  )
 .    / ،     / رالبيهقي رالسنن  1  

 .  : نشقاق آيةوحة االس(  )
 .  2 / حراه عبد الرزاق يف املصنف (  )
 (. 11  )، الداحمي الصالة ( 1   )أبو دارد الصالة (  )
  1 ،  22 / رابن حبان يف الصحيح     / ، رابن خزمية يف الصحيح   2 / حراه الداحمي يف السنن (  )

حسن : رقال 2  / ، البيهقي يف السنن   2 / راحلاكم يف املستدحك  12 / رالداحقطين يف السنن 
 . اإلسناد صحيح
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 :هاجاء يف بدائع الصنائع يف سياق بيان حكم سجود التالرة داخل الصالة رخاحج
فأما خاحج الصالة فإهنا جتب على سبيل التراخي يف درن الفوح عند عامة أهل 
األصول، ألن دالئل الوجوب مطلقة عند تعيني الوقت فتجب يف جزء من الوقت غري 
معني، ريتعني ذلك بتعيينه فعال، رإمنا يتضيق عليه الوجوب يف آخر عمره كما يف سائر 

 .ة فإهنا جتب على سبيل التضييقالواجبات املوسعة، رأما يف الصال
رذهب املالكية إىل أنه يكره قراءة آية السجدة أثناء اخلطبة، ريكره له السجود إن 

 .قرأها
رلو ( رإن قرأها يف فرض سجد: )رعللوا ذلك بأنه خيل بنظامها، جاء يف الشرح الكبري

 ( )(. أي يكره إن قرأها يف خطبة فال يسجد( ال. )بوقت هني، ألهنا تابعة حينئذ للفرض
رذهب الشافعية راحلنابلة إىل أنه جيوز له إن َقرأ السجدة أن يزنل فيسجد رإن 

 .أمكن السجود على املنرب سجد عليه، رإن ترك السجود فال حرج عليه
رلو قرأ آية سجدة نزل رسجد، فلو كان املنرب عاليا : " جاء يف حرضة الطالبني

 .( )" د عليه إن أمكنه، رإال ترك السجودلو نزل لطال الفصل مل يزنل، لكن يسج
رإن قرأ السجدة يف أثناء اخلطبة فإن شاء : فصل" رقال ابن قدامة يف املغين 

نزل فسجد، رإن أمكن السجود على املنرب سجد عليه رإن ترك السجود فال 
 .( )" حرج، فعله عمر رتركه

لسجدة رتركها، رلعل الراجح يف هذه املسألة القول األخري، رهو جواز فعل ا
رقد أخرج مالك أثًرا أن عمر بن اخلطاب قرأ سجدة رهو على املنرب يوم اجلمعة، 
فزنل فسجد رسجد الناس معه، مث قرأها يوم اجلمعة األخرى فتهيأ الناس للسجود، 
فقال على حسلكم إن اهلل مل يكتبها علينا إال إن نشأ فلم يسجد رمنعهم أن 

                                                 

 . 21 / الكاساين ، بدائع الصنائع (  )
 . 21 / رينظر أيًضا الشربييين مغين احملتاج  1 /  النوري ، حرضة الطالبني(  )
 . 21 / ابن قدامة ، املغين (  )
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 .( )يسجدرا 
 }قرأ على املنرب  عن زح أن عماحا )يهقي أيضا رجاء يف سنن الب   

          } ( ) يوم اجلمعة مث نزل فسجد )( ). 

ه أعلم باحلق رالصواب  .رالّل

                                                 

 . 2  اإلمام مالك ، املوطأ (  )
 .  : سوحة االنشقاق آية(  )
 .    / املرجع السابق  ( )
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 املطلب السادس الدعاء
 :وقد ورد من األحاديث يف الدعاء يف خصوصية اخلطبة

قبح اهلل : أنه حأى بشر بن مرران حافعا يديه فقال: عن عماحة بن حريبة } 

ه  ما يزيد على أن يقول بيده هكذا رأشاح  هاتني اليدين، لقد حأيت حسول الّل
 .( ) ( ) { بأصبعه املسبحة

شاهرا يديه قط  ما حأيت حسول اهلل  }: قال  -بن سعد  رعن سهل

يدعو على منربه رال على غريه، رلكن حأيته يقول هكذا رأشاح بالسبابة رعقد 
 .( ) { الوسطى باإلهبام

من احلديثني إثبات الدعاء يف اخلطبة، مث فيه من السنة  رالقصد: )قال البيهقي
 .( )( أن ال يرفع حال الدعاء يف اخلطبة ريقتصر على أن يشري بأصبعه

أنه مد يديه ردعا، رذلك حني  } رثابت عن أن  بن مالك عن النيب 

 .{  خطبة اجلمعةاستسقى يف

فبينما  أصاَبت الناس سنة على عهد النيب  }: قال رعن أن  بن مالك 

ام أعرايب ،خيطب يف يوم اجلمعة النيب  يا حسول الّله، هلك املال رجاع : فقال ،َق
فوالذي نفسي بيده ما  -رما نرى يف السماء قزعة  -دع لنا، فرفع يديه العيال، فا

رضعها حىت ثاح السحاب أمثال اجلبال، مث مل يزنل عن منربه حىت حأيت املطر 
رالذي يليه حىت  ،ربعد الغد ،رمن الغد ،فمطرنا يومنا ذلك يتحادح على حليته 

                                                 

، (  1  )، أبو دارد الصالة (     )، النسائي اجلمعة (    )، الترمذي اجلمعة (  22)مسلم اجلمعة (  )
 (. 11  )، الداحمي الصالة (  1 / )أةمد 

 . 1  / حراه مسلم يف الصحيح رالبيهقي ركتاب اجلمعة باب يستدل له على أنه يدعو يف خطبته (  )
 (. 2  / )، أةمد (  1  )ارد الصالة أبو د(  )
 . 1  / حراه البيهقي يف كتاب اجلمعة باب ما يستدل به على أنه يدعو يف خطبته (  )
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هتدم  ،يا حسول الّله: فقال -أر قال غريه  -رقام ذلك األعرايب  ،اجلمعة األخرى
اللهم حوالينا ال علينا، فما : البناء، رغرق املال، فادع اهلل لنا، فرفع يديه فقال

رسال  ،يشري إىل ناحية من السحاب إال انفرجت رصاحت املدينة مثل اجلوبة
 .( ) ( ) { الوادي قناة شهر، رمل جيئ أحد من ناحية إال حدث باجلود

اَتفَق فقهاء املذاهب األحبعة على مشررعية الدعاء للمسلمني رلألحاديِث السابقة 
 .راملسلمات أثناء اخلطبة يف اجلمعة، لكنهم اختلفوا يف حكمه هل هو راجب أر سنة؟
 .فذهب احلنفية راملالكية راحلنابلة إىل أنه سنة يف اخلطبة رهو قول عند الشافعية

 .( )" ريدعو للمؤمنني راملؤمنات " جاء يف بدائع الصنائع يف سياق ذكره لسنن اخلطبة 
رندب ثناء على الّله رصالة على نبيه رأمر بتقوى " رجاء يف الشرح الكبري 
 .( )ردعاء مبغفرة رقراءة من القرآن 

ألن الدعاء هلم مسنون يف "يدعو للمسلمني " ريسن أن : " ريف كشاف القناع
 .( )" غري اخلطبة ففيها أرىل 

إنه راجب أر حكن فال تصح اخلطبة إال به راختاحه  :ريف قول آخر للشافعية
 .(1)( رهو الصحيح املختاح: )النوري يف اجملموع رقال

الدعاء للمؤمنني رهو : الرابع" رجاء يف حرضة الطالبني عند ذكره أحكان اخلطبة 
 .(2)" حكن على الصحيح، رالثاين ال جيب 

                                                 

، أبو دارد الصالة ( 2   )، النسائي االستسقاء ( 222)، مسلم صالة االستسقاء (  22)البخاحي اجلمعة (  )
 (. 1  / )، أةمد (  2  )
  )اجلمعة باب االستسقاء يف اخلطبة رمواقع أخرى من الصحيح ، ينظر أطرافها يف الفتح  حراه البخاحي كتاب(  )

    .) 
 (.  1 / )الكاساين ، بدائع الصنائع (  )
 . 22 / الدحدير ، الشرح الكبري (  )
 . 2 / البهويت ، كشاف القناع (  )
 .    / النوري ، اجملموع ( 1)
  .  / النوري ، حرضة الطالبني ( 2)
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 املطلب السابع كالم اخلطيب مع الناس
 ينبغي لإلمام أن يتكلم بكالم خاحج عن إطاح اخلطبة، ألن اخلطبة األصل أنه ال

يف مقام الصالة، لكن مجهوح الفقهاء أباحوا له الكالم إذا كان جللب مصلحة أر دفع 
يف  مضرة كإصالح خطأ أر بيان حكم أر غري ذلك، رقد فعل ذلك حسول الّله 

- :يلي مواقع خمتلفة ركذلك بعض صحابته الكرام أذكر منها ما
 يصل حكعتني رهو خيطب أمره مل ملا حأى حجال من ذلك أن الرسول  -  

  جاء حجل رالنيب }: بالركعتني، فقد جاء يف الصحيحني عن جابر بن عبد الّله قال

 .( ) ( ) { قم فاحكع: ال: أصليت يا فالن؟ قال: اجلمعة فقال خيطب الناس يوم

جاء  }: عن جابر بن عبد اهلل قال: )ريف لفظ آخر رحد ذكر الرجل الداخل

يا سليك قم : جل  فقال لهخيطب ف سليك الغطفاين يوم اجلمعة رحسول الّله 
إذا جاء َأحدكم يوم اجلمعة راإلمام خيطب : فاحكع حكعتني رجتوز فيهما، مث قال

 .( ) ( ) { فلريكع حكعتني رليتجوز فيهما

ملا حأى حجال يتخطى حقاب الناس منعه من  رمن ذلك أيضا أن الرسول  -  
 .ذلك رهو خيطب

كنا مع عبد اهلل بن بسر صاحب  }: لعن أيب الزاهرية قا: جاء يف سنن أيب دارد

جاء : يوم اجلمعة فجاء حجل يتخطى حقاب الناس فقال عبد اهلل بن بسر النيب 

                                                 

، أبو ( 12  )، النسائي اجلمعة ( 1  )، الترمذي اجلمعة (  22)، مسلم اجلمعة ( 222)البخاحي اجلمعة (  )
 (. 22 / )، أةمد (     )، ابن ماجه إقامة الصالة رالسنة فيها (     )دارد الصالة 

 . مع شرح النوري    /1رمسلم يف صحيحه  12 / حراه البخاحي يف الفتح (  )
، أبو ( 12  )، النسائي اجلمعة ( 1  )، الترمذي اجلمعة (  22)، مسلم اجلمعة ( 222)احي اجلمعة البخ(  )

 (. 2  / )، أةمد (     )، ابن ماجه إقامة الصالة رالسنة فيها ( 1   )دارد الصالة 
  1 /2ري رالطرباين يف الكب 22 / حراه بألفاظ خمتلفة أةمد يف املسند  22 / حراه مسلم يف الصحيح (  )

 .   ،    / رالداحقطين يف السنن 



 موضوعات خطبة اجلمعة 

31 

اجل  فقد   خيطب فقال له النيب  حجل يتخطى حقاب الناس يوم اجلمعة رالنيب 
 .( ) ( ) { آذيت

أن حجال دخل املسجد يوم اجلمعة  }عن جابر بن عبد اهلل : ريف حراية البن ماجه

اجل  فقد آذيت "  خيطب فجعل يتخطى الناس، فقال حسول الّله  رحسول الّله 
 .( ) { رأنيت

حأى عبد الّله بن مسعود جالسا على باب املسجد  أنه  }رمن ذلك أيضا  -  

 .{ رهو خيطب رأمره أن يدنو منه

: يوم اجلمعة قال حسول الّله ملا استوى  }: جاء يف سنن أيب دارد عن جابر قال

تعال يا : فقال فسمع ابن مسعود فجل  على باب املسجد فرآه حسول الّله " اجلسوا"
 . ( ) ( ) { عبد الّله بن مسعود

 أبصر النيب  }: عن عطاء بن أيب حباح قال: ريف حراية يف السنن الكربى للبيهقي

تعال يا عبد الّله بن : " خيطب فقال عبد الّله بن مسعود خاحجا من املسجد رالنيب 
 .(2) (1) { مسعود

حأى حجال راقفا يف الشم  رهو خيطب  رمن ذلك أيضا أن الرسول اهلل  -  
                                                 

 (. 2   )، أبو دارد الصالة ( 22  )النسائي اجلمعة (  )
 .    / حراه أبو دارد يف سننه كتاب الصالة باب ختطي حقاب الناس يوم اجلمعة(  )
 .    / حراه ابن ماجه يف كتاب إقامة الصالة باب ما جاء يف النهي عن ختطي الناس يوم اجلمعة (  )
 (.  12 )أبو دارد الصالة (  )
 .2  ،  11 / كتاب الصالة باب اإلمام الرجل يف خطبته رالبيهقي يف السنن الكربى  21   حراه أبو دارد (  )

 (.  12 )أبو دارد الصالة ( 1)
صنف رابن أيب شيبة يف امل  2 رأبو دارد الطيالسي يف املسند  2  / حراه البيهقي يف السنن الكربى ( 2)

 /    . 
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 .فأمره أن يتحول إىل الظل
خيطب فأمر  قام أيب يف الشم  رالنيب : عن قي  بن حازم قال }جاء يف السنن 

 .( ) { به فقرب إىل الظل

 أنه جاء حجل رحسول اهلل  }: عن قي  عن أبيه: ريف لفظ آخر يف السنن أيضا

 .( ) ( ) { خيطب فقام يف الشم  فأمر به فحول إىل الظل

فقلت : خيطب قالرهو  انتهيت إىل النيب : عن أيب زحعة قال }رما حري  -  

فأقبل على حسول : يا حسول اهلل، حجل غريب جاء يسأل عن دينه ال يدحي ما دينه؟ قال
فقعد عليه : رترك خطبته حىت انتهى إيل فأيت بكرسي حسبت قوائمه حديدا قال الّله 

 . ( ) ( ) { رجعل يعلمين مما علمه الّله مث أتى خطبته فأمت آخرها حسول الّله 

فأقبل  خطبنا حسول الّله  }: عن عبد الّله بن بريدة عن أبيه قال رما حري - 1

عليهما قميصان أةمران يعثران ريقومان فزنل  -حضي اهلل عنهما  -احلسن راحلسني 
 }صدق الّله : فأخذمها فصعد هبما املنرب مث قال            } (1) 

 (.لفظ أيب دارد) (2) { مث أخذ يف اخلطبة( 2 : األنفال)

                                                 

 .  1 / رابن حبان يف الصحيح       رابن خزمية يف الصحيح  22 البخاحي يف املفرد (  )
 (.   2 )أبو دارد األدب (  )
 . 2  / حراه البيهقي يف السنن الكربى (  )
 (. 21/ )، أةمد ( 22  )، النسائي الزينة ( 221)مسلم اجلمعة (  )
رابن خزمية يف  1  /2رالنسائي يف السنن  22 / رمسلم يف الصحيح  21 حراه البخاحي يف املفرد ص (  )

 . 2  / رالبيهقي يف السنن  2 / ، رالطرباين يف الكبري     / ،     / الصحيح 
 .   : سوحة التغابن آية( 1)
ئي حسن غريب إمنا نعرفه من ابن راقد ، رالنسا: رقال 1 1/ رالترمذي يف السنن  21 / حراه أبو دارد ( 2)

 . 2  / رالبيهقي يف السنن    / رابن خزمية يف الصحيح  12 / 
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بينما عمر بن اخلطاب خيطب الناس  }: رمن ذلك ما حري عن أيب هريرة قال - 2

ما بال حجال يتأخررن بعد النداء، : فعرض به عمر ،إذ دخل عثمان بن عفان ،يوم اجلمعة
ما زدت حني مسعت النداء أن توضأت مث أقبلت، فقال  ،يا أمري املؤمنني: فقال عثمان

إذا جاء أحدكم إىل اجلمعة : يقول أمل تسمعوا حسول اهلل  ،الوضوء أيضار: عمر
 .( ) ( ) { فليغتسل

رهلذه األحاديث راآلثاح رغريها كره العلماء للخطيب أن يتكلم يف أثناء اخلطبة إال 
 .ملصلحة فيجوز حينئذ

تفسد ريكره للخطيب أن يتكلم يف حالة اخلطبة، رلو فعل ال : )جاء يف بدائع الصنائع
اخلطبة، ألهنا ليست بصالة فال يفسدها كالم الناس، لكنه يكره ألهنا شرعت منظومة 

 .( )كاآلذان، رالكالم يقطع النظم إال إذا كان الكالم أمرا باملعررف فال يكره 
رجاز هني خطيب أر أمر إنسان لغا أر فعل ما ال يليق : )رجاء يف الشرح الكبري

 .( )( الن حال خطبتهال تتكلم أر أنصت يا ف: كقوله
: رجاء يف مغين احملتاج بعد بيان اخلالف يف حكم كالم اخلطيب أثناء اخلطبة

راخلالف يف كالم ال يتعلق به غرض مهم ناجز، أما إذ حأى أعمى يقع يف بئر أر عقرًبا )
تدب على إنسان فأنذحه أر عَلم إنسانا شيئا من اخلري أر هناه عن منكر فهذا لي  حبرام 

 .( )( بل قد جيب عليه قطعا

                                                 

، الداحمي ( 1 / )، أةمد ( 1  )، أبو دارد الطهاحة (   2)، مسلم اجلمعة (   2)البخاحي اجلمعة (  )
 (. 2   )الصالة 

رأبو  21 / رمسلم يف الصحيح  1 / رالبخاحي يف الصحيح  11 م  حراه أبو دارد الطيالسي يف املسند (  )
رالبيهقي يف السنن     / رابن خزمية يف الصحيح     / رأبو يعلى يف املسند   2/ دارد يف السنن 

  .2  / رالطحاري يف معاين اآلثاح  2  / رالطرباين يف األرسط  21 ،   2 / الكربى
 .  1 / الكاساين ، بدائع الصنائع (  )
 . 21 / الدحدير ، الشرح الكبري (  )
 . 22 / ربيين ، مغين احملتاج الش(  )
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ألن  }رال حيرم الكالم على اخلطيب رال على من سأله اخلطيب : )رجاء يف املغين

 .( ) ( ) { ال: سأل سليكا الداخل رهو خيطب أصليت؟ رقال النيب 

                                                 

، أبو دارد ( 12  )، النسائي اجلمعة ( 1  )، الترمذي اجلمعة (  22)، مسلم اجلمعة ( 222)البخاحي اجلمعة (  )
 (.     )، الداحمي الصالة ( 12 / )، أةمد (     )، ابن ماجه إقامة الصالة رالسنة فيها (     )الصالة 

 . 22 / ابن قدامة ، املغين (  )
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 ملوالة بني أجزاء اخلطبةاملطلب الثامن الترتيب وا
 :حكم الترتيب بني أركان اخلطبة: أوال

استحب مجهوح الشافعية راحلنابلة الترتيب بني أحكان اخلطبة، فيبدأ باحلمد ملا ُحري  
مث ُيثين بالصالة  ،( ) { كل كالم ال يبدأ فيه باحلمد فهو أجذم } عن أيب هريرة 

رُيثّلث باملوعظة مث يربع بقراءة آية، رإن نك  بأن قدم غري احلمد  على حسول الّله 
بأن املقصود حصل بدرن الترتيِب إذ املقصود الوعظ رهو حاصل، : أجزأه، رعللوا ذلك

 .رألنه مل يرد نص يف اشتراط الترتيب
 . ( )اط ذلك رهناك رجه آخر للشافعية، رقول عند احلنابلة باشتر

"  -رالّله أعلم  -األصح أن ترتيب األحكان لي  بشرط : قلت" جاء يف مغين احملتاج 
حلصول املقصود بدرنه، ألن املقصود الوعظ رهو حاصل، رمل يرد نص يف اشتراط الترتيب، 

 .( )" رهذا هو املنصوص عليه يف األم راملبسوط رجزم به أكثر العراقيني بل هو سنة 
ريثلث  ريستحب أن يبدأ باحلمد رُيثين بالصالة على النيب "إلنصاف رجاء يف ا

باملوعظة ريربع بقراءة آية على الصحيح من املذهب، جزم به يف الكايف رغريه، رقدمه يف 
 .الفررع رغريه
جيب َترتيب ذلك، رأطلقهما الزحكشي رابن َتِميم رالرعاية رالتلخيص رالبلغة، : رقيل

 .( )( فيهمالكن حكامها احتمالني 
 :حكم املواالة بني أجزاء اخلطبة: ثانيا
 :اختلف العلماء يف حكم املواالة بني أجزاء اخلطبة على قولني 
أن املواالة شرط، رهو أصح الوجهني عند الشافعية رحأي احلنابلة، فال جيوز أن  -  

                                                 

 (. 2  / )، أةمد ( 1 2 )أبو دارد األدب (  )
،  22 / ، راملرداري ، اإلنصاف  22 / ، رالشربيين ، مغين احملتاج    / ينظر النوري ، اجملموع (  )

 .   / رالبهويت ، كشاف القناع 
 . 22 / الشربيين ، مغين احملتاج (  )
 . 22 / املرادي ، اإلنصاف (  )
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 .يفصل بعضها من بعض بكالم طويل أر سكوَت طويل
ظهر اشتراط املواالة بني أحكاهنا ربني اخلطبتني ربينهما ربني راأل:" جاء يف مغين احملتاج

الصالة لالتباع، رألن هلا أثًرا ظاهًرا يف استمالة القلوب، راخلطبة رالصالة شبيهتان بصالة 
 .( )" اجلمع 

راملواالة شرط يف صحة اخلطبة فإن فصل بعضها : فصل: " رقال ابن قدامة يف املغين
ت طويل أر شيء غري ذلك يقطع املواالة اليت استأنفها، ببعض بكالم طويل أر سكو

راملرجع يف طول الفصل رقصره إىل العادة، ركذا يشترط املواالة بني اخلطبة رالصالة، رإن 
 . ( )" احتاج إىل الطهاحة تطهر ربىن على خطبته ما مل يطل الفصل 

هذا  ( ) أن املواالة غري مشررطة بل هي مستحبة رهو رجه آخر للشافعية -  
ملخص ما ذكره العلماء يف حكم الترتيب راملواالة بني أحكان اخلطبة راألفضل للخطيب 
التزام ذلك خررًجا من خالف من أرجبهما، رألن ترك ذلك قد يؤدي يف الغالب إىل 

 .باحلق رالصواب -راهلل أعلم  -اختالل نظم اخلطبتني رعدم انسجامهما 

                                                 

 . 22 /  احملتاج الشربيين ، مغين(  )
 .  2 / ابن قدامة ، املغين (  )
 . 22 / ، رالشربيين ، مغين احملتاج     / ينظر النوري ، اجملموع (  )
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 لماء يف حكم أجزاء اخلطبةاملطلب التاسع ترجيحات لبعض الع
إن أجزاء اخلطبة السابق بياهنا، مما اختلف فيه الفقهاء اختالًفا كبرًيا، رقد عقدت هذا 

 .املبحث لذكر نصوص لبعض العلماء احملققني
رال يكفي يف : "يف االختياحات الفقهية البن تيمية لعالء الدين البعلي -  

ن مسمى اخلطبة عرًفا رال حتصل باختصاح اخلطبة ذم الدنيا رذكر املوت، بل البد م
يفوت به املقصود، رجيب يف اخلطبة أن يشهد أن حممًدا عبده رحسوله، رأرجب أبو 

يف  العباس يف موضوع آخر الشهادتني، رتردد يف رجوب الصالة على النيب 
فيها راجبة،  رحيتمل رهو األشبه أن الصالة عليه : رقال يف موضوع آخر. اخلطبة
الدعاء موقوف بني السماء : " حضى اهلل عنهما -ب مفردة لقول عمر رعلى رال جت

على الدعاء لوجوب  ، رتقدم الصالة عليه " راألحض حىت تصلي على نبيك 
تقدميه على النف ، رأما األمر بالتقوى، فالواجب إما معىن ذلك رهو األشبه من أن 

د حيتج بأهنا جاءت هبذا الواجب لفظ التقوى رمن أرجب لفظ التقوى فق: يقال
 }: اللفظ يف قوله تعاىل                                   

       } ( ) أمر الّله به من كلمة التقوى ، رليست كلمة أمجع ملا "( ). 

                                                 

 .    : سوحة النساء آية(  )
 . 2  املختاحات الفقهية ص (  )
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 املبحث الثاين 
 ضوابط وقواعد ملوضوعات خطبة اجلمعة

 املطلب األول حسن اختيار املوضوع
إن موضوع اخلطبة هو لبها رحرحها، رحبسب املوضوع يكون أثر اخلطبة، راخلطيب 

ة حيرص غاية الذي يقدح سامعيه رحيترمهم ريقدح أرقاهتم ريضن هبا أن تضيع يف غري فائد
احلرص على موضوع اخلطبة رجيتهد غاية االجتهاد يف أن يكون موضوعها نافعا للناس 

 :ريتبدى فقه اخلطيب رحسن اختياحه للموضوعات يف املالمح التالية
 :استحضار اهلدف - 1

إن من فقه اخلطيب أن يكون مستحضًرا اهلدف الذي يريد أن يتوصل إليه  
شررًعا، رحبسب ذلك الصف يبين خطبته رينظم خبطبته ريكون ذلك اهلدف م

عقدها، ريكون مقتنًعا بذلك اهلدف فيكون اختياحه للموضوع تابًعا من صالحيته 
للعرض على الناس رمقداح النفع املتوقع هلم منه، ال أن يكون ناجًتا عن اندفاع 

شعررا  -عاطفي أر حغبة يف إحضاء مجهوح الناس إذ صاح ذلك هم بعض اخلطباء 
فهم يهتمون بطرح ما يرضي الناس رما يرغبون فيه، فيكون املؤثر  -ر مل يشعررا أ

يف اخلطيب الناس بينما املفترض العك ، رميكن أن يكون هناك نوعان من 
 :األهداف

حبيث جيعل اخلطيب يف احلي أر البلدة أر القرية جمموعة من  :أهداف بعيدة املدى -أ 
بلدته فريسم معامل للتغيري الذي ينشده رطرائق  األهداف يسعى لتحقيقها يف حيه أر

ملعاجلات الواقع يف جمتمعه مراعًيا يف ذلك املوازنة من جلب املصاحل ردحء املفاسد، ريكون 
 .رضع هذه األهداف يف ضوء دحاسته للبيئة اليت يعيش فيها

حبيث يكون اخلطيب قاصدا ألهداف يريد : األهداف اخلاصة بكل خطبة -ب 
 ( ). غايات رأغراض يريد الوصول إليهاحتقيقها ر

                                                 

 .   ص    جملد   ينظر حيىي سامل األقطش ، هدي اإلسالم ، عدد (  )



 موضوعات خطبة اجلمعة 

38 

 :أن تكون اخلطبة صادرة من شعور قليب صادق - 2
إن أحسن اخلطب رأفضلها رأكثرها نفعا رفائدة ما كان صادحا من شعوح اخلطيب  

رإحساسه بأمهية املوضوع رمبقداح حاجة الناس إليه، فالداعية ححيم بالناس مشفق عليم 
نذح الناس ما هم مقدمون عليه من العذاب، رهذا ما يفسر لنا كأنه النذير العريان ألنه ي

حضي الَله  -يف اخلطبة إذا ذكر الساعة، ففي حديث جابر بن عبد الّله  تأثري النيب 
ركان إذا ذكر الساعة اةمرت رجنتاه رعال  } يف الكالم عن خطبة النيب  -عنهما 

 . ( ) ( ) { ...صبحكم رمساكم: صوته راشتد غضبه كأنه نذير جيش، يقول
 :اختيار الوقت املناسب للموضوع - 3

إن من املداخل اجليدة للموضوعات اخلطابية يوم اجلمعة أن يكون السياق الزمين  
- : ن خلطبته أثر كبري، مثال ذلكداعيا هلا رإذا استغل اخلطيب ذلك الظرف كا

لو كانت األمة يف حالة خوف ريف خضم أمر عظيم دمهها فركنت إىل القوى املادية، 
فخطب اخلطيب عن التوكل على الّله رأمهيته، رأن اختاذ األسباب ال ينايف ذلك لوقع 

 .املوضوُع يف نفوسهم موقعه رلرسخ يف األذهان رحد الناس إىل املوقف الرشيد
مراعاة الوقت أن خيتاح لكل موسم ما يصلح له، فلرمضان من اخلصائص ما لي   رمن

لغريه من الشهوح، رفيه من الوظائف الشرعية ما لي  يف غريه فتكون اخلطب يف مجعة 
مراعية للظرف، رلي  من احلكمة يف شيء أن خيطب اإلنسان بعد هناية الظرف املناسب 

طباء يف إحدى عواصم الدرل اإلسالمية عن فقد خطب أحد اخل)للموضوع عن املوضوع 
 . ( )( ليلة القدح يوم الثالثني من حمضان رلي  هناك أمل بإدحاك هذه الليلة

رإن فاعلية اخلطبة يف نفوس السامعني تزداد إذا قرن موضوعها بشيء من الواقع الذي 
 .يعيشونه فيستخدم األحداث اليت تقع رسيلة إليصال احلقائق اليت يريدها

                                                 

 (.  2 / )، أةمد (   )، ابن ماجه املقدمة ( 22  )، النسائي صالة العيدين ( 212)مسلم اجلمعة (  )
 . 22 / رحراه النسائي   2  -  2 / حراه مسلم (  )
 .   ص   1حممد الدريش كيف نستفيد من خطبة اجلمعة ، جملة البيان عدد (  )



 موضوعات خطبة اجلمعة 

39 

 :التركيز على األساسيات والقضايا الكلية - 4
رمن فقه االختياح التركيز على األساسيات رالقضايا الكلية، رعدم تضخيم اجلزئيات  

 ركذلك كانت خطبته " -حةمه الّله  -على حساب الكليات األصول، قال ابن القيم 
سله رلقائه، رذكر اجلنة إمنا هي تقرير ألصول اإلميان من اإلميان بالّله رمالئكته ركتبه رح

رالناح رما أعد الّله ألرليائه رأهل طاعته رما أعد ألعدائه رأهل معصيته، فيمأل القلوب من 
خطبته إمياًنا رتوحيًدا رمعرفة بالّله رأيامه، ال كخطب غريه اليت إمنا تفيد أموحا مشتركة 

ر ال حيصل يف القلب بني اخلالئق، رهي النوح على احلياة رالتخويف باملوت، فإن هذا أم
إمياًنا بالّله، رال توحيًدا له، رال معرفة خاصة به، رال تذكرًيا بأيامه، رال بعًثا للنفوس على 
حمبته رالشوق إىل لقائه فيخرج السامعون رمل يستفيدرا فائدة غري أهنم ميوتون رتقسم 

توحيد رمعرفة  أمواهلم ريبلي التراُب أجساَدهم فيا ليت شعري أي إميان حصل هبذا؟ رأي
 . ( )رعلم نافع حصل به؟ 

رمع أن هناك بعض اجلزئيات أر الفررع اليت َقد يرى اخلطيب رجوب بياهنا للناس، 
إال أنه البد من التأكيد على حبط تلك اجلزئية بالكليات العامة، رهذا الربط له أثره يف بيان 

ي، رإذا جعل اخلطيب حكم األمر رالنهي راحلض على االلتزام باألمر، راجتناب النه
 .مدخله إىل اجلزئيات أموحا كلية كان ذلك أدعى لقبول القول

تكلم خطيب عن حلق اللحية رحرمة ذلك بالنصوص، رنقل أقوال أهل : مثال ذلك
 :العلم، رتكلم آخر عن نف  املوضوع جاعًلا املدخل من خالل قضيتني

 .رجوب تعظيم السنة رالتزام أمر النيب  :األوىل
حرمة التشبه بالكفاح، رعزة املسلم مبظهره ردينه رشعائره الظاهرة، ردلف إىل  :يةالثان

موضوع اللحية بعد أن أصل هذين املوضوعني فكان خلطبة الثاين من األثر رالقبول ما لي  
 .خلطبة األرل

                                                 

 .    / زاد املعاد : ابن القيم(  )
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جزرا  }: يقول يف أمر اللحية رهذا الربط موجود يف النصوص ذاهتا فالنيب 

 .فأكد على موضوع املنع من التشبه. ( ) ( ) { الشواحب رأحخوا اللحى رخالفوا اجملوس
 :احلرص على عدم التكرار إال حلاجة - 5

يزنع بعض اخلطباء إىل تكراح خطبهم كل سنة، ميال إىل الدعة رحغبة عن البحث  
لبضعة مواضيع قد تكون هامة رقد ال تكون، ليطلع هبا علينا كل فيقع أسرًيا " راالطالع 

أسبوع مما حيدث امللل لدى اجلمهوح الذي يعاين من تكراح اخلطب اليت ال جديد فيها، 
 . ( )" ريؤدي إىل إهداح قيمة هذا املنرب اخلطري 

ا رهذه الظاهرة رإن كانت قلت رخصوًصا يف املدن راحلواضر الكربى إىل إهداح أن هل
 :رجهني ال زاال باقيني

إذ يلتزم البعض خطبة راحدة حمفوظة ال تتغري رال تتبدل  :تكرار اخلطبة الثانية: األول
طوال العام رفوق هذا مل يرد يف السنة فهو أيًضا أخذ لوقت الناس بدرن فائدة، بل 

 .( )يسمعون كالًما حفظوه لكثرة ترداده 
جلمل اجلامعة اليت كان يكرحها النيب نعم من املشررع أن يذكر يف خطبه بعض ا

 فإن خري احلديث كتاب الّله رخري اهلدي هدي حممد رشر األموح  }: مثل قوله

 .(1) ( ) { حمدثاهتا ركل بدعة ضاللة

ويه هذه اجلمل من الوصايا اجلامعة الشاملة رأما ترديد غريها مما رلكن ذلك ملا حت
                                                 

 (. 11 / )، أةمد ( 11 )مسلم الطهاحة (  )
 . حراه مسلم(  )
 . 2 ص ( مالحظات البد منها)حممد عماد حممد ، خطبة اجلمعة يف العامل اإلسالمي .د(  )
 .    ص   ينظر حممد اخلويل ، جملة املناح (  )
، (    / )، أةمد (   )، ابن ماجه املقدمة ( 22  )، النسائي صالة العيدين ( 212)مسلم اجلمعة (  )

 (. 11 )دمة الداحمي املق
يف العيدين باب كيفية  22 ،  22 / رالنسائي ( 212)حراه مسلم يف اجلمعة باب ختفيف الصالة راخلطبة ( 1)

 . رإسناده صحيح( ركل ضاللة يف الناح)اخلطبة بزيادة 
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 .مل ترد به السنة فغري حممود
ففي حمضان خيطب اخلطيِب يف األرل عن  :تكرار اخلطب يف املناسبات: الثانية

البشاحة برمضان، مث يثين بالكالم عن أحكام الصيام، مث يُثّلث بالكالم عن العشر 
م بالكالم عن أحكام صدقة الفطر، ركل ذلك خري رلكن ميكن األراخر رفضلها رخيت

أن ينوع اإلنسان بني السنني فيخطب مثًلا عن القرآن رحمضان، رعن غزرات الرسول 
يف حمضان، رعن استثماح حمضان يف إصالح الذات، رعن استثماح حمضان يف إصالح 

أهنم يسمعون اآلخرين، فُينوع يف خطبه ليتحقق بذلك استفادة الناس، خصوًصا 
 .الكالم عن األحكام من خالل أحاديث بعد صالة العصر يف املساجد

 :التبكري باالختيار - 6
إن اخلطيب إذا بكر يف االختياح كان ذلك أدعى لضبط املوضوع إذا يصبح مًها  

للخطيب طوال األسبوع، يبحث عن مراجعه، ريدرن بعض املالحظات عنه، 
جوانبه املستغلقة، فيخرج املوضوع رقد مت نضجه ريستفهم، ريسأل أهل العلم عن 

 .راستوى على سوقه
ريزداد األمر جودة إذا كان اخلطيب قد رضع سلًما ألرلويات ما خيطب عنه، 
رحرص على إجياد دفتر مالحظات خاص يدرن فيه ما يأيت على باله من موضوعات 

، رما كتب فيه من يراها جديرة بالطرح رُيدرن مع تدرين العنوانات مجلة من مراجع
 .كتب مقاالت

 :الشمولية - 7
إن اإلسالم دين شامل ينظم احلياة كلها، رهذا الشمول مسة من مساته الرئيسة،  

رخطيب اجلمعة حني خيتاح موضوعاته للناس جيب أن يراعي هذه السمة فال يكون موغال 
 .يف بيان جانب من اجلوانب يركز عليه ريغفل ما سواه

ن إىل بيان أموح االعتقاد، رحيتاجون إىل تعليم األحكام الشرعية يف إن الناس حيتاجو
العبادات راملعامالت راألحوال الشخصية، كما حيتاجون للوعظ رالرقائق، بل رإىل بيان أحوال 
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    }األمم السابقة رما جرى بينهم ربني أنبيائهم راستخالص عرب تلك األحداث 

     } ( ). 

ساق قصصهم يف القران الكرمي ليكون يف ذلك العربة رالذكرى للمؤمنني،  رالّله 
 }: أن يذكر الناس بأيام الّله فقال رأمر حسول اهلل         } ( ). 

رمن املالحظ أن اخلطيب قد يكون متخصصا يف أمر أر مهتما بأمر فريكز عليه، كأن 
يكون متخصصا يف الفقه فتكون خطبه كلها فقهية، أر راعظا فتكون جل خطبه عن 

نكرات، رَقد تكون نفسه مائلة إىل جانب فريكز عليه، فتجد من اخلطباء من هو دائم امل
الترهيب رالتخويف رمن هو دائم الترغيب، رمن حكمة اخلطيب أن جيمع يف خطبة بني 

 .الترغيِب رالترهيب ربني التعليم رالوعظ ربنب األمر باملعررف رالنهى عن املنكر

                                                 

 .    سوحة يوسف آية (  )
 . سوحة إبراهيم آية ه(  )
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 املطلب الثاين حسن اإلعداد
اخلطيب الذي يقدح العمل الذي يقوم به، هو ذلك الرجل الذي يعتين مبا يقول إن 

 :رحيضر ملا يقول، رميكن أن أمجل مراحل العمل يف إعداد اخلطبة يف
 :القراءة يف املوضوع: أوال
بعد اختياح املوضوع الذي يود اخلطيب طرحه حيسن به أن يقرأ ما كتب عن  

تلك القراءة أن تثري اخلطبة رجتعل اخلطيب ملما  املوضوع، أر بعض ما كتب، فمن شأن
جبوانب املوضوع، إذ لي  األمر قاصرا على جمرد اخلطبة بل حمبا سئل عن جوانب من 

 .املوضوع
 :مجع النصوص: ثانيا
فيه، أر يريد بيان  إن اخلطيب حني خيطب عن موضوع إمنا يريد بيان حكم الّله  

أر أمسائه، أر غري  عدائه، أر يريد بيان صفات الّله ألرليائه رما أعد أل ما أعد الّله 
 .هذه املوضوعات اليت قيامها على معرفة ما قال الّله رقال حسوله

ريبدأ اخلطيب جبمع اآليات القرآنية الكرمية املتعلقة هبذا املوضوع، ريستعني على ذلك 
ن التقوى حجع إىل باملعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي، فمثال إذا أحاد أن خيطب ع

 .املعجم ليستخرج اآليات الدائرة حول هذا املوضوع
رإذ أحاد أن خيطب عن العدل حجع إىل املعجم مادة عدل رمادة قسط ليعرف اآليات 
الدائرة حول موضوع العدل مث جيمع األحاديث النبوية املتعلقة باملوضوع، ريستعني أيًضا 

أيًضا أن يرجع إىل شرح السنة للبغوي رجامع باملعجم املفهرس أللفاظ احلديث، رميكن 
 .األصول البن األثري

ها جيعله يرال يعين مجع هذه النصوص أن يذكرها كلها يف اخلطبة رلكن اطالعه عل
 .ملًما بأطراف املوضوع ليطرحه من اجلهة األكثر تأثرًيا يف نفوس الناس
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 :الرجوع إىل أقوال أهل العلم: ثالثا
الرجوع إىل أقوال املفسرين لآليات اليت اختاحها اخلطيب، راليت رتبدأ هذه املرحلة ب

 .تعاجل املوضوع الذي يطرحه، مث الرجوع إىل شراح احلديث أيًضا
ربعد ذلك يراجع كتب أهل العلم يف مظان املوضوع الذي يطرحه، فعلى سبيل املثال 

الكتب الهتداء  إذا كان املوضوع عقديا حجع إىل كتب العقيدة، راستفاد من فهاحس تلك
رإذا كان املوضوع يف اآلداب . ملا يريد، رإذا كان املوضوع فقهيا حجع إىل كتب الفقه

 .حجع إىل كتب اآلداب
 .رقد يكون يف املوضوع كتاب مفرد فإن كان فذلك أفضل رأنفع للخطيب

مث إذا كان املوضوع عن ظاهرة معاصرة حسن باخلطيب أن يراجع كالم املعاصرين، 
 .ض اإلحصائيات اليت تزيد املوضوع ثراء رالسامع إقناعاريذكر بع

 :ضم املوضوع يف نسق واحد: رابعا
ربعد مرحلة اجلمع هذه يضم اخلطيِب زبدة ما مجع يف نسق راحد، فيضع خمططا  

لألفكاح اليت يريد طرحها، ريكتب خطبته بناء على هذا املخطط ريراعي تسلسل األفكاح، 
 .رترابط اجلمل رالعباحات
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 املطلب الثالث وحدة املوضوع وترابطه
 :وحدة املوضوع: أوال
إن مما يساعد على الفهم ملا ُيقال يف خطبة اجلمعة توحيد الفكرة اليت يدرح عليها  

أن بعض اخلطباء جيعلون اخلطبة مسحا جلملة من : موضوع اخلطبة إذ من املالحظ الظاهرة
اليت يراد فيها التذكري كاألعياد رخطبة املوضوعات رهذا خطأ إال يف املناسبات العامة 

عرفة رحنوها، رتعدد موضوعات اخلطبة راالستطرادات الكثرية فيها باخلررج من موضوع 
 :إىل موضوع له عدة مسارئ من ضمنها

تشتيت ذهن السامع رجعله يف حرية من أمره، فال يستطيع التركيز يف الفهم  -  
 .فيخرج بدرن فائدة راضحة قيمة مما مسع

 .ازدحام املوضوعات يف ذهن السامع ركثرهتا حبيث ُينسي بعضها بعًضا -  
أن من شأن اخلطبة اليت َتعاجل فيها موضوعات عدة أن تكون املعاجلة ملا يطرح  -  

فتوجد ( النقاط على احلررف)فيها معاجلة سطحية مسحية عاجلة ال تضع كما يقال 
عك  التركيز على فكرة أر موضوع، فمن إشكاالت يف ذهن السامع ال جيد إجابة هلا ب
رسأمثل على ذلك مبوضوع العلم، فمما  ( )شأن ذلك أن جيعل اخلطيب يويف املوضع حقه 

 :حيتويه الكالم عن العلم
 .بيان مزنلة العلم رفضله

 .بيان العلم املمدرح املذموم
 .ثواب طلب العلم

 .مزنلة العلم
 .إخل... آداب طالب العلم 
وع العلم من مجيع جوانبه راخللط بينها يف خطبة راحدة ال حيقق رالتكلم عن موض

 .الفائدة املرجوة اليت حيققها توحيد الفكرة رالتركيز
                                                 

 (.   )اجلمعة ينظر حممد أبو فاحس ، إحشادات إىل حتسني خطبة (  )
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 :ترابط أجزاء اخلطبة: ثانيا
إن تنافر جزئيات اخلطبة ينفر السامع، رترابطها يربط على قلب السامع رعقله  

 :فيتحقق له الفن، رمما حيقق ذلك الترابط ما يلي
أن يقسم اخلطيب اخلطبة بشكل منظم فإذا طرح القضية اليت هلا جوانب عدة  -  

رهلم ... اجلانب الثاين.... اجلانب األرل: فصلها حبسب تلك اجلوانب رحقمها فيقول
 .جرا

 ...الدليل الثاين.. الدليل األرل: رإذا استدل جبملة أدلة حقمها فقال
يسهل على الناس الفهم، فإذا تكلم  أن تكون اخلطبة متسلسلة تسلسال علميا -  

 .اخلطيب عن ظاهرة اجتماعية شخصها قبل بيان احلكم ال أن يبني احلرمة قبل بيان احملرم
أن ينتقل من احلقائق املعلومة عن اجلميع إىل ما يريد احلديث عنه، رال يطيل  -  

 مزيد كالم حول الوقوف عند ما يتفق عليه الناس، فإذا تكلم عن املوت فإنه ال حيتاج إىل
أن املوت راقع ال حمالة، رلكنه حيتاج إىل حث الناس على العمل ملا بعد املوت، فتذكريهم 

 .به إمنا هو من أجل احلث على العمل
أن جيعل املوضوع الطويل مقسًما على ُجمع متعددة ليعاجل املوضوع من مجيع  -  

ج مجيع جوانبها راليت َتكتسب جوانبه، رال يكون ذلك إال للموضوعات اليت البد من عال
 .أمهية خاصة
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 املطلب الرابع ختفيف اخلطبة وتقصريها
اتفق الفقهاء على استحباب ختفيف اخلطبة رعدم اإلطالة فيها، فقد رحد يف ذلك 

ألن املقصود من اخلطبة  -إن شاء اهلل تعاىل  -أحاديث كثرية سأسرد بعضها بعد قليل 
شك أن اإلطالة يف الكالم جتعل بعضه ينسي بعًضا، رجتعل إفادة السامعني رتذكريهم، رال

السامع ميل منه بل تُنفر الناس من حضوح اخلطبة، رلكن املقصود راملطلوب يف ذلك 
 .اختصاح غري خمل رغري ممحق للمعين

عن جابر بن مسرة  }ما جاء يف صحيح مسلم  - :ومن األحاديث الواردة يف ذلك

 . ( ) ( ) { فكانت صالته رخطبته قصًدا كنت أصلى مع حسول اهلل : قال

: قال أبو رائل }: ا عن راصل بن حيان قالرما جاء يف صحيح مسلم أيًض -

خطبنا عماح فأرجز رأبلغ فلما نزل قلنا يا أبا اليقظان لقد أبلغت رأرجزت فلو كنت 
إن طول صالة الرجل رقصر خطبته : يقول إين مسعت حسول الّله : تنفست، فقال

لفظ . ( ) ( ) { مئنة من فقهه فأطيلوا الصالة رأقصررا اخلطبة رإن من البيان سحرا

 .راملئنة رالعالمةمسلم 
بإقصاح  أمرنا حسول الّله  }: رما أخرجه أبو دارد عن عماح بن ياسر، قال -

 :رما أخرج أيًضا أبو دارد يف سننه عن جابر بن مسرة الوائلي قال ( ) ( ) { اخلطب
                                                 

، أبو دارد الصالة (  2  )، النسائي صالة العيدين ( 12 )، الترمذي اجلمعة ( 211)مسلم اجلمعة (  )
 (. 2   )، الداحمي الصالة ( 22/ )، أةمد ( 11  )، ابن ماجه إقامة الصالة رالسنة فيها (  1  )

 .  1  1حراه مسلم كتاب اجلمعة باب ختفيف الصالة راخلطبة (  )
 (. 1   )، الداحمي الصالة (  1 / )، أةمد ( 212)مسلم اجلمعة (  )
، أبو يعلي يف املسند   1 / ، رالداحمي يف السنن   1 / ، رأةمد يف مسنده  12 - 11 / حراه مسلم (  )

ريف  12 / ، رالبيهقي يف السنن  22 م  ، رابن حبان يف الصحيح     / ابن حزمية يف الصحيح 11 / 
 (.    )اآلداب 

 (. 11  )أبو دارد الصالة (  )
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كان حسول الّله صلى عليه رسلم ال يطيل املوعظة يوم اجلمعة إمنا هن كلمات  }

 .( ) ( ) { يسريات

يكثر  كان حسول اهلل  }: ما حراه النسائي عن عبد الّله بن أيب أرىف يقول -

الذكر ريقل اللغو ريطيل الصالة ريقصر اخلطبة رال يأنف أن ميشي مع األحملة راملسكني 
 .( ) ( ) { فيقضي له احلاجة

خيطب قائما مث جيل  مث يقوم  كان النيب  }: رما حري عن جابر بن مسرة قال -

 .(2) (1) { فيقرأ آيات ريذكر الّله ركانت خطبته قصًدا رصالته قصًدا

 :نصوص املذاهب يف ذلك - 1
رمنها أن ال " جاء يف بدائع الصنائع يف سياق ذكر سنن اخلطبة : يف املذهب احلنفي
طولوا الصالة : " أنه قال أمر بتقصري اخلطب، رعن عمر  ُيطول اخلطبة ألن النيب 

 ".رأقصررا اخلطبة 
، أي إن هذا مما "طول الصالة رقصر اخلطبة من فقه الرجل : " رقال ابن مسعود

                                                 

 . 22 / حراه أبو دارد كتاب الصالة باب إقصاح اخلطب (  )
، أةمد ( 11  )، ابن ماجه إقامة الصالة رالسنة فيها ( 12  )، أبو دارد الصالة ( 12 )الترمذي اجلمعة (  )

( / 11 .) 
 . 22 / حراه أبو دارد كتاب الصالة باب إقصاح اخلطب (  )
 (.  2)، الداحمي املقدمة (     )النسائي اجلمعة (  )
 . 12 / حراه النسائي يف السنن (  )
، (  12 )، أبو دارد الصالة ( 2   )، النسائي اجلمعة ( 12 )، الترمذي اجلمعة (  21)مسلم اجلمعة ( 1)

 (. 2   )، الداحمي الصالة (  1 / )، أةمد ( 11  )ابن ماجه إقامة الصالة رالسنة فيها 
، رابن اجلاحرد  1  / ابن خزمية يف الصحيح  1  / رالنسائي يف السنن     / حراه ابن ماجة يف السنن ( 2)

 رعبد الرزاق يف املصنف(  1 )، رحراه بألفاظ خمتلفة أبو دارد الطيالسي يف املسند ( 1  )يف املنتقى 
 . 1  /  رالطرباين يف الكبري 22 / 
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 .( )" يستدل به على فقه الرجل 
رتقصريمها، )جاء يف الشرح الكبري يف سياق بيان سنن اخلطبة  :ويف املذهب املالكي

 .( )( أقصر من األرىلرالثانية 
ريستحب تقصري اخلطبة للحديث : "قال النوري يف اجملموع :وىف املذهب الشافعي

 .( )" ريكون قصرها معتدال، رال يبالغ حبيث ميحقها : املذكوح رحىت ال ميلوها، قال أصحابنا
ملا حرى مسلم ( أن يقصر اخلطبة)رُيسن "جاء يف كشاف القناع  :يف املذهب احلنبلي

إن طول صالة الرجل رقصر خطبته مئنة فقهه فأطيلوا الصالة  }: عماح مرفوًعاعن 

، ريسن كون اخلطبة الثانية أقصر من اخلطبة األرىل كاإلقامة مع ( ) { رقصررا اخلطبة

 .( )( اآلذان

                                                 

 .  1 / ئع الكاساين بدائع الصنا(  )
 . مع حاشية الدسوقي علية  2 / الدحدير ، الشرح الكبري (  )
 . 2   -  2 / النوري ، اجملموع (  )
 (. 1   )، الداحمي الصالة (  1 / )، أةمد ( 212)مسلم اجلمعة (  )
 . 1 / البهويت ، كشاف القناع (  )
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 لب اخلامس مراعاة القدرةاملط
 :مراعاة قدرة اخلطيب على البيان: أوال
   }إن العلم دحجات         } ( )  راهلل  قد أمر نبيه أن

 } :يسأله أن يزيده علما فقال           } ( )  رلي  اخلطيب قادًحا على

كل املوضوعات اليت يرد طرحها إما لقلة علمه يف اجلملة رإما لقلة علمه يف موضوع 
ه ذلك فعليه أال يتكلم يف موضوع هو غري قادح على معني، فإذا حأى اخلطيب من نفس

 .بيانه رتوضيحه أر غري عامل جبوانبه اليت جيب طرحها على الناس
فلعل اخلطيب أن يستعني  -رهو موجود خصوصا يف القرى  -رحني يوجد ذلك 

بكتاب فيه خطب لعامل موثوق فيخطب مبا فيه، رال أن ينشئ كالما يف موضوع ال حيسن 
 }: م فيه راهلل عز رجل يقولهو الكال       } ( )  هذا إذا مل يكن مثة

 .قادح على اخلطابة، رإال فالقادح أحق باخلطابة
 :مراعاة قدرة الناس على الفهم: ثانًيا
إن الناس تتباين عقوهلم، رختتلف فهومهم، فهم على دحجات يف الفهم، راخلطيب  

خياطب أناسا كثرا، فكان راجبا عليه مراعاة قدحة الناس على فهم ما يقول لئال يصري ذلك 
تكليم الناس يف دقائق العلوم رصعاب املسائل اليت التصل إليها : القول فتنة هلم، مثال ذلك
عقوهلم، كمن حيدث عوام الناس بدقائق املسائل يف القضاء رالقدح  أفهامهم رال تدحكها

رهي مسائل ال يصلح ذكرها لعوام الناس رال يدحكها إال خواصهم رقد عد اإلمام 
رمن ذلك التحدث : "الشاطيب تكليم الناس يف هذه الدقائق من باب البدعة اإلضافية فقال

 .( )" من باب رضع احلكمة يف غري موضعها مع العوام مبا ال تفهمه رال تعقل مغزاه فإنه 

                                                 

 . 21سوحة يوسف آية (  )
 .    سوحة طه آية (  )
 . 1 غابن آية سوحة الت(  )
 .   -   / رينظر سعيد الغامدي ، حقيقة البدعة رأحكامها  22 / االعتصام : الشاطىب(  )
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 :رقد جاء النهي عن ذلك يف مجلة أحاديث منها
 ( ) { أنه هنى عن األغلوطات } عن النيب  عن معارية بن أيب سفيان  -  

 .( )هي صعاب املسائل أر شراح املسائل : " قال اإلمام األرزاعي
ا يعرفون أحتبون أن يكذب حدثوا الناس مب: " قال رعن علي بن أيب طالب  -  

 .( )" اهلل رحسوله 
 فنهى عن حتديت الناس مبا ال يعقلون حىت ال يؤدي ذلك إىل تكذيب الّله 

 .رحسوله 
باب من خص : " رقد جعل اإلمام البخاحي هذا األثر عن علي يف ترمجة باب قال فيه

 .( )" بالعلم قوما دون قوم كراهية أال يفهموا 
ما أنت مبحدث قوما حديثا ال تبلغه : " قال  بن مسعود رعن عبد اهلل -  

 .( )" عقوهلم إال كان لبضعهم فتنة 
 :إن حتديت الناس مبا ال يعقلون رال يدحكون يؤدي إىل نتائج سيئة منها

 :أن يفهم السامع الكالم على غري رجهه فيفنت بأحد أمرين-  
 .التكذيب باحلق -أ 
 .العمل بالباطل -ب 

إال كان "... يف الكالم عن قول ابن مسعود السابق  -حةمه الّله  -هب قال ابن ر
 .(1)" ، رذلك أن يتأرلوه غري تأريله، رحيملوه على غري رجهه "لبعضهم فتنة 

                                                 

رالبيهقي يف (   / )، راخلطيب يف الفقه راملتفقه ( 11 / ( )   / )رأةمد ( 1 1 )حراه أبو دارد (  )
 (.  1/22  /2 )ري، رالطرباين يف الكب(  1 / )رالفسوي راملعرفة رالتاحيخ (  1 )املدخل 

 (. 12 / )، رنقله البغوي يف شرح السنة (  1 )رالبيهقي املدخل (   / )حراه أةمد يف املسند (  )
 (.    / )حراه ا البخاحي (  )
 (.    / )الفتح ، (  )
 (. 21/ )حراه مسلم يف مقدمة الصحيح (  )
 (. 22 / )نقال عن الشاطيب ، االعتصام ( 1)
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ينبغي للمحدث أال يشهر األحاديث اليت يتشبث هبا أعداء : " رقال اإلمام الذهيب
فيها صفات مل تثبت، فإنك لن حتدث  رأهل األهواء راألحاديث اليت.. السنة من اجلهمية

قوما حبديث ال تبلغه عقوهلم إال كان فتنة لبعضهم، فال تكتم العلم الذي هو علم رال تبذله 
 .( )" للجهلة الذين يشغبون عليك أر الذين يفهمون منه ما يضرهم

أما أن : " رهذه املسألة تتعلق حباالت ألهنا األصل، يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية
ون الكتاب رالسنة هنى عن معرفة املسائل اليت يدخل فيما يستحق أن يكون من أصول يك

الدين فهذا ال يكون اللهم إال أن ننهى عن بعض ذلك يف بعض األحوال مثل خماطبة 
رذكر قول ابن مسعود، رقول علي حضي الّله  ( )" شخص مبا يعجز عنه فهمه فيضل 

 .عنهما
املتكلم، رهذا رإن كان أسلم من األرل إال أنه ينايف  أال يفهم السامع شيًئا من -  

مقصود اخلطبة بتعليم الناس ما ينفعهم رفهمهم لذلك، فهو مل يعط احلكمة حقها من 
 .( )الصون، رمل يؤد األمانة رالبالغ 

راخلطيب العامل الرباين يبدأ بالتدحج مع الناس فريبيهم على صغاح العلم قبل كباحه، 
أنه قال يف تفسري قول  -حضي الّله عنهما  -قبل املهم، فعن ابن عباس ريبدأهم باألهم 

 { الّله       } ( )  ركونوا حبانيني حكماء فقهاء( ). 

ريقال الرباين الذي يريب الناس بصغاح العلم قبل "  :-حةمه الّله  -رقال البخاحي 
ما رضح من مسائله، : راملراد بصغاح العلم: حةمه اهلل -، رقال احلافظ بن حجر "كباحه 
يعلمهم جزيئاته قبل كلياته، أر فررعه قبل أصوله أر مقدماته : ما دق منها، رقيل: ربكباحه

                                                 

 . 22 /1 ر الذهيب ، اليس(  )
 .    / ابن تيمية ، الفتاري (  )
 (.    /2)، رعلي حمفوظ ، هداية املرشدين  22 / ينظر الشاطيب االعتصام (  )
 . 22سوحة آل عمران آية (  )
 (. 11 / )حراه البخاحي (  )
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 .( )" قبل مقاصده 
متعلق هبذا املوضوع حيث  -حةمه الّله  -مام الشاطيب رأختم بذكر كالم نفيِ  لإل

أنك تعرض مسألتك على الشريعة فإن صحت " يقول يف بيان ضابط ما ينشر رما ال ينشر 
يف ميزاهنا فانظر يف مآهلا بالنسبة إىل حال الزمان رأهله، فإن مل يؤد ذكرها إىل مفسدة 

تكلم فيها، إما على العموم إن فاعرضها يف ذهنك على العقول، فإن قبلتها فلك أن ت
كانت مما تقبله العقول على العموم، رإما على اخلصوص إن كانت غري الئقة بالعموم رإن 
مل يكن ملسألتك هذا املساغ فالسكوت عنها هو اجلاحي على رفق املصلحة الشرعية 

 .( )" رالعقلية 

                                                 

 .  1 / ابن حجر ، الفتح (  )
 (.  2 / )املوافقات : الشاطي(  )
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 املطلب السادس مراعاة األحوال
 {  قول الّله إن من احلكمة املأموح هبا يف                

    } ( ) .مراعاة احلال راملقام. 

ر ضربني دالني على ما راألحوال اليت حيسن باخلطيب مراعاهتا كثرية، رلكين أذك
 .عدامها

 :مراعاة أحوال األمة العامة - 1
إن األمة متر بأحوال خمتلفة كل حال تستدعى من اخلطابة ما يناسبها، فإن حالة  

احلرب تستَدعي من التركيز على موضوعات معينة ما ال يستدعيه حال السلم، فريكز 
 .على الّله، رعدم الركون للكافرين اخلطيِب على الصرب، رمجع الكلمة، راجلهاد، رالتوكل

كما أن حال األمن رالرغد تستدعي التذكري بالنعم راألمر بالشكر رالتحذير من 
 .كفران النعم، ربيان قصص السابقني الذين بدلوا نعمة الّله كفرا رأحلوا قومهم داح البواح

 :مراعاة حال املصلني يف املسجد - 2
حات كثرية رعليه فإن املسجد الذي يرتاده مدحسو إن املساجد خيتلف حرادها باعتبا 

اجلامعات غري الذي يرتاده طالهبا، راملسجد الذي يرتاده العمال غري املثقفني غري الذي 
 .يرتاده املتعلمون، راملسجد الذي يرتاده الزحاع غري املسجد الذي يرتاده الصناع

املصلني، بل قد يكون فمن احلكمة أن خيتاح اخلطيب من املوضوعات ما يتناسب مع 
موضوع راحد ُيعاجل من أرجه عدة حبسب حال املصلني، فالزكاة يركز فيها عند املزاحعني 

 .على زكاة الزحرع رالثماح، رعند التجاح على زكاة األمثان رعررض التجاحة رهكذا

                                                 

 .    سوحة النحل آية (  )
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 املطلب السابع حسن النقد ومجال النصح
ت يراها اخلطيب، فينصح عن إن الناس تقع منهم أخطاء، ريقع بعضهم يف منكرا

طريق املنرب ريبني احلق، رهنا جيب أن ينبه إىل مجلة ضوابط حىت يؤدى النصح مثرته رال 
 :املنصوص إىل التمادي على اخلطأ فمن تلك الضوابط

رأن يكون هدف الناصح اإلصالح فالنية أصل  اإلخالص هلل  :الضابط األول
 { صح يقول اهلل مجيع األعمال، رحبسبها يكون ثواب النا         

    } ( ) . 

 .( ) ( ) { إمنا األعمال بالنيات رإمنا لكل إمرئ ما نوى } ريقول الرسول 

ريكون قدرة اخلطيب الداعية إىل الّله يف ذلك األنبياء رالرسل الذين كانوا خملصني يف 
   }: دعوهتم لإلصالح كما، قال شعيب عليه الصالة رالسالم فيما حكاه اهلل عنه

                                } ( ) . 

رعلى اخلطيب أن جياهد نفسه بإصالح النية، ألن يف النصح العلين ما فيه من أغراض 
 .وفق من رفق للتجرد هلل عز رجلالنف ، رامل

أن ال جيرح ذرات األشخاص رال يفتري عليهم فيذكر خرًبا غري  :الضابط الثاين
صادق نقله من أفواه الناس، رهذا الضابط أثٌر من آَثاح الضابط السابق فإن من صلحت 

 .نيته مل جيرح أحًدا من اخللق، بل هدفه اإلصالح
خطاء أر اإللزام بلوازم األقوال راألفعال أر حمارلة البعد عن تصيد األ :الضابط الثالث

 .يل النصوص لتكون رسائل إدانة للمنصوحني
                                                 

 .  سوحة البينة اآلية (  )
، النسائي الطهاحة ( 2 1 )، الترمذي فضائل اجلهاد ( 212 )، مسلم اإلماحة (  )البخاحي بدء الوحي (  )

 (.   / )، أةمد ( 2   )، ابن ماجه الزهد (  1  )، أبو دارد الطالق (  2)
 (.   / )باب كيف بدأ الوحي : البخاحي كتاب الوحي(  )
 . 22ية سوحة هود اآل(  )
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أن يكون الناصح لطيًفا يف نصحه مبتعًدا عما يثري يف املنصوح العناد  :الضابط الرابع
الذي كان يوجه  أر التمادي على الباطل، رأن يهتدي هبدي سيد املرسلني نبينا حممد 

، رقد رحد عنه هذا كثرًيا فمن ذلك (ما بال أقوام: )اخلطب فيقول يف نصحه رينصح يف
شيئا ترخص فيه رتزنه عنه قوم فبلغ ذلك  صنع النيب  }: قول عائشة حضى الّله عنها

ما بال أقوام يتزنهون عن الشيء أصنعه فوالّله إين : أثىن عليه مث قالفحمد الّله ر النيب 
حضي  -بل صاح ذلك منهًجا له فعن عائشة . ( ) ( ) { أعلمهم بالّله رأشدهم له خشية

ما : النيب صلى اهلل عليه سلم إذا بلغه عن الرجل الشيء مل يقل كان }: قالت -اهلل عنها 

 .( ) ( ) { ما بال أَقوام يقولون كذا ركذا: بال فالن يقول رلكن يقول

فال ينصح عن فعل أمر هو غري متأكد : أن يكون عامًلا مبا ينصح به :الضابط اخلامس
يفيد علمه مبا ينصح فيه ر. من حرمته رال ينصح بفعل أمر هو غري متأكد من مشررعيته

إقامة احلجج رالرباهني رإقناع الناس مبا يريد ألن كالمه إذا مل يكن مقنًعا حمبا كان فتنة 
لآلخرين، بل حمبا كان يف قلوب بعض املنصوحني من الشبهة ما مينعهم من قبول النصح 

 .إال إذا كان بإسلوب مقنع رحجة ظاهرة

                                                 

 (.   /1)، أةمد ( 1   )، مسلم الفضائل (  122)البخاحي االعتصام بالكتاب رالسنة (  )
باب ما يكره من التعمق رالتنازع رالغلوا يف الدين رالبدع : حراه البخاحي كتاب االعتصام بالكتاب رالسنة(  )

(  /22 .) 
 (. 222 )أبو دارد األدب (  )
 (. 222 )دب باب حسن العشرة حراه أبو دارد كتاب األ(  )
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 بالتاملطلب الثامن املوازنة بني املتقا
 :املوازنة بني البشارة والنذارة: أوال 
إن بعض الناس يكون ذا طبيعة نفسية مائلة إىل جانب التبشري أر جانب التخويف،  

فيؤثر ذلك على خطبه، فيميل مثال إىل جانب اإلنذاح رالتخويف درما، فنراه يشيع يف 
دحاس السنن، رإن الكالم عن فساد الناس رضياع الدين ران -على سبيل املثال  -الناس 

 .إخل... مستقبل الناس يزداد شًرا رأن األعداء ميلكون زمام العامل
رحيطم حيوتيها رنشاطها للعمل اإلسالمي،  ،رهذا االقتصاح يبعث اليأس يف النفوس

 ،راحلكمة أن يوازن اإلنسان بني البشاحة رالنذاحة، رلذلك مجع الّله للرسول بني هذين العملني
فهم . ( ) {    } ( ) {      }: فقال

 .يبشررن يف مواضع البشاحة، رينذحرن يف مواضع النذاحة، رجيمعون بينهما يف مواضع اجلمع
إن حاالت اإلنذاح حيتاجها الناس عندما يركنون إىل الدنيا رحظوظها ريرضون عن دين اهلل 

 علوا فهو أسلوب ختويف مع من مل يرفع بدين الّله حأًسا، رالرسل عليهم الصالة رالسالم ف
فكان  ذلك، فقد كانوا ينذحرن أقوامهم، رخيوفونه ملا يررنه من إعراضهم عن دين الّله 

 . ( ) {       }: الواحد منه يقول لقومه

 }: أمر أنبياءه بالنذاحة فقال راهلل                          

    } ( ) رقال :{                 } ( ) رقال :{       

               } (1). 

                                                 

     سوحة البقرة آية (  )
 .    سوحة النساء آية(  )
 .    سوحة الشعراء آية (  )
   سوحة نوح ، آية(  )
     سوحة الشعراء ، آية (  )
 .  ،   سوحة املدثر ، آية( 1)
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 }رأما التبشري فإنه يتوجه للمتقني الطائعني                  

         } ( ). 
{                                   

                                       

          } ( ). 
{                           } ( ) . 
{      } ( ) . 

خلوف رحيَتاج الناس للتبشري ربعث األمل يف النفوس حني االضطراب رالضعف را
مضطربا بعد نزرل الوحي عليه بشرته أم املؤمنني خدجية  رالبالء، رلذلك ملا كان النيب 

كال،  }: مبا يزيل عنه دراعي االضطراب رأسباب اخلوف فقالت -حضي الّله عنها  -
الّله ال خيزيك اهلل أبدا، فواهلل إليك لتصل الرحم، رتصدق احلديث رحتمل الكّل أبشر فو

 .(1) ( ) { رتكسب املعدرم رتعني على نوائب احلق
يبشر أصحابه بالرفعة رالظهوح على األديان، رهم يف أشد حاالت  ركان النيب 

بشر هذه األمة بالسناء رالرفعة  }: الضعف، رأعداؤهم متسلطون عليهم، ففي املسند
 .(2) (2) { رالدين رالنصر رالتمكني يف األحض

هبا، رمن اتباع  إن املوازنة بني البشاحة رالنذاحة من احلكمة يف الدعوة اليت أمر اهلل 
 .ال الناس رنفوسهمرفيه مراعاة ألحو سنة سيد املرسلني 

                                                 

 . 22: سوحة مرمي آية(  )
 .   سوحة البقرة ، آية (  )
 .    سوحة البقرة ، آية (  )
 . 2 سوحة الزمر ، آية (  )
 (.    /1)، أةمد (   1 )، الترمذي املناقب ( 11 )، مسلم اإلميان (  12 )البخاحي تفسري القرآن (  )
 . حراه البخاحي( 1)
 (.    / )أةمد ( 2)
 . حراه أةمد( 2)
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رهنا جيب التنبيه إىل أمر، رهو أن بعض الناس يذكر يف سياق الترهيب من جرم أر 
ذنب بعض آيات الوعيد، مث يعقب يف خطبته ببيان أن ذلك الوعيد لي  حمموال على معناه 

 :املتبادح، رإمنا ال بد له من تأريل، مثال ذلك
فيذكر قول  ( ) { سباب املسلم فسوق رقتاله كفر }: قد يذكر اخلطيب حديَث

السلف يف معىن احلديث، رأنه لي  الكفر املخرج من امللة، رهذا حق، رلكنه يضعف أثر 
احلديث يف النفوس، رلذلك لو فرق بني حال التعليم رحال الوعظ رأنه حني الوعظ تُذكر 

 .( )رأما يف حالة التعليم ربيان احلكم فال بد من البيان نصوص الوعيد كما جاءت، 
 :املوازنة بني املصاحل واملفاسد: ثانيا
رمعرفة حتب املصاحل  ،إن اخلطيب حباجة إىل فقه املوازنة بني املصاحل راملفاسد 

حىت يوازن بني مصلحة كالمه رما قد يترتب عليه من املفاسد، رذلك أن َقيام  ،راملفاسد
: " حةمه الّله إمنا هو على جلب املصاحل ردحء املفاسد، يقول العز بن عبد السالم الشريعة 

األمر باكتساب املصاحل رأسباهبا رالزجر عن اكتساب املفاسد : معظم مقاصد القرآن
 .( )" رأسباهبا 

الشريعة كلها مصاحل إما أن تدًحا مفاسد أر جتلب : " -حةمه الّله  -ريقول 
يا أيها الذين آمنوا فتأمل رصيته بعد ندائه فال جتد إال : لّله يقولمصاحل، فإذا مسعت ا

خريا حيثك عليه أر شًرا يزجرك عنه أر مجعا بني احلث رالزجر، رقد أبان يف كتابه ما 
يف بعض األحكام من املفاسد حثا على اجتناب املفاسد، رما يف بعض األحكام من 

 .( )" املصاحل حًثا على إتيان املصاحل 
ذه املصاحل راملفاسد فد ختتلط فيكون الفعل الواحد أر القول الواحد مصلحة من ره

                                                 

، ( 12  )النسائي حترمي الدم ، (  22 )، الترمذي الرب رالصلة (  1)، مسلم اإلميان ( 2 )البخاحي اإلميان (  )
 (. 1  / )، أةمد ( 12)ابن ماجه املقدمة 

 (.  1)ينظر الصاري ، الثوابت راملتغريات (  )
 .  ابن عبد السالم ، قواعد األحكام (  )
 .  / : املرجع السابق(  )
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رجه رمفسدة من رجه آخر، أر مصلحة مشوبة بشيء من املفاسد أر العك  أر هي 
املنافع راملضاح عامتها أن تكون : مصاحل أر مفاسد يف حال درن حال، قال اإلمام الشاطيب

فية أي أهنا منافع أر مضاح يف حال درن حال، ربالنسبة إضافية ال حقيقة، رمعىن كوهنا إضا
 . ( )" لشخص درن شخص ررقت درن رقت 

باب راسع جدا ال سيما يف األزمنة " رتعاحض املصاحل راملفاسد رحسنات الفعل رسيئاته 
راألمكنة اليت نقصت فيها آثاح النبوة رخالفة النبوة فإن هذه املسائل تكثر فيها، ركلما ازداد 

قص ازدادت هذه املسائل ررجود ذلك من أسباب الفتنة بني األمة فإنه إذا اختلطت الن
احلسنات بالسيئات رقع االشتباه رالتالزم، فأقوام قد ينظررن إىل احلسنات فريجحون هذا 
اجلانب رإن تضمن سيئات عظيمة، رأقوام قد ينظررن إىل السيئات فريجحون اجلانب اآلخر 

 .( )" املتوسطون الذي ينظررن األمرين رإن ترك حسنات عظيمة، ر
 :رتعاحض املصاحل راملفاسد عاجله الشاحع فأمر

 .باحتكاب أدىن الفسادين للسالمة من أعلهما -  
 .ربإهداح إحدى املصلحتني لتحصيل أعالمها -  
 .ربتقدمي دحء املفاسد على جلب املصاحل -  
صاح على النصر اآلين، رلذلك ربالنظر يف مآالت األموح رعواقبها رعدم االقت -  

فإنه جيب على اخلطيب أال يدفع الفساد مبفسدة أعظم، إذ ال جيوز حفع الفساد القليل 
بالفساد الكثري، رال يدفع أخف الضرحين بتحصيل أعظم الضرحين، فإن الشريعة جاءت 
ح بتحصيل املصاحل رتَكميلها رتعطيل املفاسد رتقليلها حبسب اإلمكان، رمطلوهبا ترجي

 . ( )" خري اخلريين إذا مل ميكن أن ُيجمعا مجًعا، ردفع شر الشرين إذا مل يندفعا مجيعا 
إن موضوًعا من املوضوعات قد ال يصلح أن يعرضه اخلطيب يف رقت أر حال ملا 

                                                 

 . 2/ الشاطيب ، املوافقات (  )
 . 2 /1 ابن تيمية ، الفتاري (  )
 .    /  املرجع السابق (  )
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يترتب على عرضه من مفاسد، بينما لو عرضه يف رقت آخر أر حال أخرى كان مصلحة 
 .خالصة

صاحل راملفاسد، فقال حني حيسن القول، ركف حني حيسن رالفقيه من رازن بني امل
رعاءين،  حفظت عن حسول اهلل : "قال أن أبا هريرة  }الكف، رمما يوضح ذلك 

 . ( ) ( ) { ذا البلعومفأما أحدمها فبثثته، رأما اآلخر فلو بثثته قطع ه

فبني أبو هريرة أنه امتنع عن التحديث جبزء من أحاديث آخر الزمان خوف حصول 
ةمل العلماء الوعاء الذي مل : " -حةمه اهلل  -املفسدة االجتماعية العامة، قال ابن حجر 

كين يبثه على األحاديث اليت فيها تبيني أمراء السوء رأحواهلم رزمنهم، ركان أبو هريرة ُي
 .( )ابن حجر " بعضهم رال يصرح به خوفا على نفسه منهم 

رلعله خشي أن يكون إخباحه الناس بأمساء هؤالء األمراء سببا للخررج عليهم فتكون 
كنت حديف النيب صلى اهلل عيه  } فتنة، ريوضح ذلك أيًضا حديث معاذ بن جبل 

الّله رحسوله أعلم، : قالت: هل تدحي يا معاذ ما حق الّله على الناس؟ قال: رسلم، فقال
حقه عليهم أن يعبدره رال يشركوا به شيًئا، أتدحي يا معاذ ما حق الناس على الّله : قال

ناس على الّله إذا فعلوا ذلك فإن حق ال: الّله رحسوله أعلم، قال: قلت: إذا فعلوا ذلك؟ قال
رىف  ( ) { دعهم يعملون: يا حسول الّله، أال أبشر الناس قال: قلت: أال يعذهبم، قال

 . ( )" إذا يتكلوا " حراية 
 .ربني له مفسدة َتحديت الناس هبذا احلديث - على معاذ  فاعترض الرسول 

                                                 

 (. 1  )البخاحي العلم (  )
 (. الفتح1/ )حراه البخاحي (  )
 (.  1 / )فتح الباحي (  )
، ابن ماجه الزهد (   1 )، الترمذي اإلميان ( 1 )، مسلم اإلميان (  21 )البخاحي اجلهاد رالسري (  )

 (. 2  / )، أةمد ( 21  )
 .    / حراه البخاحي ، (  )
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لعامل بالعلم قوًما درن رقد احتج اإلمام البخاحي هبذا احلديث على جواز أن خيص ا
 .( )قوم كراهية أال يفهموا 

رقد حدث معاذ هبذا احلديث قبل موته خشية اإلمث رلكن االعتراض الذي ذكره معاذ 
 .صاح مقترًنا باحلديث إىل يومنا هذا ليمنع سوء الفهم( إًذا يتكلوا) من قول النيب 

 :املوازنة بني اجلانب العاطفي واجلانب العقلي : ثالًثا
إن بعض اخلطباء تصطبغ خطبتهم بالصبغة العاطفية البحتة، فال تراه جيتهد إلقناع 
. ( )الناس مبا يقول، ربعضه تصطبغ خطبه بالصبغة العقلية البحتة فال يثري عواطف الناس 

 .ركال طريف قصد األموح ذميم
إن إشعال عواطف الناس درن أن يكون هناك شيء من اإلقناع راألدلة راستخدام 

 :ألسلوب العلمي مؤد إىل سلبيات كثرية منهاا
إن ما جاء عن طريق العاطفة فقط سرعان ما ينسى إذا انطفأت جذرة تلك  -  
 .العاطفة
إن عواطف الناس إذا حمتاجون بدرن بيان العلم الرشيد الصحيح انطلق الناس،  -  

حدرد اهلل، رالناس  فالبد إًذا من جلام هو العلم، يلجم العواطف أن جتعل أصحاهبا يتعدرن
بطبيعتهم حمتاجون إىل حاد حيدر هبم إىل العمل، رمرغب ُيرغبهم فيه، كما هم حمتاجون 

 .عند النهي إىل ما يرهبهم من إتيانه
 .رلذلك كان اجملمع بني األسلوب العلمي راألسلوب العاطفي هو احلق رالصواب

                                                 

  .   / فتح الباحي (  )
 . 1 إحشادات لتحسني خطبة اجلمعة : حممد أبو فاحس: ينظر(  )
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 املطلب التاسع التثبيت
 -لف أقداحهم العلمية رالعقلية ركلهم يف الغالب إن خطبة اجلمعة حيضرها أناس ختت

يقف موقف املتلقي من اخلطيِب فكان راجًبا على اخلطيب أن يتثبت مما يقول، رسأحكز 
 :الكالم عن التثبيت يف مجلة نقاط

 :التثبت من صحة النص الشرعي: أوًلا
إىل شيء منه إن من املتقرح أن القرآن قطعي الثبوت، فهو منقول بالتواتر رال يتطرق  

احتمال عدم ثبوت رصحة، رلكن السنة النبوية يف مجلتها ظنية الثبوت رلذلك رجب على 
خرب عن الّله، رلي   ناقل النص من السنة التثبيت من صحته، ألن اخلرب عن حسول الّله 

ككذب أحد على من سوامها، راألحاديث متضافرة على  كذًبا على الّله رحسوله 
 :حذير من النقل الكاذب، فمن ذلكتقرير هذا، رالت

ال تكذبوا علّي  }: قال النيب صلى الَله علبه رسلم: قال عن علي بن أيب طالب 

 .( ) ( ) { فإنه من كذب علّي متعمًدا فليلج الناح

إن كذًبا علي لي  ككذب  }: يقول لنيب مسعت ا: قال رعن املغرية بن شعبة 

 .( ) ( ) { على أحد، من كذب على متعمًدا فليتبوأ مقعدة من الناح

من يقل علي ما مل أقل فليتبوأ  }: يقول قال مسعت النيب  رعن سلمة 

                                                 

، أةمد (   )، ابن ماجه املقدمة ( 111 )، الترمذي العلم (  )، مسلم مقدمة ( 11 )البخاحي العلم (  )
( /22 .) 
ة باب ، رمسلم يف املقدم  1  - 22 / حراه البخاحي كتاب العلم باب إمث من كذب على النيب فتح الباحي (  )

 . 1 - 2/ تغليظ الكذب على النيب 
 (.    / )، أةمد (  )، مسلم مقدمة ( 2   )البخاحي اجلنائز (  )
، رمسلم يف املقدمة  11 / حراه البخاحي كتاب اجلنائز باب ما يكره من النياحة علي امليت ، فتح الباحي (  )

 . 1 - 2/ باب تغليظ الكذب على حسول اهلل 
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 .( ) ( ) { مقعده من الناح

رالتثبت هو بطلب أسانيد تلك األحاديث رالنظر يف حجال السند رالتوثق من عدالتهم 
انظررا "  راتصال السند، فإّن اإلسناد هو املرقاة اليت يصعد هبا إىل احلديث قال علي 

 . ( )" ذرن هذا العلم فإمنا هو الدين عمن تأخ
 .( )" إن هذا العلم دين فانظررا عمن تأخذرن دينكم : " -حةمه اهلل  -رقال ابن سريين 

فعلى اخلطيب إذا أحاد أن خيطب أن يتثبت من صحة األحاديث رذلك مبعرفة 
خمرجيها، فإن كانت يف البخاحي رمسلم أر أحدمها كان ذلك دلَيال على صحتها 

ن كانت يف غريمها اجتهد يف البحث عن أقوال أهل العلم يف الكالم عن احلديث، رإ
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف بيان قاعدة التمييز بني الصدق رالكذب يف 

املنقوالت فيها كثري من الصدق : املقصود هنا أن نذكر قاعدة فنقول: " املنقوالت
هذا رهذا إىل علم احلديث، كما نرجع راملرجع يف التمييز، بني .. ركثري من الكذب

إىل النجاة يف الفرق بني حنو العرب رحنو غري العرب، رنرجع إىل علماء اللغة فيما 
هو من اللغة، رما ليِ  من اللغة ركذلك علماء الشعر رالطب رغري ذلك، فلكل 
علم حجال يعرفون به رالعلماء يف احلديث أجل هؤالء قدًحا رأعظمهم تفضال، 

 .( )" م مزنلة رأكثرهم ديًنا رأعاله
رلقد أتى كثري من اخلطباء الذين ينقلون نصوًصا غري صحيحة من اعَتمادهم 
على اجملاميع املعررفة باحتوائها على الصحيح رالضعيف بل رما درنه، ككزن العمال 
رالترغِب رالَترهيب، رما انتشاح كثري من األحاديث املوضوعة احملفوظة يف أذهان 

 . بسبب تساهل بعض اخلطباء رالوعاظ رنقلهم هلا درن تثبت رتبنيالناس إال
                                                 

 (. 1 / )، أةمد ( 12 )م البخاحي العل(  )
 .  1 / حراه البخاحي كتاب العلم باب إمث من كذب على النيب فتح الباحي (  )
 . 21 حراه اخلطيب يف الكفاية يف علوم الرراية (  )
 .   / مسلم يف مقدمة الصحيح (  )
 .   -   /2ابن تيمية ، منهاج السنة (  )
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 :التثبت يف الفهم ووجه االستدالل: ثانيا
إن النص قد يكون صحيًحا من جهة النقل رلكن الفهم املقلوب لذلك النص  

من الناقلني لي  كصده الكذب، لكن املعرفة حبقيقة أقوال )حييل املراد، فإن كثرًيا 
نقل ألفاظهم رسائر ما به يعرف مرادهم قد يتعسر على بعض الناس الناس من غري 

فكثريا ما حأيت من يسمع لفظة فيفهمها على )قال السبكي  .( )( ريتعذح على بعضهم
مع أن املؤلف مل يرد .. غري رجهها فيغري على الكتاب راملؤلف رمن عاشره راسنت لسننه

 . ( )( ذلك الوجه الذي رصل إليه هذا الرجل
 :د يعيب املرء القول رهو غري معيبفق
 مممن عا ممب قمموال صممحيحا  فكممم




 مممن الفهممم السممقيم    وآفتممه


يأخذ من النص داللة رهو غري مصيب، رلو حاجع أقوال املفسرين رشررح  رقد

 .العلماء لكتب احلديث لوقع على خبري مبا يؤخذ من النص رما يستفاد منه
من النص، فذلك موقع يف اخلطأ إذ القرآن رأما االعتماد على ما يتبادح إىل الذهن 

يصدق بعضه بعضا، رحيتاج الذي يريد فهم نص إىل الرجوع للنصوص األخرى رأقوال 
 .أهل العلم
 :التثبت من سالمة نقل النص: ثالثا
ينقل اخلطيب يف موضع االستشهاد شيًئا من اآليات القرآنية راألحاديِث النبويَة، رمن  

 يعتمد على حفظه فيما يتعلق باآليات راألحاديث بل يراجعها الواجب على اخلطيِب أال
 .لينقلها بلفظها إن كانت من القرآن رأما إن كانت من السنة فبلفظها إن أمكن أر مبعناها

أن من اخلطباء من يستشهد بنص قرآين فينقله نقال غري صحيح : رمن املالحظ هنا
حنو ذلك، رَقد يتلقى منه الناس ذلك فيحرف آيات التزنيل أر يلحن يف تالرة النص أر 

اخلطأ ريأخذرنه مأخذ التسليم، رقد ينقل نًصا من السنة من حفظه فيخطئ بتقدمي أر 

                                                 

 .  1 /1ابن تيمية ، الفتاري (  )
 .  2كي قاعدة يف اجلرح رالتعديل السب(  )
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 .تأخري يؤثر يف املعىن أر حلن حييله، رلو حاجع النص لسلم من ذلك
رمما ذكر هنا أن خطيبا نقل عن شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب مجال فيها بيان 

، ركان يذكر النص من "رأال يعبد الّله إال مبا شرع : " منها قوله ول حممد حقوق الرس
، "رأال يعبد إال مبا شرع الّله : " حفظه ريكرحه ثالثا لتأكيده يف أذهان الناس رلكنه قال

فأثاح شيئا من سوء الفهم يف أذهان بعض الناس، رلعجل بعضهم يف الرد عليه، رلو حاجع 
 .النص ركتبه لسلم

 :التثبت من األحكام الشرعية: عاراب
إن من مهام اخلطيب أن يبني للناس األحكام الشرعية ألفعال املكلفني من حل رحرمة  

ررجوب رندب ركراهة، رتزداد أمهية ذلك يف بعض املواسم، كمواسم حمضان راحلج 
رحنو ذلك، رال يصح خلطيب أن يذكر تلك األحكام درن تثبت منها، فإن ذلك قول على 

 }بغري علم  ّله ال                                

                            } ( ). 

رحق على اخلطيب أن يراجع يف كل موسم ما يناسب من أبواب الفقه، ففي حمضان 
أر قبله بقليل يراجع كتاب الصيام ركتاب الزكاة من كتب الفقه، رقبل موسم احلج 

 .لعشر من ذي احلجة رأيام التشريق رهكذايراجع كتاب احلج ريراجع أحكام ا
هذا إن كان أهال رقادًحا على الفهم، رأما إن مل يكن كذلك لك فعليه أن يقرأ فتارى 
أهل العلم إذا أحاد بيان شيء للناس من على املنرب، رحييل إىل تلك الفتارى املوثقة مسندة 

 .إىل مراجعها
 :التثبت من األخبار : خامسا 

يف أثناء خطبته للناس حدًثا من األحداث يريد أن يكون مدخال  قد ينقل اخلطيب
للموضوع، رهذا األسلوب أسلوب حسن ألنه يشد الناس ريلفت أنظاحهم للموضع، 

                                                 

 .   سوحة األعراف ، آية (  )
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ألن من طبيعة غالب البشر حب القصص رتأثرهم هبا، مث تكون تلك القصة رسيلة 
ألخباح حتتاج إىل للفهم ألهنا ُتجسد املعاين يف أشياء راقعية رلكن تلك القصص را

التثبت، رهو خلق نبيل دعا إليه اإلسالم،  -فيما حنن بصدده  -مجلة ضوابط منها 
 { يقول اهلل                                               

                          } ( ). 

لئال ... أمهلوا حىت تعرفوا صحته رال َتعجلوا بقبوله: -حةمه الّله  -يقول ابن جرير 
 }تصيبوا قوًما براء مما قذفوا به جبهالة منكم              } ( ) 

 .( )فتندموا على إصابتكم إياهم باجلناية اليت تصيبوهنم هبا : يقول
رالعاقل ال يعتمد على نقول الناس رأقواهلم، فإن تناقل القول لي  دليال على صحته، 

راجلماهري دائًما أسرع إىل إساءة الظن من : " حةمة الَله -ال الدكتوح مصطفى السباعي ق
فال تصدق كل ما يقال رلو مسعته من ألف فم حَتى تسمعه ممن شاهده بعينه، ... إحسانه

رال تصدق من شاهد األمر بعينه حىت تتأكد من تثبته فيما يشاهد، رال تصدق من تثبت 
 . ( )د من خلوه من الغرض راهلوى فيما يشاهد حىَت تتأك

رفوق أن التثبت فضيلة رالنقل من الناس بدرنه حذيلة، قد يكون حديث اخلطيب عن 
خرب ال يصدق رال يثبت سببا لفقدان مصداقيَته عند الناس، قال يأخذرن قوله، رال 

 .يتقبلونه إال بنوع من الريب رالشك
نت راضطراب األحوال، رتبلبل األذهان رتزداد أمهية التثبيت بشكل عام حني رقوع الف

فإن ذلك إذا رقع يف زمان ما أرجب التثبت رالتبيني ملا يسَتدعيه زمن الفنت رالشررح من 
 .كثرة الكذب راالفتراء

                                                 

 . 1آية : سوحة احلجرات(  )
 . 1: سوحة احلجرات آية(  )
 .    ـ     /1 الطربي ، جامع البيان (  )
 . 11مصطفى السباعي ، أخالقنا االجتماعية ص(  )
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فلقد كان ازدياد الشررح رالفنت من أعظم أسباب تثبت السلف راهتمامهم باألسانيد 
 -يسان أن حجال جاء إىل ابن عباس بعد أن مل يكن ذلك من شأهنم، فعن طاررس بن ك

، فعاد له "عد حلديِث كذا ركذا : " فجعل حيدثه، فقال له ابن عباس -حضى اهلل عنهما 
ما أدحي أعرفت حديثي كله، : عد حلديث كذا ركذا فعاد له، فقال له: مث حدثه، فقال له

كنا حندث إنا : " رأنكرت هذا؟ أم أنكرت حديثي كله رعرفت هذا؟ فقال له ابن عباس
عن حسول اهلل صلى الَله عليه رسلم إذ مل يكن يكذب عليه، فلما حكب الناس الصعب 

 .( )رالذلول تركنا احلديث عنه 
مل يكونوا يسألون عن  -حةمه الّله  -رمما يدل على ذلك قول اإلمام حممد بن سريين 

نة فيؤخذ حديثهم، مسوا لنا حجالكم فينظر إىل أهل الس: اإلسناد فلما رقعت الفتنة قالوا
 . ( )" رينظر إىل أهل البدع، فال يؤخذ حديثهم 

                                                 

 .    -   / اء راالحتياط يف حتمله حراه مسلم يف مقدمة الصحيح باب النهي عن الرراية عن الضعف(  )
 (.    )راخلطيب يف الكفاية يف علوم الرراية    / حراه مسلم يف مقدمة الصحيح (  )
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 املطلب العاشر معاجلة مشكالت األمة
إن الناظر يف اجملتمعات املسلمة اليوم جيد أهنا تزخر بألوان من املشكالت فمنها 
املشكالت العقدية كاحلكم بغري ما أنزل الّله، رعبادة القبوح رالنذح ألصحاهبا، رمنها 

 .شكالت االجتماعية كغالء املهوح رالعنوسةامل
رمنها املشكالت االقتصادية رالرشوة، رمنها املشكالت املتعلقة بقضايا األمة العامة 
كتفشي الظلم راملنكرات العامة رغري ذلك، رمنها املشكالت النفسية كمشكالت القلق 

 .راإلحساس بالضيق النفسي رحنو ذلك
ذه بل حقيق به أن يتلم  مشكالت الناس ليساعد راخلطيب كالطبيب فهو يعاجل ه

 .يف حلها، رلكن حيسن التنبيه إىل مجلة مالحظ تتعلق هبذا املوضوع
أنه جيب على اخلطيِب أن تكون معاجلَته للمشكالت على املنرب منضبطة  -  

 .بالضوابط الشرعية املعلومة يف إنكاح املنكر رمن ذلك
 .اإلخالص لّله عز رجل -أ 
 .عاة املصاحل راملفاسدمرا -ب 
 .العلم بأن ما يريد النهي عنه منكر أر ما يريد األمر به معررف -ج 
 .املعاجلة لألمر باحلكمة راملوعظة احلسنة -د 
أن يتوجه إىل الناس مبا يستطيعون القيام به، فال خياطب العوام مبا خيرج عن  -  

عن املنكر العام الذي فعله  قدحهتم، أر مبنكر ليسواهم القائمني عليه، أر خياطبهم
غريهم من اجلهة اليت تدخل حتت قدحهتم فإن الناس من يتكلم عن منكر من املنكرات 
رال يذكر ما ميكن للناس عمله جتاه ذلك املنكر فيؤجج مشاعرهم فيقفون موقف 
احملتاح الذي ال يدحي ما يعمل، رقد يصري بعض الناس إىل أعمال غري شرعية يف تغيري 

 .نكرذلك امل
أال يركز اخلطيب السليب فقط، رهو جانب اإلنكاح بل يأمر باملعررف  -  

رينهى عن املنكر فإن مشكالت الناس إما ترك ملعررف أر فعل ملنكر، بل مع فشو 
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املنكرات ال بد أن يكون َثمة ألوانا من املعررف مهجوحة، رأنواعا من اخلريات 
راملشاحيع اخلريية النافعة مل يكن عندهم رأن الناس لو شغلوا بأعمال اخلري . مهملة

 .فضل رقت لغريها
 :فاملعاجلات للوقائع احلادثة تنقسم إىل قسمني

معاجلة املنكرات، رال سيما ما كان منها قريب العهد، رهو حديث الناس،  -أ 
ريراعى يف معاجلة هذه املنكرات أكربها ضرحا رأسوأها أثًرا، رعند حتذير الناس من 

يدلل على حرمته رخطره من القرآن رالسنة، رحيصر أضراحه رمساِرَئه يف  ذلك املنكر
مجيع اجلوانب، رحيض على تركه رالنوبة منه، مبينا املوقف من ذلك املنكر رسبل 

 .معاجلته
احلض على أعمال صاحلة رمشاحيع نافعة ريذكر أدلة فضل َتلك األعمال  -ب 

مزايا هذا العمل رنتائجه رخطوحة َتركه رما يف القرآن رالسنة من بيان أجر عاملها ر
 .راإلعراض عنه، رأن هذا اإلعراض من مشكالت األمة احلادثة اليت جيب عالجها

أال يركز اخلطيب على لون من ألوان املشكالت، فإن اجملتمع فيه مشكالت  -  
كثرية حتتاج إىل عالج، ربعضها إذا عوجل فبالتبع ستتم معاجلة مشكالت كثرية، رقد 

ون هناك مشكلة متعبة ألناس كثر رهم يبحثون عن عالجها، راخلطباء أر بعضهم تك
 .عنها غافلون
أن خطيبا خطب عن القلق رطرق دفعه رمعاجلته إذا رقع فوقعت : رمن ذلك

اخلطبة موقعا عظيما من الناس رطلب صوحَتها ليقرأها طوائف كثرية منهم، رذلك 
ه عرض مشكالت أخرى، رالساعي يف عالج ألهنم يعانون من املشكلة، رالقلق حقيقت

 .ا شرعًيا سيعاجل تلك املشكالتنفسه من القلق عالًج
أن صالة اجلمعة صالة يشهدها مجاعات من الناس خمتلفة املشاحب متنوعة  -  

من كل رجه، فمنها الرب رالفاجر رالصاحل رالفاسق، رضعيف النف  راجلاهل، فعلى 
كرات راملعاصي أال يوغل يف رصف تلك خطيب اجلمعة عند احلديث عن املن
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املنكرات، ربيان أماكنها رطريقة أهل الشر، فإن ذلك الوصف مدعاة إىل عك  كما 
 .أحاده اخلطيب

 .ريف التحذير عن املنكر رالنهي عنه ربيان أضراحه رآثاحه غنية عن رصفه
أن الكالم عن حدث من األحداث أر منكر من املنكرات العامة قد يعاجل  - 1

بطريق يسبب ضرحا أكرب كأن يتحدث اإلنسان عن ذلك املنكر رالقائمني عليه، 
ريصف أحواهلم رأعماهلم، بينما ميكن أن يعاجل املوضوع بطريقة حكيمة كأن يتحدث 
اخلطيب عن موضوع مناسب ملا رقع، يفهم الناس عن طريقه املوقف الشرعي الرشيد 

 .من القضية
 :وأذكر مثلني على ذلك

بلد مسلم كرم حجل ال يستحق التكرمي ألموح أعظمها أنه غري مسلم،  يف :األول
رأنه مل يفعل شيئا يستحق التكرمي، فضج أحُد اخلطباء خيطب رأرغل يف ذكر ما جرى 

رلكن خطيبا خطب خطبة عن موازين حفع . من تكرمي للرجل مبا هو لي  من أهله
ساعد الناس على الفهم، الناس رخفضهم، رمل يتطرق للحدث، رلكن الظرف الزماين 

رأصل الرجل املوضوع تأصيال شرعيا ال يقتصر على جمرد ما رقع رلكنه يشمله 
 .ريشمل نظائره من األحداث

حتدث يف بلد جتارزات بسبب فرح بأمر كفوز فريق أر حنو ذلك، فتصدح  :الثاين
اجلهات الرمسية بيانات ريتكلم بعض اخلطباء عن ما حدث رلكن األفضل من ذلك 
بالنسبة للخطيِب أن يضع للناس موازين شرعية يف الفرح رالسررح رمىت يكون ذلك 
رمب يكون؟، رالذين يفعلون ذلك جيعلون للمنرب حرمة رمكانة مع أهنم قد أعذحرا إىل 

 .الّله ببيان احلكم الشرعي فيما حدث
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 اخلامتة
 اخلطب املنربية

اميع خطب لفضيلة الشيخ رتشمل هذه اخلامتة على دحاسة تطبيقية على ثالث جم
تبدأ بسرد فهرست جماميع  -حةمه الّله تعاىل  -عبد الرةمن بن ناصر السعدي : العالمة

رحتليل لذلك  -حةمه اهلل  -خطبه رحتليل عام للموضوعات مث أثين بذكر منوذج من خطبه 
 .النموذج
 :فهرست اخلطب :أوًلا

 :إيضاح -
 .يف االعتصام باهلل من الشيطان: خطبة -  
 .بعد نزرل الغيث: خطبة -  
 .يف احلث على تكميل الصالة: خطبة -  
 .يف التعرف إىل الّله باألعمال الصاحلة: خطبة -  
 .يف التحذير من املداحس األجنبية املنحرفة: خطبة -  
 .يف رجوب مالحظة األرالد: خطبة - 1
 }يف معىن : خطبة - 2                  } ( ). 

 .يف ختام العام: خطبة - 2
 }: يف قوله تعاىل: خطبة - 2        } ( ) . 

 .يف حفظ اللسان: خطبة - 1 
 .يف آداب األكل راللباس: خطبة -   
 }: يف قوله تعاىل -                    } ( ). 

                                                 

 . 21: سوحة األحزاب آية(  )
 .   : سوحة األعراف آية(  )
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 .يف َتزكية النف : خطبة -   
 .يف احلث على إكرام البهائم رالنهي عن أذيتها: خطبة -   
 .لرمضان رفضله: خطبة -   
 .حني حل اجلراد على الناس: خطبة - 1 
 .يف رجوب االستعداد بالفنون احلربية: خطبة - 2 
 .لنافع رالعلم الضاحيف الفرق بني العلم ا: خطبة - 2 
 .يف احلث على أسباب الرةمة: خطبة - 2 
 .يف االعتدال باستعمال العالجات: خطبة - 1 
 .يف صفة السابقني إىل اخلريات: خطبة -   
 .بعد نزرل الغيث: خطبة -   
 .يف حسالة حممد : خطبة -   
 .يف شعب اإلميان: خطبة -   
 .يف سري الشريعة: خطبة -   
 .يف أصول الدين: ةخطب - 1 
 .حني زادت األمطاح: خطبة - 2 
 .حني رضع مكرب الصوت يف املسجد راستنكره بعض الناس: خطبة - 2 
 .يف احلث على لزرم الصراط املستقيم: خطبة - 2 
 .يف بعثة النيب الكرمي: خطبة - 1 

                                                 

 . 2 : سوحة احلديد آية(  )
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 الفواكه الشهية يف اخلطب املنربية
 . يف النصيحة -  2.ا دهايف احلث على التقوى وبيان حدها وفو -  

.يف سنن الفطرة -  2.يف احلث على اإلحسان -  

.يف البداءة باليمني -  1.يف بيان لطفه بالعباد عند املكاره -  

.وغريها والتحية السالم يف الشرع آداب يف -   .يف تذكري الناس بنعم الدين -  

.يف حسن اخللق -   .لصدريف أن اجلزاء من جنس العمل، وأسباب شرح ا -  

.يف مفاتيح اخلري والشر -   .يف وجوب العناية حبقوق اهلل - 1

.يف احلث على مؤنة األقارب وغريهم -   .يف التوكل - 2

.يف احلث على تدبر القرآن -    .يف احلياة الطيبة - 8
.يف وجوب العدل يف كل شيء -  1.إخل (1){     } :تعاىل قوله تفسري يف - 9

.يف معرفة اهلل وتوحيده -  2. يف إمنا األعمال بالنيات - 1 

.يف أحكام فقهية -  2.يف احلث على الدعاء -   

.اجلزاء من جنس العمل -  2.لوسا ل النافعةيف التوسل إىل اهلل با -   

.يف الصدق -  1.احرص على ما ينفعك يف قوله  -   

.يف االستقامة -   .يف انتظار الفرج وقت الشدة -   

.يف التعرف إىل اهلل -   .يف الزجر عن إضاعة الصالة -   

.ن الناسيف وجوب دفع األذية ع -   .يف النار وصفتها وأهلها - 1 

.يف الوتر وغريه -   .يف ذكر صفة اجلنة وأهلها - 2 

.يف الصالة على النيب  -   .يف تيسري الّله املعايش لعباده - 2 

.يف تيسري طريق اجلنة والنجاة من النار -  1.يف فضيلة الذكر - 2 

.يف الرضى بالقدر -  2.يف التوكل على اهلل واالستعانة به - 1 

.يف التقوى -  2.يف النهي عن اإلسراف يف النفقات -   
                                                 

 . 21: سوحة النحل آية(  )
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.يف املنجيات واملهلكات -  2.واعظة -   

.واعظة - 11.يف سؤال العبد عن النعم -   

.يف معرفة اهلل -  1.يف وجوب معرفة اهلل وتوحيده -   

.يف التوحيد -  .1يف بعض حقوق النيب  -   
.يف فضل الدين اإلسالمي -  1. (1) { إين حرمت الظلم }: ىف حديث - 1 

.يف فضل ليلة القدر -  1.يف التحذير من حلق اللحى - 2 

.يف إصالح التعليم -  1.يف كل معروف صدقة - 2 

.يف احلث على العلم - 11.يف العقل - 2 
.التعلم بالّله دون غريه - 12.إخل ( ) { ...قد أفلح من هدى لإلسالم }  قولهيف  - 1 

.يف احلج - 12.يف نصا ح نبوية -   

.يف احلث على املسامهة يف عمارة املساجد - 12.يف االهتمام بصالح القلب -   

.هر صفرلش - 21.عن اآليات املخوفة والتحذير من الذنوب -   

.يف احلث على التوبة -  2.يف التوحيد -   

.بيان -  2.يف نعم الربزخ وعذابه -   

.إيضاح -  2.يف فضل اإلسالم - 1 

.يف عمل اليوم والليلة - 2 


                                                 

، ابن ماجه (  2  )لترمذي صفة القيامة رالرقائق رالوحع ، ا( 22  )مسلم الرب رالصلة راآلداب (  )
 (.    / )، أةمد ( 2   )الزهد 

 (.  2 / )، أةمد ( 2   )، ابن ماجه الزهد ( 2   )، الترمذي الزهد (   1 )مسلم الزكاة (  )
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 جمموعة خطب الشيخ عبد الرمحن السعدي
 مقدمة

 .احلج يف خطبة - 1  .احلسىن األمساء بعض شرح على حتتوي خطبة -  
 .أيضا احلج يف خطبة -     وبمووج التوحيد إىل اإلشارة يف خطبة -  

 .أيضا احلج يف خطبة -    .الشكر
 .أيضا احلج يف خطبة -    . النيب مشا ل بعض يف خطبة -  
 .الصحابة فضل يف خطبة -    .التوبة على احلث يف خطبة -  
 .واألقارب الرحم صلة يف خطبة -     والترهيب املعاملة يف النصح وجوب يف خطبة -  

 .البها م إىل اإلحسان يف خطبة – 1  .والغش البخس من

 .الكيس معىن يف خطبة - 2  .نافعة وأعمال وأخالق عقا د يف خطبة - 1
 .الزكاة على احلض يف خطبة - 2   والفقراء اإلحسان على األغنياء حث خطبة - 2

 .األوالد تربية ىعل احلث يف خطبة - 2  .الصرب على
 .واملسيئني احملسنني جزاء بعض يف خطبة - 1  .اجلاهلني عن واإلعراض العفو يف خطبة - 2
 .األخبار مقارنة يف خطبة -    .القناعة على احلث يف خطبة - 2
  وعن عنك الديون أداء على احلث يف خطبة -    .الرب على التعاون يف خطبة - 1 
 .والديك .الصدر به اهلل يشرح فيما خطبة -   
 .ورعايتها األمانة يف خطبة -    .امليت يتبع فيما خطبة -   
 .اإلصالح على احلث يف خطبة -     والنار باملكاره حفت اجلنة أن يف خطبة -   

 .وأدويتها القلوب أمراض يف خطبة -    .بالشهوات
 .والدنيا الدين أمور بني اجلمع تيسري يف خطبة - 1  .واجلماعة اجلمعة على احلث يف خطبة -   
 .اجلراد برفع اهلل نعمة يف خطبة - 2  .احلالل كسب يف الترغيب يف خطبة -   
  واملعامالت البخس عن الزجر يف خطبة - 2  .األرحام وصلة الوالدين بر يف خطبة - 1 
 .احملرمة .والرجاء اخلوف بني اجلمع يف خطبة - 2 
 .الزنا فاحشة عن التحذير يف خطبة - 2  .الستسقاءا مقدمة خطبة - 2 
 .النخل غرس فضل يف خطبة - 1  .االستسقاء خطبة - 2 
 .الثمار جذاذ أيام يف خطبة -    .والرمحة الغيث نزول بعد خطبة - 1 
 .عالماهتا وبيان اهلل تقوى يف خطبة -    .العلم على احلث يف خطبة -   
 .الزوجية حقوق يف خطبة -    .أيضا العلم يف خطبة -   
 .ووفاته النيب هجرة إىل اإلشارة يف خطبة -    .باحلقوق القيام يف خطبة -   
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 .وعظية خطبة -    .يناسبه مبا رمضان استقبال يف خطبة -   
 .وتكميله اإلميان حتقيق على احلث يف خطبة - 1  .أيضا لرمضان خطبة -   
 .الغيث وآثار اهلل بنعم التذكري يف خطبة - 2  .رمضان من خريةاأل العشر فضل يف خطبة - 1 
 .الصرب على احلث يف خطبة - 2  .الفطر صدقة على احلث يف خطبة - 2 
 .نافعة تربية البنات تربية يف خطبة - 2  .الفطر لعيد خطبة - 2 
 .(اخلطب) السادس اجملموع فهرس .احلج يف خطبة - 2 

 :حةمة اهلل تتبدي لنا السمات التالية -ست خلطب الشيخ من خالل عرض هذه الفهر
التركيز على القضايا الكلية رأصول االعتقاد رالعمل راألخالق، ريوضح ذلك  -  
 :ما يلي
بلغت اخلطب اليت بني فيها الشيخ أصول التوحيد رمزنلته رأمهيته ثنيت عشرة  -أ 
 .خطبة
رشيًئا من مشائله رسريته  صطفى بلغت اخلطب اليت بني فيها الشيخ حقوق امل -ب 

 .مخ  خطب
بلغت اخلطب اليت حتدث فيها الشيخ عن التقوى رمثاحها رعالماهتا، مخ   -ج 
 .خطب
 .على خلقه سبع خطب بلغت اخلطب اليت حتدث فيها الشيخ عن نعم الّله  -د 
بلغت اخلطب اليت حتدث فيها الشيخ عن القلوب صالحها رفسادها رأسباب  -هـ 
 .احها رطمأنينتها أحبع خطبانشر

هذا على سبيل املثال، راالطالع على هذه األحقام يف هذه املوضوعات الكلية األصلية 
( 11 )دال على مدى عناية الشيخ باألصول، فاثنتا عشرة خطبة يف الَتوحيد من أصل 

خطبة دال على عنايته بالَتوحيد، علما أين مل أدخل يف األثنتىي عشر خطبة خطبا يف 
 .موضوعاَت تتعلق بالعقيدة مثل التوكل الذي بلغت اخلطب فيه أحبع خطب

مراعاة الظرف الزماين املناسب، رتأيت خطب الشيخ اليت حاعى فيها الظررف  -  
 :الزمنية على قسمني
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خطبة : رهي اليت يراعي فيها الشيخ املناسبات مثل: اخلطب الدرحية :القسم األول
 .عن شهر صفر، ريف أيام جذاذ التمرعن احلج، رخطبة عن حمضان، ر

رهي اليت يعاجل فيها الشيخ أموحا طرأت على اجملتمع : اخلطب الطاحئة :القسم الثاين
خطبته بعد نزرل الغيث رحني زادت األمطاح، رحني حل : الذي يعيش فيه رمن ذلك

 .اجلراد بالناس، رخطبته حني رضع مكرب الصوت يف املسجد فاستنكر ربعض الناس
 .معاجلته لقضايا األمة العامة رمشكالهتا الكربى -  

فقد خطب عن رجوب االستعداد بالفنون احلربية رخطب يف اجلانب االقتصادي عن 
رخطب يف اجلوانب التربوية رالتعليمية بل حكز على . الزجر عن البخ  راملعامالت احملرمة

 :ذلك، فمن خطبه
ألرالد، رثالث عن العلم، رخطبة عن خطبة عن تربية البنات، رخطبتان عن تربية ا -

 .املداحس األجنبية
مراعاة اجملتمع الذي يعيش فيه، إذ املتأمل للخطب جيد فيها فهما ألحوال اجملتمع  -  

رمعاجلة لقضايا الناس على اختالف طبقاهتم، فهو خياطب الرعاة رأهل البهائم يف خطبة 
 .احلث على إكرام البهائم رالنهي عن أذيتها

 .ب املرضى يف خطبة عن االعتدال يف استعمال العالجاترخياط
 .رخياطب األغنياء فيحث على الزكاة رحيثهم على مؤرنه األقاحب

رخياطب املزاحعني خبطبة خاصة يف أران جذاذ النخيل، رأخرى حني حل اجلراد 
 .بالناس على زحرعهم

الَتحذير من إدخال رخياطب الطبقة اليت ختتلط بالناس يف غري البالد يف ذلك الوقت ب
 .أبنائهم املداحس األجنبية املنحرفة

.. رخياطب من أصيب بالقلق خبطب عن أسباب انشراح الصدح رطمأنينة القلب
 .رهكذا
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 خطبة يف التحذير من املدارس األجنبية املنحرفة
احلمد لّله الواحد األحد، الفرد الصمد، تفرد بصفات الكمال رتزنه عن النقائص 

 .ألمثالراألشباه را
 رأشهد أن ال إله إال الّله رحده ال شريك له، الكبري املتعال، رأشهد أن حممدا 

أفضل العاملني، رسيد املرسلني، رإمام املتقني رقائد الغر احملجلني، اللهم صل رسلم على 
 .نبينا حممد رعلى آله رصحبه أمجعني

رحتببوا إليه بفعل ما  أيها الناس اتقوا اهلل بفعل أرامره رترك نواهيه،: أما بعد
راعلموا أن اهلل َمَن عليكم بدين اإلسالم، الذي فيه السعادة رالفالح . حيبه ريرضيه

أنقذكم به من الضاللة رالشقاء رأحشدكم به إىل كل خري . راخلري كله على الَتمام
 }. رحشد رهدى                                 

                                       

                 } ( )( .1 اآلية : سوحة آل عمران ) إىل ،

{    } ( ) (1 : اآلية: نسوحة آل عمرا .) 

راحذحرا أعداء اإلسالم، فإهنم ال يزالون يبغون لكم الغوائل، رينصبون إلضاللكم 
فأعظم حبائلهم مداحسهم اليت مل تؤس  إال إلضالل الناس، رال بنيت . املصائد راحلبائل

انظررا إىل آثاحها رمن يتخرج منها كيف . إال إلفساد العقائد راألخالق، فبئ  األساس
. ا راحنلوا من الدين، ركيف كان االستهزاء راحتقاح الدين مهنة هؤالء األحذلنيانسلخو

فكم أخرجت هذه املداحس املنحرفة من أبناء املسلمني من كانوا لإلسالم أكرب األعداء، 
أعظم الداء، ريعتربرهنا نافعة هلم  -رالّله  -ريظن الغالطون أهنا أدرية ألمراضهم، ركانت 

هي الشر رالبالء، رخرجوا منها منسلخني من أخالقهم رآدابه رإمياهنم يف دنياهم، فكانت 

                                                 

 .  1 : سوحة آل عمران آية(  )
 .  1 : سوحة آل عمران آية(  )
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متهكمني رمستهزئني بأسالفهم رآبائهم رإخواهنم، مستبدلني من األخالق اجلميلة كل 
 .خلق حذيل، منحرفني من الصراط السوي إىل منحرف السبيل

عهم يف كيف يرضى مسلم أن خيتاحها ألرالده رهم عنده ردائع رأمانات؟ ركيف يض
شبكة اهلالك؟ فهذا أكرب اخليانات، ركيف يرضى أن خيسر رلده بسعيه راختياحه، ريذهب 

أمل يكن عندكم ريف بالدكم من مداحس . عمله سدى بل ضرحا إذا باء بغبنه رخياحه
أمل .. احلكومة ما حيصل به املقصود، رفيها األساتذة املعررفون بالعلم رالدين ربذل اجملهود

لراحة اجلميع خري جمهود، أمل تررا من آثاح أعماهلم رمنفعة املتعلمني ما هو  تبذل احلكومة
ففيم الرغبة بعد هذا يف مداحس األجانب اليت نفعها الدنيوي طفيف . حمسوس رمشهود

كل . بالنسبة إىل ما فيها من األضراح، رعاقبة املتخرجني منها يف الغالب اهلالك رالبواح
هو ساقط منها، ركل سعي ال يصلح األخالق فهو سفه تعليم ال يقوم على الدين ف

رإذا خسرت األخالق الفاضلة فبأي سلعة . رخساحة، إذا ذهب الدين فبأي شيء تفرح
 .رإذا اضمحلت اآلداب فمىت تفلح رتنجح. تربح

{                                     

       } ( ) (2، 2اآليتان : سوحة اجلاثية ) رمن خالل دحاسة هذا

 :تبني ما يلي النموذج
 :اشتمال مقدمة اخلطبة على -  
 .ةمد الّله رالثناء عليه مبا هو أهله -أ 
 .الشهادتني -ب 
 .الصالة على النيب  -ج 
 .الوصية بتقوى الّله عز رجل -  
على األمة هبذا  براعة االستهالك بذكر مجل رآيات دالة على عظم منة الّله  -  

                                                 

 . 2 ، 2:اآليتانسوحة اجلاثية (  )



 موضوعات خطبة اجلمعة 

81 

 .الدين العظيم
املوضوع ببيان أمر كلي عام رهو التحذير من أعداء اإلسالم ربيان  الدخول إىل -  

 .مواصلتهم للكيد راملكر باملسلمني إلضالهلم
الدخول إىل املوضوع رتوضيح خطوحة املداحس األجنبية، رأهنا من أحابيل الكفاح  -

 .يف إفساد العقائد راألخالق
ذه اإلشاحة طريقا اإلشاحة إىل صفات املتخرجني من هذه املداحس رجعل ه -

 .للتخويف من أن يصري أبناء املسلمني الداخلني فيها متمثلني هبا
 .تقدير خيانة األب الذي يرضى ألرالده بدخول هذه املداحس -
توضيح البديل املوجود رهو مداحس الدرلة اليت يف داخل البلد اليت بذل من أجلها  -

 .يف ذلك الغنيةالكثري، رالقائمون عليها معررفون موثوقون، رأن 
معاجلة اهلدف الذي يريده الناس بإدخال أبنائهم املداحس األجنبية املنحرفة، بتقرير  -

أن النفع الدنيوي املضمون يف املداحس األجنبية ال يفرح به، ألن به ذهاب األديان 
 .راألخالق
 .أن من املالحظ أن املوضوع يعاجل قضية حادثة يف اجملتمع آنذاك -  
صاح يف الكالم رالتركيز على موضوع راحد درن تشتيت ذهن السامعني االخت - 1

 .بالدخول يف موضوعات متعددة
 .حسن املعاجلة للموضوع، رعدم اإلعالن باألماكن راألمساء رحنو ذلك - 2
الداللة على رعي الشيخ مبا يدرح حوله يف جمتمعه، رحرصه على معاجلة القضايا  - 2
 .املستجدة

 .ة قرآنية مع االستدالل أثناءها لبعض اآلياترختم اخلطبة بآي
هذا ما أحدت تسطريه يف هذا البحث رأنا مقر بتقصريي فيه، رلكن لعل يف ضيق الوقت، 
رقصر املدة ما ميهد يل العذح، أسال الّله أن ينفع مبا كتبت، ريغفر يل ما فيه من زلل 

 .راحلمد لّله أرال رأخرًيا
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