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 خطبة الجمعة: فوائد وتنبيهات 

 ويليها سبع رسائل
 

 فضل يوم اجلمعة وآدابه. األوىل:

 الصالة ومكانتها يف اإلسالم، ووجوب صالة اجلماعة. الثانية:

 حقوق وواجبات. اإلمامة: الثالثة:

 فضل األذان واملؤذنني. الرابعة:

 فضل بناء املساجد ورعايتها. اخلامسة:

 صالته، مجع، وختريج، وفوائد.حديث املسيء  السادسة:

 أخطاء يف الطهارة والصالة. السابعة:

 مث اخلتم بنصيحة يف فضل التبكري إىل الصلوات.
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 املقدمة 
 

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصححبه أمجعحني، 
 ورسوله، وبعد: اهلل وحده ال شريك له، وأشهد أن حممًدا عبده وأشهد أن ال إله إال

فقححد أشححار علححي بعححب اإلخححوة بضححرورة إخححرام بعححب الكلمححات محح   تححا  موسححوعة 
الدرر، وذلك يف رسائل صغرية لشدة احلاجحة إليهحا، وليسحهل هبعهحا ونشحرذا، وذلحك 

 يف موضوعني:

األوىل: خطبحححة اجلمعحححة:  األول: يتعلقققا مالمدقققاصد واليقققما وفيقققل  مقققا   رسقققائل:
: عح  فضحل يحوم اجلمعحة وآدابحه والثالثحة: الصحالة ومكانتهحا يف فوائد وتنبيهحات والثانيحة

اإلسححالم، ووجححوب صححالة اجلماعححة. والرابعححة: اإلمامححة، حقححوق وواجبححات واخلامسححة: 
فضححل األذان واملححؤذنني والسادسححة: فضححل بنححاء املسححاجد ورعايتهححا. والسححابعة: حححديث 

طهحححارة والصحححالة، مث املسحححيء صحححالته. مجحححع، وختحححريج، وفوائحححد. والثامنحححة: أخطحححاء يف ال
 اخلتم بنصيحة يف فضل التبكري إىل الصلوات.

األوىل: احلححث   الموضققوا النققا  : يتعلققا مالتجققارا واألسققوا  وفيققل  ققم  رسققائل:
علححححى الت،ححححارة، وبيححححان بر تهححححا، وحلححححوث ملشححححكلة البطالححححة. والثانيححححة: األسححححواق نصححححائ  

 وأحكام )أ(. والثالثة: األسواق نصائ  وأحكام )ب(.

أن  -تعحححاىل – سحححلن مححح  األسحححباب فقحححد  حححس هباعحححة ذححح ه الرسحححائل، أسححح ث اهلل وملحححا
 ينفع هبا اجلميع.

 واحلمد هلل رب العاملني وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
 املؤلن                             

 ه71/71/7141الرياض 
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 (1) (1اجلمعة: فوائد وتنبيهات رقم )خطبة  
 
 

وعلحى آلحه وصححبه  العحاملني، والصحالة والسحالم علحى نبينحا حممحد   احلمحد هلل رب  
اهلل وحححححده ال شحححححريك لححححه، وأشحححححهد أن حممححححًدا عبحححححده  أمجعححححني، وأشححححهد أن ال إلحححححه إال

 ورسوله، وبعد:
صحلى اهلل عليحه  فإن خلطبة اجلمعة يف اإلسالم أمهية عظيمة، فقحد  حان النحي»
عد اإلسالم وشرائعه، وي مرذم وينهاذم يف خطبتحه يعل م أصحابه يف خطبته قوا وسلم

إذا عرض أمر أو هني،  ما أمر الداخل وذو خيطب أن يصلي ر عتحني، ويح  ر معحا  
الشحححرائع يف اخلطبحححة، واجلنحححة، والنحححار، واملعحححاد، فيححح مر بتقحححو  اهلل، و ححح ر مححح   ضحححبه، 

 .(2)«ويُحَر ُِّب يف موجبات رضاه، وي  رذم ب يام اهلل
 ة م  أعظم الوسائل املعينة على إصالح اجملتمع، وحل قضاياه.وخطبة اجلمع

وقحححححد أمحححححر اهلل املحححححؤمنني عضحححححور ذلحححححك االجتمحححححا  واسحححححتما  اخلطبحححححة، وإقامحححححة 
قققَن يَققققَو م اَلجذمذَعقققةم  الصحححالة، قحححاث تعحححاىل: }يَاَأيقَُّهقققا اليقققآميَن اَ نذقققوا دمَيا  ذقققوةمَ  لملييقققَمام  م

قر  َلكذقَم دمَ  كذَنقتذَم تَقَعَلمذقوَ ل مالجمعقة: فَاَسَعَوا دمَلى يمَكرم الليلم َويَ  رذوا اَلبَقَيَع َيلمكذَم َخيقَ
9]. 

إين أحاوث أن ألقحي اليحوم خطبحة فحال تقولحوا قحد »قاث الشيخ علي الطنطاوي: 
شحححبعنا مححح  اخلطحححب، إنكحححم قحححد شحححبعتم مححح  الكحححالم الفحححار  الححح ي يلقيحححه أمثحححا  مححح  

قلحياًل، اخلطحب العبقريحات اخلالحدات  مسحا ني األدبحاء، أمحا اخلطحب فلحم تسحمعوذا إال
الححال ال تنسححج محح  حححرول، وال تؤلححن محح   لمححات، ولكنهححا تنسححج محح  خيححو  النححور 
الححح ي يضحححيء هريححح  احلححح  لكحححل قلحححب، واححححاع مححح  أسحححالع النحححار الحححال تبعحححث  ححححب 

 احلماسة يف  ل نفس وال تقولوا ماذا تصنع اخلطب؟
حس هبحا األنحدلس وأُقيمحح س هبحا دولحة اإلسحالم قرونححاً فخطبحة هحارق ذحي الححال فُتهبح 

                                           
 م  اجمللد الثام  م  موسوعة الدرر. ( 1)

 (.1/214زاد املعاد الب  القيم ) ( 2)
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قامحس علحى  لمحات معحدودة « بحدر الكح  »، ومعر ة اإلسالم الفاصحلة (1) «عديدة 
 صححلى اهلل عليححه وسححلم فعنححدما استشححار النححي <ألقاذححا سححيد األود سححعد بحح  معححاذ 

النحححاد يف الححح ذاب إىل مالقحححاة املشحححر ني يف بحححدر، قحححام سحححعد بححح  معحححاذ خطيبحححاً فقحححاث: 
قحححاث: فقحححد آمنوحححا بحححك وصحححدوقناع، « أصقققل»ا يحححا رسحححوث اهلل؟ قحححاث: واهلل لك نحححك تريحححدن

وشححهدنا أن محححا ج ححس بحححه ذححو احلححح ، وأعطينحححاع علححى ذلحححك عهودنححا، وموا يقنحححا علحححى 
السمع والطاعة لك، فامب بنا يا رسوث اهلل ملا أردت، فنح  معحك، فوالح ي بعثحك 

واححد، ومحا  باحل  لو استعرضس بنا البحر فخضته خلضناه معك محا ختلحن منحا رجحل
نكره أن تلقى بنا عحدونا  حداً، إنحا لُصح ا يف احلحرب، ُصحدقا يف اللقحاء، لعحل اهلل يريحك 

 صحلى اهلل عليحه وسحلم منا ما تقر به عينك، ُفسرو بنحا علحى بر حة اهلل، فسحر رسحوث اهلل
قيرذوا»بقوث سعد، ونشطه ذلحك، مث قحاث:  قرذوا  سم  َد م َوَعق قَقدَ  الليقَل تَقَعقالى فَقِم ي  َوَأَمشم

 .(2)«اَلَقَو م  دملى َ َيارمام  َأَ ظذرذ  اآل َ  َلَكأَ ِّ  َواهلل الطيائمَفتَقَينم  دمَحَدى
قحام سحهيل بح  عمحرو صلى اهلل عليه وسحلم  وملا ارتدت العرب عند وفاة الني

خطيباً يف مكة، و حان مح  عقالئهحم، وخطبحائهم، فخطحب خطبحة عصحماء، و حا قحاث 
كونحححوا آخحححر مححح  أسحححلم، وأوث مححح  ارتحححدو، واهلل إن ذححح ا يحححا معشحححر قحححري ، ال ت»فيهحححا: 

، فكانحس تلحك (3) «الدي  ليمتدنو امتداد الشمس والقمر م  هلوعهمحا إىل  روهبمحا
 اخلطبة م  أعظم أسباب  باهتم على الدي .

و ان للخطابة أعظم األ ر يف الدفا  ع  اإلسالم والحدعوة إليحه، و ح لك  حا »
صحلى اهلل عليحه  اء، فقد رو  مسحلم يف صححيحه أن النحياحلظ األوىف يف قتاث األعد

، فكححان «َواأَلََرضذ  الديققَمَواتذ  َعَرضذققَها َصنيققة   دملَققى قذو ذققوا»قححاث يف  ححبوة بححدر:  وسححلم
 –أقححو  تحح  ري يف نفوسححهم فقححد جعححل أحححد املقححاتلني  صححلى اهلل عليححه وسححلم لكلماتححه

                                           
 ( بتصرل.42الطنطاوي )صذتال اجملد للشيخ علي  ( 1)

  (.4/402السرية النبوية الب  ذشام )( 2)

 (.4/292أسد الغابة ) ( 3)
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، لحح   أنححا »يقححوث: يسححتع،ل املححوت، ويسححتطيل احليححاة، ف –عمححري بحح  احلمححام   بححخ  بححخ 
 .(1)«حييس حىت آ ل  رايت ذ ه إهنا حلياة هويلة

، وذكحح ا  -اهلل تعححاىل-إىل قتححاث العححدو، ونصححرذم املؤمنححون وهبحح ه الححروح انححدفع 
 ان يف عهد اخللفاء، والفتوحات اإلسحالمية،  انحس اخلطابحة تسحب  القتحاث، و ح لك 

س جححبءاً محح  العبححادة، فُنصححبس  ححا يف الس ححلم، فقححد عُححل هبححا  ححل العنايححة حححىت أصححبح
املنحابر يف املسحاجد، وُجعهبلححس يف مقدمحة اجُلمححع واألعيحاد، واخحتل هبححا أفاضحل النححاد، 

 وأئمتهم يف مهام األمور، لألمر، والنهي، والتوجيه، والبيان.
إذا أراد بيحان أمحر، أو جحد جديحد  تحام إىل بيحان، صحعد صلى اهلل عليه وسحلم  و ان

أن تعتقهححا  >د،  مححا يف قصححة بريححرة ملححا اشححل  أذلهححا علححى عائشححةاملنحح  وخطححب النححا
وبحني  أن  حل شحر  لحيس صلى اهلل عليه وسحلم  ويكون الوالء  م، خطب رسوث اهلل

  .(2)« يف  تاب اهلل فهو باهل، الوالء مل  أعت 
وقد  انس خطبتحه يف ح،حة الحودا  خالصحة عامحة جامعحة شحاملة ملهحام الحدي  وأسحس 

ملس علححى البيححان والححبال  يف أعظححم مجححع للمسححلمني، و حح لك خطبتححه التعامححل، واشححت
بعححد صححالة الصححب  إىل الظهححر، ومحح  بعححد صححالة الظهححر إىل العصححر، ومحح  بعححد صححالة 
العصححر إىل املغححرب، مححا تححرع شححي اً إال وعححرض لححه يف مقامححه ذلححك، حفححظ محح  حفححظ، 

بعححدذم ، وذحح ا  ححل محح  جححاء {مث محح  بعححده خلفححااه الراشححدون  .(3)ونسححي محح  نسححي
مححححح  اخللفحححححاء، واألمحححححراء، والحححححوالة، ولحححححس اخلطابحححححة يف عهحححححدذم موضحححححع العنايحححححة وأداة 

 التوجيه.
ول ا وجب العنايحة باخلطابحة عنايحة فائقحة، وال سحيما اخلطابحة الدينيحة مح  وعحظ 
وإرشحححاد، وتثقيحححن، وبيححححان لتعحححاليم اإلسحححالم يف أصححححوث الحححدي ، وفروعحححه، وحماسححححنه يف 

تماعيححات، ونظمححه العامححة واخلاصححة لألفححراد واجلماعححات  العبححادات، واملعححامالت، واالج
                                           

 (.1901صحي  مسلم برقم ) ( 1)

 (.1006(، وصحي  مسلم برقم )4622صحي  البخاري برقم ) ( 2)

 (.4991(، وصحي  مسلم برقم )2202صحي  البخاري برقم ) ( 3)
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 .(1)« افة 
وحنحح  بحح مس  احلاجححة إىل دعححاة خطبححاء بلغححاء يححؤ رون يف النححاد، ويقححودوهنم إىل هححرق 

َحًرا اَلبَقَيا م   منَ  دم ي »اخلري والصالح، ويف احلديث:   .(2)«َلدم
فحإن أذحل اإلسحالم إمنحا ييحس اجلمعحة مجعحة ألهنحا مشحتقة مح  اجلمحع، »قاث اب   ثحري: 

جيتمعححون فيححه  ححل أسححبو  مححرة باملسححاجد الكبححار، وفيححه  ُمححل مجيححع اخلالئحح  فإنححه اليححوم 
السحححادد مححح  السحححتة الحححال خلححح  اهلل فيهحححا السحححموات واألرض، وفيحححه خلححح  آدم، وفيحححه 
أدخل اجلنة، وفيه أخرم منهحا، وفيحه تقحوم السحاعة، وفيحه سحاعة ال يوافقهحا عبحد محؤم  

 .(3)«اً إال أعطاه إياه،  ما  بتس ب لك األحاديث الصحاحيس ث اهلل فيها خري 
وقححد وردت النصححوص الكثححرية بوجححوب اإلنصححات خلطبححة اجلمعححة والفضححل العظححيم يف 

: بحححححاب اإلنصحححححات يحححححوم اجلمعحححححة واإلمحححححام خيطحححححب وإذا قحححححاث ~ذلحححححك، قحححححاث البخحححححاري
ينصحس  صحلى اهلل عليحه وسحلم: لصاحبه: )انصس( فقد لغا، وقاث سحلمان عح  النحي

 دمَيا»قححاث:  صححلى اهلل عليححه وسححلم ذا تكلححم اإلمححام، مث رو  عحح  أ  ذريححرة أن النححيإ
بمكَ  ققذَلتَ  َ ا ذ  اَلجذمذَعةم  يَقَو َ  َأَ يمتَ  لمَياحم ُذ  َواَْلم . أي قلحس (4)«َلغَقَوتَ  فَقَققدَ  َيَخطذق

وذحححو يف األصحححل  –اللغحححو، واللغحححو: اإلمث، فحححإذا  حححان الححح ي يقحححوث للمحححتكلم )أنصحححس( 
 قد لغا، فغري ذلك م  الكالم م  باب أوىل. – ي مر مبعرول

قححاث ابحح  ح،ححر: واسححتدث بححه علححى منححع مجيححع أنححوا  الكححالم حححاث اخلطبححة، وبححه 
 .(5)قاث اجلمهور يف ح  م  يعها

                                           
-242موعححة الرسححائل املدنيححة للشححيخ عطيححة سححا  ص)أصححوث اخلطابححة واإلنشححاء محح  ج ( 1)

 ( بتصرل واختصار.242

 (.929(، وصحي  مسلم برقم )6122صحي  البخاري برقم ) ( 2)

 ( بتصرل.12/669تفسري اب   ثري ) ( 3)

 (.961(، وصحي  مسلم برقم )292صحي  البخاري برقم ) ( 4)

 (.4/216فت  الباري ) ( 5)
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صححلى اهلل  أن النححي <ورو  اإلمححام أ ححد يف مسححنده محح  حححديث أ  سححعيد اخلححدري 
ُ  دمَ  َكققاَ   َ ققنم اَتَتَدققَل يَقققَوَ  اَلجذمذَعققةم »قححاث:  عليححه وسححلم ققَن إميقق ِي  م َواَسققَتاَ  َوَ قق

َد فَقلَقَم يَققَتَخ ي رمقَقاَ   قَن َأَحَدقنم  مَياممقلم  ذقمي َخقَرَى َحتيقى يَقَأتمَ  اَلَمَدقجم َِ  م ُذ  َولَقبم عمَنقَد
َ قا ذ فَقلَقَم يَققَتَكليمَ  َحتيقى  النياسم َحتيى رََكَع َ ا َشاَء َأَ  يَقرََكَع   ذمي َأَ َيقَت دمَيا َخقَرَى اْلم

نَقَها َومَقَيَن اَلجذمذَعةم اليتم  َلَها يَقَفرذَغ  مَن َصَمتملم  َكاَ َت َكفيارًَا لمَما مَقيقَ    .(1)«قَقبقَ
صحححلى اهلل عليحححه  ورو  أبحححو داود يف سحححننه مححح  ححححديث عبحححداهلل بححح  عمحححرو عححح  النحححي

َهققا  َحظُّققلذ  َواذققوَ  يَقَلغذققو َحَضققَرَاا رَصذققل  :  َقَفققر   َ َم َققةذ  اَلجذمذَعققةَ  َيَحضذققرذ »قححاث:  وسححلم نقَ   م
ُذ  َشقاءَ  دم َ  الليقَل  َةَعقا رَصذقل   فَقهذقوَ  يَقَدعذو َحَضقَرَاا َورَصذل    َ نَقَعقلذ  َشقاءَ  َودم َ  َأَعطَقا
َ َيقات   َحَضَرَاا َورَصذل   يم  َولَقمَ   ذَدقلمم   رَقَقبَقةَ  يَققَتَخ ي  َولَقمَ  َوسذقكذوت   ممِم َْ  َفهمق َ  َأَحقًدا يقذق

:  الليقَل  ممقَأ ي  َوَيلمقكَ  َأييقا    َ َم َقةم  َوزميَقاَةام  تَلميَهقا اليتمق  َعقةم اَلجذمذ  دملَقى َكفيارَا    يَققذقولذ
نَقَلَهقا َواذقَم  َ َن َصاَء مماَلَحَدَنةم فَقَللذ َعَشرذ َأَ نَالمَها َوَ َن َصقاَء ممالديقيَِّةةم فَقَم يذَجقَإى دمِي  م

َِ يذَظَلمذو َ 
 

  .(2)«]761األنعام: [

ة الحححر عتني يف املسححح،د واإلمحححام خيطحححب تكحححون خفيفحححة ححححىت يحححتمك  مححح  بحححل إن صحححال
إدراع اخلطبححة واالسححتفادة منهححا، رو  البخححاري ومسححلم يف صحححيحيهما محح  حححديث 

صححلى اهلل  قححاث: جححاء سححليك الغطفححاين يححوم اجلمعححة، ورسححوث اهلل} جححابر بحح  عبححداهلل
، «وجتحوز فيهمحايا سليك: قم فار ع ر عتحني »خيطب، ف،لس، فقاث له:  عليه وسلم
َ ا ذ  اَلجذمذَعةم  يَقَو َ  َأَحدذكذمَ  َصاءَ  دمَيا»مث قاث:  ُذ  َواَْلم  َويَقَتَجقويزَ  رََكَعتَققَينم  فَقَليَقرََكقعَ  َيَخطذق
   .(3)«فميهمَما

                                           
 ( وقاث حمققوه: إسناده حس . 11029( برقم )19/494) ( 1)

 (. 042( وصححه األلباين يف صحي  الل يب واللذيب برقم )1112برقم ) ( 2)

 ( واللفظ له.906(، وصحي  مسلم برقم )920صحي  البخاري برقم ) ( 3)
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وقحححححد جحححححاء الححححح م  الشحححححديد ملححححح  خحححححرم وتحححححرع اإلمحححححام خيطحححححب، رو  مسحححححلم يف  
 حان خيطححب  وسحلمصحلى اهلل عليحه  صححيحه مح  ححديث جحابر بح  عبححداهلل أن النحي

قائماً يوم اجلمعة، ف،اءت عحري مح  الشحام، فانفتحل النحاد إليهحا، ححىت   يبح  إال ا نحا 
ا  عشححححححر رجححححححاًل، ف ُنبلححححححس ذحححححح ه ا يححححححة الححححححال يف اجلمعححححححة:  ْ اااااا  

َ
ْو ا

َ
 أ

 
ْوا ِتَجااااااأَرْ

َ
ا َرأ

َ
َوِإذ

ٌ  ِماَ َ ْيا
َ
ِه خ

َّ
ْل َمأ ِعْنَد اال

ُ
أ ق أِئم 

َ
 َك ق

ُ
َرك

َ
ْيَهأ َوت

َ
ضُّ ا ِإا

َ
ف

ْ
اُه  ان

َّ
ِْ َواال َجاأَر ِ

ْ اِ  َوِماَ  ااِّج
َّ
اال

اِزِقيَنَ ٌُ اارَّ ْي
َ
خ

 
]77اجلمعة: [

(1). 

ورتححححب الشححححار  الفضححححل العظححححيم ملحححح  دنححححا محححح  اإلمححححام وأنصححححس ليححححتمك  محححح  
اسححتيعاب مححا يلقيححه اخلطيححب، رو  اإلمححام أ ححد يف مسححنده محح  حححديث أود بحح  أ  

يَققَو ذ الجذمذعقةم  فَقَغَدقَل أَحقدذكذَم  دمَيا َكقا َ »قحاث:  صحلى اهلل عليحه وسحلم أود أن الني
رأسققلذ واَتَتَدققَل  ققم تققدا أو امتكققَر   ققم ة َققا فاَسققَتَمَع وأَ َيققَت كققاَ  لققل مكققلِّ خذطَققوا 

يا  سنة      .(2)«وقيا م َسَنة    َخطااا َكيم
وذححححح ه األمحححححور السحححححابقة  لهحححححا مححححح  أجحححححل هتي حححححة السحححححامع، فعلحححححى اخلطيحححححب أن 

م ل لك، وليب ث  اية جهده على ضوء محا يح يت يستشعر أن ذ ا  له م  أجله فليهت
 التنبيه عليه، واإلشارة إليه.
خطب فالن ال ليقاث فالن خطيب مصقع، أو  -هلل تعاىل-فم  ذلك اإلخالص 

عنه حني دعا ربه خطبة عصماء.. وحنو ذلك، وايع إىل موسى ني اهلل فيما حكاه اهلل 

 أن يفهموا عنه ما يريد وحسب.فغاية مراده  ]هه [ ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ فقاث: 
ومنها أن يكون اخلطيب قدوة حسنة واذراً وباهناً وأن يصدق قوله فعله لتكون 

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ  خطبته أبلغ ت  رياً يف قلوب السامعني، قاث تعاىل:

                                           
 (.922برقم ) ( 1)

 ( وقاث حمققوه: حديث صحي .12121( برقم )42/92) ( 2)
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َسْ َنَ . وقاث تعاىل: ]الصن[ ھ ھ ه ھ ہ ہ ہ 
ْ
ن
َ
ِ َوت

ٌج ِب
ْ
أَس ِبأا ُمُروَن اانَّ

ْ
أ
َ
ت
َ
ْم  أ

ُ
ُفَسك

ْ
ن
َ
أ

 َنَ
ُ
ْعِقل

َ
 ت

َ
َل

َ
ف

َ
ِكَِّأَب أ

ْ
 َن اا

ُ
ِّْل

َ
ُِّْم ت

ْ
ن
َ
 .]11البقرة: [  َوأ

صحلى اهلل  أن النحي <رو  اإلمام أ د يف مسنده م  حديث أنس ب  مالك
َفااذهذمَ  »قاث:  عليه وسلم َلَة أذَسرمَ  مم  َعَلى قَقَو   تقذَقَرضذ شم  (1)ممَمَققارمي َ  َ َرَرتذ لَيقَ
قَن َأَاقلم القدُّ َقَيا َكقا ذوا يَقَأ ذرذوَ   مَن  َار    َبرميل؟ قَاَل: خذطََباءذ  م ءم يَا صم ْذَِ : َ َن َا فَققذَلتذ

لذوَ  اَلكمَتاَ  َأَفَم يَقَعقملذو َ   .(2)«النياَس مماَلبمرِّ َويَقَنَدَوَ  َأ َقفذَدهذَم َواذَم يَقتقَ
، وذ حححر بعحححب أذحححل العلحححم أن مححح  شحححرو  صححححتهما:  حححد اهلل، والشحححهادتني

والوصية بتقو  اهلل، واملوعظة وقحراءة  ،صلى اهلل عليه وسلم والصالة على رسوث اهلل
. ولألسحححن أن الحححبعب مححح  اخلطبحححاء خيتصحححر يف اخلطبحححة (3)شحححيء مححح  القحححرآن ولحححو آيحححة

الثانيحححة اختصحححاراً صحححالً وتصحححب  اخلطبحححة الثانيحححة ألفاوحححاً تحححردد وتعحححاد ويقتصحححر فيهحححا علحححى 
ال ختتلحن يف أصحل السحنة عح  األوىل، وينبغحي أن يتنبحه  الدعاء، محع أن اخلطبحة الثانيحة

 حح ا األمححر وينححو  اخلطيححب، فتححارة جيعححل اخلطبححة الثانيححة مكملححة للخطبححة األوىل، وتححارة 
مسحاوية  ححا، وتحارة أنقححل منهححا، وتحارة يف موضححو  آخحر،  ححل ذحح ا ال بح د بححه وإن مححا 

ا ذحححي السحححنة ومحححا خيشحححى ذحححو التحححبام هريقحححة واححححدة يفهحححم عامحححة النحححاد مححح  خال حححا أهنححح
 .(4)عداذا صالن  ا

والححدعاء يف آخححر اخلطبححة لححيس شححرهاً محح  شححروهها وال  ححان السححلن يواوبححون 
و ححححون الححححدعاء »عحححح  الححححدعاء يف آخححححر اخلطبححححة:  ~عليححححه، قححححاث الشححححيخ ابحححح  عثيمححححني

                                           
 يعل آالت القطع والقل. ( 1)

 ( وقاث حمققوه: حديث صحي .14411( برقم )19/422) ( 2)

ومح  أراد التفصحيل يف األقحواث واألدلحة فلرياجحع  تحاب الشحامل يف فقحه اخلطيحب واخلطبححة  ( 3)
 (.192-190للشيخ سعود الشرمي )ص

 (.404الشامل يف فقه اخلطيب واخلطبة للشيخ سعود الشرمي )ص( 4)
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ومححا  ،صححلى اهلل عليححه وسححلم للمسححلمني فيححه مصححلحة عظيمححة موجححودة يف عهححد النححي 
و  يفعله فل ه ذو السنة، إذ لو  حان  صلى اهلل عليه وسلم وجد سببه يف عهد الني

 فالبحد مح  دليحل خحاص يحدث علحى أن النحي ،صحلى اهلل عليحه وسحلم شرعاً لفعلحه النحي
 حححان يحححدعو للمسحححلمني، فحححإن   يوجحححد دليحححل خحححاص فإننحححا ال  صحححلى اهلل عليحححه وسحححلم

جلحائب، وحين ح  ال ن خ  بحه، وال نقحوث إنحه مح  سحن  اخلطبحة، و ايحة محا نقحوث إنحه مح  ا
يتخحح  سححنة راتبححة يواوححب عليححه، ألنححه إذا اختحح  سححنة راتبححة يواوححب عليححه فهححم النححاد أنححه 
سحححنة، و حححل شحححيء يوجحححب أن يفهحححم النحححاد منحححه خحححالل حقيقحححة الواقحححع، فإنحححه ينبغحححي 

 ه-. أ(1)«جتنبه
وأمححا التححبام  ثححري محح  اخلطبححاء بعححب األلفححاس يف اخلطبححة علححى سححبيل الد ومححة »

ن ذلححححك جيعححححل بعححححب السححححامعني يظحححح  أن ذحححح ه األلفححححاس محححح  صححححلب فححححال ينبغححححي. أل
اخلطبححة، أو أن اخلطبححة ناقصححة محح  دون إيرادذححا، ورمبححا حصححل النكححري محح  بعضححهم إذا 
تُرهبَ حححس لكثحححرة مداومحححة اخلطبحححاء عليهحححا، فمححح  تلحححك األلفحححاس علحححى سحححبيل املثحححاث ولحححيس 

ة يسححتعي  بححاهلل محح  احلصححر: اختتححام آخححر اخلطبححة األوىل بليححة، وقبححل أن خيححتم هبحح ه ا يحح
 الشيطان الرجيم، يف حني أنه ال يستعي  باهلل يف إيراد  ريذا م  ا يات.

ومنها املواوبة على ختم اخلطبة األوىل بقوث: أقوث قحو  ذح ا وأسحتغفر اهلل   
 ولكم.

يف آخححر اخلطبححة علححى  صححلى اهلل عليححه وسححلم ومنهححا األمححر بالصححالة علححى النححي
 سبيل الد ومة.
ث بعضحححهم يف آخحححر اخلطبحححة الثانيحححة علحححى سحححبيل الد ومحححة: عبحححاد اهلل، ومنهحححا قحححو 

 اذ رو اهلل العظيم اجلليل ي  ر م، واشكروه على نعمه يبد م.. إخل.
َسحانهب َوإهبيتَحاءهب  : على قراءة قوله تعاىلومنها املواوبة  ثهب َواإل هبح  إهبنو اللوَه يَ  ُمُر بهبال َعد 

                                           
للتفصيل يف مسائل الدعاء يراجع  تحاب الشحامل يف ( باختصار و 6/90الشرح املمتع )( 1)

 (.269-219فقه اخلطيب واخلطبة للشيخ سعود الشرمي )ص
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َشاءهب َوال ُمن َكرهب َوال بَحغ يهب يَعهبُظُكم  َلَعلوُكحم  تَح َ وُرونَ ذهبي ال ُقر ََب َويَحنح َهى َع هب ال    النححل: [  َفح 

 يف آخر اخلطبة الثانية. .]01
فالحح ي ينبغححي للخطيححب أن ينححو  يف مثححل ذحح ا، لحح ال يظحح  النححاد أن ذحح ا محح  
الواجب، بل لو ترع السنة أحياناً إذا و  بعب الناد م  خحالث املواوبحة عليهحا أهنحا 

فإنححه إذا : »~، فححإن ذحح ا الححلع يكححون مسححتحباً، قححاث شححيخ اإلسححالم ابحح  تيميححةواجبححة
و  العامة أن املواوبحة علحى قحراءة السح،دة، واإلنسحان يف ف،حر اجلمعحة مح  الواجحب، 

 .(2)(1)«فإنه يستحب تر ها أحياناً إلزالة اللبس
ومنها مغايرة بعب اخلطباء صحوته عنحد تحالوة ا يحات مح  القحرآن لنسح  صحوته 

  وعظه وخطبه.يف
وذحح ا   يعححرل عحح  السححالفني وال : »~قححاث الشححيخ بكححر بحح  عبححداهلل أبححو زيححد

األئمححة املتبححوعني، وال جتححده لححد  أجححالء العلمححاء يف عصححرنا، بححل يتنكبونححه، و ثححري محح  
السحححامعني ال يرتضحححونه، واألمبجحححة صتلفحححة، وال عححح ة بالفاسحححد منهحححا،  محححا أنحححه ال عححح ة 

 .(3)«األمة وسلفها باملخالن لطريقة صدر ذ ه
   

واحلمد هلل رب العاملني وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه 
 أمجعني.

 

 

 (4) (4اجلمعة: فوائد وتنبيهات رقم )خطبة 

احلمد هلل، والصالة والسحالم علحى رسحوث اهلل، وأشحهد أن ال إلحه إال اهلل وححده 
 .ال شريك له، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله وبعد.

                                           
 (.42/402جمو  الفتاو  ) ( 1)

 (.404-400الشامل يف فقه اخلطيب واخلطبة للشيخ سعود الشرمي )ص ( 2)

 (.240انظر: تصحي  الدعاء للشيخ بكر ب  عبداهلل أبو زيد )ص ( 3)

 اجمللد الثام  م  موسوعة الدرر.م   ( 4)
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فاستكمااًل للحديث الساب  ع  مكانحة خطبحة اجلمعحة وت  ريذحا يف النحاد ومحا  
ينبغحححي للخطيحححب أن يت،نبحححه، ومححح  ذلحححك أن  حححرص علحححى موافقحححة السحححنة يف خطبتحححه 

 وذلك با يت:
تقصححححري اخلطبححححة: رو  مسحححححلم يف صحححححيحه محححح  ححححححديث أ  وائححححل قحححححاث: -7

، لقد أبلغحس وأوجحبت، فلحو  خطب عمار ف وجب وأبلغ، فلما نبث قلنا: يا أبا اليقظان
 دم ي »يقححححوث:  صححححلى اهلل عليحححه وسححححلم  نحححس تنفسححححس  فقحححاث: إين يعححححس رسحححوث اهلل

ققنَ  َ ةمنيققة   خذَطَبتمققلم  َوقمَيققرَ  الريصذققلم  َصققَمام  إذققولَ  ققلم   م ققرذوا الييققَمَا  فَققَأإميلذوا فمَقهم  َوَأَقيم
َحًرا اَلبَقَيا م   منَ  َودم ي  اَلخذَطَبَة     .(1)«سم

 َكققققا َ »بحححو داود يف سححححننه مححح  حححححديث جحححابر بحححح  يححححرة السحححوائي قححححاث: رو  أ
 اذقققني  دم يَمقققا اَلجذمذَعقققةم  يَققققَو َ  اَلَمَوعمظَقققةَ  يذطميقققلذ  َِ  صقققلى اهلل عليقققل وسقققلم الليقققل َرسذقققولذ 
يَرات   َكلمَمات    .(2)«َيدم
 صلى اهلل عليحه وسحلم رفع الصوت يف اخلطبة على حنو ما  ان عليه الني-1

والصححراا املفححب  الحح ي يحح ذب بمححاث اخلطبححة ووقعهححا يف نفححس املسححتمع، دون التشححنج 
صححلى  رو  مسححلم يف صحححيحه محح  حححديث جححابر بحح  عبححداهلل قححاث:  ححان رسححوث اهلل

إذا خطب ا رت عيناه، وعال صوته، واشتد  ضبه حىت   نحه منح ر  اهلل عليه وسلم
 قاث الشاعر:. »(3)«َوَ دياكذمَ  َصبيَحكذمَ » جي  يقوث:

 

ققققققققققإيا  ودي  ا َخطََبققققققققققَت فَلمَلمنَققققققققققاَ ممرمام
 

 تَعقققققققققرذو النيقققققققققَد  ولملقذلذقققققققققو  مذَكقققققققققاءذ  
 

 

 (4)« محا أنحه ال يححراد بحه أن يكححون ا حرار العححني وشحدة الغضححب يف  حل شححيء  

                                           
 (.929برقم ) ( 1)

 (.909( وحسنه األلباين يف صحي  سن  أ  داود برقم )1100برقم ) ( 2)

 (.920برقم ) ( 3)

 (.440الشامل يف فقه اخلطيب واخلطبة )ص ( 4)
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ذ ا حكم احمل ر واملن ر، وأن تكحون حر حات الحواعظ واملح  ر »قاث القاضي عياض:  
مطحاب  لحه ححىت ال يح يت بالشحيء وحاالته يف وعظه عسب الفصحل الح ي يحتكلم فيحه و 

وضده، وأما اشتداد  ضبه فيحتمل أنه عند هنيه ع  أمر خولن فيه شحرعه، أو يريحد 
 .(1)«أن صفته صفة الغضبان عند إن اره

وعلححى اخلطيححب أن ُيَضححمَِّ  خطبتححه ا يححات القرآنيححة، واألحاديححث النبويححة، -4
م اإلنشائي املنمح ، والسح،ع واحلكم امل  ورة ع  السلن الصاحل، واالبتعاد ع  الكال

املتكلن إال ما البد منه، فت  ري النصوص الشرعية أبلغ يف القلوب وأبقى أ حراً، وأدوم 
صححلى اهلل عليححه  وقححد  ححان النححيذ ححراً، ومححا سححواذا فإنححه وإن أ ححر نوعححاً مححا فححال بقححاء لححه، 

ذشححام بنححس حار ححة بحح  خيطححب بححالقرآن، رو  مسححلم يف صحححيحه محح  حححديث أم  وسححلم

صحححلى  إال عحح  لسحححان رسححوث اهلل. ]ق[ ٻ ٻ ٻ ٻٱ  نعمححان قالحححس: مححا أخححح تال

ومحح  ت مححل »، (2)يقراذححا  ححل يححوم مجعححة علححى املنحح  إذا خطححب النححاد اهلل عليححه وسححلم
وُخطححب أصحححابه، وجححدذا  فيلححة ببيححان ا ححد   صححلى اهلل عليححه وسححلم ُخطححب النححي

ليحة، والحدعوة إىل اهلل، والتوحيد، وذ ر صفات الرب جل جاللحه، وأصحوث اإل حان الك
الال اببه إىل خلقه وأيامه الال ختوفهم م  ب سحه، واألمحر بح  ره  -آالئه تعاىل-وذ ر 

وشحححكره الححح ي  بحححبهم إليحححه، فيححح  رون مححح  عظمحححة اهلل وصحححفاته وأيائحححه، محححا  ببحححه إىل 
خلقححه، ويحح مرون محح  هاعتححه وشححكره وذ ححره مححا  بححبهم إليححه، فينصححرل السححامعون وقححد 

حححبهم، مث هححاث العهحد، وخفححي نححور النبححوة، وصحارت الشححرائع واألوامححر رسححوماً أحبحوه وأ
تقححام محح   ححري مراعححاة حقائقهححا ومقاصححدذا، ف عطوذححا صححورذا، وزينوذححا مبححا زينوذححا بححه، 
ف،علوا الرسوم واألوضا  سنناً ال ينبغي اإلخالث هبا، وأخلوا باملقاصحد الحال ال ينبغحي 

،يع والفقر، وعلم البديع، فحنقل بحل َعحدهبم ححظ  اإلخالث هبا، فرصوعوا اخلطب بالتس

                                           
 (.2/229إ ماث املعلم بفوائد مسلم ) ( 1)

 (.902برقم ) ( 2)
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  .(1) «القلوب منها، وفات املقصود هبا 
يف هحابع اخلطحب  ~ن القحيمذح ا محا قالحه اإلمحام ا»الفحوزان:  قاث الشيخ صحاحل

يف عصره، وقد زاد األمر على ما وصن، ححىت صحار الغالحب علحى اخلطحب اليحوم أهنحا 
طبححاء جيعححل اخلطبححة   هنححا موضححو  إنشححاء حشححو محح  الكححالم قليلححة الفائححدة، فححبعب اخل

مدرسححي يرجتححل فيححه مححا حضححره محح  الكححالم مبناسححبة وبححدون مناسححبة، حححىت إن بعضححهم 
يهمل شرو  اخلطبة، أو بعضها، وال يتقيد بضوابطها الشرعية، فهبطوا باخلطحب إىل 
 ذ ا املستو  ال ي   تعد معه مؤديحة للغحرض املطلحوب مح  التح  ري، والتح  ر والفائحدة،
وبعحححب اخلطبحححاء يقححححم يف اخلطبحححة مواضحححيع ال تتناسحححب محححع موضحححوعها، ولحححيس مححح  

 احلكمة ذ رذا يف ذ ا املقام، وقد ال يفهمها  الب احلضور.
}َلَقققَد َكققاَ   فيححا أيهححا اخلطبححاء، عححودوا باخلطبححة إىل ا ححدي النبححوي، قححاث تعححاىل:

قَر َويََكقَر الليقَل  َلكذَم فمق  َرسذقولم الليقلم أذَسقَوا  َحَدقَنة  لمَمقَن َكقاَ  يقَ  َرصذقو الليقَل َواَليَققَوَ  اآَلخم
. ر ححبوا موضححوعاهتا علححى نصححوص محح  القححرآن والسححنة الححال [17]األحححباب:  َكنميققًرال

تتناسب محع املقحام، َضحمِّنوذا الوصحية بتقحو  اهلل واملوعظحة احلسحنة، عحاجلوا هبحا أمحراض 
قححرآن العظححيم الحح ي بححه جتمعححاتكم ب سححلوب واضحح  صتصححر، أ ثححروا فيهححا محح  قححراءة ال

 .(2)«حياة القلوب، ونور البصائر
وعلى اخلطيب إعداد اخلطبة مسحبقاً، وإعحادة النظحر فيهحا حينحاً بعحد ححني، -1

ووعححظ اخلطيححب نفسححه  طبتححه، فححإن إعححداد اخلطبححة محح  األمهيححة مبكححان  مححا يفهححم محح  
أي « لققققققد زورت كلمقققققات أعجبتنققققق »تصحححححري  عمحححححر يحححححوم السحححححقيفة، حيحححححث قحححححاث: 

حضححرهتا وأعححددهتا، فقححاث   أبححو بكححر: علححى رسححلك يححا عمححر، واهلل مححا تححرع محح   لمححة 

                                           
 (.210-1/209زاد املعاد الب  القيم ) ( 1)

 ( للشيخ صاحل الفوزان )بتصرل(.1/421امللخل الفقهي ) ( 2)

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/


 
 

 

 خطبة الجمعة فوائد وتنبيهات
 www.alukah.net  

  .(1)أع،بتل يف تبويري إال قاث يف بديهته مثلها أو أفضل منها 
فه ا علم امللهم، وعمر سفري قري  يف اجلاذليحة، وملهحم وحمحد   يف اإلسحالم 

ل فإنحححححه ال يسحححححلم مححححح  يحححححبور  لمحححححات يواجحححححه هبحححححا املوقحححححن، فمححححح    يبحححححاث هبححححح ا العمححححح
 .(2)الفشل

وبعب اخلطبحاء ذحداذم اهلل ينقحل اخلطبحة مح   حريه دون تفهحم وإدراع، وأعظحم 
محح  ذلححك محح  يقطححع الورقححة قبححل اخلطبححة بوقححس يسححري محح  أي  تححاب تيسححر لححه، أو أي 

 موقع م  املواقع اإللكلونية.
جلمحل وعليه أن خيتار العبارات الفصيحة الواضححة الحال يفهمهحا السحامع وا-5

 القصرية الال يدرع فهمها.
وعليحححه أن  حححرص علحححى صححححة إوهحححار احلحححرول، مث قحححوة التعبحححري، واختيحححار  -6

 ، والت ت ة.(3)األلفاس املؤ رة، وأن جيتنب اللتغ
أن يكححون متفححاعالً مححع خطبتححه متححدبراً ملححا يقححوث، مؤمنححاً بفكرتححه و احححه،  -1

 ا.فإن ذلك م  أعظم أسباب  اح خطبته وت  ر الناد هب
أن يلقيهححا إلقححاء مفصححاًل، فيقححن علححى معححاين مجححل ا يححات، ويفصححل بححني -8

 محا  صلى اهلل عليحه وسحلم ا ية واحلديث، وبني مجلة وأخر ، فقد  ان ذدي الني
ُذ  لَقققوَ  الَحقققدمي   يذَحقققدِّ ذ »يف الصححححيحني مححح  ححححديث عائشحححة أنحححه  حححان   اَلَعقققاةُّ  َعقققدي

ُذ   .(4) سرد م، وقالس   يك  يسرد احلديث  «أَلََحَيا
 أن يبنيو ما يشكل م  الكلمات، أو معاين النصوص الال يضطر إىل ذ رذا.-0

                                           
 (.2920صحي  البخاري برقم ) ( 1)

 ( بتصرل.226أصوث اخلطابة واإلنشاء للشيخ عطية سا ، )ص ( 2)

 اللتغ: ذو تغيري بعب احلرول  الراء بنطقها  يناً أو ياء أو بينهما. ( 3)

 (.4292رقم )(، وصحي  مسلم ب2629برقم ) ( 4)
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أن يضححححرب األمثححححاث املقربحححححة للمعححححاين دون  لححححو، فإنحححححه ينبغححححي أن ترتكححححب مجيحححححع -71 
اخلطحححب علحححى تعظحححيم اهلل وإجاللحححه، وذ حححر  ادححححه، و حححده، و ،يحححده، والثنحححاء عليحححه، 

َوَربوححَك  :يف أوث مححا أنححبث إليححه، فقححاث تعححاىل وسححلمصححلى اهلل عليححه  وهبحح ا أمححر اهلل نبيححه
 .]1املد ر: [  َفَكبحِّر  

أمححا املوضححوعات الححال ينبغححي للخطيححب أن  ححرص عليهححا، فقححد قححاث ابحح  -77
إمنححححا ذححححي تقريححححر ألصححححوث  صححححلى اهلل عليححححه وسححححلم و حححح لك  انححححس خطبتححححه: »~القححححيم

ئحه، وذ حر اجلنحة والنحار، ومحا اإل ان، مح  اإل حان بحاهلل، ومالئكتحه، و تبحه، ورسحله، ولقا
أعححد اهلل ألوليائححه وأذححل هاعتححه، ومححا أعححدو ألعدائححه وأذححل معصححيته، فححيمأل القلححوب محح  
خطبتحححه إ انحححاً وتوحيحححداً، ومعرفحححة بحححاهلل وأيامحححه، ال  خطحححب  حححريه الحححال إمنحححا تفيحححد أمحححوراً 
 مشححل ة بححني اخلالئحح ، وذححي النححوح علححى احليححاة، والتخويححن بححاملوت، فححإن ذحح ا أمححر ال
ُل يف القلب إ اناً بحاهلل، وال توحيحداً لحه، وال معرفحة خاصحة بحه، وال تح  رياً ب يامحه،  ُ صهب
وال بعثاً للنفود على حمبته والشوق إىل لقائه، فيخرم السامعون و  يستفيدوا فائحدة، 
 ري أهنم  وتون، وتقسوم أموا م، ويُبلي اللاب أجسامهم، فيا ليس شحعري أي إ حان 

 .(1)«؟ وأي توحيد ومعرفة وعلم نافع حصل به؟حصل هب ا
و ححالم ابحح  القححيم حممححوث علححى ذ ححر املححوت جححرداً، أمححا ربطححه مبححا أمححر اهلل بفعلححه، 

 –  م الليقآياتم ةم َأَكنمرذوا يمَكقَر َاقا» صلى اهلل عليه وسحلم: أو تر ه فهو أمر حممود، قاث
 .(2)«يعل املوت
فحححححراد، وإصحححححالح األسحححححر، ولححححح لك ينبغحححححي للخطيحححححب أن يعمحححححل إلصحححححالح األ»

والبيوت، مث يبحث يف اإلصالح العحام، ويبحدأ يف  حل ذلحك مبحا بحدأ اهلل بحه مح  اقيح  
بل يححبهم يف فعححل الفححرائب، وتححرع التوحيحد، وتثبيححس اإل ححان يف القلححوب، مث يعححظ النححاد 

                                           
 (.1/209زاد املعاد ) ( 1)

(، وقححاث ذحح ا حححديث حسحح  صحححي   ريححب، وصححححه 4200سححن  اللمحح ي بححرقم ) ( 2)
 (.1900( برقم )4/422األلباين يف صحي  سن  اللم ي )
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املنححاذي، واحملرمححات، وبيححان ذلححك ال بيححان الفقيححه الحح ي يعححدد الشححرو ، واألر ححان، والسححن ،  
واملكروذات، بل بيان املرشد ال ي ي  ر صاحل األعماث، وما فيها م  الفضائل، وما أُعدو 

، يلتححححححب عليهححححححا محححححح  العقوبححححححات الدنيويححححححة ححححححا محححححح  األجححححححور، واألعمححححححاث السححححححي ة ومححححححا 
 . (1)«واألخروية

وعلححى اخلطيححب أن يت،نححب توجيححه اخلطححاب للسححامعني حححاث ذ ححر مححا يحح م محح  
اهبحة املحدرد لطالبحه، واألفضحل أن يقحوث  حم: إن  ثحرياً األمور، وعليه أال خيحاهبهم ص

منكم يعرل ذ ا األمر، وإمنا أردت الت  ري، وعليه أن جيتنحب األحاديحث املوضحوعة، 
والضعيفة، والقصل اخلرافية، أو الال   تو  ، أو فيها  رابحة، أو  ح ب، أو بحلع محا 

 ال يدر ه عامة السامعني.
 .(2)عرفون، أابون أن يك ب اهلل ورسوله: حد وا الناد مبا ي<قاث علي

وقححاث ابحح  مسححعود: مححا أنححس مبحححد  قومححاً حححديثاً ال تبلغححه عقححو م، إال  ححان 
 .(3)لبعضهم فتنة

ومححح  أوجحححب مححححا جيحححب اجتنابححححه محححا يفعلحححه بعححححب اخلطبحححاء محححح  إلقحححاء الط ححححرل 
 املضحكة يف اخلطبة وخيشى أن يكون ذ ا مفسداً  ا.

الال تدث على املنكر، واملواقن الال فيها إشحاعة وعليه أن جيتنب املوضوعات 
 الفواح  وإن و  أن ذلك مؤ ر يف السامعني.

وعليه أن جيتنحب احلحديث عح  موضحوعات  ثحرية يف خطبتحه، فحبعب اخلطبحاء »
خيححوض يف اخلطبححة الواحححدة يف  ححل شححيء يتنقححل محح  موضححو  إىل موضححو ، فححال يححويف 

                                           

  ~.مقتضب م   الم الشيخ علي الطنطاوي ( 1)

ذيحححة أن ال صححححي  البخحححاري،  تحححاب العلحححم، بحححاب مححح  خحححل العلحححم قومحححاً دون قحححوم  را (2)
   يفقهوا.

  (.42مقدمة صحي  مسلم يف باب النهي ع  احلديث بكل ما يع )ص( 3)
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معة الثانية عاد إىل مثحل محا  حان منحه موضوعاً منها حقه م  البحث، فإذا جاءت اجل 
يف اجلمعحة األوىل، فتكححون اخلطحب  لهححا متشحاهبة متما لححة، و لهحا ال خيححرة  حا وال خيححرم 

جحححل أو  –السححامع لححه بنتي،حححة عمليححة، ولححو أن اخلطيحححب اقتصححر علححى موضحححو  واحححد 
فحححتكلم فيحححه و  جيححححاوزه إىل  حححريه لكحححان خلطبتحححه معححح ، وألخحححح   –دق،  ححح  أو صحححغر 

امع منهححححا عحححح ة، وحصححححل منهححححا فائححححدة، إال إذا دعححححس احلاجححححة إىل ذلححححك  مححححا يف السحححح
 يف ح،ة الودا . صلى اهلل عليه وسلم خطبته

وم  ذلك أن بعضهم يريد أن يصحل  الحدنيا  لهحا  طبحة واححدة، فحال خياهحب 
الناد على قدر عقو م، وال يكلمهم على مقتضى أحوا م، وال يسحري هبحم يف هريح  

 .(1)«خطوة، بل يريد أن يبلغوا الكماث بقفبة واحدةالصالح خطوة 
وعلححى اخلطيححب أن جيتنححب التكل ححن يف اإللقححاء، والتشححد ق يف األلفححاس، وخححري 

 حره املتشحدقني  صحلى اهلل عليحه وسحلم اإللقاء ما  ان هبيعياً ال تكل ن فيه، والرسوث
اث النحححووي: وذمهحححم، و ححح لك يبتعحححد عححح  التمطحححيو، وتلححححني اخلطبحححة والحححل  فيهحححا، قححح

 .(2)«يستحب  ون اخلطبة فصيحة، بليغة، مرتبة، مبينة م   ري  طيو، وال تقعري»
وال  د الكلمات محداً جيحاوز احلحد، و حلز عح  التغحل وتقطيحع »وقاث البغوي: 

 .  (3)«الكالم
 ،صحححلى اهلل عليحححه وسحححلم وعلحححى اخلطيحححب أن يتححح  ر أنحححه يقحححوم مقحححام الرسحححوث»

عليححححه أن يبححححني حكححححم اهلل فقححححو ال آراءه ذححححو وخطححححرات ويححححتكلم بلسححححان الشححححر ، وأن 
ذذنححه، و ححرص علححى رضححا اهلل وحححده ال علححى رضححا النححاد، وال يتبلححن إىل أحححد، وال 

 .(4)«جيعل اخلطبة وسيلة إىل الدنيا وسبباً للقبوث عند أذلها

                                           
 ( بتصرل.101الطنطاوي )ص فصوث إسالمية، للشيخ علي ( 1)

 (.2/269اجملمو  ) (2)

 (.4/224الته يب ) ( 3)

 ( بتصرل.102فصوث إسالمية للشيخ علي الطنطاوي )ص ( 4)
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وعليححححه أن يبتعححححد عحححح  اخلالفححححات الفقهيححححة، ويقتصححححر علححححى املسححححائل الواضحححححة  
والتحح  ري، فححإذا  خيححرم باخلطبححة عحح  أصححل موضححوعها وذححو الححوعظ ب دلتهححا الشححرعية، وال

 التشريع.احتام إىل ذ ر حكم م  أحكام الفقه بنيو احلكمة يف ذلك 
 

 تنبيهات:
إن  ححححان اخلطيححححب لديححححه القححححدرة علححححى االرجتححححاث والتحححححد  بطالقححححة دون -7»

عات  التلعحححثم، واللحححح  يف اللغحححة، وتكحححرار الكحححالم، واخلحححروم عححح  املوضحححو  إىل موضحححو 
صحلى   ثرية، فال شك أن االرجتاث أفضل وأقو  ت  رياً يف السامعني، وذحو فعحل النحي

وخلفائححه ومحح  جححاء محح  بعححدذم، أمححا إن  ححان األمححر  ححري ذلححك فححإن  اهلل عليححه وسححلم
اإللقحححححححاء بحححححححالورق ذحححححححو األنفحححححححع ححححححححىت ال يحححححححبث اخلطيحححححححب، أو يلحححححححح ، أو خيحححححححرم عححححححح  

 .(1)«املوضو 
تفات اخلطيب  يناً ومشااًل، رو  اللمح ي األصل يف خطبة اجلمعة عدم ال-1

صححلى اهلل عليححه  الليققل َرسذققولذ  َكققا َ قححاث:  <يف سححننه محح  حححديث عبححداهلل بحح  مسححعود
َنبَقرم  َعلَقى اَسقتَقَوى دمَيا وسلم ُذ  اَلمم نَقا اَسقتَقَقبَقَلَنا وال أححب »، قحاث الشحافعي: (2)مموذصذوام

ال يسححمع أحححد الشححقني نححه إن  ححان أن يلتفححس  ينححاً وال مشححاالً ليسححمع النححاد خطبتححه، أل
إال خفحي  المحه علحى الناحيحة إذا قصد بوجهه تلقاءه فهو ال يلتفس ناحية يسمع أذلها 

 .(3)«الال ختالفها مع سوء األدب م  التلفس
وقحححد ذ حححر ابححح  قدامحححه و حححريه أن مححح  سحححن  اخلطبحححة أن يقصحححد اخلطيحححب تلقحححاء 

، وألنه أبلغ يف يحا  النحاد،  ان يفعل ذلك صلى اهلل عليه وسلم وجهه، ألن الني

                                           
 (.100-102لشيخ سعود الشرمي )صالشامل يف فقه اخلطيب، ل ( 1)

 (. 240( برقم )1/160(، وصححه األلباين يف صحي  اللم ي )609برقم ) ( 2)

 (.1/222الشافعي يف األم ) ( 3)
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 .(1)ا خروأعدث بينهم، فإنه لو التفس إىل أحد جانبيه ألعرض ع  اجلانب  
األصحححل يف خطبحححة اجلمعحححة عحححدم اريحححك اليحححدي ، فحححإن ذلحححك   يثبحححس عححح  -4

لححيس يف السححنة أن  ححرع : »~قححاث الشححيخ ابحح  عثيمححني ،صححلى اهلل عليححه وسححلم النححي
 أهنحححم يفعلحححون ذلحححك.. إىل أن قحححاث: أمحححا خطبحححة يديحححه وإن  حححان بعحححب اخلطبحححاء بلغحححل

اجلمعة فإن املغلب فيها التعبد، و  ا أنكر الصحابة على بشر بح  محروان حيحث رفحع 
يديه يف الدعاء، مع أن األصل يف الدعاء رفع اليدي  فال يشر  فيها إال ما جحاء عح  

احلر حححة  . وبححح لك يتضحح  أن األصححل يف اليححدي  عححدم(2)صححلى اهلل عليححه وسححلم  النححي
 بالنسبة خلطبة اجلمعة، وأنه ال يشغلها أو يشغل إحدامها إال يف األمور التالية:

 ححان  صححلى اهلل عليححه وسححلم أن يشححري بالسححبابة حححاث الححدعاء، فقححد  بححس أن النححي -أ
يفعححل ذلححك، فقححد رو  مسححلم يف صحححيحه محح  حححديث عمححارة بحح  رايبححة قححاث: رأ  

، فقحححاث: قحححبو  اهلل ذحححاتني اليحححدي ، لقحححد رأيحححس بشحححر ابححح  محححروان علحححى املنححح  رافعحححاً يديحححه
محححا يبيحححد علحححى أن يقحححوث بيحححده ذكححح ا وأشحححار بإصحححبعه  صحححلى اهلل عليحححه وسحححلم رسحححوث اهلل
 . (3)املسبحة

أن  سك العصا بإحد  اليحدي  علحى القحوث بسحنيتها، و سحك بحاألخر  الورقحة  -ب
 إن  ان  ري مرجتل، أو  سك عرل املن .

صححلى اهلل عليححه  ن  ثححل بيديححه عحح  شححيء مححا،  مححا  ححان النححيإذا أراد اخلطيححب أ -م
يفعححل حينمححا قححرن بححني السححبابة والوسححطى يف خطبتححه،  مححا يف احلححديث الحح ي  وسححلم

ويقرن بحني أصحبعيه «مذعنمتذ َأ َا َوالدياَعَة َكَهاتَينم »رواه مسلم يف صحيحه وفيه يقوث: 

                                           
 (.2/109املغل ) ( 1)

 (.6/96الشرح املمتع ) ( 2)

 (.902برقم ) ( 3)
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  .(2)(1)«السبابة والوسطى 
أن يحححا  اخلطبحححة لححححيس لل  حححة فقحححو، بححححل لالتعحححاس هبححححا علحححى املصحححلني أن يعلمححححوا -1

 .(3)والعمل مبا يتعلمه منها، واحلكمة ضالة املؤم  ي خ ذا م  حيث وجدذا
عح   ~بعب اخلطباء يبحدأ اخلطبحة قبحل دخحوث الحبواث، وقحد ُسح ل الشحيخ ابح  بحاز -5

األفضل بعد البواث خروجحاً مح  خحالل »صالة اجلمعة قبل زواث الشمس، ف جاب: 
علمححاءأل ألن أ ثححر العلمححاء يقولححون البححد أن تكححون صححالة اجلمعححة بعححد الححبواث، وذحح ا ال

ذححو قحححوث األ ثحححري ، وذذحححب قححوم مححح  أذحححل العلحححم إىل جوازذححا قبحححل الحححبواث يف السحححاعة 
السادسة، وفيه أحاديث وآ ار تدث على ذلك صحيحه فإذا صلى قبل الحبواث بقليحل 

الححبواث عمححالً باألحاديححث  لهحححا،  فصححالته صحححيحة، ولكحح  ينبغححي أال تفعححل إال بعححد
وخروجححاً محح  خححالل العلمححاء وتيسححرياً علححى النححاد حححىت  ضححروا مجيعححاً، وحححىت تكححون 

 . أه (4)«الصالة يف وقس واحد، ذ ا ذو األوىل واألحو 
بعدم جواز صالة املرأة يف بيتها صحالة الظهحر يحوم اجلمعحة  ~وأفىت الشيخ اب  عثيمني

طيحححب، وذحححو يحححدخل قبحححل الحححبواث  محححا يفعحححل بعحححب إذا  انحححس تصحححلي عنحححد دخحححوث اخل
أل ولحح لك ينبغححي للخطيححب أال يتسححاذل يف الححدخوث قبححل الححبواث ملححا يلتححب (5)اخلطبححاء

عليحححه مححح  صحححالة املحححرأة، واملحححريب، و حححريذم مححح  أصححححاب األعححح ار قبحححل الوقحححس، وملحححا 
يلتححب عليححه محح  مفاسححد أخححر ،  فححت  بعححب احملححاث الت،اريححة قبححل خححروم النححاد محح  

  جلمعة ع،ة أهنم صلوا اجلمعة مع املس،د الفالين وذو خيطب قبل البواث.صالة ا
 

                                           
 (.920برقم ) ( 1)

 (.422-424الشامل يف فقه اخلطيب واخلطبة )ص ( 2)

 (.106فصوث إسالمية، للشيخ علي الطنطاوي )ص ( 3)

 (.294-14/291فتاو  ومقاالت، للشيخ عبدالعبيب ب  باز~ ) ( 4)

 فتاو  صوتية للشيخ اب  عثيمني يف برنامج نور على الدرب. ( 5)
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واحلمد هلل رب العاملني وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه  
 أمجعني.
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 اخلا حححة 

 فضل التبكري إىل الصلوات

 (1)فضل التبكري إىل الصلوات
 

 

علحى نبينحا حممحد وعلحى آلحه وصححبه  احلمحد هلل رب العحاملني، والصحالة والسحالم
اهلل وحححححده ال شحححححريك لححححه، وأشحححححهد أن حممححححًدا عبحححححده  أمجعححححني، وأشححححهد أن ال إلحححححه إال

 ورسوله، وبعد:
ححح فحححإن مححح  فضحححل ر  حححم مححح  الطاعحححات والعبحححادات محححا اهلل ور تحححه بعبحححاده أن يسو

يتقربححححون هبححححا إليححححه سححححبحانه، ومحححح  تلححححك الطاعححححات والقربححححات التبكححححري إىل الصححححلوات 
 مس الال جعله  بفضله مخًسا يف العمل، ومخسني يف األجر والثواب.اخل

اخلمس م  الطاعات الال  فل عنها  ثحري مح  املصحلني  الصلواتوالتبكري إىل 
 يف ذ ا البمان، فال  ضرون إال عند اإلقامة، أو بعد الشرو  يف الصالة.

الصحححالة، ولقحححد ضحححرب سحححلفنا الصحححاحل أرو  األمثلحححة، وأصحححدقها يف التبكحححري إىل 
محححا دخحححل وقحححس صحححالة ححححىت أشحححتاق إليهحححا، ومحححا أقيمحححس : »<بححح  ححححام يقحححوث عحححدي

محا أذن املحؤذن : »قحاث ربيعحة ابح  يبيحد، (2)«الصالة منح  أسحلمس إال وأنحا علحى وضحوء
لصححححححالة الظهححححححر منحححححح  أربعححححححني سححححححنة إال وأنححححححا يف املسحححححح،د، إال أن أ ححححححون مريضححححححاً أو 

 .(3)«مسافراً 
 .(4)«يف احلرص على اخلريذك ا  ان السلن »قاث ال ذي: 

                                           
 م  موسوعة الدرر. 2-1م  اجمللد  ( 1)

 (.2/122سري أعالم النبالء ) ( 2)

 (.6/420سري أعالم النبالء ) ( 3)

 (.4264( برقم )2/212( وحسنه األلباين يف صحي  سن  اللم ي )421برقم ) ( 4)
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صححلى اهلل عليححه  رو  اللمحح ي يف سححننه محح  حححديث أنححس بحح  مالححك أن النححي 
 كذتمبَقتَ  اأَلذولَقى  التيَكبميقَراَ  يذَدرم ذ  َصَماَعة   فم  يَقَوً ا َأَرمَعمينَ  هلل َصليى َ نَ »قاث:  وسلم
 .(1)«َفا م النقِّ   منَ  َومَقَراَءا   النيارم   منَ  مَقَراَءا   مَقَراَءتَا م  َللذ 

 

 وم  فضائل التبكري إىل الصلوات:
 ًِ اسحححتغفار املالئكحححة ملححح  ينتظحححر الصحححالة، و ونحححه يف حكحححم املصححححلي، رو   :أو

صححلى اهلل عليححه  أن النححي <البخححاري ومسححلم يف صحححيحيهما محح  حححديث أ  ذريححرة
ُذ تذَيققققلِّ  َعلَققققى َأَحققققدمكذمالقققققَممَ »قححححاث:  وسححححلم ُذ َ ققققا لَققققم َ ققققا َةاَ  فمقققق   ذَيققققمي  (2)ئمَكَة

 َِ  ا  َ ققا َةاَ ققتم يَقققَإالذ َأَحققدذكذم فمقق  َصققمَ  يذَحققدمَ   الليهذققمي اَتفمققَر لَققلذ  الليهذققمي اَرَحَمققلذ  
َِ الييمَ  ِي  اذ َتَحبمدذلذ   َُ دمَلى َأَالملم دم َقلم  .(3)«اذ الييمَ  يََمنَقعذلذ َأ  يَقنقَ

والثحححواب اجلبيحححل،  إدراع الصحححن األوث، ومحححا فيحححه مححح  الفضحححل العظحححيم،  ا يًقققا:
: قحاث صحلى اهلل عليحه وسحلم أن النحي <رو  البخاري ومسلم مح  ححديث أ  ذريحرة

ِي » ققدذوا دم َأَ  َيَدققَتهممذوا  لَققَو يَقَعلَققمذ النيققاسذ َ ققا فمقق  النِّققَداءم َوالييققمِّ اأَلويلم   ذققمي لَققَم َيجم
 َِ َِ َستَقَهمذوا  َوَلَو يَقَعَلمذوَ  َ ا فم  التقيَهجم َعَلَيلم  َسَتبَققذوا دملََيقلم  َولَقَو يَقَعَلمذقوَ  َ قا فمق  يرم 

ًوا  .(4)«اَلَعَتَمةم َواليَُّبحم ألَتَقَواذَما َوَلَو َحبقَ
إدراع تكبحححرية اإلححححرام، وذحححي مححح  أفضحححل التكبحححريات، ومفتحححاح الصحححالة،   النًقققا:

َ قَن »: قحاث صحلى اهلل عليحه وسحلم ب  مالك أن الني رو  اللم ي م  حديث أنس
: َصققلي  ى لمليققلم َأَرمَعمققيَن يَقَوً ققا فمقق  َصَماَعققة   يذققَدرم ذ التيَكبميققَرَا األذولَققى  كذتمبَققَت لَققلذ مَقَراَءتَققا م

                                           
 (.9/402سري أعالم النبالء ) ( 1)

 أي تستغفر له. ( 2)

 (.229(، وصحي  مسلم برقم )269صحي  البخاري برقم ) ( 3)

 (.220(، وصحي  مسلم برقم )216صحي  البخاري برقم ) ( 4)
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 .(1)«مَقَراَءا   مَن النيارم  َومَقَراَءا   مَن النقَِّفا م  
الحححدعاء بحححني األذان واإلقامحححة مسحححت،اب، رو  أبحححو داود يف سحححننه مححح   رامًعقققا:
َِ »: قححاث صححلى اهلل عليححه وسححلم يبحح  مالححك أن النحح حححديث أنححس  يقذققَرةُّ مَقققَينَ  الققدَُّعاءذ 

قَاَ ةم   .(2)«اأَلَيا م َواْلم
الحححدنو والقحححرب مححح  اإلمحححام، وذححح ه فضحححيلة عظيمحححة، رو  اإلمحححام أبحححو  خا ًدقققا:

اَحضذقرذوا »: قحاث صلى اهلل عليه وسحلم أن الني <ب  جندب داود م  حديث يرة
َ ا َِ الآَِّكَر  َواَة ذوا  مَن اْلم َْخيَر فمق  الَجنيقةم َودم    م  فَِم ي الريصذَل  يَقَإالذ يَقَتَباَعقدذ َحتيقى يقذق

 .(3)«َةَخَلَها
إدراع السن  القبلية الال قبل الصالة،  سنة الف،ر، رو  مسحلم مح   سادًسا:
ققر  »: قححاث صححلى اهلل عليححه وسححلم أن النححي > حححديث عائشححة ققَن  رََكَعتَققا الَفَجققرم َخيقَ  م

َهاالدُّ َقَيا  هب قحَ  ُيَصلِّي وََ اَن النويهب  . (4)«َوَ ا فميقَ َعتَحني  رهب أَر بَحًعا، َوبَحع َدَذا رَ    .(5)ب َل الظ ه 
صحححلى اهلل عليحححه  أن النحححي > ورو  أبحححو داود يف سحححننه مححح  ححححديث أم حبيبحححة

لَققققى َ ققققن َحققققاَفَ  َعلَققققى َأَرمَققققع  قَقَبققققَل الظَُّهققققرم  َوَأَرمَققققع  مَقَعققققَدَاا  َحققققرذَ  عَ »: قححححاث وسححححلم
: قحاث صحلى اهلل عليحه وسحلم أن النحي <ورو  أيًضا م  حديث اب  عمحر ،(6)«النيار
مَ »  .(7)«َصليى قَقَبَل الَعَيرم َأَرمَقًعا أً اهللذ اَ رَ  رَحم

                                           
 (.4264( برقم )2/212ه األلباين يف السلسلة الصحيحة )(، وحسن421برقم ) ( 1)

 (.299( برقم )1/106(، وصححه األلباين يف صحي  سن  أ  داود )641برقم ) ( 2)

 (.990( برقم )1/402(، وصححه األلباين يف صحي  سن  أ  داود )1109برقم ) ( 3)
 (.046برقم ) ( 4)

  .( وقاث: حديث حس242سن  اللم ي برقم ) ( 5)

( بحححححححححرقم 1/422(: وصحححححححححححه األلبحححححححححاين يف صححححححححححي  سحححححححححن  أ  داود )1429بحححححححححرقم ) ( 6)
(1120.) 

( بحححححححححرقم 1/422(: وصحححححححححححه األلبحححححححححاين يف صححححححححححي  سحححححححححن  أ  داود )1401بحححححححححرقم ) ( 7)
(1124.) 
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احلضححور إىل املسحح،د بسححكينة ووقححار، فالسححعي الحح ي يفعلححه  ثححري محح   سققامًعا: 
يحني مححح  ححححديث أ  النحححاد إلدراع الصحححالة يفحححوهتم السحححكينة والوقحححار، ففحححي الصحححح

قَاَ قققَة فَاَ شذقققوا دملَقققى »: قحححاث صحححلى اهلل عليحححه وسحححلم أن النحححي <ذريحححرة دمَيا َسقققممَعتذمذ اْلم
َِ الييقققمَ  تذَدققققرمعذَوا  َفَمقققا َأَةرََكقققتذم َفَيقققلَُّوا  َوَ ققققا  ام  َوَعلَقققَيكذمذ مالديقققكميَنةم َوالَوقَقققارم  َو

 .(1)«فَاَتكذم فَأَتممُّوا
 فلحححو واإلقامحححة، األذان بحححني  اهلل ر واالسحححتغفار، وذ حححرقحححراءة األذ حححا  ا نًقققا:

عشححري  آيححة، ويف  يقححرأ أن تقححدير أقححل علححى ألمكنححه مبكححرًا املسحح،د إىل املصححلي حضححر
ويف األسحححبو  سحححبعم ة آيحححة، ويف الشحححهر  ال حححة آالل آيحححة، وذححح ا خحححري   اليححوم م حححة آيحححة،

  يشححاء، واهلل ذو  ثحري، واحلسحنة بعشححرة أمثا حا إىل سحبعم ة ضححعن، واهلل يضحاعن ملح
 الفضل العظيم.

وينبغححي للمححؤم  أن يُحَعححوَِّد نفسححه علححى التبكححري إىل املسحح،د حححىت يسححهل عليححه، 
وجيد الراحة، والسحعادة يف ذلحك، رو  مسحلم يف صححيحه مح  ححديث أ  سحعيد أن 

َِ »: قحححححححححاث صحححححححححلى اهلل عليحححححححححه وسحححححححححلم النحححححححححي يَققققققققققَإالذ قَقققققققققو   يَقتَقققققققققَأخيرذوَ  َحتيقققققققققى  ...
 .(2)«اهللذ  يقذَْخَِّراذمذ 
  

واحلمد هلل رب العاملني وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه 
 أمجعني.

 

 

                                           
 (.204(، وصحي  مسلم برقم )222برقم ) ( 1)

 (.229جبء م  حديث برقم ) ( 2)
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