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خطبة اجلمعة وأهميتها يف اإلسالم

()1

احلمد هلل وحده  ،والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده  ،حممد وآله
وصحبه  ،وبعد :
فلقد عني اإلسالم بتبصري الناس  ،وتذكريهم بدينهم  ،وبيان أصوله
ومقاصده  ،ورشح حماسنه ومزاياه  ،وترسيخ ذلك يف نفوس الناس ،
رسائل رشعية متنوعة

وحثهم عىل االلتزام به  ،والتقيد بأوامره  ،ونواهيه عىل الدوام واالستمرار.
لذا رشع اإلسالم مواعظ موسمية  ،أوجب بعضها  ،واستحب
البعض اآلخر منها  ،وكان من أعظم هذه املناسبات الوعظية الدعوية التي
رشعها اإلسالم  ،وأوجبها يف كل أسبوع مرة  ،إقامة صالة اجلمعة التي هي
من أكرب فروض اإلسالم  ،ومن أعظم جمامع املسلمني  ،وفيها من الفوائد
العظيمة  ،واملنافع الكثرية للفرد املسلم  ،وللمجتمع اإلسالمي ما ال يمكن
حرصه  ،أو يستطاع عده  ،وإن من أعظم منافع صالة اجلمعة ما رشع
اإلسالم فيها من خطبتني مها رشط لصحتها  ،وقد وضع الشارع هلا أصوالً
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وضوابط  ،متى ما التزم هبا  ،وعمل بمقتضاها حتققت منها املقاصد
الرشعية التي أرادها الشارع من مرشوعيتها  ،وإن اإلخالل أو التقصري يف
يشء من تلك األصول والضوابط يضعف اهلدف من مرشوعيتها  ،ويقلل
الفائدة املأمولة منها .
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( )1بحث قدمه يف الدورة الثانية للملتقى العلمي خلطباء اجلمعة املنعقد يف مدينة مراكش باململكة
املغربية يف شهر شعبان عام 1413هـ .
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هذا وإن الكالم عن خطبة اجلمعة وأمهيتها يف اإلسالم وعناية
الشارع هبا يقتيض تركيز الكالم عنها يف أمرين رئيسيني مها  :اخلطيب ،
واخلطبة .
األمر األول  :اخلطيب :
وهو العنرص األسايس يف خطبة اجلمعة  ،فبقدر أهليته هلذه املسؤولية
الدعوية اجلليلة  ،يتحقق األثر األكرب والنفع األعظم منها .
رسائل شرعية متنوعة

لذا فقد أوىل اإلسالم خطيب اجلمعة أمهية كربى  ،وعناية عظمى ،
واضحا يف قيام النبي  هبذا األمر بنفسه  ،وعدم إسناده إىل
يظهر ذلك
ً
غريه طول حياته عليه الصالة والسالم  ،وهكذا سار عىل هنجه  ،وسلك
هديه  ،خلفاؤه الراشدون من بعده  ،وكذا من بعدهم من خلفاء الدولة
اإلسالمية  ،وأمرائها عىل البلدان  ،فقد كانوا يتولون خطبة اجلمعة
بأنفسهم ،كام كان يسند أمرها عىل مر العصور اإلسالمية ويف خمتلف
البلدان واألمصار إىل أعيان العلامء ومشاهري الدعاة الذين اشتهروا بغزارة
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علمهم  ،وسعة فكرهم .
ولكي تتحقق املقاصد الرشعية من خطبة اجلمعة فإنه جيب أن يعنى
باختيار اخلطباء األكفاء  ،وهتيئتهم هلذا العمل اجلليل الذي هو من أجل
مقامات الدعوة إىل اهلل سبحانه وتعاىل .
فقها ،
علام  ،وأعمقهم ً
وجيدر أال يوىل هذا األمر إال ألفضل الناس ً
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فكرا ممن يتصف باحللم واألناة واحلكمة
نظرا  ،وأوسعهم ً
وأبعدهم ً
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والرزانة  ،والصالح واالستقامة  ،واألخالق الكريمة  ،والشامئل احلميدة ،
ليكون قدوة لغريه  ،وأسوة ألهل بلده وجمتمعه بأفعاله وأقواله  ،فإن ذلك
أحرى يف انتفاع الناس بوعظه وتذكريه وقبوهلم لنصحه وتوجيهه .
أيضا أن يكون ذا قدرة جيدة عىل
ومما ينبغي أن يتصف به اخلطيب ً
إلقاء اخلطبة مع فصاحة اللسان وسالمة املنطق والبيان  ،وقوة الصوت ،
رسائل رشعية متنوعة

ورباطة اجلأش ،وغري ذلك من الصفات التي حيسن االتصاف هبا .
األمر الثاين  :اخلطبة :
اهتم الشارع احلكيم بخطبة اجلمعة اهتام ًما بال ًغا  ،واعتنى هبا اعتناء
كثريا  ،ومن مظاهر ذلك ما يأيت :
ً
 – 1احلث عىل التبكري يف احلضور إىل صالة اجلمعة  ،واإلنصات إىل
اخلطبة ،والرتغيب يف ذلك  ،وبيان ما فيه من الثواب اجلزيل  ،واألجر
الكبري  ،فمن األدلة عىل ذلك قوله عز وجل   :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
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ﭤ ﭥ ﭦ[ اجلمعة  ، ]9 :واملراد بالذكر هنا  :خطبة اجلمعة .
وأما األحاديث يف ذلك فهي كثرية منها  :قوله عليه الصالة والسالم:
« من اغتسل ثم أتى اجلمعة فصىل ما قدر له  ،ثم أنصت حتى يفرغ اإلمام
من خطبته  ،ثم يصيل معه  ،غفر له ما بينه وبني اجلمعة األخرى وفضل
ثالثة أيام » رواه مسلم يف صحيحه .
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 – 2وضع احلامية واحلصانة خلطبة اجلمعة  ،حيث أوجب الشارع
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اإلنصات واإلصغاء أثناء إلقائها  ،وهنى عن االنشغال عنها  ،أو التشويش
عىل املستمعني هلا.
وقد رتب الشارع عىل االستهانة هبذه احلرمة  ،وعدم رعاية هذه
وزجرا ،
احلصانة  ،ذهاب فضيلة اجلمعة وثواهبا عمن فعل ذلك عقوبة له
ً
ويف هذا يقول العالمة ابن القيم رمحه اهلل يف كتابه زاد املعاد عند ذكر هديه
 يف صالة اجلمعة  « :وكان يأمر الناس بالدنو منه  ،ويأمرهم باإلنصات
رسائل شرعية متنوعة

وخيربهم أن الرجل إذا قال لصاحبه  :أنصت  ،فقد لغا  ،ويقول  « :من لغا
فال مجعة له » وكان يقول عليه الصالة والسالم  « :من تكلم يوم اجلمعة
أسفارا والذي يقول له  :أنصت ،
واإلمام خيطب فهو كمثل احلامر حيمل
ً
ليست له مجعة » رواه اإلمام أمحد .
هذا وإن من أهم ما جيب الرتكيز عليه من أمور اخلطبة ما ييل:
أوالً  :زمن اخلطبة  ،وأسلوهبا :
قصريا  ،فإن خري الكالم ما قل ودل  ،ومل
ينبغي أن يكون زمن اخلطبة
ً
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يطل فيمل  ،كام قاله اإلمام عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه .

أما من حيث األسلوب فحري باخلطيب أن يكون أسلوبه يف خطبته
فصيحا  ،واضح الداللة عىل املعنى املراد  ،بعيدً ا عن اإلغراب
أسلو ًبا عرب ًيا
ً
يف الكالم  ،وتكرار املعاين  ،واحلشو يف األلفاظ فيتخري من األلفاظ أجزهلا ،
ومن العبارات أسلسها  ،بحيث ال خيفى عىل ذوي األفهام العادية واملعرفة
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املحدودة  ،املراد من كالمه وال يستهجن العامل واملثقف عباراته وأسلوبه .
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كام ينبغي للخطيب أن يعنى برفع صوته أثناء اخلطبة ليسمع
احلارضين  ،وأن يلقيها بحامس واهتامم  ،فإن حلسن اإللقاء أثره الكبري يف
جذب انتباه املستمعني وإصغائهم .
وقد كان من هديه  يف خطبته أنه إذا خطب امحرت عيناه  ،واشتد
غضبه  ،وعال صوته .
رسائل رشعية متنوعة

هذا وإن اإلجياز يف اخلطبة واالختصار فيها أحرى بإدراك السامعني
هلا  ،وتأثرهم بام يلقى فيها من نصائح وعظات وتوجيهات وإرشادات ،
بخالف اإلطالة فإهنا مدعاة للسآمة وامللل  ،مهام بلغ اخلطيب من الفصاحة
والبالغة  ،وحسن البيان  ،ومهام كان املوضوع من األمهية بمكان  ،مما قد
يفوت املقصود  ،أو يقلل من حصول اهلدف املنشود .
ولقد كان هديه عليه الصالة والسالم يف خطبة اجلمعة االختصار
وعدم اإلطالة  ،كام يف خطبه املروية عنه  وكام جاء وصفها يف بعض
األحاديث بأهنا كلامت يسريات  ،كام يف احلديث الذي رواه أبو داود يف
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سننه عن جابر بن سمرة ريض اهلل عنه عن النبي  : أنه كان ال يطيل
املوعظة يوم اجلمعة وإنام هي كلامت يسريات  ،وقد أكد عليه الصالة
والسالم هذا الفعل باألمر باالختصار يف اخلطبة ،وعدم اإلطالة فيها كام يف
احلديث الذي رواه مسلم يف صحيحه عن عامر بن يارس ريض اهلل عنه قال :
سمعت رسول اهلل  يقول  « :إن طول صالة الرجل وقرص خطبته مئنة
من فقهه »  .وجاء يف بعض الروايات بعد هذا قوله عليه الصالة والسالم :
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لسحرا »  ،وزاد الطرباين
« فأطيلوا الصالة وأقرصوا اخلطبة  ،وإن من البيان
ً
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وغريه  « :وإنه سيأيت بعدكم قوم يطيلون اخلطبة ويقرصون الصالة» وروى
أمريا قال له  « :أقرص
الطرباين يف معجمه الكبري أن النبي  كان إذا بعث ً

لسحرا » .
اخلطبة وأقلل الكالم فإن من الكالم
ً

قال العالمة الشوكاين يف نيل األوطار  « :وإنام كان إقصار اخلطبة
عالمة من فقه الرجل ؛ ألن الفقيه هو املطلع عىل جوامع األلفاظ  ،فيتمكن
بذلك من التعبري باللفظ املخترص عىل املعاين الكثرية » .
رسائل شرعية متنوعة

ثان ًيا  :موضوع اخلطبة :
موضوع اخلطبة هو املقصود األعظم  ،واهلدف األسمى من
مرشوعيتها فيجب أن يعنى به  ،وأن هيتم بشأنه  ،فإن البعض من اخلطباء
قرصوا يف االجتاه بمواضيع اخلطب عن هدي اإلسالم الذي رشعه ،
واملنهج الذي رسمه  ،مما حصل بسببه ضعف تأثري خطب اجلمعة عىل
السامعني  ،وأصبح حضور البعض للخطبة وسامعهم هلا إنام هو من قبيل
العادات التي نشأوا عليها  ،ال من قبيل العبادات التي جيب االعتناء هبا .

1437/10/21هـ

لذا فإن عىل اخلطيب استكامل رشوط اخلطبة التي ال تصح إال هبا ،
والتي بينها الفقهاء  ،وأوضحوها بالتفصيل يف مواضعها من كتب الفقه .
كام ينبغي للخطيب أن تكون مواضيع خطبه يف تقرير أصول اإليامن
باهلل تعاىل وتوحيده وتعظيمه يف النفوس  ،وتذكري الناس باملبدأ واملعاد
واجلنة والنار  ،وبيان ما أعد اهلل تعاىل للمتقني من النعيم املقيم ،وما توعد به
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العصاة والكافرين من العذاب األليم ،ورشح حماسن اإلسالم ،وبيان
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مزاياه ،وإيضاح مقاصد الرشع وحكمه ،وحث الناس عىل االلتزام
باألوامر الرشعية  ،واجتناب النواهي واملحرمات  ،وترغيبهم يف فضائل
األعامل التي حث عليها الرشع وندب إىل فعلها،مع االهتامم بقضايا
مدعام أقواله
املجتمع عىل اختالف أنواعها ،وبيان موقف اإلسالم منها ،
ً
باآليات القرآنية ،واألحاديث النبوية الصحيحة  ،وأقوال السلف الصالح
من الصحابة والتابعني ومن سار عىل هنجهم من أئمة اإلسالم وعلامء
رسائل رشعية متنوعة

حذرا من االستدالل بأحاديث ضعيفة  ،ومبتعدً ا عن
املسلمني وأن يكون ً
إيراد القصص واحلكايات  ،وإنشا د األشعار  ،فرتك هذه األمور يف اخلطبة
أوىل  ،والبعد عنها أجدر ؛ ألن إيراد ذلك مل يكن من هدي السلف الصالح
رضوان اهلل عليهم .
وباجلملة فإن عىل اخلطيب أن يراعي يف اختيار موضوع اخلطبة
اختالف الزمان واملكان واملناسبة  ،فيختار لكل مجعة من املواضيع ما
يناسب ذلك .

1437/10/21هـ

ولقد بني عدد من العلامء رمحهم اهلل ما ينبغي أن تشتمل عليه اخلطب
من املواضيع  ،وما حيسن أن تكون عليه من األساليب  ،فمن ذلك ما قاله
العالمة ابن القيم رمحه اهلل يف كتابه زاد املعاد يف معرض بيانه هلدي النبي 
يف ذلك  ،حيث قال رمحه اهلل :
« ومن تأمل خطبه  وخطب أصحابه وجدها كفيلة ببيان اهلدى
والتوحيد  ،وذكر صفات الرب جل جالله  ،وأصول اإليامن الكلية ،
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والدعوة إىل اهلل  ،وذكر آالئه تعاىل التي حتببه إىل خلقه وأيامه التي ختوفهم
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من بأسه  ،واألمر بذكره وشكره الذي حيببهم إليه  ،فيذكرون من عظمة اهلل
وصفاته وأسامئه ما حيببه إىل خلقه  ،ويأمرون من طاعته وشكره وذكره ما
حيببهم إليه  ،فينرصف السامعون وقد أحبوه وأحبهم ثم طال العهد وخفي
نور النبوة وصارت الرشائع واألوامر رسو ًما بام زينوها به  ،فجعلوا الرسوم
واألوضاع سننًا ال ينبغي اإلخالل هبا  ،وأخلوا باملقاصد التي ال ينبغي
اإلخالل هبا ،فرصعوا اخلطب بالتسجيع والفقر ،وعلم البيان ،فنقص بل
رسائل شرعية متنوعة

عدم حظ القلوب منها ،وفات املقصود هبا » اهـ.
هذا وإن من املواضيع التي ينبغي عىل اخلطيب اجتناهبا والبعد عن
التحدث عنها يف اخلطبة  -مما هو واقع بعض خطباء هذا العرص– التعرض
يف اخلطبة لقضايا خاصة  ،أو نقد لترصفات شخصية فردية  ،أو الكالم يف
بعض املسائل اخلالفية  ،التي قد يؤدي الكالم عنها نزا ًعا  ،أو حتدث خال ًفا
وشقا ًقا  ،أو الكالم عن منكرات خفية  ،أو التحدث عن قضايا وأحداث ال
هتم املخاطبني ،بل قد ال يعلم أكثرهم عنها شي ًئا ؛ لكوهنا يف جمتمعات
أخرى غري جمتمعهم .
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وأسوأ من ذلك أن يعتمد موضوع اخلطبة عىل ما قد تنرشه بعض
املصادر غري املوثوقة كاالعتامد عىل ما تذكره بعض الصحف واملجالت ،
خصوصا األجنبية من آراء وأفكار .
ً
وإن التحدث عن تلك القضايا املشار إليها قد يكون له مردوده
اليسء عىل املخاطبني ؛ ألنه ربام كان أذهان أكثرهم خالية عنه البتة  ،فحينام
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يتحدث عنها خطيب اجلمعة قد حيمل البعض عىل البحث عنها  ،والتعرف
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عليها  ،ويكون عليهم من األرضار واملفاسد يف ذلك أعظم من رضر
السكوت عن بياهنا  ،والتحذير منها إن كان فيها يشء من الرضر .
وختا ًما نسأل اهلل تعاىل أن يأخذ بأيدي اخلطباء والدعاة إىل ما فيه عز
اإلسالم واملسلمني  ،وأن يوفق مجيع املسلمني للتمسك بدينهم واالهتداء
هبدي نبيهم إنه تعاىل سميع جميب  ،وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل
رسائل رشعية متنوعة

آله وصحبه أمجعني .
*

*

*
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