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الباب الثاني
عن خطبة الجمعةةعامدراسة

التعريف بخطبة الجمعة.أ

: واخلُْطَبة َمْصَدُر اَخلِطيِب وَخَطب اخلاِطُب على املِْنَرب واْخَتَطب َخيُْطُب َخطابًَة واسُم خطبة لغة

َجيوُز ِإالَّ َعلى َوْجٍه الكالِم اخلُْطَبة. قال أَبو منصور والذي قال الليث ِإنَّ اخلُْطَبة َمْصَدُر اَخلِطيِب، ال 

واحٍد وهو َأنَّ اخلُْطَبة اسٌم للكالم الذي يـََتَكلَُّم به اَخلِطيب فُيوَضُع موِضَع املْصدر اجلوهري َخطَْبُت على 

يب املِْنَربِ ُخْطبًة بالضم. وذهب أَبو ِإْسحق ِإىل َأنَّ اخلُْطَبة عنَد الَعَرب الكالُم املْنثُوُر املَسجَّع وحنُوه التهذ

1واخلُْطَبة مثُل الرَِّساَلِة اليت َهلا أَّوٌل وآِخٌر.

عن: قال ابن القيمخطبة اجلمعة

وحتذيرهم من بأسه ونقمته، ومتجيده، والشهادة له بالوحدانية، ولرسوله بالرسالة، وتذكري العباد بأيامه،

.2جتماع هلاواال

.360. دار صادر  بريوت:الطبعة األوىل. حرف الباء، ص:لسان العرباملصري، حممد بن مكرم بن منظور األفريقي. 1
.448. الطبعة الثانية. ص: 1ه). اجلزء: 1406(اإلحكام شرع أصول األحكام .احلنبليالقحطاينالعاصميقاسمبنحممدبنالرمحنالنجدي، عبد2
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تاريخ خطبة الجمعة.ب

مسا وقيل أحد عشر من مجلتها إعن القاسم بن حممد قال بلغىن أن للمدينة ىف التوراة أربعني 

سم منها دار إبعضهم هلا حنو مائة سكينة ومن مجلتها اجلابرة الىت جترب والعذراء واملرحومة وىف كالم 

ومما يدل على أن ،ومن مكة.األخيار ودار األبرار ودار اإلميان ودار السنة ودار السالمة ودار الفتح

قول بعضهم عند مسريه صلى .خروجه صلى اهللا عليه وسلم من قباء متوجها إىل املدينة كان يوم اجلمعة

فصالها ىف املسجد الذى ىف ،ة اجلمعة ىف بىن سامل ابن عوفاهللا عليه وسلم إىل املدينة أدركته صال

مبن معه من املسلمني وهم مائة وصالها بعد ذلك ىف املدينة وكانوا به صلى (وادى رانوناء)بطن الوادى

.اهللا عليه وسلم أربعني

مجع باملدينة وكانوا أربعني رجال ,فعن ابن مسعود رضى اهللا تعاىل عنه أنه صلى اهللا عليه وسلم

مسى هذا ،اجلمعة ىف ذلك املسجدواومن حينئذ صل.ومل حيفظ أنه صالها مع النقص عن هذا العدد

وخطب هلا وهو على ميني السالك حنو قباء فكانت أول مجعة صالها باملدينة،املسجد مبسجد اجلمعة

3.وهى أول خطبة خطبها ىف اإلسالم

فمن استطاع أن يقى وجهه من قول النيب صلى اهللا عليه وسلم:،لك الوقتيف ذومن خطبته

والسالم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ورمحة اهللا وبركاته وىف رواية والسالم عليكم ورمحة اهللا 

فيبعد أنه مل يصل اجلمعة ىف ،أنه صلى اهللا عليه وسلم أقام بضع عشرة ليلة أو أكثر من ذلك. و كاتهوبر 
نقل القرطىب هذه اخلطبة ىف تفسريه وأوردها مجيعها ىف املواهب وليس فيها هذا اللفظ.3
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ويبعد أنه صالها ،كالم بعضهم أنه كان يصلى اجلمعة يف مسجد قباء ىف إقامتهوال.قباء ىف تلك املدة

4.من غري خطبة

دى هذا ىف عامى هذا إىل إن اهللا كتب عليكم اجلمعة ىف مقامى هذا ىف ساعىت هذه ىف مشه

من تركها من غري عذر مع إمام عادل أو إمام جائر فال مجع له مشله وال بورك له ىف أمره أال ،يوم القيامة

فإن كان قال ذلك ىف هذه اخلطبة الىت خطبها ىف .وال صالة له وال حج له أال وال بركة له وال صدقة له

،قتضى ذلك أإكما هو املتبادر ،مسجد اجلمعة

.اخلمس

واجلمعة فرضت مبكة وقول ابن الغرس إن ،و 

كة قط يرده ما أخرجه ابن ماجه عن عبد الرمحن ابن كعب بن مالك قال كنت إقامة اجلمعة مل تكن مب

ألىب أمامة أسعد بن قائد أىب حني ذهب بصره فكنت إذا خرجت به إىل اجلمعة فسمع النداء يستغفر

كلما مسعت النداء باجلمعة مل هذا قال أى بىن كان أول من صلى بنا اجلمعة قبل أن يقدم رسول ،  زرارة

5.ى اهللا عليه وسلم من مكة هذا كالمه وليتأمل ما وجه الرد من هذااهللا صل

.242اجلزء الثاين. ص: بريوت: دار املعرفة. . )1400(السرية احللبية يف سرية األمني املأموناحلليب، علي بن برهان الدين. 4
م). احملقق: حممد أبو الفضل إبراهيم. اهليئة املصرية العامة للكتاب. اجلزء األول. 1974(اإلتقان يف علوم القرآنالسيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر. 5

.143ص:
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وصيام شهر رمضان ىف املدينة كصيام ،وجاء صالة اجلمعة باملدينة كألف صالة فيما سواها

كذا ىف الوفاء عن نافع عن ابن عمر وأول قرية صليت فيها اجلمعة بعد املدينة ،  ألف شهر فيما سواها

؟بالبحرين وهل كانت اخلطبة قبل الصالة أو بعدهاقرية عبد القيس 

فبينما ،أنه صلى اهللا عليه وسلم كان وهو باملدينة خيطب اجلمعة بعد أن يصلى مثل العيدينو 

لقائه بالطبل وخيرج إذ قدمت عري دحية الكلىب وكان إذا قدم خيرج أهله إل،هو خيطب يوم اجلمعة قائما

وقيل للتفرج على وجه دحية فقد قيل كان إذا قدم ،والتفرج عليهاالناس للشراء من طعام تلك العري 

جتماع األمرين وال مانع أن يكون ذلك إل.دحية املدينة مل تبق معصر إال خرجت لتنظر إليه لفرط مجاله

6.فانفض الناس ومل يبق معه صلى اهللا عليه وسلم إال حنو اثىن عشر رجال

حيتمل أن يكون بعد ذلك ىف حال اخلطبة قبل متام نفضاض ما عدا هؤالءإأسقط لفظ حنو و و 

نفض ما يكمل به العدد إوحيتمل أن يكون بعد ذلك وعلى األول جيوز أن يكون رجع ممن ،األركان

نفضاضهم إوقد أعاد صلى اهللا عليه وسلم مامل يسمعوه من أركان اخلطبة عند ،لفصلأربعني قبل طوال

7.فعى رضى اهللا تعاىل عنه من وجوب مساع أربعني ألركان اخلطبةفال خيالف ما ذهب إليه إمامنا الشا

نفضاض عند اخلطبة ثالث مرات يف تفسريه،سليمانبنقال مقاتل

مث صار صلى اهللا عليه وسلم خيطب قبل أن . 11اجلمعة:{وإذا رأوا تجارة أو لهوا}فأنزل اهللا تعاىل 

مجاع فال نظر ملخالفة احلسن نعقد االاوعليه .عدم اإلنفضاض ألجل الصالةيصلى ليحافظ الناس على 

.438. ص: 14هجر للبحوث. بدون مكان الطباعة. اجلزء م). حتقيق : مركز2003(الدر املنثور يف التفسري باملاثورالسيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر. 6
.743القاهرة: دار احلديث. الطبعة: األوىل. اجلزء األول. ص:تفسري اجلاللني. جالل الدين السيوطي و جالل الدين احمللي. 7
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ستدالال على وجوب تأخر صالة اجلمعة عن اخلطبتني يثبت ء إالبصرى وحينئذ يكون قول بعض فقها

8.ستقر ثبوت ذلكإصالته صلى اهللا عليه وسلم بعد خطبتني أى 

م أنه كان يقول إذا خطب أى ىف غري وعن الزهرى بلغنا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل

اخلطبة املتقدمة كل ما هو آت قريب ال بعد ملا هو آت ال يعجل اهللا لعجلة أحد وال خيف ألمر من 

الناس يريد الناس أمرا ويريد اهللا أمرا فما شاء اهللا كان ال ما شاء الناس وما شاء اهللا كان ولو كرة الناس 

9.ا بعد اهللا وال يكون شئ إال بإذن اهللا واهللا أعلمال مبعد ملا قرب اهللا وال مقرب مل

مكانة خطبة الجمعة.ج

نعقادها بنية الظهر ممن ال جتب اجلمعة عليه كاملسافر واملرأة، وهي آكد من ابدًال عن الظهر، لعدم 

الصلوات، ويومها أفضل األيام، وخري يوم طلعت فيه الشمس، يعتق اهللا فيه ست الظهر، بل هي أفضل 

واإلمجاع: فقد أمجع 10مئة ألف عتيق من النار، من مات فيه كتب اهللا له أجر شهيد، ووقي فتنة القرب.

املسلمون على وجوب اجلمعة.

حممود شحاته. بريوت: دار إحياء الرتاث. الطبعة: األوىل األزدي البلخى، أبو احلسن مقاتل بن سليمان بن بشري. تفسري مقاتل بن سليمان. احملقق: عبد اهللا8
.328. ص:4هـ. اجلزء 1423-

.244- 242. ص: 2م). بريوت: دار املعرفة. اجلزء 1400(السرية احللبية يف سرية األمني املأمون ). 1044احلليب، علي بن برهان الدين (املتوىف: 9
.419. ص:2. الباب فرضية اجلمعة ومنزلتها. اجلزء ادلتهالفقه االسالمي و الزحيلي، وهبة بن مصطفى. 10
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وقتها وقت الظهر، 

اجلمعة ركعتان، متام غري قصر، «، ولقول عمر رضي اهللا عنه: 11وتدرك به: هو أن الظهر اليغين عنها

12»على لسان نبيكم صّلى اهللا عليه وسلم، وقد خاب من افرتى

بتني شرط يف انعقاد طمعة. واتفقوا على أن اخلمعة هي شرط لصّحة اجلوأما حكم خطبة اجل

مهور فعله صّلى الّله ودليل اجل. حدة، وتسّن خطبَتاناالشرط خطبة و احلاجلمعة، إال 

ل خطبة مكان كو ،نين اْخلطبتني أقيمتا مقام الرَّكعتألو )َصلُّوا َكَما َرأَيـُْتُموِين ُأَصلِّي(ولهع قعليه وسّلم م

13. عتنيكحدى الّر إا كاإلخالل بحدامهإعٍة، فاإلخالل بكر 

عند احلنفية: أن اخلطبة ليست قائمة مقام ركعتني، بل كشطرها يف الثواب، ملا ورد به واألصح

األثر من أن اخلطبة كشطر الصالة. ولو خطب قاعداً أو على غري طهارة، جاز حلصول املقصود، إال أنه 

عندهم، يكره ملخالفته املوروث، وللفصل بينها وبني الصالة لتجديد طهارته، فالطهارة والقيام سنة

ستدبار القبلة إ،

14والكالم، فال يشرتط هلا شرائط الصالة.

.19املرجع السابق. ص:11
12

. 19اجلزء الكويت: دارالسالسل. املوسوعة الفقهية الكويتية. هـ). 1427- 1404الكويت( من –صادر عن : وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية 13
.177ص:

.441املرجع السابق.ص: 14
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شروط خطبة الجمعة.د
15:

أن يكون يف وقت الظهر..1

أن تكون مقدمة على الصالة..2

القدرة، فإن عجز عن القيام استحب له أن يستخلف، فإن خطب قاعداً للعجز القيام مع .3

جاز، أما إن خطب جالساً مع القدرة على القيام مل تصح الصالة.

اجللوس بني اخلطبتني، ينبغي أن يكون خفيفاً جداً قدر سورة اإلخالص تقريباً، والواجب .4

منه قدر الطمأنينة يف الركوع.

إذا خطب وهو جنب مل تصح، وتستحب الطهارة يف البدن الطهارة عند احلدث، ف.5

والثوب واملكان.

سرت العورة..6

رفع الصوت حبيث يسمعه املصلون ليتحقق املقصود من اخلطبة..7

أركان خطبة الجمعة .ه

أربعة أركان يف كال اخلطبتني األوىل والثانية:ريالبد من توف

.63. ص: 1فلسطني: مركز االصدقاء للطباعة. اجلزء . م)2006(احكام العبادات يف التشريع االسالميدلول، فايق سليمان. 15
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فتتحها إمحد اهللا بصيغة (احلمدهللا)، وكان الرسول صلى اهللا عليه وسلم ال خيطب خطبة إال .1

حبمد اهللا.

:( يَا َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم، لقول اهللا تعاىل .2

.56ب:ا) سورة األحزاَوَسلُِّموا َتْسِليمً 

جتناب نواهيه، واحلث على الطاعة، والزجر إمتثال أوامره و إالوصية بتقوى اهللا عز وجل، ب.3

( يَا َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا اللََّه َحقَّ تـَُقاتِِه َوال َتُموُتنَّ ِإالَّ َوَأنـُْتْم ُمْسِلُموَن):عن املعصية، قال اهللا تعاىل

.102:سورة آل عمران

من القرآن، فمما حفظ من خطبه صلى اهللا عليه وسلم، أنه كان يكثر أن قراءة شيء .4

ما حفظُت (ق) إال من يفِّ رسوِل اِهللا قالت:. عن بنت حلارثة بن النعمان؛)ق(خيطب بالقرآن وسورة 

.16

سنن الخطبة.و

وأما سنن اخلطبة فهي فيما يايل :

أن خيطب على منرب أو حنوه، عن الزهري عن سامل عن أبيه قال: مسعُت النيبَّ صلى اهللا .1

وذكر ابن القيم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يعتمد علي ،17عليه وسلم خيطُب على املَِنربِ 

خزمية باب قراءة القران يف . وابن 1102. وأبو داود باب الرجل خيطب على قوس رقم 2051رواه مسلم يف صحيحه باب ختفيف الصصالة واخلطبة رقم 16
. تعليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح.27669. و أمحد يف ((حديث أم هشام بنت حارثة بن النعمان رضي اهللا عنه)) رقم 1786اخلطبة يوم اجلمعة رقم 



9

صا، قوس أو عصا قبل أن يتخذ املنرب، وكان يف احلرب يعتمد على قوس، ويف اجلمعة يعتمد على ع

ختاذ املنرب وهو سنة جممع عليها.إستحباب إ،وكان منربه ثالث درجات. قال النووي

مومني إذا صعد املنرب، ملا روي عن جابر رضي اهللا عنه أن النيب أأن يسلم اخلطيب على امل.2

.18صلى اهللا عليه وسلم كان إذا صعد املنرب َسلَّمَ 

أن جيلس اخلطيب قبل اخلطبة على املنرب إىل فراغ األذان، ملا رواه ابن عمر رضي اله عنهما .3

"كان النيب صلى اهللا عليه وسلم خيطُب ُخطبتني: كان جيلُس إذا َصَعَد املنَرب، حىت يفرَغ، أراُه قال:قال:

19"املؤذن"، مث يقوم فيخطب، مث جيلس فال يتكلم، مث يقوم فيخطب".

كاَن النيبُّ صلى اهللا عليه ستقبل الناس بوجهه، ملا رواه عدي بن ثابت عن أبيه قال:ن يأ.4

ستدبار إستقبال،قال ابن حجر: ومن الزم اإل20وسلم إذا قاَم على املَِنِرب استقبَلُه أصحاُبُه ِبُوُجوِهِهم.

هلم لإلمام، التهيو ستقباإغتفر لئال يصري مستدبر القوم الذين يعظهم، ومن حكمة إاإلمام للقبلة، و 

ستقبله بوجهه، وأقبل عليه جبسده وبقلبه إستماع كالمه، فإذا إلسماع كالمه وسلوك األدب معه يف 

وحضور ذهنه، كان أدعى لتفهم موعظته وموافقته فيما شرع له القيان ألجله.

كتاب اجلمعة ،باب اخلطبة علي املنرب.220/ 1رواه البخاري 17
ين : حسن صحيح.، وقال األلبا1109ح 1/352رواه ابن ماجه 18

. تعليق شعيب األرنؤوط : صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ 20982وأبو داود يف سننه بَاُب َما َجاَء ِيف اْسِتْقَباِل اِإلَماِم َوُهَو َخيُْطُب رقم 19
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10

، ألن ذلك من السنن الفعلية، ملا صح عن احلكم 21على قوس أو عصاأن يعتمد اخلطيب.5

بن حزن قال:

ًئا على َعَصا أو قوٍس، َفَحِمَد اَهللا وأثَىن عليِه كلماٍت خفيفاِت. اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقاَم ُمتَـوَكِّ

كان فة، عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال:أن جيلس اخلطيب بني اخلطبتني جلسة خفي.6

22النيب صلى اهللا عليه وسلم َخيُطُب ُخطبتِني يقُعُد بينَـُهَما.

كاَن النيبُّ صلى اهللا عليه وسلم أن خيطب قائما، ملا رواه ابن عمر رضي اهللا عنهما قال:.7

) سورة َوتـَرَُكوَك َقائِماً ...(:، ولقول اهللا تعاىل 23خيطُب قائًما مث يقعُد مث يقوُم كما تفعلوَن اآلنَ 

.11:اجلمعة

إين مسعت رسول اهللا صلى أن يقصر اخلطبة، ملا روى مسلم يف صحيحه عن عمار قال:.8

إنَّ طوَل صالِة الرجِل وقَصَر ُخطبِتِه مئنٌة ِمن ِفقِهِه، فأطيُلوا الصالَة واقُصروا (اهللا عليه وسلم يقول:

.24)اخلطبة وإنَّ ِمن البياِن ِسحراً 

املواالة بني اخلطبتني، وال بأس إن فرق بني اخلطبتني، أو بني أجزاء اخلطبة الواحدة، أو .9

بينهما وبني الصالة بيسري، فإن طال الفصل بطلت، واملرجع يف معرفة طول الفصل وقصره إىل العرف 

والعادة.

.13/102. باب:اتكاء النيب صلى اهللا عليه وسلم على العصا.  املرامشرح بلوغ سامل، عطية بن حممد. 21
كتاب اجلمعة ،باب القعدة بني اخلطبتني يوم اجلمعة .223/ 1رواه البخاري 22
كتاب اجلمعة ،باب اخلطبة قائما .221/ 1رواه البخاري 23
.867ح 594/ 1رواه مسلم 24
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يَا َأيـَُّها الَِّذيَن دخول الوقت، فلو خطب قبل الوقت وصلى فيه مل تصح، قال اهللا تعاىل (.10

، دليل على أن اجلمعة ال جتب إال بالنداء،9اجلمعة: )آَمُنوا ِإَذا نُوِدي ِللصَّالِة ِمْن يـَْوِم اْلُجُمَعةِ 

والنداء ال يكون إال بعد دخول الوقت.

اجلهر باخلطبتني، حبيث يسمع العدد املشروط للجمعة، فإن جهر اإلمام ومل يسمع العدد .12

ب عليه اجلمعة لعذر كغفلة أو نوم أو صمم صحت، عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه قال الذي جت

شَتدَّ غًضُبُه حىتَّ كأنَُّه إو َمحرَّت عيناُه، وَعَال َصُوتُه،أ: كاَن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا خطَب 

25ُمنِذُر جيٍش.

ية فيها بالعربية، في أن تكون األوأن تكون اخلطبة باللغة العربية فإن عجز عنها، يك.13

وأسقط املالكية اجلمعة إن عدم من حيسن اللغة العربية، وأجاز احلنفية اخلطبة بغري العربية، والصحيح أنه 

إن كان يستطيع اخلطبة بالعربية وجب عليه أواؤها بالعربية، فإن عجز أداها بلغته، إذ ال تصح بغري 

26العربية مع القدرة.

.45. وابن ماجه يف سننه  بَاُب اْجِتَناِب اْلِبدَِع َواجلََْدِل رقم 2042بة. رقم رواه مسلم يف صحيحه باب ختفيف الصالة واخلط25
الطيار، عبد اهللا بن حممد بن امحد.26

.184ص: .اض شارع املعذردار الوطن الريالتكبري حىت التسليم. 


