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افتتاحـية
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسلام عىل سيدنا حممد وعىل آله
وصحبه و َم ْن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.
وبعـ�د :فيسر « دائ��رة الش��ؤون اإلس�لامية والعم��ل اخل�يري بدب��ي  -إدارة

إصدارها اجلدي�د « خطبة الجمعة الموح�دة ودورها
البح��وث » أن تق�دِّ م
َ
في المجتمع » جلمهور القراء من الس�ادة الباحثين واملثقفني واملتطلعني
إىل املعرفة.
وه�ي رس�الة تتن�اول موضوع ًا ل�ه أمهية كبيرة ،أال وه�و موضوع
اخلطبة املوحدة يف مجيع مساجد دولة اإلمارات العربية املتحدة؛ ملا يف ذلك
م�ن توحي�د للثقافة وامليول واالجتاه ،وملا فيه أيض ًا م�ن حتديد ُمـدّ ة اخلطبة
وسالمتها شك ً
ال ومضمون ًا.

وه�ذا اإلنجاز العلم�ي جيعلنا نق�دم عظيم الش�كر والدعاء ألرسة
آل مكت�وم  -حفظه�ا اهلل تع�اىل  -التي حتب العلم وأهل�ه ،وتؤازر قضايا
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اإلسلام والعروبة بكل متيز وإقدام ،ويف مقدمتها صاحب السمو الشيخ
حممد بن راش�د بن س�عيد آل مكت�وم ،نائب رئيس الدول�ة ،رئيس جملس
الوزراء ،حاكم ديب ،الذي يش� ِّيد جمتمع املعرفة ،ويرعى البحث العلمي،
ويشجع أصحابه و ُط اَّلبه.
راجين من العلي القدير أن ينفع هب�ذا العمل ،وأن يرزقن�ا التوفيق
والسداد ،وأن يوفق إىل مزيد من العطاء عىل درب التميز املنشود.
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني ،وصلىَّ اهلل وس َّلم عىل النَّبي
األمي اخلاتم س ّيدنا حممد وعىل آله وصحبـه أمجعني.
مدير إدارة البحوث
الدكتور سيف بن راشد اجلابري
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احلم�د هلل الذي أنع�م علينا باإلسلام ،وأنـ�زل علين�ا القرآن،
وهدان�ا ال ِّتب�اع خير األنام رس�ول اهلدى حمم�د ﷺ ،ال�ذي بنهجه
تتفت�ح مداركنا ،وهو
ننته�ج ،ومن ينبوع ُس� َّنـته ننته�ل ،وعىل تبيانه
ُ
املوجه هلا إىل اخلري والسداد ،فاللهم ِّ
صل
لسان األمة وخطي ُبها ،وهو ِّ

وس ِّلم وبارك عليه.
أما بعـد:

أرس�م ُ
َّ
ف�إن ما أرجوه من ه�ذا البحث ،هو ْ
للق ّراء األفاضل
أن
َ

ُخ َّط ًة لتوحيد الصفوف يف ٍ
الرنانة والشعارات
رت فيه
زمن ك ُث ْ
ُ
اخلطب َّ

رباق�ة ،التي ينهج فيها ُ
منهج
بعض املغ ِرضين من ضعاف النفوس َ
ال َّ
ِ
ِ
التطر ِ
والتز ُّم ِ
والعصبية تار ًة أخرى.
ت
ف
واملغاالة تار ًةَّ ،
ُّ
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ولق�د ح�اول ُ
تش�تيت ِوح�دة املجتم�ع واألمة
بعض اخلطب�اء
َ

َ
وتفكيك عـروهت�ا الوثقى ،فدخـلـوا
اإلسلامية ،وتفـريقَ وحدهتا
م�ن ثغرة تنوع الف�روع الفقهية ،واآلراء االجتهادية ،وذكر س�يئات
املجتمع وأخطائه؛ لرضب األفكار بعضها ببعض.
ِ
واملؤس ُف يف أمـر بعض اخلطبـاء ،أهنم اختــذوا املنـــابر وسيلة
ولرتويج ِ
بعض املعتقدات اخلـاطئة ،واحلزازات
لنرش أفكـار هدامة،
ِ

ا ُمل َف ِّرقة ،وملواالة بعض الفرق املتعصبة.

اإلسلامي  -اليوم  -إىل خطبـاء جيمعـون
املجتمع
أحـوج
فام
َ
َ
َّ

ش�ملهم ،ويرفعون مس�توى ِ
العلم الرشعي لدهيم ويسعون إىل مجع
الكلمة ووحدة العمل.
ومما ال مري َة فيه ،أن اخلطابة مقام ٍ
عال ومرتقى نفيس ،فاخلطيب

ُم َب ِّلغ عن رب العاملني وعن رسوله األمني حممد ﷺ ،وعن ويل األمر
حيت�اج اخلطيب إىل طالقة يف اللس�ان،
ال�ذي له م�آل اخلطبة ،لذلك
ُ
وس�ليقة يف البي�ان ،وفصاح�ة يف اإللق�اء وال�كالم ،وأن يواك�ب
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ِ
املس�تجدّ ات التي تطرأ عىل الثقافة اإلسلامية واملتغريات العرصية،
وأن يأخ�ذ م�ن امل�ايض إىل احل�ارض ،وم�ن احل�ارض للمس�تقبل،

وأن يك�ون م�د ِرك ًا للمقاص�د والغاي�ات ،متمتع� ًا برسع�ة البدهي�ة
وأبلغ الكلامت.
وإذا كان ال ُب َّ�د للجامعة التي تنص�ت للخطيب يوم اجلمعة من

وحدة املوق�ف والزمان واملكان ،فجدير هبا أن تبتغي اس�تامع خطبة
ُم َوحَّ�دة يف مس�اجد الدول�ة كافة ،ليص�ل اهلدي النبوي ويس�تقر يف
األسماع واألذه�ان ﴿ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ

ﭫ ﭬ ﭭ﴾).(1
وهن�دف م�ن ذل�ك إىل إيص�ال املراد م�ن اخلطب�ة املوحَّ�دة إىل
املجتم�ع وأن فيه�ا الصلاح ،وذل�ك يتي�ح للمصلين معرف�ة أمور
دينه�م ودنياهم من خالل خطة حمكمة من اللجنة املختصة يف إعداد
اخلطب�ة لتغطي املجاالت الدينية واملجتمعي�ة كافة من خالل خطتها
الس�نوية يف كل عام ،لتنهض بالكلمة يف املكان املخصص هلا  -وهو
((( سورة ق ،اآلية.37 :
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املنرب األس�بوعي  -الذي أمرنا اهلل س�بحانه وتعاىل أن نسعى له ديان ًة
وعب�ادة ،واإلنصات للفائ�دة املرجوة ،والفوز باألج�ر والثواب كام
ق�ال تع�اىل ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ﴾).(1
ويف ذل�ك أيض ًا خدم�ة املجتمع من خالل التوجي�ه والتنبيه إىل
أم�ور عام�ة خدمي�ة ،أو احرتازي�ة لألف�راد ،أو أح�داث جارية ،أو
فعاليات فكرية ،أو تتعلق بسياسات وإنجازات الدولة.
وم�ن ضم�ن إنج�ازات الدول�ة عمارة املس�اجد والعناي�ة هب�ا
وبمنابرها ،ولدور هذه املنابر يف خدمة املجتمع اس�تقطبت له العلامء

الذي�ن يقوم�ون بدورهم العظيم يف خدمة املجتمع ،واس�تكامالً هلذا
الدور ج�اءت توجيهات احلكوم�ة يف توحيد خطب�ة اجلمعة ،وهذه
الفك�رة ليس�ت األوىل يف الع�امل اإلسلامي ب�ل س�بقنا إليه�ا غرين�ا
وحس�ب حاجة الناس تقىض احلوائج وم�ع صدور التوجيه باخلطبة
املوحدة ما سلمت من معارض ومنتقد.
((( سورة اجلمعة ،اآلية.9:
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هل�ذه األس�باب ولغريهاوضعنا هذا البحث لنبين أمهية اخلطبة
املوحدة ودورها يف املجتمع حسب ما يأيت من إيضاحات.
وبن�ا ًء عىل ما ذكرناه من توحي�د اخلطبة يف هذا العرص ،جيدر بنا

ِ
واخلطوط العريضة
أن نشير إىل بعض املعاملِ واخلصائص املم ِّيزة هلا،
ألهدافه�ا ومراميه�ا من خالل هذا البحث ال�ذي يتكون من مقدمة

ومخسة حماور:
املحور األول :التعريفات العامة.
 -1تعريف اخلطبة يف اللغة.
 -2تعريف اخلطبة اصطالح ًا.
 -3تعريف اخلطيب.
 -4تعريف اخلطبة املوحدة.
 -5حكمها.
 -6أركاهنا.
 -7رشوطها.
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املحور الثاين :خطبة اجلمعة املوحدة.
أوالً :خطبة اجلمعة.
ثاني ًا :خصائص اخلطبة املوحدة.
ثالث ًا :مميزات اخلطبة املوحدة:
املحور الثالث :وحدة املنرب من وحدة املجتمع.
أوالً :وحدة املنرب.
ثاني ًا :وحدة املجتمع.
املحور الرابع :هدي النبي ﷺ يف خطبة اجلمعة.
املحور اخلامس :تاريخ اخلطبة.
 -1أول خطبة يف اإلسالم.
 -2اخلطباء.
ونس�أل اهلل قبوهلا وأن يت�م نفعها واالس�تفادة منها؛ ألهنا طرح

إيضاح بنور املصباح ملن أراد الزيادة والنجاح.
•

•
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احملور األول
التعريفات العامة
 -1تعريف اخلطبة يف اللغة:
فصي�ح مجع ًا من الناس
 ه�ي الكالم املنث�ور خياطِب به متك ِّل ٌمٌ
إلقناعهم).(1
واخلطيب هو املتحدِّ ث عن القوم أو هو َم ْن يقوم باخلطابة.
ويف تعريف العلامء:
ه�ي ال�كالم املؤلَّ�ف ال�ذي يتضمن وعظ� ًا وإبالغ� ًا عىل صفة
خمصوصة.
بمعن�ى َّ
أن اخلطاب�ة ف� ُّن مش�افهة اجلمه�ور للتَّـأثير عليه�م أو
استاملتهم.
((( املعجم الوسيط.

13

خـطـبـة اجلـمـعـة املـوحــدة

 -2تعريف اخلطبة اصطالحًا:
عرفه�ا اإلم�ام الن�ووي « :بأهن�ا ال�كالم املؤ ّل�ف املتضم�ن
 َّوعظ ًا وإبالغ ًا »(((.
 وق�ال اجلرج�اين « :إهنا قياس مركّب من مقدمات مقبولة أومظنونة ،من شخص معتقد فيه »(((.
 وقال الدكتور مصلح سيد بيومي « :بأهنا فن من فنون الكالم،يقصد به التأثري يف اجلمهور عن طريق السمع والبرص مع ًا »(((.
 -3تعريف اخلطيب:
احلس� ُن اخلُطب�ة ،و َم� ْن يق�وم باخلطابة يف املس�جد
اخلطي�بَ « :
وغريه ،واملتحدِّ ث عن القوم »(((.
((( هتذيب األسامء واللغات للنووي.93/3 ،
((( التعريفات ،ص .134
((( اخلطبة يف اإلسالم ،ص .11
((( املعجم الوسيط ( خ ط ب ).
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 -4تعريف اخلطبة املوحدة:
هي خطبة واحدة يلقيها اخلطباء عىل املنابر يف مجيع املساجد يوم
اجلمعة.
 -5حـكـمـهـا:
لصح�ة اجلمع�ة) ،(1واتّفقوا على ّ
ه�ي رشط
أن اخلطبتني رشط
ّ

يف انعق�اد اجلمعة ،إال احلنف ّية فإنهّ م ي�رون ّ
أن الشرّ ط خطبة واحدة،
وتس ّن خطبتان.

ودلي�ل اجلمه�ور فعل�ه ﷺ م�ع قول�ه: « ص ّل�وا كما رأيتم�وين
الركعتنيّ ،
ّ
وكل خطبة مكان
أصّل�يّ،(2)» 
وألن اخلطبتني أقيمتا مق�ام ّ
) (3.
الركعتني 
ركعة ،فاإلخالل بإحدامها كاإلخالل بإحدى ّ

((( الرشح الصغري  ،499/1القوانني الفقهية ص.80
((( حديث «صلوا كام رأيتموين أصيل» أخرجه البخاري من حديث مالك بن
احلويرث ،برقم (.)605
((( اب�ن عابدي�ن  ،148/2والشرح الصغير  ،499/1وهناي�ة املحت�اج
 ،312-311/2واملغني  ،304/2واإلفصاح  ،161/1البناية ،54/3
.55
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 -6أركــانـهـا:
اختلف الفقهاء يف أركان خطبة اجلمعة:
فذهب أبو حنيفة إىل ّ
أن ركن اخلطبة حتميدة أو هتليلة أو تسبيحة،

ّ
ألن املأم�ور ب�ه يف قول�ه تع�اىل:﴿   ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﴾[اجلمعة]9:

مطلق ّ
الذكر ّ
الش�امل للقليل والكثري ،واملأثور عنه ﷺ ال يكون بيانًا

لعدم اإلمجال يف لفظ ّ
الذكر.

ِ
سمى خطب ًة) (1.
وقال ّ
الصاحبان: ال بدّ من ذك ٍْر طويل ُي ّ
أن ركنها هو ّ
أ ّما املالك ّية فريون ّ
يسمى خطب ًة عند العرب
أقل ما ّ

ولو س�جعتني ،نحو: اتّقوا اهلل فيام أم�ر ،وانتهوا عماّ عنه هنى وزجر.
) (2.
فإن س ّبح أو ه ّلل أو كبرّ مل جيزه 

يب ّ
والصالة عىل نب ّيه ﷺ وحتذير،
أن أق ّلها محد اهلل ّ
وجزم ابن العر ّ

وتبشري ،و َيقرأ شيئ ًا من القرآن) (3.

((( ابن عابدين  ،148/2وفتح القدير .59/2
((( الرشح الصغري  ،499/1والقوانني الفقهية ص.80
((( مواهب اجلليل .165/2
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الشافع ّية إىل ّ
وذهب ّ
أن هلا مخسة أركان وهي)(1 :
ظ « احلمد ».
 -1محد اهلل ،ويتعينّ لفظ « اهلل » ولف 
ّبي ﷺ
ّ -2
ّبي ﷺ ويتعينّ صيغة صالة ،وذكر الن ّ
الصالة عىل الن ّ
باسمه أو بصفته ،فال يكفي صىل اهلل عليه.
 -3الوص ّية بالتّقوى ،وال يتعينّ لفظها.
 -4الدّ عاء للمؤمنني يف اخلطبة ال ّثانية.
 -5ق�راءة آي�ة مفهم�ة  -ولو يف إحدامه�ا  -فال يكتف�ى بنحو :
﴿ ﭞ ﭟ ﴾ [المدث�ر ،]21:لع�دم اس�تقالهلا باإلفهام ،وال بمنس�وخ
التّالوة ،و ُيس ّن جعلها يف اخلطبة األوىل.

 -7شــروطـهـا:
لصحة اخلطبة وهي:
اتّفق الفقهاء عىل بعض الشرّ وط
ّ
((( الرشح الصغري  ،499/1والقوانني الفقهية ص.80
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« -1أن تق�ع يف وق�ت اجلمعة ،ووقتها عن�د اجلمهور هو وقت
الزوال إىل دخ�ول وقت العصر ،لألخبار يف
ال ّظه�ر ،يب�دأ من بع�د ّ
ذلك ،وجريان العمل عليه.
الصالة
الصلاة ،فل�و خط�ب بعدها أع�اد ّ
 -2أن تك�ون قب�ل ّ

 فق�ط  -إن ق�رب ،وإالّ اس�تأنفهاّ ،ألن م�ن رشوطه�ا وص�ل
الصالة هب ا.
ّ
 -3حضور مجاعة تنعقد هبم»).(1

تصح هبم ،فذهب احلنف ّية إىل أنّه يكفي
واختلفوا يف العدد ا ّلذي ّ

) (2.
الصحيح  -
حضور واحد من أهلها سوى اإلمام  -عىل ّ

أ ّم�ا املالك ّي�ة فيرون وج�وب حض�ور اثن�ي عشر م�ن أهله�ا

منزلتان
اخلطبتين ،فإن مل حيرضومها من ّأوهلام مل يكتف بذلك ،ألنهّ ام ّ

منزلة ركعتني من ال ّظهر.

((( الرشح الكبري للدردير عىل هامش حاشية الدسوقي .378/1
((( اب�ن عـابدي�ن  ،147/1والطـحـطـ�اوي على مـراق�ي الـفـلاح
ص .510 ،509
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الص�وت هب�ا ،بحي�ث يس�مع الع�دد املعتبر إن مل
 -4رف�ع ّ
يعرض مانع) (1.
 -5امل�واالة بين أركان اخلطب�ة وبين اخلطبتين ،وبينهما
الصالة.
وبني ّ
 -6كوهن�ا بالعرب ّي�ة ،تع ّب�دًا لالتّباع ،وامل�راد أن تك�ون أركاهنا
بالعرب ّية ،وألنهّ ا ذكر مفروض فاشترط في�ه ذلك كتكبرية اإلحرام،
ول�و كان اجلامع�ة َع َج ً
ما ال يعرف�ون العرب ّي�ة، وه�ذا م�ا ذه�ب
إليه اجلمهور.
لصحة اخلطبة ،لقوله
 -7النّ ّيـة: اشترط احلنف ّية واحلنابلة النّ ّية
ّ

تعجب ًا ،أو َص ِعدَ
ﷺ: « إنّام األعامل بالنّ ّيات » ،فلو محد اهلل لعطسه أو ّ

((( ينظر :مراقي الفالح  ،197وابن عابدين  ،147/1والدسوقي ،378/1
والشرح الصغير  ،499/1وهناي�ة املحت�اج  ،318/2وكش�اف القناع
 ،33/2ودليل الطالب .57/1
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فال تصح .ومل يشترط املالك ّية ّ
والش�افع ّية النّ ّية
املنرب وخطب بال ن ّية
ّ
لصحة اخلطبة((( .
ّ

•

•

((( الفقه عىل املذاهب األربعة .355/1
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احملور الثاني
خطبة اجلمعة املوحدة :خصائصها ومميزاتها
أو ًال :خصائص اخلطبة املوحدة:
إن خطب�ة اجلمعة ش�عرية من ش�عائر اإلسلام احلني�فّ ،
حث
عليها ،ورغب فيها وأوجبها وجعلها من أهم الوس�ائل التي تساعد
عىل هنض�ة املجتمع وإصالح أفراده ،فهي أمان�ة بكل ما حتمل كلمة
األمان�ة من معنى ،وذلك ألن اخلطب�ة ختطب نيابة عن رئيس الدولة
 حيفظه اهلل  -الذي حيرص عىل أن يفهم الناس أمر الدنيا واآلخرة،ولذلك أوكل أمرها إىل اهليئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف،
ودائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي بديب.
ِ
ِ
َ
الن�اس ،وتضبط
قلوب
اإليمان يف
واخلطب�ة يف ح�د ذاتهِ ا تنمي
تعامله�م بعضه�م ببع�ض ،وتلق�ى كل ي�وم مجع�ة م�ن كل أس�بوع
ْ

ألمهيته�ا ،فاخلطي�ب املنفرد ق�د ال ي�رى وال يقدر ما ت�راه اهليئة من
ْتب
مصلح�ة عامة وهامة للمجتم�ع ،لذا حرصت اهليئة على أن يك َ
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�ه ْم ) املختص�ون م�ن كل مكات�ب
أنفس ُ
اخلطب� َة الس�اد ُة اخلطب�ا ُء ( ُ

اهليئ�ة بإم�ارات الدول�ة ،ث�م تعرض على جلن�ة التدقي�ق والصياغة

لتنقيحه�ا والتأكد من أدلته�ا الصحيحة من قرآن وس�نة ،ثم تضبط

لغوي� ًا ونحوي ًا ،ثم تعرض على اللجنة التي تراج�ع اخلطبة مراجعة
هنائية ،واملكونة من الس�ادة العلامء باهليئة العامة للشؤون اإلسالمية
واألوقاف مع زمالئهم من السادة العلامء بدائرة الشؤون اإلسالمية

والعمل اخلريي بديب(((.

اخلطبة املوحدة متتاز بأهنا عمل مجاعي من خالل جلنة متخصصة

من العلامء يقومون بكتابتها ومراجعتها وتدقيقها ،لتظهر يف أحس�ن
ح�ال مو َّثق َة النقول م�ن اآليات واألحادي�ث واملوضوعات .ومتتاز
ببعض اخلصائص كام ييل:

 -1اتصافه�ا بق�وة البيان ،وبالغ�ة العبارة ،ومتانة األس�لوب،

ودليله�ا ناب�ع م�ن الق�رآن والس�نة ،وتضمينه�ا مقتبس�ات م�ن

عب�ارات األدب�اء والبلغ�اء وأش�عار الع�رب وحكم�ة الس�لف
 -يرمحهم اهلل تعاىل  ،-مع التزامها بلني القول وتلطف اخلطاب.

((( خطبة اجلمعة ،اهليئة العامة.
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 -2ال يعرتهي�ا اجلم�ود ،بل تنس�اق م�ع األح�داث والتغريات
الواقع�ة والن�وازل الطارئ�ة والقضايا املس�تجدة ب�كل انضباط ،وال
حتيد عن املعاين القرآنية واهلدي النبوي الرشيف.
 -3كوهنا هلا وقت حمدد بقدر اإلمكان ،وهذا يلزم اخلطباء بعدم
االستطراد.
حي�ان ق�ال :قال أب�و وائ�ل( :خطبنا عّم�اّ ر بن
ع�ن واص�ل بن ّ

ي�ارس) فأوجز وأبلغ ،قلن�ا :يا أبا اليقظان ،لقد أبلغت وأوجزت فلو
كنت تنفست؟.
فقال :إين سمعت رسول اهلل ﷺ يقول « :إن طول صالة الرجل

ِ
الصالة واقرصوا
وقصرَ َ خطبته َمئِ َّن ٌة  -أي عالمة  -من فقهه ،فأطيلوا ّ

اخلطبة ،وإنّ من البيان سحر ًا »).(1

 -4يس�تحب أن تك�ون مناس�بة لكافة مس�تويات املس�تمعني،
بعيدة عن التكرار الذي تأباه النفوس ومتجه األسامع.
((( رواه مسلم(.)869
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 -5إع�ادة خطب�ة اجلمع�ة إىل أهدافه�ا ومعانيه�ا الت�ي رشعها
وطبقه�ا رس�ول ه�ذه األمة ﷺ وس�ار على درهبا
الق�رآن الكري�م ّ

الصحابة والتابعون.

 -6سوء فهم مقصد اخلطبة أدى إىل تفرقة كلمة املسلمني ،وفتح
جماالت متعددة لدخول تيارات دخيلة وأفكار متعصبة واجتهادات
شخصية ال توافق الرشيعة.
ثانيًا :مميزات اخلطبة املوحدة:
خطب�ة اجلمع�ة عب�ارة ع�ن رس�الة توجي�ه وهداي�ة ،وتذكير
وتنوي�ر للمس�لمني بأمور دينه�م ودنياهم ،وامتداد ملسيرة الدعوة،
وإصلاح املجتمع ط�وال األزمان ،ودعوة إىل الوف�اق ونبذ الفرقة،
وترك التش�دّ د والتعصب ،والعمل عىل توحيد الصف ،والتضامن،
والتآزر ،وإصلاح ذات البني ،واحلث عىل العمل الصالح ،ولذلك
كانت اخلطبة من مهام ويل األمر احلاكم واملس�ؤول األول يف البالد؛
ألهدافها السامية وبصامهتا الواضحة يف سلوك املسلمني.
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وم�ا زالت خطبة اجلمع�ة عىل ما هي عليه م�ع اختالف الزمان
وامل�كان واألحداث وظروف املس�لمني حس�ب حاجاهت�م الفكرية
والعلمي�ة واحلياتي�ة ،وأصبح�ت خطب�ة اجلمعة يف العصر احلديث
احلايل نرباس ًا ملفهوم اخلطبة املوحدة بآليات وتقنيات ووسائل حديثة
مبارشة ،وغري مبارشة ،ملواكبة العرص ،بل هي من أهم أسباب إيصال
رسالة اإلسلام ،لكوهنا من أجدى األساليب اإلعالمية واإلعالنية
املتعددة وأنفعها ،وملا هلا من ُأ ُسس و ُأ ُطر ممنهجة ومنظمة ،من خالل
اجلهات املسؤولة عن تنظيمها.
وتك�رس مب�دأ اهلوية الوطني�ة يف املجتم�ع ،وتنري هل�م الطريق
إلقرار األمن والسلام ،التزام ًا بالوالء لويل األمر ،وإسعاد املجتمع
لتحقي�ق آماله واملس�ارعة به نح�و املثل العليا ،كام أهنا تش�حذ اهلمم
للحفاظ على الوطن يف ظل القيادة الرش�يدة ،وتؤصل فيه العادات
والتقالي�د الس�محة ،ولذل�ك ف�إن خطب�ة اجلمعة املوح�دة حققت
إجيابيات كثرية من أمهها:
25
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 -1أن توحي�د اخلطب�ة يس�د كثري ًا م�ن الثغرات ب�ل يعمل عىل
وح�دة املوض�وع بني أف�راد املجتمع املس�لم ،ويوطن عىل معايش�ته
اجلميع.
وتكامله وتوحيد هدفه ملا هيم
َ
 -2يس�اعد يف دف�ع مسيرة الدعوة وحتقي�ق أهدافه�ا العظيمة
الت�ي خطط هل�ا قائدُ هذه األمة رس�ول اهلل ﷺ ِ
وم ْن بع�ده الصحابة
والتابعون والسلف الصالح.
 -3توحيد اختالف مذاهب األئمة اخلطباء وانتامءاهتم الفكرية
يف وحدة املنرب.
 -4اختي�ار اخلطب�اء الذين هلم القدرة على توصيل املعلومة كام
ه�ي مكتوبة ،بلغة التواصل وعىل حس�ب الق�درة فمنهم من يؤدهيا
ارجت�االً وه�و األحس�ن ،ومنه�م م�ن يأخ�ذ رؤوس األقلام لكي
ال ينس�ى منها ش�يئ ًا ،ومنهم من يقرؤها ،وكلهم عىل خري من حيث
االلتزام باملوضوع الواحد حتى لو اختلفت بعض األدلة.
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 -5وضع اخلطب حسب الواقع واملعطيات واحلوادث الزمانية
واملكاني�ة واملش�اركات يف الفعالي�ات الدينية والوطنية واملناس�بات
العاملية والظروف الطارئة حول أحداث األمة.
 -6يثقف املس�لمني بش�كل مجاعي ومرتّ�ب ّ
ومنظم ومدروس
يتيح املناقش�ة والتواصل بني املصلني يف املس�اجد املتعددة ويمنحهم
فرص َة عرض املسائل التي وردت يف اخلطبة املوحدة ،وهذا يؤ ِّدي إىل
االس�تفادة منها بقدر اإلمكان يف نفع املس�لمني وتضامنهم وإنعاش
مسرية الدعوة وحتقيق رسالة املسجد.
ولتل�ك األس�باب املذكورة آنف ًا وجب العم�ل عىل إعادة خطبة
اجلمع�ة إىل مضموهنا األصيل ومسيرهتا األوىل ،وذل�ك يتطلب من
اجلهات املس�ؤولة وغريها التحرك والعمل عىل عالج هذا املوضوع
ما أمكن ،حسب اإلمكان املتاح ،ولو تدرجيي ًا.
ولذل�ك كان ال بد م�ن أن تتوحد اخلطبة ،خاصة يف هذا العرص

الذي تش�عبت في�ه اآلراءُ ،
وأ ِ
�ب ُكل ذي رأي برأيه ،ولنحدّ من
عج َ
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الفتن�ة ،لكي ال ُتس�تغل كث�رة وتنوع املذاه�ب وكث�رة االجتهادات
واملشارب بني الناس بشكل يرضّ بوحدة املسلمني ،وملعاجلة ما حيتاج
إليه املجتمع من توعية دينية ودنيوية بمش�اركة جهات االختصاص
إليصال رسالة املسجد إىل املجتمع من خالل اخلطبة املوحدة.
•

•
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احملور الثالث
وحدة املنرب من وحدة اجملتمع
أو ًال :وحدة املنرب:
أوضحت الرشيعة اإلسلامية أن األمة اإلسلامية أمة واحدة،

وهك�ذا ينبغي أن تكون حتقيق ًا لقوله تع�اىل﴿ :ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ﴾).(1
وتأس�ي ًا بس�نة رس�وله املصطف�ى ﷺ الداعي�ة لالعتص�ام
بحب�ل اهلل املتين ،وه�و القائ�ل ﷺ « :إن اهلل تع�اىل ي�رىض لك�م
ثالث� ًا ويك�ره لك�م ثالث� ًا :فيرىض لك�م أن تعب�دوه وال ترشك�وا به

ش�يئ ًا ،وأن تعتصم�وا بحب�ل اهلل مجيع� ًا وال تفرق�وا .وأن تناصح�وا

�ن واله اهلل أمرك�م .ويك�ره لك�م قي�ل وق�ال ،وإضاع�ة امل�ال،
َم ْ
وكثرة السؤال »).(2

((( سورة املؤمنون ،آية.52:
((( رواه مسلم (.)817
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وم�ن مظاهر وحدة األمة اإلسلامية وحدة املنبر والدعوة إليه

س�بحانه ،وألمهي�ة هذا األم�ر نجد أن اهلل  -س�بحانه وتعاىل  -لفت
انتباهن�ا إىل أصلن�ا الواحد الذي خلقنا منه وأمت� َّن علينا بذلك فقال

سبحانه وتعاىل﴿:ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ﴾).(1

وأك�د ذل�ك رس�ول اهلل ﷺ فق�ال« :الن�اس م�ن آدم وآدم

من تراب»).(2

ومل�ا بّي�نّ احلق ه�ذا األص�ل أمر س�بحانه عب�اده أن يس�تجيبوا

لدعوت�ه اجلامع�ة املوح�دة عبر رس�له وأنبيائ�ه ،وأن يبتع�دوا ع�ن

اخللاف والفرق�ة ق�ال س�بحانه ﴿ :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ

ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ

ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ﴾) ،(3وم�ن دالالت
هذه اآلية الكريمة أهنا وصية اهلل إىل رس�له عليهم السلام أن يقيموا

((( سورة احلجرات ،آية.13:
((( رواه أمحد يف مسنده ( ،)523/2وأبو داود (.)5116
((( سورة الشورى ،آية.13:
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هذا الدين العظيم دين اإلسلام الذي وحدهم ويدخل يف وحدهتم
وح�دة كلمته�م وخطبته�م ومقاهل�م ومآهلم ،وه�ذا له أث�ر كبري يف
س�عادة دنياهم وأخراهم ،ويف احتاد الصف ووحدة الكلمة والتوجه
الع�ام نحو األم�ر باملعروف والنه�ي عن املنكر كام أراد اهلل س�بحانه

وتع�اىل يف قول�ه﴿ :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ
ﯝ ﯞ ﯟ﴾).(1
وتتض�ح معاين وحدة املنرب من خالل دع�وة الناس إىل التقوى
كما ذك�ر ربن�ا س�بحانه وتع�اىل يف اآلي�ة الس�ابقة ،الب�د أن نص�ل
إىل نتيج�ة إجيابي�ة نح�و اخلطب�ة املوح�دة ألهن�ا منبر توحي�د لألمة
وخدمة للمجتمع.
ثانيًا :وحدة اجملتمع:
فلق�د حرص�ت الرشيع�ة على وض�ع القواع�د الرباني�ة الت�ي
ذكرها اهلل س�بحانه وتعاىل يف كتابه العظيم عىل تقوية أركان املجتمع
((( سورة النحل ،آية.125:
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املس�لم وتضافر جهوده ووحدت�ه ،وجعلت من العب�ادات املختلفة

نماذج الوح�دة يف املجتمع من خلال العب�ادات واملعامالت؛ فهي

تطبي�ق عملي لوح�دة املجتم�ع املس�لم الت�ي دع�ت إليه�ا الرشيعة
اإلسلامية ،وجعلته�ا من أوث�ق عرى التواص�ل والتكات�ف بينهم
خاصة والبرشية عامة.

وأوضح�ت أمهي�ة وح�دة املجتم�ع م�ن خلال زي�ادة الفضل

واألج�ر ،مث�ل الصلاة إذا كان�ت يف مجاع�ة ،تعويد ًا هل�م يف فريضة

الصالة عىل االحتاد ،وغرس� ًا ألصوله وروح�ه فيهم ،فجعل لصالة
اجلامعة من الثواب والفضل ما يزيد عىل صالة الفرد بأضعاف كثرية،

وصالة اجلامعة إذ رشعها اإلسلام جعل فيها روح االجتامع اليومي
مخ�س مرات كل يوم وليل�ة ،وختتم بيوم اجلمع�ة اجلامع وهو املؤمتر

األس�بوعي للمس�لمني يف صالة اجلمعة ،وكذا هو الش�أن يف صالة
العيدي�ن من كل ع�ام ،وفيهام يكون االجتامع أكرب ،كام رشع أوس�ع

اجتامع ممكن وأكرب مجاعة يمكن أن تضم أكرب عدد من املسلمني من

خمتلف األقطار اإلسالمية وعىل شتى األلوان واألجناس ،وذلك يف

فريض�ة احلج إىل بيت اهلل احل�رام ،ويف عبادة الصي�ام والزكاة تطبيق
عميل للوحدة ،والتكافل االجتامعي بني أفراد األُمة.
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ومم�ا الش�ك في�ه أن االحتاد ق�وة ،وكل مس�لم يف أعامق�ه رغبة

شديدة وشوق كبري لرؤية املجتمع اإلسالمي يشمخ علو ًا ،وترفرف

راياته عىل كل رابية ،فكل مس�لم حيب أن يرى العامل اإلسالمي قوي ًا

عزيز ًا منيع ًا ،واإلسالم عندما يدعو لاللتزام باجلامعة وإصالح ذات
البني وينهى عن الفرقة والتش�تت يري�د بذلك التمحور حول الدين
وحول احلق الذي جاء به الدين وتتحمل مس�ؤولياهتا جتاه نرشه بني
الناس واملحافظة عليه بني أطياف املجتمع.
وهنى عن التفرق ،قال تعاىل ﴿ :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ﴾ [آل عمران ،]103:وهذه اآلية ترد عىل من دعا إىل العنرصية
والقبلية والطائفية ،وكلها مبادئ مضللة جوفاء ،وش�عارات هدامة
عجف�اء ،هتدم الوح�دة املحكم�ة ،يف خضم املتغيرات والتحديات
التي يمر هبا املسلمون يف أصقاع املعمورة.
وهلل در الشاعر إذ قال:

ُق ْـل لأِ بـن ِ
َـاء ي ْع ُـر َب َو ِّحـدُ وا َّ
الش ْمــ
ْ
			

َ
ـهــو َدا
الـج ُ
ـي ُ
ــل َكـماَ َوحَّـدَ الـنَّـبِ ُّ
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ِ
ِ
ـم ٍ
ـل
إِ َّن َأ ْولىَ َ
الـو َرى بـتـوحـيــد َش ْ
			

ِ
َـو ِحــيــدَ ا
ُأمَّـــ ٌة كــان ديـنُـهـا الـت ْ

وإن م�ن مقوم�ات وح�دة املجتمع املنش�ودة ،وح�دة منابرها،
م�ن حي�ث مضمون اخلطب التي تلقى منها ،فهي بال ش�ك تس�اهم
يف خدم�ة املجتم�ع وجبر كس�وره ،وجتم�ع بين الوط�ن وربوعه،
وتس�حق األهواء والعصبيات ،ومتج الضغائن والسلبيات ،لتحقيق
اإلنجازات واالنتصارات يف شتى امليادين واملجاالت.
ومما ال شك فيه أن:
َر ْأ ُي اجلمـاعـة ال ت َْش َقى البـالد بـه
			

ِ
ِ ِ
الفـرد ُي ْش ِق َيها
ور ْأ ُي
َر ْغ َم اخلالفَ ،

)(1

•

•

•

((( من القصيدة العمرية للشاعر حافظ إبراهيم.
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احملور الرابع
هدي النيب ﷺ يف خطبة اجلمعة
والستكامل موضوع اخلطبة ،ال بد من مهارات تساعد

اخلطيبعىلأداءاخلطبة،وذلكمنخاللماجاءعنرسولاهللﷺ

كما أورده اب�ن قي�م اجلوزي�ة  -رمح�ه اهلل تع�اىل  -م�ن هديه ﷺ يف
خطبةاجلمعة):(1

وكان يقصر اخلطب�ة ،ويطيل الصلاة ،ويكثر الذك�ر ،ويقصد

إن ط�ول صلاة الرج�ل وقرص
الكلمات اجلوام�ع ،وكان يق�ولّ « :
خطبته َمئِنّ ٌة من فقهه »).(2
وكان ﷺ ُيع ِّل�م أصحاب�ه يف خطبت�ه قواع�د اإلسلام،

ورشائع�ه ،ويأمره�م وينهاه�م يف خطبت�ه ،إذا ع�رض ل�ه أم�ر أو
هن�ي كما أم�ر ﷺ الداخ�ل  -وه�و خيط�ب  -أن يصيل ركعتين)،(3
ٌ
((( زاد املعاد يف هدي خري العباد ( )411/1بترصف.
((( رواه مسلم (.)869
((( رواه مسلم (.)931
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وهن�ى املتخط�ي رقاب الن�اس عن ذل�ك وأمره باجلل�وس) ،(1وكان
يقط�ع خطبت�ه للحاجة تع�رض ،ثم يع�ود فيتمها) ،(2كما نزل ألخذ
احلس�ن واحلسين  -ريض اهلل عنهما  ،-فأخذمه�ا ثم رق�ى هبام املنرب
فأتم خطبته).(3
وكان يدع�و الرج�ل يف خطبته ،تعال يا فلان ،اجلس يا فالن،
َص َّل يا فالن).(4
وكان يستس�قي هب�م إذا قحط املط�ر يف خطبت�ه) ،(5وكان يمهل
ي�وم اجلمعة حت�ى جيتمع الناس ،ف�إذا اجتمعوا ،خ�رج من بيته ﷺ

متوجه ًا إىل املس�جد ،فإذا دخل املس�جد َس َّلم عليهم فإذا َص ِعدَ املنرب
اس�تقبل الناس بوجهه ،وس� َّلم عليهم ،ومل يدع مس�تقبل القبلة ،ثم
جيل�س ،ويأخذ بلال يف األذان ،فإذا فرغ منه ق�ام النبي ﷺ فخطب
((( رواه أبو داود ( ،)1118والنسائي (..)1399
((( انظر صحيح البخاري (.)930
(((رواه أبو داود ( ،)1109والرتمذي (.)3774
((( رواه أبو داود (.)1091
((( رواه البخاري ( ،)933ومسلم (.)897
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ٍ
قوس أو عصا
م�ن غري فصل بني األذان واخلطب�ة ،وكان يعتمد عىل
قب�ل أن يتخ�ذ املنرب ،وكان يف احلرب يعتمد على قوس ،ويف اجلمعة
يعتمد عىل عصا) ،(1ومل يحُ فظ عنه ﷺ أنه اعتمد عىل سيف.
وكان ال يتكل�ف يف ال�كالم ،وال يزيد فيما ال حيتاجه ،بل إنه لو
عُ�دَّ كال ُم�ه ألحيص ،فعن عائش�ة  -ريض اهلل عنه�ا  -قالت « :كان

النب�ي ﷺ حي�دِّ ث حديث ًا لو عـ�دَّ ُه العا ُّد ألحص�اه ») ،(2وتقول « :إن
ِ
كرسدكم »).(3
رسول اهلل ﷺ مل يكن يرسد احلديث

وكان إذا جل�س على املنبر يف غير اجلمع�ة ،أو خط�ب قائ ً
ما
يف اجلمع�ة ،اس�تدار أصحاب�ه إلي�ه بوجوهه�م ،وكان وجه�ه ﷺ
قبله�م يف وقت اخلطب�ة ،وكان ﷺ يقوم فيخطب ،ثم جيلس جلس�ة
خفيف�ة ثم يق�وم ،فيخطب اخلطب�ة الثانية ،فإذا فرغ منه�ا أخذ بالل
يف اإلقامة.
((( انظر :سنن أيب داود (.)1096
((( رواه البخاري ( ،)3374ومسلم (.)7701
((( رواه البخاري ( ،)3375ومسلم (.)6554
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وكان يأمر الناس بالدنو منه ،ويأمرهم باإلنصات ،وخيربهم أن
الرج�ل إذا ق�ال لصاحبه :أنص�ت فقد لغا) ،(1ويق�ولَ « :م ْن لغا فال

مجعة له »).(2

•

•

•

((( رواه أبو داود ( ،)1051وأمحد يف مسنده (.)474/2
((( رواه عبد الرزاق يف املصنف (.)5420
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احملور اخلامس
تاريخ اخلطبة
نظر ًا ألمهية املوضوع وكثرة الداخلني يف اإلسالم،
واجلالي�ات واألقلي�ات املس�لمة يف بل�دان العامل وإث�راء الثقافة
العامة أحببت تزويدهم هبذا املحور لزيادة فهم دور اخلطبة وتارخيها
يف اإلسالم ِم ْن خالل توضيح اآليت:
أو ًال :أول خطبة يف اإلسالم:
إن اهلل س�بحانه وتعاىل ملا فرض الصلوات اخلمس عىل رس�وله
ﷺ وأمت�ه يف ليل�ة اإلرساء واملع�راج مل يتمك�ن النب�ي ﷺ من إقامة
اجلمعة باملس�جد احل�رام بمكة ،وذلك لقلة عدد املس�لمني وضعف
ش�وكتهم أمام قوة املرشكني وجتربهم يف إي�ذاء النبي ﷺ وأصحابه،
ومل يصلها إال وهو يف املدينة ،وأول مجعة صالها كانت يف بني سامل بن
عوف بني قباء واملدينة يف وادي رانوناء (عىل وزن عاشوراء).
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وصلاة اجلمع�ة ش�عرية جامع�ة تعتمد على اجتامع املس�لمني

لتذكريه�م باهلل تع�اىل من خالل خطبتين تلقى عىل مس�امعهم قبل
الصلاة ،وهذا حيت�اج إىل العالنية ،والعالنية تتطل�ب أدا ًء ميرس ًا يف

بيئة مأمونة.

وق�د أورد الش�يخ حمم�د حبي�ب اهلل يف «فت�ح املنع�م رشح زاد

املس�لم» لغ�ز ًا يف اجلمع�ة الت�ي وجب�ت عىل املس�لمني وتأخ�ر فعل

النبي ﷺ هلا:

أيـا فـقـهــاء العـصــر أي فـريـضـة
		

تـأخـر عن إجيـاهبـا فـعـ ُلـهـا النـبـي

ومن قبل صالها من الصحب عصبة
		

ِ
ولـم ُ
بـيــثرب
النـبـي
يـك إذ ذاك
ُّ

وق�د أج�اب عن هذا اللغز الش�يخ حممد حبي�ب اهلل بن مايا بى

بقوله:

الغـراء كانت صالتهُ ا
هي اجلمع ُة ّ
			

ٍ
ِ
بيـثرب
بفــرض للرشوط
عليهم
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ومل تـتـوفــر تلك أيــام كونِ ِ
ـه
َ
			

بمكـ َة إذ حـزب الضالل بغيهب

وحيث أتى املختار طيبـ َة ُحت َِّم ْت
			

ِ
بمقدمـِه الـنـبـي
عليـه فصالهـا

عليه صــال ُة اهلل مـا دام رش ُعـ ُه
			

ِ
مذهب
املنهج األعىل عىل كل
هو
ُ

ث�م ق�ال :وحاص�ل ما أش�ار إلي�ه صاح�ب البيتين أن اجلمعة
رشع�ت بمكة املرشفة ،وأن النب�ي ﷺ مل يصلها هبا وصالها باملدينة
املن�ورة مجاع ًة م�ع الصحاب�ة  -ريض اهلل عنه�م  ،-وصالها قبله يف
املدينة مجاعة من الصحابة بأمره بعد العقبة وقبل اهلجرة.
َو َح َ
�دث بع�د بيع�ة العقب�ة وقبل اهلجرة أن أرس�ل رس�ول اهلل
ﷺ مصع�ب بن عمير إىل املدينة املنورة مع املبايعين ليعلمهم أمور
دينهم ،فجمعهم أسعد بن زرارة ،وصىل هبم اجلمعة بعد أن خطبهم
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وذكره�م ب�اهلل ،ثم ذب�ح هلم ش�اة للغداء وأخ�رى للعش�اء ،وكانوا
أربعني رجالً ،وهذه أول مجعة أقيمت يف اإلسالم.
روى عب�د الرمح�ن ب�ن كعب ب�ن مال�ك  -وكان قائ�د أبيه بعد
بصره  -عن أبيه كع�ب بن مال�ك  -ريض اهلل عنهام  -أنه
م�ا ذهب ُ
فقلت:
كان إذا س�مع الن�داء ي�وم اجلمعة َتر َّح َم ألس�عد ب�ن ُزرارة،
ُ
س�معت الن�داء ترمح�ت ألس�عد ب�ن ُزرارة؟ ق�ال :ألن�ه أول
إذا
َ
َم� ْن مج�ع بن�ا يف َه ْ�زم النَّبيت م�ن َح َّرة بن�ي َب َياض�ة يف نقي� ٍع يقال له
نقيع اخلَ ِضامت.
ُ

ٍ
يومئذ؟ قال :أربعون رج ً
ال).(1
قلت :كم كنتم
ُ
ويف رواي�ة البيهقي( :كان أس�عد ّأو َل من جمََّع بن�ا يف املدينة َق ْب َل
حرة بن�ي بياضة يف نقي� ٍع يقال له
مق�دم رس�ول اهلل ﷺ يف ْ
ه�ز ٍم من ّ
اخلضامت.(2))...
ُ
((( رواه أبو داود ( ،)1069وابن ماجه (.)1082
((( رواه البيهقي يف السنن الكربى (.)176/3
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ومعل�وم أن الصلاة فرضت أوالً ركعتين ركعتني إال املغرب،
كام ُروي عن عائشة  -ريض اهلل عنها  -وإنام زيدت يف صالة احلرض
بعد اهلجرة إما بقليل أو بنحو عام.
وتفي�د رواي� ٌة أخ�رى ّ
أن مصعب بن عمير أول م�ن أقام مجعة
يف اإلسلام ،حي�ث كتب إىل النبي ﷺ يس�تأذنه أن جيم�ع باألنصار
فازدلف إىل اهلل فيه ركعتني
فأذن له ،وكتب له « :إذا زالت الش�مس
ْ
واخطب فيهم » ،فجمع هبم مصعب بن عمري يف دار سعد بن َخيثمة،
وكانوا قرابة اثني عرش رجالً.
ويف الطريق إىل املدينة املنورة مهاجر ًا ،أقام رس�ول اهلل ﷺ بقباء
أربعة أيام ،وأس�س مسجد ًا هناك ،وخرج منها يوم اجلمعة وأدركته
اجلمع�ة يف بني س�امل ب�ن ع�وف فصالها يف املس�جد ال�ذي يف بطن
الوادي ،فكانت أول مجعة صالها باملدينة).(1
((( ينظر :سرية ابن هشام .494/1
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ثانيًا :اخلـطـبـــاء:
ق�ال اهليثم بن عدي :قال عم�ران بن حطان) « :(1إن أول خطبة

خطبته�ا عند زيادُ ...فأ ِ
�ب هبا الناس ،وش�هدها َع ِّمي وأيب ،ثم
عج َ
فس�معت رجـل ً
ا يقول لبعضهم :هـذا
مررت ببعض املجالس،
إين
ُ
ُ

الفتى أخطب العرب لو كان يف خطبته يشء من القرآن »).(2
وق�ال عبد امللك بن مروان خلالد بن س�لمة القريش املخزومي:
ب الن�اس؟ قال:أنا ،قال :ثم َم ْن؟ قال :س�يد ُجذام (يعني
َم� ْن أخ َط ُ
روح بن زنب�اع) قال :ثم َم ْن؟ قال :أخيفش ثقيف (يعني احلجاج)،
ْ

ق�ال :ثم َم� ْن :قال :أمري املؤمنني قال :وحي�ك جعلتني رابع أربعة؟!
قال :نعم ،هو ما سمعت).(3

((( عمران بن حطان بن ظبيان الس�دويس البصري ،من أعيان العلامء ،لكنه
م�ن رؤوس اخل�وارج ،حدّ ث عن عائش�ة وأيب موس�ى األش�عري وابن
عباس (ريض اهلل عنهم) ،روى عنه ابن سيرين وقتادة وحييى بن أيب كثري
تويف سنة84هـ ،سري أعالم النبالء .214/4
((( البيان والتبيني للجاحظ .116/1
((( البي�ان والتبيين للج�اظ  ،280/1والعق�د الفري�د الب�ن عبـ�د ربـ�ه
(.)146/4
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فانظ�ر  -أخ�ي اخلطيب  -أين جاء ترتيب أمير املؤمنني ،الذي
شيبته اخلطابة؟
أليس ه�ذا يدفعنا إىل االهتامم بدراس�تها وتوحي�د موضوعها،
لي ُعم نفعها!
وكي�ف ال هنت�م باخلطبة والبيان ،وهو الس�حر احللال الذي به
تص�ل الفك�رة ،ومن ذلك م�ا روى ابن عب�اس  -ريض اهلل عنهام -
ق�ال :جلس إىل رس�ول اهلل ﷺ قيس ب�ن عاصم والزبرق�ان بن بدر
وعمرو ب�ن األهتم التميمي�ون ،ففخر الزبرقان فقال :يا رس�ول اهلل
أنا س�يد متي�م ،واملطاع فيه�م ،واملجاب فيه�م ،أمنعهم م�ن الظلم،
فآخ�ذ هلم بحقوقهم ،وه�ذا يعلم ذاك  -يعني عم�رو بن األهتم ،-
فقال عمرو بن األهتم :واهلل يا رسول اهلل ،إنه لشديد العارضة ،مانع
مط�اع يف ناديه ،ق�ال الزبرقان :واهلل يا رس�ول اهلل ،لقد علم
جلانب�ه،
ٌ
من�ي غري ما ق�ال ،وما منعه أن يتكلم به إال احلس�د ،ق�ال عمرو :أنا
أحس�دك ،فو اهلل إنك لئيم اخلال ،حديث املال ،أمحق املوالد ،مضيع
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يف العشيرة ،واهلل ي�ا رس�ول اهلل ،لقد صدق�ت فيام قل�ت أوالً ،وما
فقلت أحسن ما علمت،
رضيت
كذبت فيام قلت آخر ًا ،لكني رجل
ُ
ُ
ُ
صدق�ت يف األمرين
فقل�ت أقبح ما وج�دت ،واهلل لق�د
وغضب�ت
ُ
ُ
ُ
مجيع ًا ،فقال النبي ﷺ « :إن من البيان لسحر ًا »).(1
إن اإلش�ارة هل�ذا احلديث ل�ه دالل�ة املعنى يف مكان�ة اخلطيب،
حي�ث إن اخلطي�ب املبدع هو الذي يس�تطيع مجع قلوب املس�تمعني
بحس�ن أدائ�ه وطريقة عرض خطبت�ه ،بحيث يبعد هب�ا عن التقصري
املخل والتطويل اململ والتكرار يف الطرح ،وكام نستفيد من احلديث
أعلاه أمهي� َة الكلمة و َأ َثرها يف اس�تاملة املس�تمعني ،ومن َث ّم ش�بهها
بالسحر الذي يظهر أثره عىل املسحور من قوة التأثري اخلفي ،فكذلك
اخلطي�ب املفوه له أثر يف إثراء الفكر والعلم والكلمة التي تطرح عىل
املصلني يوم اجلمعة؛ ليعم نفعها ويزيد خريها وتكثر بركتها.
•

•

( )1رواه احلاكم يف املستدرك (.)710/3
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خامتـة
ويف ختـام موضوعنا هذا نختم بسـؤال اهلل سبحانه
وتعاىل ُحسن اخلامتة.
اخلطبة يف حد ذاهتا تنمي الثقافة الدينية العامة يف قلوب الناس،
وتضب�ط تعاملهم مع بعضهم البع�ض ،وتلقى كل يوم مجعة من كل
أسبوع ألمهيتها.
وأنه إذا اس�توفيت ه�ذه الرشوط املتاحة خاص�ة يف هذا العرص
ال�ذي اختلط فيه األمر ،وس�ادت مفاهيم خاطئ�ة جيب أن تصحح،
ف�إن اخلطبة املوحدة س�تكون البلس�م النافع ،وال�دواء الناجع لعلل
املجتمع وأمراضه.
فض ً
ال ع�ن كوهنا تتيح ألف�راد املجتمع التش�اور والتباحث فيام
يفيده�م وجيمع ش�ملهم عىل تباعد أماكنهم ومس�اجدهم؛ ألن مآل
47
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اخلطب�ة تع�ود عىل املصلين الذين ه�م جزء م�ن املجتم�ع واملغذي
العكيس بآرائه لدفع مستوى اخلطبة واخلطيب.
وإن توحي�د اخلطب�ة واحت�اد اخلط�اب ،ال ش�ك س�يؤدي
 بإذن اهلل تع�اىل  -إىل نتائج إجيابية مرضية ،موفقة ومس�ددة ،تربطُعرى املجتمع وتوثق صالته وروابطه ،وتسير به نحو أهدافه ال ُعليا
النبيلة ،وغاياته السامية اجلليلة.
نثرت يف ه�ذا املوضوع ما اس�تطعت مجعه ح�ول اخلطبة
ولق�د ُ
املوح�دة واإلجيابي�ات يف س�بيل توحيده�ا؛ ألضعه�ا بين ي�دي
املس�ؤولني وأرب�اب الوظائ�ف الديني�ة والعاملين يف جم�ال الدعوة
إىل اهلل ،عسى أن جتد قبوالً يف صدورهم الواسعة ومساحة يف خارطة
أفكارهم النرية.
فيق�وم صناع الق�رار ٌ
كل يف مكانه وعىل حس�ب حاجة ظروف
بل�ده أو دولته ،وخاصة األقليات املس�لمة ،بتطبيقها؛ لتكون وحدة
للصف ،وطريق ًا لالعتدال ،ونبذ ًا للعصبيات العمياء.
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وم�ن املعل�وم أن إجيابي�ات توحي�د خطب�ة اجلمع�ة تغطي عىل
السلبيات ،فيام إذا دققنا النظر وأمعناه مع ما خيدم مصلحة املجتمع.
فل�و فهم الناس حقيقة توحيد اخلطب�ة ،ونظرهتا الثاقبة ،لطربوا
هلا واستساغوا هدفها.
وال ُبدَّ لنجاح هذا املبدأ من أمور:
 -1الرغبة الصادقة ،والداف�ع األكيد يف بلورة اخلطبة املوحدة،
واإليمان الق�وي برضورهت�ا وفائدهت�ا ،والس�عي لتطويره�ا بعد أن
أثبت�ت فائدهت�ا وعم خريه�ا بتوحيد املنبر والفكر الع�ام للدولة يف
خضم األحداث التي عصفت بالعامل اإلسالمي.
 -2سير كاف�ة ال�وزارات واهليئ�ات والدوائ�ر اإلسلامية
واألط�راف املتعاونة يف الدول�ة عىل منهاج واحد ،بعي�د ًا عن اهلوى
املتبع والشح املطاع للمحافظة عىل عطائها لصالح املجتمع.
 -3العم�ل على إجياد جلن�ة أو جل�ان علمية من العلامء حس�ب
مقتضى احل�ال واحلاجة يف إصلاح ح�ال املجتمع ،إلخ�راج كتابة
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مواضي�ع اجلمعة ،بصيغ راقية تزيل العقبات التي تعرقل طريق هذه
املحاوالت املثىل يف وحدة املنرب والصف.
واهلل تعاىل أس�أل أن يسدد يف هذا السبيل ُخطانا ،و ُيك ِّل َل بالفوز
والنجاح مسعانا ،وأن يوفقنا لفعل ما يرضيه يف سبيل توحيد الكلمة
والصف�وف ..إنه عىل كل يشء قدير وباإلجابة جدير ،وهو من وراء
القصد واهلادي إىل سواء السبيل.
•

•
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 إحياء علوم الدين ،لإلمام أيب حامد الغزايل ،طبعة دار املعرفة،بريوت .
 أني�س الفقه�اء يف تعريف�ات األلف�اظ املتداولة بين الفقهاء،للقونوي الرومي ،حتقيق حييى حس�ن مراد ،طبعة دار الكتب العلمية،
2004م1424 -هـ .
 البناي�ة رشح اهلداي�ة ،لب�در الدي�ن العيني ،طبع�ة دار الكتبالعلمية  ،بريوت ،ط 1420 ،1هـ  2000 -م .
 البيان والتبيني ،للجاح�ظ ،طبعة دار ومكتبة اهلالل ،بريوت،سنة  1423هـ .
 حتري�ر ألفاظ التنبي�ه (لغة الفقه) ،لإلمام الن�ووي ،حتقيق عبدالغني الدقر ،طبعة دار القلم 1408 ،هـ .
 التعريف�ات ،لعلي بن حممد بن عيل اجلرج�اين ،حتقيق إبراهيماألبياري ،طبعة دار الكتاب العريب 1405 ،هـ .
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 هتذي�ب األسماء واللغ�ات ،لإلم�ام حم�ي الدي�ن ب�ن رشفالن�ووي ،مصورة طبعة إدارة الطباعة املنريية ،نرش دار الكتب العلمية،
بريوت.
 هتذي�ب اللغة ،ملحم�د بن أمحد بن األزه�ري اهلروي ،حتقيق:حمم�د عوض مرعب ،طبع�ة دار إحياء الرتاث الع�ريب ،بريوت ،ط،1
2001م .
 حاش�ية ابن عابدين ،املسماة رد املحتار عىل الدر املختار ،نرشدار الفكر ،بريوت ،ط1412 ،2هـ 1992 -م .
 حاش�ية الطحطاوي عىل مراقي الفلاح رشح نور اإليضاح،حتقيق حمم�د عبد العزيز اخلال�دي ،طبعة دار الكت�ب العلمية بريوت،
لبنان ،ط1418 ،1هـ 1997 -م .
 اخلطبة يف اإلسلام وإعداد اخلطي�ب الداعية للدكتور مصلحس�يد بيوم�ي ،الطبع�ة الثاني�ة  1408هـ ،الن�ارش مكتبة املج�د العريب
بالقاهرة.
 -دس�تور العلماء ،للقايض عب�د النبي بن عبد الرس�ول األمحد
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نكري ،عرب عباراته الفارس�ية حس�ن هاين فحص ،طبعة دار الكتب
العلمية ،بريوت ،ط1421 ،1هـ 2000 -م .
 دلي�ل الطال�ب لنيل املطالب ،ملرعي بن يوس�ف ب�ن أبى بكرب�ن أمحد الكرمى ،حتقيق :أبو قتيب�ة نظر حممد الفاريايب ،طبعة دار طيبة
للنرش والتوزيع ،الرياض ،ط1425 ،1هـ 2004 -م .
 ديوان حافظ إبراهيم ،ضب�ط وتصحيح ومراجعة أمحد أمني،وأمحد الزين ،وإبراهي�م األبياري ،طبعة اهليئة املرصية العامة للكتاب،
ط 1987 ،3م .
 زاد املع�اد يف ه�دي خير العب�اد ،الب�ن قي�م اجلوزي�ة ،طبعةمؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط 1415 ،27هـ 1994-م .
 سنن ابن ماجه ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي ،طبعة دار إحياءالكتب العربية ،القاهرة.
 س�نن أيب داود ،حتقي�ق :حممد حميي الدين عب�د احلميد ،طبعةاملكتبة العرصية ،بريوت.
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 -س�نن البيهقي الكبرى ،حتقيق :حممد عبد الق�ادر عطا ،طبعة

مكتبة دار الباز ،مكة املكرمة1414 ،هـ 1994 -م .

 -س�نن الرتم�ذي ،حتقي�ق وتعليق:أمح�د حمم�د ش�اكر ،وحممد

ف�ؤاد عبد الباقي ،وإبراهيم عطوة ع�وض ،طبعة رشكة مكتبة ومطبعة

مصطفى البايب احللبي ،مرص ،ط 1395 ،2هـ  1975 -م .

 -س�نن النس�ائي الصغرى ( املجتب�ى ) حتقيق :عب�د الفتاح أبو

غدة ،طبعة مكتب املطبوعات اإلسلامية ،حل�ب ،ط 1406 ،2هـ -

 1986م .

 -سير أعلام النبلاء ،لإلمام ش�مس الدي�ن الذهب�ي ،حتقيق

جمموع�ة م�ن املحققين ب�إرشاف الش�يخ ش�عيب األرن�اؤوط ،طبعة

مؤسسة الرسالة ،ط 1405 ،3هـ 1985 -م .

 -السيرة النبوية البن هش�ام ،حتقيق :مصطفى السقا وإبراهيم

األبياري وعبد احلفيظ الش�لبي ،طبعة رشك�ة مكتبة ومطبعة مصطفى
البايب احللبي وأوالده بمرص.

 الرشح الصغري ،للشيخ أمحد الدردير عىل كتاب املسمى أقرباملسالك لمِ ْذهب اإلمام مالك ،طبعة دار املعارف ،القاهرة .
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 الرشح الكبري للش�يخ أمحد الدردير عىل خمترص خليل ،مطبوععىل هامش حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري ،طبعة دار الفكر ،دون
تاريخ .
 صحي�ح البخاري ،حتقي�ق د .مصطفى ديب البغ�ا ،طبعة دارابن كثري ,دمشق1407 ،م –  1987هـ .
 صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي ،طبعة دار إحياءالرتاث العريب ،بريوت.
 العق�د الفري�د ،الب�ن عبد رب�ه األندلسي ،طبع�ة دار الكتبالعلمية ،بريوت ،ط 1404 ،1هـ .
 فتح القدي�ر لكامل الدين ابن اهلامم ،نشر دار الفكر ،بريوت،دون تاريخ.
 الفق�ه على املذاه�ب األربعة ،لعب�د الرمحن ب�ن حممد عوضاجلزي�ري ،طبع�ة دار الكت�ب العلمي�ة ،بيروت ،ط 1424 ،2ه�ـ -
2003م .
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 ف�ن اخلطابة ألمح�د حممد احل�ويف ،طبعة هنضة مصر للطباعةوالنرش.
 فن اخلطابة وإعداد اخلطيب للشيخ عىل حمفوظ ،دار االعتصام. 1984
 القام�وس املحي�ط ،للفريوز آبادي ،إع�داد وتقديم حممد عبدالرمح�ن املرعشلي ،طبع�ة دار إحي�اء التراث الع�ريب ،بيروت ،ط،1
 1417هـ  1997 -م .
 القوانين الفقهي�ة ،البن ج�زي الكلبي الغرناط�ي ،طبعة دارالكتاب...
 كشاف اصطالحات الفنون للتهانوي ،نرش سهيل أكيديمي ،الهور  1413 ،هـ  1993 -م .
 كش�اف القناع ع�ن متن اإلقن�اع ،للبهويت ،طبع�ة دار الكتبالعلمية .
 لس�ان العرب ،البن منظور ،طبعة دار صادر – بريوت ،ط،3 1414هـ.
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 املجالس�ة وجواه�ر العل�م ،للدين�وري ،حتقي�ق :أب�و عبي�دةمشهور بن حسن آل سلامن ،طبعة دار ابن حزم ،بريوت1419 ،هـ .
 خمت�ار الصحاح ،ملحم�د بن أيب بك�ر الرازي ،حتقيق يوس�فالش�يخ حمم�د ،طبع�ة املكتب�ة العرصي�ة بيروت ،ط1420 ،5ه�ـ -
1999م.
 املس�تدرك عىل الصحيحين ،للحاكم ،حتقي�ق :مصطفى عبدالق�ادر عط�ا ،طبع�ة دار الكتب العلمي�ة ،بيروت ،ط 1411 ،1هـ -
 1990م .
 املصب�اح املنير يف غري�ب الشرح الكبير ،ألمح�د ب�ن حمم�دالفيومي ،طبعة املكتبة العلمية ،بريوت .
 املصن�ف ،لعب�د ال�رزاق بن مه�ام الصنع�اين ،حتقي�ق :حبيبالرمحن األعظمي ،طبعة املكتب اإلسالمي ،بريوت ،ط1403 ،2هـ.
 املعجم الوس�يط ،جممع اللغ�ة العربية بالقاه�رة ،طبعة املكتبةاإلسالمية ،استانبول.
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 املغني البن قدامة ،طبعة مكتبة القاهرة ،دون تاريخ. مواه�ب اجللي�ل يف رشح خمترص خليل ،للحط�اب ،طبعة دارالفكر ،ط1412 ،3هـ 1992 -م .
 هناي�ة املحتاج إىل رشح املنهاج ،لش�هاب الدي�ن الرميل ،طبعةدار الفكر ،بريوت1404 ،هـ 1984-م .
•

•
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املحور اخلامس :تاريخ اخلطبة

أو ً
ال :أول خطبة يف اإلسالم
ثاني ًا :اخلطباء
خامتـة

املصادر واملراجع
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