خُطبُةُُالجُمعُةُُبُاللُغُةُُالعُرُبُيُةُ
التُارُيخُ٢٠٢٢-٠١-٢١ُ:

صلىُ ه
صوصُُُهُذُاُُُ» :منُُُتركُ الجمعةُ
اّللُ عليهُ وسل ُمُُبُخُ ُ

معةُ
المُوضُوعُُ:آدابُُ ُيوُمُُالجُ ُ

ثلثُمراتُتهاوناُبهاُطبعُعلىُقلبهُ «ُُ 4.

بســــــــــــــــــــــم ه
يم ُ
ُاّللُالرح همنُالر ۪ح ُ

يم » :يَٓاُايهاُال ۪ذينُ هامنَٓواُاذاُ
ّلل ُتُ ُعالىُ ُفُيُالقُرُآنُ ُالكُرُ ُ
قُالُ ُا ه ُ
نوديُ للص هلوةُُُمنُ يومُ الجمعةُ فاسعواُ ا هلىُ ذكرُ ه
اّللُ وذرواُ

البي َۜعُ هذلكمُخي ٌرُلكمُانُكنتمُتعلمونُ ُ«ُ ١.

ُاّللُصل ه
وُقالُرسول ه
ىُاّللُعليهُوسل ُمُ » :إذا ُقلتُلصاحبكُ
يومُالجمعةُأنصتُواْلمامُيخطبُفقدُلغوتُُ «ُُ ٢.

أماُبعدُ،أُيُهُاُاْلُخُوُةُُالكُرُامُُ،وُالُخُوُاتُُالكُرُيمُاتُُ! ُ
الخيُرُُ،
يُوُمُ ُالُجُمُ ُعةُ ُهُوُ ُأُهُ ُم ُيُوُمُ ُأُسُ ُبوعُيُ ُلُلُمُسُلُمُينُُ .إُنُهُ ُيُوُمُ ُ ُ

أُيُهُاُالمُسُلُمُونُُ،وُالمُسُلُمُاتُُ!
وطُُصُلُةُُُالجُمُ ُعةُُُ.تُتُ ُكوُنُُُخُطُبُ ُةُ
اُلُخُطُبُةُُُهيُُمُنُُُأُهُ ُمُُشُرُ ُ
التذُكُيرُُُ،وُاْلُنُذُارُُُلُلُمُؤُمُنُينُُُ.كُمُاُ
الجُمُ ُعةُُُمُنُُُالنُصُيحُةُُُ،وُ ُ
ستُ ُماعُُ
الحقُُُ.اُالُ ُ
خلُقُُُ،وُ ُ
أُنُهُاُ دُعُوُ ٌُةُُلُلُيمُانُُُ،والعرفانُُُ،وُالُ ُ
صلُةُُالجُمُ ُعةُُ،فُالخُطُبُةُُ ُلهُاُ
إُلىُُالخُطُبُةُُبُتُرُكُيزُُهوُمنُُآدابُ ُ
صلُةُُُالفُرُيضُةُُُ.مُنُُُالخُطُأُُُالتُحُدُثُُُبُاللُفُظُُُأُوُُُ ُغيُرُُ
صُفُةُُُ ُ
فُالمُحُمُولُةُُُ .
خدُامُُالهُوُاتُ ُ
ستُ ُ
اللُفُظُُأُثُنُاءُُالخُطُبُةُُأُوُُاُ ُ
أُيُهُاُالمُؤُمُنُونُُوُالمُؤُمُنُاتُ! ُ
هُيُاُبُنُاُنُسُتُفُيدُُمُنُُبُرُكُةُُالجُمُ ُعةُُ.هياُبناُالُُنُنُسُىُأُنُُخُطُبُ ُةُ

فُ
ص ُ
فُُ.وُ ُ
وُالبُرُكُةُُ،وُالرُحُمُ ُةُُ،وُالمُ ُغفُ ُرةُُُ،وُالُخُوُ ُةُُ،وُالتُكُاتُ ُ

اّللُُبُ ُعقُولُنُاُ،
الجُمُ ُعةُُُهُيُُُجُزُ ٌُءُُمُنُُُصُلُةُُُالجُمُ ُعةُُُ.فُلُنُذُكُرُُُ ه ُ

يهُ
يومُ طلعتُ عليهُ الشمسُ يومُُُالجمعةُ فيهُ خلقُُُآدمُُوف ُ

صل ه
ىُ
ىُاّللُعليهُوسل ُمُ ُ»ُ ُ:منُاغتسلُ ُث ُمُأتىُالُجمعةُفصل ُ

ُاّللُصل ه
رسول ه
ىُاّللُعليهُوسل ُمُيُوُمُ ُالجُمُ ُعةُ ُكُالتُالُيُ » :خي ُرُ

لُُخُطُبُتُيُ بُحديثُُُنبيناُ محمدُ
ادنُاُ ُُ.وسُأُكم ُ
وُقُلُوبُنُ ُاُُ،وُأُجُسُ ُ

أُدخلُُُالجنةُُُوفيهُُُأُخرجُُُمنهاُ والُ تقومُ الساعةُُُإالُُفىُُيومُ

ماُ قدرُ لهُُُث ُمُُأنصتُُُحتىُ يفرغُمنُ خطبتهُ ثمُ يصلىُمعهُ

لُ
الجمعةُُُ «ُُُ3.مُاُ يُجُ ُعلُُُيُوُمُُُالجُمُ ُعةُُُمُهُ ُمُُوُذُوُ قُيمُةُُُ،هُوُُُ ُب ُ

غفرُلهُماُبينهُوبينُالجمعةُُالُخرىُوفضلُثلثةُُأيامُُ«ُُ 5.

سلُمُ ُوُ ُهيُ ُمُنُ ُأُهُ ُمُ
لُنُفُسُنُاُ .فُإُنُصُلُةُ ُالجُمُ ُعةُ ُهُيُ ُشُ ُعارُ ُاْلُ ُ

ت
المُتُرُجُ ُمُ:أُحمُدُبولو ُ

شُكُُُصُلُةُُُالجُمُ ُعةُُُ.فُلُنُجُ ُعلُُُصُلُةُُُالجُمُ ُعةُُُهُدُفاُُُعُ ُالياُُ
لُ
ضُُعُلىُُُكُ ُ
االشُتُرُاكُُُفُيُ صُلُةُُُالجُمُ ُعةُُُفُرُ ٌ ُ
العبُادُةُُ ُُ.
صُوُرُُُ ُ

ي
فُاْلُسُلُ ُميُُالهُولُنُدُ ُ
وق ُ

مُسُلُمُ ُاُسُتُطُاعُُ .وُهُذُاُمُؤُكُ ٌدُ ُفُيُالكُتُابُُ ،وُالسُنُ ُةُ ،وُاْلُجُمُاعُُ.
ىُأرُبُ ُعُ
تُتُ ُكوُنُ ُصُلُةُ ُالجُمُ ُعةُ ُمُنُ ُرُكُ ُعتُينُُ .قُبُلُهُاُوُبُ ُعدُهُاُتؤد ُ
سُ
رُكُ ُعاتُُُ.الُُ يُمُكُنُُُأُدُاءُُُصُلُ ُةُُالجُمُ ُعةُُُإُالُُُبُالجُمُاعُةُُُ،فُلُيُ ُ

الجمُ ُعةُُُإثُ ٌُمُُعُظُي ٌُمُُ.قالُ رسولُ ه
اّللُ
بُشُكُلُُُفُرُ ُديُُُ.تُرُكُُُصُلُةُُُ ُ
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