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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ) حكام الجمعة والتحذير من ظاهرة التسولأ )

 

 

احلؿد هلل افذي جعل اجلؿعي شقد إيوم، واختصَّ به هذه إمةي مةن بةغ إكةوم، أعةده ظةذ كَِعؿةه 

َّٓ اهلل ادؾك افعالم، وأصفد أنَّ حمؿدًا ظبده وشوفه، صذ اهلل ظؾقه وظذ آفه افعظوم، وأصفد أن ٓ هلإ  إ

 وأصحوبه، مو تعوؿبً افؾقويل وإيوم، وشؾم تسؾقاًم ـثرًا إػ يوم افدين.

َ َحقَّ ُتؼوتِِه َوٓ ﴿: ظبود اهلل: ؾوتؼوا اهلل أمو بعد َو افَّذيَن آَمـُوا اتَُّؼوا اَّللَّ ّٓ َوَأكتُم ُمسؾِؿونَ يو َأُّيه  .﴾ََتوُتنَّ إِ

َّٓ بقَّ ظبود اهلل اتؼوا اهلل  ـةه ، واظؾؿوا أنَّ ديــةو اسشةالمي ي يةسي صةقمًو مةن صةمون افةدكقو وأخةرة إ

د أصوفه وؾروظه وحموشـه.  ووضحه ومفَّ

ادةرأة : آجةتام    يةوم اجلؿعةي، وؾرضةقتفو ظةذ إظقةوند مةو ظةدا ومن حموشن هذا افدين افعظةقم

مةو أحةاله مةن اجةتام ، وأظظؿةه مةن  ،شةؽون افبوديةيو ،وادريض ،وافعبد ادؿؾوي ،وافصغر ،وادسوؾر

ويتجةةدد ؾقةةه افتعةةورمل بةةغ ادسةةؾؿغ، وتسةةتعقد ؾقةةه افةةروح  جتفةةو  ،صةةعور، تةةتجذ   مظةةوهر افوحةةدة

 ورسورهو.

مو ضؾعً افشؿس ظذ يوم أؾضل مـهد ؾقه ُخِؾَق  ،هذا افقوم افؼيف وافعقد ادبوري ظقد إشبو 

ج مـفو، وؾقه تؼوم افسوظي، وؾقه شوظي ٓ يواؾؼفو ظبٌد مسؾٌم وهو ؿوئم ي وؾقه ُأخرِ ل اجلـَّ آدم وؾقه ُأدخِ 

َّٓ أظطوه إيوه، وأرجى مو تؽون تؾك افسوظي من دخول اس موم إػ أن ُتؼه يصع يسلل اهلل تعوػ صقموً إ

 فعرص يوم اجلؿعي إػ أن تغقى افشؿس.افصالة وبعد ا

بخصوئص ـثرة، وؾضوئل جؾقؾي، ؾؼد خصؽم بقوم اجلؿعةي  : فؼد اختصؽم اهلل ظبود اهلل

: ؿةةول، ؿةةول رشةةول اهلل  بعةةد أن أضةةلَّ ظـةةه افقفةةود وافـصةةورى، ؾعةةن أ  هريةةرة 

 الخطبة األولى
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ؿبؾـو، ؾؽون فؾقفود يوم افسبً، وـون فؾـصورى يوم إحد، ؾجوء اهلل ظن اجلؿعي من ـون  أضلَّ اهلل<

بـو ؾفةداكو اهلل فقةوم اجلؿعةي، ؾجعةل اجلؿعةي وافسةبً وإحةد، وـةذفك هةم تبةا فـةو يةوم افؼقومةي، كحةن 

 >. أخرون من أهل افدكقو وإوفون يوم افؼقومي، ادؼيض هلم ؿبل اخلالئق

أن ؾعةةن أ  شةةعقد اخلةةدري  :وافسةةواي، وافطقةةىآؽتسةةول،  :ومةةن أحؽةةوم يةةوم اجلؿعةةي

ؽسل يوم اجلؿعي واجى ظذ ـل حمتؾم، وشواي، ويؿس من افطقى <ؿول:  رشول اهلل 

 >.مو ؿدر ظؾقه

ظةةن افـبةةي  ؾػةةي احلةةديٌ ادتػةق ظؾقةةه ظةةن أ  هريةةرة  :ػ ادسةةجدإافتبؽةةر : ومةن أحؽومةةه

  :إذا ـون يوم اجلؿعي ـون ظذ ـل بوب من أبواب ادسجد مالئؽي يؽتبون إول  <ؿول

ـؿثل  -أي ادبّؽر  -ؾوٕول، ؾنذا جؾس اسموم ضووا افصحف وجوءوا يستؿعون افذـر، ومثل ادفّجر 

افذي ُّيدي افبدكةي، مةم ـوفةذي ُّيةدي بؼةرة، مةم ـوفةذي ُّيةدي افؽةبش، مةم ـوفةذي ُّيةدي افدجوجةي، مةم 

 . > افبقضيـوفذي ُّيدي 

ؾعن  ،توهو يوم تؽػر افسقمو ،أن يشتغل بوفصالة وافذـر وؿراءة افؼرآن اً ويـبغي دن أتى مبؽر

مةةن اؽتسةةل يةةوم اجلؿعةةي وتطفةةر بةةام <  :ؿةةول رشةةول اهلل  :ؿةةول شةةؾامن افػةةورد 

تى فه مم إذا خرج  ـُ اشتطو  من ضفر مم ادهن أو مس من ضقى مم راح ؾؾم يػرق بغ امـغ ؾصذ مو 

 .رواه افبخوري > اسموم أكصً ُؽػر فه مو بقـه وبغ اجلؿعي إخرى

ؾػي افصحقحغ أن رشول اهلل  :وجوب اسكصوت فؾخطبي وآهتامم بام يؼول ؾقفو: ومن إحؽوم

  :واسموم خيطى ؾؼد فغوإذا ؿؾً فصوحبك يوم اجلؿ< ؿول ًْ  >. تعي: أكِص

ؾعةن أوس  د  هذا افقوم فه مزيي ظةذ ؽةره اهلل ـثرة افصالة وافسالم ظذ رشول: ومن إحؽوم

إن من أؾضل أيومؽم يوم اجلؿعي، ؾلـثروا ظّع < أكه ؿول:  ظن افـبي  بن أوس 

ؿةراءة ويسةتحى أيضةو   هةذا افقةوم  .. رواه أهةل افسةـن> من افصالة ؾقه، ؾنن صالتؽم معروضي ظعّ 

من ؿرأ شورة افؽفف يوم اجلؿعي أضوء فه من افـور < : حلديٌ افرشول  :شورة افؽفف

 .وٓ يشسط ؿراءهتو   ادسجد بل ادبودرة إػ ؿراءهتو وفو ـون بوفبقً>.  مو بغ اجلؿعتغ
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فؾةةذي رآه  فؼوفةةه  داجلوفسةةغ وافتػرؿةةي بقةةـفموممةةو نتـةةى يةةوم اجلؿعةةي  طةةي رؿةةوب 

 .. ومعـى آكقً أي تلخرت> اجؾس ؾؼد آذيً وآكقً< يتخطى رؿوب افـوس: 

ويسةةةتحى دةةةن دخةةةل ادسةةةجد واسمةةةوم خيطةةةى أن يصةةةع رـعتةةةغ خػقػتةةةغ ؿبةةةل أن نؾةةةسد فؼوفةةةه 

 : >إذا جوء أحدـم يوم اجلؿعي واسموم خيطى ؾؾرـا رـعتغ وفقتجوز ؾقفام.< 

وادؼةةةةةةو  فؾؿةةةةةةممن إذا صةةةةةةذ اجلؿعةةةةةةي أن يصةةةةةةع بعةةةةةةدهو أربةةةةةةا رـعةةةةةةوت كوؾؾةةةةةةي ـةةةةةةام ؿةةةةةةول افـبةةةةةةي 

 : > ًوـون يصع   بقته رـعتغ ظؾقه افصالة > إذا صؾقتم بعد اجلؿعي ؾصؾوا بعدهو أربعو ،

 .وافسالم، ؾوفسـي أن يصذ بعد اجلؿعي أربا، وإن صذ رـعتغ ؾال بلس

إن تري اجلؿعي ممن جتى ظؾقه من ؽر ظذر ـبرة من ـبوئر افذكوب، ـام روى مسؾم    :ظبود اهلل

يؼول ظذ أظواد ظؾقه افصالة وافسالم  ، أهنام شؿعو افـبيصحقحه ظن أ  هريرة، وابن ظؿر 

 >. ذ ؿؾو م، مم فقؽوكن من افغوؾؾغفقـتفغ أؿوام ظن ودظفم اجلؿعوت أو فقختؿن اهلل ظ< مـزه: 

ؾقه شةوظي ٓ يواؾؼفةو ظبةد مسةؾم < ذـر يوم اجلؿعي ؾؼول:  رشول اهلل  إنَّ  :ظبود اهلل

 >.و وهو ؿوئم يصع يسلل اهلل تعوػ صقمًو إٓ أظطوه إيوه، وأصور بقده يؼؾؾف

ظةن   وهذه افسوظي هةي آخةر شةوظي بعةد افعرصة، ؾؼةد روى أبةو داود وافـسةوئي ظةن جةوبر 

قفةو ظبةد مسةؾم يسةلل اهلل يةوم اجلؿعةي امـتةو ظؼةة شةوظي، ٓ يوجةد ؾ< أكه ؿةول:  افرشول 

 >. صقمًو إٓ آتوه إيوه، ؾوفتؿسوهو آخر شوظي بعد افعرص

 َّٓ يػّرط   هذا افوؿً ويرؾا حوجوته هلل ؾؽم فؾؿسؾم من حوجوت وحوجوت،  ؾقـبغي فؾؿسؾم أ

إنَّ ربؽةم حقةي  < :ؾؼةد جةوء   احلةديٌ، وفو ـثرت افذكوب ؾوهلل حقي ـةريمارؾا يديك واشلل ربك 

اه أعةةد وأهةةل افسةةـن وهةةو . رو> يسةةتحي مةةن ظبةةده إذا رؾةةا إفقةةه يديةةه أنَّ يردبةةو صةةػرًا خةةوئبتغـةةريم، 

 .ححديٌ صحق

َوَأْشتَْغِػُر اهلَل يِل َوَفُؽْم َوفَِسوئِِر اْدُْسؾِِؿَغ ِمْن َبوَرَي اهلُل يِل َوَفُؽْم ِ  اْفُؼْرآِن اْفَعظِقِم، َأُؿوُل َهَذا اْفَؼْوَل، 

ِحقُم. ُه ُهَو اْفَغُػوُر افرَّ لِّ َذكٍْىد َؾوْشَتْغِػُروُهد إِكَّ  ـُ
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حمؿةةةةد احلؿةةةةد هلل ظةةةةذ إحسةةةةوكه، وافشةةةةؽر فةةةةه ظةةةةذ توؾقؼةةةةه وامتـوكةةةةه، وكصةةةةع وكسةةةةؾم ظةةةةذ شةةةةقدكو 

 .اظي إػ رضواكه، وظذ آفه وصحبه وشؾم تسؾقاًم ـثرًا إػ يوم افدين  افدَّ

ل مةةن أخطةةر افظةةواهر ادجتؿعقةةي اف :ظبةةود اهلل ،مةةو بعةةدأ تةةي هتةةدد ادجتؿةةا أؾةةراًدا إن طةةوهرة افتسةةوه

  .ومجوظوت

ؾؿن خطرهو أهنو تشقا افبطوفي وروح افؽسل   ادجتؿا ويممِّر ذفك ظذ آؿتصود بال صك، ومن 

  .ل يؽذب حتى يؽتى ظـد اهلل ـذاًبوخطِرهو أهنو مبـقٌي ظذ افؽذب وافتدفقس وٓ يزال افرج

رهو أهنو تتسبى   حرمون ؾمٍي ـبرة من احلةق افةذي ؾرضةه اهلل تعةوػ هلةم ممةن يسةتحؼون ومن خط

افصدؿي وافـػؼي ظذ احلؼقؼي من خالل ذهوب هذه افصدؿوت إػ ؽر مستحؼفو، أو من خالل إحجوم 

ادجتؿا ظةن افتصةدقد ٓخةتالط احلوبةل بوفـوبةل، ومةن خطرهةو مةو يستةى ظؾقفةو مةن ـةوارث أخالؿقةي 

 .ىم أمـقي ممو ٓ خيػوجرائ

وفذفك وجى ظذ ادجتؿا أن يواجه هذه افظوهرة بؽل حزٍم وبشتى افوشوئِل ادتوحي وأن يبحٌ 

افـةةةوس ظةةةن افػؼةةةراء احلؼقؼقةةةغ ممةةةن يسةةةبفم اجلوهةةةل أؽـقةةةوء مةةةن افتعػةةةف، ويسةةةوظد ظةةةذ هةةةذا أن تةةةود  

 .حسون ؾفي اجلديرة بوفوصول إفقفمإـؿـصي  دتزظوت   اجلفوت افرشؿقيافصدؿوت واف

ْشالَِم َواْدُْسؾِِؿَغ، وأَ  افؾُفمَّ  ين. َحْوَزةَ  مِ احْ وَ  ،غـِ رِ ةْةشوادُ  يَ رْ ةلَّ افةشِّ ذِ أظزَّ اْسِ  افدِّ

َة ُأُموِرَكو. افؾُفمَّ  َٓ َتـَو َوُو  آِمـَّو ِ  َأْوَضـِـَو، َوَأْصؾِح َأِئؿَّ

 وؾق مجقا وٓة ادسؾؿغ فؾعؿل بؽتوبك، واتبو  شـي كبقك، وحتؽقم ذظك. افؾُفمَّ 

ْشالَمَ احْلََرَمْغِ فاِم ِؾقه ظِ  ـَو َخوِدمَ ؾِّق إَمومَ وَ  افؾُفمَّ    .َوَصالَُح اْدُْسؾِِؿغ زه اْسِ

 وه. َض رْ وتَ  هُ بُ ه فاِم حُتِ ه َوَأْظَواكَ َوَويِلَّ َظْفِدِه َوإِْخَواكَ  هُ ؼْ َوؾِّ  افؾُفمَّ 

 افعودغ.احػظ جـودكو ادرابطغ ورجول أمــو، وشدد رمقفم يو رب  مَّ افؾفُ 

 الثانيةالخطبة 
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 ظؾقك بوحلومقغ ادػسدين، وبوخلوارج افامرؿغ، وبجؿقا أظداء افدين. افؾُفمَّ 

و كدرأ بك   كحورهم، وكعوذ بك من ذورهم. افؾُفمَّ   اـػـو ذهم بام صمً، افؾُفمَّ إكَّ

و َكُعوُذ بَِك ِمْن َزَواِل كِْعَؿَتك، َوحَتَوه  افؾُفمَّ   َشَخطِك.  َكِؼَؿتِك، َومَجِقاِ ل َظوِؾَقتك، َوُؾَجوَءة إكَّ

 َوادُـَؽِر َوافَبغِي ﴿ ظبود اهلل:
ِ
 ِذي افُؼربى َوَيـفى َظِن افَػحشوء

ِ
َ َيلُمُر بِوفَعدِل َواِسحسوِن َوإيتوء إِنَّ اَّللَّ

رونَ  َـّ  .﴾َيِعُظُؽم َفَعؾَُّؽم َتَذ

اهلل أـز، واهلل يعؾم مو اجلؾقل يذـرـم، واصؽروه ظذ كعؿه يزدـم، وفذـر ؾوذـروا اهلل افعظقم 

 تصـعون.


