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 الفصل الرابع

 البيانات وتحليلهاعرض 

 المبحث األول

 يريݤترجمة سونن  .أ

 ونسبه اسمه، .1

 عُت زلمد Raden Paku باكو رادين فهو أبيو جهة من نسبو كتبنا وإذا

 بن أمحد بن حسُت الدين مجال بن الغازي إبراىيم معصوم بن إسحاق بن اليقُت

 قسام خايل علي بن ادلزباد صاحب بن زلمد بن علوي بن عبد ادللك بن اهلل عبد

بن زلمد  عيسى بن ادلهاجر أمحد بن اهلل عبد بن علوي بن زلمد بن بن علوي

 العابدين بن علي زين بن الباقر زلمد بن الصادق جعفر بن العارض علي بن الفقيو

  وسلم. عليو اهلل زلمد صلى اهلل رسول بنت فاطمة زوج طالب أيب بن علي

  Dewi Sekardaduسكاردادو دوي ابن اليقُت عُت زلمد فهو أمو جهة من وأما

 بامبانج بن Menak Pragolaبن مناكفراجوال  Menak Sembujuسنبوجو  مناك بن

 Ratuسرلووينوتو راتو بن Wijana وجانا بن  Bambang Tumenggungتومينجونج

Sarlowinoto  مانديواصلي  بنMandiwangi. أوالد سبعة يريݤ لسونن وكان 
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 Dewi. وردةو ودوي  Dewi Murtiasihمرتياسيو دويزوجتيو  من بنات وثالث

Wardah 

 وحياته نشأته .2

 يف دين اإلسالم أبادوا الذين التسعة األولياء من واحد ىو يريݤ سونن

 ، Raden Pakuباكو  بينها رادين من كثَتة، أمساء لو جاوى. ومع ذلك جزيرة

. Joko Samudraسامودرا جوكو اليقُت، وكذلك عُت وزلمد الفقيو، عبد والسلطان

 الزواج من والدتو مع تبدأ والقصة األوىل، لسنواتو شبو األسطوري األخَت امسو يرتبط

. Blambanganالشرقية  جاوى شللكة أمَتة مع اسحق موالنا يدعى عامل مسلم من

 جسمو والدتو ألقت من والدتو، قصَتة فًتة بعد الطفل عن التخلي على زوجتو أجرب

الكرسيك  إىل ومحلو البّحارة قبل من تعاىل باإلنقاذ اهلل أصلاه حىت أيام مدة البحر يف

Gersik. الشرقية  ولد يف جاوىBlambangan  ومشهور ببانيوواعي Banyuwangi 

  ٔ. م يف كرسيكٙٓ٘ٔم. وتويف سنة  ٕٗٗٔسنة 

 السيدة الكبَتة عند صغَته منذ يريݤ سونن أو اليقُت عُت زلمد نشأ

شبَّ  شاباِّ مًتعرعًا وعندما صار أن إىل معها وتربت كرسيك، من  Pinatihفيناتيو

 صاحب وىناك  Ampel Dentaدينتا أمبيل معهد يف العلوم تلقى يريݤ سونن

                                                           
. حتقيق فطن مشهود خبري )جاكرتا: وزارة الشؤون ، رلموعو خطبة اجلمعة لسونن كَتي دبسجد زلمد عُت اليقُتزلمد عُت اليقُت  1

 ٛه( ، ص:  ٕٓٔٓالدينية للجمهورية اإلندونيسة 
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  احملبة. حق اهلل وحتابا يف رمحت رادين بن إبراىيم مقدوم

عزم  وعند شبابو ألمره ادلطيع أمبيل سونن تالميذ من يريݤ سونن كان

 ويف دينًية، ليتعلما علوًما ادلكرمة مكة إىل سافرا أن إبراىيم ومقدوم يريݤ سونن

 تتعلق ال اليت العلوم أنواع وتعلما ىناك .دباالكا إسحاق موالنا أوقفهما الطريق أثناء

 العلم طلب من فراغهما وبعد .الوالية أيًضا علم تعلم بل فحسب الدينية بالشؤون

 حبث مث اإلسالم، دين لنشر جاوى منطقة إىل أن يرجعا إسحاق موالنا نصحهما

  ٕ إسحاق. موالنا أبوه بو أتى الذي بالطُت طينو استوى موطنا يريݤ سونن

، Malaka وماالكا Acehأتشيو  يف والده مع الدراسة من سنوات ثالث وبعد

 بطُت الطُت تساوى نوع حيث بكرسيك موضًعا ووجد جاوى إىل باكو رادين عاد

باكو  رادين إشتهر ذلك اليوم اإلسالم، ومنذ دين لنشر مسجدا يقيم فأسرع والده

Raden Paku حولو بكَتي. القرية وتعرف يريݤ بسونن 

 بكَتي دولة تسمى فيو قصًرا كَتي سونن أقام مرور السنوات وبعد 

 وأعرف أشهر يريݤ سونن اسم كان طويالً  مكثو . وبعد Giri Kedatonكيداتون

 Jakaسامودرا  وجاكا Raden Pakuباكو  كرادين األخرى أمسائو بُت من الناس عند

Samudra اليقُت وعبد الفقيو. عُت وزلمد 
                                                           
4 Hasyim, Umar. Sunan Giri dan Pemerintahan Ulama di Giri Kedaton. (Kudus: Menara Kudus. 

6791), Hal.23-22. 
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 في الدعوة اإلسالمية  يريݤ . خدمات سونن3

 أ(. يف رلال الًتبية

 الشيوخ فيو إجتمع والتعليم، للًتبية مركزا ادلسجد يريݤ سونن جعل

لصالة  مكانًا ادلسجد صار مث مشوقة، وقصص حكايات إىل والشبان لإلستماع

 معهًدا بعد ذلك ادلسجد وصار ادلبادئ األساسية لإلسالم على والتعرف اجلماعة

 حول وسكنوا منو أن يتعلموا أرادوا الذين ذلؤالء سكًنا كَتي سونن بٌت حيث

كما   Mandalaدبانداال  اذلندية يف الديانة معروف النظام ىذا .ادلصلى أو ادلسجد

 معٌت منها تنال اإلسالمية ادلدارس اجلاووية. فمناذلندية  تاريخ يف معروف ىو

 اإلسالم عن للفهم كآلة العربية اللغة عن تعلم الطالب منها كافة اإلسالم

 الشريعة عن للفهم كدستور الفقو وعلم العلوم أساس كل ىو الذي والتوحيد

 ذلك. وغَت والتاريخ واحلديث كالتفسَت العلوم األخرى وأنواع اإلسالمية

 يف رلال السياسة  ب(.

اإلسالمية  ادلملكة يف والعقد احلل أىل من عضوا يريݤ سونن كان  

 مسجد ددياك اآلخرين األولياء مع يريݤ سونن ددياك. أقام سلطنة عند جباوى

 واالختالفات الىت ادلشكالت حل عن يريݤ سونن توىل م،ٕٙٗٔسنة 

 ومثال عندما والشرائع األحكام يف واسًعة علوًما لو بأن نظًرا احلياة يف حدثت
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 جهة أخرى من واألولياء جهة من جينار سييت الشيخ بُت اختالف حدث

 يريݤ باإلعدام رأى سونن  Syaikh Siti Jenarجينار  سييت الشيخ فعندما حكم

 ٖ.اهلل عند ومؤمن الناس عند كافر أنو

ادلناطق الشرقية من  السيما جاوى خارج من كَتي سونن طالب جاء

 أخذوا يساعدون بيوهتم إىل رجعوا عندما اإلسالم شرائع يطبقون وىم إندونيسيا

م( وترنايت  ٖٓٙٔ)سنو  Makasarماكاسر  دولة مثل إسالمية دولة نشأة يف

Ternate  تيدور تقريبا( ودولة ٓٓ٘ٔ)سنةTidore  وأمبونAmbon. وفاة وبعد 

 الروح ومركز اإلسالم نشر عظيمة يف مكانة كَتي سلطنة متكن كَتي سونن

 ونصف. قرن طوال الديٍت

 الفنون رلال ج(. يف

 عن وبوذية بعيدة ىندية اعتقادات ظهرت جاوى يف األولياء دعوة وقبل

 مشوقة بطريقة ادلعتقدات الباطلة ىذه زلو على الدعاة األولياء حاول اإلسالم،

 ادلباشرة احلسنة بالقدوة منها بطرق عديدة دعوتو كَتي سونن الشعب. بلغ عند

  .جهرًا أو سرًا اإلسالم تلتئم برسالة اليت واألخالق العبادات عن

                                                           
4
Baidlowi Syamsuri. Wali Songo: Penyebar Agama Islam Ditanah Jawa. Surabaya: Apollo 

Lestari. 6771.  Hal.97 
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 ىف أعمالو فمن وروحو، تعاليم اإلسالم تتضمن اليت واألناشيد األغاين كَتي سونن أبدع

 bandi وjor وilir-ilir  و  cublek-cublek suwengو  jelunganيسمى ب ىذا اجملل ما

jerit وغَت ذلك.ٗ 

 يريجخطبة الجمعة لسونن  .ب

 تعريف الخطبة  .1

إن اخلطبة إحدى وسائل الدعوه إىل اهلل جل وعال، وىي من أىم وسائل 

الًتبية والتوحيد ، لذا فقد كانت جرءا من مهمة األنبياء عليهم الصالة السالم يف 

دعوة أقوامهم إىل توحيد اهلل جل وعال وطاعتو، وحتديرىم من غضبة وبطشة، وأليم 

عقابو، ليقلعوا عماىم عليو من ضالل وفساد عقدى وخلقي واجتماع. ومازالت 

 وسيلة ناجحة من الوسائل اليت يلجأ إليها ادلصلحون والعلماء والدعوة-أيضا-اخلطبة

والقادة يف كل العصور لتحريك العقول، وبعث الثقفة يف النفوس للدفاع عن فكرة 

 ٘معينة، أو النهوض دبهمة معينة.

                                                           
. حتقيق فطن مشهود خبري )جاكرتا: وزارة الشؤون كَتي دبسجد زلمد عُت اليقُت  سونن، رلموعو خطبة اجلمعة لزلمد عُت اليقُت  2

 ٗٔه، ص:  ٕٓٔٓالدينية للجمهورية اإلندونيسة( 
مية وألوقاف والدعوة وزارة الشؤون اإلسال: ادلملكة العربية السعودية). خطبة اجلمعة ودروىا تربية األمةعبد الغٍت أمحد جرب مزىر.  5

 1:ص (.هٕٕٗٔ. واإلرشاد
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أو اخلطابة ىي األسلوب النثري البليغ الذي يوجهو اخلطيب إىل اخلطبة 

السامعُت يف مقامات متنوعة، وظروف ومناسبات متباينة للتأثَت يف إدراكهم وإثارة 

 مشاعرىم لإلديان ديباجدئو، واجتذاهبم لألخذ بآرائو.

وأسلوب اخلطبة من حيث نصيبها من العقل والعاطفة، أو من اإلقناع 

خيتلف باختالف موضوعها وحال ادلخاطبُت هبا. واخلطيب البارع ىو  واالستمالة.

الذي جيعل أسلوبو اخلطايب مالئما وموافقا دلوضوعو من جانب، ومالئما وموافقا حلال 

 سامعيو من جانب آخر.

قال شوقى ضيف أن اخلطبة تبدأ حبمد اهلل واستغفاره والتوبة إليو واالستعاذة 

ل ونقائصو، وتقًتن بالشهادتُت، وتوصية ادلسلمُت من شرور النفس وسيئات العم

 ٙبعبادة اهلل وطاعتو، كما تقًتن بكلمة )أما بعد(.

 

 

 

 

 

                                                           
4
 ٘٘(. ص. ٜٓٙٔدار ادلعارف،  . )القاىرة:الفنّ ومذاىبو: يف النثر العريبّ شوقى ضيف.   



 
 

24 
 

 أجزاء الخطبة .2

 أجزاء اخلطبة ثالثة، وىي: 

 أ(. ادلقدمة

هبا يفتتح اخلطيب موضوعو ال جتذاب انتباه وهتيئتهم إىل االىتمام بو 

ويتابعوه ىف مراحل خطبتو. وهبا يعرف ودبوضوعو حىت يقابلوا عليو ويرتبطوا بو، 

 الفكرة العامة تعريفا وجيزا، ومركزا جدابا مشوقا، مراعيا السالمة ومسهولة.

 

 ب(. اللبّ 

ىو جوىر اخلطبة، وفيو تتضح الفكرة، ويتحقق االقناع، وتقدم الفكرة يف 

مهارة ولباقة، وعرض جذاب مع مراعاة وحدة ادلوضوع، وترتيب األفكار، وترتيب 

نتقيا، فينتقل اخلطيب فيو من اجملهول إىل ادلعلوم، ومن اجلزئيات إىل الكليات، م

ويهتم بالتدليل، وتفنيد رأي ادلخالفُت. ويتوقف صلاح اخلطيب يف خطبتو أن يكون 

 ملما دبوضوع خطبتو وعارفا نفسية السامعُت.

 ج(. اخلامتة
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من اخلطيب، فيها يدعم اإلقناع، وتقّوى االستمالة. وىي آخر ما يسمعو 

وبعدىا يكونون معو أو عليو. لذلك جيب على اخلطيب أن يلخص آراءه 

 تلخيصا موجزا مركزا يف تعبَت يثَت العواطف ويهّز ادلشاعر.

 يريجخطبة الجمعة لسونن  .3

إذا الحظنا إىل الوصف العام للمخطوطة فنجد أهنا مكتوبة على ورق أوريب 

وىذا النوع يدل  Lion in Medallion قدًن والورق مطبوع خبتم األسد يف الكؤوس

على أن ىذه الورقة مستعملة يف القرن السابع عشر والثامن عشر ادليالدي. وجدنا 

وىي أحد عشر رللدا لكل  رسيكݤب يريݤىذه ادلخطوطات يف متحف سونن 

رللد أنواع من اخلطبة حبيث أن لكل شهر ىجري مخسة أسابيع تقريبا. أما اجمللد 

 ٚلشهر ذي احلجة فلم جيد احملقق عند الفحص يف ادلتحف.الثاين عشر 

موجودة يف كتاب "رلمعة خطب  يريݤلسونن  وديوان خطبة اجلمعة

 مسجد اليقُت. وىذه الكتاب موجودة يف عُت دبسجد زلمد َتيجلسونن  اجلمعة

 عشر أحد يف موضوًعا ومخسُت مخسة على حتتوي كرسيك بكَتي اليقُت عُت

 شهرا، كما يلى:

 شهر زلرم(. ٔ

                                                           
 ٛٔ، ص: .....، رلموعو خطبة زلمد عُت اليقُت  7
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 مرّات و اثنان وعشرين صفحات. اخلطبة يف ىذا شهر تتضمن على مخس

  شهر صفر(. ٕ

 مرّات و واحد وعشرين صفحات. ىذا شهر تتضمن على مخس اخلطبة يف

 شهر ربيع األول(. ٖ

 مرّات و عشرين صفحات. اخلطبة يف ىذا شهر تتضمن على مخس

 شهر ربيع الثاين(. ٗ

 مرّات و اثنان وعشرين صفحات. تتضمن على مخساخلطبة يف ىذا شهر 

 شهر مجادى األول(. ٘

 مرّات و عشرين صفحات. اخلطبة يف ىذا شهر تتضمن على مخس

 شهر مجادى الثاىن(. ٙ

 مرّات و اثنان وعشرين صفحات. يف ىذا شهر تتضمن على مخساخلطبة 

 شهر رجب(. ٚ

 مرّات و واحد وعشرين صفحات. اخلطبة يف ىذا شهر تتضمن على مخس

 شهر شعبان(. ٛ

 مرّات و عشرين صفحات. اخلطبة يف ىذا شهر تتضمن على مخس

 شهر رمضان(. ٜ
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 مرّات و واحد وعشرين صفحات. اخلطبة يف ىذا شهر تتضمن على مخس

 شهر ذي القعدة(. ٓٔ

 مرّات و تسعة عشر صفحات. ىذا شهر تتضمن على مخس اخلطبة يف

مونة يف كل خطبة مالئمة بالشهر الذي فيها، فشهر رجب مثال وموضوعات ادلض

يتضمن على الكالم عن اإلسراء وادلعراج، وشهر رمضان ينحصر الكالم عن صوم 

 تضمن على:ي ذيال األول مجادىيف شهر  َتيجخطبة سونن  بحث الباحثيو رمضان. 

 

 الكافر. .ٔ

أن الدنيا قد أدبرت و أذنت بانقالع و أن األخرة قد أقبلت و أشرقت   

، وذلك و ال جيد الظامل واعلموا أن الدنيا مفازة فيها الطريق إىل األخَتةباطالع، 

: ) يَ ْوَمِئٍد قاىل اهلل تعاىلكما  ٛ من اهلل رلَتا و ال مغيثا و متتاز األمم طيبا و خبيثا.

 َٜوَعَصُوا الرَُّسَل َلْو ُتَسوَّى هِبُِم اأْلَْرُض َو اَل َيْكُتُمْوَن اهلَل َحِدْيثاً(. يَ َودُّ الَِّذْيَن َكَفُروا

 و معاىن ىذه األيات ىي:

)يَ ْوَمِئٍد يَ َودُّ الَِّذْيَن َكَفُروا َوَعَصُوا الرَُّسَل( اي من يوم ذلك الكفروا وعصوا الرسل  -

 على مقام الرسول و مقام اإلمام األمم
                                                           

4
 ٗٔٔ، ص: .....، رلموعو خطبة زلمد عُت اليقُت . 

4
 24. سورة النساء :  
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ُتَسوَّى هِبُِم اأْلَْرُض( اي بأن يكونوا ترابا مثلها حىت ال شيئ جزء من اجلسم )َلْو  -

 مرئيا.

)َو الَ َيْكُتُمْوَن اهلَل َحِدْيثاً( اي عما عملوه و يف وقت اخر يكتمونو ويقولون و اهلل  -

 ربنا ما كنا مشركُت.

 منافقون و مشركون. .ٕ

ِلُكْم َكانُوا َأَشدَّ ِمْنُكْم قُ وًَّة َوَأْكثَ َر كما قال اهلل تعاىل :)َكالَِّذْيَن ِمْن قَ بْ   

أَْمَوااًل َوَأْواَلًدا فَاْسَتْمتَ ُعوا خِبَالَِقِهْم فَاْسَتْمتَ ْعُتْم خِبَالَِقُكْم َكَما اْسَتْمَتَع الَِّذْيَن ِمْن 

نْ َيا َو اأْلَِخرَِة قَ ْبِلُكْم خِبَالَِقِهْم َوُخْضُتْم َكالَِّذي َخاُضوا أُْولَِئَك َحِبَطْت أَْعَماذلُُ  ْم يف الدُّ

 معاىن ىذه األيات ىي: َٓٔوأُْولَِئَك ُىُم اخْلَاِسُرْوَن(.

ْم( )َكالَِّذْيَن ِمْن قَ ْبِلُكْم َكانُوا َأَشدَّ ِمْنُكْم قُ وًَّة َوَأْكثَ َر أَْمَوااًل َوَأْواَلًدا فَاْسَتْمتَ ُعوا خِبَالَِقهِ  -

حىت أكثر أمواال وأوالدا متتعوا  اي النسل من قبلكم كانوا أشد منكم جسدي

 نصيبهم من الدنيا.

)فَاْسَتْمتَ ْعُتْم خِبَالَِقُكْم َكَما اْسَتْمَتَع الَِّذْيَن ِمْن قَ ْبِلُكْم خِبَالَِقِهْم َوُخْضُتْم( اي   -

ادلنافقون متتعوا بكامل من الدنيا تعُت اهلل،كما استمتع الذين من قبلكم خبالقهم 

 ن يف النيب صلى اهلل عليو و السلم.وخضتم يف الباطل والطع
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نْ َيا َو اأْلَِخرَِة َوأُْولَِئَك ُىُم  - )َكالَِّذي َخاُضوا أُْولَِئَك َحِبَطْت أَْعَماذُلُْم يف الدُّ

أمواال وأوالدا حبطت أعماذلم يف الدنيا و  اخْلَاِسُرْوَن( اي كخوضهم و أكثر

 األخرة وأولئك ىم اخلاسرون.

 يوم التحذير .ٖ

. فَ َعِمَيْت َعَلْيِهُم اأْلَنْ َباُء يَ ْوَمِئٍذ فَ ُهْم  )َويَ ْومَ   يُ َناِدْيِهْم فَ يَ ُقْوُل َماَذا َأَجْبُتُم اْلُمْرَسِلُْتَ

ا َمْن تَاَب َوأََمَن َوَعِمَل َصاحِلًا فَ َعَسى َأْن َيُكْوَن ِمَن  اَل يَ َتَساَءُلْوَن. َفَأمَّ

 و معاىن ىذه األيات ىي:ٔٔ(اْلُمْفِلِحُْتَ 

( اي  واذكر يوم يناديهم و عذهبم  - )َويَ ْوَم يُ َناِدْيِهْم فَ يَ ُقْوُل َماَذا َأَجْبُتُم اْلُمْرَسِلُْتَ

 فيقول ماذا أجبتم ادلرسلُت إذا دعوا إدينا و عمال صاحلا.

)فَ َعِمَيْت َعَلْيِهُم اأْلَنْ َباُء يَ ْوَمِئٍذ فَ ُهْم اَل يَ َتَساَءُلْوَن( اي فعميت عليهم اإلخبار  -

 نجية يف اجلواب يومئذ مل جيدوا خَتا ذلم فيو صلاة عنو فسيكتون.ادل

( اي من تاب  - ا َمْن تَاَب َوأََمَن َوَعِمَل َصاحِلًا فَ َعَسى َأْن َيُكْوَن ِمَن اْلُمْفِلِحُْتَ )َفَأمَّ

من الشرك و أمن صدق بتوحيد اهلل وأدى الفرائض فعسى أن يكون من 

 ادلفلحُت.
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 يوم احلساب .ٗ

. كما قال اهلل تعاىل ) َو تَ َرى الظَّاِلِمُْتَ حيكم على الناس أعماذلمإن اهلل   

ا رََأُوا اْلَعَذاَب يَ ُقْوُلْوَن َىْل ِإىَل َمَردِّ ِمْن َسِبْيٍل(  و معاىن ىذه األيات ىي: َٕٔلمَّ

)و ترى الظادلُت دلا رأوا العذاب يف حال احلقَت و يقولون ىل إىل مرد من طريق  -

 الصاحل(إىل الدنيا لعمل 

 يوم القيامة. .٘

)َوَلَقْد ِجْئُتُمْونَا فُ رَاَدى َكَما  كان ادلوت يأتى بغتة، كما قاىل اهلل تعاىل:  

َخَلْقَناُكْم َأوََّل َمرٍَّة َوتَرْكُتْم َما َخوَّْلَناُكْم َورَاَء ظُُهْورُِكْم َوَما نَ َرى َمَعاُكْم ُشَفَعاءَُكُم 

َنُكْم َوَضلَّ َعْنُكْم مَ  ا ُكْنُتْم الَِّذْيَن َزَعْمُتْم أَن َُّهْم ِفْيُكْم ُشرََكاُء َلَقْد تَ َقطََّع بَ ي ْ

 . و معاىن ىذه األيات ىي:ٖٔتَ ْزُعُمْوَن(

)َوَلَقْد ِجْئُتُمْونَا فُ رَاَدى َكَما َخَلْقَناُكْم َأوََّل َمرٍَّة( اي اذا جائوا يوم القيامة منفردين   -

 عن األىل و ادلال والولد، اي حفاة عراة غرال.

عطيناكم من األموال يف الدنيا بغَت )َوَترْكُتْم َما َخوَّْلَناُكْم َورَاَء ظُُهْورُِكْم( اي أ -

 إختياركم.

                                                           
54

 22الشورى. .سورة  
54

 44. سورة األنعام:  



 
 

44 
 

)َوَما نَ َرى َمَعاُكْم ُشَفَعاءَُكُم الَِّذْيَن َزَعْمُتْم أَن َُّهْم ِفْيُكْم ُشرََكاُء( اي ال جيد الكافر  -

 من األصنام شفاعتو، أي يف استحقاق عبادتكم شركائكم من اهلل.

َنُكْم َوَضلَّ َعْنُكْم مَ  - ا ُكْنُتْم تَ ْزُعُمْوَن( اي وصلكم بينكم وذىب يف )َلَقْد تَ َقطََّع بَ ي ْ

 الدنيا من شفاعتها.

 المبحث الثانى

 جمادى األولشهر يريجأنواع الكالم اإلنشائي في خطبة الجمعة لسونن 

كما ىو ادلعروف أّن كالم اإلنشاء ىو كالم الحيتمل الصدق والكدب لذاتو. 
 طليب و إنشاء غَت طليب. ينقسم الكالم اإلنشائي إىل قسمُت ومها: إنشاءو 
 جمادى األولشهر يريجالطلبي في خطبة الجمعة لسونن الكالم اإلنشائي  .أ

اإلنشاء الطليب ىو الذي يستدعي مطلوبا غَت حاصل يف إعتقاد ادلتكلم وقت 
 الطلب. وأنواعو مخسة وىي: األمر والنهي والتمٍت واالستفهام والنداء.

قول إن يف لو مجادى األشهر  َتيجعن خطبة اجلمعة لسونن  ثالباح دبريإذا 
أنواع، وىي: األمر واالستفهام والنداء.  ثالثةطليب الذى وجدتو فيها الكالم اإلنشاء ال

 وبيانو كل منها كما يلى:
 األمر .6

طلب حصول الفعل من كما ىو ادلعروف يف الفصل الثاين أن األمر ىو 
 َتيجيف خطبة اجلمعة لسونن ادلخاطب على وجو االستعالء. ويوجد كالم األمر 

 كما يلى: لو مجادى األشهر 
  َنْ َيا مَ  اوْ مُ لَ اعْ و  .ةِ رَ خِ  االَ ىَل إِ  قُ يْ رِ ا الطَّ هَ ي ْ فِ  ةٌ ازَ فَ َأنَّ الدُّ
  َهُ رُ خِ اَ  الً جَ أَ  اوْ رُ صِ قْ ت َ اسْ وَ  -اهللِ  ادَ بَ اهلل عِ  اوْ قُ ات َّ ف  

َ
 اوْ رُ غِ صْ تَ اسْ وَ  -الَ طَ  نْ إِ  وَ  تُ وْ ادل

 .الُ نَ ي ُ  نْ أَ  تُ وْ الفَ  وُ بُ جُ حيَْ  الً مَ أَ 
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  َمُ يْ حِ الرَّ  رُ وْ فُ الغَ  وَ ىُ  وُ نَّ إِ  هُ وْ رُ فِ غْ ت َ اسْ ف. 
  ِشَ وْ ي ُ ا اجلُ وْ شُ يَّ جَ وَ  -اوْ ادُ سَ فَ  ادَ بَ ا العِ وْ رُ هَ ق َ وَ  -اوْ ادُ زَ ف َ  دَ الَ ا البِ وْ رُ مَ عَ  مَ وْ القَ  نَّ إ 

 مُثَّ  -اوْ ادُ كَ   ا وَ وْ ادُ عَ  نْ مَ  الِ كَ النِّ بِ  اوْ مُ لَ طَ اصْ وَ  -اوْ ادُ جَ فَ  الِ وَ مْ األَ ا بِ وْ حُ مسََ وَ  -اوْ ادُ قَ ف َ 
 اوْ ادُ بَ ف َ  امِ قَ تِ نْ االِ  بِ يْ ابِ شَ بِ  اوْ دُ يْ جِ وَ  -اوْ ادُ قَ ان ْ فَ  امِ مَ احلَ  مِ طَ ا حِبُ وْ دُ يَّ ق َ 

 -فَات َُّقْوا  -َواْعَلُمْوا  "قول أن كلمة يإىل اخلطبة ف إذا نظر الباحث
َفَجاُدْوا  -فَ َقاُدْوا  – َفَساُدْوا -فَ زَاُدْوا  -فَاْستَ ْغِفُرْوُه  -َواْسَتْصِغُرْوا  -َواْستَ ْقِصُرْوا 

" كلها تدل على األمر ألهنا تستعمل صيغة فعل األمر. فَ َباُدْوا  -فَانْ َقاُدْوا  -
 كالما.عشر   احد عددهألمر ادلوجود يف ىذه اخلطبة ولذلك أن كالم ا

 االستفهام  .3
أن االستفهام ىو طلب العلم بشيء مل كما ىو ادلعروف يف الفصل الثاين 

 َتيجيف خطبة اجلمعة لسونن يكن معلومًا من قبل. ويوجد كالم االستفهام 
 كما يلى: لو مجادى األشهر 
  َا ىَ ارِ يَ ى دِ لَ ا عَ وْ فُ قِ فَ  الَ أَ  -افَ خَ  نْ مَ لِ  ةٌ يَ افِ شَ  ةٌ ظَ عِ  فَ لَ سَ  نْ دبَِ  امِ يَّ األَ  كَ لْ  تِ ا يف مَ وَ أ

 .ُْتَ كِ الِ اذلَ 
  َنَ وْ لُ وَّ حَ ادلتَ  كَ انِ طَّ قُ  لَ وَّ حَ  نَ يْ اَ و. 
  َنَ أَّ كَ   -نَ وْ ب ُ ىَّ أَ تَ ت َ  الَ فَ أَ  لُ يْ حِ الرَّ  مُ كُ لَّ ظَ أَ  دْ قَ  وَ  -نَ وْ ب ُ ىَ ذْ تَ  نَ يْ أَ فَ  ةٌ سَ ارِ دَ  اةِ جَ النَّ  لَ بُ سُ و 

ا دً غَ  بٍ كَ ْر مَ  يَّ أَ  نَ وْ مُ لَ عْ  ي َ اَل  مْ اىُ رَ ت َ أَ  -نَ وْ ب ُ ذِّ كَ مُ  ثِ يْ دِ ا احلَ ذَ ذلَِ  مْ كُ نْ مِ  ُْتَ عِ امِ السَّ 
 .نَ وْ ب ُ كَ ْر ي َ 
  َلِ يْ وِ الطَّ  رِ فَ السَّ  لِ ازِ نَ مَ  بُ رَ ق ْ أَ  وَ ىُ وَ  فَ يْ كَ ف. 
  َلِ يْ اوِ ىَ األَ  كَ لْ تِ  اتِ رَ مَ  غَ يف  بُ اسِ ا الرَّ هَ ي ُّ أَ  كَ بِ  فَ يْ كَ ف. 
  َ(لٍ يْ بِ سَ  نْ مِ  دِّ رَ  مَ ىَل إِ  لْ ىَ  نَ وْ لُ وْ قُ ي َ  ابَ ذَ ا العَ وُ أَ ا رَ مَّ لَ  ُْتَ مِ الِ ى الظَّ رَ ت َ  ) و 
  َنَ وْ ب ُ كَ ْر ا ي َ دً غَ  بٍ كَ ْر مَ  يَّ أ. 
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َأالَ  -َأَوَما يف تِْلَك األَيَّاِم  قول إن كلمة "يإىل اخلطبة ف الباحث إذا نظر
بُ ْوَن  -َفأَْيَن َتْذَىبُ ْوَن  -َواَْيَن َحوََّل ُقطَّاِنَك ادلَتَحوَُّلْوَن  -َفِقُفْوا  أَتَ رَاُىْم  -أََفاَل تَ َتَأىَّ

َرُب  -اَل يَ ْعَلُمْوَن  . كلها َىْل ِإىَل َمَردِّ ِمْن َسِبْيلٍ  -َفَكْيَف ِبَك  -َفَكْيَف َوُىَو أَق ْ
ألمر تدل على االستفهام ألهنا تستعمل أدوات االستفهام. ولذلك أن كالم ا

 كالما.  ةعشر  عددهادلوجود يف ىذه اخلطبة 
 

 النداء .2
أن النداء ىو طلب من ادلتكلم إقبال كما ىو ادلعروف يف الفصل الثاين 

يف خطبة اجلمعة ادلخاطب عليو حبرف نائب مناب )أنادي(. ويوجد كالم النداء 
 كما يلى: لو مجادى األشهر  َتيجلسونن 

  ُأُْوِصْيُكْم ِعَباَد اهلِل ِوِإيَّاَي بِتَ ْقَوى اهلِل. فَ َيا أَي َُّها النَّاس 
  َّدٍ أَللَُّهم  َصلِّ َوَسلِّْم َعَلى َسيِِّدنَا زُلَمَّ
  َنَ وْ عُ امِ السَّ ا هَ ي َّ أَ  مْ كُ يْ لَ إِ  اهللِ  نَ مِ  ةً رَ ذِ عْ مَ  ةً رَ وْ طُ سْ مَ  مْ ىُ ارُ زَ وْ أَ و. 
  َنَ وْ عُ امِ ا الطَّ هَ ي َّ أَ  مْ كُ يْ لَ عَ  ةِ جَّ احلُ ا بِ ذً خْ أَ و. 
  َ وَ  -لِ جَ األَ  لِ وْ لُ حُ  دَ نْ عِ  لِ جَ الوَ  ةَ دَّ شِ  ايَ  وَ  -لِ مَ األَ  اعِ طَ قِ انْ  دَ نْ عِ  لِ يَ احلِ  ةَ لَّ قِ  ايَ ف 

 .نَ يْ رِ صِّ ادلقَ  بِ ائِ صَ مَ  مَ ظْ عَ ا يَ وَ  -ةِ مَ الَ الظَّ بِ  ذِ خْ األَ  دَ نْ عِ  -ةِ امَ دَ النَّ  لَ وْ طُ  ايَ 
يَا أَي َُّها  -فَ َيا أَي َُّها النَّاسُ  قول إن كلمة "يإىل اخلطبة ف إذا نظر الباحث

ْل  اِمُعْوَن  -اْلُمَزمِّ َة الَوَجِل  -فَ َيا ِقلََّة احلَِيِل  -أَي ََّها الطَّاِمُعْوَن  -أَي ََّها السَّ  -يَا ِشدَّ
رِْينَ  -يَا طُْوَل النََّداَمِة  ألهنا تستعمل  النداء" تدل على  َويَا َعْظَم َمَصاِئِب ادلَقصِّ

 كالما.  مثانية عددهوجود يف ىذه اخلطبة ادل النداءحرف النداء. ولذلك أن كالم 
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جمادى شهر يري جالطلبي في خطبة الجمعة لسونن الكالم اإلنشائي غير  .ب
 األول

اإلنشاء غَت الطليب ىو ما ال يستدعي مطلوبا غَت حاصل وقت الطلب. 
 والقسم والّتعجب والرجاء. العقودوأنواعو كثَتة، منها صيغ ادلدح والذم و 

قول إن يف مجادى األولشهر  َتيجعن خطبة اجلمعة لسونن  إذا دبر الباحث
 يلى: فيماالقسم.  واإلنشاء غَت الطليب الذى وجده فيها وىالكالم 

 
  َ اهَ بِ سَ تَ كْ مُ  بِ وْ لُ ى ق ُ لَ عَ  انَ رَ  نْ كِ لَ وَ  اهللِ وَ ى لَ ب. 

القسم قول إن كلمة "واهلل" تدل على يإىل اخلطبة ف إذا نظر الباحث
 لقسم. ألهنا تستعمل صيغة ا

 
 لثالمبحث الثا

 لجمادى األو شهر يري ج معانى الكالم اإلنشائي في خطبة الجمعة لسونن

، وىذه ادلعاىن موجودة يف لىبكما ذكر يف الباب الثاىن أن الكالم اإلنشائى الط 
 كما يلى: وحتليلها مجادى األولشهر  َتيجخطبة اجلمعة لسونن 

  مجادى األولشهر  َتيجاإلنشاء الطليب يف خطبة اجلمعة لسونن  
 األمر . أ

عشر كالما  ىذه اخلطبة كان عدده احد إن الكالم الذي جاء بنوع األمر يف
 دبختلف معانيها.

َها الطَّرِْيُق ِإىَل ااَلِخَرةِ  اوْ مُ لَ اعْ وَ  .6 نْ َيا َمَفاَزٌة ِفي ْ  .َأنَّ الدُّ
إىل ىذه اخلطبة السابقة أن الكالم اإلنشائى الطلىب  نظر الباحثاذا 

ب يطلب الفعل من " وكان الطالب ىو اخلطياوْ مُ لَ اعْ بصيغة فعل األمر "
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. ولذلك أن ىذا أن الدنيا مفازة فيها الطريق إىل االخرة عرفواادلسلمُت لي
    الكالم يدل على معٌت االلتماس.

 .اهلل ِعَباَد اهللِ  اوْ قُ ات َّ فَ  .3
إىل ىذه اخلطبة السابقة أن الكالم اإلنشائى الطلىب  نظر الباحثاذا 

 " وكان الطالب ىو اخلطيب يطلب الفعل من اوْ قُ ات َّ فَ  بصيغة فعل األمر "
. اهلل ِعَباَد اهللِ  فَات َُّقْواالربكات يختاروا التقوى سبال أدتو إىل منازل ادلسلمُت ل

 ولذلك أن ىذا الكالم يدل على معٌت االلتماس.
ْوُت َو ِإْن طَاَل. اوْ رُ صِ قْ ت َ اسْ وَ  .2

َ
 َأَجالً َاِخرُُه ادل

إىل ىذه اخلطبة السابقة أن الكالم اإلنشائى الطلىب  نظر الباحثاذا 
لفعل من " وكان الطالب ىو اخلطيب يطلب ا اوْ رُ صِ قْ ت َ اسْ وَ  بصيغة فعل األمر "

الكالم يدل على . ولذلك أن ىذا لينظروا أجال اخره ادلوت وإن طال ادلسلمُت 
 معٌت االلتماس.

 .أََمالً حَيُْجُبُو الَفْوُت َأْن يُ َنالُ  اوْ رُ غِ صْ تَ اسْ وَ  .7
إىل ىذه اخلطبة السابقة أن كالم اإلنشائى الطلىب  نظر الباحثاذا 

يطلب الفعل من  " وكان الطالب ىو اخلطيب اوْ رُ غِ صْ تَ اسْ وَ  بصيغة فعل األمر "
. ولذلك أن  أمال حيجبو الفوت أن ينال علموا خوادع االمال أنادلسلمُت لي

 .ىذا الكالم يدل على معٌت االلتماس
 ِإنَُّو ُىَو الَغُفْوُر الرَِّحْيُم. فَاْستَ ْغِفُرْوهُ  .1

إىل ىذه اخلطبة السابقة أن الكالم اإلنشائى الطلىب  نظر الباحثاذا 
الفعل من " وكان الطالب ىو اخلطيب يطلب فَاْستَ ْغِفُرْوُه  بصيغة فعل األمر "

ادلسلمُت ليستغفر الذنوب إىل اهلل. ولذلك أن ىذا الكالم يدل على معٌت 
 حقيقي.

 اوْ ادُ زَ ف َ  دَ الَ ا البِ وْ رُ مَ عَ  مَ وْ القَ  نَّ إِ  .1
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إىل ىذه اخلطبة السابقة أن كالم اإلنشائى الطلىب بصيغة  نظر الباحث اذا     
يطلب الفعل من ادلسلمُت  " وكان الطالب ىو اخلطيب اوْ ادُ زَ ف َ  فعل األمر "

 .. ولذلك أن ىذا الكالم يدل على معٌت االلتماس عمروا القوم يف البالدلي
 اوْ ادُ سَ فَ  ادَ بَ ا العِ وْ رُ هَ ق َ وَ  .9

نظر الباحث إىل ىذه اخلطبة السابقة أن كالم اإلنشائى الطلىب بصيغة اذا      
" وكان الطالب ىو اخلطيب يطلب الفعل من ادلسلمُت  اوْ ادُ سَ فَ  فعل األمر "

 .. ولذلك أن ىذا الكالم يدل على معٌت االلتماسالعباد  وادوا إذا قهر سالي
 اوْ ادُ قَ ف َ  َوَجيَُّشْوا اجلُيُ ْوشَ  .8

نظر الباحث إىل ىذه اخلطبة السابقة أن كالم اإلنشائى الطلىب اذا   
الطالب ىو اخلطيب يطلب الفعل من " وكان اوْ ادُ قَ ف َ  "بصيغة فعل األمر

. ولذلك أن ىذا الكالم يدل على معٌت  يف البالد قادوا اجليوشادلسلمُت لي
 .االلتماس

 اوْ ادُ جَ فَ َومَسَُحْوا بِاأَلْمَواِل  .7
نظر الباحث إىل ىذه اخلطبة السابقة أن كالم اإلنشائى الطلىب اذا    

اخلطيب يطلب الفعل من  " وكان الطالب ىو اوْ ادُ جَ فَ  "بصيغة فعل األمر
. ولذلك أن ىذا الكالم يدل على معٌت  جادوا إذا مسحوا باألموالادلسلمُت لي

 .االلتماس
 اوْ ادُ قَ ان ْ فَ مُثَّ قَ يَُّدْوا حِبَُطِم احَلَماِم  .61

نظر الباحث إىل ىذه اخلطبة السابقة أن كالم اإلنشائى الطلىب  اذا 
" وكان الطالب ىو اخلطيب يطلب الفعل من  اوْ ادُ قَ ان ْ فَ  "بصيغة فعل األمر

. ولذلك أن ىذا  قيدوا حبطم احلمام مث من عادوا و كادواإذا  نقادواادلسلمُت لي
 .الكالم يدل على معٌت االلتماس

 اوْ ادُ بَ ف َ ِبَشابِْيِب ااِلْنِتَقاِم  َوِجْيُدْوا .66
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نظر الباحث إىل ىذه اخلطبة السابقة أن كالم اإلنشائى الطلىب اذا  
" وكان الطالب ىو اخلطيب يطلب الفعل من  اوْ ادُ بَ ف َ  "بصيغة فعل األمر

. ولذلك أن ىذا الكالم يدل على  بادوا إذا جيدوا بشابيب االنتقامادلسلمُت لي
 .معٌت االلتماس

   
 االستفهام . ب

  عشرإن الكالم الذي جاء بنوع االستفهام يف ىذه اخلطبة كان عدده 
 كالما دبختلف معانيها.

 .َوَما يف تِْلَك األَيَّاِم دبَْن َسَلَف ِعظٌَة َشاِفَيٌة ِلَمْن َخافَ أَ  .6
إىل ىذه اخلطبة السابقة أن الكالم اإلنشائى الطلىب  نظر الباحثاذا 

 اأوم كان ادلستفهم ىو اخلطيب يستفهم إىل ادلسلمُت،"  أَ  االستفهام "بصيغة 
. عظة يتابوا إىل اهلل أي يستطع تلك األيام دبن سلف عظة شافية دلن خاف يف

 .قريرالتولذلك أن ىذا الكالم يدل على معٌت 
 .الَ َفِقُفْوا َعَلى ِديَارَِىا اذلَاِلِكُْتَ أَ  .3

إىل ىذه اخلطبة السابقة أن كالم اإلنشائى الطلىب  نظر الباحثاذا 
ال أ" كان ادلستفهم ىو اخلطيب يستفهم إىل ادلسلمُت،  أَ  االستفهام "بصيغة 

 . التصديق. ولذلك أن ىذا الكالم يدل على معٌت الفساد فقفوا على نفوسها
 

 .َحوََّل ُقطَّاِنَك ادلَتَحوَُّلْونَ  نَ يْ اَ وَ  .2
إىل ىذه اخلطبة السابقة أن الكالم اإلنشائى الطلىب  الباحث نظراذا 

أَْيَن" كان ادلستفهم ىو اخلطيب يستفهم إىل ادلسلمُت،  االستفهام "بصيغة 
. ولذلك أن ىذا فسيجيبكم صماهتا عربة أي َحوََّل ُقطَّاِنَك ادلَتَحوَُّلْونَ  نَ يْ اَ وَ 

 الكالم يدل على معٌت التقرير.
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 .َتْذَىبُ ْونَ  نَ يْ أَ َوُسُبَل النََّجاِة َدارَِسٌة فَ  .7
إىل ىذه اخلطبة السابقة أن الكالم اإلنشائى الطلىب  نظر الباحثاذا 

كان ادلستفهم ىو اخلطيب يستفهم إىل ادلسلمُت، "  نَ يْ أَ فَ  االستفهام "بصيغة 
. ولذلك أن ىذا الكالم يدل إىل األخرة أين تذىبون حبث عن سبل النجاة

 على معٌت التقرير.
بُ ْونَ أَ َو َقْد َأظَلَُّكُم الرَِّحْيُل  .1  .َفالَ تَ َتَأىَّ

إىل ىذه اخلطبة السابقة أن الكالم اإلنشائى الطلىب  نظر الباحثاذا 
َفالَ أَ كان ادلستفهم ىو اخلطيب يستفهم إىل ادلسلمُت،  " أَ  االستفهام "بصيغة 

بُ ْوَن إذا جاء عالمة ادلوت . ولذلك أن ىذا الكالم يدل على معٌت تَ َتَأىَّ
 التصديق.

 تَ رَاُىْم اَل يَ ْعَلُمْوَن َأيَّ َمرَْكٍب َغًدا يَ رَْكبُ ْوَن.أَ  .1
إىل ىذه اخلطبة السابقة أن الكالم اإلنشائى الطلىب  نظر الباحثاذا   

اي كان ادلستفهم ىو اخلطيب يستفهم إىل ادلسلمُت،"  " االستفهامبصيغة 
. ولذلك أن ىذا الكالم يدل سيحملو إىل األخرة ال يعلمون عمال الذيفهل 

 .التصديقعلى معٌت 
َفِر الطَّوِْيلِ  فَ يْ كَ فَ  .9 َرُب َمَنازِِل السَّ  .َوُىَو أَق ْ

إىل ىذه اخلطبة السابقة أن الكالم اإلنشائى الطلىب  نظر الباحثاذا 
" كان ادلستفهم ىو اخلطيب يستفهم إىل  فَ يْ كَ فَ  االستفهام "بصيغة 

اهلل على التحويل و القرار و الغرور  رضى أقرب منازل دبنكيف   ادلسلمُت،.
 .نكاريدل على معٌت اإلكالم ولذلك أن ىذا  ،ىذه الدار 

 .ِبَك أَي َُّها الرَّاِسُب يف َغَمرَاِت تِْلَك اأَلَىاِوْيلِ  فَ يْ كَ فَ  .8
إىل ىذه اخلطبة السابقة أن الكالم اإلنشائى الطلىب  نظر الباحثاذا 

  لمُت،" كان ادلستفهم ىو اخلطيب يستفهم إىل ادلس فَ يْ كَ  االستفهام "بصيغة 
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كيف الراسب يف منازل عمل الصاحل يف الدنيا عند التماس اخلالص و تعذر 
 .نكاريدل على معٌت اإل االستفهام. ولذلك أن ىذا ، دلرد من سبيلالسبيل

 
 .ِإىَل َمَردِّ ِمْن َسِبْيلٍ  لْ ىَ  .7

إىل ىذه اخلطبة السابقة أن الكالم اإلنشائى الطلىب  نظر الباحثاذا 
" كان ادلستفهم ىو اخلطيب يستفهم إىل ادلسلمُت،  لْ ىَ  االستفهام "بصيغة 

 االستفهام. ولذلك أن ىذا ىل إىل مرد من طريق إىل الدنيا لعمل الصاحلأي 
 .التصديقيدل على معٌت 

 
 .َأيَّ َمرَْكٍب َغًدا يَ رَْكبُ ْونَ  .61

إىل ىذه اخلطبة السابقة أن الكالم اإلنشائى الطلىب  نظر الباحثاذا 
 " كان ادلستفهم ىو اخلطيب يستفهم إىل ادلسلمُت، أيَأيَّ االستفهام "بصيغة 

. ولذلك أن ىذا فهل يركبون مركبا إىل األخرة؟ يركبون مركبا عمال صاحل 
 .يدل على معٌت التعظيم االستفهام

 النداء . ج
كالما تسعة  إن الكالم الذي جاء بنوع النداء يف ىذه اخلطبة كان عدده 

 دبختلف معانيها.
 أُْوِصْيُكْم ِعَباَد اهلِل ِوِإيَّاَي بِتَ ْقَوى اهلِل. النَّاسُ فَ َيا أَي َُّها  .6

ىذه اخلطبة تستخدم األداة "اذلمزة" وىي للنداء القريب وىو اخلطيب وصى 
 يدل على معٌت اإلغراء. كالم ادلسلمُت ليعبد اهلل دائما أبدا. ولذلك أن ىذا  

 
ٍد.َصلِّ َوَسلِّْم َعَلى َسيِِّدنَا أَللَُّهمَّ  .3  زُلَمَّ
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ىذه اخلطبة تستخدم األداة "اذلمزة" وىي للنداء القريب وىو اخلطيب 
 يدل على معٌت اإلستغاثة.كالم يدعوا اهلل السالمة على زلمد. ولذلك ىذا  

 
اِمُعْونَ ا هَ ي َّ أَ َوَأْوزَارُُىْم َمْسطُْوَرًة َمْعِذَرًة ِمَن اهلِل إِلَْيُكْم  .2  .السَّ

" وىي للنداء البعيد يف ادلنادى القريب  يا ىذه اخلطبة تستخدم األداة "
ليتوب من اهلل إشارة إىل إضلطاط درجة النادى وىو اخلطيب النادى إىل ادلسلمُت 

 يدل على معٌت اإلغراء.  كالم. ولذلك ىذا  على ذنب
 

ِة َعَلْيُكْم  .7  .ا الطَّاِمُعْونَ هَ ي َّ أَ َوَأْخًذا بِاحُلجَّ
للنداء البعيد يف ادلنادى القريب ىذه اخلطبة تستخدم األداة "يا" وىي 

احلجة  درجة النادى وىو اخلطيب النادى إىل ادلسلمُت ليأخذ إضلطاط إشارة إىل
 يدل على معٌت اإلغراء. كالم . ولذلك ىذا  خَت أمة أخرجت للناس  جيعلهم أن

 
 .ِقلََّة احلَِيِل ِعْنَد اْنِقطَاِع اأَلَملِ  ايَ ف َ  .1

وىي للنداء البعيد يف ادلنادى القريب ىذه اخلطبة تستخدم األداة "يا" 
أي ادلسلمون  قلة احليلدرجة النادى وىو اخلطيب النادى  إشارة إىل إضلطاط

 .اإلغراءيدل على معٌت كالم . ولذلك ىذا  أمال حيجبو الفوت أن ينال ستصغرلي
   

َة الَوَجِل ِعْنَد ُحُلْوِل اأَلَجلِ  ايَ  وَ  .1  .ِشدَّ
"يا" وىي للنداء البعيد يف ادلنادى القريب ىذه اخلطبة تستخدم األداة  

 يا شدة الوجل أيدرجة النادى وىو اخلطيب النادى  إضلطاط إشارة إىل
يدل  كالم. ولذلك ىذا  ستقصر أجال و إن طال عند حلول األجل لي ونادلسلم

 . اإلغراءعلى معٌت 
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 ِعْنَد اأَلْخِذ بِالظَّاَلَمِة. -طُْوَل النََّداَمةِ  ايَ َو  .9

اخلطبة تستخدم األداة "يا" وىي للنداء البعيد يف ادلنادى القريب ىذه 
أي  طول الندامة يادرجة النادى وىو اخلطيب النادى  إشارة إىل إضلطاط

يدل كالم . ولذلك ىذا  يعرف ال جيد الظامل من اهلل رلَتا و ال مغيثاادلسلمون ل
 . اإلغراءعلى معٌت 

    
رِْينَ َعْظَم َمَصاِئِب ا يَ وَ  .8  . ادلَقصِّ

ىذه اخلطبة تستخدم األداة "يا" وىي للنداء البعيد يف ادلنادى القريب 
ليعرف معاينة  ادلسلمُتإىل  درجة النادى وىو اخلطيب النادى إشارة إىل إضلطاط

. ولذلك ىذا  مراتب ادلشمرين إن ىذا ذلو احلق اليقُت و لتعلمن نبأه بعد حُت
 يدل على معٌت التذكر.كالم 

 
  مجادى األولشهر  يريݤاإلنشاء غَت الطليب يف خطبة اجلمعة لسونن 

 القسم  . أ
 .َوَلِكْن رَاَن َعَلى قُ ُلْوِب ُمْكَتَسِبَها َواهللِ بَ َلى  -

إىل ىذه اخلطبة السابقة أن كالم اإلنشائى غَت الطلىب  نظر الباحثاذا 
الدنيا،  "  يدل على معٌت القسم، أقسم اهلل ادلميت كل سللوق يفواهللبصيغة "

 . و ال خيذ الظامل من اهلل رلَتا يف األخرة وكل نفس ذائقة ادلوت
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 ل أحوال كالم اإلنشاءجدو 

 جمادى األول شهر في يريجفي خطبة الجمعة لسونن 

 االمر 

 السبب ادلعٌت ادلقصود اجلملة الرقم

ٔ 
نْ َيا َمَفاَزٌة  اوْ مُ لَ اعْ وَ  َأنَّ الدُّ

َها الطَّرِْيُق ِإىَل ااَلِخَرةِ   ِفي ْ
 لتماساال

ب يطلب كان الطالب ىو اخلطي
أن  عرفواالفعل من ادلسلمُت لي

الدنيا مفازة فيها الطريق إىل 
 االخرة

 لتماساال .اهلل ِعَباَد اهللِ  اوْ قُ ات َّ فَ  ٕ

كان الطالب ىو اخلطيب يطلب 
يختاروا ادلسلمُت ل الفعل من

التقوى سبال أدتو إىل منازل 
 .اهلل ِعَباَد اهللِ  فَات َُّقْواالربكات 

ٖ 
َأَجالً َاِخرُُه  اوْ رُ صِ قْ ت َ اسْ وَ 

ْوُت َو ِإْن طَالَ 
َ

 .ادل
 لتماساال

كان الطالب ىو اخلطيب يطلب 
لينظروا أجال لفعل من ادلسلمُت ا

 .اخره ادلوت وإن طال

ٗ 
أََمالً حَيُْجُبُو  اوْ رُ غِ صْ تَ اسْ وَ 

 الَفْوُت َأْن يُ َنالُ 
 لتماساال

يطلب  كان الطالب ىو اخلطيب
علموا خوادع الفعل من ادلسلمُت لي

االمال أن أمال حيجبو الفوت أن 
 ينال.
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٘ 
ِإنَُّو ُىَو  فَاْستَ ْغِفُرْوهُ 

 الَغُفْوُر الرَِّحْيُم.
 لتماساال

كان الطالب ىو اخلطيب يطلب 
الفعل من ادلسلمُت ليستغفر 

 .الذنوب إىل اهلل

ٙ 
 دَ الَ ا البِ وْ رُ مَ عَ  مَ وْ القَ  نَّ إِ 

 اوْ ادُ زَ ف َ 
 لتماساال

يطلب  كان الطالب ىو اخلطيب
عمروا القوم الفعل من ادلسلمُت لي

 .يف البالد

 لتماساال اوْ ادُ سَ فَ  ادَ بَ ا العِ وْ رُ هَ ق َ وَ  ٚ
اخلطيب يطلب كان الطالب ىو 

سادوا إذا الفعل من ادلسلمُت لي
 قهروا العباد

 لتماساال اوْ ادُ قَ ف َ  َوَجيَُّشْوا اجلُيُ ْوشَ  ٛ
كان الطالب ىو اخلطيب يطلب 

قادوا الفعل من ادلسلمُت لي
 .اجليوش يف البالد

ٜ 
َومَسَُحْوا بِاأَلْمَواِل 

 اوْ ادُ جَ فَ 
 لتماساال

كان الطالب ىو اخلطيب يطلب 
جادوا إذا ادلسلمُت ليالفعل من 

 .مسحوا باألموال

ٔٓ 
مُثَّ قَ يَُّدْوا حِبَُطِم احَلَماِم 

 .اوْ ادُ قَ ان ْ فَ 
 لتماساال

كان الطالب ىو اخلطيب يطلب 
نقادوا إذا الفعل من ادلسلمُت لي

من عادوا و كادوا مث قيدوا حبطم 
 .احلمام

ان الطالب ىو اخلطيب يطلب ك لتماساالِبَشابِْيِب  َوِجْيُدْوا ٔٔ
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بادوا إذا الفعل من ادلسلمُت لي اوْ ادُ بَ ف َ ااِلْنِتَقاِم 
 جيدوا بشابيب االنتقام.
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 االستفهام 

 السبب ادلعٌت ادلقصود اجلملة الرقم

ٔ 
َوَما يف تِْلَك األَيَّاِم دبَْن أَ 

َسَلَف ِعظٌَة َشاِفَيٌة ِلَمْن 
 َخافَ 

 التقرير

كان ادلستفهم ىو اخلطيب 
يف  اأوم ادلسلمُت،يستفهم إىل 

تلك األيام دبن سلف عظة شافية 
دلن خاف أي يستطع عظة يتابوا 

 إىل اهلل

ٕ 
اَل َفِقُفْوا َعَلى أَ 

 .ِديَارَِىا اذلَاِلِكُْتَ 

 
 التصديق

كان ادلستفهم ىو اخلطيب 
ال فقفوا أيستفهم إىل ادلسلمُت، 

 الفساد على نفوسها

ٖ 
َحوََّل ُقطَّاِنَك  نَ يْ اَ وَ  .6

 .ادلَتَحوَُّلْونَ 
 

 التقرير

كان ادلستفهم ىو اخلطيب 
َحوََّل  نَ يْ اَ وَ يستفهم إىل ادلسلمُت، 

ُقطَّاِنَك ادلَتَحوَُّلْوَن أي فسيجيبكم 
 صماهتا عربة

ٗ 
َوُسُبَل النََّجاِة َدارَِسٌة 

 َتْذَىبُ ْونَ  نَ يْ أَ فَ 
 التقرير

كان ادلستفهم ىو اخلطيب 
أين يستفهم إىل ادلسلمُت، 

تذىبون حبث عن سبل النجاة إىل 
 األخرة

كان ادلستفهم ىو اخلطيب  التصديقَو َقْد َأظَلَُّكُم الرَِّحْيُل  ٘
َفاَل أَ يستفهم إىل ادلسلمُت، 
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بُ ْونَ أَ  بُ ْوَن إذا جاء عالمة ادلوت .َفالَ تَ َتَأىَّ  .تَ َتَأىَّ

ٙ 
اَل يَ ْعَلُمْوَن َأيَّ تَ رَاُىْم أَ 

 َمرَْكٍب َغًدا يَ رَْكبُ ْونَ 
 التصديق

كان ادلستفهم ىو اخلطيب 
اي فهل ال يستفهم إىل ادلسلمُت،

يعلمون عمال الذي سيحملو إىل 
 األخرة.

ٚ 

َرُب  َكْيفَ فَ  َوُىَو أَق ْ
َفِر  َمَنازِِل السَّ

 .الطَّوِْيلِ 

 

 اإلنكار

كان ادلستفهم ىو اخلطيب 
دبن كيف   ادلسلمُت،.يستفهم إىل 

اهلل على  أقرب منازل رضى
التحويل و القرار و الغرور ىذه 

 الدار

ٛ 
ِبَك أَي َُّها  فَ يْ كَ فَ 

الرَّاِسُب يف َغَمرَاِت 
 تِْلَك اأَلَىاِوْيلِ 

 اإلنكار

كان ادلستفهم ىو اخلطيب 
كيف   لمُت،يستفهم إىل ادلس

الراسب يف منازل عمل الصاحل 
يف الدنيا عند التماس اخلالص و 

 .تعذر السبيل، دلرد من سبيل

 التصديق ِإىَل َمَردِّ ِمْن َسِبْيلٍ  لْ ىَ  ٜ

كان ادلستفهم ىو اخلطيب 
ىل يستفهم إىل ادلسلمُت، أي 

إىل مرد من طريق إىل الدنيا لعمل 
 الصاحل

كان ادلستفهم ىو اخلطيب  التعظيم يَ رَْكبُ ْونَ َأيَّ َمرَْكٍب َغًدا  ٓٔ
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فهل  يستفهم إىل ادلسلمُت، أي
يركبون مركبا إىل األخرة؟ يركبون 

 مركبا عمال صاحل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

44 
 

 النداء 

 السبب ادلعٌت ادلقصود اجلملة الرقم

ٔ 
 فَ َيا أَي َُّها النَّاسُ 

أُْوِصْيُكْم ِعَباَد اهلِل 
 ِوِإيَّاَي بِتَ ْقَوى اهلِل.

 اإلغراء
وىي للنداء القريب وىو اخلطيب 

وصى ادلسلمُت ليعبد اهلل دائما 
 أبدا.

ٕ 
َصلِّ َوَسلِّْم َعَلى أَللَُّهمَّ 

ٍد.  َسيِِّدنَا زُلَمَّ
 اإلستغاثة

وىي للنداء القريب وىو اخلطيب 
 يدعوا اهلل السالمة على زلمد.

ٖ 

َمْسطُْوَرًة َوَأْوزَارُُىْم 
َمْعِذَرًة ِمَن اهلِل إِلَْيُكْم 

اِمُعْونَ أَي ََّها   .السَّ
 

 اإلغراء

وىي للنداء البعيد يف ادلنادى 
القريب إشارة إىل إضلطاط درجة 
النادى وىو اخلطيب النادى إىل 

ليتوب من اهلل على ادلسلمُت 
 ذنب.

ٗ 
ِة َعَلْيُكْم  َوَأْخًذا بِاحُلجَّ

 .الطَّاِمُعْونَ ا هَ ي َّ أَ 
 اإلغراء

وىي للنداء البعيد يف ادلنادى 
درجة  إضلطاط القريب إشارة إىل

النادى وىو اخلطيب النادى إىل 
احلجة أن جيعلهم  ادلسلمُت ليأخذ

 خَت أمة أخرجت للناس.

٘ 
ِقلََّة احلَِيِل ِعْنَد  ايَ ف َ 

 اْنِقطَاِع اأَلَمِل.
 اإلغراء

وىي للنداء البعيد يف ادلنادى 
درجة  القريب إشارة إىل إضلطاط

قلة النادى وىو اخلطيب النادى 
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ستصغر أمال أي ادلسلمون لي احليل
  حيجبو الفوت أن ينال

ٙ 
َة الَوَجِل ِعْنَد  ايَ  وَ  ِشدَّ

 .ُحُلْوِل اأَلَجلِ 
 اإلغراء

وىي للنداء البعيد يف ادلنادى 
درجة  إضلطاط القريب إشارة إىل

 ياالنادى وىو اخلطيب النادى 
 ونادلسلم شدة الوجل أي

ستقصر أجال و إن طال عند لي
 حلول األجل

ٚ 
 -طُْوَل النََّداَمةِ  ايَ َو 

 ِعْنَد اأَلْخِذ بِالظَّاَلَمِة.
 اإلغراء

وىي للنداء البعيد يف ادلنادى 
درجة  القريب إشارة إىل إضلطاط

 ياالنادى وىو اخلطيب النادى 
يعرف أي ادلسلمون ل طول الندامة

الظامل من اهلل رلَتا و ال ال جيد 
 مغيثا.

ٛ 
َعْظَم َمَصاِئِب ا يَ وَ 

رِْيَن.  ادلَقصِّ
 التذكر

وىي للنداء البعيد يف ادلنادى 
درجة  القريب إشارة إىل إضلطاط

إىل  النادى وىو اخلطيب النادى
ليعرف معاينة مراتب  ادلسلمُت

ادلشمرين إن ىذا ذلو احلق اليقُت 
 و لتعلمن نبأه بعد حُت.
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 القسم 

 السبب ادلعٌت ادلقصود اجلملة الرقم

ٔ 
َوَلِكْن رَاَن  َواهللِ بَ َلى 

 .َعَلى قُ ُلْوِب ُمْكَتَسِبَها
- 

يف  أقسم اهلل ادلميت كل سللوق
و  الدنيا، وكل نفس ذائقة ادلوت

ال خيذ الظامل من اهلل رلَتا يف 
و خيذ الصاحل من اهلل  األخرة

 سالمة يف دار احملن

 

 

 


