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  خالصة البحث:

القضايا ىدفت الدراسة إلى إظيار الدور التربوي لخطبة الجمعة في مواجية بعض 
، كذلؾ ىدفت الدراسة إلى توضيح أىمية خطبة الجمعة لمعاصرة في المجتمع اإلسبلميا

الوصفي التحميمي ومواصفاتيا وواقعيا وآليات تطويرىا، واستخدـ الباحث في الدراسة المنيج 
عمى واقع خطبة إضافة إلى التعرؼ  لمتعرؼ إلى مفاىيـ الدور التربوي لخطبة الجمعة،

الجمعة، وآليات تطويرىا، كما استخدـ الباحث أسموب التحميؿ اإلحصائي لمتعرؼ عمى مدى 
توافر الدور التربوي لخطبة الجمعة في مواجية بعض قضايا المجتمع اإلسبلمي المعاصر، مف 

بلؿ استبانة موزعة عمى أعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية بنيف جامعة األزىر بالقاىرة، خ
أف درجة  وكمية الدعوة اإلسبلمية جامعة األزىر بالقاىرة، وكاف مف أىـ نتائج الدراسة:

وتوصمت الدراسة إلى ، ( مف وجية نظر عينة الدراسةضعيفةاالستجابة عمى مجمؿ المحاور )
 -ذات داللة إحصائية بيف استجابات أفراد العينة تبًعا لمتغير الكمية )تربيةد فروؽ و جو 

د و وج، ومف النتائج أيضًا: وكانت الفروؽ لصالح دعوة، دعوة(، بالنسبة إلجمالي االستبانة
ممارسة الخطابة )يمارس فروؽ ذات داللة إحصائية بيف استجابات أفراد العينة تبًعا لمتغير 

وكانت الفروؽ لصالح يمارس ، ، بالنسبة إلجمالي االستبانةالخطابة( ال يمارس -الخطابة
فروؽ ذات داللة إحصائية بيف استجابات أفراد  وجود، وتوصمت الدراسة أيضًا إلى الخطابة

بالنسبة إلجمالي  مدرس(، -أستاذ مساعد -الدرجة العممية )أستاذ لمتغيرالعينة تبًعا 
 .أستاذ لصالح االستبانة،
المعاصػػػرة فػػػي المجتمػػػع قضػػػايا ال -خطبػػػة الجمعػػػة -: الػػػدور التربػػػويالمفتاحيػػػةالكممػػػات 

 اإلسبلمي.
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Abstract: 

The study aimed to reveal the educational role of Friday sermon in 

facing some contemporaryissues in the Islamic society. The study also aimed to 

clarify the importance, characteristics, reality and mechanisms of 

improvementof Friday sermon. The researcher used the descriptive analytical 

method to identify the concepts of the educational role of Friday sermon, in 

addition to disclosing the reality of Friday sermon, and the mechanisms of 

improvement thereof. The researcher also used the method of statistical 

analysis to identify the extent of the availability of the educational role of 

Friday sermon in facing some issues of contemporary Islamic society, using a 

questionnaire distributed to the faculty members of the Faculty of Education 

for Boys at Al-Azhar University in Cairo, and the Islamic Call College at Al-

Azhar University in Cairo. 

The most important findings were that: the degree of response to the 

overall axes was (weak) from the point of view of the study sample. The study 

reached that there were statistically significant differences between the 

responses of the sample members attributed to the college variable (Education 

–Islamic Call), for the total questionnaire, in favor of Islamic Call College. 

Moreover, there were statistically significant differences between the responses 

of the sample members attributed to the variable of practicing rhetoric 

(practicing rhetoric–not practicing rhetoric), for the total questionnaire, in favor 

of practicing rhetoric. Further, there were statistically significant differences 

between the responses of the sample members attributed to the variable of 

academic degree (professor –assistant professor - teacher), for the total 

questionnaire, in favor of professor. 

Key Words: educational role - Friday sermon - contemporary issues in the 

Islamic society. 

  



 ....................................................الدور التربوي لخطبة الجمعة في مواجهة بعض القضايا المعاصرة 

- ٖ٘ٙ - 

 مقدمة البحث:

ممية التي العلقد أصبحت الخطابة وسيمة بارزة مف وسائؿ االتصاؿ بالجماىير، تمؾ 
نساني ولكنيا تحولت بعد ذلؾ لتصبح عممية اجتماعية، تتسـ بالتدفؽ لـ تعد مجرد نشاط إ

النفسية، وترتبط في جوانب كثيرة واالستمرار، تضـ أنساقًا متعددة مف العمميات السموكية و 
إلى  تو، كما تظير أىمية عممية االتصاؿ لمفرد في حاجتور ومخترعامنيا بتقنيات العص

المعمومات والمعارؼ الخاصة بالقضايا اليومية التي تفيده في اتخاذ قراراتو والخروج بأحكاـ 
 (.ٙـ، صٖٕٓٓصائبة تدعـ ما يؤمف بو مف أفكار وقيـ ومعتقدات) الحوفي، أحمد محمد، 

قؿ األفكار والمعمومات واإلقناع بيا واالستمالة وىذا يعني أف الخطابة تساعد عمى ن
دراؾ الغايات، وتحسيف وتغيير صورة الواقع، ووسيمة بارزة ومباشرة  يصاؿ الدعوات وا  إلييا، وا 
لمتواصؿ الجماىيري، كما أف تأثير الخطابة يكوف األسرع نفوذًا إلى القموب واألكثر إيقاظًا 

ة بو في المجاؿ التربوي، حيث الحاجة إلى البناء لممشاعر والنفوس، وىذا ما يمكف االستفاد
 (.٘ـ، صٕٕٔٓوالتحسيف والتغيير) عمر، منصور محمود أبو العدب، 

ولقد أرسى اإلسبلـ دعائـ شتى إليجاد مجتمع متناغـ ال يبغي فيو أحد عمى أحد وال 
رأس تمؾ يطغى فيو فكر عمى فكر، وال يستبد فيو ذو رأي برأيو، إال بالحؽ والميزاف، وعمى 

الدعائـ الدعوة إلى الحوار المجتمعي واالنطبلؽ مف نقطة بدء متفؽ عمييا، حتى مع 
ـْ َأالَّ َنْعُبَد المخالفيف في الممة  قاؿ تعالى: "ُقْؿ َيا َأْىَؿ اْلِكتَاِب َتَعاَلْوْا ِإَلى َكَمَمٍة َسَواء َبْيَنَنا َوَبْيَنُك

َواَل َيتَِّخَذ َبْعُضَنا َبْعضًا َأْرَبابًا مِّف ُدوِف الّمِو َفِإف َتَولَّْوْا َفُقوُلوْا اْشَيُدوْا  ِإالَّ الّمَو َواَل ُنْشِرَؾ ِبِو َشْيئاً 
مف أجؿ ىذا الحوار المجتمعي عمى المستوى الداخمي و ، (ِٗٙبَأنَّا ُمْسِمُموَف" )آؿ عمراف: 

أركانيا، بؿ إف الجماعة ىذه المرة فرض اهلل الجمعة، وكانت الخطبة والجماعة مف أىـ ، لؤلمة
فرض كفاية في غيرىا مف الصموات، وىي فييا فرض عيف، ال تسقط إال عف المسافر أو 
المرأة أو العبد) كما في المذىب الشافعي وغيره(، لذلؾ فخطبة الجمعة مؤتمر أسبوعي تطرح 
ة فيو قضايا المجتمع، ثـ تعرض عمى ثوابت الشرع وموازينو، لتستنبط الحموؿ واألدوي

باإلضافة إلى شحف الحضور  -فيي بذلؾ صورة مصغرة لمؤتمر الحج السنوي -الناجعة
 (.ٕٚـ، صٕٔٔٓأحمد عمي، إلى الجمعة المقبمة) عامر، عامر  بطاقة إيمانية تسيرىـ

 اإلسبلمية تربية صحيحة مف خبلؿ ولخطبة الجمعة دور فعاؿ في تربية أبناء األمة
عمى القرآف الكريـ والسنة النبوية المطيرة وآثار ما تحتويو مف مضموف ورسالة قائمة 

 الصحابة والتابعيف، وذلؾ إذا استطاع خطيب الجمعة أف يستخدـ ىذه التوجييات وتمؾ اآلثار.
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عبلـ والتوجيو تأثيرًا في المجتمعات اإلسبلمية، الخطاب المنبري مف أبمغ وسائؿ اإلإف 
دينيـ العظيـ، أو لغرض معالجة الواقع سواء لغرض تحقيؽ التواصؿ بيف المسمميف ومبادئ 

مقناعات جاد التوجيات الشعبية والتأسيس لالمعاش ومناقشة سبؿ النيوض، أو لغرض إي
العامة تجاه ما يدور في المنطقة والعالـ، ويجب عدـ التجاىؿ لما يتمتع بو المنبر مف قدسية 

أىمية  وكيـ، وىو ما يؤكددينية توفر لو الضمانة البلزمة لمتأثير في نفوس السامعيف وسم
المنبر في تنمية وتدعيـ القيـ الدينية والشعائر اإلسبلمية في نفوس المسمميف) الشاعر، 

 (.ٕٜ٘ـ، صٕٛٓٓناصر الديف، 
ومف خبلؿ االطبلع عمى األدبيات السابقة لموضوع البحث، وجد الباحث بعضًا مف 

الدراسات دراسة)العوفي، عبد الرحمف بف ، ومف ىذه ىذه الدراسات التي اىتمت بخطبة الجمعة
ـ( والتي اىتمت بخطبة الجمعة بيف الواجب والواقع، وفيو تعرض ٜٗٛٔراجي بف رجا، 

في اإلسبلـ وأنواعيا، والخطبة في صدر اإلسبلـ األولى، والخطبة ة الباحث إلى مفيوـ الخطاب
ميتيا في المجتمع، وأى افي العصر الحاضر، كما تعرض الباحث إلى معنى الخطبة وحكمي

وأركانو وسننيا وسماتيا، ونماذج ألشير خطباء الجمعة ثـ اختتـ الباحث حديثو بعرض ما 
 ينبغي أف تكوف عميو خطبة الجمعة.

لى بياف الفاعمية التربوية إ ـ(ٜٜٔٔوىدفت دراسة) محمد، محمد عبد الكريـ أحمد، 
مناسبة مف خبلؿ اإلجابة عمى يـ التوصيات الالجمعة مف وجية نظر المصميف وتقدلخطبة 

األسئمة التالية: ما الخصائص التي ينبغي أف تتوافر في خطبة الجمعة، وىؿ تتوافر ىذه 
ـ ميف لخطبة الجمعة باختبلؼ أعمارىالخصائص في خطبة الجمعة، وىؿ يختمؼ تقدير المص

الجمعة  ومؤىبلتيـ العممية، ومؤىبلت الخطباء العممية؟، وتكوف مجتمع الدراسة مف مصمى
( ٖٕٛٔمصؿ تقريبًا أما عينة الدراسة فكانت )( ٓٓٔٛلغ عددىـ)افي مسجد لواء جرس والب

عدـ وجود قودية، وأسفرت نتائج الدراسة عف اختيارىـ بالطريقة العشوائية العنمصؿ ، تـ 
فروؽ ذات داللة إحصائية في متوسط تقديرات المصميف لمفاعمية التربوية لخطبة الجمعة عمى 
المجاالت الثبلثة مجتمعة، أو عمى كؿ مجاؿ بشكؿ منفصؿ تعزى لمتغير أعمار المصميف أو 
مستوياتيـ التعميمية، وأسفرت النتائج عف وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في متوسطات 

ت المصميف لمفاعمية التربوية لخطبة الجمعة عمى الفقرات المتعمقة بالمجاؿ الثاني) تقديرا
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شخص الخطيب(، والفقرات المتعمقة بالمجاؿ الثالث) أسموب الخطيب( تعزى إلى مؤىبلت 
 الخطباء العممية

ـ( بالمنيج األمثؿ لخطب الجمعة، ٕٔٓٓواىتمت دراسة ) الشطي، بساـ حضر، 
ة الخطابة بالدعوة اإلسبلمية، وأركاف عمـ الخطابة، وصفات الخطيب ووضحت الدراسة عبلق

الذاتية، وآداب الخطيب في اإلقناع، وطرؽ تحسيف الخطابة، وكيفية إعداد الخطبة، وطرؽ 
تحضير الخطبة، وعرض محتويات الخطبة، وأقساـ الخطبة وأىدافيا، وأىميتيا، وأركانيا، 

 ي الخطابة، والفرؽ بيف الخطبة والمحاضرة.وعرض ىدي النبي صمى اهلل عميو وسمـ ف
ـ( الخطاب الديني الذي تقدمو خطبة ٕٛٓٓوناقشت دراسة) الشاعر، ناصر الديف، 

الجمعة مستقصيًا المواصفات األساسية لمخطبة، كما وردت في المصادر اإلسبلمية، مقدمة 
اث التي عصفت لتحديد العناصر الجوىرية لنجاح الخطاب الديني في ظؿ التغيرات واألحد

بالمنطقة والعالـ، وعمى ضوء التطورات اليائمة التي جعمت العالـ قرية كونية مكشوفة 
الفضاء، وىو ما يحتـ عمى الخطيب أف يكوف أىبًل لممسئولية مثقفًا وغير معزوؿ عما يجري 
في موطنو وفي العالـ، وغير عاجز عف استخداـ لغة العصر وأدواتو حتى يمتمؾ القدرة عمى 

لتأثير والتغيير واإلسياـ في تحقيؽ شروط النيضة والتقدـ، وبالتأكيد فإف الدراسة تعالج ا
الواقع الحالي لمخطباء بيدؼ تقييـ ىذا الواقع ووضع المقترحات العممية لمنيوض بالخطاب 
الديني المنبري وتحديد أولوياتو خاصة في ظؿ التفرؽ والتشرذـ الداخمي، وفي ظؿ حالة 

ري الذي تعاني منو ببلد المسمميف في وقت يشيد فيو العالـ بنيضة واسعة التخمؼ الحضا
 متعددة األوجو.

ـ( إلى األبعاد االجتماعية ٜٕٓٓوتعرضت دراسة) الحسناوي، أحمد ىاشـ جواد، 
والسياسية لصبلة الجمعة في وسط وجنوب العراؽ، وقد عرض الباحث في بحثو لمحة عف 

حدثت في وسط وجنوب العراؽ، وأسباب عدـ إقامة صبلة  صبلة الجمعة وأىـ التجارب التي
الجمعة، وتوصؿ الباحث إلى أف األبعاد االجتماعية لصبلة الجمعة تتمثؿ في: العمؿ الجماعي 
والتطوعي، والتعبئة اإليمانية، ومعالجة األوضاع الفاسدة، كما توصمت الدراسة إلى أف األبعاد 

الوعي السياسي، والتعبئة النفسية والمعنوية،  السياسية لصبلة الجمعة تتمثؿ: في نشر
والتعبير عف حاجات المجتمع ومعاناتو، وتنمية الوعي الوطني، وكشؼ المخططات في العراؽ 

 والخميج العربي.
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ـ( التعرؼ عمى المعايير التربوية ٕٔٔٓوىدفت دراسة)الحموري، أحمد عبد اهلل 
صبلة الجمعة، والمعايير التربوية المتضمنة في خطب النبي صمى اهلل عميو وسمـ في 

المتضمنة في خطب الجمعة في مساجد األردف، والتعرؼ عمى التزاـ الخطباء في األردف 
بالمعايير التربوية المتضمنة في خطب النبي صمى اهلل عميو وسمـ ، باإلضافة لمعرفة أسباب 

صمى اهلل عميو وسمـ، اختيار المساجد في األردف لممعايير التربوية مف خطب الجمعة لمنبي 
ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة عمد الباحث عمى استنباط المعايير التربوية مف خطب الجمعة لمنبي 

ومف ثـ مقارنة  ،الدراسة ردف مف عينة، ومف خطب الجمعة في األ  صمى اهلل عميو وسمـ
معايير الخطباء بالمعايير المستنبطة مف خطب النبي صمى اهلل عميو وسمـ بطريقة التحميؿ 

( خطبة موزعة عمى محافظات المممكة ٕٗالمقارف لممحتوى، ولقد تكونت عينة الدراسة مف )
جة األردنية الياشمية بواقع خطبتيف مف كؿ محافظة، ولقد أظيرت نتائج الدراسة إلى أف در 

الباحث مف خبلؿ نتائج متوسطة لجميع مجاالت الدراسة، وأوصى  االلتزاـ لمخطباء كانت
الدراسة بتكثيؼ الدورات الوعظية لخطباء المساجد التي تقـو بيا وزارة األوقاؼ في األردف، 

ع واقع وفمسفة المجتمع وتحديات لخطبة بشكؿ فعاؿ يتناسب مليصبحوا قادريف عمى أداء ا
 ـ في النيوض وتحسيف أدائيـ لخطبة الجمعة. العصر وتساى

التربوي لمدعاة  ـ( بالتعرؼ عمى الدورٕٔٔٓواىتمت دراسة )النجار، كماؿ سالـ خميؿ،    
في محافظات غزة في ضوء المعايير اإلسبلمية مف وجية نظر طمبة الجامعة مف خبلؿ 

الدور التربوي لمدعاة اإلجابة عمى السؤاؿ الرئيس لمدراسة والذي نصو: ما درجة ممارسة 
بمحافظات غزة في ضوء المعايير اإلسبلمية، وقد استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي 

سمـ، إضافة إلى التعرؼ عمى ت المميزة لمداعية الموالداعية والسما لمتعرؼ إلى مفاىيـ الدعوة
لتحميؿ سموب اوي، كما استخدـ الباحث أومياديف ومعوقات العمؿ الدعسبؿ وأساليب 

اإلحصائي لمتعرؼ عمى درجة ممارسة الدعاة لدورىـ التربوي مف خبلؿ استبانة موزعة عمى 
( استبانة، وقد توصمت الدراسة إلى ٓٓٗطبلب الجامعة اإلسبلمية واألقصى تمثمت في )

ت االستبانة عمى تقديرات متوسطة لدى عينة ف النتائج أىميا: حصمت جميع فقرامجموعة م
رت النتائج أيضًا إلى أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات الدراسة، وأسف

 غزة تعزى إلىعاة في محافظات تقديرات عينة الدراسة حوؿ درجة ممارسة الدور التربوي لمد
إلقامة، بينما توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف الجامعة ومستوى التحصيؿ ومكاف ا
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حوؿ ىذه الدورات تعزى إلى التخصص لصالح أفراد العينة  متوسطات تقديرات عينة الدراسة 
 مف تخصص عموـ شرعية.

 أسئلة البحث:

 ؟المجتمع اإلسبلميالمعاصرة في قضايا الما الدور التربوي لخطبة الجمعة في مواجية بعض 
 ويتفرع مف ىذا السؤاؿ األسئمة الفرعية التالية.

 ما أىمية خطبة الجمعة وما مواصفاتيا؟ -ٔ
 ؟جمعة في المجتمع اإلسبلمي خطبة ال ما واقع -ٕ
 ما آليات تطوير خطبة الجمعة في العصر الحديث؟ -ٖ
ما الدور التربوي لخطبة الجمعة في مواجية القضايا العقدية والخمقية والعممية  -ٗ

 واالجتماعية؟
 أهداف البحث:

 الناجحة. مواصفاتياو أىمية خطبة الجمعة التعرؼ عمى  -ٔ
 .معة في المجتمع اإلسبلمي واقع خطبة الج التعرؼ عمى -ٕ
 .آليات تطوير خطبة الجمعة في العصر الحديثالتعرؼ عمى   -ٖ
الدور التربوي لخطبة الجمعة في مواجية القضايا العقدية والخمقية التعرؼ عمى  -ٗ

 .والعممية واالجتماعية
 أهمٌة البحث:

لمتعرؼ يستمد ىذا البحث أىميتو مف خبلؿ حاجة العمؿ الدعوي لمثؿ ىذه البحوث  -ٔ
 .أىمية خطبة الجمعة ومواصفاتيا الجيدة عمى

في تقديـ  ىذه الدراسة المسئوليف عمى تطوير وتجديد الخطاب الديني قد تساعد -ٕ
 .آليات لتطوير الخطاب المنبري

توفر دراسة بحثية يستفيد منيا طبلب جامعة األزىر والباحثوف مف طبلب التربية  -ٖ
 اإلسبلمية.

 مصطلحات البحث:
 التربوي: الدور

اسم لفعل ثالثي بمعنى طاف، يقاال اا  وا ل البياو ا  اناا:     يعرؼ الدور في المغػة 

ويعرؼ في االصطبلح بأنػو:  ،(202، ا.و، ص1 وما بن موما بن علي،ج طاف به) المق  ،
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مجموعػػة مػػػف األفعػػػاؿ والواجبػػػات التػػػي يتوقعيػػػا المجتمػػع مػػػف ىيئاتػػػو وأفػػػراده ممػػػف يشػػػغموف 
 (.  ٜٕٔـ، صٜٜ٘ٔ) خطاب، محمد صالح، ي مواقؼ معينة أوضاعًا معينة ف

ويعرؼ الباحث الدور التربوي إجرائيًا بأنو: مجموع اإلسيامات التربويػة المتوقعػة مػف  
 خطبة الجمعة في مواجية بعض قضايا المجتمع اإلسبلمي المعاصر.

 :المعاصرة في المجتمع اإلسبلميقضايا ال
" بأنو تمؾ المعاصرة في المجتمع اإلسبلميقضايا اليعرؼ الباحث إجرائيًا مفيـو " 

اإلسبلمية في الجوانب العقدية والخمقية العربية و القضايا التي تطرح وتعرض عمى الساحة 
 والعممية واالجتماعية والتي تمس حياة اإلنساف المسمـ.

 منهج البحث:

لجمعة في استخدمت الدراسة المنيج الوصفي المسحي لمعرفة الدور التربوي لخطبة ا
 مف وجية نظر عينة الدراسة.ي المجتمع اإلسبلمالمعاصرة في قضايا المواجية بعض 

 محددات البحث: 

شمؿ مجتمع الدراسة أعضاء ىيئة التدريس مف كميتي التربية بنيف جامعة الحد البشري:
 األزىر بالقاىرة، وكمية الدعوة اإلسبلمية جامعة األزىر بالقاىرة.

 ـ.ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓلمعاـ الجامعي  ىذه الدراسة في الفصؿ الدراسي الثاني الحد الزمني:طبقت
 اإلطار النظري للدراسة:

 :أوالً: أهمٌة خطبة الجمعة ومواصفاتها

إف لممنبر في اإلسبلـ دورًا كبيرًا وأىمية بالغة، فخطبة الجمعة كانت محورًا أساسيًا 
في الدعوة اإلسبلمية، إذ أنيا تعد واجبًا شرعيًا لممسمميف لحضورىا واالىتماـ بشروطيا التي 
نص عمييا الشرع الحنيؼ، ليذا اىتـ اإلسبلـ بخطبة الجمعة اىتمامًا بالغًا مف حيث كونيا 

ًا أسبوعيًا لجميع المسمميف، ففي سورة الجمعة كاف النداء الرباني في الحض عمى مؤتمر 
بَلِة ِمف َيْوـِ حضور صبلة وخطبة الجمعة،  قاؿ تعالى: "َيا َأيَُّيا الَِّذيَف آَمُنوا ِإَذا ُنوِدي ِلمصَّ

ـْ َخْيرٌ  بَلُة  اْلُجُمَعِة َفاْسَعْوا ِإَلى ِذْكِر المَِّو َوَذُروا اْلَبْيَع َذِلُك ـْ َتْعَمُموَف َفِإَذا ُقِضَيِت الصَّ ـْ ِإف ُكنُت لَُّك
َذا رََأوْ  ـْ ُتْفِمُحوَف َواِ  ا ِتَجاَرًة َأْو َفانَتِشُروا ِفي اأْلَْرِض َواْبَتُغوا ِمف َفْضِؿ المَِّو َواْذُكُروا المََّو َكِثيرًا لََّعمَُّك

وا ِإَلْيَيا َوَتَرُكوَؾ َقاِئمًا ُقؿْ  َما ِعنَد المَِّو َخْيٌر مَِّف المَّْيِو َوِمَف التَِّجاَرِة َوالمَُّو َخْيُر الرَّاِزِقيَف"  َلْيوًا انَفضُّ
ولقد زخرت السنة النبوية بالعديد مف التوجييات والتزاـ النظاـ واغتناـ  (،ٔٔ-ٜ:)الجمعة

عف (، وجاء ٖٗ، صٜٓٛٔاألجر في خطبة الجمعة والتعظيـ مف شأنيا) أبو زىرة، محمد، 
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لجنابة،  ي ىريرة، أف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ ، قاؿ: "مف اغتسؿ يـو الجمعة غسبلً أب
ثـ راح، فكأنما قرب بدنة، ومف راح في الساعة الثانية، فكأنما قرب بقرة، ومف راح في الساعة 

جاجة، ومف راح أقرف، ومف راح في الساعة الرابعة، فكأنما قرب د فكأنما قرب كبشاً ، الثالثة 
،فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج اإلماـ حضرت المبلئكة يستمعوف في الساعة الخامسة

 (.ٕٛ٘، ص ٓ٘ٛ، د.ت، رقـ ٕ، جمسمـ بف الحجاج )مسمـ، أبو الحسيفالذكر"
ولقد لعبت خطبة الجمعة دورًا كبيرًا في المسيرة اإلسبلمية الطويمة، فمف خبلؿ ىذا 

ر في ديار اإلسبلـ طرحت مفاىيـ العقيدة وتعاليـ الشريعة، وسير المنبر اإلسبلمي الذي انتش
األنبياء والصالحيف والمجاىديف، ومف خبلؿ ىذا المنبر عولجت المشكبلت التي كانت تستجد 

الذي ال  بة، ومف خبلؿ ىذا المنبر األسبوعيفي كؿ عصر ومصر، وطرحت الحموؿ المناس
ف أف يبعثوا في النفوس روح الجياد ضد الغزاة يتخمؼ، استطاع الخطباء البارعوف الصادقو

والمارقيف الذيف عانت األمة معيـ عبر تاريخيا الكثير، ومف خبلؿ ىذا المنبر الدعوي المؤثر 
استقبؿ المسجد أفواجًا مف التائبيف الذيف بدءوا رحمة التزاميـ مف صبلة الجمعة) الحموري، 

 (.  ٖـ، صٕٔٔٓأحمد عبد اهلل، 
ولمجمعة دور بارز في شحذ اليمـ وتعبئة النفوس باإليماف والعقيدة الصالحة والثابتة 
المستمدة عمى أسس اإلسبلـ كما أف صبلة الجمعة وخطبتيا وقفة مع الذات في بعديو الفردي 
واالجتماعي، فيي تربط اإلنساف المسمـ بأصالتو وتعمؽ شخصيتو الرسالية، ومف جانب آخر 

عة المسممة إلى قضاياىا، كما أنيا بمثابة اإلعبلف األسبوعي عف التعبئة فإنيا تشد الجما
اإليمانية والنفسية نحو الذات واالنطبلؽ مف جديد حتى يكوف المجتمع اإلسبلمي حاضرًا بكؿ 
وجوده وطاقاتو في الساحة فضبًل عف أنيا تساىـ في التوعية والتثقيؼ والتضامف والتكافؿ 

 (.ٖٗٛـ، صٜٕٓٓف) الحسناوي، أحمد ىاشـ جواد، الدائـ في حياة المسممي
وتسػػاىـ خطبػػة الجمعػػة فػػي اإلصػػبلح االجتمػػاعي ألوضػػاع المسػػمميف عمػػى نطػػاؽ مجػػتمعيـ    

الصغير والكبير، وذلؾ مف خبلؿ التفاعؿ الدقيؽ بيف خطبػة الجمعػة ومػا يػدور لممسػمميف عمػى 
ثير مف أوجو الخمػؿ والمشػكبلت الصعيديف المحمي والدولي، فخطبة الجمعة تستطيع معالجة الك

التي يعاني منيا المسمميف، لذلؾ فيي ضرورة اجتماعيػة ميمػة، واإلنسػاف بصػفتو االجتماعيػة 
كائف بشري يحتاج اآلخريف مف الناس مف صنفو، وىذه الحاجة تجعمو يبحث عػف مػف يسػاعده 

بعض ومف ثػـ في سد حاجاتو ونواقصو، فصبلة الجمعة تساعد عمى التقاء المسمميف بعضيـ ب
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السػعيدات، إسػماعيؿ فيمكف مف خػبلؿ ىػذا التجمػع تحقيػؽ مسػاعدة المسػمميف بعضػيـ لبعض)
 (.ٓٓٔـ، صٜٕٓٓمحمد، 

 (.ٜٖٓـ، صٕٛٓٓويمخص الشطي أىمية خطبة الجمعة فيما يمي) الشطي، بساـ خضر، 
إنيا وسيمة مف وسائؿ نشر الدعوة اإلسبلمية فجميع المصميف يستمعوف إلييا مف  -

، عديميا، والكبير والصغير، ومف يممؾ الثقافة العالية، أو ضعيفةيماف أو قوي اإل
ففييا فرصة يستطيع الخطيب مف خبلليا التأثير عمى األعداد اليائمة الذيف 

 يحضروف راغبيف غير مكرىيف.
الحاضروف والمستمعوف لمخطبة يزيدوف وال ينقصوف بخبلؼ غيرىا مف وسائؿ  -

 الدرس والندوة.الدعوة األخرى كالمحاضرة و 
 الخطبة ثابتة ومسمرة في كافة األحواؿ في السمـ والحرب واألمف والخوؼ. -
غالبًا تأتي في وقت قد تفرغ فيو المصموف مف الشواغؿ واألعماؿ وتفرغوا ليا إنيا  -

 وتجمموا بمبس أحسف الثياب.
النبي  اأىمية بالغة، ولـ يتركي ااىتـ بيا اإلسبلـ فنجد سورة الجمعة أضيفت إليي -

 صمى اهلل عميو وسمـ.
وأما عف مواصفات خطبة الجمعة فمنيا: التعمـ والتدرب، فالخطبة الناجحة تعتمد عمى 
كوف الخطيب قادرًا عمى التعميـ والتدريب عمييا، فيي باإلضافة إلى كونيا ممكة ذاتية لدى 
الشخص، تبقى فنًا ليا أصوليا وقواعدىا، وىو ما يوجب عمى الخطيب دراسة فف الخطابة 

ـ، ٖٕٓٓط أساسي لنجاحو في ميمتو ومينتو) الخوفي، أحمد محمد، والتدرب عمييا كشر 
 (.ٜٙص

ومف مواصفات الخطبة الناجحة حسف اختيار الخطبة واالقتصار عمى موضوع واحد غير  
متفرغ وال متعدد القضايا، حتى ال يشتت انتباه وأذىاف السامعيف، فميما كانت الخطبة بميغة 

يع الخطيب أف يقدـ صورة متكاممة لمموضوع) التويجري، فمع تنوع وتعدد الموضوعات ال يستط
 (.ٜٔـ، صٖٕٓٓعبد العزيز بف عثماف، 

ضوعات مختمفة، ومف موصفات الخطبة الناجحة أيضًا وحدة الموضوع دوف التشتت في مو    
السامع فكرة متكاممة عف الموضوع، كذلؾ مف الضروري مراعاة لغة الخطبة،  حتى يخرج

الفصحى بعيدة عف العامية، وفي نفس الوقت تكوف كوف بالمغة العربية ؾ أف تواألصؿ في ذل
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لغتيا سيمة بعيدة عف حشد المفردات الغريبة، كذلؾ مف مواصفات الخطبة الناجحة البعد عف 
إثارة الخبلفات بيف الناس، لذلؾ يجب أف تحرص خطبة الجمعة عمى أف تخمو مف أي إثارة 

فقيي معيف والتعصب لو وذـ مخالفو والتيجـ تبني موقؼ لمفتنة واالختبلؼ بيف المسمميف، ك
دي إلى تنافر ، وىذا بدوره يؤ ارضعوالم عميو، مما يجعؿ الموقؼ مشحونًا بيف الفريؽ المؤيد

 (.ٜٔٔ-ٚٔٔـ، ص صٜٜٔٔمحمد، عبد الكريـ أحمد، وتخاصـ بيف المسمميف)
وذكر بالي بعضًا مف مواصفات خطبة الجمعة الناجحة) بالي، وحيد بف عبد السبلـ،   

 (.ٖٖ،ٕٖـ، ص صٜٜ٘ٔ
وال تكوف كثيرة  فبل تكوف طويمة مممة، وال قصيرة مخمة االقتصاد في الخطبة: -

فعف واصؿ بف حياف، قاؿ: قاؿ أبو وائؿ: موجزة مقتصدة، الشواىد ركيكة المعاني، بؿ 
وجز وأبمغ، فمما نزؿ قمنا: يا أبا اليقظاف لقد أبمغت وأوجزت، فمو خطبنا عمار، فأ

كنت تنفست فقاؿ: إني سمعت رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ، يقوؿ: "إف طوؿ 
ف  صبلة الرجؿ، وقصر خطبتو، مئنة منفقيو، فأطيموا الصبلة، واقصروا الخطبة، وا 

ألف (، ٜٗ٘، صٜٙٛـ ، رقٕ) مسمـ، أبو الحسيف بف الحجاج، جمف البياف سحرا"
يصاؿ الالقصر واإل  طريؽ، دليؿ عمى الفصاحة والعمـ والفقو.  قربمعنى مف أيجاز وا 

ينبغي عمى محتوى خطبة الجمعة أف تتحسس مشكبلت  ربط الخطبة بالواقع: -
 المجتمع وتعالجو.

تخاطب العواـ بمنطؽ عممي مرتفع، وال المتعمميف  فبلالمخاطبة عمى قدر الفيـ: -
 المثقفيف بمنطؽ بدائي ممجوج.

فينبغي عمى محتوى خطبة الجمعة استثارة  استثارة ىمـ المدعويف بما يفتح قموبيـ: -
 ىمـ المخاطبيف والمستمعيف بأسموب بميغ.

 :المجتمع اإلسالمً  ثانٌاً: واقع خطبة الجمعة فً

في ىذه األياـ وحسب الكثيريف، قاصر عف القياـ بدوره المنشود،  إف الخطاب المنبري
وىو ما يعني التفريط بأكبر أداة توجييية تييأت لممسمميف، وكاف مف المفترض أف تسيـ في 

دور فيو وحولو، ىذا القصور نيوض بالمجتمع، وفي توجييو الوجية السميمة تجاه كؿ ما يلا
لى طبيعةلى جممة عوامؿ، بعض تمؾ العو يعود إ  امؿ يعود إلى الخطيب الذي يتصدر المنبر، وا 

الخطاب الذي يقدمو لمناس، فمف الخطباء مف ال يممؾ موىبة الخطابة وال يتحمى بالمقومات 
األساسية لمخطيب أصبًل، ومنيـ مف يعيش بعقمو وفكره وخطابو خارج الزماف الذي نحياه، 
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ة قضايا الساعة وليس جزءًا مف تمؾ وىو ما يؤكد استحالة نجاح ىذا الفريؽ في معالج
ىؿ ،؟الذي ينبغي أف يقدـ عمى المنبر ىو طبيعة الخطاب القضايا وال يعرؼ عنيا شيئًا،ثـ ما

ىو خطاب شرعي شمولي متوازف عممي عممي عالمي وعظي تعميمي عصري منطقي، أـ ىو 
التساؤالت ال مجاؿ لتجاىميا وذلؾ بيدؼ التعرؼ عمى واقع  عمى النقيض مف ذلؾ؟ ىذه

 (.ٖٜ٘ـ، صٕٛٓٓالخطاب المنبري المعاصر) الشاعر، ناصر الديف، 
 االجمعػة فػػي المجتمػع اإلسػبلمي يبلحػػظ وصػؼ بعػض محتوياتيػػ خطػببعػػض المتأمػؿ فػي و    

سػتغراؽ بعدـ وضوح اليدؼ، وقصور مضموف خطبة الجمعة في مواجيػة مشػكبلت الواقػع، واال
الكامؿ في النصوص، وقصور خطبة الجمعة عػف تحقيػؽ مقاصػدىا، والتوجػو األخػروي لخطبػة 

 الجمعة، وتقديس الماضي والتقميؿ مف الحاضر، وفيما يمي توضيح ليذه المواصفات.
 عدم وضوح الهدف: -1

الجمعة عدـ وضوح األىداؼ مف عرض الخطبة، ، ونػتج  خطببعض يبلحظ بالنسبة ل
عػػف غيػػاب األىػػداؼ غيػػاب التخطػػيط السػػميـ واالرتجػػاؿ، واختػػزاؿ الخطبػػة فػػي أىػػداؼ جزئيػػة أو 
مرحمية، فنجاح خطبة الجمعػة يتوقػؼ عمػى وضػوح عػرض األىػداؼ، ووضػوح الغايػات والسػبؿ 

عميػػو وسػػمـ يبلحػػظ مػػدى وضػػوح  والوسػػائؿ والمػػنيج المتبػػع، والمتتبػػع لسػػيرة النبػػي صػػمى اهلل
األىداؼ المرحمية تمامًا، فقد كانت دعوتو صمى اهلل عميو وسمـ في البدايػة قائمػة عمػى الػدعوة 
إلػػى عبػػادة اهلل وحػػده، وتػػرؾ كػػؿ مػػا يعبػػد مػػف دوف اهلل، ثػػـ انتقمػػت الػػدعوة إلػػى مرحمػػة أخػػرى 

نػػت ىجرتػػو إلػػى لمبحػػث عػػف وطػػف آمػػف ومكػػاف ينشػػر منػػو دعوتػػو صػػمى اهلل عميػػو وسػػمـ، فكا
المدينة المنورة، وبعد ذلؾ انتقمت الدعوة إلى مرحمػة أخػرى لػدعوة النػاس أجمعيف)حػاج، محمػد 

 (.  ٕٕ٘، ٕٔ٘ص ص سيد، د.ت،
 الجمعة فً مواجهة مشكالت الواقع: خطببعض قصور  -0

معتقػد دينػي وشػعائر  –ميما صغر أو كبر أو بسط أو تعقػد تركيبػو  –إف لكؿ مجتمع 
معينة، ويتفؽ الجميع عمى أىمية الديف في حياة األفراد، وفي حيػاة الجماعػات، وطقوس دينية 

قامػة  وفي حياة األمـ والشعوب، ومف الحقائؽ الواضحة أف الديف ال يقؼ عند حدود العبادات وا 
الشعائر الدينية المطموبػة، بػؿ إف الػدور الػذي يمعبػو فػي تنشػئة األفػراد يكػاد يعكػس آثػاره عمػى 

األخرى العاممة في مجاؿ الضبط االجتماعي، ولذلؾ يعد الػديف عنصػرًا أساسػيًا  بقية المؤسسات
مف عناصر التنشئة االجتماعية، كما يرتبط الديف باألخبلؽ، عند محاولة بحث دوره في تكػويف 
الشخصية وتقويـ السػموؾ اإلنسػاني، وىػذا صػحيح فػي مجػاؿ دراسػة الجريمػة وأسػباب السػموؾ 
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كؿ حجػػر الزاويػػة فػػي بنػػاء كافػػة المنػػاىج اإلصػػبلحية التقويميػػة التػػي اإلجرامػػيأل ألف الػػديف يشػػ
وىكػػذا يمكػػف توظيػػؼ خطبػػة لتربويػػة والثقافيػػة واالجتماعية،يخطػػط ليػػا الميتمػػوف بالشػػئوف ا

الجمعػػة لخدمػػة مختمػػؼ قضػػايا المجتمػػع وبخاصػػة القضػػايا التػػي تيػػدد اسػػتقراره وتحقػػؽ رقيػػو 
كزة حوؿ القضايا الواقعيػة بقػدر اىتماميػا بقضػايا وتقدمو، ومف ىنا فخطبة الجمعة ليست متمر 

العبادات )كالصبلة والصياـ والزكاة والحج(، لػذلؾ مػف الضػروري اىتمػاـ خطبػة الجمعػة بػأحواؿ 
 (.   ٕٚٓ -ٕ٘ٓص ص، ٕٔٔٓالناس ومشكبلتيـ واىتماماتيـ )عاشور، شفيؽ جبلؿ، 

 االستغراق فً النصوص: -3

خاصػة  ةاالستغراؽ فػي النصػوص والوقػوؼ بصػفيبلحظ بالنسبة لبعض خطب الجمعة 
 عنػػػػػػػػػػد األحكػػػػػػػػػػاـ الفرعيػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػي تسػػػػػػػػػػتخمص مػػػػػػػػػػف ىػػػػػػػػػػذه النصػػػػػػػػػػوص، والوقػػػػػػػػػػوؼ 

عنػد ظػػواىر تمػؾ النصػوص، واعتبػػار ذلػؾ مػف عبلمػػات اإلتبػاع المحمػود، الػػذي  -فػوؽ ذلػؾ –
، والتوقػػؼ عػػف البحػػث الطويػػؿ فػػي حكمػػة التكميػػؼ ومقاصػػد التشػػريع  يقابػػؿ "االبتػػداع" المػػذمـو

ويات المطالب الدينية لؤلفراد ولؤلمة، وعػف النظػر فػي إمكػاف تغيػر تمػؾ األولويػات بػاختبلؼ وأول
األزمنة واألمكنة واألحواؿ، وقد نػتج عػف ذلػؾ تقػديس بعػض آراء بعػض العممػاء المسػمميف فػي 
القػروف األولػى مػف تػاريس اإلسػبلـ، وذلػؾ لمػا اشػتير عػنيـ مػف الجمػع بػيف العمػـ والعمػؿ بػو، 

 (.ٖٚ،ٖٛص ص، ٕٔٓٓفة والتقوى)أبو المجد، أحمد كماؿ، وبيف المعر 
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 الجمعة عن تحقٌق مقاصدها: خطببعض  قصور -4

تعد مؤسسة المسػجد إحػدى أىػـ وكػاالت التنشػئة االجتماعيػة األساسػية فػي اإلسػبلـ، 
وقد لعبت دورًا مركزيًا في بناء السموكيات االجتماعية وتوجيييا، وتعبئػة المشػاعر المجتمعيػة، 

كػاف المسػجد وال يػزاؿ مصػدر اإلشػعاع فػي المجتمػػع المسػمـ لمػا يبثػو مػف قػيـ تسػاىـ فػػي وقػد 
 (.  ٔص ،ٕٛٓٓوحدة المسمميف وتماسكيـ)خواجة، عبد العزيز، 

ويقع عمى إماـ المسجد أو خطيب الجمعة عبئًا كبيرًا فػي نجػاح خطبػة الجمعػة ونقميػا 
رسميف صػموات اهلل عمػييـ أجمعػيف، قػاؿ لآلخريفأل لذلؾ فوظيفة الدعوة ىي وظيفة األنبياء والم

ػػػْف َدَعػػػا ِإَلػػػى المَّػػػِو َوَعِمػػػَؿ َصػػػاِلًحا َوَقػػػاَؿ ِإنَِّنػػػي ِمػػػَف اْلُمْسػػػِمِميَف"   تعػػػالى: "َوَمػػػْف َأْحَسػػػُف َقػػػْواًل ِممَّ
ْف َلـْ ٖٖ)فصمت:   َتْفَعػْؿ َفَمػا َبمَّْغػتَ  (، وقولو أيضًا: "َيا َأيَُّيا الرَُّسوُؿ َبمِّْغ َما أُْنِزَؿ ِإَلْيَؾ ِمْف َربَِّؾ َواِ 

(، وقػػوؿ النبػػي صػػمى اهلل عميػػو وسػػمـ فػػي بيػػاف فضػػؿ الػػدعوة: "َوالمَّػػِو ِٚٙرَسػػاَلَتُو..." )المائػػدة: 
")أبػو داود، د.ت،  (، ٕٕٖ ، صٖجأَلَْف َيْيِدَي المَُّو ِبُيَداَؾ َرُجػبًل َواِحػًدا َخْيػٌر َلػَؾ ِمػْف ُحْمػِر النََّعـِ

َلػى ُىػًدى، َكػاَف َلػُو ِمػَف اأْلَْجػِر ِمْثػُؿ ُأُجػوِر َمػْف َتِبَعػُو، اَل َيػْنُقُص َذِلػَؾ ِمػْف وقاؿ أيضًا: "َمػْف َدَعػا إِ 
ْثـِ ِمْثُؿ آثَاـِ َمْف َتِبَعُو، اَل َيْنُقُص ذَ  ـْ َشْيًئا، َوَمْف َدَعا ِإَلى َضبَلَلٍة، َكاَف َعَمْيِو ِمَف اإلِْ ِلَؾ ِمػْف ُأُجورِِى

ـْ َشْيًئا")مسػػمـ، د. (، فالػػدعوة ىػػي طريػػؽ خػػبلص البشػػرية المتعثػػرة، ٕٓٙٓ، صٗج ت،آثَػػاِمِي
 (.  ٙٛص ،ٕٛٓٓونشر الحؽ والعدؿ والحب بيف الناس )بني عامر، محمد أميف، 

ومػػف ثػػـ فخطبػػة الجمعػػة وسػػيمة لمتثقيػػؼ والتعمػػيـ الػػديني خاصػػة لؤلميػػيف بمختمػػؼ 
فئاتيـ، لذا فإف تأثير الخطيب عمييـ يعد تأثيرًا كبيرًا، ولعؿ ىذا يتطمب أف تكوف خطبػة الجمعػة 
الصادرة منو قوية وميمة ومتنوعة في نفوسيـ، وبعبارة أخػرى تحتػاج خطبػة الجمعػة أف تكػوف 

يمتقط كؿ منبر منيا أخبار الجيات األخرى ويذيعيا فػي صػيغة الخطػاب إلػى  كمحطات اإلذاعة،
الروح والعقؿ والقمػب، والواقػع أف معظػـ الخطػب أصػبحت محفوظػة معروفػة ، لػذا ال يكػاد أثرىػا 

كػػالقراءة  –عمػػى حػػد قػػوؿ الػػبعض  –يظيػػر فػػي أوليػػا حتػػى يػػزوؿ فػػي نيايتيػػا، إنيػػا أصػػبحت 
الجمعػػة بشػػكؿ عػػاـ إلػػى جانػػب ذلػػؾ أوجػػو  خطػػببعػػض ى ، لػػذلؾ يبلحػػظ عمػػ-إلقامػػة الصػػبلة 

 (:ٚٔ، ٙٔص ص ،ٕٕٓٓالقصور اآلتية )عبد السبلـ، جعفر، 
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أنيػػا تميػػؿ إلػػى التشػػديد بشػػكؿ عػػاـ، وتقػػـو عمػػى الوعيػػد وتػػذكرة النػػاس بمػػا ينتظػػرىـ مػػف  -
 عذاب في القبر ثـ في اآلخرة، وىي عمى ذلؾ تبتعد عف التيسير عمى الناس.

سػػرائيميات ال يمكػػف أف يقبميػػا أنيػػا تعتمػػد فػػي  - الترىيػػب عمػػى أحاديػػث ضػػعيفة وروايػػات وا 
 العقؿ، وال تستقيـ مع المنطؽ .

ضعؼ مستوى الخطباء في المغة العربية وعدـ حفظيـ لمقرآف الكريـ وال لسنة النبػي صػمى  -
 اهلل عميو وسمـ حفظًا جيدًا.

لحيػػػاة وبمشػػػكبلت تنػػػاوؿ الخطبػػػاء لموضػػػوعات جانبيػػػة فػػػي العػػػادة ال تتصػػػؿ بأحػػػداث ا -
 المسمميف المعاصرة.

 الجمعة: خطببعض التوجه األخروي ل -5

الجمعػػة اىتماميػػا بػػاآلخرة أكثػػر مػػف القضػػايا الدنيويػػة،  يبلحػػظ بالنسػػبة لػػبعض خطػػب
ويؤكػد ذلػؾ إحػدى الدراسػات العمميػة التػي تناولػت "قػيـ التنميػة فػي الخطػاب الػديني المعاصػر"، 
حيث ىدفت الدراسة التعرؼ عمػى طبيعػة القػيـ التػي يبثيػا الخطػاب الػديني، ومػا إذا كانػت ىػذه 

( خطبػػة، ٙٙٗبعينػػة مػػف خطػػب المسػػاجد قواميػػا ) القػػيـ تحمػػؿ قيمػػًا تنمويػػة، وتػػـ االسػػتعانة
( خطبػػة، ألقاىػا كبػار الػػدعاة ونشػروىا، فأصػبحت مرجعػػًا لخطبػاء المسػػاجد، ٕٕٛتنقسػـ إلػى )

( خطبة، وقد جمعت ىذه الخطب في الفترة مػف ٖٕٛوأخرى تـ تسجيميا مف المساجد وعددىا )
ائج الدراسػػة أف الطػػابع ـ، وكشػػفت القػػراءة اإلحصػػائية لنتػػٜٕٓٓـ حتػػى يونيػػو ٕٚٓٓنيايػػة 

( خطبػة ٕٖٙاألخروي يغمب عمى خطبة الجمعة، فقد بمغػت عػدد الخطػب ذات التوجػو الػديني )
%، ٖٕ( خطبػة بنسػبة ٛٓٔ%، في حيف بمغت عدد الخطػب ذات التوجػو الػدنيوي )ٚٚبنسبة 

وجػػاءت الموضػػوعات التػػي تناقشػػيا الخطػػب الدينيػػة متجيػػة فػػي معظميػػا نحػػو الحيػػاة اآلخػػرة 
خطبػػػة وضػػػوعات الدنيويػػػة فػػػي قػػػة مػػػع اهلل والػػػدار اآلخػػػرة والعبػػػادات بأنواعيػػػا، وأمػػػا المكالعبل
، يتجو الخطاب فييا إلى ترسيس اإليماف في النفوس أكثر مف توجيو الناس إلػى أىػداؼ الجمعة

محػػددة إال فػػي النػػذر اليسػػير، وثمػػة إضػػاءات  فػػي خطبػػة الجمعػػة المتصػػؿ ببنػػاء الحيػػاة الػػدنيا 
إلػػى سػػموكيات إيجابيػػة كالمسػػئولية فػػي العمػػؿ، ومسػػئولية رجػػاؿ األعمػػاؿ تجػػاه تأخػػذ المتمقػػي 

 ،ٕٔٓٓتشغيؿ الشباب، أو المسػئولية تجػاه الشػارع والحػي والػوطف )زايػد، أحمػد عبػد العزيػز، 
 (.ٖٓ-ٔص ص
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 تقدٌس الماضً والتقلٌل من الحاضر: -6

تسود عند بعض القائميف عمى خطبة الجمعػة مػف الوعػاظ واألئمػة نظػرة متشػائمة، أو 
يعتقدوا بحظ األقدمييف الواسع مف العمـ والفيػـ والثػراء الروحػي وأنيػـ قػد بمغػوا الغايػة، وليسػت 
ىناؾ إضػافة فػي فيػـ القػرآف الكػريـ والسػنة النبويػة الشػريفة وال فػي القػدرة عمػى إيجػاد نمػاذج 

ؾ التي ندرسيا في كتػب التػاريس اإلسػبلمي، وينشػروف ىػذه األفكػار بػيف المسػمميف، مشرفة كتم
(، وتناسػػوا ٙ٘ونسػػوا قػػوؿ اهلل عػػز وجػػؿ: "ِإفَّ َرْحَمػػَت المَّػػِو َقِريػػٌب ِمػػَف اْلُمْحِسػػِنيَف" )األعػػراؼ: 

عظمة اإلسبلـ المتجػدد، وصػبلحية الػديف اإلسػبلمي لكػؿ زمػاف ومكػاف، إف تقػديس الماضػي ال 
إعطاء التفكير إجازة وال يعني وقؼ االجتياد، وال يعني فقداف األمؿ فػي مسػتقبؿ مشػرؽ،  يعني

إف فيػػػـ الماضػػػي عمػػػى حقيقتػػػو واحترامػػػو وتقػػػديره ال يعنػػػي إىمػػػاؿ الحاضػػػر والتفكيػػػر لتمبيػػػة 
متطمباتػػػو وحػػػؿ مشػػػكبلتو مػػػف المنطػػػؽ اإلسػػػبلمي، وال يعنػػػي اليػػػأس مػػػف المسػػػتقبؿ المنشػػػود 

 (.ٕٜ، ٜٔص ص، ٕٗٓٓ)حجاب، محمد منير، 
 ثالثاً: آلٌات تطوٌر خطبة الجمعة فً العصر الحدٌث:

يعتمػػد تطػػػوير خطبػػػة الجمعػػػة فػػػي العصػػػر الحػػػديث عمػػػى مجموعػػػة مػػػف اآلليػػػات كػػػي 
تستطيع أف تػؤدي دورىػا بنجػاح فػي الوصػوؿ إلػى المصػميف، وتسػاعد ىػذه اآلليػات عمػى نشػر 

تسػػيء إلػػى اإلسػػبلـ وتشػػوه صػػورتو  الػػديف الصػػحيح المعتػػدؿ ومواجيػػة األفكػػار الباليػػة التػػي
الصػػحيحة، ومػػف أىػػـ ىػػذه اآلليػػات: االسػػتناد إلػػى صػػحيح الػػديف، ومواكبػػة أحػػداث المجتمػػع، 
وتبنػػي المػػنيج العممػػي فػػي عػػرض مضػػموف خطبػػة الجمعػػة، وترتيػػب األولويػػات، ونشػػر ثقافػػة 

 ؾ اآلليات:الحياة وتعمير األرض والتنمية، ومواجيو الفكر التكفيري، وفيما يمي توضيح لتم
 االستناد إلى صحٌح الدٌن اإلسالمً: -1

إف إصػػبلح وتطػػوير خطبػػة الجمعػػة ينبغػػي أف تقػػـو عمػػى العػػودة واالسػػتناد إلػػى صػػحيح       
الديف اإلسبلمي )القرآف والسنة( والبعد عف الخبلفات التػي بػيف الفػرؽ، والتأكيػد دائمػًا عمػى أف 
نمػػا يخػػص بعػػض  خبلفػػاتيـ ىػػي مجػػرد اخػػتبلؼ فػػي الػػرأي لػػيس فيمػػا يخػػص جػػوىر العقيػػدة، وا 

ى صحيح الػديف أيضػًا يتطمػب البعػد عػف الخرافػات واألوىػاـ التػي قػد ينقميػا الفروع، واالستناد إل
بعػػض القػػائميف عمػػى خطبػػة الجمعػػة لمجميػػور، وذلػػؾ كالقصػػص ضػػعيفة السػػند واإلسػػرائيميات 

 (.  ٕ، ٔ ص ص ،ٕ٘ٔٓالموجودة في بعض كتب التراث)النشار، مصطفى، 
بط كػؿ القضػايا التػي تيػتـ بيػا خطبػة واالستناد إلى صحيح الديف )القرآف والسنة( يستمـز ر     

ظيار ما خفػي مػف  الجمعة بتأصيميا مف خبلؿ القرآف الكريـ وصحيح السنة النبوية المطيرة، وا 
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الشػريعة بفعػؿ الغمػوض الػذي تػراكـ عمػى كثيػر مػف المجتمعػات اإلسػبلمية، أو بفعػؿ التػأويبلت 
الػػديف ممػػا عمػػؽ بػػو ممػػا الفاسػػدة لػػدالالت النصػػوص، والتطػػوير فػػي ىػػذه الحالػػة: ىػػو تخمػػيص 

ليس منو مف بدع وتصورات في العقائػد والعبػادات والمعػامبلت واآلداب، و ييػدؼ التطػوير ىنػا 
إلػػى رد األمػػة اإلسػػبلمية إلػػى األمػػر األوؿ، الػػذي كػػاف عميػػو  الرسػػوؿ صػػمى اهلل عميػػو وسػػمـ 

 (.٘ٔ، ٗٔص ص ،ٕٙٓٓوصحابتو رضي اهلل عنيـ)أبو فارس، حمزة، 
 اث:مواكبة األحد -0

مػػف اآلليػػات األساسػػية التػػي ال غنػػى عنيػػا بالنسػػبة لتطػػوير خطبػػة الجمعػػة، أف تكػػوف 
خطبة الجمعة مواكبة لؤلحداث، ومتأثرة بيا ومعمقة عمييا، ومؤيدة لمػا ىػو حػؽ منيػا، ويقصػد 
باألحػداث: تمػؾ األقػػواؿ واألفعػاؿ والقضػايا والصػػراعات والمسػرات واألحػزاف التػػي تتعاقػب بتعاقػػب 

ـْ َقْرٌح َفَقْد َمسَّ اْلَقػْوـَ َقػْرٌح الميؿ وال نيار، والتي أشار إلييا سبحانو في قولو تعالى: "ِإْف َيْمَسْسُك
ـُ ُنػَداِوُلَيا َبػْيَف النَّػاِس" )آؿ عمػراف:  (، والمعنػى: ال تجزعػوا أييػا المؤمنػوف ِٓٗٔمْثُمُو َوِتْمَؾ اأْلَيَّا

المشػركيف مػف أعػدائكـ، فيػـ قػد أصػيبوا  لما أصابكـ مف جراح وآالـ في غػزوة أحػد عمػى أيػدي
ف أياـ الدنيا ىي دوؿ بيف الناس، بحيػث ال يػدـو سػرورىا وال  منكـ بمثؿ ذلؾ في غزوة "بدر" وا 

أي ال  –الحػرب سػجاؿ  -حزنيا ألحػد مػنيـ، فمػف سػره زمػف سػاءتو أزمػاف، ومػف أمثػاؿ العػرب
 .(ٕٚ، ٕٙص ص ىػ،ٖٕٗٔتدـو عمى حاؿ واحدة )طنطاوي، محمد سيد، 

لذلؾ ينبغي أف تيتـ خطبة الجمعة بتوظيؼ األحداث الجاريػة فػي المجتمػع واالسػتفادة  
منيا لتكويف رأي عاـ فاضؿ يعمؿ عمى إصبلح األمة، ويرسس الفضػائؿ بمػا يخػدـ قضػايا األمػة 

 (.  ٜٙص ،ٕ٘ٓٓالجوىرية ويصحح مسيرتيا)الحاج عمر، ىاشـ،
بخطبػػة الجمعػػة وىػػـ يعرضػػوف  وبنػػاًء عمػػى ذلػػؾ فمػػف الضػػروري أف ييػػتـ القػػائموف

لقضايا المجتمع المختمفة اختيار أرجح األقواؿ مف التراث الفقيػي، الػذي يكػوف محققػًا لمقاصػد 
الشرع ومصالح الخمؽ، وأليؽ بظروؼ العصر، وقد يكوف االنتقاء داخؿ المػذاىب األربعػة، وقػد 

يـ ليسػػوا كػػؿ الفقيػػاء، يكػػوف االنتقػػاء مػػف خػػارج المػػذاىب األربعػػة، فاألئمػػة األربعػػة عمػػى فضػػم
فيناؾ مف عاصرىـ مف نظرائيـ، ومف يمكف أف يكوف قد تفوؽ عمييـ، وىناؾ مػف سػبقيـ مػف 
شيوخيـ مف فقياء الصػحابة والتػابعيف ليػـ بإحسػاف، ممػف ىػـ أفضػؿ مػنيـ بيقػيف. )رضػواف، 

 (.ٖٔ ص زينب، د.ت،
يدئػػػة وخطبػػػة الجمعػػػة التػػػي تواكػػػب أحػػػداث وظػػػروؼ العصػػػر المتجػػػددة تسػػػاىـ فػػػي ت

األزمػات التػي تتعػرض ليػػا المجتمعػات، سػواًء األزمػات الطائفيػػة أو العرقيػة أو غيرىػاأل ذلػػؾ أف 
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خطبة الجمعة تسػاىـ فػي حػاؿ أدائيػا دورًا إيجابيػًا فػي إيجػاد حالػة مػف اليػدوء والتعػايش لػدى 
 (.ٕٚأفراد المجتمع)الشمري، رؤوؼ أحمد، د.ت، 

 تبنً المنهج العلمً: -3

ة الجمعػػة المػػنيج العممػػي، ال أف تكػػوف مرتجمػػة وغيػػر دقيقػػة فػػي يجػػب أف تتبنػػى خطبػػ
المعمومػػات، والمتأمػػؿ فػػي القػػرآف الكػػريـ والسػػنة النبويػػة المطيػػرة يبلحػػظ مػػدى تبنييمػػا منيجػػًا 
عمميًا في خطابيما وتعامميما مع النػاس، فالبشػر ليسػوا جميعػًا عمػى درجػة واحػدة، قػاؿ تعػالى 

( ، وقاؿ تعالى " ىاأنتـ ىؤالء حاججتـ فيمػا ٔٔٔف " )البقرة :"قؿ ىاتوا برىانكـ إف كنتـ صادقي
 ( .  ٙٙلكـ بو عمـ فمما تحاجوف فيما ليس لكـ بو عمـ " )آؿ عمراف :

إف خطبػػة الجمعػػة التػػي تعتمػػد عمػػى المػػنيج العممػػي ليػػا أثػػر بػػالغ فػػي التػػأثير عمػػى 
النفسػي، كمػا أنيػا بيػذه  المخاطبيف أو المتمقػيف ألنيػا تعتمػد عمػى اإلقنػاع المنطقػي، والتحفيػز

المنيجيػة وتمػؾ الطريقػة تقتػدي وتمتثػؿ لمخطػاب القرآنػػي والنبػوي المػذاف ليمػا أعظػـ األثػر فػػي 
نفوس المحيطيف بػو، حتػى لقػد تحػوؿ المجتمػع الجػاىمي إلػى مجتمػع مختمػؼ، وعمػت تأثيراتػو 

لتحػػوؿ كػػاف العػػالـ بأسػػره ليسػػطع نػػور الحػػؽ والخيػػر والعػػدؿ عمػػى اإلنسػػانية جمعػػاء، إف ىػػذا ا
 ىػػػ،ٖٗٗٔنتيجػػة مػػنيج تربػػوي وتعميمػػي دعػػوي رصػػيف، لػػو معالمػػو وسػػماتو)عرابي، محمػػد، 

 (.ٕص
 اعتماد خطبة الجمعة على ثقافة الحٌاة والتعمٌر والتنمٌة: -4

د تطوير خطبة الجمعة عمى تبني محتوى الخطبة لثقافة الحياة والتركيز عمػى قػيـ ميعت
تمػػؾ القػػيـ اجتماعيػػة أـ اقتصػػادية أـ سياسػػية، وبيػػذا فػػإف التنميػػة فػػي المجتمػػع، سػػواء كانػػت 

الديف يكوف أساسيًا وسببًا رئيسًا في تعميػر األرض وتقػدـ الػوطف، لػذلؾ ينبغػي أف تقػـو خطبػة 
 الجمعة بتعريؼ الناس دور الديف في الحياة ودوره في طريؽ البناء وتحقيؽ التنمية.

اري لؤلمة اإلسبلمية التركيز عمى لقد درجت خطبة الجمعة منذ عصور التراجع الحض
األمور الغيبية واالنشغاؿ بأمور اآلخرة عمى حساب األمور الدنيوية، واىتمت بالحديث عف 
عذاب القبر وأىواؿ يوـ القيامة، وأغفمت جانب تعمير الحياة وتقدميا، ومف ثـ فإف األمة 

فييا ليبني اإلنساف ويعمر، اإلسبلمية اليوـ في أشد الحاجة إلى التزود مف العموـ والتنافس 
ويحقؽ إرادة اهلل في استخبلؼ األرض، لعمارتيا وصنع الحضارة فييا، وىذا التوجو الحديث 
يتطمب مف خطبة الجمعة أف تبعث األمؿ في النفوس لينطمؽ المسمموف إلى العمؿ واإلنتاج 

ي آخرتو، واإلنساف مف أجؿ ىذه الدنيا التي نعيش فييا، فمف ال خير لو في دنياه ال خير لو ف
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المحبط اليائس ال ينتظر منو أف يفعؿ شيئا لتغيير أوضاعو، أما النفوس الممموءة باألمؿ فيي 
المؤىمة لبلنفتاح عمى الحياة وعمى العمؿ واإلنتاج، والقرآف الكريـ عندما طمب العمؿ مف أجؿ 

يباتيا )زقزوؽ، اآلخرة نبو في الوقت نفسو إلى ضرورة العمؿ مف أجؿ الدنيا والتمتع بط
(، قاؿ تعالى: "َواْبَتِغ ِفيَما آَتاَؾ المَُّو الدَّاَر اآْلِخَرَة َواَل ٖٗٙ، ٖٖٙص صمحمود حمدي، د.ت، 

َو اَل َتْنَس َنِصيَبَؾ ِمَف الدُّْنَيا َوَأْحِسْف َكَما َأْحَسَف المَُّو ِإَلْيَؾ َواَل َتْبِغ اْلَفَساَد ِفي اأْلَْرِض ِإفَّ المَّ 
 (.ٚٚاْلُمْفِسِديَف" )القصص:ُيِحبُّ 

إف خطبة الجمعة الناجحة ىي التي توضح ميمة اإلنساف في ىذا الكوف، قاؿ تعػالى: 
َـّ ُتوُبػػػوا ِإَلْيػػػِو ِإفَّ َربِّػػػي َقِريػػػٌب ُمِجيػػػ ـْ ِفيَيػػػا َفاْسػػػَتْغِفُروُه ثُػػػ ـْ ِمػػػَف اأْلَْرِض َواْسػػػَتْعَمَرُك ٌب" "ُىػػػَو َأْنَشػػػَأُك

عمػار األرض وصػنع الحضػارة فييػا، ويعنػي إاهلل قػد كمػؼ اإلنسػاف با يعني أف (، وىذٔٙ)ىود:
ذلػػؾ بػػدوره تمييػػد األرض وتحويميػػا إلػػى حػػاؿ يجعميػػا صػػالحة لمعػػيش فييػػا بسػػبلـ، واالنتفػػاع 
بخيراتيػا، واالسػتعمار فػي اآليػة الكريمػة ىػػو طمػب العمػارة، وال عبلقػة ليػذا المصػطمح بػػالمعنى 

األجنبػي لمعػالـ اإلسػبلمي وغيػر اإلسػبلمي، والػذي يػرتبط السمبي الذي وجد في عيود االحػتبلؿ 
فػػي األذىػػاف بمعػػاني التخريػػب والسػػمب والنيػػب واالسػػتغبلؿ لػػؤلرض ولئلنسػػاف)زقزوؽ، محمػػود 

 (.ٙٗص ،ٖٕٓٓحمدي،
وعمارة األرض تتحقؽ بالعمـ الذي ىو فريضة إسبلمية، واستغبلؿ كؿ طاقػات اإلنسػاف 

تعػػالى "ِإفَّ السَّػػْمَع َواْلَبَصػػَر َواْلفُػػَؤاَد ُكػػؿُّ ُأوَلِئػػَؾ َكػػاَف َعْنػػُو الحسػػية كالسػػمع والبصػػر والفػػؤاد، قػػاؿ 
(، ومف ىنا سيقوؿ الكافروف يـو القيامة: "َوَقاُلوا َلْو ُكنَّػا َنْسػَمُع َأْو َنْعِقػُؿ َٖٙمْسُئواًل" )اإلسراء: 

ـْ َفُسػػْحقً  (، ٔٔ، ٓٔا أِلَْصػػَحاِب السَّػػِعيِر" )الممػػؾ: َمػػا ُكنَّػػا ِفػػي َأْصػػَحاِب السَّػػِعيِر َفػػاْعَتَرُفوا ِبػػَذْنِبِي
ويبيف اهلل تعالى أف عدـ اسػتخداـ وسػائؿ اإلدراؾ مػف عقػؿ وحػواس فيمػا خمقػت مػف أجمػو يعػد 
ذنبًا مف الذنوب، وينزؿ باإلنساف مف مرتبة اإلنسانية إلى مرتبة الحيوانية، بؿ إلى أسػفؿ منيػا 

لػػؾ يقػػوؿ اهلل تعػػالى: "َوَلَقػػْد َذرَْأَنػػا ( وفػػي ذٜٖ، ٖٛص ص ،ٕٔٓٓ)زقػػزوؽ، محمػػود حمػػدي، 
ـْ َأْعُيٌف اَل ُيْبِصُروَف ِبَيػا وَ  ـْ ُقُموٌب اَل َيْفَقُيوَف ِبَيا َوَلُي ْنِس َلُي ـَ َكِثيرًا ِمَف اْلِجفِّ َواإلِْ ـْ آَذاٌف ِلَجَينَّ َلُيػ

ـْ َأَضؿُّ ُأوَلِئَؾ ىُ   (.ٜٚٔـُ اْلَغاِفُموَف" )األعراؼ: اَل َيْسَمُعوَف ِبَيا ُأوَلِئَؾ َكاأْلَْنَعاـِ َبْؿ ُى
ويرتبط بعمارة األرض مصطمح "التنمية" حيث إف مفيػـو التنميػة فػي اإلسػبلـ يبػدأ مػف 
مسػػممة أف المػػوارد كميػػا فػػي السػػموات واألرض مسػػخرة لخدمػػة اإلنسػػاف، ويمتػػـز اإلنسػػاف فػػي 

ف ضػغط الحاجػة، ضوء تسخير الموارد لػو بالعمػؿ عمػى أف يتحػرر المجتمػع أفػرادًا وجماعػات مػ
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والتنميػػة بيػػذا المفيػػـو ذات مضػػموف دينػػاميكي يعنػػي اسػػتمرارىا ليحقػػؽ اإلنسػػاف مػػف خبلليػػا 
درجات متزايدة مف السيطرة عمى الموارد المتاحة المسخرة ليعمر األرض، والتنمية بيػذا المعنػى 

مػػف  مشػيئة إلييػة، وذلػؾ يتضػػح مػف الحكمػة اإللييػػة التػي جعمػت فػػي األرض ثرواتيػا وكنوزىػا
الطاقػػات ودقػػائؽ القػػوانيف، وجعمػػت مفػػاتيح ىػػذه الكنػػوز والثػػروات فيمػػا أوتػػي لمبشػػر مػػف أسػػرار 

 ص،ٕٔٔٓالمواىػػب والممكػػات، مػػا يعتبػػر مفػػاتيح لكنػػوز ىػػذه الثروات)الصػػافي، فػػتح الػػرحمف،
ٕٛ.) 

لػػذلؾ مػػف الضػػروري عنايػػة خطبػػة الجمعػػة بالبحػػث فػػي قضػػايا التنميػػة بكػػؿ جوانبيػػا 
الكتفػػاء بالجوانػػب النظريػػة أو الفكريػػة المجػػردة، وبػػدؿ تغميػػب جوانػػب أخػػرى ومجاالتيػػا، بػػدؿ ا

عمييػػػا، ذلػػػؾ أف التنميػػػة شػػػرط ألي نيػػػوض، بػػػؿ وىػػػي جػػػزء ال ينفصػػػؿ عػػػف الػػػديف بمفيومػػػة 
 (.ٜٓٓٔص،ٕ٘ٓٓالعريض وأبعاده الحضارية ومشروعة المتكامؿ)الشاعر، ناصر الديف، 

ثقافػػة الحيػػاة المعاصػػرة وقػػيـ يتضػػح ممػػا سػػبؽ أىميػػة اعتمػػاد خطبػػة الجمعػػة عمػػى 
التنميػػة والتعميػػر، فيػػذا مػػف شػػأنو إيجػػاد مجتمػػع متقػػدـ ووطػػف نػػاىض يسػػتطيع المنافسػػة فػػي 
كافػة المجػػاالت العمميػػة واالجتماعيػة واالقتصػػادية، ويؤكػػد ذلػػؾ المعنػى حػػديث رسػػوؿ اهلل صػػمى 

ـْ َفِسػيَمةٌ  ، َفػِإْف اْسػَتَطاَع َأْف اَل َيقُػوـَ َحتَّػى َيْغِرَسػَيا اهلل عميو وسمـ "ِإْف َقاَمػِت السَّػاَعُة َوِبَيػِد َأَحػِدُك
(، فيذا حرص مف النبي صػمى اهلل عميػو ٜٕٙ ، صٕٓج، ـٕٔٓٓ أحمد،َفْمَيْفَعْؿ" )ابف حنبؿ،

 وسمـ عمى تعمير الكوف وتحقيؽ اليدؼ مف خمؽ اإلنساف.
 ترتٌب األولوٌات فً محتوى خطبة الجمعة:-5

تحتػػاج خطبػػة الجمعػػة إلػػى االسػػتفادة مػػف فقػػو األولويػػات بحيػػث يػػتـ ترتيػػب القضػػايا 
الدينيػػة وفقػػًا لؤلىػػـ فػػالميـ فاألقػػؿ أىميػػة، والمقصػػود بفقػػو األولويػػات: ىػػو مجموعػػة األسػػس 
والمعايير التي تضبط وضع كؿ شيء في موضعو مف خبلؿ بيانو لما ينبغػي أف يكػوف أواًل ومػا 

فػي مجػاؿ درء  ـكاف ذلؾ في مجاؿ تحقيؽ المصػالح أوثالثًا ورابعًا، سواء  ينبغي أف يكوف ثانياً 
المفاسػػد، فبفقػػو األولويػػات يعػػرؼ مػػا حقػػو التقػػديـ، ومػػا حقػػو التػػأخير، ويػػتـ كػػؿ شػػيء فػػي 
موضػػعو، ويمكػػف االسػػتفادة مػػف ىػػذا المػػنيج فػػي مضػػموف ومحتػػوى خطبػػة الجمعػػة بحيػػث يػػتـ 

أسموب الخطاب ووسػائمو، فيػتـ إعطػاء أولويػة لموسػيمة التركيز عمى القضايا األىـ، وفي مجاؿ 
األنجػػػع والطريقػػػة األنسػػػب وفقػػػًا لمظػػػروؼ المحيطػػػة وطبيعػػػة الجميػػػور المسػػػتيدؼ ونوعيػػػة 

 (.ٓٚ، ٜٙ ص ص ،ٕ٘ٓٓالتحديات التي تواجو المجتمع)الحاج عمر، ىاشـ، 
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بػػاد، ودفػػع وترتيػػب األولويػػات يعتمػػد عمػػى أف الشػػريعة اإلسػػبلمية جػػاءت لتحقيػػؽ مصػػالح الع
الضػػرر والفسػػاد عػػنيـ، فكػػؿ نػػص نػػزؿ، وكػػؿ حكػػـ شػػرع، قصػػد بػػو تحقيػػؽ مصػػمحة أو دفػػع 
مفسدة، عمميا المجتيد أـ لـ يعمميا، فما جاء بو النص ىو المصمحة، وال مصمحة فػي غيػره، 
وما لـ يرد فيو بعينػو نػص مػف الوقػائع والنػوازؿ، اتبػع فيػو معنػى الػنص، فيعطػي حكمػا يحقػؽ 

أو مػف جػنس المصػالح التػي جػاءت النصػوص لحمايتيػا، بطريػؽ القيػاس أو  مصمحة مف نػوع
االستدالؿ المرسؿ، كمػا أف ىػذه الشػريعة تػوازف بػيف المصػالح والمفاسػد، وتقػدـ الػراجح منيػا، 
وفؽ ضوابط محددة استنبطت مف نصوص الشػريعة بطريقػة االسػتقراء المفيػد القػاطع )حسػاف، 

 (.ٙٙٗص ،ٕٔٓٓحسيف حامد، 
ض بعػض النمػاذج الحديثػة التػي توضػح ىػذا التوظيػؼ لفقػو األولويػات فػي ويمكف عر 

 (:ٔٚ، ٓٚص ص ،ٕ٘ٓٓخطبة الجمعة مف خبلؿ ما يمي )الحاج عمر، ىاشـ، 
التركيز عمى قضايا التربية واألخػبلؽ: باعتبػار أف موضػوع التربيػة ىػو القاعػدة التػي يجػب  -

ي توجيػػو إسػػبلمي، وعػػرض أف ترسػػس وتبنػػى فػػي األمػػة، لكػػي يسػػيؿ بعػػد ذلػػؾ تقبميػػا أل
البػػدائؿ لمحمػػوؿ قػػي معالجػػة القضػػايا الشػػائكة ولػػيس مجػػرد االكتفػػاء ببيػػاف خطورتيػػا أو 

 إصدار الحكـ الشرعي.
التركيز عمى القضايا الكبػرى والمصػيرية لؤلمػة اإلسػبلمية وتقػديميا عمػى القضػايا الصػغيرة  -

عطػػاء األولويػػة لمقضػػايا األكثػػر نفعػػًا لؤلمػػة  وعػػدـ االنشػػغاؿ عنيػػا بالقضػػايا والتفصػػيمية، وا 
ذا كثرت المفاسد أماـ األمة فيجب التركيز عمى إزالة المفاسد الكبرى التػي تيػدد  الجزئية، وا 

 مصير األمة.
التيسير أولى مف التعسير: فبل شؾ أف التيسير والرفؽ بالنػاس مػف أعظػـ المػداخؿ لمتػأثير  -

ـ بالتيسػير عمػى النػاس والرفػؽ عمييـ وكسبيـ، وقد استطاع الرسوؿ صػمى اهلل عميػو وسػم
بيـ والتسامح معيـ أف يكسب ود الجميع ويوصؿ اإلسبلـ إلى قموب مف كػاف يحقػد عميػو، 
وقػػد جعػػؿ الرسػػوؿ صػػمى اهلل عميػػو وسػػمـ فػػي خطابػػو الػػدعوي األولويػػة لمتيسػػير، واألمثمػػة 

ِبيِّػا َبػاَؿ ِفػي قػاؿ: َأفَّ َأْعرَا –رضػي اهلل عنػو  –عمى ذلؾ كثيرة منيا مػا رواه أنػس بػف مالػؾ 
 : ـَ َـّ َدَعػا ِبػَدْلٍو « اَل ُتْزِرُمػوهُ »الَمْسِجِد، َفَقاُموا ِإَلْيػِو، َفَقػاَؿ َرُسػوُؿ المَّػِو َصػمَّى اهلُل َعَمْيػِو َوَسػمَّ ثُػ

 (.ٕٔ ، صٛج، ـٕٕٗٔ، ، محمد بف إسماعيؿِمْف َماٍء َفُصبَّ َعَمْيِو )البخاري
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 الحػديثفػي ف تتناوليػا خطبػة الجمعػة الموضػوعات التػي يجػب أ أولويػة وحدد الػبعض
 (:ٜٕٙ -ٜٕٗ ص ص،ٕٗٓٓفيما يمي )حجاب، محمد منير،  عنيا،

 التعريؼ بالقيـ والمبادئ األساسية التي يقـو عمييا الديف اإلسبلمي الحنيؼ. -
 مناقشة واقع المجتمعات اإلسبلمية بصورة موضوعية وتحميمية. -
 تواجو الدعوة اإلسبلمية.عرض وتحميؿ ومناقشة كافة التحديات التي  -
 توضيح نظرة اإلسبلـ إلى اإلنساف والحياة. -
 تناوؿ قضايا التضامف والتكافؿ مف منظور إسبلمي. -
 إبراز القيـ اإلسبلمية في الحرية والمساواة واألخبلؽ اإلسبلمية. -
 تحديد أصوؿ العبلقات بيف المسمميف وغيرىـ مف الشعوب. -
 خبلص العظة والعبرة منو.استعراض وتحميؿ القصص القرآني واست -
مناقشة موقؼ اإلسبلـ مف قضػايا المجتمػع اإلسػبلمي االقتصػادية واالجتماعيػة والسياسػية  -

 والثقافية والحضارية ودوره في التنمية الشاممة لممجتمعات اإلسبلمية.
االىتمػػاـ بقضػػايا األقميػػات اإلسػػبلمية فػػي المجتمعػػات األخػػرى بأبعادىػػا المختمفػػة وتقػػديـ  -

االجتيػػػادات الفكريػػػة المسػػػتنيرة لمواجيػػػة ىػػػذه المشػػػكبلت بعيػػػدًا عػػػف الخبلفػػػات المذىبيػػػة 
 والطائفية والعرقية.

 االىتماـ بقضايا التعايش مع اآلخر وتقبؿ المختمؼ في العقيدة والرأي. -
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 الدراسة المٌدانٌة:
 وصف عٌنة الدراسة:

قضايا الخطبة الجمعة في مواجية بعض لبالدور التربوي  تـ تطبيؽ االستبانة الخاصة
( الدرجة العممية -ممارسة الخطابة –الكميةوفؽ متغيرات )المجتمع اإلسبلمي المعاصرة في 

 كما بالجداوؿ التالية:
 (1جذٚي )

 (اٌى١ٍخ٠ٛضخ رٛص٠غ أفشاد اٌؼ١ٕخ دست )

 إٌسجخ اٌّئ٠ٛخ اٌزىشاس اٌى١ٍخ

 50% 50 رشث١خ

 50% 50 دػٛح

 100% 100 اٌّجّٛع

ناث( ( أف نسبة ٔيتضح مف الجدوؿ )   مف إجمالي العينةكبل النوعيف )ذكور وا 
 (.50%متساوية حيث بمغت ) أعضاء ىيئة التدريس مف

 (2جذٚي )

 ِّبسسخ اٌخطبثخ(٠ٛضخ رٛص٠غ أفشاد اٌؼ١ٕخ دست )

 إٌسجخ اٌّئ٠ٛخ اٌزىشاس ِّبسسخ اٌخطبثخ

 54% 54 ٠ّبسط اٌخطبثخ

 46% 46 ال ٠ّبسط اٌخطبثخ

 100% 100 اٌّجّٛع

( أف أعمى نسبة مف إجمالي العينة مف أعضاء ىيئة التدريس ٕيتضح مف الجدوؿ )
حيث ال يمارس الخطابة،  حسب ممارسة الخطابة ىي نسبة يمارس الخطابة ثـ نسبة

 (.46%(، )54%بمغت النسب عمى الترتيب، )
 (3جذٚي )

 (اٌذسجخ اٌؼ١ٍّخ٠ٛضخ رٛص٠غ أفشاد اٌؼ١ٕخ دست )

 إٌسجخ اٌّئ٠ٛخ اٌزىشاس اٌذسجخ اٌؼ١ٍّخ

 43% 43 أسزبر

 34% 34 أسزبر ِسبػذ

 23% 23 ِذسط

 100% 100 اٌّجّٛع

 ( أف أعمى نسبة مف إجمالي العينة مف أعضاء ىيئة التدريسٖيتضح مف الجدوؿ )
، وفي المرتبة األخيرة نسبة أستاذ مساعد ثـ نسبة أستاذ، ىي نسبة الدرجة العمميةحسب 
 .(23%(، )34%(، )43%)حيث بمغت النسب عمى الترتيب، مدرس 

 تقنٌن أداة الدراسة
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في استقصاء  يايتـ التحقؽ مف صدقممتطبيؽ ل داةلمحكـ عمى مدى صبلحية األ
 داة وثباتيا.األ موضوعيا وثبات نتائج االستجابة عف بنودىا، وفيما يمي التحقؽ مف صدؽ

 :األداةصدق  -1

ستبانة ما وضعت االبأف تقيس  في الدراسة الحالية الستبانةيتعمؽ موضوع صدؽ ا
مؤشر عمى البدء في الصدؽ الويعد ، (Best, J. W.,&Kahen, J.V.1998, P. 377)لقياسو
ثـ يميو  ،ا فيأتي حسابو في المرتبة األولىوالتأكد مف ثبات نتائجيا لذ االستبانة تطبيؽ

 ستبانة اتبع الباحث الطرؽ التالية:اال الثبات. ولمتأكد مف صدؽ
 الصدق الظاهري .أ 

 Face  الصدؽ الظاىريفي البداية باستخداـ  األداةوقد تـ حساب صدؽ  
Validityذوى االختصاص والخبرة لمقياـ  ،(ٔ)مف خبلؿ عرضيا عمى مجموعة مف المحكميف

بتحكيميا، وذلؾ بعد أف يطمع ىؤالء المحكموف عمى عنواف الدراسة، وتساؤالتيا، 
وفقراتيا مف حيث مدى مبلئمة الفقرات لموضوع  داةاألإلبداء آرائيـ ومبلحظاتيـ حوؿ وأىدافيا

الدراسة، وصدقيا في الكشؼ عف المعمومات المستيدفة لمدراسة، وكذلؾ مف حيث ترابط كؿ 
فقرة بالمحور التي تندرج تحتو، ومدى وضوح الفقرة وسبلمة صياغتياأل وذلؾ بتعديؿ الفقرات 

رات، باإلضافة إلى النظر في ف فقأو حذؼ غير المناسب منيا أو إضافة ما يرونو مناسًبا م
 . (Oluwatayo, J,2012,May,p392) ، وغير ذلؾ مما يراه الخبراء مناسًباياتدرج
 الصدق الذاتً .ب 

باستخداـ حساب الجذر التربيعي لمعامؿ  لبلستبانة الذاتيحساب الصدؽ يمكف 
 :التاليكما بالجدوؿ  الذاتي، وكانت درجة الصدؽ )ارتباط بيرسوف(

 (4جذٚي )

 (٠111ٛضخ اٌجزس اٌزشث١ؼٟ ٌّؼبًِ اسرجبط ث١شسْٛ ث١ٓ ِذبٚس االسزجبٔخ ِٚجّٛػٙب )ْ=

 اٌّذٛس
ػذد 

 اٌؼجبساد

ِؼبًِ اسرجبط 

 ث١شسْٛ

اٌجزس اٌزشث١ؼٟ ٌّؼبًِ 

 االسرجبط )اٌصذق(

دسجخ 

 اٌصذق

951. 12 األٚي
**

 ِشرفؼخ 975. 

963. 14 اٌضبٟٔ
**

 ِشرفؼخ 981. 

967. 13 اٌضبٌش
**

 ِشرفؼخ 983. 

976. 16 اٌشاثغ
**

 ِشرفؼخ 988. 

                                                           

 (.2( أنظر ملحق رقم )1)
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( أف معامؿ الصدؽ الذاتي لبلستبانة يقترب مف الواحد ٗويبلحظ مف الجدوؿ )
الصحيح وىى درجة مقبولة إحصائًيا وبذلؾ تتمتع االستبانة بدرجة عالية مف الصدؽ، ويمكف 

 االعتماد عمى نتائجيا في الدراسة الحالية.
 الثبات: .ج 

ويتضح ذلؾ مف خبلؿ  كرونباخ،ألفامعامؿ  ةباستخداـ طريق لبلستبانة الثبات حساب تـ
 :الجدوؿ التالي

 (5جذٚي )

 (٠111ج١ٓ صجبد االسزجبٔخ ػٓ طش٠ك ِؼبًِ أٌفب وشٚٔجبر)ْ= 

 دسجخ اٌضجبد وشٚٔجبرأٌفبِؼبًِ  اٌؼذد اٌّذٛس

 ِشرفؼخ 916. 12 األٚي

 ِشرفؼخ 943. 14 اٌضبٟٔ

 ِشرفؼخ 949. 13 اٌضبٌش

 ِشرفؼخ 958. 16 اٌشاثغ

 ِشرفؼخ 985. 55 إجّبٌٟ االسزجبٔخ

قد بمغت  الستبانةا( أف قيمة معامؿ ألفا كرونباخ لثبات ٘يتضح مف الجدوؿ )
 ، وىى درجة مقبولة إحصائًيا وبذلؾ تتمتع االستبانة بدرجة عالية مفمرتفعة( 985.)

 الثبات.
 ويمكف أف يفيد ذلؾ في:

 فيما وضعت لقياسو. ةصبلحية االستبان -
يمكف أف تسفر عنيا الدراسة الحالية، وقد  إمكانية ثبات النتائج التي -

 يكوف ذلؾ مؤشًرا جيًدا لتعميـ نتائجيا.

خطبة الجمعة في مواجية بعض قضايا لالدور التربوي تعرؼ إمكانية  -
 .المجتمع اإلسبلمي المعاصر
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 أسالٌب المعالجة اإلحصائٌة:

وتجميعيا، تـ تفريغيا في جداوؿ لحصر التكرارات ولمعالجة ة بعد تطبيؽ االستبان
 Statistical Package( SPSS)بياناتيا إحصائًيا مف خبلؿ برنامج الحـز اإلحصائية

for Social Sciences مجموعة مف  وقد استخدـ الباحث ،اإلصدار االثنيف وعشروف
الوصفي واالستداللي لعبارات األساليب اإلحصائية التي تستيدؼ القياـ بعممية التحميؿ 

النسب المئوية في حساب الفا كرونباخ،و معامؿ معامؿ ارتباط بيرسوف، و االستبانة، وىي:
 t – test Independentلعينتيف مستقمتيف)اختبار التاء و  الوزف النسبي، و التكرارات

Simple و ،)( اختبار تحميؿ التبايف أحادي االتجاهOne Way ANOVA) ،
 .لممقارنات الثنائية البعدية"Scheffe"اختبار

 تصحٌح االستبانة:

( ٗ( الدرجة )كبيرة( واالستجابة )٘( تعطي الدرجة )كبيرة جدااالستجابة )تعطى  
( ٕ( تعطي الدرجة )ضعيفة(، واالستجابة )ٖتعطي الدرجة ) (متوسطةواالستجابة  )
وبضرب ىذه الدرجات في التكرار المقابؿ لكؿ  ،(ٔ(تعطي الدرجة )ضعيفة جداواالستجابة )

أفراد العينة يعطي ما يسمى بالوسط المرجح الذي  ياستجابة  وجمعيا وقسمتيا عمى إجمال
 :يكما يم ويتضح ذلؾ يعبر عف الوزف النسبي لكؿ عبارة

التقاي  ال قمي 
 =    لكل عبا ة

 (ضعيفة جااتك ا  ×  1( +)ضعيفةتك ا  ×  2(+)مت سطةتك ا  × 3(+)كبي ةتك ا  ×4(+)كبي ة جااتك ا  × 5)

 عاا   ف اا العينة

ضػعيفة  -ضػعيفة–متوسػطة -كبيػرة -)كبيػرة جػدامف حيث كونيػا  االستجابةوقد تحدد مستوى 
، 6891خددر  أميد  كدام،،  عبد  لحميدد   ،جابر جابر)( مف خبلؿ العبلقة التاليةجدا

 (.81ص

 ٔ  -ف   = االستجابةمستوى 
 ف

مستوى  التالي( ويوضح الجدوؿ ٘تشير )ف( إلى عدد االستجابات وتساوى )حيث 
 :لكؿ استجابة  مف استجابات االستبانة االستجابةومدى 
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 (6جذٚي )

 ٌىً اسزجبثخ االسزجبثخ٠ٛضخ ِسزٜٛ  

 اٌّذٜ ِسزٜٛ االسزجبثخ

 1.0( أٞ 1.0+  1ٚدزٝ ) 1ِٓ  ضؼ١فخ جذا

 2.6( أٞ 1.0+  1.0) ٚدزٝ 1.0ِٓ  ضؼ١فخ

 3.4( أٞ 1.0+  2.6ٚدزٝ ) 2.6ِٓ  ِزٛسطخ

 4.2( أٞ 1.0+  3.4ٚدزٝ )3.4ِٓ  وج١شح

 رمش٠ج ب 5( أ1.0ٞ+  4.2ٚدزٝ ) 4.2ِٓ  وج١شحجذا  

 نتائج الدراسة المٌدانٌة وتفسٌرها

النتائج الخاصة بترتٌب محاور االستبانة من حٌث متوسط األوزان النسبٌة لكل  -  
 علٌه: االستجابة ودرجةمحور 

الدور تعرؼ والجدوؿ التالي يوضح استجابات أفراد العينة عمى المحاور مجممة مف حيث  
 :المجتمع اإلسبلميالمعاصرة في قضايا الخطبة الجمعة في مواجية بعض لالتربوي 

 (7جذٚي )

 خطجخ ٌاٌذٚس اٌزشثٛٞ رؼشف ِٓ د١ش  ٠ٛضخ اسزجبثبد أفشاد اٌؼ١ٕخ ٌّجّٛع ِذبٚس االسزجبٔخ

 .(111)ْ= اٌّؼبصشح فٟ اٌّجزّغ اإلسالِٟ مضب٠ب اٌاٌجّؼخ فٟ ِٛاجٙخ ثؼض 

 اٌّذٛس َ

ِزٛسظ األٚصاْ 

إٌسج١خ ٌؼجبساد 

 اٌّذٛس

إٌسجخ 

اٌّئ٠ٛخ ٌذسجخ 

 االسزجبثخ

 ػٍٝ اٌّذٛس

رشر١ت اٌّذٛس ػٍٝ 

دست ِزٛسظ األٚصاْ 

إٌسج١خ ٌؼجبساد 

 اٌّذٛس

ػٍٝ  االسزجبثخدسجخ 

ِذٛس ِٓ ِذبٚس  وً

 االسزجبٔخ ِٚجّٛػٙب

 ضؼ١فخ 4 47.67 2.383 األٚي 1

 ضؼ١فخ 3 49.79 2.489 اٌضبٟٔ 2

 ِزٛسطخ 2 53.00 2.650 اٌضبٌش 4

 ِزٛسطخ 1 53.21 2.661 اٌشاثغ 3

 ضؼ١فخ 51.08 2.554 إجّبٌٟ االسزجبٔخ

( مف وجية نظر ضعيفةعمى مجمؿ المحاور ) االستجابة( أف درجة ٚويتضح مف الجدوؿ )   
، ثـ المحور بالجانب االجتماعيالخاص  الرابع المحور عينة الدراسة وكانت ترتيبيا كالتالي

وفي ، بالجانب العممي والفكريالخاص  الثاني ، ثـ المحوربالجانب الخمقيالخاص الثالث 
نسبية متوسط األوزاف ال، حيث تراوحت بالجانب العقديالخاص  األوؿ المرتبة األخيرة المحور
 (.2.661(، )2.383)بيف  لعبارات تمؾ المحاور
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بعدـ اىتماـ خطباء الجمعة بتوضيح دور التربية اإلسبلمية في  ويمكف تفسير ذلؾ 
، وقد يرجع ذلؾ إلى ضعؼ مستوى الخطباء المعاصرة في المجتمع اإلسبلميقضايا المواجية 
، أو عدـ االستعداد في تناوؿ تمؾ األدوارمعايير الخطابة الناجحة، أو التشتت لتزاميـ بوعدـ ا

الجيد لخطبة الجمعة، فخطبة الجمعة تحتاج إلى استعداد نفسي وعممي مف خبلؿ التييئة 
 المناسبة ليا وتحضيرىا تحضيرا تامًا.

  حسب  بالجانب العقدي الخاصالنتائج الخاصة بترتٌب عبارات المحور األول
 أوزانها النسبٌة:

 (0جذٚي )

 ثبٌجبٔت اٌؼمذٞ ػٍٝ اٌّذٛس األٚي اٌخبص ِٚسزٜٛ اٌّٛافمخدسجخ 

 (111اٌذساسخ )ْ= ٔظش ػ١ٕخِٓ ٚجٙخ 

ت ى مس
 االستجابة

 الت تيب
ال زن 
 النسبي

 ا جة االستجابة

 كبي ة جاا كبي ة مت سطة ضعيفة ضعيفة جاا م العبا ة

 ك % ك % ك % ك % ك %

 3.100 1 مت سطة
13.00

% 
13 

12.00
% 

12 
44.00

% 
44 

14.0
0% 

14 
17.00

% 
17 

تق م 
خطبة 
الجمعة 
بنش  
العقياة 
 الصويوة.

1 

 2.900 2 مت سطة
17.00

% 
17 

11.00
% 

11 
52.00

% 
52 

5.00
% 

5 
15.00

% 
15 

توذ  
خطبة 

الجمعة من 
الم اقع 
الو ا ية 
التي تشكك 
الناس في 
 عقياتهم.

2 

 2.170 9 ضعيفة
48.00

% 
48 

21.00
% 

21 
12.00

% 
12 

4.00
% 

4 
15.00

% 
15 

توذ  
خطبة 

الجمعة من 
النقاش في 
المسائل 
العقياية 
مع 

المختلف 
 في الاين .

3 

 1.730 12 ضعيفةجاا
72.00

% 
72 

11.00
% 

11 
2.00
% 

2 
2.00
% 

2 
13.00

% 
13 

ت ضح 
خطبة 
الجمعة 
 فكا  
الملواين 
في 

 المجتمع.

4 

 1.850 10 ضعيفة
65.00

% 
65 

16.00
% 

16 
2.00
% 

2 
3.00
% 

3 
14.00

% 
14 

تبين خطبة 
الجمعة 
خط  ة 
التكفي  
 التفسيق 
في 

 المجتمع.

5 

 1.790 11 ضعيفةجاا
70.00

% 
70 

13.00
% 

13 
1.00
% 

1 0% 0 
16.00

% 
16 

تبين خطبة 
 الجمعة
خط  ة 

6 
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ضعف 
ال ازع 
الايني 
لاى 
 الشباب.

 2.210 8 ضعيفة
50.00

% 
50 

19.00
% 

19 
7.00
% 

7 
8.00
% 

8 
16.00

% 
16 

تناا  
خطبة 
الجمعة 
 بتطبيق
الش يعة 
اإلسالمية 
في 

 المجتمع.

7 

 2.550 4 ضعيفة
37.00

% 
37 

19.00
% 

19 
15.00

% 
15 

10.0
0% 

10 
19.00

% 
19 

تق م 
خطبة 
الجمعة 
بت ضيح 
خط  ة 
التعصب 
في 

 المجتمع.

8 

 2.790 3 مت سطة
28.00

% 
28 

21.00
% 

21 
18.00

% 
18 

10.0
0% 

10 
23.00

% 
23 

تشجع 
خطبة 
الجمعة 
على إقامة 
النا او 
العلمية 
التي تعمل 
على تقبل 
 اآلخ .

9 

 2.490 6 ضعيفة
41.00

% 
41 

17.00
% 

17 
15.00

% 
15 

6.00
% 

6 
21.00

% 
21 

توث 
خطبة 
الجمعة 
على بناء 
جس   
االتصال 
 الت اصل 
مع 

المختلف 
في العقياة 

. 

10 

 2.480 7 ضعيفة
38.00

% 
38 

20.00
% 

20 
14.00

% 
14 

12.0
0% 

12 
16.00

% 
16 

ت ضح 
خطبة 
الجمعة 
خط  ة 
األمثال 
الشعبية 
التي 
تخالف 
العقياة 
 اإلسالمية.

11 

 2.540 5 ضعيفة
38.00

% 
38 

16.00
% 

16 
19.00

% 
19 

8.00
% 

8 
19.00

% 
19 

توذ  
خطبة 

الجمعة من 
الذهاب 
إلى 

السو ة 
  الع افين.

12 
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ات مف وجية نظر عينة الدراسة العبار  استجابة ( أف أكثر العباراتٛيتضح مف الجدوؿ )  
، وذلؾ حسب متوسطةبدرجة  االستجابةفي نطاؽ  ىذه العباراتحيث وقعت (،ٜ(، )ٕ(، )ٔ)

 تمؾ العباراتوتشير المحور ترتيب الوزف النسبي والواقعة في اإلرباعي األعمى مف عبارات 
 عمى الترتيب إلى:

 ( متوسط3.1000رقمي ) تقـو خطبة الجمعة بنشر العقيدة الصحيحة بتقدير. 
 بتقدير  تحذر خطبة الجمعة مف المواقع الحوارية التي تشكؾ الناس في عقيدتيـ

 .( متوسط2.9000رقمي )
 بتقدير  تشجع خطبة الجمعة عمى إقامة الندوات العممية التي تعمؿ عمى تقبؿ اآلخر

 .( متوسط2.7900رقمي )
ة السمحة حف في خطبيـ العقيدة الصحيويمكف تفسير ذلؾ بأف كثيرًا مف الخطباء يتناولو 

الوسطية التي حث عمييا الديف اإلسبلمي، كذلؾ حاوؿ ىؤالء الخطباء التحذير مف المواقع 
الحوارية التي قد تشكؾ الناس في عقيدتيـ المنتشرة عمى مواقع التواصؿ االجتماعي، لذلؾ 

ع عمى تقبؿ اآلخر والتسامح وات التي تشجدسعى الخطباء في خطبيـ إلى إقامة العبلقات والن
 معو. 
مف وجية نظر عينة الدراسة  استجابة العبارات أقؿ( أف ٛيتضح مف الجدوؿ )كما  
ضعيفة جدا ما بدرجة  االستجابةفي نطاؽ  ىذه العباراتحيث وقعت ،(٘(، )ٙ(، )ٗات )العبار 

، وذلؾ حسب ترتيب الوزف النسبي ( وقعت في نطاؽ االستجابة بدرجة ضعيفة٘عدا العبارة )
 عمى الترتيب إلى: تمؾ العباراتوتشير  المحور مف عبارات األدنى والواقعة في اإلرباعي

 ( ضعيؼ 1.7300بتقدير رقمي ) توضح خطبة الجمعة أفكار الممحديف في المجتمع
 .جدا

 بتقدير رقمي  تبيف خطبة الجمعة خطورة ضعؼ الوازع الديني لدى الشباب
 .( ضعيؼ جدا1.7900)

 ( 1.8500بتقدير رقمي ) تبيف خطبة الجمعة خطورة التكفير والتفسيؽ في المجتمع
 .ضعيؼ
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ويمكف تفسير ذلؾ بأف المجتمع المصري الذي طبقت فيو ىذه االستبانة يتميز بقمة    
عدد الممحديف، كما يتسـ الشعب المصري بالوازع الديني والتديف األصيؿ الوسطي الذي يدعو 

 بؿ اآلخريف دوف تكفيرىـ أو تفسيقيـ.إلى تق
  بالجانب العلمً والفكري الخاص الثانًالنتائج الخاصة بترتٌب عبارات المحور 

 حسب أوزانها النسبٌة:
 (9جذٚي )

 ثبٌجبٔت اٌؼٍّٟ ٚاٌفىشٞ ػٍٝ اٌّذٛس اٌضبٟٔ اٌخبص دسجخ ِٚسزٜٛ اٌّٛافمخ

 (111ِٓ ٚجٙخ ٔظش ػ١ٕخ اٌذساسخ )ْ=

ِسزٜٛ 

 االسزجبثخ
 اٌزشر١ت

اٌٛصْ 

 إٌسجٟ

 دسجخ االسزجبثخ

 وج١شح جذا وج١شح ِزٛسطخ ضؼ١فخ ضؼ١فخ جذا َ اٌؼجبسح

 ن % ن % ن % ن % ن %

 16 %16.00 4 %4.00 9 %9.00 28 %28.00 43 %43.00 2.2200 11 ضعيفة

رذفض خطجخ 

اٌجّؼخ ػٍٝ 

دت اٌمشاءح 

 ٚاٌؼٍُ.

13 

 15 %15.00 2 %2.00 4 %4.00 23 %23.00 56 %56.00 1.9700 12 ضعيفة

رشاػٟ خطجخ 

اٌجّؼخ 

اال٘زّبَ 

ثج١ّغ اٌؼٍَٛ 

اٌّخزٍفخ ٌسذ 

ادز١بجبد 

 اٌّجّغ .

14 

 18 %18.00 6 %6.00 11 %11.00 22 %22.00 43 %43.00 2.3400 9 ضعيفة

رج١ٓ خطجخ 

اٌجّؼخ 

اٌزىبًِ ث١ٓ 

اٌؼٍَٛ 

اٌششػ١خ 

ٚاٌؼٍَٛ 

اٌطج١ؼ١خ 

 ٚاالجزّبػ١خ.

15 

 12 %12.00 5 %5.00 48 %48.00 12 %12.00 23 %23.00 2.7100 6 مت سطة

رٙزُ خطجخ 

اٌجّؼخ 

ثبٌزّسه 

ثبٌضمبفخ 

اإلسال١ِخ 

ٚاٌؼشث١خ 

ٚػذَ 

االٔجشاف 

ػٍٝ اٌضمبفخ 

 اٌغشث١خ.

16 

 10 %10.00 8 %8.00 51 %51.00 12 %12.00 19 %19.00 2.7800 5 مت سطة

رذزس خطجخ 

اٌجّؼخ ِٓ 

اٌزؼصت 

 اٌفىشٞ.

17 

 15 %15.00 5 %5.00 2 %2.00 17 %17.00 61 %61.00 1.9600 13 ضعيفة

رشجغ خطجخ 

اٌجّؼخ ػٍٝ 

االٔفزبح 

اٌفىشٞ 

ٚاٌؼمٍٟ 

ٌىبفخ أط١بف 

 اٌّجزّغ.

10 

 15 %15.00 0 %0 4 %4.00 14 %14.00 67 %67.00 1.8200 14 ضعيفة

رذش خطجخ 

اٌجّؼخ ػٍٝ 

دضٛس 

اٌذسٚط 

19 
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ٚإٌذٚاد 

 اٌّف١ذح.

 27 %27.00 9 %9.00 17 %17.00 22 %22.00 25 %25.00 2.9100 2 مت سطة

رٕبدٞ خطجخ 

اٌجّؼخ ثذً 

اٌّشىالد 

ثبألسٍٛة 

 اٌؼٍّٟ.

21 

 17 %17.00 5 %5.00 19 %19.00 24 %24.00 35 %35.00 2.4500 8 ضعيفة

رج١ٓ خطجخ 

اٌجّؼخ 

خطٛسح 

اٌخشافبد 

ٚاألٚ٘بَ 

ػٍٝ اٌزفى١ش 

 اٌس١ٍُ.

21 

 5 %5.00 4 %4.00 17 %17.00 57 %57.00 17 %17.00 2.2300 10 ضعيفة

رج١ٓ خطجخ 

اٌجّؼخ فمٗ 

االخزالف 

ٚأدة 

 اٌذٛاس.

22 

 25 %25.00 12 %12.00 26 %26.00 19 %19.00 18 %18.00 3.0700 1 مت سطة

رذش خطجخ 

اٌجّؼخ ػٍٝ 

ِزبثؼخ 

األخجبس 

ٚاألدذاس 

اٌجبس٠خ فٟ 

 اٌّجزّغ.

23 

 22 %22.00 20 %20.00 11 %11.00 21 %21.00 26 %26.00 2.9100 3 مت سطة

رذشص 

خطجخ 

اٌجّؼخ ػٍٝ 

أ١ّ٘خ رٕظ١ُ 

اٌٛلذ 

 ٚاسزضّبسٖ.

24 

 16 %16.00 12 %12.00 21 %21.00 23 %23.00 28 %28.00 2.6500 7 مت سطة

رٙزُ خطجخ 

اٌجّؼخ ثٕشش 

صمبفخ 

اٌزؼذد٠خ 

 اٌفىش٠خ.

25 

 24 %24.00 9 %9.00 16 %16.00 28 %28.00 23 %23.00 2.8300 4 مت سطة

رذش خطجخ 

اٌجّؼخ ػٍٝ 

اٌذٛاس 

ٚاالسزّبع 

ٌٍفىش ٚاٌفىش 

 ا٢خش.

26 

ات مف وجية نظر عينة الدراسة العبار  استجابة ( أف أكثر العباراتٜيتضح مف الجدوؿ )
، متوسطةاالستجابة بدرجة في نطاؽ  ىذه العباراتحيث وقعت (، ٕٙ(، )ٕٗ(، )ٕٓ(، )ٖٕ)

وتشير المحور وذلؾ حسب ترتيب الوزف النسبي والواقعة في اإلرباعي األعمى مف عبارات 
 عمى الترتيب إلى: تمؾ العبارات

 بتقدير رقمي  تحث خطبة الجمعة عمى متابعة األخبار واألحداث الجارية في المجتمع
 ( متوسط3.0700)

 ( 2.9100بتقدير رقمي ) تنادي خطبة الجمعة بحؿ المشكبلت باألسموب العممي
 متوسط



 ....................................................الدور التربوي لخطبة الجمعة في مواجهة بعض القضايا المعاصرة 

- ٘ٙٙ - 

 ( 2.9100بتقدير رقمي ) تحرص خطبة الجمعة عمى أىمية تنظيـ الوقت واستثماره
 متوسط

  تحث خطبة الجمعة عمى الحوار واالستماع لمفكر والفكر اآلخر بتقدير رقمي
 . ( متوسط2.8300)

بظروؼ سياسية  مرتفي العشر سنوات األخيرة  يرجع ذلؾ إلى أف المنطقة العربيةوربما    
واجتماعية واقتصادية معينة، مما أدى ذلؾ إلى اىتماـ خطبة الجمعة بالحث عمى متابعة 

واألحداث الجارية عمى الصعيديف المحمي والدولي، وكذلؾ عممت ىذه الظروؼ إلى  األخبار
 عف طريؽ الحوار اليادؼ المقنعبحؿ ىذه المشكبلت بأسموب عممي،  مناداة خطبة الجمعة

 واالستماع لمرأي والرأي اآلخر.

ات مف وجية نظر عينة الدراسة العبار استجابة  العبارات أقؿ( أف ٜيتضح مف الجدوؿ )كما   
، ضعيفةاالستجابة بدرجة في نطاؽ  ىذه العباراتحيث وقعت (، ٖٔ(، )ٗٔ(، )ٛٔ(، )ٜٔ)

تمؾ وتشير  المحور مف عبارات األدنى وذلؾ حسب ترتيب الوزف النسبي والواقعة في اإلرباعي
 عمى الترتيب إلى: العبارات
 ( 1.8200بتقدير رقمي ) تحث خطبة الجمعة عمى حضور الدروس والندوات المفيدة

 .ضعيؼ
 بتقدير  تشجع خطبة الجمعة عمى االنفتاح الفكري والعقمي لكافة أطياؼ المجتمع

 .( ضعيؼ1.9600رقمي )
 بتقدير  تراعي خطبة الجمعة االىتماـ بجميع العموـ المختمفة لسد احتياجات المجمع

 .( ضعيؼ1.9700رقمي )
 ( ضعيؼ2.2200بتقدير رقمي ) تحفز خطبة الجمعة عمى حب القراءة والعمـ. 

يرجع ذلؾ إلى أف الظروؼ االقتصادية التي يعيشيا بعض فئات المجتمع  وربما   
جعمت الخطباء ال ييتموف بتمؾ القضايا، أو ربما يرجع ذلؾ إلى ضعؼ مستوى الخطباء 
أنفسيـ وعدـ تقديرىـ ألىمية العمـ والدروس والندوات واالنفتاح الفكري واالىتماـ بجميع 

 مجاالت العمـو المختمفة.
 حسب  بالجانب الخلقً الخاص الثالثلخاصة بترتٌب عبارات المحور النتائج ا

 أوزانها النسبٌة:
 (11جذٚي )

 ثبٌجبٔت اٌخٍمٟ اٌخبصاٌضبٌش ػٍٝ اٌّذٛس  دسجخ ِٚسزٜٛ اٌّٛافمخ
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 (111)ْ= ِٓ ٚجٙخ ٔظش ػ١ٕخ اٌذساسخ

مست ى 
 االستجابة

 الت تيب
ال زن 
 النسبي

 ا جة االستجابة
 م العبا ة

 كبي ة جاا كبي ة مت سطة ضعيفة ضعيفة جاا

   ك % ك % ك % ك % ك %

 21 %21.00 15 %15.00 23 %23.00 19 %19.00 22 %22.00 2.9400 2 مت سطة
تعلي خطبة 

الجمعة من شأن 
 القيم  األخالق.

27 

 18 %18.00 5 %5.00 20 %20.00 26 %26.00 31 %31.00 2.5300 8 ضعيفة

تناا  خطبة 
الجمعة باوت ام 

العلماء 
  تقاي هم.

28 

 21 %21.00 23 %23.00 3 %3.00 33 %33.00 20 %20.00 2.9200 3 مت سطة

تق م خطبة 
الجمعة بض ب 
القا ة  المثل 
 األعلى للشباب.

29 

 24 %24.00 11 %11.00 18 %18.00 22 %22.00 25 %25.00 2.8700 4 مت سطة

تشجع خطبة 
الجمعة على 

العف   الصفح 
  التسامح.

30 

 20 %20.00 8 %8.00 12 %12.00 26 %26.00 34 %34.00 2.5400 7 ضعيفة

ت ضح خطبة 
الجمعة خط  ة 

االستهزاء 
 باآلخ ين.

31 

 18 %18.00 10 %10.00 8 %8.00 20 %20.00 44 %44.00 2.3800 12 ضعيفة

تبين خطبة 
الجمعة خط  ة 

التشهي  
 باآلخ ين.

32 

 22 %22.00 13 %13.00 10 %10.00 23 %23.00 32 %32.00 2.7000 6 مت سطة

تذك  خطبة 
الجمعة تأثي  

استخاام االنت نو 
في االنو اف 

 السل كي للشباب.

33 

 26 %26.00 7 %7.00 17 %17.00 25 %25.00 25 %25.00 2.8400 5 مت سطة

ت ضح خطبة 
 الجمعة خط  ة
متابعة األفالم 

الهابطة المخالفة 
 للقيم اإلسالمية.

34 

 27 %27.00 14 %14.00 15 %15.00 18 %18.00 26 %26.00 2.9800 1 مت سطة

تتع ض خطبة 
الجمعة لقضايا 

االتجا  باألعضاء 
 البش ية.

35 

 21 %21.00 7 %7.00 11 %11.00 24 %24.00 37 %37.00 2.5100 9 ضعيفة
ت ضح خطبة 

الجمعة خط  ة 
 فساا العاملين.

36 

 17 %17.00 8 %8.00 14 %14.00 26 %26.00 35 %35.00 2.4600 11 ضعيفة
توذ  خطبة 

الجمعة من البغاء 
  الفج  .

37 

 18 %18.00 5 %5.00 8 %8.00 25 %25.00 44 %44.00 2.2800 13 ضعيفة

تبين خطبة 
الجمعة خط  ة 
تعاطي الم اا 

المخا ة 
  ت  يجها.

38 

 18 %18.00 7 %7.00 17 %17.00 23 %23.00 35 %35.00 2.5000 10 ضعيفة

تذك  خطبة 
الجمعة  همية 

االستخاام األمثل 
ل سائل االتصال 
 -الوايثة)االنت نو

 الج ال(.  -التلفاز

39 
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ات مف وجية نظر عينة الدراسة العبار  استجابة ( أف أكثر العباراتٓٔيتضح مف الجدوؿ )
، وذلؾ ضعيفةاالستجابة بدرجة في نطاؽ  ىذه العباراتحيث وقعت (، ٜٕ(، )ٕٚ(، )ٖ٘)

تمؾ وتشير المحور حسب ترتيب الوزف النسبي والواقعة في اإلرباعي األعمى مف عبارات 
 عمى الترتيب إلى: العبارات
 ( 2.9800بتقدير رقمي ) تتعرض خطبة الجمعة لقضايا االتجار باألعضاء البشرية

 .متوسط
 ( متوسط2.9400بتقدير رقمي ) تعمي خطبة الجمعة مف شأف القيـ واألخبلؽ. 
 ( 2.9200بتقدير رقمي ) تقـو خطبة الجمعة بضرب القدوة والمثؿ األعمى لمشباب

 .متوسط

ويمكف تفسير ذلؾ إلى أف المتتبع لخطب الجمعة يبلحظ أنيا ال تخمو أبدًا مف الحث عمى   
لتمثؿ بالقدوة الصالحة في حياتنا بدءًا مف رسوؿ اهلل صمى اهلل التحمي باألخبلؽ الفاضمة، وا

 عميو وسمـ مرورًا بالصحابة والتابعيف ومف سار عمى نيجيـ إلى يـو الديف.

ات مف وجية نظر عينة الدراسة العبار استجابة  العبارات أقؿ( أف ٓٔيتضح مف الجدوؿ )كما  
، وذلؾ ضعيفةاالستجابة بدرجة في نطاؽ  ىذه العباراتحيث وقعت (، ٖٚ(، )ٕٖ(، )ٖٛ)

تمؾ وتشير  المحور مف عبارات األدنى حسب ترتيب الوزف النسبي والواقعة في اإلرباعي
 عمى الترتيب إلى: العبارات
 ( 2.2800بتقدير رقمي ) تبيف خطبة الجمعة خطورة تعاطي المواد المخدرة وترويجيا

 .ضعيؼ
  ( ضعيؼ2.3800بتقدير رقمي ) باآلخريفتبيف خطبة الجمعة خطورة التشيير. 
 ( ضعيؼ2.4600بتقدير رقمي ) تحذر خطبة الجمعة مف البغاء والفجور. 

ربما يرجع ذلؾ إلى أف تمؾ الصفات واآلفات) تعاطي المواد المخدرة، التشيير باآلخريف، 
مجتمع البغاء والفجور( غير منتشرة في المجتمع المصري، حيث يتسـ الكثير مف أبناء ىذا ال

 بالصفات الفاضمة وعدـ فعؿ ىذه اآلفات المذكورة آنفًا.
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  حسب  بالجانب االجتماعً الخاص الرابعالنتائج الخاصة بترتٌب عبارات المحور
 أوزانها النسبٌة:

 (11جذٚي )

 ثبٌجبٔت االجزّبػٟ اٌخبص اٌشاثغػٍٝ اٌّذٛس  دسجخ ِٚسزٜٛ اٌّٛافمخ

 (111)ْ= ِٓ ٚجٙخ ٔظش ػ١ٕخ اٌذساسخ
مست ى 
 الت تيب االستجابة

ال زن 
 النسبي

 ا جة االستجابة

 كبي ة جاا كبي ة مت سطة ضعيفة ضعيفة جاا َ العبا ة

 ك % ك % ك % ك % ك %

 17 %17.00 8 %8.00 12 %12.00 24 %24.00 39 %39.00 2.4000 12 ضعيفة

تهتم خطبة 
 الجمعة
بت سيخ 
 واة 

 المجتمع.

41 

 29 %29.00 12 %12.00 15 %15.00 16 %16.00 28 %28.00 2.9800 4 مت سطة

توث خطبة 
الجمعة على 

تغليب 
مصلوة 
المجتمع 
على 

مصلوة 
 الف ا .

41 

 18 %18.00 9 %9.00 16 %16.00 23 %23.00 34 %34.00 2.5400 10 ضعيفة

تشجع 
خطبة 

الجمعة على 
التكافل 

االجتماعي 
بين  ف اا 
 المجتمع. 

42 

 14 %14.00 7 %7.00 27 %27.00 32 %32.00 20 %20.00 2.6300 9 مت سطة

توذ  خطبة 
الجمعة من 
كافة  ن اع 
 الج ائم.

43 

 22 %22.00 12 %12.00 12 %12.00 24 %24.00 30 %30.00 2.7200 8 مت سطة

ت ضح 
خطبة 

الجمعة من 
خط  ة 

بعض آفاو 
المجتمع 

كالموس بية 
  ال ش ة.

44 

 26 %26.00 18 %18.00 12 %12.00 20 %20.00 24 %24.00 3.0200 2 مت سطة

تشجع 
خطبة 

الجمعة على 
نش  األخبا  
الصااقة 

 البعا عن 
اإلشاعاو 
 الكاذبة. 

45 

 23 %23.00 16 %16.00 12 %12.00 23 %23.00 26 %26.00 2.8700 6 مت سطة

تناا  خطبة 
الجمعة 
بض   ة 
العمل على 
 ضع ول ل 

مناسبة 
لغالء 

 األسعا .

46 

 17 %17.00 6 %6.00 5 %5.00 17 %17.00 55 %55.00 2.1300 16 ضعيفة
تو ص 
خطبة 

الجمعة على 
47 
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التعايش مع 
اآلخ  في 
 المجتمع.

 19 %19.00 5 %5.00 9 %9.00 23 %23.00 44 %44.00 2.3200 15 ضعيفة

توث خطبة 
الجمعة على 

توقيق 
ال واة 

ال طنية بين 
كافة  ف اا 
 المجتمع.

40 

 18 %18.00 3 %3.00 15 %15.00 25 %25.00 39 %39.00 2.3600 14 ضعيفة

تو ص 
خطبة 

الجمعة على 
بث   ح 
االنتماء 

لاى األف اا 
في 

 المجتمع. 

49 

 18 %18.00 6 %6.00 16 %16.00 23 %23.00 37 %37.00 2.4500 11 ضعيفة

تشجع 
خطبة 

الجمعة على 
تقايم 

مش  عاو 
تنم ية 
 للشباب.

51 

 20 %20.00 7 %7.00 7 %7.00 24 %24.00 42 %42.00 2.3900 13 ضعيفة

تو ص 
خطبة 

الجمعة على 
موا بة 
 الفساا.

51 

 26 %26.00 11 %11.00 13 %13.00 17 %17.00 33 %33.00 2.8000 7 مت سطة

تشجع 
خطبة 

الجمعة على 
المشا كة 

في 
المناسباو 
ال طنية 
 المختلفة.

52 

 30 %30.00 10 %10.00 10 %10.00 23 %23.00 27 %27.00 2.9300 5 مت سطة

تشجع 
خطبة 

الجمعة على 
 همية 
الصوبة 
الصالوة 
لألف اا في 
 المجتمع.

53 

 30 %30.00 10 %10.00 17 %17.00 19 %19.00 24 %24.00 3.0300 1 مت سطة

تشجع 
خطبة 

الجمعة على 
العمل 

التط عي 
 الخي  .

54 

 29 %29.00 13 %13.00 12 %12.00 21 %21.00 25 %25.00 3.0000 3 مت سطة

توذ  خطبة 
الجمعة من 
التعصب 
الوزبي 

لألف اا في 
 المجتمع.

55 
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ات مف وجية نظر عينة الدراسة العبار  استجابة ( أف أكثر العباراتٔٔيتضح مف الجدوؿ )
، متوسطةاالستجابة بدرجة في نطاؽ  ىذه العباراتحيث وقعت (، ٔٗ(، )٘٘(، )٘ٗ(، )ٗ٘)

وتشير المحور وذلؾ حسب ترتيب الوزف النسبي والواقعة في اإلرباعي األعمى مف عبارات 
 عمى الترتيب إلى: تمؾ العبارات

 ( متوسط3.0300بتقدير رقمي ) تشجع خطبة الجمعة عمى العمؿ التطوعي الخيري ،
ربما يرجع ذلؾ إلى طبيعة الظروؼ االقتصادية التي يمر بيا الفقراء في ىذا 

 المجتمع، مما جعؿ الخطباء يشجعوف العمؿ التطوعي الخيري.
 بتقدير  تشجع خطبة الجمعة عمى نشر األخبار الصادقة والبعد عف اإلشاعات الكاذبة

، ويمكف تفسير ذلؾ إلى الظروؼ السياسية واالجتماعية ( متوسط3.0200رقمي )
خطبة الجمعة التي عاشيا المواطف العربي في العشر سنوات األخيرة، مما جعؿ 
 تشجع عمى نشر األخبار الصادقة والبعد عف اإلشاعات الكاذبة المضممة.

 بتقدير رقمي  تحذر خطبة الجمعة مف التعصب الحزبي لؤلفراد في المجتمع
، وقد يرجع ذلؾ إلى انتشار األحزاب السياسية في اآلونة األخيرة ( متوسط3.0000)

 تحذر مف التعصب لتمؾ األحزاب.  في المجتمع المصري، مما جعمت خطبة الجمعة
  بتقدير رقمي تحث خطبة الجمعة عمى تغميب مصمحة المجتمع عمى مصمحة الفرد

، وربما يرجع ذلؾ إلى محاولة خطباء الجمعة االرتقاء بالمجتمع ( متوسط2.9800)
 والنيوض بو عف طريؽ االىتماـ بالصالح العاـ.

مف وجية نظر عينة الدراسة استجابة  العبارات أقؿ( أف ٔٔيتضح مف الجدوؿ )كما     
االستجابة بدرجة في نطاؽ  ىذه العباراتحيث وقعت (، ٔ٘(، )ٜٗ(، )ٛٗ(، )ٚٗات )العبار 

 المحور مف عبارات األدنى ، وذلؾ حسب ترتيب الوزف النسبي والواقعة في اإلرباعيضعيفة
 عمى الترتيب إلى: تمؾ العباراتوتشير 
 ( 2.1300بتقدير رقمي ) مى التعايش مع اآلخر في المجتمعتحرص خطبة الجمعة ع

، ربما يرجع ذلؾ إلى ضعؼ مستوى الخطباء وقمة الوعي بمثؿ ىذه ضعيؼ
 الموضوعات.
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 بتقدير رقمي  تحث خطبة الجمعة عمى تحقيؽ الوحدة الوطنية بيف كافة أفراد المجتمع
المصري يعيشوف جنبًا ، ربما يرجع ذلؾ إلى أف أفراد المجتمع ( ضعيؼ2.3200)

 .إلى جنب في سبلـ وأماف وليس ىناؾ أي تمييز ألحد عمى آخر
 بتقدير رقمي  تحرص خطبة الجمعة عمى بث روح االنتماء لدى األفراد في المجتمع

، وقد يرجع ذلؾ إلى ما يتميز بو المواطف المصري مف حبو ( ضعيؼ2.3600)
دفاع عف وطنو، مما جعؿ خطبة لوطنو واالنتماء إليو وتقديـ روحو في سبيؿ ال

 الجمعة ال تتحدث كثيرًا عف ذلؾ ألنيا مسممات وصفات أصيمة في المواطف المصري.
 قد ( ضعيؼ2.3900بتقدير رقمي ) تحرص خطبة الجمعة عمى محاربة الفساد ،

 يرجع ذلؾ إلى عدـ اطبلع الخطباء بخطورة ذلؾ. 

 ٌعلى من أعضاء هٌئة التدرٌس  نةالنتائج الخاصة بالفروق بٌن استجابات أفراد الع
الكلٌة بحسب متغٌر إلجمالً االستبانة ومحاورها الفرعٌة  االستجابةدرجة مدى 
 (دعوة -)تربٌة

فروؽ ذات داللة إحصائية بيف استجابات  أنو توجدأوضحت نتائج الدراسة الميدانية 
 ذلؾ:، والجدوؿ التالي يبيف إجمالي االستبانة ومحاورىاأفراد العينة عمى 

 (12جذٚي )

 إلظٙبس دالٌخ اٌفشٚق ث١ٓ اسزجبثبد أفشاد اٌؼ١ٕخ اٌّسزفزبح٠t – testٛضخ ٔزبئج اخزجبس اٌزبء ٌؼ١ٕز١ٓ ِسزمٍز١ٓ

 (111)ْ= اٌى١ٍخإجّبٌٟ االسزجبٔخ ِٚذبٚس٘ب دست ِزغ١ش ػٍٝ  اٌّٛافمخٔذٛ 

 اٌّزٛسظ ْ اٌى١ٍخ اٌّذٛس
االٔذشاف 

 اٌّؼ١بسٞ
 دل١ّخ 

ِسزٜٛ 

 اٌذالٌخ

 األٚي
 7.24510 24.2800 50 رشث١خ

-3.664 
.000 

 15.01950 32.9200 50 دػٛح داٌخ

 اٌضبٟٔ
 10.61437 30.7800 50 رشث١خ

-2.828 
.000 

 17.36856 38.9200 50 دػٛح داٌخ

 اٌضبٌش
 12.37219 29.4800 50 رشث١خ

-3.371 
.000 

 16.78081 39.4200 50 دػٛح داٌخ

 اٌشاثغ
 13.90898 35.3600 50 رشث١خ

-4.029 
.000 

 21.14121 49.7800 50 دػٛح داٌخ

 اٌّجّٛع
 40.68658 119.9000 50 رشث١خ

-3.634 
.000 

 68.93711 161.0400 50 دػٛح داٌخ

 أنو: (ٕٔيتضح مف الجدوؿ )
 الكميػػػة  توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف اسػػػتجابات أفػػػراد العينػػػة تبًعػػػا لمتغيػػػر

(، 3.634-حيػػث جػػاءت قيمػػة )ت(، )، بالنسػػبة إلجمػػالي االسػػتبانة، دعػػوة( -)تربيػػة
دعػػوة (، وكانػت الفػػروؽ لصػالح 0.05وىػي قيمػة دالػػة إحصػائًيا عنػػد مسػتوى داللػػة )
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(، بينمػػػا بمػػػغ متوسػػػط 161.0400حيػػػث بمػػػغ متوسػػػط اسػػػتجاباتيـ عمػػػى المحػػػور )
 (.119.9000)تربية استجابات أفراد العينة مف 

 صػػػائية بػػػيف اسػػػتجابات أفػػػراد العينػػػة تبًعػػػا لمتغيػػػر الكميػػػة توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة إح
حيػث جػاءت قيمػة ، لممحػور األوؿ الخػاص بالجانػب العقػديدعوة(، بالنسػبة  -)تربية
(، وكانػػت 0.05(، وىػػي قيمػػة دالػػة إحصػػائًيا عنػػد مسػػتوى داللػػة )3.664-)ت(، )

 (،32.9200الفػػروؽ لصػػالح دعػػوة حيػػث بمػػغ متوسػػط اسػػتجاباتيـ عمػػى المحػػور )
 (.24.2800بينما بمغ متوسط استجابات أفراد العينة مف تربية )

  توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف اسػػػتجابات أفػػػراد العينػػػة تبًعػػػا لمتغيػػػر الكميػػػة
حيػػث ، بالجانػػب العممػػي والفكػػري لممحػػور الثػػاني الخػػاصدعػػوة(، بالنسػػبة  -)تربيػػة

مسػػػػتوى داللػػػػة (، وىػػػػي قيمػػػػة دالػػػػة إحصػػػػائًيا عنػػػػد 2.828-جػػػػاءت قيمػػػػة )ت(، )
(، وكانػػت الفػػروؽ لصػػالح دعػػوة حيػػث بمػػغ متوسػػط اسػػتجاباتيـ عمػػى المحػػور 0.05)
 (.30.7800(، بينما بمغ متوسط استجابات أفراد العينة مف تربية )38.9200)

  توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف اسػػػتجابات أفػػػراد العينػػػة تبًعػػػا لمتغيػػػر الكميػػػة
حيػث جػاءت قيمػة ، بالجانػب الخمقػي الػث الخػاصلممحور الثدعوة(، بالنسبة  -)تربية
(، وكانػػت 0.05(، وىػػي قيمػػة دالػػة إحصػػائًيا عنػػد مسػػتوى داللػػة )3.371-)ت(، )

(، 39.4200الفػػروؽ لصػػالح دعػػوة حيػػث بمػػغ متوسػػط اسػػتجاباتيـ عمػػى المحػػور )
 (.29.4800بينما بمغ متوسط استجابات أفراد العينة مف تربية )

  توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف اسػػػتجابات أفػػػراد العينػػػة تبًعػػػا لمتغيػػػر الكميػػػة
حيػػث جػػاءت ، لممحػػور الرابػػع الخػػاص بالجانػػب االجتمػػاعيدعػػوة(، بالنسػػبة  -)تربيػػة

(، 0.05(، وىػػػي قيمػػػة دالػػػة إحصػػػائًيا عنػػػد مسػػػتوى داللػػػة )4.029-قيمػػػة )ت(، )
اتيـ عمػػػػػى المحػػػػػور وكانػػػػػت الفػػػػػروؽ لصػػػػػالح دعػػػػػوة حيػػػػػث بمػػػػػغ متوسػػػػػط اسػػػػػتجاب

 (.35.3600(، بينما بمغ متوسط استجابات أفراد العينة مف تربية )49.7800)
ويمكػػف تفسػػير ذلػػؾ إلػػى أف العمػػؿ الػػدعوي يتطػػابؽ بدرجػػة كبيػػرة جػػدًا مػػع تخصػػص   

كميػػة الػػدعوة، وبنػػاًء عمػػى ذلػػؾ فيػػـ أقػػدر عمػػى فيػػـ الخطػػاب المنبػػري والػػدعوي بشػػكؿ 
أف الدراسػػة فػػي كميػػة الػػدعوة تنمػػي فػػييـ الحػػرص عػػاـ أكثػػر مػػف غيػػرىـ، فضػػبًل عػػف 

 واالىتماـ بشئوف الدعوة إلى اهلل والعمؿ عمى تطويرىا.
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 على من أعضاء هٌئة التدرٌس  النتائج الخاصة بالفروق بٌن استجابات أفراد العٌنة
ممارسة بحسب متغٌر درجة االستجابة إلجمالً االستبانة ومحاورها الفرعٌة مدى 

 .(ال ٌمارس الخطابة -الخطابةٌمارس ) الخطابة

فروؽ ذات داللة إحصائية بيف استجابات  أنو توجدأوضحت نتائج الدراسة الميدانية 
 ، والجدوؿ التالي يبيف ذلؾ:إجمالي االستبانة ومحاورىاأفراد العينة عمى 

 (13جذٚي )

إلظٙبس دالٌخ اٌفشٚق ث١ٓ اسزجبثبد أفشاد اٌؼ١ٕخ ٠t – testٛضخ ٔزبئج اخزجبس اٌزبء ٌؼ١ٕز١ٓ ِسزمٍز١ٓ

 (111)ْ= ِّبسسخ اٌخطبثخإجّبٌٟ االسزجبٔخ ِٚذبٚس٘ب دست ِزغ١ش ػٍٝ  اٌّٛافمخٔذٛ  اٌّسزفزبح

 اٌّذٛس
ِّبسسخ 

 اٌخطبثخ
 اٌّزٛسظ ْ

االٔذشاف 

 اٌّؼ١بسٞ
 دل١ّخ 

ِسزٜٛ 

 اٌذالٌخ

 األٚي

٠ّبسط 

 ٌخطبثخا
54 33.9815 12.92137 

5.249 
.000 

ال ٠ّبسط  داٌخ

 اٌخطبثخ
46 22.2826 8.48964 

 اٌضبٟٔ

٠ّبسط 

 اٌخطبثخ
54 42.3519 13.50633 

6.494 
.000 

ال ٠ّبسط  داٌخ

 اٌخطبثخ
46 26.0435 11.23874 

 اٌضبٌش

٠ّبسط 

 اٌخطبثخ
54 42.3333 13.18375 

6.588 
.000 

ال ٠ّبسط  داٌخ

 اٌخطبثخ
46 25.1957 12.70279 

 اٌشاثغ

 ٠ّبسط

 اٌخطبثخ
54 52.6852 16.86330 

6.922 
.000 

ال ٠ّبسط  داٌخ

 اٌخطبثخ
46 30.6957 14.52640 

 اٌّجّٛع

٠ّبسط 

 اٌخطبثخ
54 171.3519 54.11524 

6.701 
.000 

ال ٠ّبسط  داٌخ

 اٌخطبثخ
46 104.2174 44.50414 

 أنو: (ٖٔيتضح مف الجدوؿ )
  ممارسػػة  أفػػراد العينػػة تبًعػػا لمتغيػػرتوجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف اسػػتجابات

حيػػث ، ، بالنسػػبة إلجمػػالي االسػػتبانةال يمػػارس الخطابػػة( -الخطابػػة )يمػػارس الخطابػػة
(، 0.05(، وىي قيمة دالة إحصػائًيا عنػد مسػتوى داللػة )6.701جاءت قيمة )ت(، )

حيػػث بمػػغ متوسػط اسػػتجاباتيـ عمػػى المحػػور يمػارس الخطابػػة وكانػت الفػػروؽ لصػػالح 
ال يمػػػػػػارس  ، بينمػػػػػا بمػػػػػػغ متوسػػػػػط اسػػػػػػتجابات أفػػػػػػراد العينػػػػػة مػػػػػػف(171.3519)

 .(104.2174الخطابة)
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 ممارسػػة متغيػػر ل تجابات أفػػراد العينػػة تبًعػػاتوجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف اسػػ
، بالنسػػػبة لممحػػػور األوؿ الخػػػاص ال يمػػػارس الخطابػػػة( -الخطابػػػة )يمػػػارس الخطابػػػة

(، وىػي قيمػة دالػة إحصػائًيا عنػد 5.249حيػث جػاءت قيمػة )ت(، )، بالجانب العقدي
وكانػػت الفػػروؽ لصػػالح يمػػارس الخطابػػة حيػػث بمػػغ متوسػػط (، 0.05مسػػتوى داللػػة )

(، بينما بمغ متوسط استجابات أفراد العينػة مػف 33.9815استجاباتيـ عمى المحور )
 .(22.2826ال يمارس الخطابة )

  ممارسػػة متغيػػر لتوجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف اسػػتجابات أفػػراد العينػػة تبًعػػا
 بالنسػػبة لممحػػور الثػػاني الخػػاصال يمػػارس الخطابػػة(،  -الخطابػػة )يمػػارس الخطابػػة
(، وىػػػي قيمػػػة دالػػػة 6.494حيػػػث جػػػاءت قيمػػػة )ت(، )بالجانػػػب العممػػػي والفكػػػري، 
لصػالح يمػارس الخطابػة حيػث  وكانػت الفػروؽ(، 0.05إحصائًيا عنػد مسػتوى داللػة )

(، بينمػػا بمػػغ متوسػػط اسػػتجابات 42.3519بمػػغ متوسػػط اسػػتجاباتيـ عمػػى المحػػور )
 .(26.0435أفراد العينة مف ال يمارس الخطابة )

 ممارسػػة  توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف اسػػتجابات أفػػراد العينػػة تبًعػػا لمتغيػػر
 لنسػػبة لممحػػور الثالػػث الخػػاصباال يمػػارس الخطابػػة(،  -الخطابػػة )يمػػارس الخطابػػة

(، وىػي قيمػة دالػة إحصػائًيا عنػد 6.588حيػث جػاءت قيمػة )ت(، )بالجانب الخمقػي، 
وكانػػت الفػػروؽ لصػػالح يمػػارس الخطابػػة حيػػث بمػػغ متوسػػط (، 0.05مسػػتوى داللػػة )

(، بينما بمغ متوسط استجابات أفراد العينػة مػف 42.3333استجاباتيـ عمى المحور )
 .(25.1957ال يمارس الخطابة )

  ممارسػػة متغيػػر لتوجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف اسػػتجابات أفػػراد العينػػة تبًعػػا
، بالنسػػبة لممحػػور الرابػػع الخػػاص ال يمػػارس الخطابػػة( -الخطابػػة )يمػػارس الخطابػػة

(، وىػػي قيمػػة دالػػة إحصػػائًيا 6.922حيػػث جػػاءت قيمػػة )ت(، )، بالجانػػب االجتمػػاعي
الفػػػروؽ لصػػػالح يمػػػارس الخطابػػػة حيػػػث بمػػػغ وكانػػػت (، 0.05عنػػػد مسػػػتوى داللػػػة )

(، بينمػػا بمػػغ متوسػػط اسػػتجابات أفػػراد 52.6852متوسػػط اسػػتجاباتيـ عمػػى المحػػور )
 .(30.6957العينة مف ال يمارس الخطابة )

بأف مػف يمػارس الخطابػة لديػو اىتمػاـ كبيػر بمثػؿ ىػذه القضػايا، ومػف ثػـ  ويمكف تفسير ذلؾ  
ع فيمكنػػو معرفػػة مػػدى تػػوافر الػػدور التربػػوي لخطبػػة الجمعػػة فػػي مواجيػػة بعػػض قضػػايا المجتمػػ
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اإلسػػبلمي المعاصػػر أكثػػر مػػف غيػػره ممػػف ال يمػػارس الخطابػػة، نظػػرًا لخبػػرتيـ الطويمػػة فػػي ىػػذا 
 المجاؿ.

عمػػى مػػدى مػػف أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس  بػػيف اسػػتجابات أفػػراد العينػػةالنتػػائج الخاصػػة بػػالفروؽ 
 -الدرجػة العمميػة )أسػتاذبحسػب متغيػر  إلجمالي االسػتبانة ومحاورىػا الفرعيػة االستجابةدرجة 

 مدرس( -أستاذ مساعد
فروؽ ذات داللة إحصائية بيف استجابات  أنو توجدأوضحت نتائج الدراسة الميدانية 

 ، والجدوؿ التالي يبيف ذلؾ:ي االستبانة ومحاورىاإجمالأفراد العينة عمى 
 (14جذٚي )

٠ٛضخ ٔزبئج اخزجبس رذ١ًٍ اٌزجب٠ٓ أدبدٞ االرجبٖ إلظٙبس دالٌخ اٌفشٚق ث١ٓ اسزجبثبد أفشاد اٌؼ١ٕخ 

 (111)ْ= إجّبٌٟ االسزجبٔخ ِٚذبٚس٘ب دست ِزغ١ش اٌذسجخ اٌؼ١ٍّخٔذٛ اٌّٛافمخ ػٍٝ  اٌّسزفزبح

 اٌّذٛس
ِصذس 

 اٌزجب٠ٓ
 ِجّٛع اٌّشثؼبد

دسجخ 

 اٌذش٠خ
 ف ِزٛسظ اٌّشثؼبد

اٌذالٌخ 

 اإلدصبئ١خ

 األٚي

ث١ٓ 

 اٌّجّٛػبد
4509.640 2 2254.820 

19.915 
.000 

 داٌخ
داخً 

 اٌّجّٛػبد
10982.360 97 113.220 

  99 15492.000 اٌّجّٛع

 اٌضبٟٔ

ث١ٓ 

 اٌّجّٛػبد
6595.170 2 3297.585 

20.820 
.000 

 داٌخ
داخً 

 اٌّجّٛػبد
15363.580 97 158.387 

  99 21958.750 اٌّجّٛع

 اٌضبٌش

ث١ٓ 

 اٌّجّٛػبد
7899.721 2 3949.860 

24.144 
.000 

 داٌخ
داخً 

 اٌّجّٛػبد
15869.029 97 163.598 

  99 23768.750 اٌّجّٛع

 اٌشاثغ

ث١ٓ 

 اٌّجّٛػبد
12749.975 2 6374.987 

25.951 
.000 

 داٌخ
داخً 

 اٌّجّٛػبد
23828.535 97 245.655 

  99 36578.510 اٌّجّٛع

 اإلجّبٌٟ

ث١ٓ 

 اٌّجّٛػبد
122218.765 2 61109.383 

25.324 
.000 

 داٌخ
داخً 

 اٌّجّٛػبد
234072.145 97 2413.115 

  99 356290.910 اٌّجّٛع

 ( أنو:ٗٔيتضح مف الجدوؿ )
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  الدرجػػة توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف اسػػتجابات أفػػراد العينػػة تبًعػػا لمتغيػػر
، (، بالنسػػبة إلجمػػالي االسػػتبانة ومحاورىػػامػػدرس -أسػػتاذ مسػػاعد -أسػػتاذ) العمميػػة

(، 24.144(، )20.820(، )19.915(، )25.324)حيػػػػػػث جػػػػػػاءت قيمػػػػػػة )ؼ(، 
( 0.05وى داللػػػة )، عمػػػى الترتيػػػب وىػػػي قػػػيـ دالػػػة إحصػػػائًيا عنػػػد مسػػػت(25.951)

 .لممقارنات الثنائية البعدية "Scheffe"اختبار ولتوضيح اتجاه الفروؽ نستخدـ 
  أستاذ  -أستاذ)الدرجة العمميةلمتغير اتجاه الفروؽ عمى إجمالي االستبانة ومحاورىا تبعا

 :لممقارنات الثنائية البعدية "Scheffe"اختبار  ( باستخداـمدرس -مساعد
 (15جذٚي )

 ٌٍّمبسٔبد اٌضٕبئ١خ اٌجؼذ٠خ ٌؼ١ٕخ اٌذساسخ  "Scheffe"٠ٛضخ ٔزبئج اخزجبس 

 (.111)ْ= اٌذسجخ اٌؼ١ٍّخرجؼ ب ٌّزغ١ش 

 اٌّجّٛػخ)ة( اٌّجّٛػخ)أ( اٌّذٛس

اٌفشق 

 -ث١ٕبٌّزٛسطبد)أ

 ة(

اٌخطأ 

 اٌّؼ١بسٞ

اٌذالٌخ 

 اإلدصبئ١خ

 األٚي
 أسزبر

 000. 2.44193 *11.21683 أسزبر ِسبػذ

 000. 2.74875 *15.89585 ِذسط

 270. 2.87274 4.67903 ِذسط أسزبر ِسبػذ

 اٌضبٟٔ
 أسزبر

 000. 2.88823 *12.55677 أسزبر ِسبػذ

 000. 3.25113 *19.80485 ِذسط

 108. 3.39777 7.24808 ِذسط أسزبر ِسبػذ

 اٌضبٌش
 أسزبر

 000. 2.93536 *14.20930 أسزبر ِسبػذ

 000. 3.30418 *21.42669 ِذسط

 118. 3.45321 7.21739 ِذسط أسزبر ِسبػذ

 اٌشاثغ
 أسزبر

 000. 3.59695 *20.00205 أسزبر ِسبػذ

 000. 4.04890 *25.89080 ِذسط

 383. 4.23152 5.88875 ِذسط أسزبر ِسبػذ

إجّبٌٟ 

 االسزجبٔخ

 أسزبر
 000. 11.27355 *57.98495 أسزبر ِسبػذ

 000. 12.69004 *83.01820 ِذسط

 174. 13.26243 25.03325 ِذسط أسزبر ِسبػذ

 05.رؼٕٟ أْ اٌفشق ث١ٓ اٌّزٛسطبد داٌخ ػٕذ ِسزٜٛ ِؼ٠ٕٛخ  *
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 ( ما يمي:٘ٔيتضح مف الجدوؿ )
  الدرجػػة  لمتغيػػرتوجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف اسػػتجابات أفػػراد العينػػة تبًعػػا

 أسػػتاذ لصػػالح (،بالنسػبة إلجمػػالي االسػػتبانة،مدرس -أسػػتاذ مسػػاعد -العمميػة )أسػػتاذ
، كمػا (*57.98495أسػتاذ وأسػتاذ مسػاعد)حيث جاءت قيمة الفػرؽ بػيف متوسػطات 

، وىػػي قػػيـ دالػػة (*83.01820أسػػتاذ ومػػدرس)جػػاءت قيمػػة الفػػرؽ بػػيف متوسػػطات 
 (.0.05إحصائًيا عند مستوى داللة )

  الدرجػػة  لمتغيػػرتوجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف اسػػتجابات أفػػراد العينػػة تبًعػػا
بالجانػػب  مػػدرس(، بالنسػػبة لممحػػور األوؿ الخػػاص -أسػػتاذ مسػػاعد -العمميػػة )أسػػتاذ

أسػػػتاذ حيػػػث جػػػاءت قيمػػػة الفػػػرؽ بػػػيف متوسػػػطات أسػػػتاذ وأسػػػتاذ ، لصػػػالح العقػػػدي
كمػػػا جػػػاءت قيمػػػة الفػػػرؽ بػػػيف متوسػػػطات أسػػػتاذ ومػػػدرس  (،*11.21683مسػػػاعد)

 (.0.05، وىي قيـ دالة إحصائًيا عند مستوى داللة )(*15.89585)
  الدرجػػة  لمتغيػػرتوجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف اسػػتجابات أفػػراد العينػػة تبًعػػا

بالجانػػب  مػػدرس(، بالنسػػبة لممحػػور الثػػاني الخػػاص -أسػػتاذ مسػػاعد -العمميػػة )أسػػتاذ
أستاذ حيث جاءت قيمة الفػرؽ بػيف متوسػطات أسػتاذ وأسػتاذ ، لصالح والفكري العممي

(، كمػػػا جػػػاءت قيمػػػة الفػػػرؽ بػػػيف متوسػػػطات أسػػػتاذ ومػػػدرس *12.55677مسػػػاعد)
 (.0.05، وىي قيـ دالة إحصائًيا عند مستوى داللة )(*19.80485)

  الدرجػػة  لمتغيػػرتوجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف اسػػتجابات أفػػراد العينػػة تبًعػػا
بالجانػػب  مػػدرس(، بالنسػػبة لممحػػور الثالػػث الخػػاص -أسػػتاذ مسػػاعد -العمميػػة )أسػػتاذ

أسػػػتاذ حيػػػث جػػػاءت قيمػػػة الفػػػرؽ بػػػيف متوسػػػطات أسػػػتاذ وأسػػػتاذ ، لصػػػالح الخمقػػػي
(، كمػػػا جػػػاءت قيمػػػة الفػػػرؽ بػػػيف متوسػػػطات أسػػػتاذ ومػػػدرس *14.20930مسػػػاعد)

 (.0.05ة )، وىي قيـ دالة إحصائًيا عند مستوى دالل(*21.42669)
  الدرجػػة  لمتغيػػرتوجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف اسػػتجابات أفػػراد العينػػة تبًعػػا

بالجانػػب  مػػدرس(، بالنسػػبة لممحػػور الرابػػع الخػػاص -أسػػتاذ مسػػاعد -العمميػػة )أسػػتاذ
أسػػتاذ حيػػث جػػاءت قيمػػة الفػػرؽ بػػيف متوسػػطات أسػػتاذ وأسػػتاذ ، لصػػالح االجتمػػاعي
كمػػػا جػػػاءت قيمػػػة الفػػػرؽ بػػػيف متوسػػػطات أسػػػتاذ ومػػػدرس  (،*20.00205مسػػػاعد)

 (.0.05، وىي قيـ دالة إحصائًيا عند مستوى داللة )(*25.89080)
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ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف األساتذة األكثر خبرة ىـ األكثر دراية بمػدى تػوافر الػدور التربػوي    
، حيػػث إنيػػـ يمتمكػػوف المعاصػػرة فػػي المجتمػػع اإلسػػبلميقضػػايا اللخطبػػة الجمعػػة فػػي مواجيػػة 

 القدرة عمى اإللماـ بيذه األدوار واإلحساس بيا، نظرًا لخبرتيـ الطويمة في المجاؿ الدعوي. 
 البحث:ومقترحات توصٌات 

ضرورة إيجاد النظر والتقيػيـ المسػتمر لمموضػوعات التػي يدرسػيا الطػبلب المػؤىميف  -
 لمعمؿ في مجاؿ اإلمامة والخطابة.

العمػػـو الشػػرعية عمػػى الخطابػػة أثنػػاء دراسػػتيـ تػػدريبًا  ضػػرورة تػػدريب طمبػػة كميػػات -
 كافيًا.

يمكف إجراء المزيد مف الدراسات والبحػوث التػي تقػيس مػدى فاعميػة خطبػة الجمعػة  -
 مف وجية نظرىـ ومف وجية نظر جموع المصميف.

ممتقيػػات لموعػػاظ والخطبػػاء والػػدعاة يػػتـ مػػف خبلليػػا تطػػوير القػػدرات وتبػػادؿ  تكػػويف -
 األفكار بيف الجميع.

 ضرورة إجراء دراسات ميدانية في موضوعات تتصؿ بالخطاب الديني. -
يمكف لمباحثيف إجراء مزيد مف الدراسات الميدانية  التي تقػيس مػدى فاعميػة خطبػة  -

 الجمعة في جميورية مصر العربية.
 ح الباحث دراسة: تصور مقترح لتطوير برامج إعداد الدعاة.يقتر  -
 يقترح الباحث دراسة: دور الدعاة في تنمية الوعي الديني لدى الشباب.  -
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 مراجع:ال
 أوالً: المراجع العربٌة: 

مداخؿ أساسية، "التجديد في  –(: تجديد الفكر اإلسبلمي، إطار جديد ٕٔٓٓأبو المجد، أحمد كماؿ ) (1)
الفكر اإلسبلمي"، المؤتمر العاـ الثالث  عشر لممجمس األعمى لمشئوف اإلسبلمية، المنعقد بالقاىرة في 

وقاؼ، المجمس األعمى يونيو، القاىرة، وزارة األ  ٖمايو إلى  ٖٔىػ، ٕٕٗٔربيع األوؿ  ٔٔ-ٛالفترة مف 
 لمشئوف اإلسبلمية.

ـ، الخطابة، أصوليا، تاريخيا، في أزىر عصورىا عند العرب، القاىرة، دار الفكر ٜٓٛٔأبو زىرة، محمد،  (2)
 .ٕالعربي، ط

(: الخطاب الديني ودور القواعد الفقيية في تجديده، مجمة كمية العمـو ٕٙٓٓأبو فارس، حمزة ) (3)
 ىػ.ٕٚٗٔالسابعة ، العدد الثالث عشر، جمادى الثانية  الصراط، السنة –اإلسبلمية 

ـ، رسالة إلى خطيب، مجمة التوحيد، جماعة أنصار السنة ٜٜ٘ٔبالي، وحيد بف عبد السبلـ،  (4)
 .ٖٗ-ٕٖ، ص صٕٗ، السنةٛالمحمدية، العدد

 ىػ(: صحيح البخاري، القاىرة، دار طوؽ النجاة.ٕٕٗٔالبخاري، محمد بف إسماعيؿ ) (5)
(: مشاكؿ الدعوة والدعاة في عصرنا الحاضر ووسائؿ عبلجيا، ٕٛٓٓد أميف حسف )بني عامر، محم (6)

 األردف.  –( كمية الشريعة، جامعة اليرموؾ، إربد ٔ(، العدد )ٖ٘مجمة دراسات المجمد )
ـ، الخطاب اإلسبلمي بيف األصالة والمعاصرة، منشورات ٖٕٓٓالتويجري، عبد العزيز بف عثماف،  (7)

 .ٔط -إيسيسكو -تربية والعمـو والثقافةالمنظمة اإلسبلمية لم
ـ، مناىج البحث في التربية وعمـ النفس. القاىرة، ٜٙٛٔجابر، عبد الحميد جابر، و كاظـ، أحمد خيرى  (8)

 دار النيضة العربية.
(: الخطاب الديني والواقع المعاصر دراسة تحميمية، رسالة ماجستير ٕ٘ٓٓالحاج عمر، ىاشـ جعفر ) (9)

 وؿ الديف، جامعة أـ درماف اإلسبلمية.غير منشورة، كمية أص
 حاج، محمد سيد محمد )د.ت(: تجديد الخطاب الدعوي في السوداف، مجمة المنبر، العدد الرابع. (11)
(: تجديد الخطاب الديني في ضوء الواقع المعاصر، القاىرة، دار الفجر لمنشر ٕٗٓٓحجاب، محمد منير) (11)

 والتوزيع.
يات وتطبيقاتو، "التجديد في الفكر اإلسبلمي"، المؤتمر العاـ (: فقو األولو ٕٔٓٓحساف، حسيف حامد ) (12)

ربيع األوؿ  ٔٔ-ٛالثالث عشر لممجمس األعمى لمشئوف اإلسبلمية، المنعقد بالقاىرة في الفترة مف 
 يونيو، القاىرة، وزارة األوقاؼ المجمس األعمى لمشئوف اإلسبلمية. ٕمايو إلى  ٖٔىػ، ٕٕٗٔ

، األبعاد االجتماعية والسياسية لصبلة الجمعة في وسط جنوب ٜٕٓٓ الحسناوي، أحمد ىاشـ جواد، (13)
 .ٗ٘ٛ-ٖٛٛ(، ص صٖ(، العد)ٚٔالعراؽ، مجمة جامعة بابؿ) العمـو اإلنسانية(، العراؽ مجمد)
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ـ، درجة التزاـ خطباء المساجد في األردف بالمعايير التربوية المتضمنة ٕٔٔٓالحموري، أحمد عبد اهلل،  (14)
هلل عميو وسمـ في صبلة الجمعة، دراسة تحميمية مقارنة، رسالة دكتوراه غير في خطب النبي صمى ا

 منشورة، كمية التربية، جامعة اليرموؾ، األردف.
 .ٔـ، فف الخطابة، القاىرة نيضة مصر لمطباعة، طٖٕٓٓالحوفي، أحمد محمد،  (15)
األوسط وشماؿ دراسة شاممة لواقع تنمية الطفولة المبكرة في الشرؽ ـ، ٜٜ٘ٔخطاب، محمد صالح،  (16)

 .، عماف : اليونيسيؼأفريقيا
(: الخطاب الديني وأزمة المرجعيات في الجزائر، مجمة الواحات لمبحوث ٕٛٓٓخواجة، عبد العزيز ) (17)

 (، ردمد.ٖوالدراسات، العدد )
(18) . ، جامعة الفيـو  رضواف، زينب )د.ت(: تطوير الخطاب الديني، كمية دار العمـو
قيـ التنمية في الخطاب الديني المعاصر، القاىرة، مركز  المعمومات،  (:ٕٔٔٓزايد، أحمد عبد العزيز ) (19)

 ودعـ اتخاذ القرار.
 (: الحضارة فريضة إسبلمية، القاىرة، مكتبة الشروؽ.ٕٔٓٓزقزوؽ، محمود حمدي ) (21)
 (: اإلنساف والقيـ في التصور اإلسبلمي، القاىرة، دار الرشاد.ٖٕٓٓزقزوؽ، محمود حمدي ) (21)
زقزوؽ، محمود حمدي )د.ت(: الخطاب الديني وثقافة األمؿ، حولية مركز البحوث والدراسات اإلسبلمية،  (22)

 (.ٔٔالسنة السادسة، العدد )
ـ، أسباب عدـ تفاعؿ المصميف مع خطبة الجمعة، مجمة ىدي ٜٕٓٓالسعيدات، إسماعيؿ محمد،  (23)

 .ٖٓٔ-ٜٛ، ص صٚ، العددٖ٘اإلسبلـ، األردف، المجمد
(: العولمة والخطاب اإلسبلمي المنشود في ظميا، مجمة جامعة النجاح ٕ٘ٓٓر الديف )الشاعر، ناص (24)

( ٜٔفمسطيف، المجمد ) –نابمس  –لؤلبحاث: )العمـو اإلنسانية( كمية الشريعة، جامعة  النجاح الوطنية 
 (.ٖالعد )

، مجمة ـ، خطبة الجمعة وشروط نجاحيا في ظؿ المتغيرات المعاصرةٕٛٓٓالشاعر، ناصر الديف،  (25)
 .ٜٗٛ -ٜٔ٘، ص صٖ، العددٕٕجامعة النجاح لؤلبحاث )العمـو اإلنسانية(، مجمد

ـ، المنيج األمثؿ لخطبة الجمعة، حولية كمية الدراسات اإلسبلمية والعربية ٕٔٓٓالشطي، بساـ خضر،  (26)
 .  ٖٙٗ-ٖ٘٘، ص صٜٔ، العدد ٔبالقاىرة) جامعة األزىر(، المجمد

الخطاب الديني بيف سمبية الجمود وضرورة التجديد، جامعة الكوفة، الشمري، رؤوؼ أحمد محمد )د.ت(:  (27)
 كمية الفقو، قسـ العقيدة والفكر اإلسبلمي.

(: التنمية مف منظور قرآني، "القرآف الكريـ والحضارة ٕٔٔٓالصافي، فتح الرحمف عبد اهلل محمد ) (28)
-ٕٓضارة اإلنسانية، في الفترة مف اإلنسانية"، أعماؿ المؤتمر العالمي لمقرآف الكريـ ودوره في بناء الح

، السوداف، جامعة إفريقيا العالمية. ٚٔ-٘ٔىػ، ٖٖٗٔمحـر  ٕٕ  ديسمبر، الخرطـو
 ىػ(: الخطاب الديني وكيؼ يكوف، ىدية مجمة األزىر لشير ربيع اآلخر.ٖٕٗٔطنطاوي، محمد سيد ) (29)
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في مصر، "تجديد (: دور الخطاب الديني في مواجية ظاىرة الفساد ٕٔٔٓعاشور، شفيؽ جبلؿ ) (31)
الخطاب الديني بيف الفكر الفمسفي واالجتماعي"، أعماؿ المؤتمر الدولي لكمية اآلداب، جامعة طنطا، 

 القاىرة، مصر العربية لمنشر والتوزيع.
ـ، الجمعة بيف إعداد الخطبة وثقافة الخطيب، مجمة الوعي اإلسبلمي، ٕٔٔٓعامر، عامر أحمد عمي،  (31)

 .ٕٚ، ص ٛٗ، السنةٔ٘٘سبلمية، الكويت، العدد وزارة األوقاؼ والشئوف اإل
(: لماذا الدعوة إلى خطاب إسبلمي معاصر؟، "اإلسبلـ وتطوير الخطاب ٕٕٓٓعبد السبلـ، جعفر ) (32)

 (، القاىرة، رابطة الجامعات اإلسبلمية.ٖالديني، سمسمة فكر المواجية )ج
، ماىيتو.. أىميتو، مجمة الوعي ىػ(: الخطاب الديني مف خبلؿ األحاديث النبويةٖٗٗٔعرابي، محمد ) (33)

.ٜٙ٘اإلسبلمي، العدد )  ( محـر
ـ، المضاميف التربوية في خطب ووصايا الرسوؿ صمى اهلل ٕٕٔٓعمر، منصور محمود أبو العدب،  (34)

 عميو وسمـ وتطبيقاتيا التربوية، رسالة دكتوراه غير منشورة، كمية التربية، جامعة األزىر بالقاىرة.
ـ، خطبة الجمعة بيف الواجب والواقع، رسالة ماجستير ٜٗٛٔراجي بف رجا،  العوفي، عبد الرحمف بف (35)

 غير منشورة، المعيد العالي لمدعوة اإلسبلمية، جامعة اإلماـ محمد بف سعود اإلسبلمية.
ـ، الفاعمية التربوية لخطبة الجمعة مف وجية نظر المصميف، ٜٜٔٔمحمد، محمد عبد الكريـ أحمد،  (36)

 ورة، كمية الشريعة والدراسات اإلسبلمية، جامعة اليرموؾ، األردف. رسالة ماجستير غير منش
 مسمـ، أبو الحسيف بف الحجاج )د.ت(: صحيح مسمـ، بيروت، دار إحياء التراث العربي. (37)
 .وؿ، بيروت، المكتبة العمميةالمصباح المنير، الجزء األ د.ت، المقري،أحمد بف محمد بف عمي،  (38)
درجة ممارسة الدور التربوي لمدعاة في محافظات غزة في ـ، ٕٔٔٓالنجار، كما سالـ خميؿ،  (39)

 ضوء المعايير اإلسبلمية، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية، الجامعة اإلسبلمية بغزة.
(، نوفمبر، ٜ(: القرآف وتحديث الخطاب الديني، مجمة فكر، العدد )ٕ٘ٔٓالنشار، مصطفي ) (41)

 يناير.
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