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  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

٢  

  تقدمي
 ملعايل الشيخ صالح بن عبد العزيز بن حممد آل الشيخ
 وزير الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد
 املرشف العام عىل مركز البحوث والدراسات اإلسالمية

هللا أفضل احلـمد وأكـمله، وأثني عليه أحسن الثناء وأمجله، وأصيل احلـمد 
وأسلم عىل خري خلقه، وأفضل رسله حممد بن عبد اهللا، وعىل آله وصحبه أمجعني، 

 : أما بعد
فإن من منن اهللا أن جعل هلذه األمة مواسم للخريات، تنال هبا أعىل الدرجات، 

ألجر، وتضع عن نفسها عظيم الوزر، ويكفر عنها السيئات، بأقل عمل تنال عظيم ا
 . فأعظم هبا من منة، وأكرم هبا من نعمة، وذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء

ومن تلك املواسم العظيمة، يوم اجلمعة الذي يكفي يف بيان فضله وعظيم شأنه 
خري يوم طلعت فيه الشمس يوم اجلمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل  { قول نبي األمة 

اجلنة، وفيه أهبط منها، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة ال يوافقها عبد مسلم يصلي يسأل 
  . )١( } اهللا فيها خريا إال أعطاه اهللا إياه

يه خطبة اجلمعة، فيها ومن املنن العظيمة يف هذا اليوم، أن رشع اهللا لعباده ف
ّيتعلم اجلاهل، ويتذكر النايس، ورتب عىل أدائها وحضورها األجر العظيم، والثواب 
اجلزيل، وألمهية هذا وجب عىل املكلف تعلم أحكام اجلمعة وخطبتها باجلملة، 

 علق هبا مع تقادم - كسائر العبادات -إلدراك فضلها واغتنام أجرها، فخطبة اجلمعة 
 . درت السنة، وأحيت البدعةالعهد أمور ك

                                         
، مالك ) ٢/٤٨٦(، أمحد ) ١٠٤٦(، أبو داود الصالة ) ١٤٣٠(، النسائي اجلمعة ) ٤٩١(الترمذي اجلمعة ) 1( 

  ). ٢٤٣(النداء للصالة 
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٣  

ُوقد كان ألئمة الدعوة اإلصالحية، منهج واضح يف خطبة اجلمعة، بني عىل 
السنة، وما درج عليه أهل العلم من أئمة السلف، فأبانوا عام ينبغي، وجيب توافره 
فيها، من احلرص عىل الوعظ والتذكري فيها، واالهتامم بأمر االعتقاد، وقراءة القرآن، 

ار منه، والدعاء ألئمة املسلمني باخلري والثبات، واإلجياز فيها، واحلرص ِواإلكث
عىل خمالفة أهل البدع فيها، بالرتيض عن األئمة اخللفاء الراشدين، والدعاء ملن 

 . واله اهللا األمر، يف أشياء وتفاصيل يطول ذكرها
كام  عىل مؤلف هذا املصنف أن وفقه لبيان أح- جل شأنه -وكان من فضل اهللا 

خطبة اجلمعة بدليل الكتاب والسنة، وبيان ما عليه أئمة السلف ومن تبعهم من أئمة 
 " خطبة اجلمعة وأحكامها الفقهية "الدعوة اإلصالحية وغريهم، ففي هذا املؤلف 

 بيان جلل أحكام اخلطبة، - وفقه اهللا -للدكـتور عبد العزيز بن حممد احلجيالن 
أشكر مركز البحوث والدراسات اإلسالمية بوزارة و. فشكر اهللا له جهده، ونفع به

الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد عىل اهتاممه هبذا املوضوع، 
 . وعنايته بإصدار هذا الكتاب املفيد

  .واحلمد هللا أوال وآخرا، وصىل اهللا عىل حممد رسوله وعبده وعىل آله وصحبه وسلم
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٤  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  املقدمة 

إن احلمد هللا، حنمده، ونستعينه، ونسـتغفره، ونعـوذ باهللا من شرور أنفسنا، 
وسيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مِضلَّ له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال 

  . اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله
}                       { )١( .  

}                                                   

                                                      

          { )٢(  .  

}                        

                  {  )٤( )٣( .  

  ... أما بعد
  {:  على هذه األمة عظيمة وكثرية-  تعاىل - فإن نعم اهللا            

                                         
  . ١٠٢: سورة آل عمران آية) 1 (
  . ١: سورة النساء آية) 2 (
  ). ٧١ ، ٧٠(سورة األحزاب ، اآليتان ) 3 (
 رواها عبد اهللا بن مسعود عن النيب وأخرجها أبو داود يف سننه اليت" خطبة احلاجة " هذه هي ما تسمى بـ ) 4 (

، وسكت عنه وقال ) ٢١١٨( ، احلديث رقم ٢٣٩ - ٢/٢٣٨ باب يف خطبة النكاح -يف كتاب النكاح 
 باب ما -، والترمذي يف سننه يف أبواب النكاح " بإسناد صحيح : " ٦/١٦٠النووي يف شرح صحيح مسلم 

 ، وعبد ٣٩٣ ، ١/٣٩٢، وأمحد يف مسنده " حديث حسن : "  وقال٢٨٦ - ٢/٢٨٥جاء يف خطبة النكاح 
، وابن ) ٢٠٢٠٦( ، احلديث رقم ١٦٣ - ١١/١٦٢ باب خطبة احلاجة -الرزاق يف مصنفه يف كتاب اجلامع 

  .  ، وغريهم٤/٣٨٣ باب ما قالوا يف خطبة النكاح -أيب شيبة يف مصنفه يف كتاب النكاح 
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٥  

         {  )١(ا عن  ومن أعظم النعم اليت اختص ا دين اإلسالم ومتيز 

 موعظة أسبوعية عامة، -  أي اخلطبة - غريه من األديان اجلمعة وخطبتها، فهي 
-  جل وعال - توقظ القلوب الغافلة، وتشحذ اهلمم العالية، وتصل النفوس خبالقها 

، لتعبد را على علم وبصرية حىت يأتيها اليقني، كل ذلك وغريه من الفوائد 
  . ا يدل على أمهيتها، واحلاجة إىل العناية التامة االكثرية إمن

وإمنا تتحقق هذه الفوائد وغريها إذا توفر للخطيب ما هو مطلوب من الشروط 
 من األمور احملرمة واملبتدعة، - تعاىل -واألركان والسنن، وخلت مما مل يشرعه اهللا 

  . مة وأصحابه، والسلف الصاحل من هذه األفكانت وفق هدي النيب 
وقد كنت أفكر يف الكتابة يف هذا املوضوع من الناحية الفقهية منذ وقت بعيد، ملا 
أرى من أمهيته، وحاجة الناس إىل معرفة أحكامه معرفة تامة مبنية على حبث علمي دقيق 

 يل فسحة - تعاىل -وعميق كما أسلفت، ولكن الشواغل أدت إىل التأخري حىت يسر اهللا 
  . مد أوال وآخرا، وظاهر، وباطنامن الوقت، فله احل

  : اليت دفعتين للكتابة يف هذا املوضوع فيما يليأبرز األسباب وتتلخص 
  .  أمهية خطبة اجلمعة الكبرية كما أسلفت-١
 من حبث علمي يتناول خطبة اجلمعة - حسب علمي حني الكتابة - خلو الساحة -٢

 القيام به، جامعا أقوال الفقهاء وأحكامها من الناحية الفقهية بدقة وعمق، فرغبت يف
واملوجود إما . وأدلتها واملناقشات الواردة عليها، ومنتهيا إىل الترجيح املبين على قوة األدلة

حبوث تتناول اخلطبة من اجلانب الدعوي، أو األديب، أو التارخيي، أو تنبيهات وتوجيهات 
ا البحث املتواضع يف هذا موجزة حول بعض األخطاء، أو حنو ذلك، فأردت املشاركة ذ

  . اال
 ما حيتمله مقتضى عملي، حيث أقوم بإلقاء خطبة اجلمعة بصفيت إماما احتياطيا، -٣

                                         
  ). ٣٤(زء من اآلية رقم سورة إبراهيم ، ج) 1 (
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٦  

  . فأردت معرفة أحكامها معرفة مبنية على البحث والتمحيص، وإفادة إخواين املسلمني ا
  حصول بعض النواقص واألخطاء من بعض اخلطباء، نتيجة عدم اإلملام ببعض-٤

  . األحكام الفقهية للخطبة، مما قلل من االستفادة منها مع أمهيتها كما أسلفت
وبعد القراءة حول املوضوع، وتتبع ما وقع يف يدي مما كتب عن اخلطبة من خمتلف 
اجلوانب، واستشارة بعض مشاخيي، وزمالئي من األساتذة، وطالب العلم عقدت العزم 

خطبة اجلمعة وأحكامها [كتابة يف هذا املوضوع  ومستعينا به يف المتوكال على اهللا 
  ]. الفقهية 
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٧  

  : منهج البحث
  : وسلكت يف هذا البحث املنهج العلمي املتعارف عليه وذلك حسب النقاط التالية

 اقتصرت على ما يدخل حتت العنوان دخوال ظاهرا، وهو ما يتعلق بذات اخلطبة -١
 إال ما رأيت أنه قد يتعلق باخلطيب يف واخلطيب من األحكام، دون ما يتعلق باحلاضرين

بعض األحيان كالكالم حال اخلطبة وحنوه، وذلك حرصا على احملافظة على مقصود 
  . العنوان، وعدم تشعب املوضوع تشعبا جير إىل اخلروج عن مقتضى عنوانه

مفردا وأقصد اخلطبتني معا غالبا ما مل تدل قرينة الكالم " اخلطبة "  أعرب بلفظ -٢
  . قصد أحدمها، وذلك اتباعا لعامة الفقهاءعلى 
 ذكرت الشروط واألركان والسنن املختلف فيها يف أماكنها حسب ما ترجح -٣

 واملوعظة، وقراءة آية، احلمد، والصالة على رسول اهللا : لدي ما عدا األركان األربعة
  . شهرتهفقد ذكرا أركانا وإن مل أرجح ذلك يف مجيعها، لكثرة من قال بركنيتها و

 احلنفي، - اقتصرت على ذكر أقوال أصحاب املذاهب الفقهية األربعة املشهورة -٤
 ومذهب ابن حزم يف بعض األحيان، - حسب املستطاع -واملالكي، والشافعي، واحلنبلي 

وقد أذكر أقوال السلف إذا خالفت املذاهب األربعة، وإذا مل أجد ملذهب قوال يف مسألة 
  . م وجوده، بل أسكت، تالفيا للتكرار واإلطالةفإين ال أشري إىل عد

 رتبت أقوال الفقهاء حسب القوة، فقدمت القول الذي ظهر يل رجحانه وأخرت -٥
 أوضح للقارئ، ويغين عن تكرار بعض األدلة - فيما يظهر يل -الضعيف لكون ذلك 

  . وأنسب للبحث
ذهب احلنفي، مث  رتبت املذاهب داخل القول حسب الترتيب الزمين، فقدمت امل-٦

  . املالكي، مث الشافعي، مث احلنبلي، مث ابن حزم
 اعتمدت يف نسبة القول للمذهب على أمهات كتب أصحابه إال إذا مل أطلع على -٧

قول صريح هلم يف املسألة فإين أحاول أن أستنتج ذلك ولو مل يكن صرحيا، أو أبينه على 
  .  كتبه كتب املذهب إال إذا تعذر ذلك منقول آخر هلم إن ظهر يل ذلك، وال أوثقه من غري
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٨  

 اكتفيت يف توثيق كل مذهب باإلحالة على بعض كتبه، وقد أنقل بعض النقول -٨
إذا رأيت أن املقام يتطلب ذلك لتوضيح القول، أو أن الكالم جيد يف حترير املسألة، أو أن 

 رمحهما اهللا -ن القيم صاحبه من املعروفني بالتحقيق كشيخ اإلسالم ابن تيمية، وتلميذه اب
  .  أو حنو ذلك-

 جت يف ترتيب املسائل بتقدمي األقوال، مث ذكر األدلة لكل قول، مقدما األدلة -٩
، مث املعقول، وأتبعت كل - رضي اهللا عنهم -من الكتاب، مث السنة، مث آثار الصحابة 

 - فيما يظهر يل - دليل مبا يتعلق به من مناقشة وإجابة عنها وحنو ذلك ألن هذه الطريقة
  . أوضح للقارئ، وأبعد عن انقطاع تفكريه

 إال ما مل - حسب ما ظهر يل - استدللت لألقوال اليت مل أعثر على أدلة هلا -١٠
  . يتبني يل فيه دليل

 وجهت االستدالل بكل دليل نقلي من خالل كالم أهل العلم إذا اطلعت على -١١
  . ن واضح الداللةكالم هلم فيه، وإال وجهته ما مل يك

 ناقشت ما ورد عليه مناقشة من األدلة من خالل كالم أهل العلم عليه، مصدرا -١٢
، وما مل أطلع على كالم هلم عليه ناقشته حسب ما ظهر يل مصدرا "نوقش " ذلك بلفظ 
  ". يناقش " ذلك بلفظ 

را ذلك كما أجبت عما ميكن اإلجابة عنه منها من خالل كالم أهل العلم، مصد
  ". يجاب " وإال أجبت عنه حسب ما ظهر يل، مصدرا ذلك بلفظ " أجيب " بلفظ 

 بعد استعراض األقوال واألدلة واملناقشات واإلجابات أعمل على التوفيق إن -١٣
أمكن إعماال لألدلة، فإن تعذر عمدت إىل الترجيح بناًء على قوة األدلة، وسالمتها من 

 مع قواعد الشريعة ومقاصدها العامة، معتمدا يف صيغة الترجيح املناقشات، ومبا يتمشى
  . على قوة الدليل ووضوحه

 بذكر السورة - تعاىل - عزوت اآليات القرآنية إىل مواضعها من كتاب اهللا -١٤
  . ورقم اآلية



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

٩  

 خرجت األحاديث من كتب السنة املعروفة، وما كان منها يف الصحيحني أو -١٥
 بتخرجيه منهما، ومل أتعرض للكالم على احلكم عليه؛ لالتفاق على صحة أحدمها اكتفيت

ما ورد فيهما أو يف أحدمها، وما مل يكن كذلك خرجته مما ورد فيه من كتب السنة 
حسب املستطاع مع بيان درجته نقال عن أصحاب هذا الفن، ومل أترك إال ما مل أعثر على 

  .  أبني من ذكره من الفقهاء، وهي قليلةكالم عنه، وما مل أعثر عليه يف كتب السنة
 خرجت اآلثار من كتب اآلثار املعروفة مع احلكم عليها من خالل كالم أهل -١٦

العلم عليها، ومل أترك إال ما مل أعثر على كالم حوله، وما مل أعثر عليه يف كتب اآلثار 
  . أبني من ذكره من الفقهاء، وهي قليلة

واآلثار الضعيفة إال ما ظهر يل االعتماد عليه يف  جتنبت ذكر األحاديث -١٧
  . االستدالل مب يكون أكثر من قال بالقول يستدل به، مع بيان ضعفه

 عرفت الكلمات واأللفاظ الغريبة الواردة يف بعض األحاديث واآلثار وكالم -١٨
  . الفقهاء من كتب اللغة والغريب، والشروح

 واألئمة األربعة بترمجة موجزة، حيث رأيت أن  ترمجت ملا سوى اخللفاء األربعة-١٩
  . الشهرة أمر نسيب غري منضبط

   )١(خطة البحث 
  : سرت يف هذا البحث حسب اخلطة التالية

  . قسمت البحث إىل مقدمة ومخسة فصول، وخامتة
 تشتمل على االفتتاحية، واألسباب الدافعة لبحث املوضوع، ومنهج البحث، :املقدمة

  . وخطته
  .  تعريف اخلطبة واجلمعة، وحكم خطبة اجلمعة:صل األولالف

  : وفيه ثالثة مباحث
                                         

اقتصرت على ذكر الفصول واملباحث واملطالب حتاشيا لإلطالة ، واكتفاء بورود ما سوى ذلك يف ثنايا البحث ) 1 (
  . ، ويف فهرس املوضوعات
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١٠  

  .  تعريف اخلطبة، واجلمعة وتسميتها بذلك:املبحث األول
  : وفيه مطلبان
  . تعريف اخلطبة: املطلب األول
  . تعريف اجلمعة وتسميتها بذلك: املطلب الثاين
  .  حكم خطبة اجلمعة:املبحث الثاين

   هل الشرط خطبة واحدة، أو خطبتان؟ :املبحث الثالث
  .  شروط خطبة اجلمعة:الفصل الثاين

  : وفيه مثانية مباحث
  .  النية:املبحث األول
  .  حضور العدد الذي تنعقد به اجلمعة:املبحث الثاين

  : وفيه متهيد، ومطلبان
  . يف أقوال الفقهاء يف العدد الذي تنعقد به اجلمعة إمجاال: التمهيد

  . اشتراط العدد الذي تنعقد به اجلمعة للخطبة: لاملطلب األو
  . استمرار احلضور حىت اية اخلطبة: املطلب الثاين

  . أن تكون بعد دخول وقت اجلمعة: املبحث الثالث
  . تقدميها على الصالة: املبحث الرابع

  . القيام: املبحث اخلامس
  . اجلهر: املبحث السادس
  . يةكوا باللغة العرب: املبحث السابع
  . املواالة: املبحث الثامن

  : وفيه متهيد، ومطلبان
  . التمهيد يف معىن املواالة، وضابطها هنا

  . املواالة بني أجزاء اخلطبة: املطلب األول



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

١١  

  . املواالة بني اخلطبة والصالة: املطلب الثاين
  . أركان خطبة اجلمعة: الفصل الثالث

  : وفيه متهيد، وستة مباحث
  . ف الفقهاء يف وجوب توفر أركان يف اخلطبة إمجاالوفيه خال: التمهيد

  . - تعاىل -محد اهللا : املبحث األول
  . الصالة على النيب : املبحث الثاين

  . املوعظة: املبحث الثالث
  . قراءة شيء من القرآن: املبحث الرابع

  : وفيه ثالثة مطالب
  . حكم قراءة شيء من القرآن يف اخلطبة: املطلب األول

  . أقل مقدار للقراءة:  الثايناملطلب
  . قراءة ما فيه سجود تالوة يف اخلطبة، والسجود له: املطلب الثالث

  . حكم ترتيب هذه األركان عند من قال ا: املبحث اخلامس
  . اإلتيان ذه األركان يف كل خطبة من اخلطبتني عند من قال ا: املبحث السادس

  . سنن خطبة اجلمعة: الفصل الرابع
  : يه مبحثانوف

  . السنن هلا: املبحث األول
  : وفيه أحد عشر مطلبا

  . الطهارة: املطلب األول
  . ستر العورة، وإزالة النجاسة: املطلب الثاين

  . التجمل: املطلب الثالث
  . أن تكون على منرب أو موضع عال: املطلب الرابع

  . استقبال اخلطيب للناس: املطلب اخلامس



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

١٢  

  . ل الناس للخطيباستقبا: املطلب السادس
  . السالم على الناس: املطلب السابع
  . اجللوس على املنرب حىت يفرغ املؤذن: املطلب الثامن
  . االعتماد على قوس أو عصا أو سيف أو حنوها: املطلب التاسع
  . رفع الصوت ا زيادة على القدر الواجب: املطلب العاشر

  . اجللسة بني اخلطبتني: املطلب احلادي عشر
  . السنن يف خطبة اجلمعة: بحث الثاينامل

  : وفيه ستة مطالب
  . تقصريها: املطلب األول
  . أن تكون فصيحة بليغة مؤثرة مرتبة: املطلب الثاين

  . فيها) ق(قراءة سورة : املطلب الثالث
  . الدعاء للمسلمني يف اخلطبة الثانية: املطلب الرابع

  . يف اخلطبة الثانيةالدعاء لوالة أمور املسلمني : املطلب اخلامس
  . ختم اخلطبة الثانية باالستغفار: املطلب السادس
  . مسائل متفرقة يف خطبة اجلمعة: الفصل اخلامس

  : وفيه ثالثة عشر مبحثا
  . التقصري يف إعدادها، باالعتماد على خطب مدونة قدميا، وحنو ذلك: ث األولحاملب

  . إخراجها عن مقصودها الشرعي: املبحث الثاين
  . صالة اخلطيب حتية املسجد بعد دخوله وقبل صعود املنرب: بحث الثالثامل

  . دعاء اخلطيب عند صعود املنرب وقبل جلوسه حال األذان: املبحث الرابع
  . اخلطبة من صحيفة: املبحث اخلامس
  . السالم فيها: املبحث السادس

  : وفيه مطلبان



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

١٣  

  . حكم الكالم يف اخلطبة: املطلب األول
  . وقت املنع من الكالم يف اخلطبة: يناملطلب الثا

  . الدق بالسيف على املنرب: املبحث السابع
  . إشارة اخلطيب يف أثنائها: املبحث الثامن
  . التفات اخلطيب ميينا ومشاال يف أثنائها: املبحث التاسع
، "ادعو اهللا وأنتم موقنون باإلجابة : " قول اخلطيب يف آخر األوىل: املبحث العاشر

  . لك، واملداومة عليهوحنو ذ
  . املبالغة قي اإلسراع يف الثانية، وخفض الصوت ا: املبحث احلادي عشر
  . رفع اليدين حال الدعاء يف اخلطبة: املبحث الثاين عشر

   {: -  تعاىل - ختم الثانية بقوله : املبحث الثالث عشر         

              { )واملداومة على ذلك.... )١ .  

  . وتشتمل على أهم النتائج اليت توصلت إليها: اخلامتة
مث ذيلت البحث بفهارس شاملة تتيح للمطلع سهولة الرجوع إىل ما يريد واالستفادة 

  : منه، وهي كما يلي
  .  اآليات القرآنيةفهرس: أوال
  . فهرس األحاديث النبوية: ثانيا
  . فهرس اآلثار: ثالثا
  . فهرس األعالم: رابعا

  . فهرس املصادر واملراجع: خامسا
  . فهرس املوضوعات: سادسا

 يف اإلملام باملوضوع ومجع أطرافه، معتذرا - قدر املستطاع -هذا وقد بذلت جهدي 

                                         
  . ٩٠: سورة النحل آية) 1 (



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

١٤  

 أو خطأ أو زلة قلم؛ ألن قدرة البشر حمدودة، فقد للقارئ الكرمي عما حصل فيه من نقص
 صلوات اهللا وسالمه عليهم -جبلوا على النقص، إذ الكمال هللا وحده، والعصمة لرسله 

  . -أمجعني 
 وأشكره على نعمه العظيمة، وأسأله املزيد من فضله، وأن ويف اخلتام أمحد اهللا 

الذي ينتفع به يف حيايت وبعد وفايت، جيعل هذا العمل خالصا لوجهه الكرمي، ومن العلم 
وأرجو من إخواين طالب العلم واخلطباء الذين يطلعون عليه إبداء ما يرونه من توجيهات 

 من وراء - تعاىل -ومالحظات لتالفيها مستقبال، فاملرء قليل بنفسه كثري بإخوانه، واهللا 
د وآله وأصحابه أمجعني القصد، وهو حسيب ونعم الوكيل، وصلى اهللا وسلم على نبينا حمم

  . ومن اهتدى ديه ومتسك بسنته إىل يوم الدين
  كتبه

  احلجيالن  عبد العزيز بن حممد بن عبد اهللا/د
  



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

١٥  

  الفصل األول
  تعريف اخلطبة واجلمعة، وحكم خطبة اجلمعة 

  : وفيه ثالث مباحث
  . تعريف اخلطبة، واجلمعة وتسميتها بذلك: املبحث األول
  . كم خطبة اجلمعةح: املبحث الثاين

  هل الشرط خطبة واحدة، أو خطبتان؟ : املبحث الثالث



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

١٦  

  املبحث األول
  تعريف اخلطبة، واجلمعة وتسميتها بذلك 

  : وفيه مطلبان
  . تعريف اخلطبة: املطلب األول
  . تعريف اجلمعة، وتسميتها بذلك: املطلب الثاين

  املطلب األول
   تعريف اخلطبة

  : تعريفها يف اللغة: أوال
 -خطَب على املنرب خطْبة : هي بضم اخلاء، وهي ما يقال على املنرب، يقال: اخلُطْبةُ
  .  فهي طلب نكاح املرأة- بكسر اخلاء - وخطَابة، وأما ِخطْبة -بضم اخلاء 

من اخلطب، وهو األمر العظيم؛ ألم كانوا ال : وهي مشتقة من املخاطبة، وقيل
  . جيعلوا إال عنده

واخلطبة مصدر اخلطيب، وهو خيطب املرأة وخيِطبها ِخطبة : "  ذيب اللغةقال يف
والذي قال الليث أن اخلطبة مصدر اخلطيب ال جيوز إال على وجه : قلت... وِخطِّيىب

واحد، وهو أن اخلُطبة اسم للكالم الذي يتكلم به اخلطيب، فيوضع موضع املصدر، 
  . )١(ان خيطبها فالنٌ ِخطْب فالنة، إذا ك: والعرب تقول

وخطَب اخلاطب على اِملنبر خطابة بالفتح، وخطبة بالضم، : "... وقال يف القاموس
وذلك الكالم خطبة أيضا، أو هي الكالم املنثور املُسجع وحنوه، ورجل خِطيب حسن 

  . )٢(" اخلُطبة بالضم 
با، وخطب على املنرب خاطَبه بالسالم مخاطَبة وِخطَا: "  وقال يف خمتار الصحاح-
 خيْطُب - بكسر اخلاء - وخطَابة، وخطَب املرأة يف النكاح ِخطْبة - بضم اخلاء -خطْبة 

                                         
  . ٧/٢٤٦" خطب " ذيب اللغة األزهري ، مادة ) 1 (
  . ١/٦٥ "خطب " القاموس احمليط ، مادة ) 2 (



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

١٧  

  . )١(" بضم اخلاء فيهما، واختطَب أيضا فيهما، وخطُب من باب ظَرف صار خطيبا 
وسامع، ومنه خاطَبه مخاطَبة وِخطَابا، وهو الكالم بني متكلم : " وقال يف املصباح

خطَب :  باختالف معنيني، فيقال يف املوعظة- بضم اخلاء وكسرها -اشتقاق اخلُطبة 
ومجعها ... ، وهي فُعلة مبعىن مفعولة- بالضم -القوم وعليهم من باب قتل، خطبة 

خطب، وهو خطيب القوم إذا كان هو املتكلم عنهم، وخطَب املرأة إىل القوم إذا طلب أن 
  . )٢(..... - بالكسر -هم، واختطبها، واالسم اِخلطْبة يتزوج من

وأما اخلُطْبة فاشتقاقها من املُخاطبة، وال تكون املخاطبة إال : " وقال يف حلية الفقهاء
إمنا مسيت اخلُطبة ألم كانوا ال : بالكالم بني املُخاطَبني، وكذلك ِخطْبة النكاح، وقال قوم

  . )٣(" مر العظيم، فلهذا مسيت خطْبة جيعلوا إال يف اخلَطْب واأل
  : تعريفها يف االصطالح: ثانيا

  . )٤(الكالم املؤلف املُتضمن وعظا وإبالغا : عرفها بعضهم بأا
  . ولكن هذا فيه إمجال

إا قياس مركب من مقدمات مقبولة أو مظنونة، : وأوضح منه تعريف من قال
الناس فيما ينفعهم من أمور معاشهم من شخص معتقد فيه، والغرض منها ترغيب 

  . )٥(ومعادهم 
بأا فن من فنون الكالم، يقصد به التأثري يف : وعرف بعض املعاصرين اخلطابة
  . )٦(اجلمهور عن طريق السمع والبصر معا 

  . وكل هذه التعريفات وحنوها تدور حول التعريف باخلطبة عموما، ومعناها متقارب

                                         
  ). ٧٦(ص " خطب " خمتار الصحاح ، مادة ) 1 (
  . ١/١٧٣" خطب " املصباح املنري للفيومي ، مادة ) 2 (
  ). ٨٧(حلية الفقهاء البن فارس ص ) 3 (
  ). ٨٥ - ٨٤(للنووي ص " لغة الفقهاء " حترير ألفاظ التنبيه ، أو املسمى بـ ) 4 (
  ). ٩٩(التعريفات للجرجاين ص ) 5 (
  ). ١١(طابة يف اإلسالم للدكتور مصلح سيد بيومي ص اخل) 6 (



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

١٨  

 فيما بني يدي - صها فلم أطلع على تعريف صريح هلا وأما خطبة اجلمعة خبصو
 لعلهم تركوا ذلك لوضوحها عندهم، وقد جاء يف بدائع - من كتب الفقهاء 

واخلطبة يف املتعارف : " الصنائع يف معرض كالمه على أحكام خطبة اجلمعة قوله
اء  والدعاسم ملا يشتمل على حتميد اهللا والثناء عليه، والصالة على رسول اهللا 

  . )١(" للمسلمني، والوعظ والتذكري هلم 
وهذا بيان ملعناها حسب املتعارف عليه، وليس تعريفا دقيقا تتوفر فيه الشروط املعتربة 

  . عند األصوليني
ولكن بعد تأمل ما تقدم ذكره من التعريف اللغوي والتعاريف األخرى، وبناًء على ما 

ما يلقى من الكالم املتوايل الواعظ : ريبيا بأاترجح يف أحكامها ميكن أن أعرفها تعريفا تق
باللغة العربية قبيل صالة اجلمعة بعد دخول وقتها بنية جهرا قياما مع القدرة على عدد 

  . يتحقق م املقصود

                                         
  . ١/٢٦٢بدائع الصنائع) 1 (



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

١٩  

  املطلب الثاين
  تعريف اجلمعة وتسميتها بذلك 

 واملشهور الضم، وبه اجلُمعة، واجلُمعة، واجلُمعة،: هي بضم امليم وإسكاا وفتحها
  {: قُرئ يف السبع يف قول اهللا تعاىل          

    {  )قال واإلسكان ختفيف منه، ووجه)١ا جتمع الناس كما يمزة، :  الفتح بأه

  . وضحكة للمكثرين من ذلك، والفتح لغة بين عقَيل، ويجمع على جمعات وجمع
واألصل فيها التخفيف جمعة فمن ثقل أتبع الضمة الضمة، : "... قال يف لسان العرب

معة لغة بين عقَيل، ولو يوم اجلُ: ومن خفف فعلى األصل، والقراء قرءوا بالتثقيل، ويقال
اجلُمعة ذهبوا ا إىل صفة اليوم أنه جيمع الناس : والذين قالوا: قُرئ ا كان صوابا، قال

ويجمع على ... رجل همزة لُمزة ضحكة، وهو اجلُمعة، واجلُمعة واجلُمعة: كما يقال
واجلُمعة ألا جتمع الناس كثريا كما اجلُمعة على ختفيف اجلُمعة، : جمعات، وجمع، وقيل

  . )٢(..... رجل لُعنة يكثر لعن الناس، ورجل ضحكة يكثر الضحك: قالوا
ويوم اجلُمعة بسكون امليم وضمها يوم العروبة، : " وقال يف خمتار الصحاح

ويجمع على جمعات وجمع، واملسجد اجلامع، وإن شئت قلت مسجد اجلامع 
حق اليقني، واحلق اليقني، مبعىن مسجد اليوم اجلامع، وحق : كقولكباإلضافة، 

  . )٣(" الشيء اليقني، ألن إضافة الشيء إىل نفسه ال جتوز إال على هذا التقدير 
اجلُمعة بضم امليم وإسكاا وفتحها، حكاها الفراء : " وقال يف حترير ألفاظ التنبيه

ن يقال ليوم اجلمعة يف اجلاهلية العروبة، والواحدي، سميت بذلك الجتماع الناس، وكا
  . )٤(" ومجعها جمعات وجمع 

                                         
  ). ٩(سورة اجلمعة ، جزء من اآلية ) 1 (
  . ٨/٥٨" مجع " لسان العرب ، مادة ) 2 (
  ). ٤٧(ص " مجع " خمتار الصحاح ، مادة ) 3 (
  . ٤/٤٨٢، وينظر أيضا اموع له ) ٨٤(حترير ألفاظ التنبيه للنووي ص ) 4 (



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

٢٠  

  :  تسميتها وسببها-
كما تقدم يف النقول " يوم العروبة " يقال إن هذا اليوم كان يسمى يف اجلاهلية بـ 

يوم اجلمعة "  مث سمي قبيل اإلسالم بـ )٢( ونقل ابن حجر االتفاق على ذلك )١(السابقة 
:  بن لؤي، فكانت قريش جتمع إليه فيه، فيخطبهم ويعظهم، وقيل)٣( مساه بذلك كعب ،"

  . )٤(" مل يسم بيوم اجلمعة إال بعد اإلسالم 
  : وأما سبب التسمية فتعددت األقوال فيه

 عليه السالم، ويستدلون مبا روي - مجع فيه خلق آدم - تعاىل -ألن اهللا :  فقيل-
ألن فيها طُبعت طينة  {: ألي شيء سمي يوم اجلمعة؟ قال:  أنه قيل لهعن النيب 

أبيك آدم، وفيها الصعقة والبعثة، وفيها البطشة، ويف آخر ثالث ساعات منها ساعة من 
  . )٦( )٥( } دعا اهللا فيها استجيب له

  . )٨( ونيل االوطار )٧(وصحح هذا القول يف فتح الباري 

                                         
 ، واإلنصاف ٢/٣٥٣ ، وفتح الباري ١٨/٩٧ ، واجلامع ألحكام القرآن للقرطيب ٥/٤٥احمللى : وينظر أيضا) 1 (

  . ٣/٢٢٢ ، ونيل األوطار ٢/٣٦٤
  . ٢/٣٥٣فتح الباري ) 2 (
هو كعب بن لؤي بن غالب ، من قريش ، من عدنان ، يكىن بأيب هصيص ، من سلسلة النسب النبوي ، ومن ) 3 (

رز خطباء اجلاهلية ، كان عظيم القدر عند العرب حىت أرخوا بوفاته إىل عام الفيل ، أول من سن االجتماع أب
الكامل البن األثري : ينظر( . قبل اهلجرة١٨٣، تويف سنة " يوم العروبة " يوم اجلمعة الذي كان يسمى بـ 

  ). ٢/١٨٥ ، وتاريخ الطربي ٢/٩
  . بقةتنظر املراجع يف الصفحة السا) 4 (
  ). ٢/٣١١(أمحد ) 5 (
ذكره : " ٢/٣٥٣ من حديث أيب هريرة وقال ابن حجر يف فتح الباري ٢/٣١١أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده ) 6 (

، وقال األرنؤوط يف خترجيه يف هامش زاد " ابن أيب حامت موقوفا بإسناد قوي ، وأمحد مرفوعا بإسناد ضعيف 
، " ضالة ، وهو ضعيف وعلي بن أيب طلحة مل يسمع من أيب هريرة ويف سنده الفرج بن ف: " ١/٣٩٢املعاد 

  .  يف هذا اليوم يف عدد من األحاديث يف السنن وغريها- عليه السالم -وقد جاء خلق آدم 
  . ٢/٣٥٣فتح الباري ) 7 (
  . ٣/٢٢٢نيل االوطار ) 8 (



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

٢١  

  . )١(الجتماع الناس فيها يف املكان اجلامع لصالم :  فقيل-
  .  مجع فيه آدم مع حواء يف األرض- تعاىل -ألن اهللا :  وقيل-
  . )٢(ملا جمع فيه من اخلري :  وقيل-

  . وقيل غري ذلك
لة االسم، وبعضها مستند إىل أحاديث مل تثبت، وهذه األقوال بعضها مأخوذ من دال

  . وال مانع أن تكون كل هذه األشياء سببا للتسمية، واهللا أعلم

                                         
  . وجزم به ابن حزم يف احمللى) 1 (
 ، واإلنصاف ٢/٣٥٣ ، وفتح الباري ١٨/٩٧جلامع ألحكام القرآن للقرطيب ا: تنظر هذه األقوال وغريها يف) 2 (

  . ٢٢٣ - ٣/٢٢٢ ، ونيل األوطار ٢١ - ٢/٢٠ ، وكشاف القناع ٢/٣٦٤



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

٢٢  

  ملبحث الثاينا
  حكم خطبة اجلمعة

اختلف الفقهاء يف حكم اخلطبة لصالة اجلمعة هل هي شرط هلا فال تصح بدوا، أو 
  : سنة فتصح الصالة بدون خطبة؟ وذلك على قولني

  . أن اخلطبة شرط للجمعة:  األولالقول
 )٣( والشافعية )٢( ومجهور املالكية وهو الصحيح عندهم )١(وذا قال احلنفية 

  . )٤(واحلنابلة 
فهو مذهب الفقهاء كافة إال احلسن البصري فإنه شذ عن اإلمجاع : " قال يف احلاوي

  . )٥(" إا ليست واجبة : وقال
وال نعلم ... اخلطبة شرط يف اجلمعة ال تصح بدواومجلة ذلك أن : " وقال يف املغين

  . )٦(" فيه خمالفا إال احلسن 

                                         
 ٢١٩ /١ ، وتبيني احلقائق ١/٢٦٢ ، وبدائع الصنائع ١/٨٣ واهلداية للمرغيناين ٢٤ - ٢/٢٣املبسوط : ينظر) 1 (

  . ١/١٤٦ والفتاوى اهلندية -
، ) ٨٦( ، والقوانني الفقهية ص ١/١٦٠ ، وبداية اتهد ١/٢٣١ ، والتفريع ١/١٣١اإلشراف : ينظر) 2 (

  . ١/٣٠٦والفواكه الدواين 
 ، ومغين ٢/٢٤ ، وروضة الطالبني ٥١٤ ، ٤/٥١٣ ، واموع ١/٦٣ ، والوجيز ٢/٢٧٦ينظر حلية العلماء ) 3 (

  . ١/٢٨٥احملتاج 
 ، والفروع ١٧١ - ٣/١٧٠ ، واملغين ٢/١٧٣ ، وشرح الزركشي ١/٥٢طاب اهلداية أليب اخل: ينظر) 4 (

  . ٢/٣٨٦ ، واإلنصاف ١/١٤٦ ، واحملرر ٢/١٠٩
  . ٣/٤٤احلاوي ) 5 (
  . ١٧١ - ٣/١٧٠املغين ) 6 (



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

٢٣  

  . أن اخلطبة سنة للجمعة: القول الثاين
  . )٢( )١(وبه قال احلسن البصري 

  . )٣(وهو مروي عن اإلمام مالك، وبه قال بعض أصحابه 
  . )٥( )٤(وبه قال ابن حزم 

  : األدلة
  : أدلة أصحاب القول األول

  : ستدل أصحاب القول األول بأدلة من الكتاب، والسنة، وآثار الصحابة والتابعنيا
  : من الكتاب: أوال
  {: - سبحانه وتعاىل - قول اهللا -١            

                      { ٦(  اآلية( .  

اخلطبة، : فمنهم من قال: وقد اختلف السلف يف املراد بذكر اهللا فيها على قولني

                                         
هو احلسن بن يسار البصري ، يكىن بأيب سعيد ، من كبار فقهاء التابعني ، ولد لسنتني بقيتا من خالفة عمر ، ) 1 (

طبقات ابن : ينظر. (هـ١٢٠شيخ أهل البصرة ، وكان يرسل ويدلس ، تويف سنة :  عنه سليمان التيميقال
  ). ٢/١٦٣ ، وذيب التهذيب ٧/١٥٦سعد 

 ٤/٥١٤ ، النووي يف اموع ٣/٤٤ ، واملاوردي يف احلاوي ٣/١٧١وممن نقل ذلك عنه ابن قدامة يف املغين ) 2 (
من مل خيطب : "  قوله٥/٩٥ ، وأخرج عنه ابن حزم يف احمللى ١٨/١١٤رآن ، والقرطيب يف اجلامع ألحكام الق

  ". يوم اجلمعة صلى ركعتني على كل حال 
 ، واجلامع ألحكام القرآن للقرطيب ٤/١٨٠٥ ، وأحكام القرآن البن العريب ١/١٣١اإلشراف : ينظر) 3 (

١٨/١١٤ .  
يب حممد ، أحد أئمة الظاهرية ، كان ذكيا حافظا ، هو علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي ، يكىن بأ) 4 (

أمجع أهل األندلس لعلوم اإلسالم : " وكان شافعي املذهب فانتقل إىل القول بالظاهر ، قال عنه صاعد بن أمحد
 ، ٣/١١٤٦تذكرة احلفاظ : ينظر. ( هـ٤٥٦احمللى ، ومراتب اإلمجاع ، تويف سنة : ، له مصنفات منها" 

  ). ٣/٢٩٩وشذرات الذهب 
  . ٥/٥٧احمللى ) 5 (
  ). ٩(سورة اجلمعة ، جزء من آية رقم ) 6 (



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

٢٤  

  . )٣( أا تشمل اجلميع )٢( وصحح ابن العريب )١(الصالة : ومنهم من قال
  : ى القول بأن املراد اخلطبة تدل على وجوا من وجهنيفعل

ال إىل إأنه أمر بالسعي إليها، واألصل يف األمر الوجوب، والسعي الواجب ال يكون : األول
  . )٤(واجب 

 أمر بترك البيع عند النداء هلا، أي أن البيع حيرم يف ذلك الوقت، أن اهللا : الثاين
  . )٥(، ألن املستحب ال حيرم املباح فتحرميها للبيع دليل على وجوا

وعلى القول بأن املراد الصالة فإن اخلطبة من الصالة، والعبد يكون ذاكرا هللا بفعله 
  . )٦(كما يكون مسبحا هللا بفعله 

 }   قول اهللا -  ٢                                       {  

  . )٧(اآلية 
 ذمهم على االنفضاض وترك اخلطبة، والواجب هو - تعاىل -أن اهللا : وجه الداللة

  . )٨(الذي يذم تاركه شرعا 
  : من السنة: ثانيا

                                         
 ، والقرطيب يف اجلامع ٤/١٨٠٥ ، وابن العريب يف أحكام القرآن ٦٦ - ٢٨/٦٥ذكر ذلك الطربي يف تفسريه ) 1 (

  .  ، وغريهم١٨/١٠٧ألحكام القرآن 
ي ، املعروف بابن العريب ، دخل بغداد ومسع ا ، هو حممد بن عبد اهللا بن حممد املعافري ، األندلسي ، املالك) 2 (

أحكام : ولقي مجاعة من احملدثني بالقاهرة ، مث عاد إىل األندلس ، وتوىل قضاء أشبيلية ، له مصنفات منها
، وشذرات ) ٢٨١(الديباج املذهب ص : ينظر. ( هـ٥٤٣القرآن ، واحملصول يف األصول ، وتويف سنة 

  ). ٤/١٤١الذهب 
  . ١٨/١١٤ ، ونقله عنه القرطيب يف اجلامع ٤/١٨٠٥م القرن أحكا) 3 (
 ، ٢/١٧٣ ، وشرح الزركشي على اخلرقي ٣/٤٤ ، واحلاوي ١/١٦١ ، وبدائع الصنائع ٢/٢٤املبسوط ) 4 (

  . ٢/٣١وكشاف القناع 
  . ٤/١٨٠٥أحكام القرآن البن العريب ) 5 (
  . املرجع السابق) 6 (
  ). ١١(رقم سورة اجلمعة ، جزء من اآلية ) 7 (
  . ١٨/١١٤ ، واجلامع ألحكام القرآن للقرطيب ٤/١٨١٠أحكام القرآن البن العريب : ينظر) 8 (



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

٢٥  

 خيطب كان النيب  {:  قال-عنهما  رضي اهللا - بن عمر )١( ما رواه عبد اهللا -١

  . )٣( )٢( } قائما، مث يقعد، مث يقوم، كما تفعلون اآلن

 خيطب قائما، كان رسول اهللا  {:  قال بن مسرة )٤( ما رواه جابر - ٢

مث جيلس، مث يقوم فيخطب قائما، فمن نبأك أنه كان خيطب جالسا فقد كذب، 
  . )٦( )٥( } فقد صليت معه أكثر من ألفي صالة

  . وهذا الفعل داللته ظاهرة
فعل ارد ال يدل على نوقشا بأن ما ورد فيهما جمرد فعل، وال: مناقشة هذين الدليلني

  . )٧(الواجب 
جياب عنها بالتسليم بذلك لو مل يكن هناك دليل غريمها : ةاإلجابة عن هذه املناقش

  {: -  تعاىل - على املسألة، لكن ورد األمر باخلطبة جممال يف قوله             

                                         
هو عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب القرشي ، العدوي ، ابن اخلليفة الثاين ، أسلم مع أبيه وهو صغري ، ورده ) 1 (

ق وما بعدها ، وكان شديد االحتياط رسول اهللا يوم بدر لصغره ، واختلف يف شهوده أحدا ، وشهد اخلند
: ينظر. (هـ ، وقيل غري ذلك ٧٣والتوقي لدينه يف الفتوى ، ومل يشهد شيئا مما وقع بني الصحابة ، وتويف سنة 

  ). ٤/١٠٧ ، واإلصابة ٣/٢٢٧أسد الغابة 
، أبو ) ١٤١٦ (، النسائي اجلمعة) ٥٠٦(، الترمذي اجلمعة ) ٨٦١(، مسلم اجلمعة ) ٨٧٨(البخاري اجلمعة ) 2 (

  ). ١٥٥٨(، الدارمي الصالة ) ٢/٩٨(، أمحد ) ١٠٩٢(داود الصالة 
 ، وباب القعدة بني اخلطبتني يوم ١/٢٢١ باب اخلطبة قائما -أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب اجلمعة ) 3 (

من اجللسة  باب ذكر اخلطبتني قبل الصالة وما فيهما -ومسلم يف صحيحه يف كتاب اجلمعة . ١/٢٢٣اجلمعة 
  ). ٨٦١( ، احلديث رقم ٢/٥٨٩

هو جابر بن مسرة بن جنادة بن جندب بن حجري العامري ، مث السوائي ، موىل بين زهرة ، روى عن النيب ) 4 (
  ). ١/٢١٢ ، واإلصابة ١/٢٥٤أسد الغابة : ينظر( هـ ، وقيل غري ذلك ٧٣وسكن الكوفة ، وتويف سنة 

، ابن ماجه إقامة الصالة ) ١٠٩٣(، أبو داود الصالة ) ١٤١٨( اجلمعة ، النسائي) ٨٦٢(مسلم اجلمعة ) 5 (
  ). ١٥٥٩(، الدارمي الصالة ) ٥/١٠٠(، أمحد ) ١١٠٦(والسنة فيها 

 ، ٢/٥٨٩ باب ذكر اخلطبتني قبل الصالة وما فيهما من اجللسة -أخرجه مسلم يف صحيحه يف كتاب اجلمعة ) 6 (
  ). ٨٦٢(احلديث رقم 

  . ٣/٢٦٥األوطار نيل : ينظر) 7 (



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

٢٦  

  { )مل، فيكون واجبا، واهللا )١كما تقدم، فيكون هذا الفعل بيانا هلذا األمر ا 

  . أعلم
صلُّوا كَما  {:  قال بن احلويرث أن النيب )٢( ما جاء يف حديث مالك - ٣

  . )٤( )٣( } رأَيتموِني أُصلِّي

  : وجه الداللة
 وقد )٥( ما صلى اجلمعة يف عمره بغري خطبة والنيب : قال غري واحد من أهل العلم

أمرنا بالصالة كما كان يصلي، ولو جازت اجلمعة بغري خطبة لفعله ولو مرة تعليما 
  . )٦(للجواز 

  : نوقش من وجهني: مناقشة هذا االستدالل
 ال يصلح االستدالل به على -مالك بن احلويرث  حديث - أن هذا احلديث :األول

 هلا يف الوجوب؛ ألنه لو قيل بذلك للزم أن يكون كثري من السنن واجبات لفعل النيب 
  . )٧(صالته 

 جياب عنه بأنه يقال بذلك لو مل يكن هناك أدلة أخرى تفيد :اإلجابة عن هذا الوجه

                                         
  . ٩: سورة اجلمعة آية) 1 (
هو مالك بن احلويرث بن أشيم بن زياد بن خشيش الليثي ، يكىن بأيب سليمان ، سكن البصرة ، وقدم على ) 2 (

ينظر . ( هـ٧٤النيب يف شبيبة من قومه فعلمهم الصالة ، وأمرهم بتعليم قومهم إذا رجعوا إليهم ، وتويف سنة 
  ). ٣/٣٤٢ ، واإلصابة ٤/٢٧٧أسد الغابة 

، النسائي ) ٢٠٥(، الترمذي الصالة ) ٦٧٤(، مسلم املساجد ومواضع الصالة ) ٦٠٥(البخاري األذان ) 3 (
  ). ١٢٥٣(، الدارمي الصالة ) ٥/٥٣(، أمحد ) ٩٧٩(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ) ٦٣٥(األذان 

  . ١/١٥٥. اب األذان للمسافر إذا كانوا مجاعة واإلقامة ب-أخرجه البخاري يف صحيحة يف كتاب األذان ) 4 (
 ، واجلامع ١/٣٠٦ ، والفواكه الدواين ١/١٣١ ، واإلشراف ١/٢١٩ ، وتبيني احلقائق ٢/٢٤املبسوط : ينظر) 5 (

 ، وكشاف ٢/١٧٣ ، وشرح الزركشي على اخلرقي ٣/١٧١ ، واملغين ١٨/١١٤ألحكام القرآن للقرطيب 
  . ٢/٣١القناع 

  . ٢/٤٢نظر املبسوط ي) 6 (
  . ٣/٢٦٥نيل األوطار : ينظر) 7 (



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

٢٧  

 إن -ق يف اآليات وكما سيأيت الوجوب، وجتعل هذا الفعل داال على الوجوب كما سب
  .  باإلضافة إىل املداومة-شاء اهللا 
أن حديث مالك هذا ليس فيه إال األمر بإيقاع الصالة على الصفة اليت كان : الثاين

  . )١(يوقعها عليها، واخلطبة ليست بصالة 
جياب عن ذلك بأن اخلطبة وإن كانت ليست بصالة فهي : اإلجابة عن هذا الوجه

 ا ومن أجلها، وال اعتبار له بدوا فأخذ حكمها، باإلضافة إىل أن بعض عمل متعلق
إن اخلطبتني بدل عن ركعتني، فيكون هلما :  قال- كما سيأيت إن شاء اهللا -السلف 

  . حكم الصالة، واهللا أعلم
   -:  والتابعني- رضي اهللا عنهم -من آثار الصحابة : ثالثا

 اخلطبة موضع الركعتني، من فاتته اخلطبة : " قالما روي عن عمر بن اخلطاب 
إمنا جِعلَت اخلطبة مكان الركعتني فإن مل يدرك اخلطبة : "  ويف رواية)٢(" صلى أربعا 
  . )٣(" فليصل أربعا 

دل هذا األثر على أن اخلطبتني بدل عن ركعتني من صالة الظهر، ومها : وجه الداللة
  . ماواجبتان؛ ألما جزء منها، فكذلك حكم بدهل

  : يناقش من وجهني: مناقشة هذا الدليل
  .  فال يصلح لالستدالل)٤(أن هذا األثر منقطع السند : األول
  . أن هذا على تقدير ثبوته قول صحايب، وهو خمتلف يف االحتجاج به: الثاين

 )٢( وإىل عائشة )١( - رضي اهللا عنهما -وقد نِسب القول بذلك إىل عبد اهللا بن عمر 

                                         
  . املرجع السابق) 1 (
). ٥٤٨٥( ، األثر رقم ٣/٢٣٧ باب من فاتته اخلطبة -أخرج ذلك عبد الرزاق يف مصنفه يف كتاب اجلمعة ) 2 (

  . ٥/٥٨وابن حزم يف احمللى 
  . ٢/١٢٨تفوتة اخلطبة  باب الرجل -أخرجها ابن أيب شيبة يف مصنفه يف كتاب الصلوات ) 3 (
 ، ومل أطلع على كالم عليه يف كتب التخريج ٢/١٧٣ذكر ذلك حمقق شرح الزركشي على اخلرقي يف هامشه ) 4 (

  . اليت بني يدي



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

٢٨  

  . )٣( - عنها  رضي اهللا-
  .  املتقدمالثاين من وجهي مناقشة أثر عمر ويناقش بالوجه 

 ولكن قوهلم ليس حبجة، فال أطيل بذكر ذلك، )٤(كما قال مبثل ذلك بعض التابعني 
  . وإمنا أشرت إليه الستدالل بعض الفقهاء به

  : دليل أصحاب القول الثاين
ت شرطا جيب اإلتيان به مل يصح أن اجلمعة تصح ممن مل حيضر اخلطبة، ولو كان

  . )٥(إدراك اجلمعة إال ا 
وهذا خطأ، : " قال صاحب احلاوي بعد ذكر هذا الدليل: مناقشة هذا الدليل

، مث ناقشه بأنه غري صحيح، ألن الركعتني "ويوضحه إمجاع من قبل احلسن وبعده 
  . واجبتان باإلمجاع

 ركعة صحت له باجلمعة، فكذلك اخلطبة مث إنه ال يتعلق إدراك اجلمعة ا، فلو أدرك
)٦( .  

  : الترجيح
 هو القول األول القائل بأن اخلطبة - واهللا أعلم بالصواب -الراجح يف هذه املسألة 

                                                                                                                     
  .  ، ومل أعثر عليه فيما بني يدي من كتب اآلثار٢/١٧٣وممن نسبه إليه الزركشي يف شرح اخلرقي ) 1 (
يب بكر الصديق ، الصديقة بنت الصديق ، تزوجها النيب قبل اهلجرة بسنتني وكان هي أم املؤمنني عائشة بنت أ) 2 (

عمرها ست سنني ، وبىن ا باملدينة وهي بنت تسع ، وكانت من أفقه الناس وأحسنهم رأيا ، وروت عن 
  ). ٨/١٣٩ ، واإلصابة ٥/٥٠١أسد الغابة : ينظر. ( هـ٥٨:  هـ ، وقيل٥٧النيب كثريا ، وتوفيت سنة 

 ، ومل أعثر عليه فيما بني ٢/١٧٣ ، والزركشي يف شرح اخلرقي ٣/١٧١وممن نسبه إليها ابن قدامة يف املغين ) 3 (
  . يدي من كتب اآلثار

وأخرجه عنهم ابن أيب شيبة يف مصنفه يف كتاب . ومنهم عطاء ، وطاوس ، وجماهد ، ومكحول وغريهم) 4 (
: ا أخرجه عن إبراهيم النخعي ، وعطاء ، وسعيد بن جبري ، كم٢/١٢٨ باب الرجل تفوته اخلطبة -الصلوات 

  . ٣/١٩٦ باب وجوب اخلطبة وأنه إذا مل خيطب صلى ظهرا أربعا -البيهقي يف سننه الكربى يف كتاب اجلمعة 
  . ٣/٤٤احلاوي ) 5 (
  . املرجع السابق) 6 (
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٢٩  

شرط لصحة اجلمعة، لقوة أدلته، بل نقل بعضهم شبه إمجاع عليه كما تقدم عن صاحب 
  . احلاوي
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٣٠  

  املبحث الثالث
   هل الشرط خطبة واحدة أو خطبتان
 فيما - وهم اجلمهور -اختلف القائلون يف املسألة السابقة باشتراط اخلطبة للجمعة 

يتحقق به هذا الشرط، هل يتحقق خبطبة واحدة، أو ال بد من خطبتني؟ وذلك على 
  : قولني

  . أنه يشترط خطبتان: القول األول
 )٢(ل الشافعية  وبه قا)١(وذا قال اإلمام مالك يف رواية عنه، وا أخذ بعض أصحابه 

  . )٣(وهو الرواية املشهورة عن اإلمام أمحد، واملذهب عند أصحابه 
  . أنه ال يشترط خطبتان، بل جيزئ خطبة واحدة: القول الثاين

 وهو )٥( واإلمام مالك يف رواية عنه، وا أخذ بعض أصحابه )٤(وذا قال احلنفية 
  . )٦(رواية عن اإلمام أمحد 

  : األدلة
  : ب القول األول مبا يلياستدل أصحا

 كان خيطب أن النيب  { - رضي اهللا عنهما - ما رواه عبد اهللا بن عمر -١

  . )١( )٧( } خطبتني وهو قائم، يفصل بينهما جبلوس
                                         

لتاج واإلكليل امش مواهب اجلليل ، وا) ٨٦( ، والقوانني الفقهية ص ١/٢٥٠الكايف البن عبد الرب : ينظر) 1 (
٢/١٥٨ .  

  . ١/٢٨٥ ، ومغين احملتاج ٢/٢٤ ، وروضة الطالبني ٥١٤ ، ٤/٥١٣ ، واموع ٢/٢٧٦ينظر حلية العلماء ) 2 (
 ، ٢/١٧٧ ، وشرح الزركشي ١/١٤٦ ، واحملرر ٣/١٧٣ ، واملغين ١/٥٢ينظر اهلداية أليب خطاب ) 3 (

  . ٢/٣١  ، وكشاف القناع٢/٣٨٦واإلنصاف 
  . ١/٢٢٠ ، وتبيني احلقائق ١/٨٣ ، واهلداية للمرغيناين ٢/٢٦املبسوط : ينظر) 4 (
  ). ٨٦( ، والقوانني الفقهية ص ٢/٢٩٤عارضة األحوذي : ينظر) 5 (
  . ٢/٣٨٦ ، واإلنصاف ٢/١٧٧ ، وشرح الزركشي ٣/١٧٣املغين : ينظر) 6 (
، أبو ) ١٤١٦(، النسائي اجلمعة ) ٥٠٦(الترمذي اجلمعة ، ) ٨٦١(، مسلم اجلمعة ) ٨٧٨(البخاري اجلمعة ) 7 (

  ). ١٥٥٨(، الدارمي الصالة ) ١١٠٣(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ) ١٠٩٢(داود الصالة 
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٣١  

 خيطب قائما، مث جيلس، كان رسول اهللا  {:  قال ما رواه جابر بن مسرة -٢

  . )٣( احلديث )٢( } ...مث يقوم فيخطب قائما

 كان خيطب للجمعة خطبتني، أن فيهما أن النيب : وجه الداللة من هذين احلديثني
  : وقد قال
  . )٦( )٥( )٤( } صلُّوا كَما رأَيتموِني أُصلِّي {

ويرد على هذا االستدالل ما ورد عليه يف املسألة السابقة من أن هذا جمرد فعل، وهو 
  . ال يدل على الوجوب، ولكن جياب عنه مبا أجيب عنه هناك

فكل خطبة مكان ركعة،  أن اخلطبتني أقيمتا مقام الركعتني من صالة الظهر، - ٣
  . )٧(فاإلخالل بإحدامها كاإلخالل بإحدى الركعتني 

ميكن مناقشته بأن اعتبار اخلطبتني بدل عن ركعتني من الظهر مل : مناقشة هذا الدليل
  .  فال يصح االستدالل به، واهللا أعلم)٨(يثبت كما تقدم 

  : أدلة أصحاب القول الثاين
   -: لصحابةاستدلوا بأدلة من السنة، وآثار ا

  : من السنة: أوال
                                                                                                                     

  ). ٣١(تقدم خترجيه ص ) 1 (
، ) ١٠٩٣(، أبو داود الصالة ) ١٤١٧(، النسائي اجلمعة ) ٥٠٧(، الترمذي اجلمعة ) ٨٦٢(مسلم اجلمعة ) 2 (

  ). ١٥٥٩(، الدارمي الصالة ) ٥/١٠٠(، أمحد ) ١١٠٦(ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها 
  ). ٣٢(تقدم خترجيه ص ) 3 (
، النسائي ) ٢٠٥(، الترمذي الصالة ) ٦٧٤(، مسلم املساجد ومواضع الصالة ) ٦٠٥(البخاري األذان ) 4 (

  ). ١٢٥٣(، الدارمي الصالة ) ٥/٥٣(، أمحد ) ٩٧٩ (، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها) ٦٣٥(األذان 
  ). ٣٢(تقدم خترجيه من حديث مالك بن احلويرث ص ) 5 (
  . ٣/١٧٣املغين : ينظر) 6 (
 ، ٢/١٧٧ ، وشرح الزركشي ٣/١٧٣ ، واملغين ٢/١٨٥التاج واإلكليل امش مواهب اجلليل : ينظر) 7 (

  . ٢/٣١وكشاف القناع 
  ). ٣٥ - ٣٤(ص ) 8 (
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٣٢  

 كان خيطب قائما خطبة واحدة، أن رسول اهللا  { ما رواه جابر بن مسرة 

  . )١( } فلما أسن جعلها خطبتني جيلس جلسة

" ففي هذا دليل أنه جيوز االكتفاء باخلطبة الواحدة : " ه لهقال يف املبسوط بعد سياق
)٢( .  

 كما يف خترجيه يف يناقش بأنه مل يثبت هذا عن النيب : مناقشة هذا الدليل
اهلامش؛ لعدم العثور عليه يف كتب السنة املعروفة، وإمنا ثبت من حديث جابر كما 

  .  خطبتني، واهللا أعلم كان خيطبتقدم يف أدلة أصحاب القول األول من أنه 
  :- رضي اهللا عنهم -من آثار الصحابة : ثانيا
 يف اجلمعة أنه خطب فلم جيلس حىت  ما روي عن علي بن أيب طالب - ١
  . )٣(فرغ 

 مل جيلس يف أثناء خطبته، فدل على أنه اكتفى خبطبة أن عليا : وجه الداللة
  . واحدة؛ ألنه لو خطب خطبتني لفصل بينهما جبلسة

  : يناقش من وجهني: قشة هذا الدليلمنا

                                         
 مستدال به ، ومل يذكر من خرجه ، ومل أعثر عليه فيما ٢/٢٦ هكذا أورد هذا احلديث السرخسي يف املبسوط )1 (

 - من حديث ابن عباس ٢/٢٩٤بني يدي من كتب السنة املعروفة ، وقد ذكر بن العريب يف عارضة األحوذي 
وهذا احلديث : " ا ، وضعفه فقال ذا املعىن ، ومل يذكره من خرجه ، ومل أعثر عليه أيض-رضي اهللا عنهما 

 -  رضي اهللا عنهما -، وأشار إليه الترمذي بعد سياق حديث بن عمر " ضعيف ، يرويه احلسن بن عمارة 
  . املتقدم يف أدلة أصحاب القول األول

  . ٢/٢٦املبسوط ) 2 (
، وعبد الرزاق يف  ٢/١١٢ باب من كان خيطب قائما -أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه يف كتاب الصلوات ) 3 (

مع قصة ، وكالمها ) ٥٢٦٧( ، األثر رقم ١٩٠ - ٣/١٨٩ باب اخلطبة قائما -مصنفه يف كتاب اجلمعة 
 ٨/٦٣ كما يف ذيب التهذيب - وهو ممن رأى عليا ومل يسمع منه -أخرجه من طريق أيب إسحاق السبيعي 

 مسع منه قبل - الراوي عنه -ف أن ابن صاحل ، فيكون األثر منقطعا ، وقال بعضهم أنه اختلط بآخره ، ومل يعر
: ينظر". (وهذا سند صحيح على شرط اجلماعة : " وقال يف اجلوهر النقي عن سند ابن أيب شيبة. االختالط

  ). ٨/٥٥ ، وإعالء السنن ٣/١٩٨اجلوهر النقي امش سنن البيهقي 
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٣٣  

  . أنه متكلم يف سنده كما يف خترجيه: األول
على القول بصحته فإنه ليس فيه تصريح بأنه اكتفى خبطبة واحدة، وإمنا غاية ما : الثاين

فيه أنه مل جيلس حىت فرغ، فيحتمل أنه اكتفى بالسكوت اليسري بينهما دون اجللوس مث 
  . ، واهللا أعلماستفتح الثانية كاألوىل

  . )٢( أنه مل جيلس بني اخلطبتني  بن شعبة )١( ما روي عن املغرية -٢
  . وتوجيه االستدالل كالذي قبله

 بالوجه الثاين من الوجهني الذين نوقش ما ما قبله، وبأنه فعل - إن ثبت -ويناقش 
  . صحايب، وهو خمتلف يف االحتجاج به، واهللا أعلم

  : الترجيح
 هو القول األول القائل - واهللا أعلم بالصواب -جحانه يف هذه املسألة الذي يظهر ر

  . باشتراط خطبتني للجمعة؛ لقوة أكثر أدلتهم

                                         
م اخلندق ، وشهد احلديبية ، وكان موصوفا هو املغرية بن شعبة بن أيب عامر بن مسعود الثقفي ، أسلم عا) 1 (

بالدهاء ، واله عمر على البصرة ، مث الكوفة ، مث أمره عثمان عليها ، مث عزله ، وشهد اليمامة ، وفتوح الشام 
  ). ٦/١٣١ ، واإلصابة ٤/٤٠٦أسد الغابة : ينظر. ( هـ٥٠والقادسية وغريها ، وتويف سنة 

 ، والزيلعي يف تبيني ٢/١٧٦ ، والزركشي يف شرح اخلرقي ٣/١٧٦غين هكذا ذكره عنه ابن قدامة يف امل) 2 (
 مستدلني به ، ومل يعزوه ألحد ومل أعثر عليه صرحيا فيما بني يدي من كتب اآلثار ، وقد ٢/٢٢٠احلقائق 

من طريق عبد  ٢/١١٣ باب من كان خيطب قائما -أخرج عنه ابن أيب شيبة يف مصنفه يف كتاب الصلوات 
  . ، وليس بصريح" كان املغرية خيطب يف اجلمعة قائما ، ومل يكن له إال مؤذن واحد : " مري قالامللك بن ع
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٣٤  

  الفصل الثاين 
  شروط اخلطبة

  : وفيه مثانية مباحث
  . النية: املبحث األول
  . حضور العدد الذي تنعقد به اجلمعة: املبحث الثاين

  . ل وقت اجلمعةأن تكون بعد دخو: املبحث الثالث
  . تقدميها على الصالة: املبحث الرابع

  . القيام: املبحث اخلامس
  . اجلهر: املبحث السادس
  . كوا باللغة العربية: املبحث السابع
  . املواالة: املبحث الثامن
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  املبحث األول 
  النية

  : اختلف الفقهاء يف اشتراط النية خلطبة اجلمعة، أي نية اخلطيب، وذلك على قولني
  .  أا شرط لصحة اخلطبة:القول األول

  . )٢( وبه قال احلنابلة )١(وذا قال بعض الشافعية 
وهذا هو القول املعتمد عند .  أا ليست بشرط، فتصح اخلطبة بدون نية:القول الثاين

  . )٣(الشافعية 
  : األدلة

  : أدله أصحاب القول األول
  : استدلوا بالسنة، واملعقول

  : ةمن السن: أوال
إمنا  {:  قال- صلى اهللا عليه وسلم - أن النيب ما رواه عمر بن اخلطاب 

  . )٥( احلديث )٤( } ...األعمال بالنيات، وإمنا لكل امرئ ما نوى

   .)٦(فهو شامل بعمومه خلطبة اجلمعة، ألا عبادة من العبادات 

                                         
  . ١/٢٨٨ ، ومغين احملتاج ٤/٥٩٥ينظر فتح العزيز من اموع ) 1 (
  . ٢/٣٣ ، وكشاف القناع ٢/١٥٩ ، واملبدع ٢/٣٨٩ ، واإلنصاف ٢/١١٣الفروع : ينظر) 2 (
  . ١/٢٨٨ينظر مغين احملتاج ) 3 (
، النسائي الطهارة ) ١٦٤٧(، الترمذي فضائل اجلهاد ) ١٩٠٧(، مسلم اإلمارة ) ١(البخاري بدء الوحي ) 4 (

  ). ١/٤٣(، أمحد ) ٤٢٢٧(، ابن ماجه الزهد ) ٢٢٠١(، أبو داود الطالق ) ٧٥(
 باب -تق  ، ويف كتاب الع١/٢.  باب كيف كان بدء الوحي إىل رسول اهللا-أخرجه البخاري يف صحيحه ) 5 (

 ، ٧/٢٣١ باب النية يف األميان - ، ويف كتاب األميان ٣/١١٩اخلطأ والنسيان يف العتاقة والطالق وحنوه 
   .١٥١٦ - ٣/١٥١٥" إمنا األعمال بالنيات " ومسلم يف صحيحه يف كتاب اإلمارة باب قوله 

  . ٢/٣٣وممن صرح باالستدالل به على هذه املسألة البهويت يف كشاف القناع ) 6 (
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  : من املعقول: ثانيا
القياس على الصالة، جبامع أن كال منهما فرض يشترط فيه الطهارة، والستر، 

  . )١(واملواالة 
يناقش بأنه قياس مع الفارق، فليس كل ما يشترط للصالة يشترط : مناقشة هذا الدليل

  . - كما سيأيت إن شاء اهللا تعاىل -للخطبة، ومن ذلك الطهارة، وستر العورة 
  : ليل أصحاب القول الثايند

أن خطة اجلمعة أذكار، وأمر مبعروف، وي عن املنكر، ودعاء، وقراءة، وال تشترط 
 حبقيقته، فال يفتقر - تعاىل -النية يف شيء من ذلك، ألنه ممتاز بصورته منصرف إىل اهللا 

  . )٢(إىل نية تصرفه إليه 
ت ال تشترط النية لكل منها يناقش بأن هذه األشياء وإن كان: مناقشة هذا الدليل

بانفراده إال أا تكون مبجموعها عبادة متكاملة، وهي خطبة اجلمعة، فتشترط هلا النية، 
كالصالة مثال فإا أقوال وأفعال تكون مبجموعها عبادة، وأما القول بأنه ممتاز بصورته 

قيه العبادات، وهذا ال منصرف إىل اهللا حبقيقته فال حيتاج إىل نية، فإنه لو قيل به لسرى يف ب
  . قائل به

  : الترجيح
 هو القول األول القائل باشتراط النية - واهللا أعلم بالصواب -الراجح يف هذه املسألة 

  . خلطبة اجلمعة؛ ملا استدلوا به من عموم حديث عمر 

                                         
  . ١/٢٨٨مغين احملتاج ) 1 (
  . املرجع السابق) 2 (



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

٣٧  

  املبحث الثاين 
  حضور العدد الذي تنعقد به اجلمعة

  : وفيه متهيد، ومطلبان
  . قوال الفقهاء يف العدد الذي تنعقد به اجلمعة إمجاال يف أ:التمهيد

  .  اشتراط حضور العدد الذي تنعقد به اجلمعة للخطبة:املطلب األول
  .  استمرار احلضور حىت اية اخلطبة:املطلب الثاين

  التمهيد 
  أقوال الفقهاء يف العدد الذي تنعقد به اجلمعة إمجاال 

نعقد به اجلمعة للخطبة يتطلب التمهيد له الكالم على شرط حضور العدد الذي ت
  . بأقوال الفقهاء يف أقل عدد تنعقد به اجلمعة على سبيل اإلمجال

 على أقوال أمهها - )١( بعد إمجاعهم على اشتراط اجلماعة هلا -وقد اختلفوا يف ذلك 
   -: ثالثة، وهي
 )٣(اإلمام أمحد  وهو رواية عن )٢( أا تنعقد بثالثة، وهذا هو قول احلنفية :األول

  . )٥( )٤(واختارها شيخ اإلسالم ابن تيمية 

                                         
 ، والشوكاين ٢/٣٠٨ ، وابن حجر يف فتح الباري٥٠٨ ، ٤/٥٠٤النووي يف اموع : وممن نقل هذا اإلمجاع) 1 (

  . ٢٣٠ ، ٣/٢٢٦يف نيل األوطار 
اثنان : مام ، وقال أبو يوسفثالثة سوى اإل: على خالف بينهم هل يعترب اإلمام منهم؟ فقال أبو حنيفة وحممد) 2 (

  . ١/٨٣ ، واهلداية للمرغيناين ٢/٢٦٨، وبدائع الصنائع ) ٣٥(خمتصر الطحاوي ص : سوى اإلمام ، ينظر
: وهناك روايات أخرى عن اإلمام أمحد ، حيث بلغت الروايات عنه يف هذه املسألة سبع روايات ، ينظر) 3 (

  . ٢/١٥٢ ، واملبدع ٢/٣٧٨ ، واإلنصاف ٢/٩٩الفروع 
هو شيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد اهللا احلراين ، مث الدمشقي ، تقي الدين ، أبو ) 4 (

العباس ، قدم مع والده من حران إىل دمشق يف صغره ، وأخذ عنه وعن غريه من علمائها ، وبرع يف خمتلف 
منهاج السنة ، والسياسية  :رية وجليلة منهاالعلوم ، وامتحن وأوذي وحبس عدة مرات ، وصنف مصنفات كث

  ). ١/١٣٢ ، واملقصد األرشد ٢/٣٨٧ذيل طبقات احلنابلة البن رجب : ينظر( هـ ٧٢٨الشرعية، وتويف سنة 
  ). ٧٩(االختيارات ص ) 5 (



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

٣٨  

 وهو الرواية املشهورة عن )١( أا ال تنعقد إال بأربعني، وهذا هو قول الشافعية :الثاين
أا ال تنعقد إال بعدد : الثالث. )٢(اإلمام أمحد، واملذهب عند أصحابه، وعليه أكثرهم 

  . )٣(ثالثة واألربعة وحنوهم، وهو املشهور عند املالكية تتقرى م القرية، وال تنعقد بال
وليست هذه املسألة مقصودة بالبحث، فال أرى اإلطالة بتفصيل األدلة واملناقشات 

  .  هو القول األول، واهللا أعلم- حسب ما تبني يل -فيها، واألظهر 

                                         
  . ٢/٧ ، وروضة الطالبني ٤/٥٠٢ ، واموع ١/١٩٠األم : ينظر) 1 (
  . ٢/٣٧٨ ، واإلنصاف ١/١٤٢ ، واحملرر ٢/٩٩ ، والفروع ٢/٢٠٤املغين : ينظر) 2 (
  ). ٨٥( ، والقوانني الفقهية ص ١/١٤٩ ، والكايف البن عبد الرب ١/١٥٨بداية اتهد : ينظر) 3 (



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

٣٩  

  املطلب األول
   اشتراط حضور العدد الذي تنعقد به اجلمعة للخطبة 

ف الفقهاء يف اشتراط حضور العدد الذي تنعقد به اجلمعة للخطبة، وذلك على اختل
  : قولني

  . يشترط حضور العدد الذي تنعقد به اجلمعة للخطبة: القول األول
  . )٣( واحلنابلة )٢( والشافعية )١(وذا قال املالكية 

  . ال يشترط حضور العدد الذي تنعقد به اجلمعة للخطبة: القول الثاين
  . )٤(ذا القول منسوب إىل اإلمام أيب حنيفة وه

  : األدلة
  : أدلة أصحاب القول األول

   -: استدلوا بأدلة من السنة، واملعقول
  : من السنة: أوال

 } )صلُّوا كَما رأَيتموِني أُصلِّي {:  قال أن النيب ما رواه مالك بن احلويرث 
)٦( )٥( .  

 أمر بالصالة كما صلى، ومل خيطب وحده، وإمنا خطب أن النيب : وجه الداللة

                                         
  . ١/٣٠٦ ، والفواكه الدواين ١٦٦ - ٢/١٦٥ ، ومواهب اجلليل ١/١٣٤اإلشراف : ينظر) 1 (
  . ٢٨٧ ، ١/٢٨٣ ، ومغين احملتاج ٢/٢٧ الطالبني  ، وروضة٤/٥٠٧ ، واموع ١/٦٢الوجيز : ينظر) 2 (
 ، واإلنصاف ١/١٤٨ ، واحملرر ٢/١١١ ، والفروع ٣/٢١٠ ، واملغين ١/٥٢اهلداية أليب اخلطاب : ينظر) 3 (

٢/٣٩٠ .  
مل أطلع على قول للحنفية فيما بني يدي من كتبهم ، وقد نسب هذا القول أليب حنيفة القاضي عبد الوهاب ) 4 (

  .  رواية٣/٢١٠ ، وابن قدامة يف املغين ١/١٣٤اف يف اإلشر
، النسائي ) ٢٠٥(، الترمذي الصالة ) ٦٧٤(، مسلم املساجد ومواضع الصالة ) ٦٠٥(البخاري األذان ) 5 (

  ). ١٢٥٣(، الدارمي الصالة ) ٥/٥٣(، أمحد ) ٩٧٩(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ) ٦٣٥(األذان 
  ). ٣٢(تقدم خترجيه ص ) 6 (



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

٤٠  

  . )١(حبضرة العدد الذين تنعقد م اجلمعة 
  : يناقش من وجهني: مناقشة هذا الدليل

  .  أن هذا استدالل بالفعل، والفعل ارد ال يدل على الوجوب:األول
 ال يقتضي -ر القول بأنه يدل على الوجوب  على تقدي- أن هذا الدليل :الثاين

  . اكتمال العدد الذي تنعقد به اجلمعة، وإمنا يتحقق حبضور عدد يستمع اخلطبة
  : من املعقول: ثانيا
 أن الغرض من خطبة اجلمعة الوعظ والتذكري، وذلك ينايف كون اخلطيب - ١
  . )٢(وحده 

اقشة الدليل السابق، من أن يناقش بالوجه الثاين من وجهي من: مناقشة هذا الدليل
ذلك ال يتطلب اكتمال العدد الذي تنعقد به اجلمعة، فيتحقق غرض الوعظ والتذكري 

  . حبضور أي عدد
 أن اخلطبة ذكر جعل شرطا يف صحة اجلمعة وانعقادها، فوجب أن يكون من -٢

  . )٣(شرطه اجتماع العدد، كتكبرية اإلحرام 
  : يناقش من وجهني: مناقشة هذا الدليل

 أن اعتبار اخلطبة شرطا يف صحة اجلمعة حمل خالف بني الفقهاء، فمنهم من :األول
  .  فال يلزمه هذا الدليل- كما تقدم -ال يعتربها شرطا 

 أنه قياس مع الفارق، فإن تكبرية اإلحرام جزء من الصالة، وقد ثبت اشتراط :الثاين
 فليست جزء من الصالة، واهللا  بأدلة خاصة، خبالف اخلطبة- أي الصالة -العدد فيها 

  . أعلم
   :دليل صاحب القول الثاين

                                         
  . ٢/١٦٦ ، ومواهب اجلليل ١/١٣٤اإلشراف : ينظر) 1 (
  . املرجعان السابقان: ينظر) 2 (
  . ٢/٣٤ ، وكشاف القناع ٢/١٥٩ ، والبدع ٣/٢١٠ ، واملغين ١/١٣٤اإلشراف : ينظر) 3 (



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

٤١  

  . )١(أن اخلطبة ذكر يتقدم الصالة، فلم يشترط له العدد، كاألذان 
 نوقش بأنه قياس مع الفارق؛ ألن األذان ليس بشرط، وإمنا :مناقشة هذا الدليل

وعظة، وذلك يكون مقصوده اإلعالم، واإلعالم للغائبني، واخلطبة مقصودها التذكري وامل
  . )٢(للحاضرين، كما أا مشتقة من اخلطاب، واخلطاب إمنا يكون للحاضرين 

   :الترجيح
بعد التأمل يف أدلة القولني يف املسألة اتضح أا مجيعا حمل للمناقشة كما هو مبني، 

 هو أنه جيب حضور اخلطبة مجاعة يتحقق م - واهللا أعلم بالصواب -ولكن الذي يظهر 
  . ودها من الوعظ والتذكري، لكن ال جيب اكتمال العدد الذي تنعقد به اجلمعةمقص

                                         
  . ٣/٢١٠املغين : ينظر) 1 (
  . ينظر املرجع السابق) 2 (



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

٤٢  

  املطلب الثاين
   استمرار حضور العدد حىت اية اخلطبة 

اختلف القائلون يف املطلب السابق باشتراط حضور العدد للخطبة هل جيب أن يكون 
م يف أثنائها مل احلضور جلميع اخلطبة، أو يكفي حضور بعضها، فلو انفضوا أو بعضه

  : تصح؟ وذلك على قولني
 يشترط حضور القدر الواجب منها، فإن انفضوا يف أثنائها مل يعتد :القول األول

  . بالركن املفعول حال غيبتهم
  . )٢( واحلنابلة )١(وذا قال الشافعية 

 إن - كما سيأيت -على اختالف بينهم يف وجوب توفر أركان يف اخلطبتني مجيعا 
  .  يف املسألة املتعلقة بذلك، وما سيأيت من باقي الشروط- شاء اهللا

  .  يشترط حضور مجيع اخلطبة:القول الثاين
وهذا هو الظاهر من قول املالكية حيث أطلقوا القول باشتراط حضور العدد الذي 

  . )٣(تنعقد به اجلمعة للخطبة 
ول يستدلون ومل أطلع على أدلة صرحية ألصحاب القولني، ولعل أصحاب القول األ

 هي اليت ال تصح إال ا، فلو أخلّ - وهي شروطها -بأن القدر الواجب من اخلطبة 
اخلطيب بشيء منها مل تصح، فيكون استماع العدد الذي تنعقد به اجلمعة إليها واجبا 

  . ليتحقق املقصود من هذا الواجب، وهو االستماع للتذكر واالتعاظ
  . الوجه فيهوأما القول الثاين فلم يتبني يل 

فإن القول باشتراط حضور العدد للقدر الواجب من اخلطبة هو األظهر، وأما الترجيح 
 واهللا -كما تقدم يف املطلب السابق-ولكن ال يلزم اكتمال العدد الذي تنعقد به اجلمعة 

  . تعاىل أعلم بالصواب

                                         
  . ١/٢٨٣ ، ومغين احملتاج ٨ - ٢/٧  ، وروضة الطالبني٤/٥٠٧اموع : ينظر) 1 (
  . ٢/٣٤ ، وكشاف القناع ٢/٣٩٠ ، واإلنصاف ٢/١١١ ، والفروع ٣/٢١٠املغين : ينظر) 2 (
  . ٢/١٦٥ ، ومواهب اجلليل ١/١٣٤اإلشراف : ينظر) 3 (



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

٤٣  

  املبحث الثالث 
  أن تكون بعد دخول وقت اجلمعة

بعة إىل أنه يشترط يف خطبة اجلمعة أن تكون بعد دخول ذهب أصحاب املذاهب األر
  . وقت صالة اجلمعة، فإن وقعت أو جزء منها قبله مل جتزئ

  . )٤( واحلنابلة )٣( والشافعية )٢( واملالكية )١(فقد قال بذلك احلنفية 
  .  أيضا)٥(وقال به ابن حزم 

، وخالف الفقهاء وبناء على ذلك ال بد من تفصيل القول يف أول وقت صالة اجلمعة
  . فيه حىت يتبني املراد

  : وقد اختلف الفقهاء يف ذلك على ثالثة أقوال
  . أنه يبدأ بعد زوال الشمس كوقت الظهر: القول األول

  . )١٠( وابن حزم )٩( واإلمام أمحد يف رواية عنه )٨( والشافعية )٧( واملالكية )٦(وذا قال احلنفية 
  . فاع الشمس قيد رمحإنه يبدأ من ارت: القول الثاين

وذا قال اإلمام أمحد يف الرواية املشهورة عنه، وهي املذهب عند أصحابه، وعليها 
  . )١١(أكثرهم 

                                         
ية  ، والفتاوي اهلند١/١٦٦ ، وجممع األر ١/٨٣ ، واهلداية للمرغيناين ١/٢٦٢بدائع الصنائع : ينظر) 1 (

١/١٤٦ .  
  . ١/١٧٨ ، والشرح الصغري له ١/٣٧٢ ، والشرح الكبري للدردير ٣٠٦ - ١/٣٠٥الفواكه الدواين : ينظر) 2 (
  . ١/٢٧٨ ، ومغين احملتاج ٢/٦٢ ، وروضة الطالبني ٥٢٢ ، ٤/٥١٤ ، واموع ١/٦٤الوجيز : ينظر) 3 (
 ، وكشاف ٢/١٥٧ ، واملبدع ٢/٣٨٧ ، واإلنصاف ٢/١٠٩ ، والفرع ٢/١٨٠شرح الزركشي : ينظر) 4 (

  . ٢/٣١القناع 
  . ٥/٨٥احمللى : ينظر) 5 (
  . ١/١٤٦ ، والفتاوى اهلندية ١/٢١٩ ، وتبيني احلقائق ٢/٤٢املبسوط : ينظر) 6 (
  . ١/٣٠٥ ، والفواكه الدواين ١/٢٥٠ ، والكايف البن عبد الرب ١/١٣٤اإلشراف : ينظر) 7 (
  . ٥١١ ، ٤/٥٠٩ ، واموع ٢/٣ ، وروضة الطالبني ٢/٢٧٢لماء  ، وحلية الع١/٢٢٣األم : ينظر) 8 (
  . ٢/١٤٧ ، واملبدع ٢/٣٧٦ ، واإلنصاف ٢/٩٦الفروع : ينظر) 9 (
  . ٥/٦٥احمللى : ينظر) 10 (
 ، واإلنصاف ٢/٩٦ ، والفروع ١/١٤٣ ، واحملرر ٣/٢٣٩ ، واملغين ١/٥٢اهلداية أليب خطاب : ينظر) 11 (

  . ٢/١٤٧ ، واملبدع ٢/٣٧٥



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

٤٤  

أنه يبدأ يف الساعة السادسة قبل الزوال، أي يف اجلزء السادس من : القول الثالث
  . الزمن الواقع بني طلوع الشمس إىل الزوال

  . )١( عنه، واختارها بعض أصحابه وذا قال اإلمام أمحد يف رواية
  : األدلة

  : أدلة أصحاب القول األول
  : استدلوا بأدلة من السنة، وآثار الصحابة، واملعقول

  : من السنة: أوال
 متيل -  كان يصلي اجلمعة حنيأن النيب  {  بن مالك )٢( ما رواه أنس -١

  . )٤( )٣( } الشمس

 إذا كنا جنمع مع رسول اهللا  {:  قال بن األكوع )٥( ما رواه سلمة -٢

  . )٧( )٦( } زالت الشمس

  . وكل من احلديثني واضح الداللة

                                         
  . ٢/١٤٨ ، واملبدع ٢/٣٧٥ ، واإلنصاف ٢/٩٦الفروع : ينظر) 1 (
هو أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم اخلزرجي ، األنصاري ، النجاري ، يكىن بأيب محزة ، خادم رسول اهللا ) 2 (

أسد الغابة : ينظر. ( هـ٩٢:  ، وقيل٩١ومن املكثرين من الرواية عنه ، نزل البصرة ، وتويف فيها سنة 
  ). ١/٧١ ، واإلصابة ١/١٢٧

  ). ٣/٢٢٨(، أمحد ) ١٠٨٤(، أبو داود الصالة ) ٥٠٣(، الترمذي اجلمعة ) ٨٦٢(البخاري اجلمعة ) 3 (
  . ١/٢١٧ باب وقت اجلمعة إذا زالت الشمس -أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب اجلمعة ) 4 (
ي ، يكىن بأيب مسلم ، كان ممن يبايع حتت سنان بن عبد اهللا األسلم: هو سلمة بن األكوع ، واسم األكوع) 5 (

 ٧٤:  ، وقيل٦٤الشجرة ، سكن املدينة مث انتقل إىل الربذة ، وغزا مع الرسول سبع غزوات ، وتويف سنة 
  ). ٣/١١٨ ، واإلصابة ٢/٣٣٣أسد الغابة : ينظر. (هـ

، ) ١٠٨٥(بو داود الصالة ، أ) ١٣٩١(، النسائي اجلمعة ) ٨٦٠(، مسلم اجلمعة ) ٣٩٣٥(البخاري املغازي ) 6 (
  ). ١٥٤٦(، الدارمي الصالة ) ٤/٤٦(، أمحد ) ١١٠٠(ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها 

 ، ٢/٥٨٩ باب صالة اجلمعة حني تزول الشمس -أخرجه ذا اللفظ مسلم يف صحيحه يف كتاب اجلمعة ) 7 (
  ). ٨٦٠(حديث رقم 



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

٤٥  

 وكانوا )١( مهنة أنفسهم كان الناس: ( قالت- رضي اهللا عنها - ما روته عائشة -٣
  . )٢() لو اغتسلتم: إذا راحوا إىل اجلمعة راحوا يف هيئتهم، فقيل هلم

 أن املقصود بالرواح يف احلديث ما بعد الزوال، ودليل ذلك أم كان :وجه الداللة
 )٤( )٣(يصيبهم العرق والغبار وحنومها، وذلك بعد اشتداد احلر يف وقت جميئهم من العوايل 

  .  يكون إال بعد الزوالوذلك ال
 كان رسول اهللا  {:  قال- رضي اهللا عنهما - بن عبد اهللا )٥( ما رواه جابر -٤

 وهذا احلديث .)٧( }  نستظل به)٦(إذا زالت الشمس صلى اجلمعة، فنرجع وما جند فيئا 

  . واضح الداللة
  . يناقش بأنه ضعيف كما يف خترجيه: مناقشة هذا الدليل

  : من آثار الصحابة: ثانيا
  . )٨( كان يصلي إذا زالت الشمس  ما روي أن أبا بكر - ١

                                         
  ). ٢/٣٨٨، وفتح الباري " مهن " ة النهاية ، ماد: ينظر. (يعين خدم أنفسهم) 1 (
 ، معلقا بصيغة ١/٢١٧ باب وقت اجلمعة إذا زالت الشمس -أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب اجلمعة ) 2 (

  . اجلزم
العوايل أماكن بأعلى أراضي املدينة ، والنسب إليها علوي ، على غري قياس ، وأدناها على أربعة أميال من ) 3 (

  ). ٣/٢٩٥" عال " النهاية يف غريب احلديث واألثر ، مادة : ينظر. ( من جهة جند مثانيةاملدينة ، وأبعدها
  . ٢/٣٨٧فتح الباري : ينظر) 4 (
هو جابر بن عبد اهللا بن عمرو بن حرام األنصاري يكىن بأيب عبد اهللا ، وقيل بأيب عبد الرمحن ، شهد العقبة ) 5 (

:  هـ ، وقيل٧٤ال ، وشهد ما بعدمها ، وتويف سنة : وأحدا ، وقيلشهد بدرا : الثانية مع أبيه وهو صيب ، قيل
  ). ١/٢١٢ ، واإلصابة ١/٢٥٦ينظر أسد الغابة . ( هـ باملدينة٧٧

املصباح املنري : ينظر". (رجع من جانب املغرب إىل جانب املشرق : فاء الظل يفيء فيئا: " قال الفيومي) 6 (
٢/٤٨٦ .(  

يف إسناده حيىي بن سليمان : "  ، وعزاه للطرباين يف األوسط ، وقال٢/١٨٤زوائد ذكره اهليثمي يف جممع ال) 7 (
  ". ضعفه ابن خراش 

 - حسب إطالعي - وعزاه البن أيب شيبة ومل أعثر عليه يف مصنفه ٢/٣٨٧ذكره ابن حجر يف فتح الباري ) 8 (
  ". إسناده قوي : " - أي ابن حجر -وقال 



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

٤٦  

  . )١( كان يصلي اجلمعة إذا زالت الشمس  ما روي أن عمر بن اخلطاب -٢
  . )٢(كان يصلي اجلمعة بعدما تزول الشمس   ما روي أن علي بن أيب طالب - ٣

 أنه كان يصلي اجلمعة بعدما تزول  بن بشري )٣( ما روي عن النعمان - ٤
  . )٤(الشمس 
  . )٦( كان يصلي اجلمعة إذا زالت الشمس  بن حريث )٥( ما روي أن عمرو - ٥

  : من املعقول: ثالثا
  . )٧(املبدل أن صالة اجلمعة بدل عن صالة الظهر، والبدل له حكم 

  : أدلة أصحاب القول الثاين
  . استدلوا بأدلة من السنة، وآثار الصحابة

  : من السنة: أوال
                                         

 باب وقت اجلمعة إذا زالت الشمس -لقا بصيغة التمريض يف كتاب اجلمعة أخرجه البخاري يف صحيحه مع) 1 (
١/٢١٧ .  

 ، ٢/١٠٨وقتها زوال الشمس :  باب من كان يقول-أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه يف كتاب الصلوات ) 2 (
  ". إسناده صحيح : " ٢/٣٨٧وقال ابن حجر يف الفتح 

إنه أول مولود يف اإلسالم من األنصار ، : نصاري ، اخلزرجي ، قيلهو النعمان بن بشري بن سعد بن ثعلبة األ) 3 (
ومل يصحح أكثر أهل العلم باحلديث مساعه من النيب وصححه ابن عبد الرب ، كان أمريا ملعاوية على الكوفة ، 

  ). ٣/٥٥٩ ، واإلصابة ٣/٥٥٠االستيعاب : ينظر. ( هـ٦٤وتويف سنة 
 ، وقال ابن حجر يف فتح الباري ٢/١٠٨الكتاب والباب السابقني أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه يف ) 4 (

  ". إسناده صحيح : " ٢/٣٨٧
هو عمرو بن حريث بن عمرو بن عثمان بن عبد اهللا القرشي ، املخزومي ، يكىن بأيب سعيد ، الكويف ، ) 5 (

اإلصابة : ينظر. ( هـ٨٥صحايب صغري ، تويف النيب وهو ابن اثنيت عشرة سنة وتوىل إمرة الكوفة وتويف سنة 
  ). ٤/٩٨ ، أسد الغابة ٤/٢٩٢

: " ٢/٣٨٧ ، وقال ابن حجر يف الفتح ٢/١٠٨أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه يف الكتاب والباب السابقني ) 6 (
  ". إسناده صحيح 

  . ١/١١٦ ، وحاشية قليويب ١/١١٦منهاج الطالبني : ينظر) 7 (



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

٤٧  

 مث كنا نصلي مع رسول اهللا  {:  قال ما رواه سلمة بن األكوع - ١

  . )٢( )١( } ل يستظل بهننصرف وليس للحيطان ظ

 أن احلديث دل على أن صالم كانت قبل الزوال؛ ألا لو كانت بعده :وجه الداللة
  . )٣(ملا انصرفوا إال وللحيطان ظل يستظل به 

نوقش بأنه دليل على أن صالم بعد الزوال؛ ألن النفي للظل : مناقشة هذا الدليل
 فهذا صريح )٤() مث نرجع نتتبع الفيء (:الذي يستظل به ال ألصل الظل، بدليل قوله

بوجود الفيء لكنه قليل، ألن حيطام قصرية، وبالدهم متوسطة من الشمس، فال يظهر 
  . )٥(الفيء الذي يستظل به إال بعد الزوال بزمٍن طويٍل 

 يصلي اجلمعة مث كان رسول اهللا  {:  قال ما رواه جابر بن عبد اهللا -٢

  . )٧( )٦( } نذهب إىل مجالنا فنرحيها حني تزول الشمس

 ذكر أم يصلون اجلمعة مث يذهبون إىل مجاهلم فريحيوا أن جابرا : وجه الداللة
  . )٨(عند الزوال، فدل على أم يصلون قبله 

  : نوقش من وجهني :مناقشة هذا الدليل

                                         
، ) ١٠٨٥(، أبو داود الصالة ) ١٣٩١(، النسائي اجلمعة ) ٨٦٠(عة ، مسلم اجلم) ٣٩٣٥(البخاري املغازي ) 1 (

  ). ١٥٤٦(، الدارمي الصالة ) ٤/٤٦(، أمحد ) ١١٠٠(ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها 
 ، ومسلم يف صحيحه ٥/٦٥ باب غزوة احلديبية -أخرجه البخاري ذا اللفظ يف صحيحه يف كتاب املغازي ) 2 (

  ). ٨٦٠( ، حديث رقم ٢/٥٨٩اب صالة اجلمعة حيت تزول الشمس  ب-يف كتاب اجلمعة 
  . ٣/٣٦١نيل األوطار : ينظر) 3 (
  . ٢/٥٨٩أخرجها مسلم يف صحيحه يف الكتاب والباب السابقني ) 4 (
  . ٤/٥١٢اموع : ينظر) 5 (
  ). ٣/٣٣١(، أمحد ) ١٣٩٠(، النسائي اجلمعة ) ٨٥٨(مسلم اجلمعة ) 6 (
 ، احلديث رقم ٢/٥٨٨ باب صالة اجلمعة حني تزول الشمس -صحيحه يف كتاب اجلمعة أخرجه مسلم يف ) 7 (

)٨٥٨ .(  
  . ٣/٢٦١ينظر نيل األوطار ) 8 (



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

٤٨  

  . )١( أن يف احلديث إخبارا بأن الصالة والرواح كانا حني الزوال :الوجه األول
 يدل على أن إراحة اجلمال فقط عند الزوال، وأما - أي احلديث -بأنه : وأجيب عنه

  . )٢(...) مث نذهب إىل مجالنا: (الصالة فهي قبل ذلك بدليل قوله
 { الزوال وما يدانيه، كما يف قوله ) حني الزوال (: بأن املراد بقوله:ورد ذلك

  . )٤( )٣( } صلى يب العصر حني صار ظل كل شيء مثله

 بدليل ما )٥( أن ذلك حممول على شدة املبالغة يف التبكري بعد الزوال :الوجه الثاين
  . سبق من أدلة القول األول

ما كنا نقيل وال نتغدى إىل بعد اجلمعة  {:  قال بن سعد )٦( ما رواه سهل -٣

  . )٨( )٧( } على عهد رسول اهللا 

ى أم كانوا  أن الغداء والقيلولة حملهما قبل الزوال، واحلديث يدل عل:وجه الداللة

                                         
  . ٤/٥١٢اموع : ينظر) 1 (
  . املرجع السابق) 2 (
  ). ١/٣٣٣(، أمحد ) ٣٩٣(، أبو داود الصالة ) ١٤٩(الترمذي الصالة ) 3 (
 يف إمامة جربيل للنيب والذي أخرجه اإلمام أمحد يف - رضي اهللا عنهما -هذا جزء من حديث ابن عباس ) 4 (

 ، احلديث رقم ١/١٠٧ باب ما جاء يف املواقيت - ، وأبو داود يف سننه يف كتاب الصالة ١/٣٣٣مسنده 
) ١٤٩( ، احلديث ١/١٠٠ باب ما جاء يف املواقيت عن النيب -، والترمذي يف سننه يف أبواب الصالة ) ٣٩٣(
  .  وغريه٣/٢٣، كما صححه النووي يف اموع " حسن صحيح : " وقال، 

  . ٦/١٤٩شرح النووي على مسلم : ينظر) 5 (
كان امسه حزنا فسماه : هو سهل بن سعد بن مالك بن خالد األنصاري ، الساعدي ، يكىن بأيب العباس ، قيل) 6 (

 هـ ، ٨٨ش حىت أدرك احلجاج ، وتويف سنة النيب سهال ، وكان عمره حني تويف النيب مخس عشرة سنة ، وعا
  ). ٣/١٤٠ ، واإلصابة ٢/٣٦٦أسد الغابة : ينظر. ( هـ٩١: وقيل

، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة ) ٥٢٥(، الترمذي اجلمعة ) ٨٥٩(، مسلم اجلمعة ) ٨٩٧(البخاري اجلمعة ) 7 (
  ). ١٠٩٩(فيها 

 ، ١/٢٢٥.) فَِإذَا قُِضيِت الصلَاةُ فَانتِشروا ِفي الْأَرِض(ب  با-أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب اجلمعة ) 8 (
  ). ٨٥٩( ، احلديث رقم ١/٥٨٨ باب اجلمعة حني تزول الشمس -ومسلم يف صحيحه يف كتاب اجلمعة 



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

٤٩  

  . )١(يصلون اجلمعة قبلهما 
نوقش بأم كانوا يؤخرون القيلولة والغداء يف هذا اليوم إىل ما : مناقشة هذا الدليل

  . )٢(بعد الصالة مب ألم نِدبوا إىل التبكري، فلو اشتغلوا بذلك خافوا التبكري أو الصالة 
  . هذه أبرز أدلتهم من السنة

   .- رضي اهللا عنهم - من آثار الصحابة: ثانيا
شهدت اجلمعة مع أيب بكر فكانت صالته : "  بن سيدان قال)٣( ما رواه عبد اهللا - ١

: وخطبته قبل نصف النهار، مث شهدا مع عمر فكانت صالته وخطبته إىل أن أقول
زال النهار، فما : انتصف النهار، مث شهدا مع عثمان فكانت صالته وخطبته إىل أن أقول

  . )٤(حدا عاب ذلك وال أنكره رأيت أ
خشيت : "  صلى اجلمعة ضحى وقال بن مسعود )٥( ما روي أن عبد اهللا -٢

  . )٦(" عليكم احلر 

                                         
  . ١/٤٦٦الشرح الكبري البن قدامة : ينظر) 1 (
  . ٦/١٤٩شرح النووي على مسلم : ينظر) 2 (
ال يتابع على حديثه ، : سيدان السلمي املطرود ، الرقي ، موىل بين سليم ، قال عنه البخاريهو عبد اهللا بن ) 3 (

 ، وميزان ٧/٤٣٨ ، وطبقات ابن سعد ٥/٦٨اجلرح والتعديل : ينظر. (جمهول ال حجة فيه: وقال الاللكائي
  ). ٢/٤٣٧االعتدال 

 ، ٢/١٠٧د اجلمعة ويقول هي أول النهار  باب من كان يقيل بع-أخرجه ابن أيب شيبة يف كتاب الصلوات ) 4 (
 دون ذكر لفعل عثمان ، الدارقطين يف كتاب ٣/١٧٥ باب وقت اجلمعة -وعبد الرزاق يف كتاب اجلمعة 

: " املغين عليه امشه  ، وقال العظيم آبادي يف التعليق٢/١٧ باب صالة اجلمعة قبل نصف النهار -اجلمعة 
: "  عن هذا احلديث٤/٥١٢قال النووي يف اموع ". ن سيدان فَمتكَلَّم فيه احلديث رواته ثقات إال عبد اهللا ب

  . ٣/٦١، كما ضعفه األلباين يف إرواء الغليل " ضعيف باتفاقهم ، ألن ابن سيدان ضعيف عندهم 
اهد كلها هو عبد اهللا بن مسعود بن غافل بن حبيب اهلذيل ، يكىن بأيب عبد الرمحن ، أسلم قدميا ، وشهد املش) 5 (

  ). ٤/١٢٩ ، واإلصابة ٣/٢٥٦أسد الغابة : ينظر. ( هـ٣٢، والزم النيب وروى عنه كثريا ، وتويف سنة 
 ، وقال ابن حجر يف الفتح ٢/١٠٧ باب من كان يقيل بعد اجلمعة -أخرجه ابن أيب شيبة يف كتاب الصلوات ) 6 (

  . ٢/٤٢٠وينظر أيضا تقريب التهذيب ". عبد اهللا بن سلمة صدوق إال أنه ممن تغري ملا كرب : " ٢/٣٨٧



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

٥٠  

  . )٢( أنه صلى اجلمعة ضحى  بن أيب سفيان )١( ما روي عن معاوية -٣
تناقش بأا ضعيفة األسانيد كما يف خترجيها، فال تصلح : مناقشة هذه اآلثار

  . لالحتجاج
  : دليل أصحاب القول الثالث

من اغتسل يوم  {:  قال أن رسول اهللا  )٣(استدل له مبا رواه أبو هريرة 

فكأمنا قَرب اجلمعة غسل اجلنابة مث راح فكأمنا قرب بدنة، ومن راح يف الساعة الثانية 
بقرة، ومن راح يف الساعة الثالثة فكأمنا قَرب كبشا أقرن، ومن راح يف الساعة الرابعة 
فكأمنا قرب دجاجة، ومن راح يف الساعة اخلامسة فكأمنا قَرب بيضة، فإذا خرج اإلمام 

  . )٥( )٤( } حضرت املالئكة يستمعون الذكر

معة من السادسة، إذ بانتهاء اخلامسة دل احلديث على أن أول وقت اجل: وجه الداللة
  . يدخل اإلمام، وهذا قبل الزوال؛ ألن الزوال ال يكون إال بعد متام السادسة

                                         
هو معاوية بن صخر بن حرب بن أمية القرشي ، األموي ، يكىن بأيب عبد الرمحن ، أسلم يف فتح مكة ، وواله ) 1 (

عمر على الشام بعد وفاة أخيه يزيد ، مث أقره عثمان ، مث انفرد ا يف خالفة علي ، مث توىل اخلالفة بعد تنازل 
 ، واإلصابة ٤/٣٨٥أسد الغابة  :ينظر. ( هـ٦٠:  ، وقيل٥٩زل خليفة حىت تويف سنة احلسن ، ومل ي

٦/١١٢ .(  
سعيد بن : " ٢/٣٨٧ ، وقال ابن حجر يف الفتح ٢/١٠٧أخرج ابن أيب شيبة يف الكتاب والباب السابقني ) 2 (

ال يتابع يف : البخاريقال : " ٢/١٤٥، وقال الذهيب يف ميزان االعتدال " سويد ذكره ابن عدي يف الضعفاء 
  ". حديثه 

عبد الرمحن بن صخر : أن امسه" ذيب األمساء واللغات " اختلف يف امسه ، وقد صحح النووي يف كتابه ) 3 (
الدوسي ، وكُين بأيب هريرة واشتهر بذلك ألنه كان حيمل هرة معه ، لَِزم النيب وأكثر من الرواية عنه ، وويل 

  ). ٢/٢٧٠ ، وذيب األمساء واللغات ٧/١٩٩اإلصابة : ينظر. ( هـ٥٧رين ، وتويف سنة إمرة املدينة ، مث البح
، أبو ) ١٣٨٨(، النسائي اجلمعة ) ٤٩٩(، الترمذي اجلمعة ) ٨٥٠(، مسلم اجلمعة ) ٨٤١(البخاري اجلمعة ) 4 (

مالك النداء للصالة ، ) ٢/٤٦٠(، أمحد ) ١٠٩٢(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ) ٣٥١(داود الطهارة 
  ). ١٥٤٣(، الدارمي الصالة ) ٢٢٧(

 ، ومسلم يف صحيحه يف ٢١٣ - ١/٢١٢ باب فضل اجلمعة -أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب اجلمعة ) 5 (
  ). ٨٥٠( ، احلديث رقم ٢/٥٨٢ باب الطيب والسواك يوم اجلمعة -كتاب اجلمعة 



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

٥١  

  : نوقش من وجهني: مناقشة هذا الدليل
أن الساعة األوىل جِعلَت للتأهب باالغتسال وغريه، فيكون ايء من : الوجه األول

مجيء وثانية بالنسبة للنهار، وعلى هذا يكون آخر أول الثانية، فتكون أوىل بالنسبة لل
  . )١(اخلامسة أول الزوال 

  . بأن هذا خمالف لظاهر احلديث، وال دليل عليه: وأجيب
أن يف الرابعة بطة، ويف (أن الساعات ست، بدليل ما جاء يف رواية : الوجه الثاين

ابعة دجاجة، ويف أن يف الر(، ويف رواية أخرى )اخلامسة دجاجة، ويف السادسة بيضة
  . )٢() اخلامسة عصفورا، ويف السادسة بيضة

  . )٣(بأما شاذتان؛ ملخالفتهما سائر الروايات يف الصحيحني وغريمها : وأجيب
  : الترجيح

 هو القول األول؛ لقوة - واهللا أعلم بالصواب -الذي يظهر رجحانه يف هذه املسألة 
ة، وبعضها من حيث الثبوت أيضا، وألنه أدلتهم، وضعف أدلة املخالفني من حيث الدالل

أحوط، خاصة بالنسبة للنساء فإن قد يصلني عند مساع األذان، فتكون صالن قبل 
دخول وقت الظهر، لكن إن فُِعلت يف بعض األحيان يف الساعة اخلامسة أو السادسة فال 

  . بأس، وخاصة عند احلاجة ملا استدل به أصحاب القول الثالث
ذلك ال جتزئ اخلطبة عند احلنفية، واملالكية، والشافعية، واإلمام أمحد يف فبناًء على 

رواية، وابن حزم إال بعد الزوال، فإن خطب قبله أو ابتدأ اخلطبة مل جتزئ ولو كانت 
الصالة بعده، وجتزئ على املشهور عند احلنابلة ولو كانت يف أول النهار بعد ارتفاع 

ية الثالثة عن اإلمام أمحد إذا كانت يف آخر الضحى الشمس قيد رمح، وجتزئ على الروا

                                         
  . ٢/٣٦٨فتح الباري : ينظر) 1 (
 ، وقال النووي يف اموع ١/١٠٠ باب التبكري إىل اجلمعة -سائي يف سننه يف كتاب اجلمعة أحرجهما الن) 2 (

  ". وإسناد الروايتني صحيحان : " ٤/٥٣٩
  . ٤/٥٣٩اموع : ينظر) 3 (



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

٥٢  

  . - واهللا أعلم -يف الساعة السادسة، وقد ذكرت الراجح يف ذلك 



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

٥٣  

  املبحث الرابع
  تقدميها على الصالة

ذهب أصحاب املذاهب األربعة إىل أن تقدمي اخلطبة على الصالة شرط من شروط 
  . صحتها، وأا لو أخرت عن الصالة فإا ال تصح

قال يف اإلنصاف . )٤( واحلنابلة )٣( والشافعية )٢( واملالكية )١(فقد قال بذلك احلنفية 
على الصالة ] يعين اخلطبتني [ويشترط تقدمهما : " مبينا عدم اخلالف يف ذلك عند احلنابلة

  . )٥(" بال نزاع 
  . )٦(" باإلمجاع إال من شد : "... بل قال يف مغين احملتاج

  : األدلة
  . دلوا بأدلة من السنة، واملعقولاست
  : من السنة: أوال

  : قال أن النيب حديث مالك بن احلويرث 
  . )٨( )٧( } صلُّوا كَما رأَيتموِني أُصلِّي { 

                                         
 ، ١/٨٣ ، واهلداية للمرغيناين ١/١٦٦ ، وجممع األر ١/٢٦٢ ، وبدائع الصنائع ٢/٣٦املبسوط : ينظر) 1 (

  . ١/١٤٦ندية والفتاوى اهل
  . ١/١٧٨ ، والشرح الصغري ١/٣٠٦ ، والفواكه الدواين ١/١٥٦املدونة : ينظر) 2 (
 ، ومغين احملتاج ٢/٢٦ ، وروضة الطالبني ٤/٥١٤ ، واموع ٢/٢٧٦ ، وحلية العلماء ١/٦٤الوجيز : ينظر) 3 (

١/٢٨٥ .  
 ، واإلنصاف ١/١٤٧النكت امش احملرر  ، و٢/١٨٠ ، وشرح الزركشي ١/٥٢اهلداية أليب اخلطاب : ينظر) 4 (

  . ٢/٣١ ، وكشاف القناع ٢/١٥٧ ، واملبدع ٢/٣٨٩
  . ٢/٣٨٩اإلنصاف ) 5 (
  . ١/٢٨٥مغين احملتاج ) 6 (
، النسائي ) ٢٠٥(، الترمذي الصالة ) ٦٧٤(، مسلم املساجد ومواضع الصالة ) ٦٠٥(البخاري األذان ) 7 (

  ). ١٢٥٣(، الدارمي الصالة ) ٥/٥٣(، أمحد ) ٩٧٩(ة والسنة فيها ، ابن ماجه إقامة الصال) ٦٣٥(األذان 
  . ١/٢٨٥، وممن صرح باالستدالل به على هذه املسألة الشربيين يف مغين احملتاج ) ٣٢(سبق خترجيه ص ) 8 (



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

٥٤  

 خيطب قبل  أمرنا بالصالة كما كان يصلي، وقد كان أن النيب : وجه الداللة
  . )١(الصالة، فيجب أن نفعل كفعله اقتداًء به 

  . )٢("  بعد خطبتني وثبتت صالته : " قال يف اموع
  : من املعقول: ثانيا
 أن اخلطبة شرط لصحة اجلمعة، والشرط ال يتأخر عن املشروط له، بل يشترط أن -١

  . )٣(يكون سابقا عليه 
  . مصاحبا للمشروطلكن هذا ال يلزم يف كل األحوال، فقد يكون الشرط 

 أن اجلمعة فريضة تؤدى مجاعة، فأُخرت فيها الصالة عن اخلطبة ليدركها - ٢
  . )٤(املتأخر 

                                         
 ، والنووي ١/٢٦٢ ، والكاساين يف بدائع الصنائع ٢/٣٦السرخسي يف املبسوط : وممن استدل بفعله على لك) 1 (

 ، وبرهان ٢/١٨٠ ، والزركشي يف شرح اخلرقي ١/٢٨٥ ، والشربيين يف مغين احملتاج ٤/٥١٤يف اموع 
  . ٢/٣١ ، والبهويت يف كشاف القناع ٢/١٥٧الدين ابن مفلح يف املبدع 

  . ٤/٥١٤اموع ) 2 (
 ١/٢٨٥ين احملتاج  ، ومغ٥١٤ - ٤/٥١٣ ، واموع ١/١٦٦ ، وجممع األر ١/٢٦٢بدائع الصنائع : ينظر) 3 (

  . ٢/٣١ ، وكشاف القناع ٢/١٥٧، واملبدع 
  . ٢/٣١ ، وكشاف القناع ٢/١٥٧ ، واملبدع ١/٢٨٥ ، ومغين احملتاج ٤/٥١٤اموع : ينظر) 4 (



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

٥٥  

  املبحث اخلامس
  القيام

   -: اختلف الفقهاء يف اشتراط القيام للخطيب حال اخلطبة، وذلك على ثالثة أقوال
وهذا هو القول أن قيام اخلطيب حال اخلطبة شرط مع القدرة عليه : القول األول

عن اإلمام أمحد، واختارها بعض  وهو رواية )١(الصحيح واملشهور عند الشافعية 
  . )٢(أصحابه 

  . )٣(" وعلى هذا مجهور الفقهاء وأئمة العلماء : " حكام القرآنألقال يف اجلامع 
وحكى ابن عبد الرب إمجاع العلماء على أن اخلطبة ال تكون إال  " )٤(بل قال النووي 

  . )٥(ما ملن أطاقه قائ
 مردودة مبا سيأيت من قول أصحاب - أي دعوى اإلمجاع -ولكن هذه الدعوى 

  . القول الثاين
  . أن قيام اخلطيب حال اخلطبة سنة: القول الثاين

 ولكن قال عنه يف )٨( وهو وجه عند الشافعية )٧( وبعض املالكية )٦(وذا قال احلنفية 

                                         
 ، ٢/٢٦ ، وروضة الطالبني ٤/٥١٤ ، واملهذب واموع معه ٢/٢٧٦ ، وحلية العلماء ١/٦٤الوجيز : ينظر) 1 (

  . ١/٢٨٧ومغين احملتاج 
 ، واملبدع ٢/٣٩٧، واإلنصاف ٢/١١٩، والفروع ٣/١٧١ ، واملغين ٢/١٧٤شرح الزركشي : ينظر يف) 2 (

٢/١٦٣ .  
  . ١٨/١١٤اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب ) 3 (
 هـ ، ٦٣١هو حيىي بن شرف بن مري احلزامي ، النووي ، يكىن بأيب زكريا ، حميي الدين ، ولد يف نوى عام ) 4 (

شق ، وأقام ا زمنا طويال ، يعد أستاذ املتأخرين من الشافعية ، صنف مصنفات جليلة ومتنوعة ، وتعلم يف دم
 ، ٤/١٤٧٠تذكرة احلفاظ : ينظر. ( هـ٦٧٦شرح صحيح مسلم ، ورياض الصاحلني ، وتويف سنة : منها

  ). ٥/١٦٥وطبقات الشافعية للسبكي 
  . ٦/١٥٠شرح النووي على صحيح مسلم ) 5 (
 ، ورؤوس املسائل للزخمشري ١/٢٦٣ ، وبدائع الصنائع ١/٨٣ ، واهلداية للمرغيناين ٢/٦٢املبسوط : ينظر) 6 (

  . ١/١٤٦، والفتاوى اهلندية ) ١٨٤(ص 
  . ٢/١٦٦ ، ومواهب اجلليل والتاج واإلكليل امشه ٢/٧٩ ، وشرح اخلرشي ١/٣٠٧الفواكه الدواين : ينظر) 7 (
  . ٢/٢٦ة الطالبني  ، وروض٤/٥١٤اموع : ينظر يف) 8 (



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

٥٦  

  . )١(" طل وهو شاذ ضعيف أو با: " اموع
وهو الرواية املشهورة عن اإلمام أمحد، والصحيح من املذهب عند أصحابه، وعليه 

  . )٢(مجهورهم 
أن قيام اخلطيب حال اخلطبة واجب، فإن خطب جالسا مع القدرة : القول الثالث

  . على القيام فقد أساء، وجتزئه
  . )٣(وذا قال أكثر املالكية 

  : األدلة
  : ولأدلة أصحاب القول األ

  . استدلوا بأدلة من الكتاب، والسنة، وآثار الصحابة، واملعقول
  : من الكتاب: أوال

  {: -  سبحانه وتعاىل - قول اهللا                                  

      {  )٤(   

 - كان خيطب قائما، وقد قال  أخرب أن النيب - تعاىل -أن اهللا : وجه الداللة
   {: -تعاىل             {  )تعاىل - مع قوله )٥ - :  

}      {  )تعاىل - وقوله )٦ - :}           {  )مع )٧ 

                                         
  . ٤/٥١٤اموع ) 1 (
 ، ١٢٣/١٧١ ، واملغين ٢/١٧٤ ، وشرح الزركشي ١/٢٢٣ ، والتمام ١/٥٢اهلداية أليب اخلطاب : ينظر) 2 (

  . ٢/١٦٢ ، واملبدع ٢/٣٩٧ ، واإلنصاف ١/١٥١ ، واحملرر ٢/١١٩والفروع 
  . ١/٣٧٩ ، وحاشية الدسوقي ٢/١٦٦مشه  ، ومواهب اجلليل والتاج واإلكليل ا١/١٣٣ينظر اإلشراف ) 3 (
  ). ١١(سورة اجلمعة ، جزء من اآلية رقم ) 4 (
  ). ٢١(سورة األحزاب ، جزء من اآلية رقم ) 5 (
  ). ١٥٨(سورة األعراف ، جزء من اآلية رقم ) 6 (
  ). ٧(سورة احلشر ، جزء من اآلية رقم ) 7 (



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

٥٧  

  . )٣( )٢( )١( } صلُّوا كَما رأَيتموِني أُصلِّي { قوله 

نوقش بأنه حكاية فعل، وذلك ال يدل على الوجوب بل على : مناقشة هذا الدليل
  . )٤(االستحباب 

 فهو حسب صيغة ما جاء، فما جاء أخذ ما جاء به وأما التأسي به واتباعه و
بصيغة األمر وجب العمل به، وما جاء بصيغة االستحباب أو جمرد فعل كهذا فإنه 
يستحب العمل به وال جيب، وأما األمر بالصالة كما صلى فإن اخلطبة ليست صالة، ويف 

  . االستدالل به على الوجوب خالف كما تقدم
  : من السنة: ثانيا
 خيطب قائما، مث كان النيب  {:  قالما رواه جابر بن مسرة  -  ١

إنه كان خيطب جالسا فقد كذب، فلقد : جيلس، مث يقوم فيخطب قائما، فمن قال
  . )٦( )٥( } واهللا صليت معه أكثر من ألفي صالة

ويف هذه الرواية دليل ملذهب الشافعي واألكثرين أن خطبة اجلمعة ال : " قال النووي
  . )٧(" تصح من القادر على القيام إال قائما يف اخلطبتني 

املراد الصلوات : " )٨( } ألفي صالة {:  على قوله-  أي النووي - مث قال 

                                         
، النسائي ) ٢٠٥(، الترمذي الصالة ) ٦٧٤(الصالة ، مسلم املساجد ومواضع ) ٦٠٥(البخاري األذان ) 1 (

  ). ١٢٥٣(، الدارمي الصالة ) ٥/٥٣(، أمحد ) ٩٧٩(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ) ٦٣٥(األذان 
  ). ٣٢(تقدم خترجيه من حديث مالك بن احلويرث ص ) 2 (
  . ٦/١٥٢ذكر هذا االستدالل النووي يف شرح صحيح مسلم ) 3 (
  . ٢/١٧٤ذكر ذلك الزركشي يف شرح اخلرقي وممن ) 4 (
، ) ١٠٩٣(، أبو داود الصالة ) ١٤١٧(، النسائي اجلمعة ) ٥٠٧(، الترمذي اجلمعة ) ٨٦٢(مسلم اجلمعة ) 5 (

  ). ١٥٥٩(، الدارمي الصالة ) ٥/١٠٠(، أمحد ) ١١٠٦(ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها 
  ). ٣٢ - ٣١(تقدم خترجيه ص ) 6 (
  . ٦/١٤٩ه على صحيح مسلم شرح) 7 (
  ). ١٠٩٣(، أبو داود الصالة ) ٨٦٢(مسلم اجلمعة ) 8 (



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

٥٨  

   .)١(" اخلمس ال اجلمعة 
  .  على القيام حال اخلطبةوال شك أن هذا احلديث يدل على مواظبته 

  :  قال- رضي اهللا عنهما - ما رواه عبد اهللا بن عمر - ٢
  . )٣( )٢( }  خيطب قائما، مث يقعد، مث يقوم، كما تفعلون اآلنكان النيب  {

 كان خيطب أن النيب  { - رضي اهللا عنهما - ما رواه جابر بن عبد اهللا - ٣

  . )٥( احلديث )٤( } ...قائما يوم اجلمعة، فجاءت عري الشام

 )٦( } ... قائم يوم اجلمعة إذ قدمت عري إىل املدينةبينا النيب  {: ويف لفظ

  . )٧(احلديث 
 إذا وفعل النيب : " قال يف التمام بعد االستدالل ما: وجه الداللة من احلديثني

  {: تعلق بالقرينة وجب االقتداء به؛ لقوله تعاىل   {  )٩( )٨( .  

 قرينة ومل يبين القرينة، ولعل املواظبة الكاملة اليت دل عليها حديث جابر بن مسرة 
  . مع ما سبق

                                         
  . ٦/١٥٠املرجع السابق ) 1 (
، أبو ) ١٤١٦(، النسائي اجلمعة ) ٥٠٦(، الترمذي اجلمعة ) ٨٦١(، مسلم اجلمعة ) ٨٧٨(البخاري اجلمعة ) 2 (

  . )١٥٥٨(، الدارمي الصالة ) ٢/٩٨(، أمحد ) ١٠٩٢(داود الصالة 
  ). ٣١(تقدم خترجيه ص ) 3 (
  ). ٣/٣٧٠(، أمحد ) ٣٣١١(، الترمذي تفسري القرآن ) ٨٦٣(، مسلم اجلمعة ) ٨٩٤(البخاري اجلمعة ) 4 (
وِإذَا رأَوا ِتجارةً أَو لَهوا انفَضوا ِإلَيها : - تعاىل - باب يف قوله -أخرجه مسلم يف صحيحه يف كتاب اجلمعة ) 5 (

  ). ٨٣٦( ، احلديث رقم ٢/٥٩٠(ك قَاِئما وتركُو
  ). ٣/٣٧٠(، أمحد ) ٣٣١١(، الترمذي تفسري القرآن ) ٨٦٣(، مسلم اجلمعة ) ٨٩٤(البخاري اجلمعة ) 6 (
  . ٢/٥٩٠أخرجه مسلم يف صحيحه يف الكتاب والباب السابقني ) 7 (
  ). ١٥٨(سورة األعراف ، جزء من اآلية رقم ) 8 (
  . ٢٣٤ - ١/٢٣٣التمام ) 9 (
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،  قائما- صلى اهللا عليه وسلم - خطب رسول اهللا ١١:  قال)١( ما رواه طاوس - ٤
وأبو بكر قائما، وعمر قائما، وعثمان قائما، وأول من جلس على املنرب معاوية بن أيب 

  . )٢(" سفيان 
  .  وخلفائه على القيام حال اخلطبةوفيه داللة على مواظبة النيب 

  . ولكن هذا مرسل كما هو واضح؛ ألن طاوس تابعي
ومبواظبة النيب : " -ها  يف معرض استدالله ذه األدلة وتوجيه-قال يف فتح الباري 

 على القيام، ومبشروعية اجللوس بني اخلطبتني، فلو كان القعود مشروعا يف اخلطبتني ما 
  . )٣(" احتيج إىل الفصل باجللوس 

  . من آثار الصحابة: ثالثا
، وقد ورد - رضي اهللا عنهم - تقدم ما رواه طاوس عن أيب بكر وعمر وعثمان -١
" وال عمر يقعدون على املنرب يوم اجلمعة، وأول من قعد معاوية مل يكن أبو بكر : " بلفظ

)٤( .  
 بن أم )٦( أنه دخل املسجد وعبد الرمحن  بن عجرة )٥( ما روي عن كعب - ٢

: - تعاىل -انظروا إىل هذا اخلبيث خيطب قاعدا، وقال اهللا : " احلكم خيطب قاعدا، فقال
                                         

هو طاوس بن كيسان احلمريي ، موىل حبري بن ريسان ، يكىن بأيب عبد الرمحن ، عامل اليمن ، قال عنه ابن ) 1 (
، " كان من عباد أهل اليمن ، ومن سادات التابعني ، وقد حج أربعني حجة ، وهو حجة باتفاق : " حبان

  ). ٥/٨تهذيب  ، وذيب ال٥/٥٣٧طبقات ابن سعد : ينظر. ( هـ١٠١وتويف سنة 
  . ٢/١١٢ باب من كان خيطب قائما -أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه يف كتاب الصلوات ) 2 (
  . ٢/٤٠١فتح الباري ) 3 (
  . ٢/١١٢ باب من كان خيطب قائما -أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه يف كتاب الصلوات ) 4 (
 األنصار ، يكىن بأيب حممد ، صحايب مشهور ، هو كعب بن عجرة بن أمية بن عدي البلوي ، املدين ، حليف) 5 (

: ينظر. (شهد احلديبية واملشاهد كلها ، ونزلت فيه قصة الفدية ، وسكن الكوفة ، مات باملدينة بعد اخلمسني
  ). ٤/٢٤٣ ، وأسد الغابة ٥/٣٠٤اإلصابة 

ة بن أيب سفيان ، واله خاله هو عبد الرمحن بن عبد اهللا بن أيب عقيل الثقفي ، اشتهر بأمه ، وهي أخت معاوي) 6 (
مات يف أول خالفة عبد امللك ، ذكره .  هـ ، فأساء السرية ، فعزله٥٧الكوفة بعد موت زياد يف سنة 

  ).  ، ط دار الكتاب العريب٣/٧١: اإلصابة: ينظر. (البخاري وغريه من التابعني
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}                        {  )٢( " )١( .  

، يقول "ما رأيت كاليوم قط إماما يؤم املسلمني خيطب وهو جالس : " ويف رواية
  . )٣(ذلك مرتني 

  . ستدالل به بتوجيهه لآلية فيما سبقوقد وجه النووي اال
وال شك أن إنكار كعب هذا مع هذا الوصف الذميم، وتعليله خبطبته جالسا مع 

 من املواظبة عن النيب - رضي اهللا عنهم -االستدالل باآلية يدل على ما فهمه الصحابة 
ة مع  ومن بعده من الوجوب، والرواية الثانية تدل على أن عليه عمل املسلمني قاطب

  . عدم العذر
 ومالزمة النيب : " قال ابن العريب املالكي عن االستدالل بكل ما سبق

  {: -  تعاىل - والصحابة القيام أصل يف الوجوب، والعمدة قول اهللا      

      { )فذمهم، وذلك دليل على الوجوب املختص به، وال سيما وقد قلنا )٤ 

  . )٥(إنه عوض عن الركعتني، والقيام واجب يف العوض فوجب يف املعوض 
  . )٦(لكن القول بأن اخلطبتني بدل عن الركعتني حمل نظر سبق بيانه عدة مرات 

  : من املعقول: رابعا
  . )٧(لقيام والقعود، كالصالة أن اخلطبة أحد فرضي اجلمعة، فوجب فيها ا

  : أدلة أصحاب القول الثاين
                                         

  ). ١١(سورة اجلمعة ، جزء من اآلية رقم ) 1 (
 وِإذَا رأَوا ِتجارةً أَو لَهوا انفَضوا ِإلَيها - تعاىل - باب يف قوله -حه يف كتاب اجلمعة أخرجه مسلم يف صحي) 2 (

  ). ٦٨٤( ، احلديث رقم ٢/٥٩١وتركُوك قَاِئما 
  .  وعزاها إىل ابن خزمية ومل أعثر عليها يف صحيحه٢/٤٠١هذه الرواية ذكرها ابن حجر يف الفتح ) 3 (
  . ١١: معة آيةسورة اجل) 4 (
  . ٢٩٦ - ٢/٢٩٥عارضة األحوذي : ينظر) 5 (
  ). ٣٥ - ٣٤(ينظر ص ) 6 (
  . ٤/٥١٤املهذب مع اموع : ينظر) 7 (
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  . استدلوا بأدلة من الكتاب، والسنة، وآثار الصحابة، واملعقول
  : من الكتاب: أوال

  {: - سبحانه وتعاىل -قول اهللا             

              { .... ١(اآلية( .  

 أطلق الذكر يف اآلية ومل يقيده حبال القيام، واملقصود - تعاىل -أن اهللا : وجه الداللة
  . )٢(ة حيصل بدونه، فدل على عدم اشتراط القيام حال اخلطب

  : يناقش من وجهني: مناقشة هذا الدليل
 بين بعد هذه اآلية أن هذا الذكر يف حال - سبحانه وتعاىل -أن اهللا : الوجه األول

  {: القيام، وذلك يف قوله        {  )فكأنه تقييد ملا قبله)٣  .  

 أتى ذا الذكر قائما وواظب على ذلك، وكذلك اخللفاء أن النيب : الوجه الثاين
  . كما تقدم يف أدلة أصحاب القول األول، وذلك بيان إلطالق اآلية

  : من السنة: ثانيا
م  يف املنرب ِم)٤( وقد امتروا  ما روي أن رجاال أتوا سهل بن سعد الساعدي -١

واهللا إين ألعرف مما هو، ولقد رأيته أول يوم وِضع،  {: عوده؟ فسألوه عن ذلك، فقال

 امرأة قد - إىل فالنة ؛ أرسل رسول اهللا -  -وأول يوم جلس عليه رسول اهللا 
 مِري غالمك النجار أن يعمل يل أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس، - مساها سهل

                                         
  ). ٩(سورة اجلمعة ، جزء من اآلية رقم ) 1 (
  . ٢/١٧٤شرح الزركشي على اخلرقي : ينظر) 2 (
  ). ١١(سورة اجلمعة ، جزء من اآلية رقم ) 3 (
  ). ٢/٣٩٧فتح الباري : ينظر. (من املماراة ، وهي اادلة: رقال ابن حج) 4 (
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 صلى اهللا عليه - مث جاء ا فأرسلت إىل رسول اهللا )١(فأمرته، فعملها من طرفاء الغابة 
 صلى عليها، وكبر وهو عليها،  فأمر ا فوِضعت هاهنا، مث رأيت رسول اهللا -وسلم 

 فسجد يف أصل املنرب مث عاد، فلما فرغ أقبل على )٢(ل القهقرى مث ركع وهو عليها، مث نز
  . )٣( } أيها الناس إمنا صنعت هذا لتأمتوا يب، ولتعلموا صاليت: الناس فقال

  . )٤( } أجلس عليهن إذا كلمت الناس { قوله الشاهد من احلديث 

  . اللة حسب قوهلمواحلديث واضح الد
نوقش بأنه حيتمل أن تكون اإلشارة إىل اجللوس أول ما : مناقشة هذا الدليل
  . )٥(يصعد، وبني اخلطبتني 

 جلس ذات يوٍم إن رسول اهللا  {:  قال )٦( ما رواه أبو سعيد اخلدري - ٢

  . )٨( احلديث )٧( } نرب وجلسنا حولهعلى امل

  . وهذا احلديث واضح الداللة حسب قوهلم

                                         
وال مغايرة بينهما فإن األثل هو الطرفاء ، " من أثل الغابة " يف رواية سفيان عن أيب حازم : " قال ابن حجر) 1 (

 جهة  موضع من عوايل املدينة- باملعجمة وختفيف املوحدة -وقيل يشبه الطرفاء ، وهو أعظم منه ، والغابة 
  ). ٢/٣٩٩فتح الباري : ينظر. (الشام ، وأصلها كل شجر ملتف

  ). ٢/٤٠٠فتح الباري : ينظر". ( املشي إىل اخللف - بالقصر -القهقرى : " قال ابن حجر) 2 (
  . ١/٢٢٠ باب اخلطبة على املنرب -أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب اجلمعة ) 3 (
، أبو داود ) ٧٣٩(، النسائي املساجد ) ٥٤٤(ساجد ومواضع الصالة ، مسلم امل) ٨٧٥(البخاري اجلمعة ) 4 (

  ). ٥/٣٣٩(، أمحد ) ١٤١٦(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ) ١٠٨٠(الصالة 
  . ٢/٤٠١فتح الباري : ينظر) 5 (
نيب يوم هو سعد بن مالك بن سنان األنصاري ، اخلزرجي ، اخلدري ، مشهور بكنيته أيب سعيد ، استصغره ال) 6 (

هـ ، وقيل غري ٦٤أحد فرده ، وشهد ما بعدها ، وكان من حفاظ حديث رسول اهللا املكثرين ، تويف سنة 
  ). ٣/٨٥ ، واإلصابة ٥/٢١١أسد الغابة : ينظر. (ذلك

، ) ٣٩٩٥(، ابن ماجه الفنت ) ٢٥٨١(، النسائي الزكاة ) ١٠٥٢(، مسلم الزكاة ) ٨٨٠(البخاري اجلمعة ) 7 (
   ).٣/٢١(أمحد 

  .  ، ويف كتب أخر مطوال١/٢٢١.  باب يستقبل اإلمام القوم-أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب اجلمعة ) 8 (
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  . )١(نوقش بأن هذا يف غري خطبة اجلمعة، فال دليل فيه : مناقشة هذا الدليل
  : من آثار الصحابة: ثانيا
  . )٢( أنه كان خيطب قاعدا  ما روي عن عثمان بن عفان -١

 القيام حال اخلطبة كما تقدم يف أدلة هور عنه يناقش بأن املش: مناقشة هذا الدليل
أصحاب القول األول وغريها، وإمنا فعل ذلك لعارض حيث كان يصيبه رعدة لكرب سنه، 

 ٢. )٣(ومل يثبت عنه أيضا أنه كان خيطب عند جلوسه يف هذه الرعدة كما يف بعض اآلثار 
  . )٤( أنه كان خيطب وهو قاعد  ما روي عن معاوية بن أيب سفيان -

نوقش بأن جلوسه كان لعذر، فقد روي عنه أنه خطب جالسا : مناقشة هذا الدليل
  . )٦( )٥(ملا كثر شحم بطنه وحلمه 

: " وقد أورد يف فتح الباري وجه االحتجاج ذين األثرين وأجاب عنه حيث قال
مول أنه حم: وأما من احتج بأنه لو كان شرطا ما صلى من أنكر ذلك مع القاعدة، فجوابه

على أن من صنع ذلك خشي الفتنة، أو أن الذي قعد قعد باجتهاد كما قالوا يف إمتام 
عثمان الصالة يف السفر، وقد أنكر ذلك ابن مسعود مث إنه صلى خلفه فأمت معه، واعتذر 

  . )٧(" بأن اخلالف شر 
  : من املعقول: رابعا
، قياسا على األذان،  أن اخلطبة ذكر يتقدم الصالة، فلم يكن من شرطه القيام- ١

                                         
  . ٢/٤٠١فتح الباري : ينظر) 1 (
 ، وقد أخرجه عبد ١/٢٦٣ ، والكاساين يف بدائع الصنائع ٢/٢٦هكذا استدل به السرخسي يف املبسوط ) 2 (

، ورقم ) ٥٢٦٢( ، األثر رقم ١٨٩ ، ٣/١٨٨ باب اخلطبة قائما -الرزاق يف مصنفه يف كتاب اجلمعة 
  . بأن ذلك حينما كرب وأصبح تصيبه رعدة بسبب ذلك) ٥٢٦٦(

  ). ٨٠(تقدم خترجيها ص ) 3 (
  ). ٨٠(تقدم خترجيه عن طاوس ص ) 4 (
  . ٢/١١٣ باب من كان خيطب قائما -أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه عن الشعيب يف كتاب الصلوات ) 5 (
  . ٢/٤٠١فتح الباري : ينظر) 6 (
  . املرجع السابق: ينظر) 7 (
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  . )١(واإلقامة 
يناقش بأنه قد ورد من األدلة على القيام يف اخلطبة واملواظبة : مناقشة هذا الدليل

عليه، واإلنكار على تركه كما تقدم يف أدلة القول األول ما مل يرد يف األذان واإلقامة، فال 
  . يصح القياس

  . )٢(م جيب له القيام، كاألذان  أن اخلطبة ذكر ليس من شرطه االستقبال، فل- ٢
  . مبا نوقش به ما قبلهويناقش 

الظاهر أم يستدلون على الوجوب مبا استدل به : أدلة أصحاب القول الثالث
  . أصحاب القول األول

 ما استدل - ١ -: وأما اإلجزاء عند عدم القيام مع عدم العذر فاستدلوا عليه مبا يلي
اخلطبة ذكر يتقدم الصالة ألجلها، فلم يكن من صحته به أصحاب القول السابق من أن 

  . )٣(القيام كاألذان، واإلقامة 
  . مبا تقدم مناقشته بهويناقش 

 أن الغرض من القيام أن يشاهد الناس اخلطيب ويتمكنوا من مساع اخلطبة، فلم - ٢
  . )٤(يؤثر اإلخالل به، كالصعود على املنرب 

أن الصعود على املنرب عندهم : الوجه األول: يناقش من وجهني: مناقشة هذا الدليل
 كما سيأيت، فهم قاسوا )٦( بل هو سنة باإلمجاع )٥( سنة وليس بواجب - أي املالكية -

  . أمرا واجبا على سنة، فال يصح
أنه قد جاء يف القيام من األدلة ما مل يأت يف الصعود على املنرب، فال : الوجه الثاين

                                         
  . ٢/٣٦ ، وكشاف القناع ٢/١٦٢ ، واملبدع ١/٣٢٩ينظر رؤوس املسائل اخلالفية للعكربي ) 1 (
  . ٣/١٧١املغين : ينظر) 2 (
  . ١/١٣٣اإلشراف : ينظر) 3 (
  . املرجع السابق: ينظر) 4 (
   .٢/١٧٢مواهب اجلليل : ينظر) 5 (
  . ٤/٥٢٧نقله النووي يف اموع ) 6 (
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  . يقاس عليه
  : الترجيح

عد استعراض األقوال يف املسألة وأدلتها واملناقشات الواردة عليها تبني أن األدلة فعلية ب
 فحسب بل ومن خلفائه من بعده، يف اجلملة، ولكنها دالة على املواظبة، ليس من النيب 

 - واهللا أعلم بالصواب -حىت ورد اإلنكار الشديد على من قعد، فالذي يظهر من ذلك 
  . ل القائل بأن قيام اخلطيب حال اخلطبة شرط مع القدرة عليهرجحان القول األو



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

٦٦  

  املبحث السادس 
  اجلهر باخلطبة 

  : اختلف الفقهاء يف اشتراط جهر اخلطيب باخلطبة، وذلك على قولني
أنه يشترط جهر اخلطيب باخلطبة حبيث يسمعه العدد املعترب إن مل يكن : القول األول

  . مانع
  . )٣(وبه قال احلنابلة . )٢(وهو الصحيح عند الشافعية  )١(وذا قال املالكية 

  . أنه ال يشترط اجلهر باخلطبة، فلو خطب سرا أجزأ: القول الثاين
وهو غلط : "  لكن قال عنه النووي)٥( والشافعية يف وجه عندهم )٤(وذا قال احلنفية 

 ")٦( .  
  : األدلة

  . ، والسنة، واملعقولاستدلوا بأدلة من الكتاب: أدلة أصحاب القول األول
  {: - تعاىل - قول اهللا -١ :من الكتاب: أوال         

                         { ٧(  اآلية( .  

 أمر بالسعي إىل ذكره، ويدخل يف ذكره اخلطبة كما - تعاىل -أن اهللا : وجه الداللة
تقدم، وإمنا أمرهم ليستمعوا ويتعظوا ويتذكروا، وهذا ال حيصل إال مع اجلهر ا، فدل 

                                         
 ، بلغة السالك والشرح ١/٣٠٦ ، والفواكه الدواين ٢/١٧٢مواهب اجلليل والتاج واإلكليل امشه : ينظر) 1 (

  . ١/١٧٨الصغري امشه 
اج  ، ومغين احملت٤/٥٢٣ ، واموع ٢/٢٧ ، وروضة الطالبني ٢/٢٧٩ ، وحلية العلماء ١/٦٤الوجيز : ينظر) 2 (

١/٣٨٧ .  
  . ٢/٣٣ ، وكشاف القناع ٢/٣٩٠ ، واإلنصاف ٢/١١٩ ، الفروع ٢/١٨٠شرح الزركشي : ينظر) 3 (
  ). ١٠٣( ، ومراقي الفالح ص ١/١٤٦الفتاوى اهلندية : ينظر) 4 (
  . ٤/٥٢٣ ، واموع ٢/٢٧روضة الطالنب : ينظر) 5 (
  . ينظر املرجعان السابقان) 6 (
  ). ٩( اآلية رقم سورة اجلمعة ، جزء من) 7 (



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

٦٧  

  . على أن اجلهر مأمور به، فهو واجب على اخلطيب
  {: - تعاىل -اهللا  قول -٢                      {  

  . )١(اآلية 
اخلطبة واالنفضاض للتجارة، فدل  أنبهم على ترك - تعاىل -أن اهللا : وجه الداللة

على وجوب االستماع للخطبة ملن حضرها وعدم االنصراف لغري عذر، فاقتضى ذلك 
  . ضمنا األمر باجلهر ا، واألصل يف األمر الوجوب

  : من السنة: ثانيا
إذا قلت لصاحبك يوم اجلمعة  {:  قال أن رسول اهللا ما رواه أبو هريرة 

  . )٣( )٢( } أنصت واإلمام خيطب فقد لغوت

 أمر باإلنصات للخطبة، وحرم السالم حاهلا، وهذا ال يكون أن النيب : وجه الداللة
  . له فائدة إال إذا كان اإلمام جيهر ا، فاقتضى ذلك وجوب اجلهر باخلطبة

  : لمن املعقو: ثالثا
أن املقصود من اخلطبة وعظ الناس وتذكريهم، وهذا ال حيصل إال مع اجلهر ا، فدل 

  . )٤(ذلك على اشتراطه 
  : دليل أصحاب القول الثاين

مل أطلع على دليٍل هلم، ولكن لعلهم يستدلون بأن الوارد جمرد فعل، والفعل ارد ال 

                                         
  ). ١١(سورة اجلمعة ، جزء من اآلية رقم ) 1 (
، أبو ) ١٤٠٢(، النسائي اجلمعة ) ٥١٢(، الترمذي اجلمعة ) ٨٥١(، مسلم اجلمعة ) ٨٩٢(البخاري اجلمعة ) 2 (

 ، مالك النداء للصالة) ٢/٣٩٦(، أمحد ) ١١١٠(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ) ١١١٢(داود الصالة 
  ). ١٥٤٨(، الدارمي الصالة ) ٢٣٢(

 ، ومسلم ١/٢٢٤.  باب اإلنصات يوم اجلمعة واإلمام خيطب-أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب اجلمعة ) 3 (
  ). ٨٥١( ، احلديث رقم ٢/٥٨٣ باب يف اإلنصات يوم اجلمعة يف اخلطبة -يف صحيحه يف كتاب اجلمعة 

  . ٢/٣٣القناع  ، وكشاف ١/٣٨٧مغين احملتاج : ينظر) 4 (



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

٦٨  

  . يدل على الوجوب، وإمنا على االستحباب
 هذا بأنه وإن كان جمرد فعل إال أنه ال يتحقق املقصود من اخلطبة بدونه ولكن يناقش

مطلقا، وهو الوعظ والتذكري، فيكون وجوبه مستمدا من أصل وجوب اخلطبة ذاا، واهللا 
  . أعلم

  : الترجيح
 هو القول األول القائل - واهللا أعلم بالصواب -الذي يظهر رجحانه يف هذه املسألة 

بة شرط لصحتها؛ لقوة ما استدلوا به، وألن اخلطبة واجبة وشرط لصحة بأن اجلهر باخلط
اجلمعة كما تقدم، واجلهر وسيلة ألدائها وحتقيق املقصود منها، وما ال يتم الواجب إال به 

  . فهو واجب



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

٦٩  

  لسابع ااملبحث 
  كوا باللغة العربية 

ون اخلطبة باللغة اتفق الفقهاء كما هو واضح من كالمهم اآليت على أن األوىل أن تك
العربية، ولكنهم اختلفوا يف اشتراط ذلك باستثناء قراءة القرآن فيها عند من يقول بأا 

  : ركن كما سيأيت، وهذا اخلالف على ثالثة أقوال
يشترط أن تكون بالعربية للقادر عليها، إال إذا كان السامعون مجيعا ال : القول األول

  . يعرفون العربية فإنه خيطب بلغتهم
  . )٢( وبه قال بعض احلنابلة )١(وهذا الوجه الصحيح عند الشافعية 

يشترط أن تكون بالعربية للقادر عليها ولو كان السامعون ال يعرفون : القول الثاين
  . العربية

  . )٤( وهو املذهب واملشهور عند احلنابلة )٣(وذا قال املالكية 
  . يستحب أن تكون بالعربية: القول الثالث

 وهو وجه عند )٥(ا هو الظاهر من إطالق احلنفية جلواز اخلطبة بغري العربية وهذ
  . )٦(الشافعية 

  : األدلة
  : أدلة أصحاب القول األول

  : استدلوا على عدم اجلواز مع القدرة على العربية مبا يلي: أوال

                                         
 ، مغين احملتاج ٣٠ ، ٢/٢٦ ، وروضة الطالبني ٥٢٢ - ٤/٥٢١ ، واموع ٢/٢٧٩حلية العلماء : ينظر) 1 (

  .  لكنهم قيدوا اجلواز إذا كان السامعون ال يعرفون العربية مبدة التعلم ، أي حىت يتعلموا اللغة العربية١/٢٨٦
  . ١١٧ ، ٢/١١٣الفروع : ينظر) 2 (
  . ١/١٧٨ ، بلغة السالك والشرح الصغري امشه ١/٣٠٦ الفواكه الدواين :ينظر) 3 (
  . ٢/٣٤ ، وكشاف القناع ٢/١٥٩ ، واملبدع ٢/٣٩٠ ، واإلنصاف ٢/١١٣الفروع : ينظر) 4 (
  ). ١٠٢(مراقي الفالح ص : ينظر) 5 (
  . ٢/٢٦ ، وروضة الطالبني ٤/٥٢٢اموع : ينظر) 6 (



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

٧٠  

  . )١(القياس على قراءة القرآن، فكما أا ال جتزئ بغري العربية، فكذلك خطبة اجلمعة 
إن لفظ : "  وهو قوله)٢(يناقش مبا نقله يف الفروع عن القاضي : مناقشة هذا الدليل

القرآن دليل النبوة وعالمة الرسالة وال حيصل بالعجمية، واخلطبة املقصود ا الوعظ 
والتذكري ومحد اهللا والصالة على رسوله، وألن القرآن االعتبار فيه باللفظ والنظم دون 

  . )٣(" بة جيزئ فيها املعىن املعىن، واخلط
  : واستدلوا على اجلواز مع عدم القدرة على العربية مبا يلي: ثانيا

  . )٤(أن املقصود باخلطبة الوعظ والتذكري، وذلك حيصل بغري العربية 
يناقش بأنه إذا كان هذا هو املقصود فإا جتوز مع القدرة إذا : مناقشة هذا الدليل

  .  العربية، فيكون الدليل حجة عليهمكان املستمعون ال يعرفون
  : أدلة أصحاب القول الثاين

  . استدلوا بأدلة من السنة، واآلثار، واملعقول
  : من السنة: أوال

صلُّوا كَما  {:  قال أن رسول اهللا ما رواه مالك بن احلويرث 

ي أُصلِّي تموِن أَي٧( )٦( )٥( } ر( .  

                                         
  . ٢/٣٤ ، وكشاف القناع ٢/١٥٩ملبدع  ، وا٢/١١٣الفروع : ينظر) 1 (
حممد ) ٢٠٤(املقصود به عند اإلطالق إىل أثناء املائة الثامنة كما هنا حسب ما ذكره ابن بدران يف املدخل ص ) 2 (

بن احلسني بن حممد بن خلف احلنبلي ، البغدادي ، املعروف بأيب يعلى ، شيخ احلنابلة وإمامهم يف عصره ، 
العدة يف أصول الفقه ، واألحكام السلطانية ، وتويف سنة : غريه ، وصنف مصنفات منهاتفقه على ابن حامد و

  ). ٢/١٠٥ ، واملنهج األمحد ٢/١٩٣طبقات احلنابلة : ينظر. ( هـ٤٤٧
  . ٢/١١٣الفروع ) 3 (
  . ٢/٣٤كشاف القناع : ينظر) 4 (
، النسائي ) ٢٠٥(رمذي الصالة ، الت) ٦٧٤(، مسلم املساجد ومواضع الصالة ) ٦٠٥(البخاري األذان ) 5 (

  ). ١٢٥٣(، الدارمي الصالة ) ٥/٥٣(، أمحد ) ٩٧٩(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ) ٦٣٥(األذان 
  ). ٣٢(تقدم خترجيه ص ) 6 (
  . ٤/٥٢٢استدل به النووي يف اموع ) 7 (



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

٧١  

 أمر بالصالة كما صلى، وقد كان خيطب باللغة العربية، أن النيب : وجه الداللة
  . فيجب أن نفعل كما فعل
يناقش بأن اخلطبة ليست من الصالة، كما أن االستدالل ذا : مناقشة هذا الدليل

  . احلديث على الوجوب حمل نظر كما تقدم أكثر من مرة
  : من اآلثار: ثانيا
  . )١(سلف واخللف كانوا خيطبون بالعربية، فيجب اتباعهم يف ذلك أن ال
  : من املعقول: ثالثا

  . )٢(أن اخلطبة ذكر مفروض، فشرط فيه العربية، كالتشهد، وتكبرية اإلحرام 
يناقش بالفرق بني اخلطبة وبني التشهد وتكبرية اإلحرام، حيث : مناقشة هذا الدليل

ملقصود حصول الوعظ بأي لفظ كان، خبالف التشهد مل ترد اخلطبة بلفظ خمصوص، بل ا
  . وتكبرية اإلحرام، واهللا أعلم

  : دليل أصحاب القول الثالث
  . )٣(أن املقصود هو الوعظ، وهو حاصل بكل اللغات 

يناقش بأن حصوله باللغة العربية أبلغ وأكثر فائدة وتأثريا، : مناقشة هذا الدليل
 به وشرعه، وهي اليت كان خيطب ا الرسول  لكتا- تعاىل -ولذلك اختارها اهللا 

  . وخلفاؤه واملسلمون من بعدهم، فهي املتعينة، واهللا أعلم
  : الترجيح

 هو - واهللا أعلم بالصواب -الذي يظهر يف هذه املسألة بعد التأمل يف األقوال وأدلتها 
يع رجحان القول باشتراط أن تكون خطبة اجلمعة باللغة العربية، لكن إن كان مج

احلاضرين ال يعرفوا، فإن لإلمام بعد أن يأيت ا باللغة العربية أن يأيت ا بلغتهم، ملا 

                                         
  . ١/٢٨٦مغين احملتاج : ينظر) 1 (
  . ١/٢٨٦غين احملتاج  ، وم٥٢٢ - ٤/٥٢١اموع : ينظر) 2 (
  . ٤/٥٢٢اموع : ينظر) 3 (



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

٧٢  

استدل به أصحاب القولني األول والثاين من األدلة، وألن يف ذلك خروجا من اخلالف 
 رمحه - بن إبراهيم آل الشيخ )١(وحتقيقا للمقصود، وهذا ما أفىت به مساحة الشيخ حممد 

 واختار فضيلة شيخنا )٣( واللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء يف اململكة )٢( -اهللا 
  . )٤( القول األول - حفظه اهللا -حممد بن صاحل العثيمني 

                                         
هو مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ حممد بن عبد الوهاب ، مفيت اململكة العربية ) 1 (

هـ ، وتعلم فيها ، وفقد بصره وهو صغري فتابع الدراسة ١٣١١السعودية يف وقته ، ولد يف الرياض عام 
متون العلم ، مث تصدر لإلفتاء وعني مفتيا للملكة ، مث رئيسا للجامعة اإلسالمية ، وللمجلس وحفظ كتاب اهللا و

حتكيم القوانني ، : التأسيسي لرابطة العامل اإلسالمي ، ولتعليم البنات ، أملى من تأليفه عددا من الكتب منها
، ) ١٨٤ - ١٦٩( جند ص مشاهري علماء: ينظر. ( هـ١٣٨٩واجلواب املستقيم ، وتويف يف الرياض عام 

  ). ٥/٣٠٦(واألعالم 
  . ٣/١٩فتاوى ورسائل مساحته ) 2 (
  ). ٨٤(، ص ) ١٥(جملة البحوث اإلسالمية ، العدد ) 3 (
  . ٥/٧٨الشرح املمتع على زاد املستقنع : ينظر) 4 (



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

٧٣  

  املبحث الثامن 
  املواالة يف اخلطبة 

  : وفيه متهيد، ومطلبان
  .  يف معىن املواالة، وضابطها هنا:التمهيد

  .  أجزاء اخلطبة املواالة بني:املطلب األول
  .  املواالة بني اخلطبة والصالة:املطلب الثاين

  التمهيد 
  معىن املواالة، وضابطها هنا 

  .  املتابعة بني أجزاء الشيء:معىن املواالة
: تتابع، واملواالة: تابع، وتواىل الشيء: واىل بني األمر مواالة ووالء: " قال يف اللسان

  . )١(.... " أي متتابعة: الوالءاملتابعة، وافعل هذه األشياء على 
واىل بينهما والء بالكسر أي تابع، وافعل هذه : يقال: " وقال يف خمتار الصحاح

: " وقال يف املصباح. )٢(" األشياء على الوالء، أو متتابعة، وتواىل عليهم شهران، تتابع 
فبناء على ذلك  )٣(" تتابعت : تابعه، وتوالت األخبار: وااله مواالة ووالء من باب قاتل

  . يكون معىن مواالة اخلطبة املتابعة بني أجزائها بدون فاصل طويل
واملرجع يف طول : " وأما ضابطها هنا فهو عدم الفصل الطويل عادة، قال يف املغين

  . )٤(" الفصل وقصره إىل العادة 
  املطلب األول 

  املواالة بني أجزاء اخلطبة 

                                         
  . ١٥/٤١٢" ويل " لسان العرب ، مادة ) 1 (
  ). ٣٠٦(ص " ويل " خمتار الصحاح ، مادة ) 2 (
  . ٢/٦٧٢" ويل " املصباح املنري ، مادة ) 3 (
  . ٣/١٨١املغين ) 4 (



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

٧٤  

  : بني أجزاء اخلطبة على قولنياختلف الفقهاء يف اشتراط املواالة 
  .  أا شرط، فإن حصل فصل طويل عادة وجب االستئناف:القول األول

 والقول الصحيح عند )٢( وهو القول الصحيح عند الشافعية )١(وذا قال املالكية 
  . )٣(احلنابلة 

  .  أا ليست شرطا، فال جيب االستئناف ولو طال الفصل:القول الثاين
  . )٥( وقول للحنابلة )٤(افعية وهذا قول للش

  : األدلة
  : دليل أصحاب القول األول

أن املقصود من اخلطبة الوعظ والتذكري واستمالة القلوب، ومع عدم املواالة ال يتحقق 
  . )٦(ذلك على الوجه املطلوب النفصال بعض الكالم عن بعض 

  : دليل أصحاب القول الثاين
  . )٧(، وهذا حيصل مع تفريق الكلمات أن الغرض من اخلطبة الوعظ والتذكري

يناقش بعدم التسليم حبصول ذلك لكل احلاضرين وعلى الوجه : مناقشة هذا الدليل
  . املطلوب كما تقدم يف دليل أصحاب القول األول

  : الترجيح
 هو القول األول القائل - واهللا أعلم بالصواب -الذي يظهر رجحانه يف هذه املسألة 

                                         
  . ١/٣٠٧ ، والفواكه الدواين ٢/١٦٦ينظر مواهب اجلليل ) 1 (
  . ١/٢٨٨ ، ومغين احملتاج ٢/٨ ، وروضة الطالبني ٤/٥٠٧ ، واموع ١/٦٢ينظر الوجيز ) 2 (
 ، ١/١٤٦ ، والنكت امش احملرر ٢/١١٢ ، والفروع ٢/١٨٠ ، وشرح الزركشي ٣/١٨١املغين : ينظر) 3 (

  . ٩/٣٨ ، واإلنصاف ٢/١٥٩واملبدع 
  . ١/٢٨٨ ، ومغين احملتاج ٢/٨ ، وروضة الطالبني ٤/٥٠٧اموع : ينظر) 4 (
  . ٩/٣٨اإلنصاف : ينظر) 5 (
  . ١/٢٨٨مغين احملتاج : ينظر) 6 (
  . املرجع السابق) 7 (
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  : بني أجزاء اخلطبة ملا يليباشتراط املواالة 
  .  قوة دليله العقلي، وضعف دليل القول الثاين-١
 أن اخلطبة شيء واحد، والشيء الواحد جيب الترابط بني أجزائه كالوضوء، -٢

  . والصالة، وحنومها
 أن عدم املواالة قد يؤدي إىل تعدد اخلطب يف اجلمعة أكثر مما ورد وخاصة إذا -٣

  . ، وتقدم أن املشروع فيها خطبتانتعددت موضوعات اخلطبة
  .  أن عدم املواالة يؤدي إىل السآمة وامللل من قبل السامعني-٤

  املطلب الثاين املواالة بني اخلطبة والصالة 
  : اختلف الفقهاء يف اشتراط املواالة بني خطبة اجلمعة وصالا، وذلك على قولني

  . ستئناف اخلطبة أا شرط، فإن حصل فصل طويل وجب ا:القول األول
  . )٢( وهو القول اجلديد لإلمام الشافعي، والصحيح عند أصحابه )١(وذا قال املالكية 

  . )٣(وهو الصحيح من املذهب عند احلنابلة 
  .  أا ليست شرطا، فال جيب استئناف اخلطبة ولو طال الفصل:القول الثاين

  . )٥( وقول احلنابلة )٤(وهو القول القدمي لإلمام الشافعي 
  : األدلة

  : دليل أصحاب القول األول
  . )٦(أن اخلطبة والصالة يف اجلمعة شبيهتان بصالة اجلمع، فلم جير التفريق بينهما 

                                         
  . ١/٣٠٧ه الدواين  ، والفواك٢/١٦٦مواهب اجلليل : ينظر) 1 (
  . ١/٢٨٨ ، ومغين احملتاج ٢/٨ ، وروضة الطالبني ٤/٥٠٧اموع : ينظر) 2 (
 ، واملبدع ٢/٣٨٩ ، واإلنصاف ٢/١١٢ ، والفروع ٢/١٨٠ ، وشرح الزركشي ٣/١٨١املغين : ينظر) 3 (

  . ٢/٣٣ ، وكشاف القناع ٢/١٥٩
  . ١/٢٨٨ احملتاج  ، ومغين٢/٨ ، وروضة الطالبني ٤/٥٠٧اموع : ينظر) 4 (
  . ٢/٣٨٩اإلنصاف : ينظر) 5 (
  . ١/٢٨٨ ، ومغين احملتاج ١/٣٠٧الفواكه الدواين : ينظر) 6 (
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  . أما أصحاب القول الثاين فلم أطلع على دليل هلم فيما بني يدي من كتبهم
  : الترجيح

 القائل باشتراط  هو القول األول- واهللا أعلم بالصواب -الراجح يف هذه املسألة 
" املواالة بني خطبة اجلمعة وصالا، ملا استدلوا به، وألن اخلطبة للجمعة فهي تسمى 

  . ، وهذا يتطلب اتصاهلا بالصالة وإال مل تكن هلا"خطبة اجلمعة 
  الفصل الثالث 
  )١ (أركان خطبة اجلمعة 

  : وفيه متهيد، وستة مباحث
  . ر أركان يف اخلطبة إمجاالوفيه خالف الفقهاء يف وجوب توف: التمهيد

  . - تعاىل -محد اهللا : املبحث األول
  . الصالة على النيب : املبحث الثاين

  . املوعظة: املبحث الثالث
  . قراءة شيء من القرآن: املبحث الرابع

  . حكم ترتيب هذه األركان عند من قال ا: املبحث اخلامس
  . خطبة من اخلطبتني عند من قال ااإلتيان ذه األركان يف كل : املبحث السادس

  التمهيد 
  خالف الفقهاء يف وجوب توفر أركان يف خطبة اجلمعة إمجاال

من املناسب قبل الكالم على ما ذكره بعض الفقهاء من أركان خلطبة اجلمعة بالتفصيل 

                                         
هذه األمور اختلف من قال بلزوم اإلتيان ا وعدم صحة اخلطبة بدوا يف تسميتها فبعضهم يسميها أركانا ، ) 1 (

 ، ويف املنهاج ، والشربيين يف شرحه ٢/٢٤طالبني  ، والنووي يف روضة ال١/٦٣الغزايل يف الوجيز : ومنهم
أبو :  ، ومنهم من يسميها شروطا ، ومنهم٢/١٧٨ ، والزركشي يف شرح اخلرقي ١/٢٨٥مغين احملتاج 

 ، ومنهم من ٢/٣٨٧ ، واملرداوي يف اإلنصاف ٣/١٧٣ ، وابن قدامة يف املغين ١/٥٢اخلطاب يف اهلداية 
 ، واملؤدى واحد ، ولكين غلبت تسميتها أركانا تبعا ملن ٤/٥١٩ اموع النووي يف: يسميها فروضا ، ومنهم

  . مساها ، وألن إطالق الركن عند الفقهاء ينطبق عليها
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التمهيد له بذكر اخلالف يف مبدأ إجياب توفر أركان هلا وما حتصل به؛ ألن ما بعده من 
  : صيل القول يف كل ركن على حدة ينبين عليه، وهذا اخلالف على ثالثة أقوالتف

  .  ليس هلا أركان، بل حتصل مبا يقع عليه اسم اخلطبة عرفا:القول األول
 واإلمام مالك يف )٣( صاحبا أيب حنيفة )٢( وحممد بن احلسن )١(وذا قال أبو يوسف 

  . )٤(رواية عنه، وهو املشهور من مذهب أصحابه 
 حيث جاء يف - عليه رمحة اهللا -وهو الظاهر من قول شيخ اإلسالم ابن تيمية 

وال يكفي يف اخلطبة ذم الدنيا وذكر املوت، بل ال بد من مسمى اخلطبة : " االختيارات
  . )٥(" عرفا، وال حتصل باختصار يفوت به املقصود 

: مه على اخلطبتني حيث قال يف معرض كال- رمحه اهللا - )٦(واختاره الشيخ السعدي 
والصواب أنه إذا خطب خطبة حيصل ا املقصود واملوعظة أن ذلك كاف وإن مل يلتزم " 

  . )٧(... " بتلك املذكورات، نعم من كمال اخلطبة الثناء على اهللا وعلى رسوله

                                         
هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب األنصاري ، لزم أبا حنيفة ، وغلب عليه الرأي ، وكان له فضل كبري يف نشر ) 1 (

اخلراج ، واألمايل : و أول من صنف يف مذهب احلنفية ، ومن مصنفاتهاملذهب احلنفي ، وويل قضاء بغداد ، وه
  )١/٢٩٨ ، وشذرات الذهب ١/٢٩٢تذكرة احلفاظ : ينظر. ( هـ١٨٢، وتويف سنة 

هو حممد بن احلسن بن فرقد ، الشيباين بالوالء ، نشأ بالكوفة ولزم أبا حنيفة وأخذ عنه ، ونشر مذهبه ، ) 2 (
اجلامع الكبري ، والصغري واملبسوط ، وتويف : بعد أيب يوسف ، وصنف مصنفات منهاوواله الرشيد قضاء بغداد 

  )١٦٣( ، والفوائد البهية ص ٩/١٣٤سري أعالم النبالء : ينظر. ( هـ١٨٩سنة 
  . ٢/٢٢٠ ، وتبيني احلقائق ١/٨٣ ، واهلداية للمرغيناين ١/٢٦٢ ، وبدائع الصنائع ٢/٣٠ينظر املبسوط ) 3 (
 ، والقوانني الفقهية ص ١/٢٥١ ، والكايف البن عبد الرب ١/١٦١ ، بداية اتهد ١/١٣١راف اإلش: ينظر) 4 (

  . ١/٣٠٦، والفواكه الدواين ) ٨٦(
  ). ٧٩(االختيارات ص ) 5 (
هو عبد الرمحن بن ناصر بن عبد اهللا آل سعدي ، الناصري ، التميمي ، عالمة القصيم يف زمانه ، كان حافظا ) 6 (

لى طلب العلم منذ الصغر ، أخذ احلديث عن إبراهيم اجلاسر ، والفقه والنحو عن حممد الشبل ، ذكيا حريصا ع
تفسري الكرمي : وخمتلف العلوم عن صاحل بن عثمان القاضي ، فصار عالمة زمانه ، وألف مؤلفات جليلة منها

، ومشاهري ) ٤٢٨(مل ص النعت األك: ينظر. ( هـ١٣٧٦املنان ، واإلرشاد إىل معرفة األحكام ، وتويف سنة 
  ). ٣٩٢(علماء جند ص 

  ). ٧٠(املختارات اجللية ص ) 7 (
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اشتراط الفقهاء : " وقال عندما سئل عن اشتراط األركان األربعة يف كل من اخلطبتني
ربعة يف كل من اخلطبتني فيه نظر، وإذا أتى يف كل خطبة مبا حيصل به واألركان األ

املقصود من اخلطبة الواعظة امللينة للقلوب فقد أتى باخلطبة، ولكن ال شك أن محد اهللا، 
"  وقراءة شيء من القرآن من مكمالت اخلطبة، وهي زينة هلا والصالة على رسول اهللا 

  . )٢(وبه قال ابن حزم . )١(
 محد اهللا، والصالة على النيب :  ال حتصل إال بتوفر أركان فيها منها:ل الثاينالقو

  . وقراءة آية، والوصية بتقوى اهللا
  . )٤( وهو املذهب عند احلنابلة )٣(وذا قال الشافعية يف املشهور من مذهبهم 

 إن -وهلم أقوال أخرى وتفصيالت سيأيت الكالم عليها عند ذكر كل ركن على حدة 
  . -ء اهللا تعاىل شا

 على قصد اخلطبة، قل - تعاىل - ليس هلا أركان، بل حتتمل بذكر اهللا :القول الثالث
  .  أجزأ- تعاىل -الذكر أو كثر، حىت لو سبح أو هلل أو محد اهللا 

  . )٦(واإلمام مالك يف رواية عنه . )٥(وذا قال اإلمام أبو حنيفة 
  : األدلة

  : أدلة أصحاب القول األول
  . دلوا بأدلة من السنة، واملعقولاست

                                         
  ). ١٩٣(الفتاوى السعدية ص ) 1 (
  . ٥/٥٧ينظر احمللى ) 2 (
 ، ومغين احملتاج ٢/٢٤ ، وروضة الطالبني ٤/٥٢٢ ، واموع ٢/٢٧٧ ، وحلية العلماء ١/٦٣ينظر الوجيز ) 3 (

١/٢٨٥ .  
 ، وشرح الزركشي ٣/١٧٣ ، واملغين ١/١٤٦ ، واحملرر ٢/١٠٩ ، والفروع ١/٥٢ خطاب اهلداية أليب: ينظر) 4 (

  . ٣٨٨ - ٢/٣٨٧ ، واإلنصاف ٢/١٧٥
  . ١/٢٢٠ ، وتبيني احلقائق ١/٨٣ ، واهلداية للمرغيناين ١/٢٦٢ ، وبدائع الصنائع ٢/٣٠املبسوط : ينظر) 5 (
  . ١/١٣١اإلشراف : ينظر) 6 (
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  : من السنة: أوال
صلُّوا كَما رأَيتموِني  {:  قال أن رسول اهللا ما رواه مالك بن احلويرث 

  . )٢( )١( } أُصلِّي

ة للجمعة،  أمرنا أن نصلي كما صلى، ويدخل يف ذلك اخلطبأن النيب : وجه الداللة
  . )٣(ومل يكن يقتصر فيها على تسبيحة أو تسبيحتني 

  : من املعقول: ثانيا
 أنه إذا وجب اسم اخلطبة وجب الرجوع إىل العادة والعرف، والعرب تفرق بني -١

  . )٤(سبحان اهللا، وال إله إال اهللا، وإن كرر خاطبا : اخلطبة وغريها، وال تسمي من قال
 املتأمل فيهما يتضح له أما عبارة عن رد على القول  أن:مناقشة هذين الدليلني

الثالث، وهو قول اإلمام أيب حنيفة، وليس فيهما داللة واضحة على القول األول، واهللا 
  . أعلم

 أن املشروط هو اخلطبة، واخلطبة يف املتعارف اسم ملا يشتمل على حتميد اهللا، -٢
اء للمسلمني، والوعظ والتذكري هلم،  والدعوالثناء عليه، والصالة على رسول اهللا 

  . )٥(فينصرف املطلق إىل املتعارف 
  : أدلة أصحاب القول الثاين

  . استدلوا بأدلة من الكتاب، والسنة
  : من الكتاب: أوال

                                         
، النسائي ) ٢٠٥(، الترمذي الصالة ) ٦٧٤(، مسلم املساجد ومواضع الصالة ) ٦٠٥(البخاري األذان ) 1 (

  ). ١٢٥٣(، الدارمي الصالة ) ٥/٥٣(، أمحد ) ٩٧٩(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ) ٦٣٥(األذان 
  ). ٣٢(تقدم خترجيه ص ) 2 (
  . ١/١٣٢اإلشراف : ينظر) 3 (
 ، وشرح ١/٢٢٠ ، وتبيني احلقائق ١/٨٣ ، واهلداية للمرغيناين ٢/٣٠املرجع السابق ، واملبسوط : ينظر) 4 (

  . ١/٣٣١ ، ورؤوس املسائل اخلالفية للعكربي ٦/١٥٠النووي على صحيح مسلم 
  . ١/٢٦٢بدائع الصنائع : ينظر) 5 (
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  {: - تعاىل -قول اهللا           {  )١( .  

أن اهللا أمر بالسعي إىل ذكره وهو اخلطبة، وقد فسره بفعله كما سيأيت، : وجه الداللة
  . )٢(فيجب الرجوع إىل تفسريه 

  : من السنة: ثانيا
 قصدا، وخطبته كانت صالة رسول اهللا  {:  قال ما رواه جابر بن مسرة -١

  . )٤( )٣( } قصدا، يقرأ آيات من القرآن، ويذكّر الناس

 كان رسول اهللا  {:  قال- رضي اهللا عنهما - ما رواه جابر بن عبد اهللا -٢

من يهده اهللا فال مضل له، ومن : خيطب الناس، حيمد اهللا، ويثين عليه مبا هو أهله، مث يقول
  . )٦( )٥( } يضلل فال هادي له، وخري احلديث كتاب اهللا

  . وغريمها من األحاديث الواردة يف هذا املعىن
  : مناقشة هذه األدلة

  : تناقش من ثالثة وجوه
أن هذا جمرد فعل، والفعل ارد ال يدل على الوجوب، بل على االستحباب : األول

  .  ومل يرد ما يؤيد محله على الوجوب)٧(على القول الراجح 

                                         
  ). ٩(سورة اجلمعة ، جزء من اآلية رقم ) 1 (
  . ٣/١٧٥ ، واملغين ١/٢٦٢بدائع الصنائع : ينظر) 2 (
، ) ١١٠١(، أبو داود الصالة ) ١٤١٧(، النسائي اجلمعة ) ٥٠٧(، الترمذي اجلمعة ) ٨٦٢( مسلم اجلمعة )3 (

  ). ١٥٥٩(، الدارمي الصالة ) ٥/١٠٠(، أمحد ) ١١٠٦(ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها 
  ). ٨٦٦( احلديث رقم - باب ختفيف الصالة واخلطبة -أخرجه مسلم يف صحيحه يف كتاب اجلمعة ) 4 (
، ابن ) ٢٩٥٤(، أبو داود اخلراج واإلمارة والفيء ) ١٥٧٨(، النسائي صالة العيدين ) ٨٦٧(مسلم اجلمعة ) 5 (

  ). ٢٠٦(، الدارمي املقدمة ) ٣/٣٧١(، أمحد ) ٤٥(ماجه املقدمة 
  ). ٨٦٧( ، احلديث رقم ٢/٥٩٣أخرجه مسلم يف صحيحه يف الكتاب والباب السابقني ) 6 (
 ، ورجح ١٨٥ - ١/١٧٣ وما بعدها ، واإلحكام لآلمدي ٣/٣٤٦احملصول للرازي :  هذه املسألةينظر يف) 7 (

 ، وشرح ١٨٨ - ٢/١٨٧ ، وشرح الكوكب املنري ٣٢٩ - ٢/٣١٧االستحباب ، والتمهيد أليب اخلطاب 
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أن االستدالل ذه األدلة على الركنية قد يتحقق لو كان هناك تصريح مبداومته : الثاين
ذه األمور يف مجيع خطبه، ولكن ذلك مل ي كن هنا؛ ألن عبارة على اإلتيان " :
ال تدل على الدوام على أصح القولني، وإمنا تدل على التكرار والعادة املاضية، ... " كان

إن املواظبة دليل الوجوب، فلو : فال تصلح دليال على وجوب الفعل حىت عند من يقول
ال فإنه يدل على أن عادته وغالب أحواله، ال أنه " كان زيد يقري الضيف : " قال قائل

  . )١(يتخلف عن ذلك البتة 
 ال تدل - على تقدير ثبوا هنا -إن املداومة : أن من أهل العلم من يقول: الثالث

  .  وهو األظهر)٢(على الوجوب 
  : أدلة أصحاب القول الثالث

  : - رضي اهللا عنهم -استدلوا بأدلة من الكتاب، والسنة، وآثار الصحابة 
  : من الكتاب: أوال

  {: -عاىل  ت-قول اهللا                   {  )٣(   

 معلوم ال جهالة - تعاىل -أن الواجب يف اآلية هو ذكر اهللا، وذكر اهللا : وجه الداللة
، ألنه تطاوع العمل من غري بيان يقترن به، فتقييده بذكر طويل ال فيه، فلم يكن جممال

  . )٤(جيوز إال بدليل 
 عموما، - تعاىل -يناقش بأنه ال إشكال يف معرفة ذكر اهللا : مناقشة هذا الوجه

ولكنه غري حمدد املقدار، فريجع إىل ما يناسب مقصود الشارع من اخلطبة وما يسمى 

                                                                                                                     
، ورجح ) ٣٨ - ٣٦( ، ورجح االستحباب ، وإرشاد الفحول لشوكاين ص ٢/٢٣العضد البن احلاجب 

باب أيضا ، وفصل الكالم يف املسألة ورجح الندب األشقر يف كتابه أفعال الرسول وداللتها على االستح
  . ٣٨١ - ٢/٣٢٣األحكام الشرعية 

  . ٥١٠ - ٢/٥٠٧ينظر أفعال الرسول وداللتها على األحكام الشرعية ) 1 (
  . ٥١٠ ، ٢/٤٧٧ينظر املرجع السابق ) 2 (
  ). ٩ (سورة اجلمعة ، جزء من اآلية رقم) 3 (
  . ٢/٣١ ، وذكر معناه يف املبسوط ١/٢٦٢بدائع الصنائع : ينظر) 4 (
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  .  حتديده يف الشرع يرجع فيه إىل العرف، واهللا أعلمخطبة عرفا، ألن ما مل يرد
  : من السنة: ثانيا
يا :  فقالجاء أعرايب إىل النيب  {:  قال بن عازب )١( ما رواه الرباء -١

  املسألة)٢(لئن أقصرت اخلطبة لقد أعرضت :  اجلنة، فقالرسول اهللا، علمين عمال يدخلين
  . )٣( احلديث }

 مسى كالم األعرايب خطبه مع قلته، فدل على أن اسم  أن النيب :وجه الداللة
  .  فتصح به اجلمعة)٤(اخلطبة يقع على ذلك وأمثاله، وليس على الكالم الطويل فقط 

 لكالم األعرايب هذا خطبة أسلوب من نوقش بأن تسمية النيب : مناقشة هذا الدليل
أساليب العرب غري اخلطبة الشرعية املعروفة؛ ألن السؤال ال يسمى خطبة شرعا، ولذلك 

  . )٥(لو ألقى مسألة على احلاضرين مل يكف ذلك باالتفاق 
من : ( فقالأن رجال خطب عند النيب  {  بن حامت )٦( ما رواه عدي -٢

 بئس اخلطيب يطع اهللا ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى، فقال رسول اهللا 
  . )١( )٧( } )ومن يعص اهللا ورسوله: أنت، قل

                                         
هو الرباء ين عازب بن احلارث األنصاري ، األوسي ، احلارثي ، يكىن بأيب عمارة ، رده النيب يوم بدر لصغره ) 1 (

لي؛ وتويف اخلندق ، وشهد ما بعدها ، وشهد اجلمل وصفني والنهروان مع ع: ، وأول مشاهده أحد ، وقيل
  ). ١/١٥٥ ، واالستيعاب ١/١٧١أسد الغابة : ينظر. (أيام مصعب بن الزبري

. جئت باخلطبة قصرية ، وباملسألة واسعة كبرية: ومعىن احلديث. جعلته عريضا: أعرضت الشيء: قال الليث) 2 (
  ). ٧/١٦٦" عرض " اللسان ، مادة : ينظر(

  . ٤/٢٩٩أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده ) 3 (
  . ٣/١٧٥املغين : ينظر) 4 (
  . ينظر املرجع السابق) 5 (
هو عدي بن حامت بن عبد اهللا بن سعد بن احلشرج الطائي ، ولد اجلواد املشهور ، يكىن بأيب طريف ، صحايب ) 6 (

 هـ وكان نصرانيا ، وكان ممن ثبت يف الردة ، وحضر فتوح العراق وحروب ١٠ ، وقيل ٩شهري ، أسلم سنة 
   )٣/٣٩٢ ، أسد الغابة ٤/٢٨٨اإلصابة : ينظر. ( هـ٨٦:  ، وقيل٨٠سنة علي ، ومات 

  ). ٤/٢٥٦(، أمحد ) ٤٩٨١(، أبو داود األدب ) ٣٢٧٩(، النسائي النكاح ) ٨٧٠(مسلم اجلمعة ) 7 (
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  مساه خطيبا ذا القدر القليل من الكالم، فدل على أن أن النيب :وجه الداللة
  . )٢(خطبة اجلمعة حتصل مبثل ذلك 

  :  نوقش من وجهني:مناقشة هذا الدليل
  أن الصحيح من أقوال أهل العلم كما ذكر النووي أن إنكار النيب :الوجه األول

والصواب أن سبب النهي أن اخلطبة شأا : " على الرجل كان بسبب اختصاره حيث قال
 األدلة - أي النووي - وقد ساق )٣(" ز البسط واإليضاح، واجتناب اإلشارات والرمو

  . على أن اإلنكار ليس ألجل التشريك يف الضمري، وذا يكون احلديث دليال عليهم ال هلم
 أنه ليس يف احلديث ما يدل على أن الرجل اقتصر على هذا القدر، :الوجه الثاين

  . ليه، واهللا أعلم عفيحتمل أن هذا مطلع خطبته، وأن الراوي ذكر منها ما أنكره النيب 
 ما ورد من األحاديث يف احلث على تقصري اخلطبة، ومن أبرزها ما روي عن -٣
يا أبا اليقظان لقد أبلغت وأوجزت، فلو كنت :  أنه خطب فأوجز، فقيل له )٤(عمار 

إن طول صالة الرجل وقصر  {:  يقولإين مسعت رسول اهللا :  فقال)٥(تنفست 

  . )٧( }  من فقهه، فأطيلوا الصالة، وأقصروا اخلطبة، وإن من البيان لسحرا)٦(خطبته مئنة 

) احلمد هللا: ( ندب يف هذا احلديث تقصري اخلطبة، وقول أن النيب :وجه الداللة
احلمد : (ل على قدر اخلطبة وزيادة، واملتكلم بقولهمثال كلمة وجيزة حتتها معان مجة تشتم

                                                                                                                     
  ). ٨٧٠( ، احلديث رقم ٢/٥٩٤ باب ختفيف الصالة واخلطبة -أخرجه مسلم يف صحيحه يف كتاب اجلمعة ) 1 (
  . ١/٢٦٣ بدائع الصنائع :ينظر) 2 (
  . ١٦٠ - ٦/١٥٩شرح صحيح مسلم ) 3 (
عمار بن ياسر بن عامر بن مالك العنسي ، يكىن بأيب اليقظان ، موىل بين خمزوم ، صحايب جليل ، من ) 4 (

 ٣٧السابقني األولني ، شهد املشاهد كلها واليمامة ، واستعمله عمر على الكوفة ، وقتل مع علي بصفني سنة 
  ). ٣/٢٤٦ ، وطبقات ابن سعد ٤/٢٧٣اإلصابة : نظري. (هـ

  . أي أطلت كثريا: قال النووي) 5 (
ينظر النهاية ، (أي إن ذلك ما يعرف به فقه الرجل ، وكل شيء دل على شيء فهو مئنة له ، : قال ابن األثري) 6 (

  ). ٤/٢٩٠" مأن " مادة 
  ). ٨٦٩( ، احلديث رقم ٢/٥٩٤لصالة واخلطبة  باب ختفيف ا-أخرجه مسلم يف صحيحه يف كتاب اجلمعة ) 7 (
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كالذاكر لذلك كله، فيكون ذلك خطبة لكنها وجيزة، ويتحقق ا ما ندب إليه من ) هللا
  . )١(التقصري 

  :  يناقش من وجهني:مناقشة هذا الدليل
 أن تقصري اخلطبة املندوب إليه ذا احلديث وأمثاله ليس إىل هذا احلد :الوجه األول

مثال، فإن هذا ال يسمى خطبة ال شرعا وال لغة وال عرفا، ) احلمد هللا(القتصار على با
 كان يقرأ يف خطبته آيات من القرآن، ويذكّر الناس، وحيمد اهللا ويثين بدليل أن النيب 

 -عليه، إىل غري ذلك يف خطبته كما تقدم يف حديثي جابر بن مسرة وجابر بن عبد اهللا 
 ولكنه ال يطيل إطالة مملة، وال ميكن أن يندب إىل شيء وخيالفه )٢( -رضي اهللا عنهما 
  . بفعله، واهللا أعلم
يسمى خطبة بناء على ما ) احلمد هللا( على تقدير التسليم بأن قول :الوجه الثاين

يتضمنه من املعاين، فإن ذلك مما ى عنه الشارع الختصاره الشديد كما ذكر النووي يف 
  . ة الدليل السابقالوجه األول من مناقش

  : - رضي اهللا عنهم -من آثار الصحابة : ثالثا
:  أن ملا استخلف خطب يف أول مجعة، فلما قال ما روي عن عثمان بن عفان -١

أنتم إىل إمام فعال أحوج منكم إىل إمام قوال، وإن أبا : " ، أرتج عليه، فقال"احلمد هللا " 
وستأتيكم اخلطب من بعد، وأستغفر اهللا يل بكر وعمر كانا يعدان هلذا املكان مقاال، 

  . )٣(، ونزل وصلى م اجلمعة "ولكم 
 قد اقتصر على هذا الذكر القليل يف خطبة  أن عثمان :وجه الداللة

اجلمعة، وكان ذلك مبحضر من املهاجرين واألنصار، وصلوا خلفه، وما أنكروا 
                                         

  . ٢/٣١املبسوط : ينظر) 1 (
  ). ١١٤ - ١١٣(تقدم خترجيهما ص ) 2 (
مل أطلع على هذا األثر فيما بني يدي من كتب اآلثار ، وإمنا أورده بعض الفقهاء يف كتبهم مستدال به ، ) 3 (

 ، والزيلعي يف تبيني ٣١ - ٢/٣٠املبسوط  ، والسرخسي يف ١/٢٦٢الكاساين يف بدائع الصنائع : ومنهم
  .  وغريهم ، ومل يعزوه ألحد٢/١٦٥ ، واحلطاب يف مواهب اجلليل ١/٢٢٠احلقائق 
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لنهي عن املنكر، فكان هذا عليه صنيعه مع أم كانوا موصوفني باألمر باملعروف وا
 -  على أن الشرط هو مطلق ذكر اهللا -  رضي اهللا عنهم - إمجاعا من الصحابة 

 مما ينطلق عليه اسم اخلطبة لغة، وإن كان ال -  تعاىل - ، ومطلق ذكر اهللا - تعاىل 
  . )١(ينطلق عليه عرفا 

ثر، وأنه  تكلم ابن العريب بكالم جيد جدا يف مناقشة هذا األ:مناقشة هذا الدليل
أنه صعد املنرب فأرتج منه، : وحكى املؤرخون عن عثمان كذبة عظيمة: " كذب حيث قال
وأنتم إىل إمام فعال أحوج منكم إىل إمام قوال، فياهللا والعقول إن قلنا : فقال كالما منه

ال سيما وأقوى أسباب احلصر يف اخلطبة أنه ال يدري ! اليوم ال يرتج عليه، فكيف عثمان 
مي السامعني ومييل قلوم؛ ألنه يقصد الظهور عندهم، ومن كان خطبته هللا فليس ما ير

حيصر عن محد وصالة وحض على خري، وحتذير من شر، أي شيء كان، ومل خيلق من 
حتصري إال من كان له غرض غري احلق، فرمبا أعانه عليه بالفصاحة فتنة، ورمبا خلق له العي 

  . )٢(" تعجيزا 
، فأرتج "احلمد هللا : "  أنه ملا أتى العراق صعد املنرب فقال)٣(جاج  ما روي عن احل-٢

يا أيها الناس قد هالين كثرة رؤوسكم، وإحداقكم إيل بأعينكم، وإين ال : " عليه، فقال
، "أمجع عليكم بني الشح والعي، إن يل نعما يف بين فالن فإذا قضيتم الصالة فانتهبوها 

 - رضي اهللا عنهم -بة كابن عمر، وأنس بن مالك ونزل وصلى معه من بقي من الصحا
)٤( .  

 صليا مع احلجاج مع اقتصاره - رضي اهللا عنهم - أن ابن عمر وأنسا :وجه الداللة

                                         
  . ١/٢٦٢بدائع الصنائع ) 1 (
  . ٢/١٦٥ ، ونقله عن احلطاب يف مواهب اجلليل ٢/٢٩٦عارضة األحوذي : ينظر) 2 (
 األموي الشهري ، ويل إمرة العراق لعبد امللك بن مروان هو احلجاج بن يوسف بن احلكم الثقفي ، األمري) 3 (

عشرين سنة ، وقاتل عبد اهللا بن الزبري يف احلجاز ، وبىن مدينة واسط ، وكان قائدا داهية ، وخطيبا فصيحا ، 
  )٢/٢١٠ ، وذيب التهذيب ٤/٣٤٣سري أعالم النبالء : ينظر. ( هـ٩٥ومات سنة 

  . ٢/٣١ا بني يدي من كتب اآلثار ، وقد ذكره مستدال به السرخسي يف املبسوط مل أطلع على هذا األثر فيم) 4 (
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يف خطبته على هذا الكالم القليل، ولو كان غري جمزئ ألنكرا عليه ومل يصليا معه، لعدم 
  . اخلطبة ازئة

تقدير ثبوته فإنه تقرير صحابة، وهو خمتلف يناقش بأنه على : مناقشة هذا الدليل
 كما تقدم، حيث كان خيطب بأكثر من باالحتجاج به، ال سيما وقد خالف فعل النيب 

  . ذلك، ويذكر الناس، كما خالف العرف
  : الترجيح

 واهللا -عند التأمل يف األقوال واألدلة يف هذه املسألة يتضح أن األظهر من األقوال فيها 
 هو القول بأنه ليس خلطبة اجلمعة أركان معينة بعينها غري حتصيل - أعلم بالصواب

مقصودها وهو الوعظ والتذكري، فتحصل مبا يطلق عليه خطبة يف العرف؛ ألن املأمور به 
هو ذكر اهللا وتذكري الناس، ومل يرد حتديده يف الشرع، وأما ما ذكره أصحاب القول الثاين 

دل على الوجوب، كما أن القول بالركنية يقتضي بطالن فهو جمرد فعل، والفعل ارد ال ي
اخلطبة اليت ال تشتمل على األركان أو أحدها، وبالتايل بطالن صالة اجلمعة بأكملها، ألن 
اخلطبة شرط هلا كما تقدم يف أول البحث، والقول بالبطالن دون دليل صريح وواضح 

  . الداللة فيه صعوبة بالغة
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  عاىل املبحث األول محد اهللا ت
 يف خطبة اجلمعة هل هو ركن، أو ال؟ وذلك - تعاىل -اختلف الفقهاء يف محد اهللا 

  : على قولني
  .  أنه سنة:القول األول

 وهو ظاهر كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية، وابن )٢( واملالكية )١(وذا قال احلنفية 
  . )٣(سعدي كما تقدم 

  . )٤(وبه قال ابن حزم 
  . ، فال تصح اخلطبة إال به أنه ركن:القول الثاين

، يعين عند احلنابلة "بال نزاع : "  قال يف اإلنصاف)٦( واحلنابلة )٥(وذا قال الشافعية 
)٧( .  

  : األدلة
  : أدلة أصحاب القول األول

 كما مل أعثر على تصريح هلم بدليل، ولكن ظاهر كالمهم االستدالل بفعل النيب 
 يف أدلة أصحاب القول الثاين، فحملوه على  اآليتيف حديث جابر بن عبد اهللا 

  . االستحباب؛ لكونه جمرد فعل، واهللا أعلم
  : أدلة أصحاب القول الثاين

                                         
  ). ١٠٣( ، ومراقي الفالح ص ١/١٤٦ ، والفتاوى اهلندية ١/٢٦٣بدائع الصنائع : ينظر) 1 (
  . ١/٣٠٦ ، والفواكه الدواين ١/١٣٢ ، واإلشراف ١/١٥٦املدونة : ينظر) 2 (
  ). ١٠٩(ص ) 3 (
  . ٥/٥٧احمللى : ينظر) 4 (
 ، وروضة الطالبني ٤/٥١٩ ، واموع ٢/٢٧٧ ، وحلية العلماء ١/٦٣ ، والوجيز ٣/٥٧احلاوي : ينظر) 5 (

  . ١/٢٨٥ ، ومغين احملتاج ٢/٢٤
 ، ٢/١٠٩ ، والفروع ٣/١٧٣ ، واملغين ٢/١٧٥ ، وشرح الزركشي ١/٥٢اهلداية أليب اخلطاب : ينظر) 6 (

  . ٢/٣٨٧ ، واإلنصاف ١/١٤٦واحملرر 
  . ٢/٣٨٧اإلنصاف ) 7 (



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

٨٨  

حيمد : جلمعة يوم اكانت خطبة النيب  {:  قال ما رواه جابر بن عبد اهللا -١

 احلديث )١( } ... وقد عال صوته واشتد غضبه-اهللا ويثين عليه، مث يقول على إثر ذلك 
)٢( .  

 يف اخلطبة، ويتعني - تعاىل - أنه جيب محد اهللا فيه دليل للشافعي : " قال النووي
  . )٣(" لفظه، وال يقوم غريه مقامه 

  : مناقشة هذا الدليل
لفعل ارد ال يدل على الوجوب، بل على االستحباب، يناقش بأن هذا جمرد فعل، وا

ال يدل على املداومة، وإن دل عليها فإا ال تدل على الوجوب، ....) كان: (كما أن لفظ
  . )٤(كما تقدم بيانه 

كالٍم ال يبدأ فيه باحلمد كل  {:  قال عن النيب  ما رواه أبو هريرة - ٢

  . )٧( )٦( )٥( } هللا فهو أجذم
                                         

، ابن ) ٢٩٥٤(، أبو داود اخلراج واإلمارة والفيء ) ١٥٧٨(، النسائي صالة العيدين ) ٨٦٧(مسلم اجلمعة ) 1 (
  ). ٢٠٦(، الدارمي املقدمة ) ٣/٣١١(، أمحد ) ٤٥(ماجه املقدمة 

 ، احلديث رقم ٢/٥٩٢ باب ختفيف الصالة واخلطبة -أخرجه ذا اللفظ مسلم يف صحيحه يف كتاب اجلمعة ) 2 (
)٨٦٧/٤٤ .(  

  . ٦/١٥٦شرح النووي على صحيح مسلم ) 3 (
  ). ١١٥ - ١١٤(ص ) 4 (
  ). ٢/٣٥٩(، أمحد ) ٤٨٤٠(أبو داود األدب ) 5 (
  ). ٤٢" (جذم " خمتار الصحاح ، مادة . (وهو املقطوع اليد: جذم الرجل صار أجذم: قال الرازي يف املختار) 6 (
: " ، وقال) ٤٨٤٠( احلديث رقم ٤/٢٦١ باب اهلدي يف الكالم - سننه يف كتاب األدب أخرجه أبو داود يف) 7 (

 -، وابن ماجه يف كتاب النكاح " رواه يونس ، وعقيل ، وسعيد بن عبد العزيز عن الزهري عن النيب مرسال 
 الصالح احلديث حسنه ابن " :، وقال السندي) أقطع(، بلفظ ) ١٨٩٤( ، احلديث رقم ١/٦١٠خطبة النكاح 

 ، احلديث رقم ١/٢٢٩ ، والدارقطين يف سننه يف كتاب الصالة ٢/٣٥٩، واإلمام أمحد يف مسنده " والنووي 
، " وقرة ليس بقوي يف احلديث ، واملرسل هو الصواب . وأرسله غريه عن الزهري. تفرد به قرة: " وقال). ١(

 على وجوب التحميد يف خطبة اجلمعة  باب ما يستدل به-والبيهقي يف سننه الكربى يف كتاب اجلمعة 
٣/٢٠٩ .  



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

٨٩  

  :  يناقش من ثالثة وجوه:مناقشة هذا الدليل
  . أن يف ثبوته كالما ألهل العلم كما يف خترجيه: الوجه األول
على تقدير ثبوته فإنه ليس ظاهر يف الداللة على الوجوب؛ ألنه يفيد : الوجه الثاين

  .  بالنقص وإمنا يوصف بعدم اإلجزاءالنقص، وغري الصحيح ال يوصف
 لدل على وجوبه يف كل التجميدعلى تقدير ثبوته لو دل على وجوب : الوجه الثالث

  . )١(أمر ذي بال، وال نعلم أحدا يقول بذلك 
  : الترجيح

 هو القول األول القائل - واهللا أعلم بالصواب -الذي يظهر رجحانه يف هذه املسألة 
 يف اخلطبة؛ لعدم ثبوت ما يدل على الركنية، وإمنا الذي ثبت هو -ىل  تعا-بسنية محد اهللا 

  . جمرد الفعل، وهو ال يدل على الركنية وإمنا على االستحباب كما ذكرت

                                         
  . ٣/٢٠٨ذكر هذا الوجه صاحب اجلوهر النقي امش سنن الكربى للبيهقي ) 1 (



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

٩٠  

  املبحث الثاين 
   الصالة على النيب 

 يف خطبة اجلمعة هل هي ركن، أو ال؟ وذلك اختلف الفقهاء يف الصالة على النيب 
  . أا سنة: القول األول :على ثالثة أقوال

 )٤( وذكره يف املغين احتماال )٣( وبعض احلنابلة )٢( واملالكية )١(وذا قال احلنفية 
  . )٥( كما تقدم - رمحه اهللا -واختاره ابن سعدي 

  . أا ركن، فال تصح اخلطبة إال ا: القول الثاين
  . )٧(ه أكثرهم  وهو املذهب عند احلنابلة، وعلي)٦(وذا قال الشافعية " 

  . أا واجبة، وليست بركن يشترط اإلتيان به: القول الثالث
 حيث جاء يف -  رمحه اهللا - وهذا مروي عن شيخ اإلسالم ابن تيمية 

وجيب يف اخلطبة أن يشهد أن حممدا عبد اهللا ورسوله، وأوجب أبو : " االختيارات
 يف لى النيب العباس يف موضع آخر الشهادتني، وتردد يف وجوب الصالة ع

 فيها  أن الصالة عليه -  وهو األشبه - وحيتمل : اخلطبة، وقال يف موضع آخر
  . )٨(... " واجبة

                                         
  ). ١٠٣( ، ومراقي الفالح ص ١/١٤٦ ، والفتاوى اهلندية ١/٢٦٣بدائع الصنائع : ينظر) 1 (
  . ١/٣٠٦ ، والفواكه الدواين ١/١٣٢اإلشراف : ينظر) 2 (
  . ٢/١٥٨ ، واملبدع ٢/٣٨٧اإلنصاف : ينظر) 3 (
  . ٣/١٧٤املغين ) 4 (
  ). ١٠٩(ص ) 5 (
 ، وروضة ٤/٥١٩ ، واموع ٢/٢٧٧ ، وحلية العلماء ١/٦٣ ، والوجيز ٥٨ - ٣/٥٧احلاوي : ينظر) 6 (

  . ١/٢٨٥ ، ومغين احملتاج ٢٥ - ٢/٢٤الطالبني 
 ، والفروع ١٧٤ - ٣/١٧٣ ، واملغين ٢/١٧٥ ، وشرح الزركشي ١/٥٢اهلداية أليب اخلطاب : ينظر) 7 (

  . ٢/٣٨٧ ، واإلنصاف ١/١٤٦ ، واحملرر ٢/١٠٩
 ، واملرداوي يف اإلنصاف ٢/١٠٩، ونقله عنه تلميذه ابن مفلح يف الفروع ) ٨٠ - ٧٩(االختيارات ص ) 8 (

رسوله ،  عن اد أنه اختار الصالة على النيب أو يشهد أنه عبد اهللا و- أي املرداوي - ، ونقل ٢/٣٨٧
  . فالواجب عنده ذكر الشهادة للرسول بالرسالة ال لفظ الصالة



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

٩١  

  : األدلة
   :دليل أصحاب القول األول

الظاهر أم يستدلون على السنية مبا استدل به أصحاب القول الثاين، وأما عدم 
  : الركنية والوجوب فاستدلوا عليه مبا يلي

 مل يذكر الصالة عليه يف خطبته، ولو كانت ركنا أو واجبا لذكره نيب  أن ال-١
)١( .  

  . )٢( أن األصل عدم الركنية والوجوب، فيعمل به -٢
  . أدلة أصحاب القول الثاين

  : استدلوا بأدلة من السنة، واملعقول
   .من السنة: أوال

: -  تعاىل -  وذكر فيه قول اهللا  يف ذكر إسراء النيب ما رواه أبو هريرة 
}               {  )قال)٣  :}  فال أُذكر إال ذكرت معي، وجعلت

  . )٤( } أنك عبدي ورسويلأمتك ال جتوز هلم خطبة حىت يشهدوا 

  . وهذا واضح الداللة
  :  يناقش من ثالثة وجوه:مناقشة هذا الدليل

أن مبىن االستدالل على ثبوت الدليل، وهذا مما مل يتحقق يل يف هذا : الوجه األول

                                         
  . ٢/١٥٨ ، واملبدع ٣/١٧٤ ، واملغين ١/٢٨٥مغين احملتاج : ينظر) 1 (
  . ٢/١٥٨املبدع : ينظر) 2 (
  ). ٤(سورة الشرح ، اآلية رقم ) 3 (
 مبعناه ، وقد عزاه ٣/١٧٤ املغين  مستدال به ، وذكره ابن قدامة يف٢/١٧٥هكذا ذكره الزركشي يف شرحه ) 4 (

الزركشي للخالل يف كتاب العلم وكتاب السنة ، ومل أعثر عليه فيما بني يدي من كتب السنة ، وقد أخرج 
 عن ٣/٢٠٩ باب ما يستدل به على وجوب ذكر النيب يف اخلطبة -البيهقي يف سننه الكربى يف كتاب اجلمعة 

ال أذكر إال ذكرت أشهد أال إله إال اهللا وأشهد أن حممدا رسول اهللا : قال) ركورفَعنا لَك ِذكْ: (جماهد يف قوله
 ."  



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

٩٢  

  . احلديث كما يف خترجيه
 ال عموم على تقدير ثبوته فقد نوقش االستدالل بـ ورفَعنا بأنه خرب: الوجه الثاين

جتعل خربا : فيه، وقد أريد به كلمة الشهادة وحنوها، فال يلزم إرادة غري ذلك، فإن قيل
مبعىن األمر، رد بأن جعل األمر فيه للوجوب يلزم منه خمالفة اإلمجاع، إذ ال يعلم أحد 

 وإن جعل - تعاىل - كلما ذكر اهللا - عليه الصالة والسالم -يقول بوجوب ذكره 
  . )١(بطل االستدالل لالستحباب 

  . على تقدير ثبوته فإنه يدل على الشهادة ال على الصالة: الوجه الثالث
  : من املعقول: ثانيا

  فافتقرت إىل ذكر رسوله - تعاىل -أن اخلطبة عبادة افتقرت إىل ذكر اهللا 
  . )٢(كاألذان، والتشهد، والصالة 

  : مناقشة هذا الدليل
 يف بعض العبادات فهو غري مطرد، فمثال الوضوء يناقش بأن هذا وإن كان حاصال

 وكذلك الذكاة وغريمها، حىت األذان تشرع له التسمية وال تشرع له الصالة على النيب 
وأما القول الثالث فلم أطلع على دليل له، إال .  ال الصالة عليهيشرع فيه ذكر الرسول 

  . ي، وقد متت مناقشته، واهللا أعلمأن يكون ما قاله أصحاب القول الثاين يف دليلهم العقل
  : الترجيح

 هو القول األول القائل - واهللا أعلم بالصواب -الذي يظهر رجحانه يف هذه املسألة 
 يف خطبة اجلمعة، لعدم ثبوت ما يدل على ركنيتها أو بسنية الصالة على رسول اهللا 

  . وجوا حسب اطالعي، وملا استدلوا به

                                         
  . ٣/٣٠٩ذكر هذا الوجه ابن التركماين يف اجلوهر النقي امش السنن الكربى للبيهقي ) 1 (
 ، ٣/١٧٤ ، واملغين ٢/١٧٥ ، وشرح الزركشي ١/٢٨٥ ، ومغين احملتاج ٤/٥١٦املهذب مع اموع : ينظر) 2 (

  . ٢/٣٢ ، وكشاف القناع ٢/١٥٨واملبدع 



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

٩٣  

  املبحث الثالث 
  ة املوعظ

اختلف الفقهاء يف اشتمال خطبة اجلمعة على املوعظة هل هو ركن من أركاا، أم 
  : ال؟ على ثالثة أقوال
أا ركن، فال بد من اشتماهلا على املوعظة، وال يتعني لفظ الوصية : القول األول

 بل يقوم مقامه أي وعظ كان، وال يكفي ذم الدنيا والتحذير من - تعاىل -بتقوى اهللا 
 وظاهر كالم شيخ اإلسالم ابن )١(وذا قال اإلمام الشافعي ومجهور أصحابه . ترار ااالغ

وال يكفي يف اخلطبة ذم الدنيا وذكر : " تيمية امليل إىل ذلك، حيث جاء يف االختيارات
وأما األمر بتقوى اهللا فالواجب إما معىن ذلك، ... املوت، بل ال بد من مسمى اخلطبة عرفا

  . )٢("  أن يقال الواجب لفظ التقوى وهو األشبه من
  . )٣(كما اختاره ابن سعدي كما تقدم 

أا ركن فال بد من اشتماهلا على املوعظة، وحتني يف ذلك لفظ الوصية : القول الثاين
  . - تعاىل -بتقوى اهللا 

وهذا ضعيف أو باطل : "  لكن قال عنه النووي)٤(وذا قال الشافعية يف وجه عندهم 
  . )٦(هو املذهب عند احلنابلة، وعليه أكثرهم، وقطع به كثري منهم و. )٥(" 

  . أا سنة: القول الثالث

                                         
 ، ومغين احملتاج ٢/٢٥ ، وروضة الطالبني ٤/٥١٩ ، واموع ١/٦٤ ، والوجيز ٥٨ - ٣/٥٧احلاوي : ينظر) 1 (

١/٢٨٥ .  
  ). ٨٠ - ٧٩(االختيارات ص ) 2 (
  ). ١٠٩(ص ) 3 (
  . ١/٢٨٥تاج  ، ومغين احمل٢/٢٥ ، وروضة الطالبني ٥٢٠ - ٤/٥١٩اموع : ينظر) 4 (
  . ٤/٥٢٠اموع : ينظر) 5 (
 ، ١١٠ - ٢/١٠٩ ، والفروع ١٧٨ - ٢/١٧٧ ، وشرح الزركشي ١/٥٢اهلداية أليب اخلطاب : ينظر) 6 (

  . ٢/١٥٨ ، واملبدع ٢/٣٨٨ ، واإلنصاف ١/١٤٧واحملرر 



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

٩٤  

  . )٢( واملالكية )١(وذا قال احلنفية 
  : األدلة

  : أدلة أصحاب القول األول
  : استدلوا على الركنية بأدلة من السنة، واملعقول: أوال

 خطبتان، كان للنيب  {:  قال ما جاء يف حديث جابر بن مسرة :فمن السنة

  . )٤( )٣( } جيلس بينهما، يقرأ القرآن، ويذكِّر الناس

  ). ويذكِّر الناس: (فالشاهد من احلديث قوله
  . )٥(" القرآن فيه دليل للشافعي يف أنه يشترط يف اخلطبة الوعظ و: " قال النووي

يناقش بأن هذا جمرد فعل، والفعل ارد ال يدل على الوجوب، : مناقشة هذا الدليل
ال يدل على املداومة، وإن دل عليها فإا ال ...) كان: (بل على االستحباب، وأن لفظ
  . )٦(تدل على الوجوب كما تقدم 

  . )٧( اإلخالل ا  أن املقصود من خطبة اجلمعة املوعظة، فال جيوز:ومن املعقول
  :  مبا يلي- تعاىل -واستدلوا على عدم تعني لفظ الوصية بتقوى اهللا : ثانيا

 فيكفي ما دل على املوعظة - تعاىل -أن الغرض هو الوعظ واحلمل على طاعة اهللا 

                                         
  ). ١٠٣( ، ومراقي الفالح ص ١/١٤٧الفتاوى اهلندية : ينظر) 1 (
  . ١/١٣٢اإلشراف : ينظر) 2 (
، ابن ماجه إقامة الصالة ) ١٠٩٣(، أبو داود الصالة ) ١٤١٧(، النسائي اجلمعة ) ٨٦٢(مسلم اجلمعة ) 3 (

  ). ١٥٥٩(، الدارمي الصالة ) ٥/١٠٠(، أمحد ) ١١٠٦(والسنة فيها 
  ). ٣٢(تقدم خترجيه ص ) 4 (
 ، ٤/٥١٦ املهذب  ، وقد استدل به على ذلك أيضا الشريازي يف٦/١٥٠شرح صحيح مسلم : ينظر) 5 (

  . ٢/١٧٧والزركشي يف شرح اخلرقي 
  ). ١١٥ - ١١٤(ص ) 6 (
 ٢/١٥٨ ، واملبدع ٢/١٧٧ ، وشرح الزركشي ١/٢٨٥ ، ومغين احملتاج ٤/٥١٦املهذب مع اموع : ينظر) 7 (

  . ٢/٣٢، وكشاف القناع 



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

٩٥  

  . )١(طويال كان أو قصريا، كأطيعوا اهللا وراقبوه، وال يتعني لفظ التقوى 
  : ال يكفي يف الوعظ ذم الدنيا والتحذير من االغترار ا مبا يليواستدلوا على أنه : ثالثا

أن ذلك قد يتواصى به منكرو الشرائع والبعث، فال بد من احلمل على طاعة 
  . )٢(اهللا، واملنع من معصيته 

 استدلوا على الركنية مبا استدل به أصحاب القول :أوال :أدلة أصحاب القول الثاين
  . األول

  .  بأدلة من الكتاب، واملعقول- تعاىل - على تعني الوصية بتقوى اهللا استدلوا: ثانيا
  {: - تعاىل -قول اهللا : فمن الكتاب             

          { ٣(  اآلية( .  

أن املوعظة جاءت يف هذه اآلية بلفظ التقوى، فيتعني هذا اللفظ يف : وجه الداللة
  . )٤(خطبة اجلمعة 

 يناقش بأنه غري ظاهر الداللة، فال ارتباط بني لفظ التقوى يف هذه :مناقشة هذا الدليل
  . أعلماآلية وبني تعينه يف خطبة اجلمعة، واهللا 

أن لفظ التقوى يتعني يف خطبة اجلمعة كلفظ احلمد، : ومن املعقول
  . )٥( والصالة على رسول اهللا 

  :  يناقش من وجهني:مناقشة هذا الدليل
 يف اخلطبة حمل أن تعني لفظ احلمد والصالة على رسول اهللا : الوجه األول

                                         
  . ١/٢٨٥مغين احملتاج : ينظر) 1 (
  . ٤/٥٢٠ينظر املرجع السابق ، واموع ) 2 (
  ). ١٣١(سورة النساء ، جزء من اآلية رقم ) 3 (
  ). ٨٠(هكذا جاء يف االختيارات االستدالل ذه اآلية ص ) 4 (
  . ١/٢٨٥ ، ومغين احملتاج ٤/٥٢٠اموع : ينظر) 5 (



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

٩٦  

  . )١(ال يتعني : خالف، فمن الفقهاء من يقول
 فقد نوقش على القول بتعني لفظ احلمد والصالة على رسول اهللا : الوجه الثاين

بأن لفظ احلمد والصالة تعبدنا به يف مواضع، وأما لفظ الوصية فلم يرد نص باألمر به وال 
  . )٢(بتعينه 

أن املطلوب للجمعة هو اخلطبة، واسم اخلطبة يقع على : دليل أصحاب القول الثالث
إن مل يشتمل على املوعظة، فال تكون ركنا جيب اإلتيان به الكالم اتمع أو الوصف و

)٣( .  
يناقش بأنه وإن كان ذلك خطبة إال أن هلا مقصدا، ال بد أن : مناقشة هذا الدليل

  . حتققه، وهو هنا الوعظ، فإذا مل حتقق مقصدها مل تكن اخلطبة املطلوبة
  : الترجيح

 هو القول األول القائل -بالصواب  واهللا أعلم -الذي يظهر رجحانه يف هذه املسألة 
بأن الوعظ ركن يف خطبة اجلمعة جيب اإلتيان به، ولكن ال يتعني لفظ الوصية بتقوى اهللا 

 بل يتحقق مبا يفيد املوعظة حبسب احلال وحاجة املخاطبني ومصلحتهم، وهذا - تعاىل -
قال ابن القيم  باب واسع، ملا استدل به أصحاب هذا القول، وألن هذا هو منهج النيب 

وكان مدار خطبته على محد اهللا، والثناء عليه بآالئه، وأوصاف كماله : " - رمحه اهللا -
وحمامده، وتعليم قواعد اإلسالم، وذكر اجلنة والنار واملعاد، واألمر بتقوى اهللا، وتبيني 

وكان خيطب كل وقت مبا ... موارد غضبه ومواقع رضاه، فعلى هذا كان مدار خطبه
  . )٤("  حاجة املخاطبني ومصلحتهم تقتضيه

وكالم ابن القيم هذا يدل على أن الضابط يف الوعظ هو كل ما يدعو إىل رضوان اهللا 

                                         
  . ٤/٥١٩اموع : ينظر) 1 (
  . ٤/٥٢٠ينظر املرجع السابق ) 2 (
  . ١/١٣٢اإلشراف : ينظر) 3 (
  . ١/١٨٨املعاد زاد : ينظر) 4 (



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

٩٧  

وجنته من االستقامة على دينه والتمسك بشريعته يف العبادات واملعامالت والقضايا 
اسب االجتماعية وحنوها، وحيذر من موارد سخطه وعقابه، يف كل وقت مبا يناسبه وين

  . حال السامعني، واهللا أعلم



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

٩٨  

  املبحث الرابع 
  قراءة شيء من القرآن 

  : وفيه ثالثة مطالب
  . حكم قراءة شيء من القرآن يف اخلطبة: املطلب األول
  . أقل مقدار القراءة: املطلب الثاين

  . قراءة ما فيه سجود تالوة يف اخلطبة، والسجود له: املطلب الثالث
  املطلب األول 

  ءة شيء من القرآن يف اخلطبةحكم قرا
: اتفق أصحاب املذاهب على مشروعيتها كما هو ظاهر من أقواهلم اآلتية، قال النووي

  :  ولكنهم اختلفوا يف اشتراطها على قولني)١(" مشروعة بال خالف " 
  .  أا سنة:القول األول

مام أمحد يف رواية  واإل)٤( والشافعية يف وجه عندهم )٣( واملالكية )٢(وذا قال احلنفية 
  . )٦( كما اختاره ابن سعدي كما تقدم )٥(عنه، وا أخذ بعض أصحابه 

  .  أا ركن، فال تصح اخلطبة إال ا:القول الثاين
 واإلمام أمحد يف )٧(وذا قال اإلمام الشافعي، وهو الوجه املشهور عند أصحابه 

                                         
  . ٦/١٦٠شرح النووي على صحيح مسلم ) 1 (
  . ١/١٤٧ ، والفتاوى اهلندية ١/١٦٨ ، وجممع األر ١/٢٦٣ ، وبدائع الصنائع ٢/٢٦املبسوط : ينظر) 2 (
 ، والتاج واإلكليل امش مواهب اجلليل ١/٣٨٢ ، وحاشية الدسوقي ١/١٨١الشرح الصغري : ينظر) 3 (

٢/١٧٢ .  
  . ١/٢٨٦ ، ومغين احملتاج ٢/٢٥ ، وروضة الطالبني ٤/٥٢٠ اموع :ينظر) 4 (
  . ٢/١٥٨ ، واملبدع ٢/٣٨٨ ، واإلنصاف ٢/١١٠ ، والفروع ٣/١٧٦املغين : ينظر) 5 (
  ). ١٠٩(ص ) 6 (
 ، ٤/٥٢٠ ، واموع ٢٧٨ - ٢/٢٧٧ ، وحلية العلماء ٥٨ - ٣/٥٧ ، واحلاوي ١/٢٣٠األم : ينظر) 7 (

  . ١/٢٨٦ ، ومغين احملتاج ٢/٢٥وروضة الطالبني 



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

٩٩  

  . )١(حابه، وعليها أكثرهم الرواية املشهورة عنه، وهو الصحيح من املذهب عند أص
  : األدلة

  : أدلة أصحاب القول األول
  : استدلوا بأدلة من الكتاب، والسنة

   :من الكتاب: أوال
 }   قول اهللا -١                     

               { ... ٢(اآلية( .  

 أمر بالذكر مطلقا عن قيد القراءة، فال تجعل شرطا - تعاىل - أن اهللا :وجه الداللة
صاحل لذلك، ولكن خبرب الواحد، ملا يترتب عليه من نسخ الكتاب خبرب الواحد، وهو غري 

  . )٣(يصلح مكمال له 
يناقش بأن هذا ال يعد نسخا، ألن النسخ رفع للحكم الذي : مناقشة هذا الدليل

  . تضمنه النص، وإبطال للعمل به، وليس هذا حاصال هنا
  :   قول اهللا - ٢

}                                         {  )٤( .  

 قرآنا ملا فيها من قراءة - تعاىل -أن هذه نزلت يف اخلطبة، ومساها اهللا : وجه الداللة
  . )٥( يبلِّغ أصحابه ما أنزل اهللا عليه يف خطبته القرآن، وكان الرسول 

  . يما نزلت فيه اآلية خالف، هذا أحد األقوال فيهاولكن ف

                                         
 ، ٢/١١٠ ، والفروع ٣/١٧٤ ، واملغين ٢/١٧٦ ، وشرح الزركشي ١/٥٢اهلداية أليب اخلطاب : ينظر) 1 (

  . ٢/٣٨٧ ، واإلنصاف ١/١٤٧واحملرر 
  ). ٩(سورة اجلمعة ، جزء من اآلية رقم ) 2 (
  . ١/٢٦٣بدائع الصنائع : ينظر) 3 (
  ). ٢٠٤ (سورة األعراف ، اآلية رقم) 4 (
  . ٢/٢٦املبسوط : ينظر) 5 (



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

١٠٠  

  : من السنة: ثانيا
  { أنه قرأ يف خطبته ما روي عن النيب                { )١( 

)٢( .  
 ولكنه مل يثبت لعدم االطالع على سند له، اضح الداللة على فعل النيب وهذا و

  . ولكن يغين عنه ما استدل به أصحاب القول الثاين كما سيأيت
  : أدلة أصحاب القول الثاين

  . استدلوا بأدلة من السنة، وآثار الصحابة، واملعقول
  : من السنة: أوال

  :  ومن ذلكما ورد من فعل النيب 
 خطبتان، جيلس بينهما، يقرأ كان للنيب  {:  قالواه جابر بن مسرة  ما ر-١

  . )٤( )٣( } القرآن، ويذكِّر الناس

  . )٥(" فيه دليل للشافعي يف أنه يشترط يف اخلطبة الوعظ والقرآن : " قال النووي
ما  {:  قالت- رضي اهللا عنها - بنت حارثة بن النعمان )٦(ا روته أم هشام  م-٢

                                         
  ). ٢٨١(سورة البقرة ، جزء من اآلية رقم ) 1 (
، ومل يعزه ألحد ، وملا عثر عليه فيما بني يدي من ) ١٠٣(ذكره مستدال به الشرنباليل يف مراقي الفالح ص ) 2 (

  . كتب احلديث
، ابن ماجه إقامة الصالة ) ١٠٩٣(الة ، أبو داود الص) ١٤١٧(، النسائي اجلمعة ) ٨٦٢(مسلم اجلمعة ) 3 (

  ). ١٥٥٩(، الدارمي الصالة ) ٥/١٠٠(، أمحد ) ١١٠٦(والسنة فيها 
 باب ذكر اخلطبتني قبل الصالة وما فيها من اجللسة -أخرجه ذا اللفظ مسلم يف صحيحه يف كتاب اجلمعة ) 4 (

  ). ٨٦٢( ، احلديث رقم ٢/٥٨٩
  . ٦/١٥٠شرح النووي على صحيح مسلم ) 5 (
هي أم هشام بنت حارثة بن النعمان بن يفع بن زيد األنصارية ، أسلمت وبايعت النيب وروت عنه ، وروت ) 6 (

عنها أختها ألمها عمرة بنت عبد الرمحن ، وعبد الرمحن بن سعد بن زرارة وغريمها ، وتزوجها عمارة بن 
  ). ٤/٥٠٤ ، واإلصابة ٥/٦٢٥أسد الغابة : ينظر. (احلبحاب



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

١٠١  

 أخذت}            { )إال عن لسان رسول اهللا  )١-  { - وعن 

    {أخذت  {:  قالت)٣(نت عبد الرمحن عن أخٍت لعمرة ب. )٢(عمرة    

      {  )من ِفي رسول اهللا )٤ ا على املنرب يف كل  يوم اجلمعة وهو يقرأ 

  . )٥( } مجعة

  . )٦(" وفيه دليل للقراءة يف اخلطبة : " وهذا واضح الداللة، قال النووي
 وهو على قرأ رسول اهللا  {:  قال ما رواه أبو سعيد اخلدري - ٣

ملن ناس معه، فلما كان يوم ) ص(رب ا ل زل فسجد وسجد ا فلما بلغ السجدة ن
نيب )٧(آخر قرأها، فلما بلغ السجدة تشزنَ  ل ناس للسجود، فقال ا ل منا  ا  إ

يتكم تشزنتم للسجود، فرتل فسجد فسجدوا   . )٨( } هي توبة نيب، ولكين رأ

                                         
  . ١: رة ق آيةسو) 1 (
هي عمرة بنت عبد الرمحن بن سعد بن زرارة بن عدس األنصارية ، كانت يف حجر عائشة ، وثّقها ابن معني ) 2 (

توفيت سنة : ما بقي أحد أعلم حبديث عائشة من عمرة: ، والعجلي ، وابن حبان ، وقال عمر بن عبد العزيز
  ). ١٢/٤٣٨يب  ، وذيب التهذ٨/٤٨٠طبقات ابن سعد : ينظر. ( هـ٩٨

  . الظاهر أا أم هشام السابقة ، ألا أخت عمرة ألمها ، وقد روت عنها كما تقدم يف ترمجتها) 3 (
  ). ١(، اآلية رقم ) ق(سورة ) 4 (
، ) ٨٧٢( ، احلديث رقم ٢/٥٩٥ باب ختفيف الصالة واخلطبة -أخرجه مسلم يف صحيحه يف كتاب اجلمعة ) 5 (

هذا صحيح حيتج به ، وال يضر عدم تسميتها؛ ألا صحابية ، والصحابة : " ٦/١٦١قال النووي يف شرحه 
  ". كلهم عدول 

  . ٦/١٦١شرح صحيح مسلم ) 6 (
  ). ٢/٤٧١" شزن " النهاية ، مادة : ينظر. (هو التأهب والتهيؤ للشيء ، واالستعداد له: التشزن) 7 (
) ص( باب السجود يف -ءة القرآن وحتزيبه وترتيله  أبواب قرا-أخرجه أبو داود يف سننه يف كتاب الصالة ) 8 (

 باب سجود القرآن -وسكت عنه ، والدارقطين يف كتاب الصالة ) ١٤١٠( ، احلديث رقم ٦٠ - ٢/٥٩
هذا حسن : وقال ٢/٣١٨) ص( باب سجدة -، والبيهقي يف كتاب الصالة ) ٧( ، احلديث رقم ١/٤٠٨

هذا حديث صحيح على شرط : "  ، وقال٢٨٥ - ١/٢٨٤، واحلاكم يف كتاب اجلمعة " اإلسناد صحيح 
صحيح ، رواه أبو داود وغريه بأسانيد صحيحة : " ٤/٥١٨وقال النووي يف اموع ". الشيخني ومل خيرجاه 

 ."  



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

١٠٢  

  .  واضح الداللة- أيضا -وهذا 
نيب  {ى عن أبيه  بن يعل)١( ما رواه صفوان - ٤   { : يقرأأنه مسع ال

                { ....{ )٣( )٢( .  

  ). ٥" (ة )٤(فيه القراءة يف اخلط: "  واضح الداللة، قال النووي- أيضا -وهذا 

عال، والفعل ارد ال يدل على الوجوب،  تناقش بأا جمرد أف:مناقشة هذه األدلة
ال يدل على املداومة، وإن دلَّ عليها فإا ...) كان(وإمنا يدل على االستحباب، وأن لفظ 

  . ال تدل على الوجوب كما
  : - رضي اهللا عنهم -من آثار الصحابة : ثانيا

اجلمعة على  قرأ يوم  بن عبد اهللا بن اهلدير أن عمر بن اخلطاب )٦(ما رواه ربيعة 
املنرب بسورة النحل حىت إذا جاء السجدة نزل فسجد، وسجد الناس، حىت إذا كانت 

يا أيها الناس إنا منر بالسجود فمن : " اجلمعة القابلة قرأ ا، حىت إذا جاء السجدة قال
  . )٧( ، ومل يسجد عمر "سجد فقد أصاب، ومن مل يسجد فال إمث عليه 

  . وهذا واضح الداللة

                                         
هو صفوان بن يعلى التميمي ، املكي ، حليف لقريش ، روى عن أبيه ، وروى عنه عطاء بن أيب رباح وغريه ) 1 (

  ). ١/٣٦٩( ، التقريب ٤/٤٢٣اجلرح والتعديل : ينظر. ( وغريه، ووثقه ابن حجر
  ). ٧٧(سورة الزخرف ، جزء من اآلية رقم ) 2 (
 ، احلديث رقم ٥٩٥ - ٢/٥٩٤ باب ختفيف الصالة واخلطبة -أخرجه مسلم يف صحيحه يف كتاب اجلمعة ) 3 (

)٨٧١ .(  
  ). ١١٥ - ١١٤(ص ) 4 (
  . ٦/١٦٠شرح صحيح مسلم ) 5 (
ابن ربيعة بن اهلدير بن عبد العزى التميمي ، املدين ، ولد يف عهد : بيعة بن عبد اهللا بن اهلدير ، ويقالهو ر) 6 (

تابعي كبري قليل السند ، :  وغريمها ، قال عنه الدارقطين- رضي اهللا عنهما -النيب وروى عن أيب بكر وعمر 
  ). ٣/٢٥٧وذيب التهذيب  ، ١/٥٢٣ ، واإلصابة ١/٥١٤االستيعاب : ينظر. ( هـ٩٣تويف سنة 

 باب من رأى أن اهللا مل يوجب السجود -أخرجه البخاري يف صحيحه يف أبواب سجود القرآن وسننها ) 7 (
٣٤ - ٢/٣٣ .  



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

١٠٣  

 يناقش مبا سبق من مناقشة األحاديث من أنه جمرد فعل، فال يدل :ة هذا الدليلمناقش
  . على الوجوب

  : من املعقول: ثالثا
  . )١(أن اخلطبة فرض يف اجلمعة، فتجب فيها قراءة القرآن، كالصالة 

يناقش بأنه قياس مع الفارق، فال يشترط يف اخلطبة ما يشترط يف : مناقشة هذا الدليل
استقبال القبلة وغريها، إال أنه جتوز فيها خماطبة اإلمام للمأمومني، وخماطبتهم له الصالة من 

  .  يف موضعه- إن شاء اهللا -عند احلاجة كما سيأيت 
  : الترجيح

 هو القول األول القائل - واهللا أعلم بالصواب -الذي يظهر رجحانه يف هذه املسألة 
لعدم ورود ما يدل على الركنية، وإمنا بسنية قراءة شيء من القرآن يف خطبة اجلمعة؛ 

  . الوارد هو جمرد الفعل، والفعل ارد كما ذكرت يدل على االستحباب

                                         
  . ٢/٣٢ ، وكشاف القناع ١/١٥٨ ، واملبدع ١/٢٢١الكايف البن قدامة : ينظر) 1 (



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

١٠٤  

  املطلب الثاين 
  أقل مقدار للقراءة

 يف أقل مقدار من القرآن يقرأ - سواء من قال بالسنية أو الركنية -اختلف الفقهاء 
  : يف خطبة اجلمعة، وذلك على أربعة أقوال

جيزئ ما دون آية إذا استقل مبعىن، وال جيزئ ما ال يستقل ولو كان :  األولالقول
  . آية كاملة

  . )١(وذا قال بعض احلنابلة 
  . أقله آية، سواء كانت طويلة أو قصرية: القول الثاين

 واإلمام أمحد يف رواية عنه، وهو )٣( واإلمام الشافعي وأصحابه )٢(وذا قال املالكية 
  . )٤(ذهب عند أصحابه، وعليه أكثرهم الصحيح من امل

  . أن أقله ثالث آيات أو آية طويلة: القول الثالث
ومقدار ما يقرأ فيها : "  جاء يف الفتاوى اهلندية)٥(وهذا هو الظاهر من مذهب احلنفية 

  . )٦(" من القرآن ثالث آيات قصار أو آية طويلة ] يعين خطبة اجلمعة [
  . آية مطلقاجيزئ ما دون : القول الرابع

  . )٧(وذا قال اإلمام أمحد يف رواية عنه، وا أخذ بعض أصحابه 

                                         
  . ٢/٣٨٨  ، واإلنصاف٢/١١٠ ، والفروع ٢/١٧٩شرح الزركشي : ينظر) 1 (
  . ١/١٨١الشرح الصغري للدردير : ينظر) 2 (
  . ١/٢٨٦ ، ومغين احملتاج ٢/٢٥ ، وروضة الطالبني ٤/٥٢٠ ، واموع ١/٢٣١األم : ينظر) 3 (
 ، ٢/١١٠ ، والفروع ٣/١٧٥ ، واملغين ٢/١٧٩ ، وشرح الزركشي ١/٥٢اهلداية أليب اخلطاب : ينظر) 4 (

  . ال بد أن تستقل مبعىن: ، وقال بعضهم ٢/١٥٨ ، واملبدع ٢/٣٨٧واإلنصاف 
  . ١/١٤٧ ، والفتاوى اهلندية ٢/٢٦املبسوط : ينظر) 5 (
  . ١/١٤٧الفتاوى اهلندية ) 6 (
  . ٢/٣٨٨ ، واإلنصاف ٢/١١٠ ، والفروع ١/٢٢١ ، والكايف البن قدامة ٢/١٧٩شرح الزركشي : ينظر) 7 (



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

١٠٥  

  : األدلة
  : دليل أصحاب القول األول

أصحاب هذا القول نظروا إىل املعىن، فما مل يستقل مبعىن ال حيصل به املقصود من 
ولو كان دون القراءة، فال فائدة منه فال جيزئ ولو كان آية كاملة، وما استقل مبعىن أجزأ 

  . )١(آية 
  : أدلة أصحاب القول الثاين

  . )٢( مل يقتصر يف قراءته يف خطبة اجلمعة على أقل من آية  أن النيب -١
 أن احلكم ال يتعلق مبا دون اآلية، بدليل منع اجلنب من قراءا دون ما هو أقل -٢
  . )٣(منها 

ة حمل خالف، فمن الفقهاء من يناقش بأن قراءة اجلنب ملا دون آي: مناقشة هذا الدليل
  . )٤(يرى منع قراءته، بل هو رواية عن اإلمام أمحد، وأخذ ا بعض أصحابه 

  : دليل أصحاب القول الثالث
أن فرض قراءة القرآن يف الصالة يتأدى بثالث آيات قصار أو آية طويلة، فسنة القراءة 

  . )٥(يف اخلطبه تتأدى ذا القدر من باب أوىل 
يناقش بعدم التسليم بأن املفروض يف الصالة قراءة ثالث آيات : ا الدليلمناقشة هذ

  . قصار أو آية طويلة، بل املفروض هو قراءة الفاحتة بعينها
  : دليل أصحاب القول الرابع

أنه ليس يف قراءة القرآن يف اخلطبة على املنرب شيء موقت، فما شاء اخلطيب 
  . )٦(قرأ، ولو كان دون اآلية 

                                         
  . ٢/١٧٩شرح الزركشي : ينظر) 1 (
  . ٢/١٨٣ ، والشرح الكبري ٣/١٧٥ املغين: ينظر) 2 (
  . ٢/٣٢ ، وكشاف القناع ٢/١٥٨ ، واملبدع ٣/١٧٥املغين : ينظر) 3 (
  . ١٨٨ - ١/١٨٧ ، واملبدع ١/٢٤٣ ، واإلنصاف ١/٢٠١الفروع : ينظر) 4 (
  . ٢/٢٦املبسوط : ينظر) 5 (
  . ٣/١٧٦املغين : ينظر) 6 (



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

١٠٦  

   :الترجيح
 هو القول األول القائل - واهللا أعلم بالصواب -الذي يظهر رجحانه يف هذه املسألة 

بأن أقل مقدار لقراءة القرآن يف خطبة اجلمعة هو ما يستقل مبعىن، سواء كان آية أو أقل؛ 
لقوة ما استدلوا به، ولعدم ورود دليل على التجديد، وقد تقدم يف املطلب السابق ترجيح 

  .  املقصود يف هذا الترجيح أقل مقدار لإلتيان بالسنةالسنية، فيكون



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

١٠٧  

  ملطلب الثالث ا
  قراءة ما فيه سجود تالوة يف اخلطبة والسجود له 

اختلف الفقهاء يف حكم قراءة اخلطيب يف خطبة اجلمعة آلية فيها سجود تالوة، 
  : والسجود إذا قرأ، وذلك على قولني

  . وة يف اخلطبة، والسجود لهيباح قراءة ما فيه سجود تال: القول األول
  . )٤( وابن حزم )٣( واحلنابلة )٢( واإلمام الشافعي وأصحابه )١(وذا قال احلنفية 

  . يكره قراءة ما فيه سجود تالوة يف اخلطبة، ويكره السجود له: القول الثاين
  . )٥(وذا قال اإلمام مالك، وأصحابه 

  : األدلة
  : أدلة أصحاب القول األول

  : ا بأدلة من السنة، وآثار الصحابة، واملعقولاستدلو
   :من السنة: أوال

فلما ) ص( وهو على املنرب قرأ رسول اهللا  {:  قالما رواه أبو سعيد اخلدري 

 معه، فلما كان يوم آخر قرأها، فلما بلغ السجدة بلغ السجدة نزل فسجد، وسجد الناس
 إمنا هي توبة نيب، ولكين رأيتكم تشزنتم للسجود، تشزنَ الناس للسجود، فقال النيب 

  . )٧( )٦( } فرتل فسجد فسجدوا

                                         
  . ٢/٢٧ ، وفتح القدير ١٩٣ - ١/١٩٢ع الصنائع  ، وبدائ١/٢١٨احلجة على أهل املدينة : ينظر) 1 (
  . ١/٢١٦ ، ومغين احملتاج ٢/٢٦ ، وروضة الطالبني ٤/٥٢٠ ، واموع ١/٢٣١األم : ينظر) 2 (
  . ٢/١١٢ ، والفروع ٣/١٨٠املغين : ينظر) 3 (
  . ٥/٦٠احمللى : ينظر) 4 (
 ، وحاشية العدوي ١/٣٠١لكبري للدردير  ، الشرح ا١/٣٥١ ، واملنتقى شرح املوطأ ١/٢٠٦املوطأ : ينظر) 5 (

١/٣٢٠ .  
  ). ١٤٦٦(، الدارمي الصالة ) ١٤١٠(أبو داود الصالة ) 6 (
  ). ١٤٧(سبق خترجيه ص ) 7 (



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

١٠٨  

  .  واضح ومتكرروفعل النيب 
   من آثار الصحابة : ثانيا
 أنه قرأ يوم اجلمعة  عمر بن اخلطاب  ما رواه ربيعة بن عبد اهللا بن اهلدير عن-١

على املنرب بسورة النحل حىت إذا جاء السجدة نزل فسجد، وسجد الناس، حىت إذا كانت 
يا أيها الناس إنا منر بالسجود، فمن : " اجلمعة القابلة قرأ ا حىت إذا جاء السجدة قال

  . )١( ، ومل يسجد عمر "سجد فقد أصاب، ومن مل يسجد فال إمث عليه 
 قرأ السجدة يف خطبة اجلمعة ونزل فسجد، وفعله هذا أن عمر : وجه الداللة

، ومل ينكر عليه أحد منهم، فدل ذلك على - رضي اهللا عنهم-كان مع حضور الصحابة 
  . )٢(إباحة قراءة ما فيه سجود تالوة يف خطبة اجلمعة والسجود لذلك 

 وال عمله أحد من ليه عمر نوقش بأن ذلك مما مل يتبع ع: مناقشة هذا الدليل
  . )٣(بعده 

جياب عنها بأن دليل اإلباحة ليس مقصورا على فعل : واإلجابة عن هذه املناقشة
  .  كما تقدم يف حديث أيب سعيد بل ثبت من فعل النيب  عمر

كما أنه ال يسلم بأنه مل يعمله أحد بعده، بل فعله غريه من الصحابة والتابعني كما 
  . سيأيت
وهو على املنرب فرتل فسجد، ) ص( قرأ سجدة  روي أن النعمان بن بشري  ما-٢

  . )٤(مث عاد إىل جملسه 
 خيطب يوم اجلمعة إذ قرأ )١(بينا األشعري : "  بن حمرز قال)٥( ما رواه صفوان -٣

                                         
  ). ١٤٧(سبق خترجيه ص ) 1 (
  . ٢/٥٥٩فتح الباري : ينظر) 2 (
  . ١/٣٥١املنتقى شرح موطأ مالك : ينظر) 3 (
  . ٢/١٨ باب السجدة تقرأ على املنرب ما يفعله صاحبها - كتاب الصلوات أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه يف) 4 (
جليل ، ووثقه العجلي ، وابن سعد : الباهلي ، قال أبو حامت: هو صفوان بن حمرز بن زياد املازين ، وقيل) 5 (

 ، وذيب ٧/١٤٧طبقات ابن سعد : ينظر. ( هـ٧٤ثقة عابد ، تويف سنة : وغريمها ، وقال ابن حجر
  ). ١/٣٦٨ ، وتقريب التهذيب ٤/٤٣٠تهذيب ال



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

١٠٩  

  . )٢(" نزل عن املنرب فسجد، مث عاد إىل جملسه : السجدة اآلخرة من سورة احلج، قال
  :  أنه قرأ على املنرب مار بن ياسر ما روي عن ع -٤

}               { )٣( ا مث نزل إىل القرار فسجد )٤( .  

  . )٦( أنه قرأ على املنرب السجدة فرتل  بن عامر )٥( ما روي عن عقبة -٥
  . وهذه اآلثار واضحة الداللة

  : ملعقولمن ا: ثالثا
أن سجود التالوة حال خطبة اجلمعة سنة وجد سببها، وال يطول الفصل ا، 

  . )٧( إذا عطس، وتشميت العاطس - سبحانه وتعاىل -فاستِحب فعلها كحمد اهللا 
  : أدلة أصحاب القول الثاين

 أن اخلطيب إذا قرأ يف اخلطبة ما فيه سجود تالوة فإنه بني أمرين إما أن يسجد، -١
 -  هذا إخالل بنظام اخلطبة، وإما أال يسجد، فيدخل يف الوعيد الوارد يف قول اهللا ويف

  {: -تعاىل                {  )ا، )٨فلذا يكره له قراء 

                                                                                                                     
  . ظاهره أن املقصود به الصحايب اجلليل أبو موسى األشعري) 1 (
  . ٢/١٨أخرجه ابن أيب شيبة يف الكتاب والباب السابقني ) 2 (
  ). ١(سورة االنشقاق ، اآلية رقم ) 3 (
 ، وعبد ٢/٨من كان يسجد يف املفصل  ، ويف باب ٢/١٨أخرجه ابن أيب شيبة يف الكتاب والباب السابقني ) 4 (

 - ، ويف كتاب اجلمعة ٢/٣٤٠ باب كم يف القرآن من سجدة -الرزاق يف مصنفه يف كتاب فضائل القرآن 
ِإذَا السماُء ( باب السجدة يف - ، والبيهقي يف سننه الكربى يف كتاب الصالة ٣/١٩٣باب القراءة على املنرب 

قَّتش٢/٣١٦) ان .  
بة بن عامر بن عبس بن عمرو اجلهين ، يكىن بأيب محاد ، من املهاجرين قدميا ، وهو أحد من مجع القرآن ، عق) 5 (

 ، وذيب ٤/٣٤٣طبقات ابن سعد : ينظر. ( هـ ، وقيل غري ذلك٥٨ويل إمرة مصر ملعاوية ، وتويف سنة 
  ). ٧/٢٤٢التهذيب 

  . ٢/١٩باب السجدة تقرأ على املنرب ما يفعله صاحبها  -أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه يف كتاب الصلوات ) 6 (
  . ٣/١٨١املغين : ينظر) 7 (
  ). ٢١(سورة االنشقاق ، اآلية رقم ) 8 (



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

١١٠  

  . )١(والسجود هلا 
  : يناقش من وجهني: ة هذا الدليلمناقش

أنه اجتهاد يف مقابل نص، وهو ما تقدم يف أدلة أصحاب القول : الوجه األول
  .  فهو مردوداألول من فعل النيب 

عدم التسليم بإخالله بنظام اخلطبة؛ ألنه عمل يسري متعلق ا، كما أنه : الوجه الثاين
  للمأموم الذي ورد من فعل النيب أوىل من تكليم املأموم للخطيب وتكليم اخلطيب

  .  ألمر ال عالقة له باخلطبة- أي التكليم -حيث إنه 
 أن السجود حال اخلطبة يسبب التخليط على الناس، وذلك بأن يتومهوا أن اإلمام -٢

  . )٢(قد فرغ من اخلطبة وقام إىل الصالة، فيكره 
  : يناقش من وجهني: مناقشة هذا الدليل

تقدم يف مناقشة الدليل السابق أنه اجتهاد يف مقابل النص، فهو  ما :الوجه األول
  . مردود

 عدم التسليم بتسببه يف التخليط؛ ألن الناس مأمورون باإلنصات :الوجه الثاين
  . واستماع اخلطبة، فإذا قرأ اخلطيب ما فيه سجود علموا إن نزوله للسجود وليس لفراغه

غل ا يف أثناء اخلطبة، كصالة  أن سجود التالوة صالة تطوع، فال يشت- ٣
  . )٣(ركعتني 

 نوقش بأنه قياس مع الفارق؛ ألن صالة ركعتني مل يوجد سببها، :مناقشة هذا الدليل
  . )٤(ويطول الفصل ا، خبالف السجود 

                                         
  . ١/٣٠١حاشية الدسوقي : ينظر) 1 (
  . ١/٣٥١املنتقى شرح موطأ مالك : ينظر) 2 (
  . ٣/١٨١ذكر هذا الدليل هلم ابن قدامة يف املغين ) 3 (
  . ٣/١٨١ املغين: ينظر) 4 (



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

١١١  

  : الترجيح
 هو القول األول القائل - واهللا أعلم بالصواب -الذي يظهر رجحانه يف هذه املسألة 

ما فيه سجود تالوة يف خطبة اجلمعة، والسجود لذلك؛ لقوة ما استدلوا به، بإباحة قراءة 
  . وعدم قيام الدليل على خالفه

ولكن ينبغي لإلمام أن ينبه املأمومني إذا أراد السجود ويتأكد ذلك إذا كان هناك من 
  . ال يراه لبعد أو حائل حىت ال حيصل تشويش على الناس



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

١١٢  

  املبحث اخلامس 
   األركان عند من قال ا حكم ترتيب هذه

 اختلف من قال بركنية هذه األمور األربعة، وهي احلمد، والصالة على النيب 
واملوعظة، وقراءة شيء من القرآن يف خطبة اجلمعة، وهم الشافعية واحلنابلة كما تقدم يف 

  : حكم ترتيبها، وذلك على ثالثة أقوال
ان، ولكن يستحب، فله التقدمي ال يشترط الترتيب يف هذه األرك: القول األول
  .  مث املوعظة، مث قراءة القرآنأن يبدأ باحلمد، مث الصالة على النيب : والتأخري، وصفته

 وهو الصحيح من )١(وهذا هو الوجه الصحيح عند الشافعية كما ذكر النووي 
  . )٢(املذهب عند احلنابلة 

فة اليت ذكر أصحاب القول يشترط الترتيب يف هذه األركان على الص: القول الثاين
  . األول، فال جيوز التقدمي والتأخري

  . )٤( وقول لبعض احلنابلة )٣(وهذا وجه عند الشافعية 
يشترط ترتيب احلمد، مث الصالة، مث الوصية، وال ترتيب بني القراءة : القول الثالث

  . وغريها
  . )٥(وذا قال بعض الشافعية 

  : األدلة
  : أدلة أصحاب القول األول

  . )٦( أن املقصود من اخلطبة الوعظ والتذكري، وهذا حاصل مع عدم الترتيب -١

                                         
  . ٢٨٨ ، ٢٨٧ - ١/٢٨٦ ، ومغين احملتاج ٣١ - ٢/٣٠ ، وروضة الطالبني ٤/٥٢٢اموع : ينظر) 1 (
  . ٢/٣٣ ، وكشاف القناع ٢/١٥٩ ، املبدع ٢/٣٨٩ ، واإلنصاف ٣/١٨٠املغين : ينظر) 2 (
  . ١/٢٨٧ ، ومغين احملتاج ٤/٥٢٢اموع : ينظر) 3 (
  . ٢/٣٨٩اإلنصاف : ينظر) 4 (
  . ٢٨٧ - ١/٢٨٦ ، ومغين احملتاج ٢/٣٠ ، وروضة الطالبني ٤/٥٢٢اموع :  ينظر)5 (
  . ٢/٣٣ ، وكشاف القناع ١/٢٨٨ ، ومغين احملتاج ٤/٥٢٢اموع : ينظر) 6 (



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

١١٣  

  . )١( أنه مل يرد نص يف اشتراط الترتيب، فال يلزم -٢
  : أدلة أصحاب القول الثاين

  : مل أطلع على أدلة صرحية هلم، ولكن الظاهر أم يستدلون مبا يلي
:  قال أن رسول اهللا ه أبو هريرة االستدالل على البداءة باحلمد مبا روا: أوال

  . )٣( )٢( } كل كالم ال يبدأ فيه باحلمد هللا فهو أجذم {

  . وهذا واضح الداللة
يناقش مبا سبقت مناقشته به يف مسألة اشتراط احلمد يف : مناقشة هذا الدليل

  . )٤(اخلطبة 
 -  بأن كل عبادة ذكر اهللا االستدالل على التثنية بالصالة على رسول اهللا : ياثان
  .  بعده كاألذان، والتشهد، وغريمها فيها يذكر فيها رسوله -تعاىل 

  : يناقش من وجهني: مناقشة هذا الدليل
 غري مطرد يف مجيع - تعاىل - بعد ذكر اهللا أن ذكر الرسول : الوجه األول

  . ها ما يشرع فيها ذكر اهللا دون ذكر رسوله كالوضوء، والذكاةالعبادات، فمن
  . أنه ليس ظاهر الداللة على وجوب الترتيب: الوجه الثاين

  . وأما الوصية والقراءة فلم يظهر يل دليلهم عليهما
أما أصحاب القول الثالث فالظاهر أم يستدلون على اشتراط البدء باحلمد، مث الصالة 

  . مبا سبق االستدالل به ألصحاب القول الثاين عليه على رسول اهللا 
  . وأما الوصية والقراءة فلم يظهر يل دليل هلم عليهما

  : الترجيح

                                         
  . ١/٢٨٨ ، ومغين احملتاج ٤/٥٢٢اموع : ينظر) 1 (
  ). ٢/٣٥٩(، أمحد ) ٤٨٤٠(أبو داود األدب ) 2 (
  ). ١٢٧(تقدم خترجيه ص ) 3 (
  ). ١٢٨(ص ) 4 (



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

١١٤  

 هو القول األول القائل - واهللا أعلم بالصواب -الذي يظهر رجحانه يف هذه املسألة 
قوة ما استدلوا به، احلمد، مث الصالة، مث الوصية، مث القراءة؛ ل: بسنية ترتيب األمور األربعة

  . وألن األصل عدم وجوب الترتيب



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

١١٥  

  املبحث السادس 
   اإلتيان ذه األركان يف كل خطبة من اخلطبتني عند من قال ا

 والوصية، احلمد، والصالة على النيب : اتفق من قال بركنية هذه األربعة، وهي
لة على أن احلمد ركن يف وقراءة شيء من القرآن يف خطبة اجلمعة، وهم الشافعية، واحلناب

  . )١(كل خطبة من اخلطبتني 
  : واختلفوا يف غريه من األركان، وذلك كما يلي

  :  على قولنياختلفوا يف الصالة على النيب 
  . أا ركن يف كل منهما: القول األول

  . )٣( واحلنابلة )٢(وذا قال الشافعية يف الصحيح واملشهور عندهم 
  . ن يف إحدامها من غري تعينيأا رك: القول الثاين

  . )٥(" شاذ مردود : "  لكن قال عنه النووي)٤(وهذا وجه عند الشافعية 
  . وسيأيت دليل أصحاب القول األول

أما أصحاب القول الثاين فلم أطلع على قول هلم، لكن قوهلم ضعيف كما ذكر 
  . النووي

  :  على قولني- تعاىل -واختلفوا يف الوصية بتقوى اهللا 
  . أا ركن يف كل منهما: لقول األولا

  . )١( وهو املذهب عند احلنابلة، وعليه أكثرهم )٦(وذا قال الشافعية 

                                         
 ، ٢/١٧٧ ، وشرح الزركشي ١/٢٨٦ ، ومغين احملتاج ٢/٢٥ ، وروضة الطالبني ٤/٥٢٠اموع : ينظر) 1 (

  . ٢/٣٨٧ ، واإلنصاف ٣/١٧٣واملغين 
  . ٢/٢٥ ، وروضة الطالبني ٤/٥٢٠اموع : ينظر) 2 (
  . ٢/٣٢ ، وكشاف القناع ٢/٣٨٧ ، واإلنصاف ٢/١٧٧شرح الزركشي : ينظر) 3 (
  . ٢/٢٥ ، وروضة الطالبني ٤/٥٢٠اموع : ينظر) 4 (
  . ٤/٥٢٠اموع : ينظر) 5 (
  . ١/٢٨٦ ، ومغين احملتاج ٢/٢٥ينظر املرجع السابق ، وروضة الطالبني ) 6 (



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

١١٦  

  . أا ركن يف الثانية فقط: القول الثاين
  . )٢(وذا قال بعض احلنابلة 

  : األدلة
  : يف الركنني مبا يلياستدل أصحاب القول األول 

لة عن األخرى، فيجب أن تستقل بأركاا، أن كل خطبة من خطبيت اجلمعة منفص
  . )٣( - تعاىل - والوصية بتقوى اهللا ومنها الصالة على النيب 

  . وأما األقوال األخرى فلم أطلع على أدلة هلا
  . وال شك أن ما استدل به أصحاب القول األول فيه قوة، مما يرجح قوهلم

  : واختلفوا يف قراءة القرآن على ثالثة أقوال
  .  أا ركن يف كل منهما: األولالقول

 وهو الصحيح من املذهب عند احلنابلة، وعليه )٤(وهذا وجه مشهور عند الشافعية 
  . )٥(أكثرهم 

  . أا ركن يف األوىل فقط: القول الثاين
  . )٧( وبه قال بعض احلنابلة )٦(وهذا وجه عند الشافعية 

   .أا ركن يف إحدامها من غري تعيني: القول الثالث
  . )١(وذا قال اإلمام الشافعي، وهو الوجه الصحيح عند أصحابه 

                                                                                                                     
  . ٢/٣٨٨ ، واإلنصاف ١٧٤ - ٣/١٧٣ ، واملغين ٢/١٧٧شرح الزركشي : ينظر) 1 (
  . ٢/٣٨٧اإلنصاف : ينظر) 2 (
  . ١/٢٨٦مغين احملتاج : نظري) 3 (
  . ٢/٢٥ ، وروضة الطالبني ٤/٥٢٠ ، واموع ٢/٢٧٨حلية العلماء : ينظر) 4 (
 ، ٢/٣٨٧ ، واإلنصاف ٢/١١٠ ، والفروع ٢/١٧٨ ، وشرح الزركشي ١/٢٢١الكايف البن قدامة : ينظر) 5 (

  . ٢/١٥٨واملبدع 
  . ٢/٢٥ ، وروضة الطالبني ٤/٥٢٠اموع : ينظر) 6 (
  . ٢/٣٨٨ ، واإلنصاف ٢/١١٠ ، والفروع ٢/١٧٨شرح الزركشي : ينظر) 7 (



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

١١٧  

  : األدلة
  : أدلة أصحاب القول األول

 أن كل خطبة من خطبيت اجلمعة منفصلة عن األخرى، فيجب أن تستقل -١
  . )٢(بأركاا، ومنها قراءة القرآن 

  . )٣( أن ما وجب يف إحدى اخلطبتني وجب يف األخرى، كسائر الفروض -٢
 أن اخلطبتني أقيمتا مقام الركعتني، فكانت قراءة القرآن يف كل واحدة - ٣

  . )٤(منهما شرطا كالركعتني 
يناقش بأن قيام اخلطبتني مقام الركعتني مل يثبت عليه دليل كما : مناقشة هذا الدليل

  . )٥(تقدم 
  : دليل أصحاب القول الثاين

 إذا صعد املنرب يوم اجلمعة استقبل كان رسول اهللا  {:  قال)٦(ما رواه الشعيب 

، وحيمد اهللا، ويثين عليه، ويقرأ سورة، مث جيلس، مث يقوم )السالم عليكم: (الناس فقال
  . )٧( } فيخطب، مث يرتل، وكان أبو بكر وعمر يفعالنه

 إمنا قرأ يف اخلطبة األوىل فقط، ظاهر احلديث يدل على أن النيب : اللةوجه الد

                                                                                                                     
 ، ومغين احملتاج ٢/٢٥ ، وروضة الطالبني ٤/٥٢٠ ، واموع ٢/٢٧٨ ، وحلية العلماء ١/٢٣١األم : ينظر) 1 (

١/٢٨٦ .  
  . ١/٢٨٦مغين احملتاج : ينظر) 2 (
  . ١/٢٢١الكايف البن قدامة : ينظر) 3 (
  . ٢/١٥٨ ، واملبدع ٣/١٧٤املغين : ينظر) 4 (
  ). ٣٥ - ٣٤(ص ) 5 (
هو عامر بن شراحبيل اهلمذاين ، الكويف ، عالمة التابعني ، يكىن بأيب عمرو ، ولد يف خالفة عمر ، وكان ) 6 (

هـ وقيل غري ١٠٣كان واحد زمانه يف فنون العلم ، تويف سنة : إماما ، حافظا ، فقيها ، ثبتا ، قال فيه احلبال
  ). ٥/٦٥ ، وذيب التهذيب ١/٧٩ر تذكرة احلفاظ ينظ. (ذلك

 ، وعبد ٢/١١٤ باب اإلمام إذا جلس على املنرب يسلم -أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه يف كتاب الصلوات ) 7 (
  .  خمتصرا وهو مرسل٣/١٩٣ باب تسليم اإلمام إذا صعد -الرزاق يف مصنفه يف كتاب اجلمعة 



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

١١٨  

  . )١(ووعظ يف الثانية، وهذا يدل على أن حمل قراءة القرآن يف اخلطبة األوىل 
  : يناقش من وجهني: مناقشة هذا الدليل

 كما أنه مرسل، ألن الشعيب تابعي، فهو مل يولد إال يف خالفة عمر : الوجه األول
  . ترمجته، فال يصلح لالحتجاجيف 

على تقدير ثبوته فإنه ليس بظاهر الداللة، فليس فيه أنه مل يقرأ يف الثانية، : الوجه الثاين
  . حمتمل للقراءة أثناءها" مث يقوم فيخطب : " وقوله

أما أصحاب القول الثالث فلم أطلع على دليل هلم، ولعلهم يستدلون بأن املطلوب هو 
  . اخلطبة، وذلك حاصل بالقراءة يف أي واحدة من اخلطبتنيقراءة القرآن يف 

لكن هذا غري ظاهر ملا ذكره أصحاب القول األول من استقالل كل منهما عن 
  . األخرى

  : الترجيح
تقدم ترجيح سنية قراءة القرآن يف خطبة اجلمعة، ولكن بناء على قول من قال 

  . القول األول، واهللا أعلمبركنيتها الذين اختلفوا هنا فإن األدلة مع أصحاب 

                                         
  . ٣/١٧٤املغين : ينظر) 1 (



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

١١٩  

  الفصل الرابع
  سنن خطبة اجلمعة

  : وفيه مبحثان
  .  السنن هلا:املبحث األول
  .  السنن فيها:املبحث الثاين



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

١٢٠  

  املبحث األول
  السنن خلطبة اجلمعة

  : يسن للخطيب عند اخلطبة وأثناءها عدد من السنن تتمثل يف املطالب التالية
  . الطهارة: املطلب األول

  . ستر العورة، وإزالة النجاسة: لب الثايناملط
  . التجمل: املطلب الثالث
  . أن تكون على منرب أو موضع عال: املطلب الرابع

  . استقبال اخلطيب للناس: املطلب اخلامس
  . استقبال الناس للخطيب: املطلب السادس
  . السالم على الناس: املطلب السابع
  .  يفرغ املؤذناجللوس على املنرب حىت: املطلب الثامن
  . االعتماد على قوس أو عصا أو سيف أو حنوها: املطلب التاسع
  . رفع الصوت ا زيادة على القدر الواجب: املطلب العاشر

  . اجللسة بني اخلطبتني: املطلب احلادي عشر



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

١٢١  

  املطلب األول 
  الطهارة 

  : وفيها مسألتان
  . )اجلنابة(الطهارة من احلدث األكرب : املسألة األوىل
  . الطهارة من احلدث األصغر: املسألة الثانية

  املسألة األوىل
  )اجلنابة(الطهارة من احلدث األكرب 

اختلف الفقهاء يف اشتراط طهارة اخلطيب حال اخلطبة من احلدث األكرب، وذلك على 
  : قولني

ال تشترط الطهارة من احلدث األكرب للخطيب حال اخلطبة، بل : القول األول
  . تستحب
وهو الظاهر من قول املالكية، )١(ذا قال اإلمام أبو حنيفة وأكثر أصحابه و 

 وهو رواية )٣( وهو قول للشافعية )٢(حيث أطلقوا القول بصحة اخلطبة مع احلدث 
  . )٤(عن اإلمام أمحد، واملذهب عند أصحابه 

  . تشترط الطهارة من احلدث األكرب: القول الثاين
 وهو القول اجلديد لإلمام الشافعي، )٥( حنيفة وذا قال أبو يوسف صاحب أيب

 وهو )٦(والصحيح عند أصحابه، بل ذكر بعضهم أن خطبة اجلنب ال تصح قوال واحدا 

                                         
  . ١/١٤٦ ، والفتاوى اهلندية ١/٢٢٠ ، وتبيني احلقائق ١/٢٦٣ ، وبدائع الصنائع ٢/٢٦املبسوط :  ينظر)1 (
  . ١٣٤ - ١/١٣٣ ، واإلشراف ١/٢٥١ ، والكايف البن عبد الرب ١/٢٣١التفريع : ينظر) 2 (
  . ٢/٢٧ ، وروضة الطالبني ٤/٥١٥اموع : ينظر) 3 (
 ، ١٦٠ - ٢/١٥٩ ، واملبدع ٢/١١٤ ، والفروع ٣/١٧٧غين  ، وامل٢/١٨١شرح الزركشي : ينظر) 4 (

  . ٢/٣٤ ، وكشاف القناع ٣٩٢ - ٢/٣٩١واإلنصاف 
  . ١/٢٦٣ ، وبدائع الصنائع ٢/٢٦املبسوط : ينظر) 5 (
  . ١/٢٨٨ ، ومغين احملتاج ٢/٢٧ ، وروضة الطالبني ٤/٥١٥اموع : ينظر) 6 (



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

١٢٢  

واألشبه بأصول : "  بل قال يف املغين)١(رواية عن اإلمام أمحد، واختارها بعض أصحابه 
راءة آية فصاعدا، وليس املذهب اشتراط الطهارة من اجلنابة، فإن أصحابنا قالوا يشترط ق

  . )٢(.... " ذلك للجنب
  : األدلة

  : دليل أصحاب القول األول
  . )٣( - تعاىل -أن اخلطبة من باب الذكر، واجلنب ال مينع من ذكر اهللا 

  : أدلة أصحاب القول الثاين
  : استدلوا بأدلة من السنة، واملعقول

  . من السنة: أوال
 } صلُّوا كَما رأَيتموِني أُصلِّي { د قال  وق)٤( كان خيطب متطهرا أن النيب 

)٧( )٦( )٥( .  
  : يناقش من وجهني: مناقشة هذا الدليل

أن اخلطبة وإن كانت شرطا للصالة وأمرا مرتبطا ا إال أا ليست : الوجه األول
  . بصالة يشترط هلا ما يشترط للصالة

أن هذا جمرد فعل، والفعل ارد ال يدل على الوجوب، بل على : جه الثاينالو
  . االستحباب

                                         
 ، ١٦٠ - ٢/١٥٩ ، واملبدع ٢/١١٤ ، والفروع ٣/١٧٧ ، واملغين ٢/١٨١شرح الزركشي : ينظر) 1 (

  . ٣٩٢ - ٢/٣٩١واإلنصاف 
  . ٣/١٧٧املغين ) 2 (
  . ١/٢٦٣بدائع الصنائع : ينظر) 3 (
  . مل أطلع على حديث صريح بذلك ، ولعل النووي أخذه من استقراء حال النيب واهللا أعلم) 4 (
، النسائي ) ٢٠٥(، الترمذي الصالة ) ٦٧٤(ة ، مسلم املساجد ومواضع الصال) ٦٠٥(البخاري األذان ) 5 (

  ). ١٢٥٣(، الدارمي الصالة ) ٥/٥٣(، أمحد ) ٩٧٩(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ) ٦٣٥(األذان 
  ). ٣٢تقدم خترجيه من حديث مالك بن احلويرث ص ) 6 (
  . ٥١٦ - ٤/٥١٥ذكر هذا الدليل النووي يف اموع ) 7 (



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

١٢٣  

  : من املعقول: ثانيا
 وهلذا ال جتوز يف غري )١( أن اخلطبة مبرتلة شطر الصالة كما جاء يف بعض اآلثار -١

  . )٢(وقت الصالة، فيشترط هلا الطهارة كما تشترط للصالة 
  :  من وجهنييناقش: مناقشة هذا الدليل

أن اآلثار الواردة يف أن اخلطبة مبرتلة شطر الصالة مل يثبت شيء منها : الوجه األول
  . حسب اطالعي

أن اعتبارها بالصالة غري سديد، فهي تؤدى حال استدبار القبلة، وال : الوجه الثاين
  . )٣(يفسدها الكالم خبالف الصالة 

  . )٤(سب قراءة اجلنب، فال تصح خطبته  أن قراءة القرآن يف اخلطبة واجبة، وال حت-٢
يناقش بأن وجوب قراءة القرآن يف اخلطبة حمل خالف كما تقدم : مناقشة هذا الدليل

  .  فمن الفقهاء من يرى أا سنة)٥(
  : الترجيح

بعد التأمل يف أدلة القولني يف املسألة تبني أنه ليس هناك أدلة واضحة على اشتراط 
معة، فيكون الظاهر عدم اشتراطها، بل تستحب؛ ألن األصل الطهارة الكربى خلطبة اجل

، فإن كان - وإن كان فيه بعد -عدم االشتراط، وهذا إذا كان اخلطيب خارج املسجد 
داخله فإنه حيرم عليه اللبث فيه للخطبة، فإن فعل صحت اخلطبة مع اإلمث، ألن اخللل 

  .  واهللا أعلم بالصواب)٦(حصل بأمر خارج عن اخلطبة 
  ملسألة الثانية الطهارة من احلدث األصغر ا

                                         
  ). ٣٥ - ٣٤( ص - رضي اهللا عنهم -مر ، وابنه عبد اهللا ، وعائشة تقدم ذلك عن ع) 1 (
  . ١/٢٦٣بدائع الصنائع : ينظر) 2 (
  . ١/٢٦٣بدائع الصنائع : ينظر) 3 (
  . ٢/٢٧ ، وروضة الطالبني ٤/٥١٥اموع : ينظر) 4 (
  ). ١٤٢ - ١٤١(ص ) 5 (
  . ٢/٣٤كشاف القناع : ينظر) 6 (



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

١٢٤  

  املسألة الثانية 
  الطهارة من احلدث األصغر

اختلف الفقهاء يف اشتراط طهارة اخلطيب حال اخلطبة من احلدث األصغر، وذلك 
  : على قولني

ال تشترط الطهارة من احلدث األصغر للخطيب حال اخلطبة، بل : القول األول
  . تستحب

 وهو القول القدمي لإلمام )٢( واملالكية )١(أبو حنيفة وأكثر أصحابه وذا قال اإلمام 
  . )٤( ورواية عن اإلمام أمحد، وهي املذهب عند أصحابه، وعليها أكثرهم )٣(الشافعي 

  . تشترط الطهارة من احلدث األصغر للخطيب حال اخلطبة: القول الثاين
افعي يف اجلديد، وهو  واإلمام الش)٥(وذا قال أبو يوسف صاحب أيب حنيفة 

  . )٧( وهو رواية عن اإلمام أمحد، واختارها بعض أصحابه )٦(الصحيح عند أصحابه 
  : األدلة

  : أدلة أصحاب القول األول
  : استدلوا على عدم االشتراط مبا يلي: أوال

                                         
 ، ١/٢٢٠ ، وتبيني احلقائق ١/٨٣ ، واهلداية للمرغيناين ١/٢٦٣ائع الصنائع  ، وبد٢/٢٦املبسوط : ينظر) 1 (

  . ١/١٤٦ ، والفتاوى اهلندية ١/١٨٠وفتاوى قاضيخان 
  . ١/٢٥١ ، والكايف البن عبد الرب ١/٢٣١ ، والتفريع ١٣٤ - ١/١٣٣اإلشراف : ينظر) 2 (
 ، ومغين احملتاج ٢/٢٧ ، وروضة الطالبني ٥٢٣ - ٥٢٢ ، ٤/٥١٥ ، واموع ٢/٢٧٧حلية العلماء : ينظر) 3 (

١/٢٨٨ .  
 ، ٢/١١٤ ، والفروع ٢/١٨٠ ، وشرح الزركشي ٣/١٧٧ ، واملغين ١/٥٢اهلداية أليب اخلطاب : ينظر) 4 (

  . ٢/٣٩١ ، واإلنصاف ١/١٥٠واحملرر 
  . ١/٢٦٣ ، وبدائع الصنائع ٢/٢٦املبسوط : ينظر) 5 (
  . ٢/٢٧ ، وروضة الطالبني ٤/٥١٥موع  ، وا٢/٢٧٧حلية العلماء : ينظر) 6 (
  . ٢/٣٩٢ ، واإلنصاف ٢/١١٤ ، والفروع ٢/١٨٠ ، وشرح الزركشي ٣/١٧٧املغين : ينظر) 7 (



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

١٢٥  

  . )١( - تعاىل - أن اخلطبة من باب الذكر، واحملدث ال مينع من ذكر اهللا -١
  . )٢( يتقدم الصالة، فلم يكن من شرطه الطهارة، كاألذان  أن اخلطبة ذكر-٢
 أن اخلطبة ذكر ليس من شرطه استقبال القبلة، فلم يكن من شرطه الطهارة، -٣

  . )٣(كالتلبية، والشهادتني 
  . )٤( أن اخلطبة لو افتقرت إىل الطهارة الفتقرت إىل استقبال القبلة، كالصالة -٤

  . ب بأدلة من السنة، واملعقول واستدلوا على االستحبا:ثانيا
  : من السنة: أوال

 فدل على أنه كان )٥( كان يصلي عقيب اخلطبة، ال يفصل بينهما بطهارة أن النيب 
  . )٦(متطهرا 
  : من املعقول: ثانيا
  . )٧( أن الطهارة مستحبة لألذان، فاخلطبة أوىل -١
لصالة واخلطبة، فيفصل  أن اخلطيب لو مل يكن متطهرا الحتاج إىل الطهارة بني ا-٢

  . )٨(بينهما، ورمبا شق على احلاضرين 
  : أدلة أصحاب القول الثاين
  : استدلوا من السنة، واملعقول

  : من السنة: أوال

                                         
  . ١/٢٦٣ ، وبدائع الصنائع ٢/٢٦املبسوط : ينظر) 1 (
  . ٢/٣٤ ، وكشاف القناع ١٦٠ - ٢/١٥٩ ، واملبدع ٣/١٧٧ ، واملغين ١/١٣٤اإلشراف : ينظر) 2 (
  . ١/١٣٤اإلشراف : ظرين) 3 (
  . ٤/٥١٥املهذب مع اموع : ينظر) 4 (
  . مل أطلع على حديث يف ذلك ، ولعله أخذ ذلك عن استقراء حاله واهللا أعلم) 5 (
  . ٣/١٧٧املغين : ينظر) 6 (
  . املرجع السابق) 7 (
  . املرجع السابق) 8 (



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

١٢٦  

 مل يكن يفصل بني اخلطبة استدلوا مبا استدل به أصحاب القول األول من أن النيب 
  . )٢( فدل على أنه كان متطهرا )١(والصالة بطهارة 

يناقش بأن هذا جمرد فعل، والفعل ارد ال يدل على الوجوب، : قشة هذا الدليلمنا
  . بل على االستحباب كما تقدم

  : من املعقول: ثانيا
 ما استدلوا به على االشتراط يف املطالب السابقة من أن اخلطبة مبرتلة شطر -١

يشترط هلا الطهارة الصالة، كما جاء يف بعض اآلثار، وهلذا ال جتوز غري وقت الصالة، ف
  . )٣(كما تشترط للصالة 

  . مبا تقدم مناقشته به يف املطالب السابقةويناقش 
  . )٤( أن اخلطبة ذكر شرط يف اجلمعة، فشرط فيه الطهارة، كتكبرية اإلحرام -٢

يناقش بأنه قياس مع الفارق؛ ألن اإلحرام جزء من الصالة، : مناقشة هذا الدليل
  . ائر الصالة، خبالف اخلطبة فليست كذلكفيشترط هلا ما يشترط لس

  : الترجيح
 هو القول األول القائل - واهللا أعلم بالصواب -الذي يظهر رجحانه يف هذه املسألة 

بعدم اشتراط الطهارة من احلدث األصغر للخطيب حال اخلطبة، بل إا مستحبة، لقوة ما 
  .  فهو جمرد فعلاستدلوا به وخاصة ما ورد عن النيب 

                                         
  . لعله مأخوذ من استقراء حاله كما تقدم) 1 (
  . ٢/١٥٩دالل بذلك برهان الدين ابن مفلح يف املبدع ذكر االست) 2 (
  . ١/٢٦٣ ، وبدائع الصنائع ٢/٢٦املبسوط : ينظر) 3 (
  . ٢/١٥٩ ، واملبدع ٤/٥١٥املهذب مع اموع : ينظر) 4 (



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

١٢٧  

  ملطلب الثاينا
  ستر العورة وإزالة النجاسة

 للكالم على اشتراط ستر العورة - فيما اطلعت عليه -مل يتطرق كثري من الفقهاء 
وإزالة النجاسة للخطيب حال اخلطبة، ومنه احلنفية، واملالكية، ولعل ذلك عائد إىل وضوح 

  . تقدم أنه سنةاحلكم فيه عندهم؛ لكونه يأخذ حكم الطهارة من احلدث األكرب، وقد 
وأما عند الشافعية، واحلنابلة فيجري يف ذلك اخلالف الذي جرى يف الطهارة من 

  : احلدث األصغر يف املطلب السابق، وهو كما يلي
  . ال يشترط ستر العورة وإزالة النجاسة للخطيب حال اخلطبة، بل يسن: القول األول

ية عن اإلمام أمحد، واملذهب عند  وهو روا)١(وهذا هو القول القدمي لإلمام الشافعي 
وحكم : "  كما تقدم يف الطهارة الصغرى، قال يف اإلنصاف)٢(أصحابه، وعليه أكثرهم 

  . )٣(" ستر العورة وإزالة النجاسة حكم الطهارة الصغرى يف اإلجزاء وعدمه 
  . يشترط ستر العورة وإزالة النجاسة للخطيب حال اخلطبة: القول الثاين

 ورواية عن اإلمام )٤( اجلديد لإلمام الشافعي، والصحيح عند أصحابه وهذا هو القول
  . )٥(أمحد، واختارها بعض أصحابه 

ومل يصرحوا بأدلة على ذلك، والظاهر أم يستدلون مبا استدلوا به على اشتراط 
الطهارة من احلدث األصغر، فاكتفوا بذكرها هناك، والظاهر فيها رجحان السنية كما 

  . اهللا أعلمظهر هناك، و

                                         
  . ٢/٢٧ ، وروضة الطالبني ٤/٥١٥اموع : ينظر) 1 (
  . ٢/٣٤لقناع  ، وكشاف ا٣٩٣ - ٢/٣٩١ ، واإلنصاف ٢/١١١الفروع : ينظر) 2 (
  . ٢/٣٩٣اإلنصاف ) 3 (
  . ١/٢٨٨ ، ومغين احملتاج ٢/٢٧ ، وروضة الطالبني ٤/٥١٥اموع : ينظر) 4 (
  . ٣٩٣ - ٢/٣٩٢ ، واإلنصاف ٢/١١١الفروع : ينظر) 5 (



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

١٢٨  

  املطلب الثالث 
  )١(التجمل 

  : وفيها مسألتان
  . لبس أحسن ثيابه: املسألة األوىل
  . لون الثياب اليت يتجمل ا: املسألة الثانية

  املسألة األول
  لبس أحسن ثيابه

 وقد ثبتت )٢(ال خالف يف استحباب لبس أحسن الثياب للجمعة كما ذكر يف املغين 
  : نهاأحاديث كثرية يف ذلك م

 {:  قال أن رسول اهللا - رضي اهللا عنهما - ما رواه أبو سعيد وأبو هريرة -١
من اغتسل يوم اجلمعة، واسنت، ومس من طيب إن كان عنده، ولبس أحسن ثيابه، مث 

سجد، ومل يتخط رقاب الناس، مث ركع ما شاء اهللا أن يركع، وأنصت خرج حىت يأيت امل
  . )٤( )٣( } إذا خرج اإلمام كانت كفارة ملا بينها وبني اجلمعة اليت قبلها

من اغتسل يوم  {:  يقولمسعت رسول اهللا :  قال )٥( ما رواه أبو أيوب -٢

                                         
 تعرضت هلذه املسألة مع أا مما ال خيتص باخلطيب ، لتأكيد أهل العلم عليها يف حق اخلطيب أكثر من غريه) 1 (

  . كما سيأيت
  . ٣/٢٢٤املغين ) 2 (
  ). ٣/٨١(، أمحد ) ٣٤٣(أبو داود الطهارة ) 3 (
 ، احلديث رقم ٩٥ - ١/٩٤ باب يف الغسل يوم اجلمعة -أخرجه أبو داود يف سننه يف كتاب الطهارة ) 4 (

ل يف رواه أمحد بن حنب: " ٤/٥٣٧ ، وقال النووي يف اموع ٥/١٧٧، واإلمام أمحد يف مسنده ) ٣٤٣(
  ". مسنده وأبو داود يف سننه وغريمها بأسانيد حسنة 

هو خالد بن زيد بن كُلَيب األنصاري ، يكىن بأيب أيوب ، من كبار الصحابة ، شهد بدرا ، ونزل النيب حني ) 5 (
 ، وتقريب التهذيب ١/٤٠٥اإلصابة : ينظر. (قدم املدينة عنده ، مات غازيا الروم سنة مخسني ، وقيل بعدها

)١٦٣٣ .(  



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

١٢٩  

اجلمعة، ومس من طيب إن كان له، ولبس من أحسن ثيابه، مث خرج وعليه السكينة حىت 
يأيت املسجد، مث يركع إن بدا له، ومل يؤذ أحدا، مث أنصت إذا خرج إمامه حىت يصلي 

  . )٢( )١( } كانت كفارة ملا بينهما

ما على  {:   قالرسول اهللا  أن  بن سالم )٣( ما رواه عبد اهللا - ٣

أحدكم إن وجد أو ما على أحدكم إن وجدمت أن يتخذ ثوبني ليوم اجلمعة سوى ثويب 
  . )٥( )٤( } مهنته

ريه؛ ألنه املنظور إليه من بني واإلمام يف هذا وحنوه آكد من غ: " قال يف املغين
  . )٦(" الناس 

  على أنه يسن له أن يعتم ويرتدي اقتداء بالنيب )٨( واحلنابلة )٧(وقد نص الشافعية 
  . يف ذلك

اس  خطب النأن النيب  {:  قالما رواه عمرو بن حريث : ودليل االعتمام
                                         

  ). ٥/٤٢١(أمحد ) 1 (
 باب فضل إنصات املأموم - ، وابن خزمية يف صحيحه كتاب اجلمعة ٥/٤٢٠أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده ) 2 (

وإسناده : " ١/٣٨١وقال األرنؤوط يف هامش زاد املعاد ) ١٧٧٥( ، احلديث رقم ٣/١٣٨. عند خروج اإلمام
  ". حسن 

ث اإلسرائيلي ، مث األنصاري ، من ولد يوسف بن يعقوب عليهما السالم ، هو عبد اهللا بن سالم بن احلار) 3 (
كان امسه احلصني فسماه النيب عبد اهللا ، أسلم أول ما قدم النيب : يكىن بأيب يوسف ، حليف اخلزرج ، قيل

 ، وأسد الغابة ٤/٨٠ اإلصابة: ينظر. ( هـ٤٣املدينة وكان يهوديا ، روى عدة أحاديث ، ومات سنة 
٣/١٧٦ .(  

  ). ٢٤٤(، مالك النداء للصالة ) ١٠٧٨(أبو داود الصالة ) 4 (
) ١٠٧٨( ، احلديث رقم ٢٨٣ - ١/٢٨٢ باب اللبس للجمعة -أخرجه أبو داود يف سننه يف كتاب الصالة ) 5 (

، وقال ) ١٠٩٥( ، احلديث رقم ١/٣٤٨ باب ما جاء يف الزينة -، وابن ماجه يف سننه يف كتاب إقامة الصالة 
  ". وإسناده صحيح ورجاله ثقات : " الزوائديف 

  . ٤/٥٣٧ ، ومثله قال يف املهذب مع اموع ٣/٢٣٠املغين ) 6 (
  . ٢/٤٥ ، وروضة الطالبني ٤/٥٣٨ ، واموع ٣/٥٤: احلاوي: ينظر) 7 (
  . ٢/٤٢ ، وكشاف القناع ٢/١٧٠ ، واملبدع ٣/٢٢٩املغين : ينظر) 8 (



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

١٣٠  

  . )٢( )١( } وعليه عمامة سوداء

 برد كان للنيب  {:  قالما رواه جابر بن عبد اهللا : ودليل االرتداء بربد

  . )٣( } يلبسه يف العيدين واجلمعة

هذا حيمل على أن هذه  يف االعتمام واالرتداء أثناء اخلطبة إال أن ومع ما ورد عنه 
هي أحسن ثيام يف وقتهم، وإال فال تلزم بعينها؛ ألن املقصود هو التجمل يف األحاديث 
اليت تقدمت، ومن املعلوم أن لكل بلد ثيابا خاصة، ولكل زمان ثياب خاصة، تعترب هي 

وأما أن يتخذ اخلطيب لباسا معينا . أحسن الثياب عند الناس فيه، والواقع شاهد بذلك
 )٤(خيتلف به عن الناس، ويلتزم به وينكر عليه لو تركه فهذا مما ال أصل له، قال ابن القيم 

ومل : "  يف خطبته ومنكرا ملا يتخذ من ذلك يف وقته مبينا هدي النيب - رمحه اهللا -
: "  وقال يف موضع آخر)٧( واسعا )٦( وال زيقا )٥(يكن يلبس لباس اخلطباء اليوم ال طرحة 

                                         
، ) ٢٨٢١(، ابن ماجه اجلهاد ) ٤٠٧٧(، أبو داود اللباس ) ٥٣٤٦(ي الزينة ، النسائ) ١٣٥٩(مسلم احلج ) 1 (

  ). ٤/٣٠٧(أمحد 
 ، احلديث رقم ٢/٩٩٠ باب جواز دخول مكة بغري إحرام -أخرجه مسلم يف صحيحه يف كتاب اجلمعة ) 2 (

)١٣٥٩ .(  
  . ٣/٢٤٧ء بربد  باب ما يستحب من االرتدا-أخرجه البيهقي يف سننه الكربى يف كتاب اجلمعة ) 3 (
، " ابن قيم اجلوزية " هو حممد بن أيب بكر بن أيوب الزرعي ، الدمشقي ، يكىن بأيب عبد اهللا ، ويعرف بـ ) 4 (

تفقه على شيخ اإلسالم ابن تيمية حىت صار من أبرز تالميذه ، وامتحن وأوذي مرارا ، له مصنفات نفيسة يف 
 ، ٢/٤٤٧ذيل طبقات احلنابلة : ينظر( . هـ٧٥١وقعني ، وتويف سنة زاد املعاد ، وإعالم امل: فنون متعددة منها
  ). ٢/٣٧٤واملقصد األرشد 

، وسيأيت ، ومل أطلع على من فسرها بغري ذلك ، ولعل بينهما تشاا " الطيلسان : الطرحة: " قال يف القاموس) 5 (
  ). ١/٢٤٦" ح طر" القاموس احمليط ، مادة . (شديدا ففسر كل واحد باآلخر ، واهللا أعلم

" لسان العرب ، مادة . (ما كُف من جانب اجليب ، وزيق القميص ما أحاط بالعنق: الزيق: قال يف اللسان) 6 (
  ). ١٥١ - ١٠/١٥٠" زيق 

  . ١/١٨٩زاد املعاد ) 7 (



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

١٣١  

  . )٢("  وال طرحة )١(سان وال طيل
  املسألة الثانية لون الثياب اليت يتجمل ا 

  املسألة الثانية 
  لون الثياب اليت يتجمل ا 

اختلف الفقهاء يف لون الثياب اليت يفضل للخطيب التجمل ا أثناء خطبة اجلمعة، 
  : وذلك على قولني
  . األفضل له لبس البياض: القول األول

  . )٣(لة وذا قال احلناب
  . خيري بني البياض والسواد: القول الثاين

  . )٥( والشافعية )٤(وذا قال احلنفية 
  : األدلة

  : أدلة أصحاب القول األول
البسوا ثياب البيض  { قال رسول اهللا :  قال ما رواه مسرة بن جندب -١

  . )٧( )٦( } أطيبفإا أطهر و

                                         
الطيلسان من : ، وقال يف املصباح" الطيلسان ضرب من األكسية ، وهو فارسي معرب : " قال يف اللسان) 1 (

  ). ١/٣٧٥" طلس "  ، واملصباح املنري ، مادة ٦/١٢٥" طلس " لسان العرب ، مادة : ينظر. (لباس العجم
  . ١/٤٢٩زاد العاد ) 2 (
   ٢/٤٢ ، وكشاف القناع ٢/١٧٠ ، واملبدع ٢/٤٠٨ ، واإلنصاف ٢/١٠٤ ، والفروع ٣/٢٢٩املغين : ينظر) 3 (
  ). ١٠٣(مراقي الفالح ص : ينظر) 4 (
  . ٢/٤٥ ، وروضة الطالبني ٤/٥٣٨ ، واموع ٣/٥٤حلاوي ا: ينظر) 5 (
  ). ٣٥٦٧(، ابن ماجه اللباس ) ٢٨١٠(الترمذي األدب ) 6 (
، ويف كتاب ) ١٨٩٦( ، احلديث رقم ٤/٣٥ باب أي الكفن خري -أخرجه النسائي يف سننه يف كتاب اجلنائز ) 7 (

، وابن ماجه يف كتاب ) ٥٣٢٣ ، ٥٣٢٢(ثان  ، احلدي٨/٢٠٥ باب األمر بلبس البيض من الثياب -الزينة 
 ١٧ ، ١٢ ، ٥/١٠مسنده  ، واإلمام أمحد يف) ٣٠٦٧( ، احلديث ٢/١١٨١ باب البياض من الثياب -اللباس 

 -  ٣/٤٠٢ باب استحباب البياض يف الكفن - ، والبيهقي يف السنن الكربى ، يف كتاب اجلنائز ٢١ ، ١٩، 



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

١٣٢  

خري ثيابكم  {:  قال أن النيب - رضي اهللا عنهما - ما رواه ابن عباس -٢

  . )٢( )١( } البياض، ألبسوها أحياءكم، وكفنوا فيها موتاكم

ة اجلمعة، بل هو أوىل ملا سبق من احلث فهذا العموم يدخل فيه اخلطيب حال خطب
  . على حتسني الثياب، ومن حتسينها بياضها

  : أدلة أصحاب القول الثاين
  . استدلوا على البياض مبا استدل به أصحاب القول األول

 خطب الناس أن النيب  {  -واستدلوا على السواد حبديث عمرو بن حريث 

  . )٤( )٣( } وعليه عمامة سوداء

  : يناقش من وجهني: مناقشة هذا الدليل
؛ ملا جاء يف  ، بل يف فتح مكة أن ذلك يف غري خطبة اجلمعة:  الوجه األول

 دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغري  رسول اهللا أن { حديث جابر 

                                                                                                                     
 ، ٣٥٥ - ١/٣٥٤ باب الكفن يف ثياب البيض أطهر وأطيب -جلنائز واحلاكم يف مستدركه يف كتاب ا. ٤٠٣

   .٤/٥٣٧وصححه ، ووافقه الذهيب يف تلخيصه ، وصححه النووي يف اموع 
  ). ١/٢٧٤(، أمحد ) ٣٥٦٦(، ابن ماجه اللباس ) ٤٠٦١(أبو داود اللباس ) 1 (
، ويف ) ٣٨٧٨( ، احلديث رقم ٤/٨  باب يف األمر بالكحل-أخرجه أبو داود يف سننه يف كتاب الطب ) 2 (

 باب ما جاء -، والترمذي يف أبواب اجلنائز ) ٤٠٦١( ، احلديث رقم ٤/٥١ باب يف البياض -كتاب اللباس 
، وابن ماجه يف " حديث حسن صحيح : " وقال) ٩٩٩( ، احلديث رقم ٢/٢٣٢ما يستحب من األكقان 

 -، ويف كتاب اللباس ) ١٤٧٢( ، احلديث رقم ١/٤٧٣ باب ما جاء فيما يستحب يف الكفن -كتاب اجلنائز 
 ٣٢٨ ، ٢٧٤ ، ١/٢٤٧، واإلمام أمحد يف مسنده ) ٣٥٦٦( ، احلديث رقم ٢/١١٨١باب البياض من الثياب 

 ،٣٦٣ ، ٣٥٥ .  
، ) ٢٨٢١(، ابن ماجه اجلهاد ) ٤٠٧٧(، أبو داود اللباس ) ٥٣٤٦(، النسائي الزينة ) ١٣٥٩(مسلم احلج ) 3 (

  ). ٤/٣٠٧(أمحد 
  ). ١٨٦(تقدم خترجيه ص ) 4 (



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

١٣٣  

  .  )٢( )١( } إحرام

والنيب : " قال ابن القيم بعد أن ذكر ذلك واستدل به على جواز لبس السواد أحيانا
 امع العظام البتة، وإمنامل يلبسه لباسا راتبا، وال كان شعاره يف األعياد واجلمع وا 

داء يوم الفتح دون سائر الصحابة، ومل يكن سائر لباسه يومئذ اتفق له لبس العمامة السو
  . )٣(" السواد، بل كان لواؤه أبيض 

  . أن فعله هذا لبيان اجلواز مجعا بينه وبني أدلة القول األول: الوجه الثاين
  : الترجيح

 هو القول األول القائل - واهللا أعلم بالصواب -الذي يظهر رجحانه يف هذه املسألة 
ألفضل للخطيب يف اجلمعة لبس البياض، لعموم ما استدلوا به، وعموم أدلة استحباب بأن ا

  . لبس أحسن الثياب املتقدمة يف األمر األول
هذا ما مل يكن هناك حاجة تدعو إىل لبس غريه كربد أو غريه، فإنه يلبس ما يدفع 

  . حاجته ويقيه من الضرر

                                         
، ) ٤٠٧٦(، أبو داود اللباس ) ٥٣٤٤(، النسائي الزينة ) ١٧٣٥(، الترمذي اللباس ) ١٣٥٨(مسلم احلج ) 1 (

  ). ١٩٣٩(، الدارمي املناسك ) ٣/٣٨٧(، أمحد ) ٢٨٢٢(ابن ماجه اجلهاد 
 ، احلديث رقم ٢/٩٩٠حرام  باب جواز دخول مكة بغري إ-أخرجه مسلم يف صحيحه كتاب احلج ) 2 (

)١٣٥٨ .(  
  . ٣/٤٥٩زاد املعاد ) 3 (



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

١٣٤  

  املطلب الرابع 
  الأن تكون على منرب أو موضع ع

  : وفيها متهيد، وثالث مسائل
  . يف تعريف املنرب أو ما يقوم مقامهالتمهيد 

  .  حكم اختاذه:املسألة األوىل
  .  حكم اخلطبة عليه:املسأله الثانية
  .  مكانه، ومكان الوقوف عليه:املسألة الثالثة

  . تعريف املنرب: التمهيد
  . مأخوذ من النرب، وهو االرتفاع: املنرب

، والشيء رفعه، ومنه املنرب بكسر  مهزه: نرب احلرف ينربه: "  وسقال يف القام
  . )١(" امليم 

والنربة ... وكل شيء رفع شيئا فقد نربه: النرب بالكالم اهلمز، قال: " وقال يف اللسان
وكل ما رفعته فقد نربته تنربه ... وسط النقرة، وكل شيء ارتفع من شيء نربه النتباره

واملنرب مرقاة اخلاطب، مسي منربا الرتفاعه وعلوه، وانترب ... تفع وورمنربا، وانترب اجلرح ار
  . )٢(" األمري، ارتفع فوق املنرب 

  . )٣("  مشتق من النرب، وهو االرتفاع - بكسر امليم -املنرب : " وقال النووي
النرب يف الكالم اهلمز، وكل شيء رفع فقد نرب، ومنه املنرب : " وقال يف املصباح

  . )٤(" ، وكسرت امليم على التشبيه باآللة الرتفاعه
واملفهوم من مجلة كالم الفقهاء أن املنرب هو ما يتخذ على ميني احملراب من مرتفع 

                                         
  . ٢/١٤٢" نرب " القاموس احمليط ، مادة ) 1 (
  . ٥/١٨٩" نرب " لسان العرب ، مادة ) 2 (
  ). ٨٥(ص " لغة الفقه " حترير ألفاظ التنبيه املسمى بـ ) 3 (
  . ٢/٥٩٠" نرب " املصباح املنري ، مادة ) 4 (



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

١٣٥  

  . يتكون من درجات ليقوم عليه اخلطيب أثناء اخلطبة
  املسألة األوىل

  حكم اختاذ املنرب
: ث قال يف شرح مسلمأمجع الفقهاء على استحباب اختاذ املنرب، وممن نقله النووي حي

  . )١(" فيه استحباب اختاذ املنرب، وهو سنة جممع عليها "... 
  . )٢(" واختاذه سنة جممع عليها : " وقال يف املبدع

  : األدلة
  : من األدلة على ذلك ما يلي

 وقد امتروا يف املنرب أن رجاال أتوا سهل بن سعد الساعدي  { ما روي - ١

واهللا إين ألعرف مما هو، ولقد رأيته أول يوم : (مم عوده؟ فسألوه عن ذلك، فقال
 امرأة -  إىل فالنة  أرسل رسول اهللا وضع، وأول يوم جلس عليه رسول اهللا 

ادا أجلس عليهن إذا كلمت  مري غالمك النجار أن يعمل يل أعو- قد مساها سهل 
 فأمر الناس، فأمرته، فعملها من طرفاء الغابة، مث جاء ا فأرسلت إىل رسول اهللا 

 صلى عليها، وكرب وهو عليها، مث ركع ا فوضعت هاهنا، مث رأيت رسول اهللا 
وهو عليها، مث نزل القهقرى فسجد يف أصل املنرب، مث عاد، فلما فرغ أقبل على 

  . )٤( )٣( }  أيها الناس إمنا صنعت هذا لتأمتوا يب، ولتعلموا صاليت:الناس فقال

وفيه استحباب اختاذ املنرب، لكونه أبلغ يف مشاهدة : " قال عنه يف فتح الباري

                                         
  . ٦/١٥٢شرح مسلم ) 1 (
  . ٢/٣٥ ، ومثله قال البهويت يف كشاف القناع ٢/١٦١املبدع ) 2 (
، أبو داود ) ٧٣٩(، النسائي املساجد ) ٥٤٤(، مسلم املساجد ومواضع الصالة ) ٨٧٥(البخاري اجلمعة ) 3 (

  ). ١٢٥٨(، الدارمي الصالة )٥/٣٣٩(، أمحد )١٤١٦(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها )١٠٨٠(الصالة 
  . ، وتفسري غريبه) ٨٥ - ٨٤(تقدم خترجيه ص ) 4 (



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

١٣٦  

  . )١(" اخلطيب والسماع منه 
 فلما وضع كان جذع يقوم إليه النيب  {:  قال ما رواه جابر بن عبد اهللا -٢

  . )٣( }  فوضع يده عليه حىت نزل النيب )٢(له املنرب مسعنا للجذع مثل أصوات العشار 

 أما مسعا رسول اهللا - رضي اهللا عنهم - ما رواه عبد اهللا بن عمر وأبو هريرة -٣
لينتهني أقوام عن ودعهم اجلمعات أو ليختمن اهللا على  {:  يقول على أعواد منربه

  . )٥( )٤( } قلوم مث ليكونن من الغافلني

  . )٦(" فيه استحباب اختاذ املنرب : "... قال عنه النووي
 يف اختاذ املنرب، مث توارثته األمة من ن األحاديث الثابتة عن رسول اهللا هذا طرف م

  . بعده حىت زمننا احلاضر
 اختذ منربا، وقد ثبت أن رسول اهللا : " - رمحه اهللا - )٧(قال الزركشي احلنبلي 

  . )٨(" وخطب عليه، ولذلك توارثته األمة بعده 

                                         
  . ٢/٤٠٠فتح الباري ) 1 (
مجع عشراء كفقهاء ، وهي الناقة اليت أتى عليها وقت احلمل : - بالكسر -العشار : قال يف خمتار الصحاح) 2 (

  ). ١٨٢(ص " عشر " خمتار الصحاح ، مادة . (عشرة أشهر
  . ١/٢٢٠ باب اخلطبة على املنرب -معة أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب اجل) 3 (
، أمحد ) ١١٢٧(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ) ١٣٧٠(، النسائي اجلمعة ) ٨٦٥(مسلم اجلمعة ) 4 (

  ). ١٥٧٠(، الدارمي الصالة ) ١/٢٣٩(
  ). ٨٦٥( ، احلديث رقم ٢/٥٩١ باب التغليظ يف ترك اجلمعة -أخرجه مسلم يف صحيحه يف كتاب اجلمعة ) 5 (
  . ٦/١٥٢شرح صحيح مسلم ) 6 (
هو حممد بن عبد اهللا الزركشي احلنبلي ، مشس الدين ، أخذ الفقه عن موفق الدين عبد اهللا قاضي الديار ) 7 (

شرح اخلرقي ، وشرح قطعة من احملرر : املصرية وغريه ، وكان إماما يف املذهب ، وصنف مصنفات نفيسة منها
  ). ٣/٩٦٦ ، والسحب الوابلة ٦/٢٢٤شذرات الذهب : ينظر. ( هـ٧٧٢، ومن الوجيز ، وتويف سنة 

  . ٢/١٦٥شرح الزركشي على اخلرقي ) 8 (



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

١٣٧  

  املسألة الثانية
   ما يقوم مقامهحكم اخلطبة على املنرب أو

 )٤( واحلنابلة )٣( والشافعية )٢( واملالكية )١( احلنفية -ذهب أصحاب املذاهب األربعة 
  .  إىل استحباب اخلطبة للجمعة على منرب أو ما يقوم مقامه من موضع عال-

: " قال النووي يف اموع.  إمجاع أهل العلم على ذلك)٥(بل نقل النووي وغريه 
  . )٦(" أنه يستحب كون اخلطبة على منرب أمجع العلماء على 

  : األدلة
  : األدلة من السنة: أوال

 أيضا -باإلضافة إىل ما سبق من األدلة على مشروعية اختاذ املنرب يف األمر السابق فهي 
  :  تدل على استحباب اخلطبة عليه استدلوا مبا يلي-

  :  قال بن يزيد )٧( ما رواه السائب -١
 كان النداء يوم اجلمعة أوله إذا جلس اإلمام على املنرب على عهد رسول اهللا  {

  . )١( احلديث )٨( } ...وأيب بكر وعمر

                                         
  ). ١٠٣( ، ومراقي الفالح ص ١/١٤٧الفتاوى اهلندية : ينظر) 1 (
  . ١/١٨١ ، وبلغة السالك ٢/١٧٢مواهب اجلليل : ينظر) 2 (
  . ١/٢٨٨مغين احملتاج  ، و٢/٣١ ، وروضة الطالبني ٤/٥٢٧اموع : ينظر) 3 (
 ، واحملرر ٢/١١٨ ، والفروع ٣/١٦٠ ، املغين ٢/١٦٥ ، وشرح الزركشي ١/٥٢اهلداية أليب اخلطاب : ينظر) 4 (

  . ٢/٣٥ ، وكشاف القناع ٢/٣٩٥ ، واإلنصاف ١/١٥٠
  . ٢/٣٥ ، والبهويت يف كشاف القناع ٢/١٦٥ومنهم الزركشي ) 5 (
  . ٤/٥٢٧اموع ) 6 (
ب بن يزيد ين سعيد بن مثامة الكندي ، يعرف بابن أخت النمر ، صحايب صغري ، له أحاديث قليلة ، هو السائ) 7 (

 هـ وقيل قبل ذلك ، ٩١وحج به يف حجة الوداع وهو ابن سبع سنني ، وواله عمر سوق املدينة ، مات سنة 
   .)٢/٢٥٧ ، وأسد الغابة ٣/٦٢اإلصابة : ينظر. (وهو آخر من مات باملدينة من الصحابة

، ) ١٠٨٧(، أبو داود الصالة ) ١٣٩٢(، النسائي اجلمعة ) ٥١٦(، الترمذي اجلمعة ) ٨٧٠(البخاري اجلمعة ) 8 (
  ). ٣/٤٤٩(، أمحد ) ١١٣٥(ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها 
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 يعين ليخطب بعد األذان )٢( } اإلمام على املنربإذا جلس  {: هنا قولهفالشاهد 

  . عليه
 )٣(لقد كان تنورنا  {:  ما روته أم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت- ٢

    { وما أخذت  واحدا سنتني أو سنة وبعض سنة،وتنور رسول اهللا 
             { )إال عن لسان رسول اهللا  )٤ يقرؤها كل يوم مجعة على 

  . )٥( } املنرب إذا خطب الناس

  . وهذا واضح الداللة
 على املنرب يوم  والنيب )٦(جاء رجل  {:  قال ما رواه جابر بن عبد اهللا -٣

  . )٧( } فاركع: ال، فقال: أركعت ركعتني؟ قال: اجلمعة خيطب، فقال له

  .  واضح الداللة- أيضا -وهذا 
  . هذا طرف من األحاديث الكثرية الدالة على استحباب اخلطبة على املنرب

                                                                                                                     
  . ١/٢١٩ باب األذان يوم اجلمعة -أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب اجلمعة ) 1 (
  ). ٣/٤٤٩(، أمحد ) ١٠٨٧(، أبو داود الصالة ) ١٣٩٢(، النسائي اجلمعة ) ٨٧٠(ة البخاري اجلمع) 2 (
ليس بعريب صحيح ، : الذي خيبز فيه ، ووافقت لغة العرب العجم ، وقال أبو حامت: التنور: قال يف املصباح) 3 (

  ). ١/٧٧" تنر " املصباح املنري ، مادة . (واجلمع التنانري
  . ١: سورة ق آية) 4 (
 باب ختفيف الصالة -، وهذا اللفظ أخرجه مسلم يف صحيحه يف كتاب اجلمعة ) ١٤٦(تقدم خترجيه ص ) 5 (

  ). ٨٧٣( ، احلديث رقم ٢/٥٩٥واخلطبة 
  .  أن امسه سليك الغطفاين ، وقد جاء ذلك يف إحدى روايات مسلم٢/٤٠٧ذكر ابن حجر يف فتح الباري ) 6 (
 باب إذا رأى اإلمام رجال جاء وهو خيطب أمره أن يصلي -جلمعة أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب ا) 7 (

وهو حمل الشاهد ، وأخرجه ذا اللفظ مسلم يف صحيحه يف كتاب ) على املنرب( ، بدون لفظ ١/٢٢٣ركعتني 
  ). ٨٧٥( ، احلديث رقم ٢/٥٩٦ باب التحية واإلمام خيطب -اجلمعة 
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  : من املعقول: ثانيا
  . )١( أن اخلطبة على املنرب أبلغ يف إعالم احلاضرين الذي يتحقق به مقصود اخلطبة -١
 أن اإلمام إذا كان على منرب شاهده الناس، وإذا شاهدوه كان أبلغ يف وعظهم -٢

)٢( .  
  املسألة الثالثة

  مكان املنرب ومكان الوقوف عليه
  : وفيها أمران
  . ن املنرب مكا:األمر األول
  .  مكان الوقوف عليه:األمر الثاين

  األمر األول
  مكان املنرب

 )٦( واحلنابلة )٥( والشافعية )٤( واملالكية )٣( احلنفية -ذهب أصحاب املذاهب األربعة 
 إىل أن السنة كون املنرب على ميني احملراب، أي على ميني مستقبل القبلة إذا كان يف -

  . احملراب
  . )٧( كان على ميني حمرابه، فيسن االقتداء به  النيب أن منرب: الدليل

                                         
 ، وشرح الزركشي ١/٢٨٩ ، ومغين احملتاج ٤/٥٢٧اموع  ، و٥٢٦ - ٤/٥٢٥املهذب مع اموع : ينظر) 1 (

  . ٢/٣٥ ، وكشاف القناع ٢/١٦٥
  . ٤/٥٢٧اموع : ينظر) 2 (
  ). ١٠٣(مراقي الفالح ص : ينظر) 3 (
  . ١/٣٤١البيان والتحصيل : ينظر) 4 (
  . ١/٢٨٨ ، ومغين احملتاج ٢/٣١ ، وروضة الطالبني ٣/٥٢احلاوي : ينظر) 5 (
   ٢/٣٥ ، وكشاف القناع ٢/١٦١ ، واملبدع ٢/٣٩٥ ، واإلنصاف ٢/١١٨ ، والفروع ٣/١٦١ملغين ا: ينظر) 6 (
 ، واحلنابلة يف املراجع السابقة ، وقال ابن حجر يف ٤/٥٩٦ذكر ذلك الرافعي يف فتح العزيز مع اموع ) 7 (

فيه إىل املشاهدة ، ويؤيده مل أجده حديثا ولكنه كما قال فاملستند : " ٤/٥٩٦تلخيص احلبري امش اموع 
  ). فاحتمله النيب فوضعه حيث ترون: (حديث سهل بن سعد يف البخاري يف قصة عمل املرأة املنرب قال
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هذا إذا وقف على املنرب، أما إذا وقف على األرض فإنه يقف على يسار احملراب، 
  . )١(خالف املنرب 

  األمر الثاين
  مكان الوقوف على املنرب

  .  إنه يقف على الدرجة اليت تلي املستراح)٣( واحلنابلة )٢(قال بعض الشافعية 
  : ستدلوا بالسنة، واملعقولوا

  : من السنة: أوال
  . )٤( كما ذكر صاحب املهذب وغريه فعل النيب 

 عليه السالم -وكان منربه : "  واخللفاء من بعدهوقال يف الفروع مبينا موقف النيب 
 ثالث درجات، يقف على الثالثة اليت تلي مكان استراحة، مث وقف أبو بكر على - 

ى األوىل تأدبا، مث وقف عثمان مكان أيب بكر، مث علي موقف النيب الثانية، مث عمر عل
 مث زمن معاوية قلعه مروان وزاد فيه ست درج، فكان اخللفاء يرتقون ستا يقفون 

  . )٥(" مكان عمر 
مل أعثر على ختريج هذا الفعل فيما بني يدي من كتب السنة، لكن ذكره النووي يف 

 وأما أن النيب : "  دون ذكر ملن أخرجه فقالاموع شرحا لكالم صاحب املهذب
كان يقف على الدرجة اليت تلي املستراح فهذا احلديث موجود يف أكثر النسخ وليس 

  . )٦(" موجودا يف بعض النسخ املقابلة بأصل املصنف، وهو حديث صحيح 
وقد ذكر بعض الشافعية إشكاال على االستدالل بذلك، وهو أنه روي أن أبا بكر نزل 

                                         
  . ٢/٣٥ ، وكشاف القناع ٢/٣٩٥الفروع واإلنصاف : ينظر) 1 (
  . ١/٢٨٩تاج  ، ومغين احمل٢/٣١ ، وروضة الطالبني ٤/٥٢٦ ، واموع ٤/٥٢٦املهذب مع اموع : ينظر) 2 (
  . ٢/٣٥ ، وكشاف القناع ٢/١٦١ ، واملبدع ٢/٣٩٥ ، واإلنصاف ٢/١١٨الفروع : ينظر) 3 (
  . ١/٢٨٩ ، ومغين احملتاج ٤/٥٢٦املهذب مع اموع ) 4 (
  . ٢/٣٥ ، والبهويت يف كشاف القناع ٢/٣٩٥ ، كما ذكر ذلك أيضا املرداوي يف اإلنصاف ٢/١١٨الفروع ) 5 (
  . ٤/٥٢٦اموع ) 6 (
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 يف  درجة، وعمر درجة أخرى، وعثمان أخرى، ووقف علي عن موقف النيب 
  . موقف النيب 

لكن أجابوا عنه بأن كال منهم له قصد صحيح، وليس بعضهم حجة على بعض، 
  . )١(؛ لعموم األمر باالقتداء به -  -واملختار هو موافقة النيب 

  : من املعقول: ثانيا
  . )٢(أمكن له، فيستحب أن وقوف اخلطيب على املستراح 

وقد ذكر بعض الشافعية أنه يستحب للخطيب أن يقف يف ميني املنرب إذا كان 
  . )٣(واسعا 

                                         
  . ١/٢٨٩ ، ومغين احملتاج ٥٣٠ - ٤/٥٢٩اموع : ينظر) 1 (
  . ٤/٥٢٦املهذب مع اموع : ينظر) 2 (
  . ١/٢٨٩ ، ومغين احملتاج ٢/٣٣ ، وروضة الطالبني ٤/٥٢٧اموع : ينظر) 3 (
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  املطلب اخلامس 
  استقبال اخلطيب للناس

  : وفيه مسألتان
  .  استقبال الناس واستدبار القبلة:املسألة األوىل
  .  أن يقصد تلقاء وجهه فال يلتفت:املسألة الثانية

  ة األوىلاملسأل
  استقبال الناس واستدبار القبلة

اختلف الفقهاء يف حكم استقبال اخلطيب الناس واستدبار القبلة أثناء اخلطبة، وذلك 
  : على قولني

  .  أن ذلك سنة:القول األول
 والصحيح من املذهب عند )٢( وهو املشهور عند الشافعية )١(وذا قال احلنفية 

  . )٣(احلنابلة 
  . أنه واجب، فلو استدبرهم واستقبل القبلة مل يصح :القول الثاين

  . )٥( وبعض احلنابلة )٤(وذا قال بعض الشافعية 
  .  أنه واجب، لكن لو استدبرهم واستقبل القبلة أجزأ:القول الثالث

  . )٦(وذا قال بعض الشافعية 

                                         
لفالح ص  ، ومراقي ا١/١٦٨ ، وجممع األر ١/١٤٦ ، والفتاوى اهلندية ١/٢٦٣بدائع الصنائع : ينظر) 1 (

)١٠٣ .(  
  . ٢٩٠ - ١/٢٨٩ ، ومغين احملتاج ٢/٣٢ ، وروضة الطالبني ١/٦٤ ، والوجيز ٣/٥٤احلاوي : ينظر) 2 (
 ٢/١٦٢ ، واملبدع ١/١٥١ ، واحملرر ٢/١٢١ ، والفروع ٣/١٧٨ ، واملغين ١/٥٢اهلداية أليب اخلطاب : ينظر) 3 (

  . ٢/٣٧ ، وكشاف القناع ٢/٣٩٦، واإلنصاف 
  . ٢/٤٠٢ ، وفتح الباري ٢/٣٢روضة الطالبني : ينظر) 4 (
  . ٢/١٦٣ ، واملبدع ٢/٣٩٦ ، واإلنصاف ٢/١٢١الفروع : ينظر) 5 (
  . ٢/٤٠٢فتح الباري : ينظر) 6 (
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  : األدلة
  : أدلة أصحاب القول األول

  :  السنة، واملعقولاستدلوا على االستحباب بأدلة من: أوال
  : فمن السنة
 قبلهم يف وقت اخلطبة وكان وجهه : " - رمحه اهللا - قال ابن القيم فعل النيب 

  :  ومما روي يف ذلك ما يلي)١(" 
 إذا صعد املنرب يوم اجلمعة استقبل ن رسول اهللا كا { ما رواه الشعيب قال -١

وحيمد اهللا، ويثين عليه، ويقرأ سورة، مث جيلس، مث ) السالم عليكم: (الناس بوجهه فقال
  . )٢( } يقوم فيخطب، مث يرتل، وكان أبو بكر وعمر يفعالنه

  ". استقبل الناس بوجهه  " :الشاهد قوله
  . رجيهولكن هذا احلديث مرسل كما تقدم يف خت

كان إذا دنا من منربه  {  عن النيب - رضي اهللا عنهما - ما رواه ابن عمر -٢

  . )٣( } سلم على من عند املنرب، مث يصعد، فإذا استقبل الناس بوجهه سلم عليهم مث قعد

  .  هذا ضعيف أيضا كما يف خترجيهولكن

                                         
  . ١/٤٣٠زاد املعاد : ينظر) 1 (
  ). ١٦٩(تقدم خترجيه ص ) 2 (
 باب اإلمام يسلم على الناس -طبة  مجاع أبواب آداب اخل-أخرجه البيهقي يف سننه الكربى يف كتاب اجلمعة ) 3 (

تفرد به عيسى به عبد اهللا بن احلكم بن النعمان بن بشري أبو : "  ، وقال٣/٢٠٥إذا صعد املنرب قبل أن جيلس 
، وذكره اهليثمي يف " عامة ما يرويه ال يتابع عليه : قال أبو أمحد بن عدي: موسى األنصاري ، قال أبو سعد

اه الطرباين يف األوسط وفيه عيسى بن عبد اهللا األنصاري وهو ضعيف ، وذكره رو: " ٢/١٨٤جممع الزوائد 
 ، وقال ابن حجر يف التلخيص امش اموع ٤/٥٩٧وذكره الرافعي يف فتح العزيز ". ابن حبان يف الثقات 

من حديث ابن عمر ، أورده يف ترمجة عيسى األنصاري ، وضعفه وكذا  )يعين أخرجه(ابن عدي : ٤/٥٩٧
  ". فه به ابن حبان ضع
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   :ومن املعقول
 ومراقبته، فكان - سبحانه -أن اخلطيب يعظ الناس خبطبته، ويوصيهم بتقوى اهللا 

  . )١(إقباله عليهم أبلغ يف االنتفاع ا 
  : واستدلوا على الصحة مع االستدبار مبا يلي: ثانيا

، كاألذان فإن من سننه أن املقصود هو مساع اخلطبة، وهو حاصل مع االستدبار
  . )٢(استقبال القبلة، وجيزئ مع استدبارها 

أما أصحاب القولني الثاين والثالث فلم أطلع على أدلة هلم، ولكن لعلهم يستدلون 
 ومواظبته، ولكن هذا جمرد فعل، والفعل - صلى اهللا عليه سلم -على الوجوب بفعل النيب 

  . ستحبابارد ال يدل على الوجوب، وإمنا على اال
واستدل أصحاب القول الثاين على عدم اإلجزاء بأن يف االستدبار تركا للجهة 

  . )٣(املشروعة، فال جتزئ اخلطبة 
 يناقش بأن استقبال اجلهة ال دليل على وجوبه، وإمنا الوارد فيه :مناقشة هذا الدليل

  . فعل جمرد، وهو ال يدل على الوجوب كما أسلفت
لث فلعلهم يستدلون على اإلجزاء مبا استدل به أصحاب وأما أصحاب القول الثا

  . القول األول، واهللا أعلم
  : الترجيح

 هو القول األول القائل - واهللا أعلم بالصواب -الذي يظهر رجحانه يف هذه املسألة 
  . بسنية استقبال اخلطيب للناس واستدبار القبلة أثناء اخلطبة؛ ملا استدلوا به

  قصد تلقاء وجهه فال يلتفت املسألة الثانية أن ي
  املسألة الثانية 

                                         
  . ٣/٥٤احلاوي : ينظر) 1 (
  . ٢/٣٧ ، وكشاف القناع ٢/١٦٣ ، واملبدع ٣/١٧٨ ، وينظر يف أوله املغين ٣/٥٥احلاوي : ينظر) 2 (
  . ٢/١٦٣املبدع : ينظر) 3 (
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  أن يقصد تلقاء وجهه فال يلتفت 
اختلف الفقهاء يف قصد اخلطيب تلقاء وجهه أثناء اخلطبة، وعدم االلتفات، وذلك 

  : على قولني
  .  يسن قصد تلقاء وجهه:القول األول

  . )٢( واحلنابلة )١(وبه قال الشافعية 
  . يف بعض اخلطبة يسن االلتفات :القول الثاين

  . )٣(وهذا منسوب إىل اإلمام أيب حنيفة 
  : األدلة

  : أدله أصحاب القول األول
  : استدلوا بأدلة من السنة، واملعقول

  : من السنة: أوال
  . )٤( لذلك فعل النيب 

 والشعيب املتقدمني - رضي اهللا عنهما -ويظهر أم أخذوا ذلك من حديثي ابن عمر 
   .يف املسألة األوىل

  : من املعقول: ثانيا
 أنه إذا قصد وجهه عم احلاضرين مساعه، وإذا التفت ميينا قصر عن مساع يسرته، -١

                                         
 ، ومغين احملتاج ٢/٣٢ ، وروضة الطالبني ٤/٥٢٨ ، واموع ٣/٥٥ ، واحلاوي ١/٢٣٠األم : ينظر) 1 (

١/٢٨٩ .  
  . ٢/٣٦ ، وكشاف القناع ٢/١٦٣ ، واملبدع ٢/١١٩ ، والفروع ٣/١٧٨املغين : ينظر) 2 (
  . ٤/٥٢٨نسبه إليه النووي يف اموع ) 3 (
 ، والبهويت يف ٢/١٦٣ ، وبرهان الدين ابن مفلح يف املبدع ٣/١٧٨وممن استدل بذلك ابن قدامة يف املغين ) 4 (

  . ٢/٣٦كشاف القناع 



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

١٤٦  

  . )١(وإذا التفت مشاال قصر عن مساع مينته 
  . )٢( أن يف إعراضه عمن أقبل إليه وقصد بوجهه إليه قبح عشرة، وسوء أدب -٢

  : دليل صاحب القول الثاين
  . )٣(سن االلتفات يف بعض اخلطبة قياسا على األذان استدل له النووي بأنه ي

 يناقش بأنه قياس مع الفارق، فإن األذان إعالم لغري احلاضرين، :مناقشة هذا الدليل
فيحتاج فيه إىل االلتفات إلعالم من على اليمني والشمال، أما اخلطبة فهي خطاب 

  . غ بدونهللحاضرين يف املسجد، فال حاجة فيه لاللتفات؛ حلصول اإلبال
  . )٤(" وهذا غريب، ال أصل له : " قال النووي عن هذا القول ودليله

  : الترجيح
 هو القول األول القائل بأنه يسن أن يقصد - واهللا أعلم بالصواب -الذي يظهر 

اخلطيب تلقاء وجهه أثناء اخلطبة فال يلتفت؛ لقوة أدلته، وخاصة العقلية، وضعف القول 
  . الثاين

  .  يف املبحث اخلامس بدعية االلتفات والكالم عليه-شاء اهللا  إن -وسيأيت 

                                         
 ، وكشاف القناع ٢/١٦٣ ، واملبدع ٣/١٧٨ ، ومعناه يف املغين ٣/٥٥ ، واحلاوي ١/٢٣٠م األ: ينظر) 1 (

٢/٣٦ .  
  . ٣/٥٥ ، واحلاوي ١/٢٣٠األم : ينظر) 2 (
  . ٤/٥٢٨اموع : ينظر) 3 (
  . ٤/٥٢٨اموع : ينظر) 4 (



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

١٤٧  

  املطلب السادس
  استقبال الناس للخطيب

  : اختلف الفقهاء يف حكم استقبال الناس للخطيب أثناء اخلطبة، وذلك على قولني
  .  يسن للناس استقباله:القول األول

  . )٤( واحلنابلة )٣(ة  والشافعي)٢( واملالكية يف قول هلم )١(وذا قال احلنفية 
  . )٦("  هذا كاإلمجاع )٥(قال ابن املنذر : " قال يف املغين
  .  جيب على الناس استقباله:القول الثاين

  . )٧(املذهب األول : إنه املذهب، وقيل: وهذا قول للمالكية، قال بعضهم
  .  ال يسن للناس استقباله، وإمنا يستقبلون القبلة:القول الثالث

  . )٩( بن املسيب )٨(احلسن البصري، وسعيد وذا قال 
                                         

 ١/١٤٧فتاوى اهلندية  ، وال١/١٨١ ، وفتاوى قاضي خان ١/٢٦٣ ، وبدائع الصنائع ٢/٣٠املبسوط : ينظر) 1 (
  . ١/١٧١، وجممع األر 

  . ٢/١٦٦ ، ومواهب اجلليل ١/١٨٠الشرح الصغري للدردير : ينظر) 2 (
 ، ومغين احملتاج ٢/٢٨ ، وروضة الطالبني ٤/٥٢٨ ، واموع ١/٦٤ ، والوجيز ٤٧ - ٣/٤٦احلاوي : ينظر) 3 (

١/٢٨٧ .  
 ، واإلنصاف ١/١٥١ ، واحملرر ٢/١٢١ ، والفروع ٣/١٧٢  ، واملغين١/٥٢اهلداية أليب اخلطاب : ينظر) 4 (

  . ٢/٣٧ ، وكشاف القناع ٢/٣٩٦
هو حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري ، يكىن بأيب بكر ، نزل مكة ، يعد من كبار الشافعية ، قال عنه ) 5 (

اإلشراف على : مصنفات منهاكان غاية يف معرفة االختالف الدليل ، وكان جمتهدا ال يقلد أحدا ، له : الذهيب
 ، وطبقات ٢/١٢٦طبقات الشافعية للسبكي : ينظر. ( هـ٣١٩مذاهب أهل العلم ، واإلمجاع ، تويف سنة 

  ). ٢/١٩٧الشافعية لإلسنوي 
  ". ال أعلم يف ذلك خالفا بني العلماء : قال ابن املنذر: " ٢/٤٠٢ ، وقال ابن حجر يف الفتح ٣/١٧٢املغين ) 6 (
 ، عارضة األحوذي ١/٣١٠ ، والفواكه الدواين ٢/١٦٦مواهب اجلليل والتاج واإلكليل امشه : ينظر) 7 (

٢٩٨ - ٢/٢٩٧ .  
ما رأيت : هو سعيد بن املسيب بن حزن القرشي ، املخزومي ، من كبار التابعني وفقهائهم ، قال فيه قتادة) 8 (

 ٩٤ هـ ، وقيل ٩٣ان ، وغريمها ، وتويف سنة أحدا قط أعلم باحلالل واحلرام منه ، وثقه أبو زرعة ، وابن حب
  ). ٤/٨٤ ، وذيب التهذيب ٢/٣٧٩طبقات ابن سعد : ينظر. (هـ

  .  ، ومل أعثر عليه فيما بني يدي من كتب اآلثار٣/١٧٢نقل ذلك عنهما ابن قدامة يف املغين ) 9 (



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

١٤٨  

  : األدلة
  : أدلة أصحاب القول األول

  : استدل أصحاب هذا القول بأدلة من السنة، وآثار الصحابة، واملعقول
  : من السنة: أوال

 - أثناء خطبته وإقراره السكويت لذلك، قال ابن القيم فعل أصحاب رسول اهللا 
 يف غري اجلمعة، أو وكان إذا جلس عليه النيب : "...  بعد أن ذكر املنرب-رمحه اهللا 

  . )١(" خطب قائما يف اجلمعة استدار أصحابه إليه بوجوههم 
  : ومن األحاديث الواردة يف هذا الفعل ما يلي

 جلس ذات يوم على  رسول اهللا إن {:  قال ما رواه أبو سعيد اخلدري -١

  . )٣( احلديث )٢( } ...املنرب وجلسنا حوله

 لسماع كالمه، وهذا يقتضي نظرهم إليه أن جلوسهم حوله : وجه الداللة
  . )٤(غالبا 
 إذا استوى على كان رسول اهللا  {:  قال ما رواه عبد اهللا بن مسعود -٢

  . )٦( )٥( } املنرب استقبلناه بوجوهنا

                                         
  . ١/٤٣٠زاد املعاد ) 1 (
، ) ٣٩٩٥(، ابن ماجه الفنت ) ٢٥٨١(، النسائي الزكاة ) ١٠٥٢(، مسلم الزكاة ) ٨٨٠(البخاري اجلمعة ) 2 (

  ). ٣/٢١(أمحد 
  ). ٨٥(تقدم خترجيه ص ) 3 (
  . ٢/٤٠٢فتح الباري : ينظر) 4 (
  ). ٥٠٩(الترمذي اجلمعة ) 5 (
 ، احلديث رقم ٢/١٠ باب ما جاء يف استقبال اإلمام إذا خطب -أخرجه الترمذي يف سننه يف أبواب اجلمعة ) 6 (

حديث منصور ال نعرفه إال من حديث حممد بن الفضيل بن عطية ، وحممد بن الفضيل : " ، وقال عنه) ٥٠٧(
: ٢/٤٢قال ابن حجر يف الفتح  " وال يصح يف هذا الباب عن النيب شيء. بن عطية ذاهب احلديث عند أصحابنا



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

١٤٩  

  .  يناقش بأنه ضعيف اإلسناد كما يف خترجيه:مناقشة هذا الدليل
 إذا قام على لنيب كان ا {:  بن ثابت عن أبيه عن جده قال)١( ما رواه عدي -٣

   )٣( )٢( } املنرب استقبله أصحابه بوجوههم

  . وهذا واضح الداللة كالذي قبله، ولكن يف ثبوته كالم كما يف خترجيه
  : - رضي اهللا عنهم -من آثار الصحابة : ثانيا
 أنه كان إذا أخذ اإلمام يف اخلطبة يستقبله بوجهه  ما روي عن أنس بن مالك -١

  . )٤(بته حىت يفرغ من خط
 أنه كان يفرغ من سبحته - رضي اهللا عنهما - ما روي عن عبد اهللا بن عمر -٢

  . )٥(يوم اجلمعة قبل خروج اإلمام، فإذا خرج مل يقعد اإلمام حىت يستقبله 

                                                                                                                     
مد بن الفضل بن عطية وفيه حم: "  عنه٤/٦٠١وقال ابن حجر يف التلخيص امش اموع ". يعين صرحيا " 

  ". وهو ضعيف ، وقد تفرد به الدارقطين ، وابن عدي وغريمها 
: هو عدي بن ثابت األنصاري ، الكويف ، وثقه اإلمام أمحد ، والنسائي ، والعجلي ، وقد رمي بالتشيع ، قيل) 1 (

 ، وذيب ٥/١٨٨سري أعالم النبالء : ينظر. ( هـ١١٦كان إمام مسجد الشيعة وقاصهم ، مات سنة 
  ). ٧/١٦٥التهذيب 

  ). ١١٣٦(ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ) 2 (
 ، ١/٣٦٠ باب ما جاء يف استقبال اإلمام وهو خيطب -أخرجه ابن ماجه يف سننه يف كتاب إقامة الصالة ) 3 (

مرسال يف ، وابن أيب شيبة " رجال إسناده ثقات ألنه مرسل : " ، وقال يف الزوائد) ١١٣٦(احلديث رقم 
 ، وقال ابن حجر يف التلخيص امش ٢/١١٧ باب من كان يستقبل اإلمام يوم اجلمعة -كتاب الصلوات 

ووالد عدي ال صحبة له إال أن يراد بأبيه جده أبو أبيه فله صحبة على رأي بعض احلفاظ : " ٤/٦٠٢اموع 
بسند صحيح عن عدي بن ثابت : " ة عما رواه ابن أيب شيب٢/١٦٧وقال حمقق شرح الزركشي ". املتأخرين 

  ". مرسال 
 ، خمتصرا معلقا بصيغة ١/٢٢١.  باب يستقبل اإلمام القوم-أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب اجلمعة ) 4 (

 باب حيول الناس وجوههم إىل اإلمام -اجلزم ، والبيهقي بسنده ذا اللفظ يف سننه الكربى يف كتاب اجلمعة 
 ، وابن أيب شيبة يف مصنفه " بإسناده صحيح: " ٢/٤٠٢، وقال ابن حجر يف الفتح  ٣/١٩٩ويسمعون الذكر 

  .  خمتصرا٢/١١٨ باب من كان يستقبل اإلمام يوم اجلمعة -يف كتاب الصلوات 
 ، خمتصرا معلقا بصيغة ١/٢٢١.  باب يستقبل اإلمام القوم-أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب اجلمعة ) 5 (

 باب حيول وجوههم إىل اإلمام -بسنده ذا اللفظ يف سننه الكربى يف كتاب اجلمعة اجلزم ، والبيهقي 



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

١٥٠  

 ما روي عن عدي بن ثابت أنه كان يستقبل اإلمام بوجهه إذا قام خيطب، فقيل -٣
  . )١("  يفعلونه  اهللا رأيت أصحاب رسول: " له عن ذلك، فقال

كذا : "  أنه سئل عن استقبال الناس اإلمام يوم اجلمعة فقال)٢( وعن الزهري -٤
  . )٣(" كانوا يفعلون 

  .  فيكون مبعىن ما قبله، ويؤيده- رضي اهللا عنهم -وظاهره أنه يقصد الصحابة 
  : من املعقول: ثالثا
ترك استقبال القبلة، فيسن هلم  أن اخلطيب يعظ الناس، وهلذا استقبلهم بوجهه و-١

  . )٤(أن يستقبلوه بوجوههم؛ لتظهر فائدة الوعظ، وتعظيم الذكر 
 أن اإلمساع واالستماع للخطبة كليهما واجب، وهذا وإن كان حيصل مع عدم -٢

  . )٥(االستقبال إال أنه ال يتكامل إال به، فيسن 
  . )٦(ليه  أن اخلطيب مقبل على الناس، فكان من األدب إقباهلم ع-٣

  : دليل أصحاب القول الثاين
أن اإلمام ترك استقبال القبلة واستقبل الناس، ليكون أبلغ يف وعظهم، فيجب عليهم 

                                                                                                                     
 ، األثر رقم ٣/٢١٧ باب استقبال الناس - ، وعبد الرزاق يف مصنفه يف باب اجلمعة ٣/١٩٩ويسمعون الذكر 

  . خمتصرا) ٥٣٩١(
 وجوههم إىل اإلمام يسمعون الذكر  باب حيول الناس-أخرجه البيهقي يف سننه الكربى يف كتاب يوم اجلمعة ) 1 (

هكذا كان أصحاب رسول اهللا يفعلون برسول اهللا فيكون حديثا مرسال ، قال :  ويف لفظ له١٩٩ - ٣/١٩٨
  ". هذا مسند وليس مبرسل ، ألن الصحابة كلهم عدول فال تضرهم اجلهالة : " يف اجلوهر النقي امشه

 الزهري ، القرشي ، يكىن بأيب بكر ، كان من أبرز حفاظ التابعني هو حممد بن مسلم بن عبيد اهللا بن شهاب) 2 (
هـ ، ١٢٣حفظ الزهري اإلسالم حنوا من سبعني سنة ، تويف سنة : ، وفقهائهم ، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

  . ١/١٠٨ ، وتذكرة احلفاظ ٢/٣٨٨طبقات ابن سعد : ينظر. (وقيل غري ذلك
  ). ٥٣٩٠( ، واألثر رقم ٣/١١٧ باب من استقبل الناس -كتاب اجلمعة أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه يف ) 3 (
  . ٣/٤٧ ، واحلاوي ٢/٣٠املبسوط : ينظر) 4 (
  . ٣/١٧٣ ، واملغين ١/٢٦٣بدائع الصنائع : ينظر) 5 (
  . ١/٢٨٧ ، ومغين احملتاج ٤/٥٢٨ ، واموع ٣/٤٧ ، واحلاوي ٢/١٦٦مواهب اجلليل : ينظر) 6 (



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

١٥١  

  . )١(أن يستقبلوه إجابة له وطاعة 
 يناقش بأن القصد هو الوعظ كما جاء يف مضمون الدليل، وهو :مناقشة هذا الدليل

 فيه، وهذا حاصل مع عدم االستقبال، أما الذي جتب على الناس إجابته وطاعة اإلمام
االستقبال فهو وسيلة إىل حصول هذا القصد على وجه الكمال، والكمال ليس واجبا، 

  . فليس يف عدم االستقبال عدم إجابة وطاعة، ألنه غري مقصود لذاته
  : دليل صاحيب القول الثالث

  : مل أطلع على أدلة هلما، ولعله يستدل هلما مبا يلي
  . املقصود هو مساع اخلطبة، وهذا حاصل مع عدم استقبال اخلطيب أن -١

 يناقش بأنه وإن كان السماع حيصل مع عدم االستقبال إال أنه :مناقشة هذا الدليل
  . مع االستقبال أكمل وأدعى لالستفادة، وأبعد عن الغفلة، فيسن

والذكر،  أن مساع اخلطبة عبادة، فاستقبال القبلة فيها أفضل كحال الدعاء، -٢
  . وتالوة القرآن الكرمي

 يناقش بالفرق، وذلك أن حال مساع اخلطبة يكون اإلنسان :مناقشة هذا الدليل
حباجة إىل غريه وهو اخلطيب لالستماع واالستفادة، خبالف حال الدعاء والذكر والتالوة 

  . فهو حباجة إىل التفرغ ملا هو مشتغل به
  : الترجيح

 هو القول األول القائل - واهللا أعلم بالصواب -سألة الذي يظهر رجحانه يف هذه امل
بسنية استقبال اخلطيب أثناء اخلطبة؛ ملا استدلوا به، لكن إذا كان يف استقباله مشقة وحرج 
أثناء ذلك لشدة زحام أو غريه كما هو احلال يف كثري من املساجد اآلن فال بأس بتركه، 

ولكن ...  اخلطيب بوجهه إذا أخذ يف اخلطبةوينبغي للرجل أن يستقبل: " قال يف املبسوط
الرسم اآلن أن القوم يستقبلون القبلة، ومل يؤمروا بترك هذا ملا يلحقهم من احلرج يف 

  . )٢(" تسوية الصفوف بعد فراغه، لكثرة الزحام إذا استقبلوه بوجوههم يف حالة اخلطبة 
                                         

  . ٢/١٦٦جلليل مواهب ا: ينظر) 1 (
  . ٢/٣٠املبسوط ) 2 (



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

١٥٢  

  املطلب السابع
  السالم على الناس

  : وفيه مسألتان
  . السالم إذا دخل املسجد: األوىلاملسألة 

  .  السالم إذا صعد املنرب:املسألة الثانية
  املسألة األوىل

  السالم على الناس إذا دخل املسجد
 )٣( والشافعية )٢( واملالكية )١( احلنفية - ظاهر كالم أصحاب املذاهب األربعة 

ه إذا دخل وقبل  اتفاقهم على أنه يسن للخطيب أن يسلم على من حول-  )٤(واحلنابلة 
  . أن يصعد املنرب

  : األدلة
  . استدلوا بأدلة من السنة، واملعقول

  : من السنة: أوال
  إذا دناكان رسول اهللا  {:  قال- رضي اهللا عنهما -ما رواه عبد اهللا بن عمر 

من منربه يوم اجلمعة سلَّم على من عنده من اجللوس، فإذا صعد املنرب استقبل الناس بوجهه 
  . )٥( } مث سلَّم

  . لكنه ضعيف اإلسناد كما يف خترجيه
                                         

مل أطلع على كالم صريح هلم يف ذلك إال أنه يفهم من كالمهم على السالم بعد صعود املنرب الذي سيأيت ومن ) 1 (
ال يسن السالم عقيب االستقبال ، ألنه قد سلم : وقال مالك ، وأبو حنيفة: " ٣/١٦١قول ابن قدامة يف املغين 

  . ". ظاهر كالم: "  قلت يف مطلع كالمي، ولذلك" حال خروجه 
  . ٢/١٧١مواهب اجلليل والتاج واإلكليل امشه : ينظر) 2 (
  . ١/٢٨٩ ، ومغين احملتاج ٢/٣١ ، وروضة الطالبني ٤/٥٢٧ ، واموع ١/٦٤الوجيز : ينظر) 3 (
   ٢/٣٥اف القناع  ، وكش٢/١٦١ ، واملبدع ٢/٣٩٦ ، واإلنصاف ٢/١١٨ ، والفروع ٣/١٦١املغين : ينظر) 4 (
  ). ٢٠٦(تقدم خترجيه ص ) 5 (



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

١٥٣  

  : من املعقول: ثانيا
أن دخول اخلطيب على الناس إقبال منه عليهم، فيسن له السالم عليهم، 

  . )١(كاإلقبال يف سائر األحوال 
  ألة الثانيةاملس

  السالم على الناس إذا صعد املنرب
اختلف الفقهاء يف حكم اخلطيب على الناس إذا صعد املنرب واستقبلهم، وذلك على 

  : قولني
  . أنه يسن سالمه عليهم: القول األول

 يعين عند )٤(" بال نزاع : " قال يف اإلنصاف. )٣( واحلنابلة )٢(وذا قال الشافعية 
  . احلنابلة

  . ال يشرع السالم عليهم:  الثاينالقول
  . )٦( واملالكية )٥(وذا قال احلنفية 

  : األدلة
  : أدلة أصحاب القول األول

  : استدلوا بأدلة من السنة، وآثار الصحابة، واملعقول

                                         
  . ١/٢٨٩مغين احملتاج : ينظر) 1 (
 ، وروضة الطالبني ٤/٥٢٧ ، واموع ٢/٢٧٨ ، وحلية العلماء ١/٦٤ ، والوجيز ٣/٥٣احلاوي : ينظر) 2 (

  . ١/٢٨٩ ، ومغين احملتاج ٢/٣١
 ، واإلنصاف ١/١٥١ ، واحملرر ٢/١١٨روع  ، والف٣/١٦١ ، واملغين ١/٥٢اهلداية أليب اخلطاب : ينظر) 3 (

  . ٢/٣٥ ، وكشاف القناع ٣٩٦ - ٢/٣٩٥
  . ٢/٣٩٦اإلنصاف ) 4 (
 ، ١/٢٢٠ ، وحاشية الشليب على تبيني احلقائق امشه ٢/١٥٠ ، وحاشية ابن عابدين ٢/٨١٠البناية : ينظر) 5 (

  ). ١٠٤(ومراقي الفالح ص 
  . ١/١٨٩ ، واملنتقى شرح املوطأ ٢/١٧١ والتاج واإلكليل امشه  ، ومواهب اجلليل١/١٣٣اإلشراف : ينظر) 6 (



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

١٥٤  

  : من السنة: أوال
  :  قال- رضي اهللا عنهما - ما رواه جابر بن عبد اهللا -١

  . )٢( )١( }  إذا صعد املنرب سلمكان رسول اهللا  {

 إذا كان رسول اهللا  {:  قال- رضي اهللا عنهما - ما رواه عبد اهللا بن عمر -٢

عة سلَّم على من عنده من اجللوس، فإذا صعد املنرب استقبل الناس دنا من منربه يوم اجلم
  . )٣( } بوجهه مث سلَّم

 إذا صعد املنرب يوم اجلمعة استقبل كان رسول اهللا  {:  ما رواه الشعيب قال-٣

السالم عليكم، وحيمد ال له، ويثين عليه، ويقرأ سورة، مث جيلس، مث يقوم  (:الناس فقال
  . )٤( } فيخطب، مث يرتل، وكان أبو بكر وعمر يفعالنه

  . وهذه األحاديث واضحة الداللة
  .  تناقش بأا متكلم يف صحتها كما يف خترجيها:مناقشة هذه األدلة

  : -رضي اهللا عنهم  -من آثار الصحابة : ثانيا
  . - رضي اهللا عنهما - تقدم يف حديث الشعيب فعل ذلك عن أيب بكر وعمر -١
 أنه كان إذا صعد املنرب سلَّم، فأطال قدر ما يقرأ إنسان  ما روي عن عثمان -٢

                                         
  ). ١١٠٩(ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ) 1 (
 ، احلديث رقم ١/٣٢٥ باب ما جاء يف اخلطبة يوم اجلمعة -أخرجه ابن ماجه يف سننه يف كتاب إقامة الصالة ) 2 (

، والبيهقي يف كتاب "  إسناد ضعيف لضعف ابن هليعة هذا: " ١/٣٧٠، وقال البوصريي يف الزوائد ) ١١٠٩(
 ، وقال ابن حجر يف ٢٠٥ - ٣/٢٠٤ باب اإلمام يسلم على الناس إذا صعد املنرب قبل أن جيلس -اجلمعة 

  . ١/١٨٣، وحسنه األلباين يف صحيح سنن ابن ماجه " إسناده ضعيف : " ٤/٥٩٨التلخيص امش اموع 
وإسنادمها : "  عنه وعن الذي قبله٤/٥٢٦، وبيان ضعفه ، وقال النووي يف اموع ) ٢٠٦(تقدم خترجيه ص ) 3 (

  ". ليس بقوي 
  ). ١٦٩(تقدم خترجيه ص ) 4 (



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

١٥٥  

  .)١(أم الكتاب 
  : من املعقول: ثالثا

أنه استقبال بعد استدبار، فيسن له التسليم، كما لو استدبر قوما مث عاد 
  . )٢( فاستقبلهم

  : أدلة أصحاب القول الثاين
 أن عمل أهل املدينة املتصل بينهم عدم التسليم يف هذه احلال، فلو كان - ١

  . )٣( مل يعدلوا عنه عندهم شيء عن النيب 
يناقش بأن مبناه على االحتجاج بعمل أهل املدينة، وهذا أصل : مناقشة هذا الدليل

  . من أصول املالكية ال يوافقون عليه
أن صعود اخلطيب على املنرب اشتغال بافتتاح عبادة، فلم يشترط فيه السالم،  - ٢

  . )٤(كسائر العبادات 
يناقش بأن أصحاب القول األول مل يقولوا باالشتراط، وإمنا قالوا : مناقشة هذا الدليل

  . بالسنية، مث إن اخلطيب مل يشتغل باالفتتاح حىت اآلن وإن كان قد صعد
  . )٥(تقدم الصالة، فلم يشرع له السالم، كاألذان، واإلقامة  أن اخلطبة ذكر ي-٣

يناقش بأن سبب التسليم ليس لكون اخلطبة ذكرا متقدما على : مناقشة هذا الدليل
  . الصالة، وإمنا ألجل الدخول واإلقبال على احلاضرين، وهذا ال يتحقق يف األذان واإلقامة

  . )٦( تفتتح بالتسليم فكذلك األوىل  القياس على اخلطبة الثانية، فكما أا ال-٤

                                         
  . ٢/١١٤ باب اإلمام إذا جلس على املنرب يسلم -أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه يف كتاب الصلوات ) 1 (
 ، ١/٣٣٥ ورؤوس املسائل اخلالفية للعكربي ١/٢٨٩تاج  ، ومغين احمل٤/٥٢٦املهذب مع اموع : ينظر) 2 (

  . ٢/٣٥ ، وكشاف القناع ١٦٢ - ٢/١٦١واملبدع 
  . ١/١٨٩ ، واملنتقى شرح املوطأ ١/١٣٣اإلشراف : ينظر) 3 (
  . املرجعان السابقان: ينظر) 4 (
  . ١/١٣٣اإلشراف : ينظر) 5 (
  . املرجع السابق) 6 (



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

١٥٦  

يناقش بأنه قياس مع الفارق، فاخلطيب يف األوىل قد دخل على : مناقشة هذا الدليل
الناس من خارج املسجد واستقبلهم فاقتضى عموم األدلة التسليم، خبالف الثانية فهو 

  . بينهم، ومل حيصل منه استقبال جديد، فلم يكن هناك ما يقتضي التسليم
ه املناقشات بناء على القول بأن األحاديث اليت استدلَّ ا أصحاب القول األول ال هذ

تصلح مجيعها لالستدالل، وال يعضد بعضها بعضا، وإال فإن من جعلها أو بعضها صاحلة 
  . لالستدالل إنه يرد هذه األدلة بأا أدلة عقلية يف مقابل نص، فال يلتفت إليها

  : الترجيح
 هو القول األول القائل - واهللا أعلم بالصواب -نه يف هذه املسألة الذي يظهر رجحا

بسنية سالم اخلطيب على الناس إذا صعد املنرب؛ ملا استدلوا به، ولعموم األدلة الكثرية من 
  . الكتاب والسنة يف احلث على إفشاء السالم



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

١٥٧  

  املطلب الثامن
  اجللوس على املنرب حىت يفرغ املؤذن 

حكم جلوس اخلطيب على املنرب بعد صعوده وقبل البدء يف اخلطبة اختلف الفقهاء يف 
  : حىت يفرغ املؤذن، وذلك على قولني

  . أن هذا اجللوس سنة: القول األول
  . )٤( واحلنابلة )٣( والشافعية )٢( واملالكية يف املشهور عندهم )١(وذا قال احلنفية 

  . )٦( عليه -اهللا عنهم  رضي - إمجاع الصحابة )٥(بل ذكر ابن عقيل احلنبلي 
  . أن هذا اجللوس واجب: القول الثاين

  . )٧(وذا قال بعض املالكية، وأنكر هذا القول بعضهم 
  : األدلة

   :أدلة أصحاب القول األول
  . استدلوا بأدلة من السنة، واملعقول

  : من السنة: أوال
كان النداء يوم اجلمعة أوله إذا جلس  {:  قال ما رواه السائب بن يزيد -١

                                         
  ). ١٠٣( ، ومراقي الفالح ص ١/١٤٧الفتاوى اهلندية : ينظر) 1 (
 ٢/١٧١ ، ومواهب اجلليل والتاج واإلكليل امشه ١/١٣٣ ، واإلشراف ١/٢٥١الكايف البن عبد الرب : ينظر) 2 (

  . ١/٣٠٧، والفواكه الدواين 
  . ١/٢٨٩ ، ومغين احملتاج ٢/٣١ ، وروضة الطالبني ٤/٥٢٧ ، واموع ٣/٥٣احلاوي : ينظر) 3 (
 ، ٢/١١٨ ، والفروع ٣/١٦٢ ، واملغين ٢/١٦٧ ، وشرح الزركشي ١/٥٢اية أليب اخلطاب اهلد: ينظر) 4 (

  . ٢/٣٥ ، وكشاف القناع ٢/٣٩٦واإلنصاف 
هو علي بن عقيل بن حممد بن عقيل البغدادي ، احلنبلي ، يكىن بأيب الوفاء ، مقرئ ، فقيه ، أصويل ، واعظ ، ) 5 (

ما رأت عيناي مثل الشيخ أيب الوفاء ابن عقيل ، له مصنفات منها : وأحد األئمة اتهدين ، قال فيه السلفي
  ). ٢/٢٤٥األرشد   ، واملقصد٢/٢٥٩طبقات احلنابلة : ينظر. ( هـ٥١٣الفنون ، تويف سنة 

  .  وغريمها٢/٣٥ ، والبهويت يف كشاف القناع ٢/١١٨ذكر ذلك ابن مفلح يف الفروع ) 6 (
  .  ، وممن أنكره ابن عرفة٢/١٧١كليل امشه مواهب اجلليل والتاج واإل: ينظر) 7 (



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

١٥٨  

  . )٢(احلديث  ...)١( }  وأيب بكر وعمراإلمام على املنرب على عهد رسول اهللا 

  . وهذا واضح الداللة
 خيطب كان النيب  {:  قال-  رضي اهللا عنهما -  ما رواه ابن عمر - ٢

، مث يقوم - املؤذن :  أراه قال- خطبتني، كان جيلس إذا صعد املنرب حىت يفرغ 
  . )٤( )٣( } فيخطب، مث جيلس فال يتكلم، مث يقوم فيخطب

  . وهذا واضح الداللة
 ضعيف اإلسناد، فال يصلح لالحتجاج، ولكن كما يناقش بأنه: مناقشة هذا الدليل

   ". - الذي قبله - يغين عنه حديث السائب )٥(قال النووي 
  : من املعقول: ثانيا
 أن اخلطيب جبلوسه بعد الصعود يستريح من تعب الصعود، ويتمكن من - ١

  .)٦(الكالم التمكن التام 
 ٢ - ٧( أن يف اجللوس بعد الصعود زيادة وقار، فيسن( .  

وأما أصحاب القول الثاين فلم أطلع على دليل هلم، والظاهر أم يستدلون حبديث 
السائب الذي استدل به أصحاب القول األول، لكنه جمرد فعل، فال يدل على الوجوب، 

                                         
، ) ١٠٨٧(، أبو داود الصالة ) ١٣٩٢(، النسائي اجلمعة ) ٥١٦(، الترمذي اجلمعة ) ٨٧٠(البخاري اجلمعة ) 1 (

  ). ٣/٤٤٩(، أمحد ) ١١٣٥(ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها 
  . وهو يف صحيح البخاري) ١٩٧(تقدم خترجيه ص ) 2 (
، أبو ) ١٤١٦(، النسائي اجلمعة ) ٥٠٦(، الترمذي اجلمعة ) ٨٦١(، مسلم اجلمعة ) ٨٧٨(اري اجلمعة البخ) 3 (

  ). ١٥٥٨(، الدارمي الصالة ) ١١٠٣(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ) ١٠٩٢(داود الصالة 
، ) ٢٨٦( احلديث رقم  ،١/٢٨٦ باب اجللوس إذا صعد املنرب -أخرجه أبو داود يف سننه يف كتاب الصالة ) 4 (

  ". بإسناد ضعيف : " ٤/٥٢٦وقال النووي يف اموع 
  . ٤/٥٢٦اموع ) 5 (
  . ٣٦ - ٢/٣٥ ، وكشاف القناع ٢/١٦٢ ، واملبدع ١/٢٨٩مغين احملتاج : ينظر) 6 (
  . ٢/١٧١مواهب اجلليل : ينظر) 7 (



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

١٥٩  

  .بل على السنية 
  : الترجيح

 هو القول األول القائل - واهللا أعلم بالصواب -الذي يظهر رجحانه يف هذه املسألة 
ية جلوس اخلطيب على املنرب بعد صعوده حىت يفرغ املؤذن؛ لقوة ما استدلوا به، بسن

  . وخاصة حديث السائب 



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

١٦٠  

  املطلب التاسع
  اعتماد اخلطيب على قوس أو عصا أو سيفا أو حنوها 

  : وفيه ثالث مسائل
  . حكم االعتماد على قوس، أو عصا، أو سيف، أو حنوها: املسألة األوىل
  . اليد اليت ميسك ا ذلك :املسألة الثانية
  . ما يفعل بيديه إذا مل يعتمد على شيء: املسألة الثالثة

  املسألة األوىل
  حكم اعتماد اخلطيب على قوس، أو عصا، أو سيف، أو حنوها

  : وفيها أمران
  . حكم االعتماد على قوس أو عصا أو حنومها: األمر األول
  . حكم االعتماد على سيف: األمر الثاين

   األولاألمر
  حكم اعتماد اخلطيب على قوس، أو عصا، أو حنومها

اختلف الفقهاء يف حكم اعتماد اخلطيب أثناء خطبة اجلمعة على قوس، أو عصا، 
  : وذلك على قولني
  . يسن اعتماده على ذلك: القول األول

  . )٣( واحلنابلة )٢( والشافعية )١(وذا قال املالكية 
  . على ذلكيكره االعتماد : القول الثاين

  . )٤(وبه قال احلنفية 
                                         

 ، ١/١٨١ ، والشرح الصغري ٢/١٧٢ليل  ، ومواهب اجل١/٣٤١ ، والبيان والتحصيل ١/١٥٦املدونة : ينظر) 1 (
  . ١/٣٠٧والفواكه الدواين 

 ، وروضة الطالبني ٤/٥٢٨ ، واموع ١/٦٤ ، والوجيز ٥٤ - ٣/٥٣ ، واحلاوي ١/٢٣٠األم : ينظر) 2 (
  . ١/٢٩٠ ، ومغين احملتاج ٢/٣٢

 ، واإلنصاف ١/١٥١  ، واحملرر٢/١١٩ ، والفروع ٣/١٧٩ ، واملغين ١/٥٢اهلداية أليب اخلطاب : ينظر) 3 (
  . ٢/١٦٣ ، واملبدع ٢/٣٩٧

  ). ٣٣٤(حاشية الطحطاوي على مراقي الفالح ص : ينظر) 4 (



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

١٦١  

  : األدلة
  : أدلة أصحاب القول األول

  : استدلوا بأدلة من السنة، واملعقول
  : من السنة: أوال
 سابع وفدت إىل رسول اهللا  {:  بن حزٍن الكُلَِفي قال)١( ما رواه احلكم -١

زرناك فادع اهللا لنا خبري، فأمر بنا، أو أمر لنا : سبعة، أو تاسع تسعة، فدخلنا عليه فقلنا
 بشيء من التمر والشأن إذ ذاك دون، فأقمنا ا أياما شهدنا فيها اجلمعة مع رسول اهللا 

فيفات طيبات فقام متوكئا على عصا، أو قوس، فحمد اهللا وأثىن عليه كلمات خ
أيها الناس إنكم لن تطيقوا، أو لن تفعلوا كل ما أمرمت به ولكن سددوا : مباركات، مث قال

  . )٣( )٢( } وابشروا

 يف )٥(طب ِمبخصرٍة  كان خيأن النيب  {  بن الزبري )٤( ما رواه عبد اهللا -٢

                                         
يعين (مل يرو عنه إال شعيب : " هو احلكم بن حزن الكُلفي ، التميمي ، صحايب ، قليل احلديث ، قال مسلم) 1 (

  ). ٢/٣١ ، أسد الغابة ٥/٥١٦طبقات ابن سعد : ينظر). (ابن زريق
  ). ٤/٢١٢(، أمحد ) ١٠٩٦(أبو داود الصالة ) 2 (
) ١٠٩٦( ، احلديث رقم ١/٢٨٧ باب الرجل خيطب على قوس -أخرجه أبو داود يف سننه يف كتاب الصالة ) 3 (

 باب اإلمام يعتمد على عصا أو - ، والبيهقي يف سننه الكربى يف كتاب اجلمعة ٤/٢١٢، واإلمام أمحد يف 
 - ، وابن خزمية يف صحيحه يف كتاب مجاع أبواب صالة العيدين ٣/٢٠٦خطب قوس أو ما أشبههما إذا 

: " ٤/٥٢٦وقال عنه النووي يف اموع . ٢/٣٥٢باب االعتماد على القسي أو العصي على املنرب يف اخلطبة 
: " ٤/٦٠٢، وقال ابن حجر يف التلخيص امش اموع " حديث حسن رواه أبو داود وغريه بأسانيد حسنة 

 ، وتوصل حممد بن عبد الوهاب العبديل يف حتفة ٣/٧٨، كما حسنه األلباين يف إرواء الغليل " إسناده حسن و
  . إىل تصحيحه) ٨(األريب مبا جاء يف العصا للخطيب ص 

هو عبد اهللا بن الزبري بن العوام بن خويلد القرشي ، األسدي ، أمه أمساء بنت أيب بكر الصديق وهو أول مولود ) 4 (
 اإلسالم بعد اهلجرة للمهاجرين ، حنكه النيب ومساه ، بويع باخلالفة بعد يزيد ، وأطاعه أهل احلجاز والعراق يف

  ). ٤/٦٩ ، واإلصابة ٣/١٦١الغابة  أسد: ينظر. (هـ٧٣واليمن ، وجدد بناء الكعبة ، وقتل سنة 
ينظر . ( يشري به اخلطيب إذا خاطب الناس قضيب أو عرتة وحنوه- بكسر امليم -الِْمخصرةُ : قال يف املصباح) 5 (

  ). ١/١٧١" خصر " املصباح املنري ، مادة 



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

١٦٢  

  . )١( } يده

 صلى اهللا عليه وآله وسلم -أكان النيب :  بن أيب رباح أنه سِئل)٢( ما روى عطاء -٣
  . )٣(" نعم، كان يعتمد عليه اعتمادا : "  يقوم إذا خطب على عصا؟ قال-

وهذا وإن كان مرسال فقد جعله بعض احملدثني شاهدا حلديث احلكم بن حزن 
  . دم، فلهذا ذكرتهاملتق

 نوِولَ يوم العيد قوسا فخطب أن النيب  {  ما رواه الرباء بن عازب - ٤

  . )٥( )٤( } عليه

 بالصالة قبل اخلطبة يف بدأ رسول اهللا  {:  قال ما رواه جابر بن عبد اهللا -٥

                                         
، ) ١٢٨( ، وأبو الشيخ األصبهاين يف أخالق النيب ص ٣٠٧ - ١/٣٠٦أخرجه البزار كما يف كشف األستار ) 1 (

): " ٩( ص  ، وفيه ابن هليعة وهو ضعيف لكن قال العبديل يف حتفة األريب١/٢٧٧وابن سعد يف الطبقات 
حسن لغريه يشهد له حديث احلكم بن حزن : " ، مث قال عن احلديث" وحديثه يصح يف الشواهد واملتابعات 

  ". الكلفي 
يف خالفة عثمان ، وكان أحد الفقهاء : هو عطاء بن أيب رباح القرشي ، املكي ، ولد يف خالفة عمر ، وقيل) 2 (

ا من الصحابة وأخذ عنهم ، وانتهت إليه الفتوى يف مكة ، وتويف اتهدين ، له آراء فقهية كثرية ، لقي كثري
  ). ٧/١٩٩ ، وذيب التهذيب ١/٩٨تذكرة احلفاظ : ينظر. ( هـ١١٤سنة 

) ٥٢٤٣( ، رقم ٣/١٨٣ باب اعتماد رسول اهللا على العصا -أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه يف كتاب اجلمعة ) 3 (
 باب اإلمام يعتمد على عصا أو قوس أو ما يشبهها إذا خطب -جلمعة ، والبيهقي يف سننه الكربى يف كتاب ا

، وجعله شاهدا حلديث احلكم بن " وهو مرسل صحيح : " ٣/٧٨ ، وقال األلباين يف إرواء الغليل ٣/٢٠٦
أنه مرسل ، واملرسل من قسم الضعيف ، وال يصلح يف ) ١٩(حزن ، لكن ذكر العبديل يف حتفة األريب ص 

  . ابعات ، ألن التابعي قد يكون أخذه عن تابعي آخر فأكثرالشواهد واملت
  ). ١١٤٥(أبو داود الصالة ) 4 (
، وجعله ابن ) ١١٤٥( ، رقم ١/٢٩٨ باب خيطب على قوس -أخرجه أبو داود يف سننه يف كتاب الصالة ) 5 (

وصححه : " ه ، وقال عن٤/٦٠٢حجر شاهدا حلديث احلكم بن حزن املتقدم كما يف التلخيص مع اموع 
  ). ١٧(، وضعفه العبديل يف حتفة األريب ص " ابن السكن 



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

١٦٣  

... " )١( } مث خطب الرجال وهو متكئ على قوس: العيدين بغري أذان وال إقامة، قال

  . )٢(احلديث 
 استدل ا للجمعة أيضا، )٣(ومها وإن كانا يف خطبة العيد إال أن بعض أهل العلم 

ليهما قيام لوعظ الناس وتذكريهم، فما يسن يف أحدمها يسن يف ولعل وجه ذلك أن ك
  . األخرى والتفاقهما يف كثري من األحكام

 -هذه هي أبرز وأصح األحاديث الواردة يف سنية اعتماد اخلطيب على قوس أو عصا 
اثين " حتفة األريب مبا جاء يف العصا للخطيب " ، وقد ذكر صاحب -حسب اطالعي 
ذلك من أبرزها ما ذكرت، والباقي شاذ أو ضعيف إلرسال أو غريه، أو عشر حديثا يف 

  . موضوع
 هذا قبل اختاذ املنرب، أما بعده فلم يعتمد على وقد جعل ابن القيم فعل النيب 

  .  لكن ليس يف األحاديث السابقة داللة على ذلك، واهللا أعلم)٤(شيء 
  : من املعقول: ثانيا
و عصا أو حنومها شغال عن مس اللحية والعبث  أن يف االعتماد على قوس أ- ١
  . )٥(باليد 
 أن اعتماد اخلطيب على القوس أو العصا أو حنومها أعون له، وأمكن - ٢

                                         
، أبو داود الصالة ) ١٥٧٥(، النسائي صالة العيدين ) ٨٨٥(، مسلم صالة العيدين ) ٩١٨(البخاري اجلمعة ) 1 (

  ). ١٦٠٢(، الدارمي الصالة ) ٣/٣١٨(، أمحد ) ١١٤١(
بسند صحيح على شرط : " ٣/٩٩ل األلباين يف إرواء الغليل  ، وقا٣/٣١٤أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده ) 2 (

لكن حكم العبديل يف حتفة " وهو يتوكأ على بالل : " ، وقد أخرجه البخاري يف صحيحه وغريه بلفظ" مسلم 
  . على هذه الرواية بالشذوذ) ١١(األريب ص 

  ). ٩ ( ، والعبديل يف حتفة األريب ص٣/٧٨ومنهم األلباين يف إرواء الغليل ) 3 (
  . ١/٤٢٩زاد املعاد : ينظر) 4 (
  . ١/٣٠٧ ، والفواكه الدواين ٢/١٧٢ ، ومواهب اجلليل ١/٣٤١البيان والتحصيل : ينظر) 5 (
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١٦٤  

  . )١(لروعه، وأهدأ جلوارحه 
  : دليل أصحاب القول الثاين

  . )٢(أن االعتماد على القوس والعصا وحنومها خالف السنة، فيكره 
بأنه ثبت يف السنة االعتماد على ذلك كما يف أدلة يناقش : مناقشة هذا الدليل
  . أصحاب القول األول

  : الترجيح
 القول األول القائل - واهللا أعلم بالصواب -الذي يظهر رجحانه يف هذه املسألة 

بسنية اعتماد اخلطيب على قوس أو عصا أو حنومها يف خطبة اجلمعة، لقوة ما استدلوا به، 
الذي حسنه بعض العلماء احملققني يف علم احلديث وخاصة حديث احلكم بن حزن 
  . كالنووي وابن حجر كما يف خترجيه

 حيث قال يف - رمحه اهللا -وهذا ما اختاره مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ 
منها شرعية االعتماد يف اخلطبة على : " تقرير له يف ذكر فوائد حديث احلكم ابن حزن

نه أرفق للخطيب وأثبت له، وال سيما إذا كان يطول وقوفه أو قوس، أو عصا، وذلك لكو
مقصود مهم، فكونه معتمدا على قوس أوعصا هو السنة، وخص القوس والعصا ألما 

  األمر الثاين . )٣("  كما تستصحب العصا عندنا يستصحبان عادة زمن النيب 
  اعتماد اخلطيب على سيف 

على سيف أثناء خطبة اجلمعة، وذلك على اختلف الفقهاء يف حكم اعتماد اخلطيب 
  . ال يشرع االعتماد على السيف مطلقا: القول األول: ثالثة أقوال

  . )٤( - رمحه اهللا -وذا قال اإلمام ابن القيم 
                                         

 ، وكشاف القناع ٢/١٦٣ ، واملبدع ٣/١٧٩ ، واملغين ٤/٥٢٦ ، واملهذب مع اموع ٣/٥٤احلاوي : ينظر) 1 (
٢/٣٦ .  

  ). ٣٣٤(الح ص حاشية الطحطاوي على مراقي الف) 2 (
  . ٣/٢١فتاوى ورسائل مساحته ) 3 (
  . ١/٤٢٩زاد املعاد : ينظر) 4 (



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

١٦٥  

  . يسن االعتماد على السيف مطلقا كالقوس وحنومها: القول الثاين
   .)٣( واحلنابلة )٢( والشافعية )١(وذا قال املالكية 

يسن االعتماد على السيف يف البالد اليت فتحت عنوة دون البالد اليت : القول الثالث
  . فتحت صلحا

  . )٤(وذا قال احلنفية 
  : األدلة

  : دليل صاحب القول األول
  . )٥( لذلك استدل بعدم فعل النيب 

  : دليل أصحاب القول الثاين
ين فتح به، وقام به، وهلذا يسن أن أن يف االعتماد على السيف إشارة إىل أن هذا الد
  . )٦(يكون ذلك يف يده اليسرى كعادة من يريد اجلهاد به 

  : ناقشه ابن القيم بأنه جهل قبيح من وجهني: مناقشة هذا الدليل
  .  توكأ على العصا والقوسأن احملفوظ أنه : الوجه األول
 الضالل والشرك، أن الدين قام بالوحي، وأما السيف فلمحق أهل: الوجه الثاين

  . )٧( اليت كان خيطب فيها إمنا فُتحت بالقرآن، ومل تفتح بالسيف ومدينة النيب 
  : أدلة أصحاب القول الثالث

                                         
  . ١/٣٠٧ ، والفواكه الدواين ١/١٨١الشرح الصغري : ينظر) 1 (
  . ١/٢٩٠ ، ومغين احملتاج ٢/٣٢ ، وروضة الطالبني ٤/٥٢٨اموع : ينظر) 2 (
 ، وكشاف ٢/٣٩٧ ، واإلنصاف ٢/١١٩، والفروع  ٣/١٧٩ ، واملغين ١/٥٢اهلداية أليب اخلطاب : ينظر) 3 (

  . ٢/٣٦القناع 
  ). ٣٣٤(، وحاشية الطحطاوي عليه ص ) ١٠٣(مراقي الفالح : ينظر) 4 (
  . ١/٤٢٩زاد املعاد : ينظر) 5 (
  . ٢/٣٦ ، وكشاف القناع ٢/١٦٣ ، واملبدع ١/٢٩٠مغين احملتاج : ينظر) 6 (
  . ٣/٢١ائل مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم  ، وفتاوى ورس١/١٩٠زاد املعاد : ينظر) 7 (



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

١٦٦  

  : استدلوا على سنية االعتماد على السيف يف البالد اليت فتحت عنوة مبا يلي
ِتحت بالسيف، أن اخلطيب إذا اعتمد على السيف يف هذه البالد فإنه يري أهلها أا فُ

وأم إذا رجعوا عن اإلسالم فذلك باٍق بأيدي املسلمني، يقاتلوم به حىت يرجعوا إىل 
  . )١(اإلسالم 

يناقش بالوجه الثاين من مناقشة دليل القول السابق من أن : مناقشه هذا الدليل
رضه اإلسالم انتشر بالوحي، وبقاؤهم على اإلسالم يكون بنشر اإلسالم بينهم، ال بف

  . عليهم حبد السيف
وأما قوهلم بعدم مشروعية االعتماد على السيف يف البالد اليت فتحت صلحا فالظاهر 

  . أم يستدلون مبا استدل به صاحب القول األول
  : الترجيح

 هو القول األول الذي قال به ابن - واهللا أعلم بالصواب -الراجح يف هذه املسألة 
م مشروعية اعتماد اخلطيب يف اجلمعة على السيف؛ لقوة ، وهو عد- رمحه اهللا -القيم 

  . دليله، وعدم قيام الدليل على سنيته
 حيثما قال بعد - رمحه اهللا -وهو ما اختاره مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ 

  . )٢(... " وأما السيف فليس مبشروع: "... الكالم على سنية االعتماد على القوس والعصا
  لثانيةاملسألة ا

  اليد اليت ميسك ا اخلطيب القوس، أو العصا، أو حنومها
اختلف القائلون بسنية اعتماد اخلطيب على قوس، أو عصا، أو حنومها أثناء خطبة 

  : اجلمعة يف اليد اليت ميسك ا ذلك، على ثالثة أقوال
  .  ميسكه مبا شاء من يديه، واألخرى حبرف املنرب أو يرسلها:القول األول

                                         
  ). ١٠٣(مراقي الفالح ص ) 1 (
  . ٣/٢١فتاوى ورسائل مساحته ) 2 (



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

١٦٧  

  . )١(ا هو املشهور من املذاهب عند احلنابلة وهذ
  .  ميسكه بيسراه، واألخرى حبرف املنرب:القول الثاين

  . )٣( وهو توجيه لصاحب الفروع من احلنابلة )٢(وذا قال الشافعية 
  .  ميسكه بيمناه:القول الثالث

  . )٤(وذا قال املالكية 
والظاهر أم يستدلون بعدم ورود  مل أطلع على دليل ألصحاب القول األول، :األدله

  . ما يدل على التحديد، فيبقى اخليار يف ذلك للخطيب؛ ألنه أعرف مبا يناسبه ويمكِّنه
   :دليل أصحاب القول الثاين

ما تقدم يف الفرع الثاين من املسألة السابقة بالنسبة لالعتماد على السيف من أن 
بالسيف، فيسن أن يكون يف اليد اليسرى كعادة االعتماد عليه إشارة إىل أن هذا الدين قام 

  . )٥(من يريد اجلهاد 
  . وقد سبق هناك مناقشة ذلك

  . ومل أطلع على دليل هلم بالنسبة للقوس والعصا وحنومها
   :دليل أصحاب القول الثالث

مل أطلع على دليل صريح هلم، ولكن ظاهر كالمهم االستداليل على ذلك بأن من 
 على القوس والعصا وحنومها االبتعاد عن العبث باللحية وحنوها أثناء احلكم يف االعتماد

  . )٦(اخلطبة، والغالب استخدام اليد اليمىن يف ذلك 
 يناقش بأن ما ذكروه غري منضبط، فقد حيصل العبث باليسار، بل :مناقشة هذا الدليل

                                         
  . ٢/٣٦ ، وكشاف القناع ٢/١٦٣ ، واملبدع ٢/٣٩٧ ، واإلنصاف ٢/١١٩الفروع : ينظر) 1 (
  . ١/٢٩٠ ، ومغين احملتاج ٢/٣٢ ، وروضة الطالبني ٤/٥٢٨اموع : ينظر) 2 (
  . ٢/١١٩فروع ال) 3 (
  . ١/٣٠٧الفواكه الدواين : ينظر) 4 (
  . ١/٢٩٠مغين احملتاج : ينظر) 5 (
  . ١/٣٠٧الفواكه الدواين : ينظر) 6 (



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

١٦٨  

  . إن من الناس من يكون عمله باليسار أكثر وأجود من اليمني
   :الترجيح

املتأمل هلذه املسألة جيد أنه ليس فيها أدلة واضحة وصرحية، وهلذا فالذي يظهر 
  .  هو القول األول، وهو التخيري؛ ملا ذكرت- واهللا أعلم بالصواب -رجحانه فيها 

  املسألة الثالثة
  ما يفعل اخلطيب بيديه إذا مل يعتمد على شيء

عصا أو حنومها كما تقدم فقال إذا مل يعتمد اخلطيب أثناء خطبة اجلمعة على قوس أو 
  .  له أن ميسك يده الشمال بيده اليمني، أو يرسلهما)٢( واحلنابلة )١(الشافعية 

   :الدليل
أن الغرض هو اخلشوع أثناء اخلطبة، وعدم العبث، فما يرى اخلطيب أنه حيقق له ذلك 

  . )٣(من اإلمساك أو اإلرسال يفعله 

                                         
  . ١/٢٩٠ ، ومغين احملتاج ٢/٣٢ ، وروضة الطالبني ٤/٥٢٨ ، واموع ٣/٥٤احلاوي : ينظر) 1 (
   ٢/٣٦ ، وكشاف القناع ٢/١٦٣ ، واملبدع ٢/٣٩٧ ، واإلنصاف ٢/١١٩ ، والفروع ٣/٢٨٠املغين : ينظر) 2 (
  . ٤/٥٢٨ واموع ٢/٣٢روضة الطالبني : ينظر) 3 (



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

١٦٩  

  املطلب العاشر
   على القدر الواجب رفع الصوت ا زيادة

تقدم يف الشروط الكالم على اجلهر خبطبة اجلمعة، وبقي الكالم على رفع الصوت ا 
  . زيادة على اجلهر وهو املقصود بالبحث يف هذه املسألة

 )٣( والشافعية )٢( واملالكية )١( احلنفية -وقد ذهب أصحاب املذاهب األربعة 
طبة زيادة على القدر الواجب، وحسب الطاقة  إىل أن رفع الصوت باخل-  )٤(واحلنابلة 

  .  اخلطبةسنة من سنن
   :األدلة

  : استدلوا بأدلة من السنة، واملعقول
   :من السنة: أوال
 إذا خطب امحرت  كان رسول اهللا {:  قال ما رواه جابر بن عبد اهللا -١

صبحكم ومساكم، : عيناه، وعال صوته، واشتد غضبه حىت كأنه منذر جيش يقول
أما بعد، : بعثت أنا والساعة كهاتني، ويقرن بني إصبعيه السبابة والوسطى، ويقول: ويقول

فِإن خري احلديث كتاب اهللا، وخري اهلدي هدي حممد، وشر األمور حمدثاا، كل بدعة 
أنا أوىل بكل مؤمن من نفسه، من ترك ماال فألهله، ومن ترك دين أو : قولضاللة، مث ي

  . )٦( }  فإيلَّ وعلي)٥(ضياعا 

يستدل به على أنه يستحب للخطيب أن يفخم أمر اخلطبة، ويرفع : " قال النووي
                                         

  ). ١٠٣( ، ومراقي الفالح ، ص ١/١٤٧الفتاوى اهلندية : ينظر) 1 (
  . ١/١٨١ ، والشرح الصغري وبلغة السالك معه ٢/١٧٢مواهب اجلليل ، والتاج واإلكليل امشه : ينظر) 2 (
  . ٦/١٥٦ ، وشرح النووي على صحيح مسلم ٤/٥٢٨ ، واموع ٣/٥٥ ، واحلاوي ١/٢٣٠م األ: ينظر) 3 (
   ٢/٣٦ ، وكشاف القناع ٢/١٦٣ ، واملبدع ٢/٣٩٧ ، واإلنصاف ٢/١١٩ ، والفروع ٣/١٧٨املغين : ينظر) 4 (
در ضاع يضيع ضياعا، أصله مص:  العيال ، قال ابن قتيبة- بفتح الضاد -الضياع : قال أهل اللغة: قال النووي) 5 (

  ). ٦/١٥٥شرح صحيح مسلم : ينظر. (املراد من ترك أطفاال وعياال ذوي ضياع، فأوقع املصدر موضع االسم
  ). ٨٦٧( ، احلديث رقم ٢/٥٩٢ باب ختفيف الصالة واخلطبة -أخرجه مسلم يف صحيحه يف كتاب اجلمعة ) 6 (



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

١٧٠  

  . )١(" صوته، وجيزل كالمه 
:  ولـ خيطب يقمسعت رسول اهللا :  قال ما رواه النعمان بن بشري - ٢

أنذركم النار، أنذركم النار، حىت لو أن رجال كان بالسوق لسمعه من مقامي  {

  . )٣( )٢( } حىت وقعت مخيصة كانت على عاتقه عند رجليه: هذا، قال

على بعض ألفاظ اخلطبة، ورفع الصوت فيها داللته : "  قال يف إعالء السنن
  . )٤(" ظاهرة 
   :من املعقول: ثانيا

  . )٥(أن رفع الصوت باخلطبة أبلغ يف إعالم الناس، فيتحقق املقصود ا 
 ومع ما سبق من سنية اجلهر باخلطبة زيادة عن القدر الواجب إال أن ذلك تيسر يف -

وجود مكربات الصوت، فما على اخلطيب  مث بفضل - تعاىل -وقتنا احلاضر بفضل اهللا 
  . لتطبيق هذه السنة إال االعتناء ذه األجهزة ومراعاة وضعها عند اإللقاء

                                         
  . ١٥٦ - ٦/١٥٥شرح صحيح مسلم ) 1 (
  ). ٢٨١٢( ، الدارمي الرقاق )٤/٢٧٢(أمحد ) 2 (
 باب رفع الصوت باخلطبة - ، والبيهقي يف كتاب اجلمعة ٢٧٢ ، ٤/٢٦٨أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده ) 3 (

  ". ورواه أمحد ورجاله رجال الصحيح : "  وقال١٨٨ - ٢/١٨٧وذكره اهليثمي يف جممع الزوائد . ٣/٢٠٧
  . ٨/٥٧إعالء السنن ) 4 (
  . ٢/٣٦ ، وكشاف القناع ٤/٥٢٦ اموع املهذب مع: ينظر) 5 (



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

١٧١  

  املطلب احلادي عشر 
  اجللسة بني اخلطبتني

  : وفيه مسألتان
  .  حكم اجللوس بني اخلطبتني:املسألة األوىل
  .  مقدار هذا اجللوس:املسألة الثانية

  املسألة األوىل
   اجللوس بني اخلطبنتحكم

اختلف الفقهاء يف حكم جلوس اخلطيب بني اخلطبتني األوىل والثانية، وذلك على 
  : قولني

  .  أن اجللوس بني اخلطبتني سنة:القول األول
: "  لكن قال عنه النووي)٣( وهو وجه عند الشافعية )٢( واملالكية )١(وذا قال احلنفية 

ة املشهورة عن اإلمام أمحد، والصحيح من املذهب عند  وهو الرواي)٤(" وهو شاذ ومردود 
  . )٥(أصحابه، وعليه مجهورهم، وقطع به كثري منهم 

  .  أن اجللوس بني اخلطبتني شرط لصحتهما:القول الثاين
 ورواية عن اإلمام أمحد، )٦(وهو الوجه الصحيح واملشهور عند الشافعية 

                                         
 ، ١/٢٢٠ ، وتبيني احلقائق ١/٢٦٣ ، وبدائع الصنائع ١/٨٣ ، واهلداية للمرغيناين ٢/٢٦املبسوط : ينظر) 1 (

  . ١/١٤٧والفتاوى اهلندية 
 ٢/١٧١ ، ومواهب اجلليل والتاج واإلكليل امشه ١/٢٥١ ، والكايف البن عبد الرب ١/١٣٣اإلشراف : ينظر) 2 (

  . ١/٣٠٧، والفواكه الدواين 
  . ٢/٢٧ ، وروضة الطالبني ٤/٥١٥اموع : ينظر) 3 (
  . ٢/٢٧ ، وروضة الطالبني ٤/٥١٥اموع : ينظر) 4 (
 ، ٣/١٧٦ ، واملغين ٢/١٧٦ ، وشرح الزركشي ١/٢٣٥ ، والتمام ١/٥٢اهلداية أليب اخلطاب : ينظر) 5 (

  . ٢/٣٩٧ ، واإلنصاف ١/١٥١ ، واحملرر ١١٩ - ٢/١١٨والفروع 
 ، وروضة الطالبني ٤/٥١٤ ، واموع ٢/٢٧٦ ، وحلية العلماء ١/٦٤ ، والوجيز ١/١٩٩األم : ينظر) 6 (

  . ١/٢٨٧ ، ومغين احملتاج ٢/٢٧



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

١٧٢  

  . )١(واختارها بعض أصحابه 
   :األدلة

   :اب القول األولأدلة أصح
  : استدلوا بأدلة من الكتاب، والسنة، وآثار الصحابة، واملعقول

   :من الكتاب: أوال
  { - سبحانه وتعاىل -قول اهللا            

                      { ٢( اآلية( .  

 أمر بالذكر مطلقا عن قيد اجللسة بني اخلطبتني، فال - تعاىل - أن اهللا :وجه الداللة
ولكن جتعل شرطا خبرب الواحد؛ ألنه يصري ناسخا حلكم الكتاب، وال يصلح ناسخا له 

إن قدر ما ثبت بالكتاب يكون فرضا، وما ثبت خبرب الواحد : يصلح مكمال له، فيقال
  . )٣(يكون سنة عمال ما بقدر اإلمكان 

  :  يناقش من وجهني:مناقشة هذا االستدالل
 أن االستدالل باإلطالق له نصيب من القوة، لكن بناء على أن خرب :الوجه األول

  . ب الذي هو رأي احلنفية فيه نظر، وهو قول مرجوحالواحد ال يكون ناسخا للكتا
  .  أنه ليس فيه نسخ، وإمنا هو تقييد ملطلق، واهللا أعلم:الوجه الثاين

   :من السنة: ثانيا
قائما، وجيلس بني اخلطبتني،  خيطب كان  {:  قال ما رواه جابر بن مسرة -١

                                         
 ، واملبدع ٢/١١٩ ، والفروع ٢/١٧٧ ، وشرح الزركشي ١/٢٣٥ومنهم أبو بكر النجاد ، ينظر التمام ) 1 (

  . ٢/٣٩٧ ، واإلنصاف ٢/١٦٢
  ). ٩(سورة اجلمعة ، جزء من اآلية رقم ) 2 (
  . ١/٢٦٣بدائع الصنائع : ينظر) 3 (



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

١٧٣  

  . )٢( )١( } ويقرأ آيات، ويذكّر الناس

  . )٤( احلديث )٣( } مث يقعد قعدة ال يتكلم {: ويف رواية

 خيطب كان رسول اهللا  {:  قال ما رواه عبد اهللا بن عمر - ٢

ني يقطع بينهما   . )٦( )٥( } خطبت

 خيطب قائما، مث يقعد، مث يقوم، كما تفعلون كان النيب  {:  ةـويف رواي

  . )٨( )٧( } اآلن

  . وكالمها واضح الداللة
  : - رضي اهللا عنهم -ابة من آثار الصح: ثالثا
  . )٩( أنه خطب فلم جيلس حىت فرغ  ما روي عن علي بن أيب طالب -١

  .  ترك اجللسة بني اخلطبتني، ولو كانت شرطا ملا تركها أن عليا :وجه الداللة
  . )١( يناقش بأنه متكلم يف سنده كما تقدم عند خترجيه :مناقشة هذا الدليل

                                         
، ابن ماجه إقامة الصالة ) ١٠٩٣(، أبو داود الصالة ) ١٤١٨(، النسائي اجلمعة ) ٨٦٢(مسلم اجلمعة ) 1 (

  ). ١٥٥٩(، الدارمي الصالة ) ٥/١٠٠(، أمحد ) ١١٠٦(والسنة فيها 
  ). ١٤٥(تقدم خترجيه ص ) 2 (
، ابن ماجه إقامة الصالة ) ١٠٩٣(، أبو داود الصالة ) ١٤١٧(، النسائي اجلمعة ) ٨٦٢(مسلم اجلمعة ) 3 (

  ). ١٥٥٩(، الدارمي الصالة ) ٥/٩٧(، أمحد ) ١١٠٦(والسنة فيها 
ال وغريه وق) ١٠٩٥( احلديث رقم ١/٢٨٦أخرجها أبو داود يف سننه يف كتاب الصالة ، باب اخلطبة قائما ) 4 (

  ". وسندها جيد : " ٢/٧١األلباين يف إرواء الغليل 
، أبو ) ١٤١٦(، النسائي اجلمعة ) ٥٠٦(، الترمذي اجلمعة ) ٨٦١(، مسلم اجلمعة ) ٨٨٦(البخاري اجلمعة ) 5 (

  ). ١٥٥٨(، الدارمي الصالة ) ٢/٩٨(، أمحد ) ١٠٩٢(داود الصالة 
  . ١/٢٢٣اب القعدة بني اخلطبتني يوم اجلمعة  ب-أخرجها البخاري يف صحيحه يف كتاب اجلمعة ) 6 (
، أبو ) ١٤١٦(، النسائي اجلمعة ) ٥٠٦(، الترمذي اجلمعة ) ٨٦١(، مسلم اجلمعة ) ٨٧٨(البخاري اجلمعة ) 7 (

  ). ١٥٥٨(، الدارمي الصالة ) ٢/٩٨(، أمحد ) ١٠٩٢(داود الصالة 
  ). ٣١(تقدم خترجيها ص ) 8 (
  ). ٤٢(تقدم خترجيه ص ) 9 (



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

١٧٤  

  . )٢( أنه خطب فلم جيلس بني اخلطبتني بة  ما روي عن املغرية بن شع-٢
  . كالذي قبلهووجه الداللة 

 وإن ثبت )٣( يناقش بأنه مل يتحقق ثبوته كما تقدم عند خترجيه :مناقشة هذا الدليل
  . فهو فعل صحايب، وهو خمتلف يف االحتجاج به

  أنه كان خيطب خطبة- رضي اهللا عنهما - بن عباس )٤( ما روي عن عبد اهللا -٣
  . )٥( جعلها خطبتني وقعد بينهما - أي أسن -واحدة، فلما ثقل 
 كان ال جيلس، فلما أسن جلس، - رضي اهللا عنهما - أن ابن عباس :وجه الداللة

  . )٦(فهذا دليل على أن اجللسة لالستراحة وليست بشرط للخطبة 
ده، وعلى  يناقش بأنه مل يتحقق يل ثبوته؛ لعدم االطالع على سن:مناقشة هذا الدليل

  . تقدير ثبوته فهو فعل صحايب، وهو خمتلف يف االحتجاج به
   :من املعقول: رابعا
 أن اجللسة بني اخلطبتني جلسة ليس هلا ذكر مشروع، فلم تكن واجبة، كاجللسة -١

  . )٧(األوىل أي قبل اخلطبة 
 أن اخلطبتني ذكران يتقدمان الصالة، فلم يكن اجللوس بينهما شرطا، كاألذان -٢

                                                                                                                     
  ). ٤٢(ص ) 1 (
  ). ٤٣(تقدم خترجيه ص ) 2 (
  ). ٤٣(ص ) 3 (
هو عبد اهللا بن عباس بن عبد املطلب بن هاشم ، ابن عم رسول اهللا ولد قبل اهلجرة بثالث سنني ، ودعا له ) 4 (

 ٦٨، واله علي على البصرة ، وتويف سنة " حرب األمة " النيب بالفقه يف الدين وتعليمه التأويل ، فكان يسمى 
  ). ٤/٩٠ ، واإلصابة ٣/١٩٢أسد الغابة : ينظر. (هـ

 مستدال به هلذا القول ، ومل يعزه لشيء من كتب السنة ١/٢٦٣هكذا ذكره الكاساين يف بدائع الصنائع ) 5 (
 حديثا ومل يعزه أيضا ، ومل أطلع عليه ١/٢٣٥واآلثار ، ومل أطلع عليه فيما بني يدي منها ، وذكره يف التمام 

  .  من كتب السنة ذا اللفظفيما بني يدي
  . ١/٢٦٣بدائع الصنائع : ينظر) 6 (
  . ٢/١٦٢ ، واملبدع ٣/١٧٦املغين : ينظر) 7 (



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

١٧٥  

  . )١(واإلقامة 
 أن اجللسة بني اخلطبتني قعود على املنرب قبل خطبته، فلم تكن شرطا كاجللسة -٣
  . )٢(األوىل 
 أن الغرض ذه اجللسة الفصل بني اخلطبتني واإلعالم بالفراغ من األوىل، وذلك -٤

  . )٣( } اذكروا اهللا يذكركم {: ال يوجب كونه شرطا كقوله

وعظ والتذكري، وهو يتحقق بدون هذه اجللسة، فال  الغرض من اخلطبة هو ال-٥
  . )٤(تكون شرطا 

   :دليل أصحاب القول الثاين
  : استدلوا بأدلة من السنة، واملعقول

   :من السنة: أوال
 صلُّوا كَما {:  قال- صلى عليه وسلم - أن النيب ما رواه مالك بن احلويرث 

  . )٦( )٥( } رأَيتموِني أُصلِّي

 أمر بالصالة كما صلى، وقد جلس بني اخلطبتني يف اجلمعة  أن النيب :وجه الداللة
 - رضي اهللا عنهم -وواظب على ذلك كما يف حديثي جابر بن مسرة وعبد اهللا بن عمر 

  . )٧(كما تقدم يف أدلة القول األول، فيجب أن نفعل كما فعل 

                                         
  . ٣٣٠ - ١/٣٢٩ ، ورؤوس املسائل اخلالفية للعكربي ١/١٣٣اإلشراف : ينظر) 1 (
  . ١/١٣٣اإلشراف : ينظر) 2 (
  . املرجع السابق) 3 (
  . ٢/١٧٦شرح الزركشي ) 4 (
، النسائي ) ٢٠٥(، الترمذي الصالة ) ٦٧٤(، مسلم املساجد ومواضع الصالة ) ٦٠٥(اري األذان البخ) 5 (

  ). ١٢٥٣(، الدارمي الصالة ) ٥/٥٣(، أمحد ) ٩٧٩(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ) ٦٣٥(األذان 
 ، وابن حجر يف فتح ٦/١٥٠، وممن استدلوا به هلذا القول النووي يف شرح مسلم ) ٣٢(تقدم خترجيه ص ) 6 (

  . ٢/٤٠٦الباري 
  . ٢/٤٠٦فتح الباري : ينظر) 7 (



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

١٧٦  

  :  يناقش من ثالثة وجوه:الدليلمناقشة هذا 
  .  أن خطبة اجلمعة ليست جزءا من الصالة كما تقدم أكثر من مرة:الوجه األول
 على تقدير التسليم بأا من الصالة فإن هذا احلديث ال يدل على :الوجه الثاين

  .  يف الصالة، فإن من أفعاله ما هو سنة باتفاقوجوب كل ما فعل النيب 
 قد واظب على إذا كانت املواظبة تدل على الشرطية فإن النيب : الوجه الثالث

 ال يقولون بذلك كما -  أي الشافعية -بشرطيتها، وهم   اجللسة األوىل، فيلزم القول
  . )١(سيأيت 

أجيب عنه بأن جل الروايات عن ابن عمر ليس فيها : اإلجابة عن هذا الوجه
لم تثبت املواظبة عليها خبالف اليت بني اجللسة األوىل، وإمنا وردت يف رواية ضعيفة، ف

  . )٢(اخلطبتني 
 رضي - كما يف حديث ابن عمر، وجابر بن مسرة وأما ما استدلوا به من مواظبته 

 فإنه جمرد فعل، والفعل ارد ال يدل على الوجوب، بل على االستحباب، -اهللا عنهم 
  . واهللا أعلم
   :من املعقول: ثانيا

  . )٣(اجلمعة، فوجب فيها القيام والقعود، كالصالة أن اخلطبة أحد فرضي 
 يناقش بأنه ال يلزم من التماثل يف احلكم املماثلة يف األفعال وإال :مناقشة هذا الدليل

  . لزم القول بوجوب الركوع والسجود وغريمها من أركان الصالة يف اخلطبة
وىل حال األذان؛  بناء على هذا القول بوجوب األ- أي الشافعية -كما أنه يلزمكم 

  . ألا قعود بعد دخول اإلمام للخطبة
  

                                         
  . املرجع السابق) 1 (
  . املرجع السابق) 2 (
  . ٤/٥١٤املهذب مع اموع : ينظر) 3 (



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

١٧٧  

   :الترجيح
 هو القول األول القائل - واهللا أعلم بالصواب -الذي يظهر رجحانه يف هذه املسألة 

  . بأن اجللسة بني اخلطبتني سنة؛ لقوة ما استدلوا به، وعدم قيام الدليل على الشرطية
  طبتني املسألة الثانية مقدار اجللسة بني اخل

  املسألة الثانية 
  مقدار اجللسة بني اخلطبتني 

اختلف الفقهاء يف مقدار اجللسة بني اخلطبتني سواء من قال بسنيتها ومن قال 
  :  وذلك على أربعة أقوال- بعد اتفاقهم على أا خفيفة -بشرطيتها 

  .  أا بقدر قراءة سورة اإلخالص:القول األول
  . )٣( ومجاعة من احلنابلة )٢( وبه قال الشافعية )١(وذا قال بعض املالكية 

  .  أا بقدر قراءة ثالث آيات:القول الثاين
  . )٤(وهذا هو ظاهر الرواية عند احلنفية 

 أا بقدر متكن اخلطيب يف موضع جلوسه واستقرار كل عضو منه يف :القول الثالث
  . موضعه

  . )٥(ذا قال بعض احلنفية 
  . قدر اجللسة بني السجدتني أا ب:القول الرابع

  . )١(وذا قال بعض املالكية 

                                         
  . ١٧٢ - ٢/١٧١ ، ومواهب اجلليل ١/١٨٠ ، وبلغة السالك ١/٢٥٠الكايف البن عبد الرب : ينظر) 1 (
قدر الواجب منه ، ففي وجه أنه بقدر الطمأنينة ، وهذا هو الصحيح واملشهور عندهم ، ولكنهم اختلفوا يف ) 2 (

 ٢/٣٢ ، وروضة الطالبني ٥١٥ - ٤/٥١٤اموع : ينظر. يشترط كونه قدر سورة االخالص: والوجه الثاين
  . ١/٢٩٠، ومغين احملتاج 

  . ٢/٣٦اف القناع  ، وكش٢/١٦٣ ، واملبدع ٢/٣٩٧ ، واإلنصاف ٢/١١٩الفروع : ينظر) 3 (
  . ١/١٦٨، وجممع األر والدر املنتقى امش ) ١٠٣( ، ومراقي الفالح ص ١/١٤٧الفتاوى اهلندية : ينظر) 4 (
  . املراجع السابقة: ينظر) 5 (



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

١٧٨  

وهذه األقوال مل أطلع على أدلة هلا فيما بني يدي من كتب أصحاا، وليس يف 
 أا - واهللا أعلم -األحاديث الواردة فيها واليت تقدمت يف املطالب السابقة هلا، والظاهر 

نه ال تقدير هلا، بل حبسب اجتهاد جلسة خفيفة لالستراحة والفصل بني اخلطبتني، وأ
اخلطيب فيها، ولذلك مل يقدرها أكثر الفقهاء يف كتبهم وخاصة احلنابلة بل يقتصرون على 

  :  ومما يؤيد عدم التقدير ما يلي)٢(قوهلم بأا جلسة خفيفة 
 رضي - عدم تقديرها يف األحاديث الصحيحة كحديثي ابن عمر وجابر بن مسرة -١

  . -اهللا عنهم 
 أن يف تقديرها حرجا ومشقة على اإلمام، حيث سيقوم فيها حبساب املقدر، إما -٢

  . بقراءة سورة اإلخالص، أو ثالث آيات، أو الذكر بني السجدتني
 أن التقدير ينايف أصل مشروعيتها، حيث إا مشروعة لالستراحة والفصل، -٣

  . وحساب املقدار يشغل عن ذلك

                                                                                                                     
  . ٢/١٧١ ، ومواهب اجلليل ١/٣٠٧الفواكه الدواين : ينظر) 1 (
  .  ، وغريمها٣/١٧٦ املغين  ، وابن قدامة يف١/٥٢ومنهم أبو اخلطاب يف اهلداية ) 2 (



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

١٧٩  

  املبحث الثاين 
  ة اجلمعةالسنن يف خطب

  :يسن يف خطبة اجلمعة عدد من السنن تتمثل يف ستة مطالب هي
  . تقصريها: املطلب األول 

  . أن تكون فصيحة بليغة مؤثرة مرتبة: املطلب الثاين
  . فيها) ق(قراءة سورة : املطلب الثالث
  . الدعاء للمسلمني يف اخلطبة الثانية: املطلب الرابع

  . ور املسلمني يف اخلطبة الثانيةالدعاء لوالة أم: املطلب اخلامس
  . ختم اخلطبة الثانية باالستغفار: املطلب السادس



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

١٨٠  

  املطلب األول 
  تقصري خطبة اجلمعة

  : وفيه مسألتان
  . تقصري اخلطبتني معا: املسألة األوىل
  . تقصري الثانية أكثر من األوىل: املسألة الثانية

  املسألة األوىل
  تقصري اخلطبتني معا

 )٤( واحلنابلة )٣( والشافعية )٢( واملالكية )١( احلنفية -املذاهب األربعة ذهب أصحاب 
 إىل أن يسن للخطيب يف اجلمعة تقصري اخلطبتني بقدر ال حيصل به اإلخالل بأركاا، -

ويفوت به املقصود منها حسب ما يراه أصحاب كل مذهب يف ذلك كما تقدم عند 
  . الكالم على األركان

  . )٥(" يكون قصرها معتدال، وال يبالغ حبيث ميحقها و: " قال النووي
  : األدلة

  : استدلوا بأدلة من السنة، وآثار الصحابة، واملعقول
  : من السنة: أوال
يا أبا اليقظان لقد :  أنه خطب فأوجز، فقيل له ما روي عن عمار بن ياسر -١

                                         
 ، ومراقي الفالح ص ١/١٦٨ ، وجممع األر ١/١٤٧ ، والفتاوى اهلندية ١/٢٦٣بدائع الصنائع : ينظر) 1 (

  . ، وقد حدد بعضهم ذلك بقدر سورة من طوال املفصل) ١٠٣(
، والتاج واإلكليل  ١٨١ - ١/١٨٠، والشرح الصغري وبلغة السالك معه ) ٨٦(القوانني الفقهية ص : ينظر) 2 (

  . ٢/١٦٦امش املواهب 
  . ١/٢٨٩ ، ومغين احملتاج ٢/٣٢ ، وروضة الطالبني ٥٢٩ - ٤/٥٢٨ ، واموع ١/٦٤الوجيز : ينظر) 3 (
 ، واإلنصاف ١/١٥١ ، واحملرر ٢/١١٩ ، والفروع ٣/١٧٩ ، واملغين ١/٥٢اهلداية أليب اخلطاب : ينظر) 4 (

  . ٢/٣٦ ، وكشاف القناع ٢/٣٩٧
  . ٤/٥٢٩اموع ) 5( 



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

١٨١  

إن طول  {: يقول إين مسعت رسول اهللا : أبلغت وأوجزت، فلو كنت تنفست، فقال

صالة الرجل وقصر خطبته مِئنةٌ من فقهه، فأطيلوا الصالة، واقصروا اخلطبة، وِإن من البيان 
  . )٢( )١( } لسحرا

  . )٤( )٣( }  بإقصار اخلطبأمرنا رسول اهللا  {: ويف رواية

 فكانت كنت أصلي مع رسول اهللا  {:  قال ما رواه جابر بن مسرة -٢

  . )٦( )٥( } صالته قصدا، وخطبته قصدا

منا هي كان رسول اهللا  {: ويف رواية ملوعظة يوم اجلمعة، إ  ال يطيل ا

  . )٨( )٧( } كلمات يسريات

وفيه أن الوعظ يف اخلطبة مشروع، وأن إقصار اخلطبة أوىل من : " قال يف نيل األوطار
  . )٩(" إطالتها 

                                         
  ). ١٥٥٦(، الدارمي الصالة ) ٤/٢٦٣(، أمحد ) ٨٦٩(مسلم اجلمعة ) 1 (
  . من صحيح مسلم) ١١٩(تقدم خترجيه ص ) 2 (
  ). ١١٠٦(أبو داود الصالة ) 3 (
، ) ١١٠٦( ، احلديث رقم ١/٢٨٩ باب إقصار اخلطب -أخرجها أبو داود يف سننه يف كتاب الصالة ) 4 (

 ، ٣/٣٠٨ باب ما يستحب من القصد يف الكالم وترك التطويل -سننه الكربى يف كتاب اجلمعة والبيهقي يف 
  ". بسند حسن يف املتابعات والشواهد : " ٣/٧٩وقال األلباين يف إرواء الغليل 

، أبو داود الصالة ) ١٥٨٢(، النسائي صالة العيدين ) ٥٠٧(، الترمذي اجلمعة ) ٨٦٦(مسلم اجلمعة ) 5 (
  ). ١٥٥٧(، الدارمي الصالة ) ٥/٩٨(، أمحد ) ١١٠٦(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ) ١١٠١(

  . من صحيح مسلم) ١١٣(تقدم خترجيه ص ) 6 (
، أمحد ) ١١٠٦(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ) ١١٠٧(، أبو داود الصالة ) ٥٠٧(الترمذي اجلمعة ) 7 (

)٥/١٠٠ .(  
، وقال ) ١١٠٧( ، احلديث رقم ١/٢٨٩ باب إقصار اخلطب - سننه يف كتاب الصالة أخرجها أبو داود يف) 8 (

  ". رجال إسناده ثقات : " ٣/٢٦٦يف نيل األوطار 
  . ٣/٢٦٦نيل األوطار ) 9 (



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

١٨٢  

يب أوىف )١(بد اهللا  ما رواه ع- ٣  كان رسول اهللا  {:  قال بن أ

  . )٣( )٢( } يطيل الصالة، ويقصر اخلطبة

فيها مشروعية إقصار اخلطبة، : " قال يف نيل األوطار بعد ذكر هذه األحاديث الثالثة
  . )٤(" وال خالف يف ذلك 

  .  وفعلهه هي أبرز وأصح األحاديث الواردة يف تقصري اخلطبة من قوله هذ
  :- رضي اهللا عنهم -من آثار الصحابة : ثانيا
  .   تقدم يف احلديث األول فعل عمار-١
إن قصر اخلطبة وطول الصالة : "  أنه قال ما روي عن عبد اهللا بن مسعود -٢

  . )٥(" مِئنةٌ من فقه الرجل 
  : املعقولمن : ثالثا

  . )٦(أن إطالة اخلطبة تؤدي إىل ملل الناس، فيسن تقصريها حىت ال حيصل ذلك 
 مل ومع هذه األدلة على سنية تقصري اخلطبة وخاصة األدلة من السنة إال أن النيب 

يكن مواظبا على هذا، وإمنا كان يفعله يف أكثر األحيان، وإذا مل يكن هناك حاجة 
وكان : " - رمحه اهللا - هناك حاجة أطال، قال ابن القيم تستدعي التطويل، فإن كان

                                         
هو عبد اهللا بن علقمة بن خالد بن احلارث األسلمي ، شهد احلديبية ، وبايع بيعة الرضوان ، وشهد خيرب وما ) 1 (

.  هـ٨٧:  ، وقيل٨٦مل يزل باملدينة حىت قبض رسول اهللا فتحول إىل الكوفة ، وتويف ا سنة بعدها ، و
  ). ٣/١٢١ ، وأسد الغابة ٤/٣٠١طبقات ابن سعد : ينظر(

  ). ٧٤(، الدارمي املقدمة ) ١٤١٤(النسائي اجلمعة ) 2 (
 ، احلديث ١٠٩ - ٣/١٠٨طبة  باب ما يستحب من تقصري اخل-أخرجه النسائي يف سننه يف كتاب اجلمعة ) 3 (

  ". إسناده صحيح : " قال العراقي يف شرح الترمذي: " ٣/٢٦٩، وقال يف نيل األوطار ) ١٤١٤(رقم 
  . ٣/٢٧٠نيل األوطار ) 4 (
 ، وقال األلباين يف ٢/١١٤ باب اخلطبة تطول أو تقصر -أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه يف كتاب الصلوات ) 5 (

، ووافقه، وذكره اهليثمي يف جمع "بإسناد صحيح: "وقال املنذري بعدما عزاه للطرباين ":٣/٧٩إرواء الغليل 
  . رواه البزار ، وروى الطرباين بعضه موقوفا يف الكبري ، ورجال املوقوف ثقات :  مرفوعا وقال٢/١٩٠الزوائد 

  . ٤/٥٢٨اموع : ينظر) 6 (



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

١٨٣  

يقصر خطبته أحيانا، ويطيلها أحيانا حبسب حاجة الناس، وكانت خطبته العارضة أطول 
  . )١(" من الراتبة 

  املسألة الثانية
  تقصري اخلطبة الثانية أكثر من األوىل

بة الثانية أقصر من ذكر بعض الفقهاء أن من السنن يف خطبيت اجلمعة أن تكون اخلط
  . األوىل

  . )٣( واحلنابلة )٢(وممن ذكر ذلك املالكية 
  : الدليل

القياس على اإلقامة مع األذان، فكما أن السنة يف األذان أن يكون شفعا واإلقامة وترا، 
  . )٤(فتكون اإلقامة أقصر، فكذلك خطبتا اجلمعة 

فالسنة أن تكون الثانية كما ميكن االستدالل لذلك بالقياس على ركعيت الصالة، 
 أن النيب  {  : بن أيب قتادة عن أبيه)٥(أقصر من األوىل؛ ملا جاء يف حديث عبد اهللا 

تني األخريني بأم الكتاب، كان يقرأ يف الظهر يف األوليني بأم الكتاب وسورتني، ويف الركع
ويسمعنا اآلية، ويطول يف الركعة األوىل ما ال يطول يف الركعة الثانية، وهكذا يف العصر، 

  . )٧( )٦( } وهكذا يف الصبح
                                         

  . ١/١٩١زاد املعاد ) 1 (
  . ٢/١٦٦ ، والتاج واإلكليل امش املواهب ١٨١ - ١/١٨٠وبلغة السالك معه الشرح الصغري : ينظر) 2 (
   ٢/٣٦، وكشاف القناع ٢/١٦٣، واملبدع ٢/٣٩٧، واإلنصاف ٢/١١٩ ، والفروع ٣/٣٠املستوعب : ينظر) 3 (
  . ٢/٣٦ ، وكشاف القناع ٢/١٦٣ ، واملبدع ٢/١١٩الفروع : ينظر) 4 (
نصاري ، السلمي ، املدين ، يكىن بأيب إبراهيم ، وثقه ابن سعد ، والنسائي ، وابن هو عبد اهللا بن أيب قتادة األ) 5 (

  ). ١/٤٤١ ، وتقريب التهذيب ٥/٣٦٠ذيب التهذيب : ينظر. ( هـ٩٥حبان ، وابن حجر ، وتويف سنة 
، ابن ) ٧٩٨(، أبو داود الصالة ) ٩٧٨(، النسائي االفتتاح ) ٤٥١(، مسلم الصالة ) ٧٤٣(البخاري األذان ) 6 (

  ). ١٢٩٣(، الدارمي الصالة ) ٥/٣٠٧(، أمحد ) ٨٢٩(ماجه إقامة الصالة والسنة فيها 
 ، ومسلم يف ١/١٨٩ باب يقرأ يف األخريني بفاحتة الكتاب -أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب األذان ) 7 (

  ). ١٥٥ ، ١٥٤( ، احلديثان ١/٣٣٣ باب القراءة يف الظهر والعصر -كتاب الصالة 



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

١٨٤  

  املطلب الثاين
  أن تكون اخلطبة فصيحة بليغة مؤثرة مرتبة

 يسن أن تكون اخلطبة فصيحة، بليغة، مؤثرة، مرتبة ذكر بعض الفقهاء صفات
للخطيب أن مييز ا خطبته، وأن يأخذها يف االعتبار عند إعداد اخلطبة وإلقائها، لتكون 
أكثر تأثريا وحتقيقًا للمقصود، منها ما ذكرت يف العنوان ومنها أيضا الترسل، والبيان، 

  . واإلعراب، واجتناب األلفاظ الغريبة، وعدم العجلة والتمطيط
  . )٢( واحلنابلة )١(ة وممن ذكر هذه الصفات الشافعي

وال شك أن غريهم من الفقهاء يوافقوم على ذلك وإن مل يصرحوا به، ولعل عدم 
  . التصريح به لكونه أمرا واضحا ومعلوما، واهللا أعلم

املقصود باخلطبة : " وما أجود ما قاله صاحب احلاوي يف هذا الشأن حيث قال
إيراد املعىن الصحيح، :  ثالثة أشياءاملوعظة، واِإلبالغ، ويقصد مبوعظته: شيئان

واختيار اللفظ الفصيح، واجتناب ما يقدح يف فهم السامع من متطيط الكالم 
ومده، أو العجلة فيه عن إبانة لفظه، أو ركب ما يستنكر من غريب الكالم 
وإعرابه، وال يطيل إطالة تضجر، وال يقصر تقصريا يبتر، ويعتمد يف كل زمان على 

  . )٣(" ال ما يليق باحل
  : األدلة

  : استدلوا بأدلة من السنة، وآثار الصحابة، واملعقول
  : من السنة: أوال
 ال يسرد كان رسول اهللا  {:  قالت- رضي اهللا عنها - ما روته عائشة -١

                                         
 ، ٢/٣١ ، وروضة الطالبني ٤/٥٢٨ ، واموع ١/٦٤ ، والوجيز ٣/٥٥ ، واحلاوي ١/٢٣٠األم : ينظر) 1 (

  . ١/٢٨٩ومغين احملتاج 
  . ٢/٣٦ ، وكشاف القناع ٣/١٨٠املغين : ينظر) 2 (
  . ٣/٥٥احلاوي ) 3 (



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

١٨٥  

، ويف  )١( } كالم كسردكم هذا، كان كالمه فصال بينا، حيفظه كل من مسعهال

  . )٣( )٢( } لكن كان إذا تكلم تكلم فصال، يبينه، حيفظه كل من مسعه...  {: لفظ

 كان يف كالم رسول اهللا  {:  قال ما رواه جابر بن عبد اهللا - ٢

  .  يف خطبة اجلمعة فعموم هذين احلديثني يشمل كالمه .)٥( )٤( } ترتيل أو ترسيل

  : - رضي اهللا عنهم -من آثار الصحابة : ثانيا
فهام احلاضرين، وما ال األثر الذي استدلوا به هنا هو يف جتنب الكالم البعيد عن أ

حدثوا الناس مبا يعرفون، أحتبون : "  قاليعرفونه، وهو ما روي عن علي بن أيب طالب 
  . )٦(" أن يكذَّب اهللا ورسوله 

  : من املعقول: ثالثا
أن اخلطبة إذا مل تتصف ذه الصفات فإا ال تقع يف النفوس موقعا كامال، وال 

  . )٧(حيصل مقصودها 

                                         
، أبو داود العلم ) ٣٦٣٩(، الترمذي املناقب ) ٢٤٩٣(، مسلم فضائل الصحابة ) ٣٣٧٥(البخاري املناقب ) 1 (

  ). ٦/١٥٧(، أمحد ) ٣٦٥٤(
  ). ٤٨٣٩(، أبو داود األدب ) ٣٦٣٩(الترمذي املناقب ) 2 (
 باب ما يستحب من تبيني الكالم وترتيله ، وترك -أخرجه بلفظيه البيهقي يف سننه الكربى يف كتاب اجلمعة ) 3 (

أخربنا أبو احلسن :  اجلراح وأبو أسامة عن الثوريوذا اإلسناد رواه وكيع بن: "  ، وقال٣/٢٠٧العجلة فيه 
  ". عن القاسم والزهري صحيحان مجيعا  أسامة: قال أبو القاسم سليمان بن أمحد اللخمي: بن عبدان ، قال

  ). ٤٨٣٨(أبو داود األدب ) 4 (
  . ٣/٢٠٧أخرجه البيهقي يف الكتاب والباب السابقني ) 5 (
   ١/٤١ باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أال يفهموا -تاب العلم أخرجه البخاري يف صحيحه يف ك) 6 (
  . ٤/٥٢٨اموع : ينظر) 7 (



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

١٨٦  

   الثالثاملطلب
  يف اخلطبة) ق(قراءة سورة 

  . )١() ق(ذكر بعض الفقهاء أنه يستحب للخطيب يف خطبة اجلمعة قراءة سورة 
  : األدلة

  . استدلوا بأدلة من السنة، واملعقول
  : من السنة: أوال
ما  {:  قالت- رضي اهللا عنها - ما روته أم هشام بنت حارثة بن النعمان -١

وكان تنورنا وتنور :  خيطب ا كل مجعة، قالتإال من رسول اهللا ) ق(حفظت 
  . )٣( )٢( }  واحدارسول اهللا 

    {وما أخذت  {: ويف لفظ        { )إال عن رسول )٥( )٤ 

  . )٦( } يقرؤها كل يوم مجعة على املنرب إذا خطب الناس اهللا 

  {أخذت  {:  ما روته عمرة بنت عبد الرمحن عن أخت لعمرة قالت- ٢
               { )من يف رسول اهللا )٨( )٧  يوم اجلمعة وهو يقرأ 

  . )٩( }  ا على املنرب يف كل مجعة

                                         
  . ١/٢٨٦ ، ومغين احملتاج ٦/١٦١ ، وشرح النووي على صحيح مسلم ٢/٢٥روضة الطالبني : ينظر) 1 (
  ). ٦/٤٦٣(أمحد ، ) ١١٠٠(، أبو داود الصالة ) ٩٤٩(، النسائي االفتتاح ) ٨٧٣(مسلم اجلمعة ) 2 (
  . من صحيح مسلم) ١٤٥(تقدم خترجيه ص ) 3 (
  . ١: سورة ق آية) 4 (
  ). ١(، اآلية رقم ) ق(سورة ) 5 (
  ). ١٤٦(تقدم خترجيها ص ) 6 (
  . ١: سورة ق آية) 7 (
  ). ١(، اآلية رقم ) ق(سورة ) 8 (
  . من صحيح مسلم) ١٤٦(تقدم خترجيه ص ) 9 (



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

١٨٧  

  . )١(" أو بعضها يف كل خطبة ) ق(اءة وفيه استحباب قر: " قال النووي
حِفظَ من : "  هذا أيضا مشريا إىل فعل النيب - رمحه اهللا -وقال ابن القيم 

  . )٢("  أنه كان يكثر أن خياطب بالقرآن وسورة ق  خطبه
  : من املعقول: ثانيا

مشتملة على البعث، واملوت، واملواعظ الشديدة، والزواجر األكيدة، ) ق(أن سورة 
  . )٣(فاستحب قراءا يف اخلطبة 
 لذلك، وتكراره له استحب للخطيب فعل ذلك يف بعض فلما ثبت فعل النيب 

  . األحيان اقتداء به، واهللا أعلم

                                         
  . ٦/١٦١شرح صحيح مسلم ) 1 (
  . ١/٤٢٤زاد املعاد ) 2 (
  . ١/٢٨٦ ، ومغين احملتاج ٦/١٦١شرح النووي على صحيح مسلم : ينظر) 3 (



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

١٨٨  

  املطلب الرابع 
  الدعاء للمسلمني يف اخلطبة الثانية 

 اختلف الفقهاء يف حكم دعاء اخلطيب للمسلمني يف اخلطبة الثانية من خطبيت اجلمعة،
  : وذلك على قولني
  . أنه سنة: القول األول

 قال يف )٣( واحلنابلة )٢( والشافعية يف قول هلم وصححه بعضهم )١(وذا قال احلنفية 
  . يعين عند احلنابلة. )٤(" وهذا بال نزاع : " اإلنصاف

  . أنه ركن من أركان اخلطبة الثانية: القول الثاين
  :  قال النووي)٥(وهذا هو القول الصحيح عند الشافعية 

  . )٦(" وهو الصحيح املختار " 
  : األدلة

  : أدلة أصحاب القول األول
  . استدلوا على السنية بأدلة من السنة، واملعقول: أوال

كان يستغفر للمؤمنني  {:  قال أن النيب ما رواه مسرة بن جندب : من السنة

                                         
  ). ١٠٣( ، ومراقي الفالح ١/١٤٧الفتاوى اهلندية : ينظر) 1 (
  . ١/٢٨٦ ، ومغين احملتاج ٢/٢٥ ، وروضة الطالبني ٤/٥٢١ ، واموع ٢/٢٧٧حلية العلماء : ينظر) 2 (
 ، واحملرر ٢/١١٩ ، والفروع ٣/١٨١ ، املغين ٢/١٩٠ ، وشرح الزركشي ١/٥٢ية أليب اخلطاب اهلدا: ينظر) 3 (

  . ٢/٣٧ ، وكشاف القناع ٢/٣٩٧ ، واإلنصاف ١/١٥٢
  . ٢/٣٩٧اإلنصاف ) 4 (
 ، وروضة الطالبني ٤/٥٢١ ، واموع ١/٦٤ ، والوجيز ٣/٥٨ ، واحلاوي ٢/٢٧٧حلية العلماء : ينظر) 5 (

جيب أن يكون متعلقًا : ما يقع عليه اسم الدعاء ، والثاين: األول: ا فيما يكفي على قولني ، واختلفو٢/٢٥
  . بأمور اآلخرة

  . ٤/٥٢١اموع ) 6 (



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

١٨٩  

  . )١( } واملؤمنات، واملسلمني واملسلمات كل مجعة

  . وهذا واضح الداللة، لكن يف ثبوته كالم كما يف خترجيه
  . )٢( أن الدعاء للمسلمني مسنون يف غري خطبة اجلمعة، ففيها أوىل :ومن املعقول

لمسلمني ليس ركنا جيب  أن الدعاء ل-١: واستدلوا على عدم الركنية مبا يلي: ثانيا
  . )٣(اإلتيان به يف غري خطبة اجلمعة، فكذلك فيها، كالتسبيح 

  . )٤( أن األصل عدم الوجوب، ومقصود اخلطبة الوعظ -٢
  : دليل أصحاب القول الثاين

، فيكون ركنا  أن الدعاء للمسلمني يف خطبة اجلمعة قد نقله اخللف عن السلف
  . )٥(  فيها

  : ناقش من وجهنيي: مناقشة هذا الدليل
  . مل يذكروا من ِمن السلف ثبت عنه ذلك، ومل أطلع على شيء فيه: الوجه األول
على تقدير ثبوته عن أحد منهم فإنه إن كان من الصحابة فمختلف يف : الوجه الثاين

االحتجاج بقوله، وإن كان ممن دوم فليس حبجة باالتفاق، خاصة وأن ذلك يف إثبات 
  . حة اجلمعةركن يتعلق به ص

  : الترجيح
 هو القول األول القائل - واهللا أعلم بالصواب -الذي يظهر رجحانه يف هذه املسألة 

                                         
ال نعلمه عن : رواه البزار والطرباين يف الكبري ، وقال البزار: "  وقال٢/١٩٠ذكره اهليثمي يف جممع الزوائد ) 1 (

كما ذكره ابن حجر يف بلوغ ". إسناد البزار يوسف بن خالد السميت وهو ضعيف النيب إال ذا اإلسناد ، ويف 
ولكن احلافظ مل : قلت: " ٨/٥٩قال يف إعالء السنن ". رواه البزار بإسناد لني : " ، وقال) ٤٩٢(املرام ص 

  ". يضعف اإلسناد ، بل لينه ، وهو يدل على أن السميت فيه ضعف يسري ، وملا رواه شاهد 
  . ٢/٣٧ ، وكشاف القناع ٢/١٦٣املبدع : ظرين) 2 (
  . ١/٢٨٦مغين احملتاج : ينظر) 3 (
  . ٤/٥٢١اموع : ينظر) 4 (
  . ١/٢٨٦مغين احملتاج : ينظر) 5 (



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

١٩٠  

بسنية الدعاء للمسلمني يف اخلطبة الثانية من خطبيت اجلمعة، واألوىل يف آخرها، ملا استدلوا 
مني من أعظم به، ويؤيد السنية بأن الساعة ساعة ترجى فيها إجابة الدعاء، والدعاء للمسل

  . األمور وأمهها وأكثرها فائدة لإلسالم واملسلمني يف هذا الوقت
 يف تقرير له موضحا ما - رمحه اهللا -قال مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ 

ويكون دعاؤه للمسلمني باألمور اهلامة من نصرة اإلسالم : " ينبغي أن يتضمنه الدعاء
  . )١(" وحنو ذلك واملسلمني، وكبت أعداء الدين، 

                                         
  . ٣/٢١فتاوى ورسائل مساحته ) 1 (



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

١٩١  

  املطلب اخلامس 
  الدعاء لوالة أمور املسلمني يف اخلطبة الثانية

  : وفيه مسألتان
  . الدعاء لوالة أمور املسلمني عامة بدون تعيني: املسألة األوىل
  . الدعاء لويل أمر بعينه: املسألة الثانية

  املسألة األوىل
  الدعاء لوالة أمور املسلمني عامة بدون تعيني

عاء لوالة أمور املسلمني عامة وبدون تعيني بالصالح واإلعانة على احلق، والقيام الد
بالعدل، وحنو ذلك يف اخلطبة الثانية من خطبيت اجلمعة مستحب كما ذكر النووي حيث 

فأما الدعاء ألئمة املسلمني ووالة أمورهم بالصالح واإلعانة على احلق والقيام : " قال
  . )١("  اإلسالم فمستحب باالتفاق بالعدل وحنو ذلك، وجليوش

  املسألة الثانية
  الدعاء لويل أمر بعينه

كما أن للناس حقوقا على ويل األمر، فكذلك له عليهم حقوق أعظمها وأمهها 
حمبته، وطاعته يف غري معصية اهللا، والدعاء له بالصالح واهلداية والتوفيق واإلعانة 

 وللمسلمني عامة، وعلى هذا املنهج كان وحنو ذلك مما فيه منفعة له ولعموم رعيته
 إىل يومنا هذا حىت وإن ناهلم شيء منهم كما سلفنا الصاحل من عهد النيب 

: حصل لإلمام أمحد، وشيخ اإلسالم ابن تيمية وغريمها، وقد كان اإلمام أمحد يقول
لو كان لنا دعوة مستجابة لدعونا ا إلمام عادل، ألن يف صالحه صالحا " 

 وذلك اتباعا ملا )٣(" إين ألدعو له بالتوفيق والتسديد : "  وقال)٢("  للمسلمني

                                         
  . ٢/٣٣ ، وروضة الطالبني ٤/٥٢١اموع : ينظر) 1 (
  . ٢/٣٩٨ ، واإلنصاف ٢/١٢٠الفروع : ينظر) 2 (
  . ٢/١٦٤ ، واملبدع ٢/١٢٠الفروع : ينظر) 3 (



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

١٩٢  

 وإميانا منهم مبا حيصل من طاعته وصالحه من اجتماع يعلمونه من شرع اهللا 
الكلمة، ووحدة الصف، واستتباب األمن، وأداء احلقوق، وقيام مصاحل الناس 

ضرار واملفاسد اليت ال وحيام على الوجه السوي، وما حيصل بضد ذلك من األ
  .  وال يعرف ذلك إال من جربهيعلم قدرها إال اهللا 

وخطبة اجلمعة من األوقات اليت ترجى فيها إجابة الدعاء؛ ألا حتصل يف الساعة اليت 
، - يف نظري -ال يوافقها عبد مسلم يسأل اهللا شيئا إال أعطاه إياه على أرجح األقوال 

 الناس يؤمنون عليها، وقد يكون منهم من هو مستجاب كما أا حتصل يف جممع من
الدعوة، فهل يشرع يف اخلطبة الثانية الدعاء له بعينه؟ اختلف الفقهاء فيها على ثالثة 

  : أقوال
  . أنه مستحب: القول األول

 وعبارة صاحب املغين توحي بأنه )٢( وبعض احلنابلة )١(وذا قال بعض املالكية 
 وكذا صاحب )٣("  وإن دعا لسلطان املسلمني فحسن : "مييل إليه حيث قال

  . )٤(" وما هو ببعيد : " اإلنصاف حيث قال عنه
  . أنه جائز: القول الثاين

 وهو الصحيح من املذهب عند )٥(وذا قال بعض الشافعية، واختاره النووي 
  . )٦(احلنابلة 

ن ذلك فقال أنه غري مشروع، بل ذهب بعضهم إىل ما هو أبعد م: القول الثالث

                                         
  . ٢/١٦٥مواهب اجلليل : ينظر) 1 (
  . ٢/١٦٤ ، واملبدع ٢/٣٩٨ ، واإلنصاف ٢/١٢٠ ، والفروع ٣/١٨١املغين : ينظر) 2 (
  . ٣/١٨١املغين ) 3 (
  . ٢/٣٩٨اإلنصاف ) 4 (
  . ١/٢٩٠ ، ومغين احملتاج ٣٣ - ٢/٣٢ ، وروضة الطالبني ٤/٥٢١اموع : ينظر) 5 (
 ، واملبدع ٣/٣٩٧ ، واإلنصاف ٢/١٢٠ ، والفروع ٣/١٨١ ، واملغين ٢/١٨٢شرح الزركشي : ينظر) 6 (

  . ٢/٣٧ ، وكشاف القناع ٢/١٦٤



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

١٩٣  

  . ببدعيته
  . )٢( وبعض الشافعية )١(وذا قال بعض املالكية 

  : األدلة
  : أدله أصحاب القول األول

  : استدلوا بأدلة من آثار الصحابة، واملعقول
  . - رضي اهللا عنهم -من آثار الصحابة : أوال

كان إذا خطب فحمد  "  )٤( بن حمصن أن أبا موسى األشعري )٣(ما رواه ضبة 
 يدعو لعمر، وأيب بكر، وأنكر عليه ضبة البداية بعمر هللا وأثىن عليه، وصلى على النيب ا

  . )٥(" أنت أوفق منه وأرشد : قبل الدعاء أليب بكر، ورفع ذلك إىل عمر، فقال لضبة
  . وهو واضح الداللة لكن مل يتحقق يل ثبوته

  : من املعقول: ثانيا
صالح هلم، ففي الدعاء له دعاء هلم، وذلك  أن إمام املسلمني إذا صلح كان فيه -١

  . )٦(مستحب غري مكروه 
  

                                         
  . ٢/١٦٥مواهب اجلليل : ينظر) 1 (
  . ٣٣ - ٢/٣٢ ، وروضة الطالبني ٤/٥٢١ ، واموع ١/٢٣٣األم : ينظر) 2 (
قليل احلديث ، وقال : صري ، ذكره ابن حبان يف الثقات ، وقال ابن سعدهو ضبة بن حمصن العرتي ، الب) 3 (

  ). ٤/٤٤٢ ، وذيب التهذيب ٧/١٠٣طبقات ابن سعد : ينظر. (ثقة مشهور: األزدي
إنه هاجر إىل احلبشة : هو عبد اهللا بن قيس بن سليم بن حضار األشعري ، مشهور بكنيته أيب موسى ، قيل) 4 (

 خيرب ، واستعمله النيب على بعض اليمن ، مث عمر على البصرة ، مث عثمان على الكوفة ، وقدم املدينة بعد فتح
 ، ٢/٣٤٤طبقات ابن سعد  :ينظر. ( هـ٤٢وكان أحد احلكمني بصفني ، مث اعتزل الفتنة ، وتويف سنة 

  ). ٤/١١٩واإلصابة 
ه باختصار برهان الدين ابن مفلح يف  ، وأشار إلي٣/١٨١ذكره ذا اللفظ مستدال به ابن قدامة يف املغين ) 5 (

 ، ومل يذكروا من أخرجه ، ومل أطلع عليه يف ما بني يدي من ٢/٣٧ ، والبهويت يف الكشاف ٢/١٦٤املبدع 
  . كتب السنة واآلثار

  . ٢/٣٧ ، وكشاف القناع ٢/١٦٤ ، واملبدع ٣/١٨١املغين : ينظر) 6 (



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

١٩٤  

  : دليل أصحاب القول الثاين
  . )١(أن الدعاء للمعني جيوز يف الصالة على الصحيح، ففي اخلطبة أوىل 

  . وهذا الدليل ال خمالفة فيه ملا ذكره أصحاب القول األول
  : دليل أصحاب القول الثالث
الذي يدعو الناس به يف اخلطبة يومئذ :  رباح أنه قيل لهما روي عن عطاء بن أيب

ال إمنا أحدث، إمنا كانت اخلطبة :  قال أو عمن بعد النيب أبلغك عن النيب 
  . )٢(تذكريا 

  . وهو واضح الداللة على قوهلم
  : يناقش من وجهني: مناقشه هذا الدليل

  . أنه متكلم يف صحته كما يف خترجيه: الوجه األول
 كما تقدم يف أدلة أصحاب على تقدير ثبوته فقد فعله الصحابة : الثاينالوجه 

  . )٣(القول األول، وهو مقدم على قول عطاء 
 هو القول األول القائل - واهللا أعلم بالصواب -الراجح يف هذه املسألة : الترجيح

ذلك من املصاحل العظيمة باستحباب الدعاء لويل األمر بعينه يف خطبة اجلمعة؛ ملا استدلوا به، وملا يف 
وطاعته يف قلوب عامة الناس،  له وللعباد والبالد وأمهها مجع الكلمة، ووحدة الصف، وتأكيد حمبته
  . وتشهد لذلك قواعد الشريعة العامة، وعقيدة السلف الصاحل ومنهجهم

وهذا إذا مل يأمر بذلك ويل األمر، فإن أمر بذلك فإن املسألة إىل الوجوب؛ لألدلة 
تظاهرة من الكتاب والسنة على وجوب طاعته يف غري معصية اهللا، وألنه ال يأمر بذلك امل

  . إال ملصلحة ظاهرة يراها تستدعي ذلك
                                         

  . ٢/١٨٢شرح الزركشي : ينظر) 1 (
 باب ما يكره من الدعاء ألحد بعينه ، أو على أحد بعينه -هقي يف سننه الكربى يف كتاب اجلمعة أخرجه البي) 2 (

وهو إسناد : " ٤/٥١٨ ، وقال النووي يف اموع ١/٢٣٣ ، وذكره اإلمام الشافعي يف األم ٣/٢١٧يف اخلطبة 
  ". لرازي ، والدارقطين صحيح إال عبد ايد فوثقه أمحد بن حنبل وحيىي بن معني ، وضعفه أبو حامت ا

  . ٣/١٨١املغين : ينظر) 3 (



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

١٩٥  

  املطلب السادس 
  ختم اخلطبة الثانية باالستغفار

: " ذكر كثري من الفقهاء أن من سنن خطبيت اجلمعة أن خيتم الثانية باالستغفار كقوله
  ". م أستغفر اهللا يل ولك

  . )٣( والشافعية )٢( واملالكية )١(وممن ذكر ذلك احلنفية 
كان يستغفر للمؤمنني  {  أن النيب  ما رواه مسرة بن جندب - ١:  األدلة

  .)٤( } واملؤمنات يف كل مجعة

كان يبدأ  {  بلغنا أن رسول اهللا : " ما رواه ابن شهاب الزهري قال-٢    
فيجلس على املنرب، فإذا سكت املؤذن قام فخطب اخلطبة األوىل، مث جلس شيئا يسريا، مث 

  . )٥( } لىقام فخطب اخلطبة الثانية، حىت إذا قضاها استغفر مث نزل فص
 يف اخلطبة ظاهرة، وذا بطل داللته على استغفاره : قلت: " قال يف إعالء السنن

  . )٦(" محل بعض الناس حديث مسرة على االستغفار خارج اخلطبة 
 -  فإن كالم ابن القيم - كما يف خترجيهما -ومع ما يف هذين احلديثني من ضعف 

ه، حيث قال يف معرض كالمه على هدي  يوحي بصالحيتها لالحتجاج عند-رمحه اهللا 

                                         
  ). ١٠٣(مراقي الفالح ص : ينظر) 1 (
  . ١/١٨١ ، والشرح الصغري ٢/١٧٢مواهب اجلليل والتاج واإلكليل امش : ينظر) 2 (
  . ١/٢٩٠ ، ومغين احملتاج ٢/٣٣ ، وروضة الطالبني ٤/٥٢٩ ، واموع ٣/٥٨احلاوي : ينظر) 3 (
  ). ٢٧٤(رجيه وبيان احلكم عليه وأن يف صحته كالما ص تقدم خت) 4 (
" هو مرسل جيد : ويف آثار السنن: " ٨/٦٠، وقال يف إعالء السنن ) ١٢٥(أخرجه أبو داود يف مراسيله ص ) 5 (

فاحلق أن مراسيل الزهري خمتلف فيها ، : " - أعين صاحب إعالء السنن -ووافقه على ذلك ، وقال أيضا 
لكن . " واحتج ا بعضهم ، ومثله يكون حسنا صاحلا لالحتجاج كما ذكرناه يف املقدمةضعفها بعضهم ، 

  . على كل األحوال فإن املرسل يعد عند أهل العلم من أقسام احلديث الضعيف ، واهللا أعلم
  . ٨/٥٩إعالء السنن ) 6 (



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

١٩٦  

  . )١(" وكان خيتم خطبته باالستغفار : "  يف خطبتهالنيب 

                                         
  . ١/١٨٧زاد املعاد ) 1 (



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

١٩٧  

  الفصل اخلامس 
  مسائل متفرقة يف خطبة اجلمعة

  : وفيه ثالثة عشر مبحثا
  . التقصري يف إعدادها، باالعتماد على خطب مدونة قدميا، وحنو ذلك: املبحث األول
  . مقصودها الشرعيإخراجها عن : املبحث الثاين

  . صالة اخلطيب حتية املسجد عند دخوله وقبل صعود املنرب: املبحث الثالث
  . دعاء اخلطيب عند صعود املنرب وقبل جلوسه حال األذان: املبحث الرابع

  . اخلطبة من صحيفة: املبحث اخلامس
  . الكالم فيها: املبحث السادس
  . الدق بالسيف على املنرب: املبحث السابع

  . اإلشارة باليد: بحث الثامنامل
  . التفات اخلطيب ميينا ومشاال: املبحث التاسع
" ادعو اهللا وأنتم موقنون باإلجابة : " قول اخلطيب يف آخر األوىل: املبحث العاشر
  . وحنوه، واملداومة عليه

  . املبالغة يف اإلسراع يف الثانية، وخفض الصوت ا: املبحث احلادي عشر
  . رفع اليدين حال الدعاء يف اخلطبة: عشراملبحث الثاين 

    {: - تعاىل -ختم الثانية بقوله : املبحث الثالث عشر         

   { )واملداومة على ذلك... )١ .  

                                         
  . ٩٠: سورة النحل آية) 1 (



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

١٩٨  

  حث األول املب
  التقصري يف إعداد اخلطبة، باالعتماد على خطب مدونة قدميا، وحنو ذلك 

يعتمد بعض اخلطباء على كتب مدونة قدميا، يقرءوا بنصها، وبعضهم يقرؤها من 
الكتب املدونة فيها مباشرة، وغالب ما فيها ال يتناسب مع هذا العصر وما جد فيه من 

  . اخلطبة، وإما تكاسالقضايا، وذلك إما عجزا عن إعداد 
  . وال شك أن هذا تقصري يف إعداد اخلطبة، وخطأ جيب تصحيحه

ومن التكاسل واجلهل والتقصري اعتمادهم على قراءة ما : " جاء يف السنن واملبتدعات
يف الدواوين القدمية وإن كانت ال توافق عصرنا وال حالنا، وإن كان فيها ما خيالف 

ث املوضوعة والضعيفة الواهية كأحاديث فضل رجب ونصف الشريعة، وقراءم لألحادي
  . )١(" شعبان وغريها من غري تبياا للناس، وهذا تدليس بل وغش للمسلمني 

واملشروع يف اخلطبة أن تكون مبا تقتضيه حاجة املخاطبني ويناسب العصر وقضاياه 
  . ي هو خري اهلدي يف خطبته الذحىت تتم الفائدة املنشودة منها، وهذا هو هدي النيب 

وكان خيطب يف كل وقت مبا تقتضيه حاجة : " -  رمحه اهللا - قال ابن القيم 
  . )٢(" املخاطبني ومصلحتهم 

 مث - تعاىل - بفضل اهللا - وهللا احلمد -وجتدر اإلشارة إىل أن هذا قد قل يف بالدنا 
سالمية واألوقاف  يف هذا الشأن مبا تبذله وزارة الشؤون اإل- وفقها اهللا -جهود حكومتنا 

والدعوة واإلرشاد من إقامة دورات لألئمة واخلطباء، ووضع ضوابط لتعيني اخلطباء من 
ضمنها القدرة اجليدة على إعداد اخلطبة، كما أن الوزارة اآلن بصدد مجع بعض اخلطب 
املتميزة وتنقيحها وطباعتها وتوزيعها على من ليس لديهم القدرة التامة على إعداد 

  . أسأل اهللا أن يثيبهم ويسدد خطاهماخلطب، 

                                         
  ). ٧٦(ص السنن واملبتدعات ) 1 (
  . ١/١٨٩زاد املعاد ) 2 (



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

١٩٩  

  املبحث الثاين 
  إخراجها عن مقصودها الشرعي
 ومتجيده، وتعليم - تعاىل -املقصود الشرعي من خطبة اجلمعة هو الثناء على اهللا 

الناس قواعد اإلسالم، ووعظهم وتذكريهم، وحثهم على طاعة اهللا، وحتذيرهم من موارد 
يع وعقوبة العاصي، وبيان األخطاء املنتشرة يف اتمع غضبه وعقابه، وبيان جزاء املط

  . وسبل معاجلتها، والبدع والتحذير منها، وحنو ذلك
وكان مدار خطبه : "  يف خطبه ملخصا هدي النيب - رمحه اهللا -قال ابن القيم 

على محد اهللا، والثناء عليه بآالئه، وأوصاف كماله وحمامده، وتعليم قواعد اإلسالم، وذكر 
اجلنة والنار واملعاد، واملسألة بتقوى اهللا، وتبيني موارد غضبه، ومواقع رضاه، فعلى هذا 

  . )١(" كان مدار خطبه 
وكان يعلم أصحابه يف خطبته قواعد اإلسالم، وشرائعه، : " وقال يف موضع آخر

  . )٢(" ويأمرهم وينهاهم يف خطبته إذا عرض له أمر أو ي 
خلطبة الذي أرسله ربه إىل الناس ليقتدوا ويتأسوا به  يف اهذا ملخص هدي النيب 

يف أقواله وأفعاله، فهديه هو املقصود الشرعي من اخلطبة، وقد تقدم يف أركان اخلطبة أن 
  . )٣(الوعظ ركن من أركاا حسب ما ظهر رجحانه 

وإذا كان األمر كذلك فال يشرع للخطيب أن خيرج خبطبته عن هذا املنهج النبوي، 
ود الشرعي، بل عليه أن يلتزم به، فال خيرج عنه إىل مقاصد أخرى كاملوضوعات واملقص

اليت خيالف منهج السلف الصاحل، أو اليت تثري الفتنة واخلالف والعداوة بني املسلمني، أو 
  . الدخول يف قضايا ال عالقة لعامة الناس ا، أو ليس فيها فائدة تذكر، أو حنو ذلك

بة عن مقصودها الشرعي االهتمام باحملسنات الشكلية كما يدخل يف إخراج اخلط

                                         
  . ١/١٨٨زاد املعاد ) 1 (
  . ١/٤٢٧املرجع السابق ) 2 (
  ). ١٣٩(ص ) 3 (



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

٢٠٠  

  . والبالغية مع إمهال املضمون
 أيضا موضحا منهج النيب ومنهج أصحابه - رمحه اهللا -ويف هذا كله يقول ابن القيم 

 وخطب أصحابه ومن تأمل خطب النيب : " ومن بعدهم من السلف أكثر مما سبق
ذكر صفات الرب جل جالله، وأصول اإلميان وجدها كفيلة ببيان اهلدى والتوحيد، و

الكلية، والدعوة إىل اهللا، وذكر آالئه تعاىل اليت حتببه إىل خلقه، وأيامه اليت ختوفهم من 
بأسه، واملسألة بذكره وشكره الذي حيببهم إليه، فيذكرون من عظمة اهللا وصفاته وأمسائه 

حيببهم إليه، فينصرف السامعون ما حيببه إىل خلقه، ويأمرون من طاعته وشكره وذكره ما 
وقد أحبوه وأحبهم، مث طال العهد، وخفي نور النبوة، وصارت الشرائع واألوامر رسوما 
تقام من غري مراعاة حقائقها ومقاصدها، فأعطوها صورها، وزينوها مبا زينوها به، فجعلوا 

ينبغي اإلخالل ا، الرسوم واألوضاع سننا ال ينبغي اإلخالل ا، وأخلوا باملقاصد اليت ال 
فرصعوا اخلطب بالتسجيع والفقر، وعلم البديع، فنقص بل عدم حظ القلوب منها، وفات 

  . )١(" املقصود ا 
لكي تؤدي اخلطب املقصود !! وما أحوجنا إىل االلتزام به !! ما أعظمه من منهج 

 ومنهج -عاىل ت-منها، وتصل إىل قلوب الناس، فتستنري وحتيا حياة طيبة، وفق شرع اهللا 
  .  والسلف الصاحلنبيه 

                                         
  . ٤٢٤ - ١/٤٢٣زاد املعاد ) 1 (



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

٢٠١  

  املبحث الثالث
  صالة اخلطيب حتية املسجد بعد دخوله وقبل صعود املنرب 

اختلف الفقهاء يف اخلطيب يف اجلمعة إذا دخل يريد اخلطبة هل يصلي حتية املسجد 
  : قبل صعود املنرب كغريه، أو تسقط عنه؛ وذلك على قولني

ه أن يصعد املنرب حال دخوله، وال تشرع له حتية أن السنة يف حق: القول األول
  . املسجد

  . )٣( وبه قال احلنابلة )٢( وهو املذهب عند الشافعية )١(وذا قال املالكية 
  . تسن له حتية املسجد عند دخوله وقبل صعود املنرب كغريه: القول الثاين

ريب، وشاذ، غ: "  لكنه ضعيف، بل قال عنه النووي)٤(وذا قال بعض الشافعية 
 واخللفاء الراشدين، ومن ومردود، فإنه خالف ظاهر املنقول عن فعل رسول اهللا 

  . )٥(" بعدهم 
  : األدلة

: استدلوا بأدلة من السنة، وآثار الصحابة، واملعقول: أدلة أصحاب القول األول
كان رسول  {:  قال- رضي اهللا عنهما -ما رواه عبد اهللا بن عمر : من السنة: أوال

 إذا دنا من منربه يوم اجلمعة سلم على من عنده من اجللوس، فإذا صعد املنرب  اهللا
  . )٦( } استقبل الناس بوجهه مث سلم

  :  أيضا قال- رضي اهللا عنهما -ويف حديث آخر البن عمر 

                                         
  . ١/٣١٣ ، والفواكه الدواين ١/١٨٩املنتقى شرح املوطأ : ينظر) 1 (
  . ١/١٨٩ومغين احملتاج  ، ٢/٣٣ ، وروضة الطالبني ٤/٥٢٩ ، واموع ٣/٥٢احلاوي : ينظر) 2 (
  . ٢/٤٦ ، وكشاف القناع ٢/٤١٦ ، واإلنصاف ٢/١٢٣الفروع : ينظر) 3 (
  . ٢/٣٣ ، وروضة الطالبني ٤/٥٢٩اموع : ينظر) 4 (
  . ٢/٣٣روضة الطالبني ) 5 (
  ). ٢٠٦(تقدم خترجيه ص ) 6 (



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

٢٠٢  

  . )١( }  إذا خرج يوم اجلمعة فقعد على املنرب أذن باللكان النيب  {

 بصعوده املنرب عند دخوله مباشرة، هكذا استدل أصحاب هذا القول بفعل النيب 
 األول تقدم بيان ضعفه عند خترجيه،  واحلديث)٢(ومل ينقل عنه صالة حتية املسجد قبله 

 والثاين مل أطلع على كالم ألهل العلم عليه، وكأم أخذوا ذلك من استقراء حاله 
وكان ميهل يوم اجلمعة حىت : "  حيث قال- رمحه اهللا -وهذا ما يفهم من كالم ابن القيم 

ليهم، فإذا صعد فإذا دخل املسجد سلم ع... جيتمع الناس، فإذا اجتمعوا خرج إليه وحده
  . )٣(" املنرب استقبل الناس بوجهه وسلم عليهم 

  : - رضي اهللا عنهم -من آثار الصحابة : ثانيا
 بن أيب مالك القرظي أم كانوا يف زمان عمر بن اخلطاب يصلون )٤(ما رواه ثعلبة 

قال (يوم اجلمعة حىت خيرج عمر، فإذا خرج عمر وجلس على املنرب وأذن املؤذنون 
جلسنا نتحدث، فإذا سكت املؤذنون وقام عمر خيطب أنصتنا، فلم يتكلم "  ):ةثعلب

  . )٥(" منا أحد 
يقتضي استقراره " فإذا خرج عمر وجلس على املنرب : " قال يف املنتقى شرح املوطأ

                                         
ى املنرب حىت يفرغ املؤذن عن األذان  باب اإلمام جيلس عل-أخرجه البيهقي يف سننه الكربى يف كتاب اجلمعة ) 1 (

  . ٣/٢٠٥مث يقوم فيخطب 
 ٢/٣٣ ، وروضة الطالبني ٤/٥٢٩ ، والنووي يف احموع ١/٣١٣ومن هؤالء النفراوي يف الفواكه الدواين ) 2 (

  . ٢/٤١٦ ، واإلنصاف ٢/١٢٣، والفروع 
  . ١/٤٢٩زاد املعاد ) 3 (
 حليف األنصار ، له رؤية ، قال أبو حامت هو من التابعني ، وقال هو ثعلبة بن أيب مالك القرظي املدين ،) 4 (

 ، وذيب التهذيب ٥/٧٩طبقات ابن سعد : ينظر. (تابعي ثقة ، وذكره ابن حبان يف الثقات: العجلي
٢/٢٥ .(  

 ، ١/١٠٣ باب ما جاء يف اإلنصاب يوم اجلمعة واإلمام خيطب -أخرجه مالك يف املوطأ يف كتاب اجلمعة ) 5 (
 باب يف الكالم إذا صعد اإلمام -، واللفظ له ، وابن أيب شيبة يف مصنفه يف كتاب الصلوات ) ٧(حلديث رقم ا

 باب جلوس الناس حني خيرج اإلمام - ، وعبد الرزاق يف مصنفه يف كتاب اجلمعة ٢/١٢٤املنرب وخطب 
  ". بسند جيد : " ٢/١٧٦، وقال يف املبدع ) ٥٣٥٢( ، األثر رقم ٣/٢٠٨



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

٢٠٣  

للعمل وتتبعه األخبار عند اتصال خروجه على الناس بارتقاء املنرب، وال يفصل بينهما 
هذه السنة أن يدخل اإلمام إىل املسجد فريقى املنرب بإثر دخوله وال بركوع وال غريه، و

  . )١(" يركع 
  : من املعقول: ثالثا

القياس على احلاج إذا دخل املسجد احلرام يريد الطواف، فتسقط حتية املسجد عن 
اخلطيب بسبب االشتغال باخلطبة كما تسقط يف حق احلاج إذا دخل املسجد احلرام بسبب 

  . )٢(الطواف 
  : دليل أصحاب القول الثالث

مل أطلع على دليل هلم فيما بني يدي من كتبهم، والظاهر هلم يستدلون بعموم 
إذا دخل أحدكم املسجد  { ما ورد من املسألة لتحية املسجد، ومن ذلك قوله 

   )٤( )٣( } كعتنيفال جيلس حىت يصلي ر

العموم بدليل فعل النيب " يناقش بأن اخلطيب ال يدخل يف هذا : مناقشة هذا الدليل
كما تقدم يف أدلة أصحاب القول األول  .  

  : الترجيح
 هو القول األول القائل بعدم - واهللا أعلم بالصواب -الراجح يف هذه املسألة 

  . دخل للخطبة؛ لقوة ما استدلوا بهمشروعية حتية املسجد للخطيب يوم اجلمعة إذا 

                                         
  . ١/١٨٩املنتقى شرح املوطأ ) 1 (
  . ٤/٥٢٩اموع : ينظر) 2 (
، النسائي ) ٣١٦(، الترمذي الصالة ) ٧١٤(، مسلم صالة املسافرين وقصرها ) ١١١٤(البخاري اجلمعة ) 3 (

) ٥/٣١١(، أمحد ) ١٠١٣(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ) ٤٦٧(، أبو داود الصالة ) ٧٣٠(املساجد 
  ). ١٣٩٣(لصالة ، الدارمي ا

 باب ما جاء يف التطوع مثىن مثىن -أخرجه من حديث أيب قتادة البخاري يف صحيحه يف كتاب الكسوف ) 4 (
٢/٥٠ .  



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

٢٠٤  

  املبحث الرابع 
  دعاء اخلطيب عند صعود املنرب وقبل جلوسه حال األذان 

من األمور اليت ال تشرع قيام اخلطيب بالدعاء عند صعود املنرب وقبل جلوسه لألذان، 
  . فهذا من البدع احملدثة اليت تفعل يف بعض البلدان

  . )٢( واحلنابلة )١(وممن ذكرها من البدع الشافعية 
  . )٤( وتلميذه ابن القيم )٣(كما قال به شيخ اإلسالم ابن تيمية 

  . )٥(" ودعاء اإلمام بعد صعوده املنرب ال أصل له : " جاء يف االختيارات
  : الدليل

  .  مل يكن يفعل ذلكأن النيب 
س أخذ وكان منربه ثالث درجات، فإذا استوى عليه واستقبل النا: " قال ابن القيم

  . )٦(" املؤذن يف األذان فقط، ومل يقل شيئا قبله وال بعده 
فإذا صعد املنرب استقبل الناس بوجهه وسلم عليهم، ومل يدع : " وقال يف موضع آخر

  . )٧(" مستقبل القبلة، مث جيلس ويأخذ بالل يف األذان 
 - ، رضي اهللا عنهما - وأوضح دليل اطلعت عليه على ذلك ما رواه ابن عمر 

 أراه -  خيطب خطبتني، كان جيلس إذا صعد املنرب حىت يفرغ كان النيب  {: قال

                                         
  . ١/٢٩٠ ، ومغين احملتاج ٢/٣٢ ، وروضة الطالبني ٤/٥٢٩اموع : ينظر) 1 (
  . ٢/٣٧ ، وكشاف القناع ٢/١٢٥الفروع : ينظر) 2 (
   ).٨٠(االختيارات ص ) 3 (
  . ٤٢٩ ، ١/١٨٩زاد املعاد ) 4 (
  ). ٨٠(االختيارات ص ) 5 (
  . ١/١٨٩زاد املعاد ) 6 (
  . ١/٤٢٩املرجع السابق ) 7 (



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

٢٠٥  

  . )٢( )١( }  مث يقوم فيخطب، مث جيلس فال يتكلم، مث يقوم فيخطب-املؤذن : قال

عف كما تقدم يف خترجيه، ولعلهم أخذوا ما ذكروه من إال أن هذا احلديث فيه ض
  . استقراء األحاديث الواردة يف خطبة اجلمعة ومفهومها، واهللا أعلم

                                         
، أبو ) ١٤١٦(، النسائي اجلمعة ) ٥٠٦(، الترمذي اجلمعة ) ٨٦١(، مسلم اجلمعة ) ٨٧٨(البخاري اجلمعة ) 1 (

  ). ١٥٥٨(، الدارمي الصالة ) ١١٠٣( فيها ، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة) ١٠٩٢(داود الصالة 
  ). ٢٣٠(سبق خترجيه ص ) 2 (



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

٢٠٦  

  املبحث اخلامس 
  اخلطبة من صحيفة

 كان خيطب يف اجلمعة وغريها من غري صحيفة، بل خيطب من املعلوم أن النيب 
يث، وكذلك اخللفاء ومن بعدهم، ومل مباشرة، ألنه أمي، وهذا ما أفاده ظاهر األحاد

يظهر تدوين اخلطبة وقراءا على الناس إال بعدهم ويف القرون املتأخرة، وذلك ألسباب 
خمتلفة ومتعددة منها قلة اجلرأة، وقلة العلم، والرغبة يف إتقان اخلطبة وترتيبها على نسق 

 على إعداد اخلطبة معني، بل وصل احلال يف بعض الفترات إىل عدم القدرة عند البعض
  . واالستعانة مبا مجع من اخلطب يف بعض الكتب

إنه ال يشرع قراءة خطبة اجلمعة من صحيفة إال ملن ال : وقد قال بعض فقهاء احلنابلة
  . )١(حيسن اخلطبة بدوا 

  : الدليل
القياس على القراءة يف الصالة، فهي تصح من املصحف على الصحيح من املذهب ملن 

  . )٢(قراءة عن ظهر قلب، فكذلك خطبة اجلمعة ال حيسن ال
يناقش بأنه قياس مع الفارق، حيث إن أهم مانع من القراءة من : مناقشة هذا الدليل

املصحف ملن حيسن القراءة عن ظهر قلب يف الصالة هو ما يؤدي إليه من كثرة احلركة 
  . واالنشغال، وهذا ال حمذور فيه حال اخلطبة، واهللا أعلم

ر هنا أن احلاجة داعمة يف أكثر األحيان إىل اخلطبة من صحيفة، ملا يف ذلك  واألظه-
من إتقان للخطبة، وحسن ترتيب وتسلسل للمعلومات، وضبط لنصوص الكتاب والسنة 
اليت تتضمنها اخلطبة، وعدم تشعب املوضوع واخلروج عنه، وضبط ملقدارها حبيث ال 

 ذلك تقييدا لعواطف اخلطيب اليت قد يسترسل اخلطيب فيطيل ويترك السنة، كما أن يف

                                         
 ، ونقال ذلك عن ابن عقيل ، وأيب املعايل ، وشرح منتهى اإلرادات ٢/١٦١ ، واملبدع ٢/١١٧الفروع : ينظر) 1 (

  ). ٧٠(إرشادات لتحسني خطبة اجلمعة ص : وينظر أيضا. ١/٢٩٩
  . املرجع السابق: ينظر) 2 (



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

٢٠٧  

جتره مع شدة احلماس أثناء اإللقاء إىل قول ما ال يناسب وما ال مصلحة يف ذكره 
  . للسامعني، إىل غري ذلك من املصاحل الكثرية، واهللا أعلم



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

٢٠٨  

  املبحث السادس 
  الكالم يف اخلطبة

  :وفيه مطلبان
  . حكم السالم يف اخلطبة: املطلب األول 

  . وقت املنع من الكالم يف اخلطبة: لثايناملطلب ا



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

٢٠٩  

  املطلب األول
  حكم الكالم يف اخلطبة

  : وفيه ثالث مسائل
  . حكم كالم اخلطيب: املسألة األوىل
  . حكم كالم احلاضر للخطبة: املسألة الثانية
  . ما يستثىن من التحرمي أو الكراهة عند من يقول ما: املسألة الثالثة

  املسألة األوىل
  الم اخلطيبحكم ك

اختلف الفقهاء يف حكم كالم اخلطيب يف خطبة اجلمعة بغري اخلطبة، وذلك على 
  : قولني

  . أن ذلك ال جيوز إال ملصلحة، فيباح: القول األول
 وهو الصحيح من املذهب عند احلنابلة، )٢( وبعض الشافعية )١(وذا قال املالكية 

  . )٣(وعليه أكثرهم 
  . ح مطلقاأن ذلك يبا: القول الثاين

  . )٥( وبعض احلنابلة )٤(وذا قال الشافعية يف القول الصحيح عندهم، وعليه مجهورهم 
  . أنه يكره إال ملصلحة: القول الثالث

  . )١( وبعض احلنابلة )٦(وذا قال احلنفية 

                                         
  . ١/١٨٢ ، والشرح الصغري له ١/٣٨٦الشرح الكبري للدردير : رينظ) 1 (
  . ٣/٢٨ ، وروضة الطالبني ٤/٥٢٢اموع : ينظر) 2 (
 ، واإلنصاف ٢/١٢٧ ، والفروع ٣/٤٢ ، واملستوعب ١/١٥٢ ، واحملرر ١/٥٣اهلداية أليب اخلطاب : ينظر) 3 (

  . ٢/٤٧ ، وكشاف القناع ٢/١٧٦ ، واملبدع ٢/٤١٧
  . ٢/٢٨ ، وروضة الطالبني ٤/٥٢٢ اموع :ينظر) 4 (
  . ٢/١٧٦ ، واملبدع ٢/١٧٢ ، والفروع ٣/١٩٦املغين : ينظر) 5 (
  . ١/١٤٧ ، والفتاوى اهلندية ١/٢٦٥بدائع الصنائع : ينظر) 6 (



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

٢١٠  

  : األدلة
  : أدلة أصحاب القول األول

وم األدلة الدالة على استدلوا على عدم اجلواز إذا مل يكن هناك مصلحة بعم: أوال
  أن النيب حترمي الكالم حال اخلطبة واليت ستأيت، ومن أبرزها حديث أيب هريرة 

  . )٣( )٢( } إذا قلت لصاحبك أنصت يوم اجلمعة واإلمام خيطب فقد لغوت {: قال
أنه إذا كان املستمع مأمورا باإلنصات لالستماع وحيرم عليه السالم : وجه الداللة

فذلك اخلطيب مأمور مبواصلة اخلطبة إذا مل تكن هناك حاجة؛ لكيال يفوت على املستمع 
  . فائدة االستماع

 والصحابة لذلك، استدلوا على اإلباحة عند احلاجة مبا ورد من فعل النيب : ثانيا
  : ومنه

 خيطب الناس يوم جاء رجل والنيب  {:  قال بن عبد اهللا  ما رواه جابر-١

فصل  {:  ويف رواية)٥( )٤( } قم فاركع: ال، قال: أصليت يا فالن؟ قال: اجلمعة فقال

  . )١( )٦( } ركعتني

                                                                                                                     
  . ٢/١٧٦ ، واملبدع ٢/١٢٧الفروع : ينظر) 1 (
، أبو ) ١٤٠٢(، النسائي اجلمعة ) ٥١٢(معة ، الترمذي اجل) ٨٥١(، مسلم اجلمعة ) ٨٩٢(البخاري اجلمعة ) 2 (

، مالك النداء للصالة ) ٢/٢٧٢(، أمحد ) ١١١٠(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ) ١١١٢(داود الصالة 
  ). ١٥٤٨(، الدارمي الصالة ) ٢٣٢(

  ). ٩٣(تقدم خترجيه ص ) 3 (
، أبو ) ١٤٠٩(، النسائي اجلمعة ) ٥١٠(عة ، الترمذي اجلم) ٨٧٥(، مسلم اجلمعة ) ٨٨٨(البخاري اجلمعة ) 4 (

  ). ٣/٢٩٧(، أمحد ) ١١١٢(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ) ١١١٥(داود الصالة 
 باب إذا رأى اإلمام رجال جاء وهو خيطب أمره أن يصلي -أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب اجلمعة ) 5 (

، ) ٨٧٥( ، احلديث رقم ٢/٥٩٦لتحية واإلمام خيطب  باب ا- ، ومسلم يف كتاب اجلمعة ١/٢٢٣ركعتني 
  . أن الرجل هو سليك الغطفايف: وتقدم خترجيه ذا اللفظ ، ويف بعض الروايات

، ابن ماجه إقامة الصالة ) ١٤٠٩(، النسائي اجلمعة ) ٥١٠(، الترمذي اجلمعة ) ٨٨٩(البخاري اجلمعة ) 6 (
  ). ١٥٥٥(مي الصالة ، الدار) ٣/٢٩٧(، أمحد ) ١١١٢(والسنة فيها 
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ويف هذه األحاديث أيضا جواز : " قال النووي عن هذا احلديث برواياته
  . )٢(" الكالم يف اخلطبة حلاجة 

 خيطبنا فجاء احلسن كان رسول اهللا  {:  قال )٣( ما رواه بريدة - ٢

 من املنرب واحلسني عليهما قميصان أمحران ميشيان ويعثران، فرتل رسول اهللا 
  {: صدق اهللا ورسوله: فحملهما، فوضعهما بني يديه، مث قال          

            { )نظرت إىل هذين الصبيني ميشيان ويعثران فلم أصرب حىت )٥( )٤ 

  . )٦( } قطعت حديثي ورفعتهما

                                                                                                                     
 ، ١/٢٢٣ باب من جاء ، واإلمام خيطب صلى ركعتني خفيفتني -أخرجها البخاري يف الكتاب السابق ) 1 (

  . ومسلم يف الكتاب والباب السابقني
  . ٦/١٦٤شرح صحيح مسلم ) 2 (
ملشاهد ، وشهد هو بريدة بن احلصيب بن عبد اهللا بن احلارث األسلمي ، قدم النيب بعد أحد فشهد معه ا) 3 (

احلديبية وبيعة الرضوان ، سكن املدينة ، مث حتول إىل البصرة ، مت خرج غازيا إىل خراسان فأقام مبرو حىت تويف 
   .)١/١٧٥ ، وأسد الغابة ٤/٢٤١طبقات ابن سعد : ينظر. (زمن يزيد بن معاوية

  . ١٥: سورة التغابن آية) 4 (
  ). ١٥(سورة التغابن ، جزء من اآلية رقم ) 5 (
) ١١٠٩( ، احلديث رقم ١/٢٩٠ باب اإلمام يقطع اخلطبة لألمر حيدث -أخرجه أبو داود يف كتاب الصالة ) 6 (

 ، احلديث رقم ٣/١٠٨.  باب نزول اإلمام عن املنرب قبل فراغه من اخلطبة-، والنسائي يف كتاب اجلمعة 
، واإلمام ) ٣٦( ، احلديث رقم ٢/١١٩٠ باب لبس األمحر للرجال -، وابن ماجه يف كتاب اللباس ) ١٤١٣(

إسناد هذا احلديث على : " ٢/١٢١٧وقال عنه ابن عبد اهلادي يف التنقيح .  ، وغريهم٥/٣٥٤أمحد يف مسنده 
  ". شرط مسلم 
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 يوم اجلمعة جاء رجل يتخطى رقاب الناس {:  بن بسر قال)١( ما رواه عبد اهللا -٣

  . )٣( )٢( }  اجلس فقد آذيت خيطب، فقال له النيب والنيب 

وكان يقطع خطبته للحاجة تعرض، أو السؤال من أحد : " قال ابن القيم مبينا ذلك
وكان ... أصحابه فيجيبه مت يعود إىل خطبته فيتمها، وكان رمبا نزل عن املنرب للحاجة

  . )٤(" اجلس يا فالن، صل يا فالن تعال يا فالن، : يدعو الرجل يف خطبته
  : - رضي اهللا عنهم -من آثار الصحابة : ثانيا

 بينما عمر بن اخلطاب : "  قال- رضي اهللا عنهما -ما رواه عبد اهللا بن عمر 
قائم يف اخلطبة يوم اجلمعة إذ دخل رجل من املهاجرين األولني من أصحاب رسول اهللا 

إين شغلت فلم أنقلب إىل أهلي حىت مسعت التأذين، : أية ساعة هذه؟ قال:  فناداه عمر
 كان يأمر ، وقد علمت أن رسول اهللا !!والوضوء أيضا : فلم أزد أن توضأت، فقال

  . )٥(" بالغسل 
  . )٦(إذ دخل عثمان بن عفان : ويف رواية

 ومبحضر من الصحابة، ومل ينِكروا على والداللة واضحة، واملُنكَر عليه عثمان 
  . كالمه يف اخلطبةعمر 

                                         
 عن أبيه وأخيه ، -هو عبد اهللا بن بسر املازين ، احلمصي ، صحايب صغري ، وألبيه صحبة ، روى عن النيب ) 1 (

. هـ وله مائة سنة ، وهو آخر من مات بالشام من الصحابة٩٦ وقيل ٨٨تني ، ومات سنة وصلى إىل القبل
  ). ٣/١٢٥ ، وأسد الغابة ٤/١٠٣اإلصابة : ينظر(

  ). ١١١٨(، أبو داود الصالة ) ١٣٩٩(النسائي اجلمعة ) 2 (
 ، احلديث رقم ١/٢٩٢ باب ختطي رقاب الناس يوم اجلمعة -أخرجه أبو داود يف سننه يف كتاب الصالة ) 3 (

 ، احلديث رقم ٣/١٠٣.  باب النهي عن ختطي رقاب الناس-، والنسائي يف كتاب اجلمعة ) ١١١٨(
  ". إسناده حسن : " ١/٤٢٧، وقال األرناؤوط يف هامش زاد املعاد ) ١٣٩٩(

  . ٤٢٨ - ١/٤٢٧زاد املعاد ) 4 (
واللفظ له ، ومسلم يف أول . م اجلمعة باب فضل الغسل يو-أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب اجلمعة ) 5 (

  ). ٨٤٥( ، احلديث رقم ٢/٨٥٠كتاب اجلمعة 
  . أخرجها مسلم يف الكتاب السابق) 6 (
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  : أدله أصحاب القول الثاين
استدلوا مبا استدل به أصحاب القول األول على اجلواز عند احلاجة، وهي حديث 

 ومحلوها على - رضي اهللا عنهم -جابر، وبريدة، وعبد اهللا بن بسر، وأثر عمر مع عثمان 
  . اجلواز للخطيب مطلقا

ة على احلاجة كما ذكر أصحاب القول يناقش بأا حممول: مناقشة هذا االستدالل
  ويؤيد ذلك أن املواقف اليت تكلم فيها النيب )١(األول، وأيضا النووي يف اموع 

 مواقف حاجة، فهي إما أمر مبعروف، أو ي عن منكر، أو شفقة على ضعيف، وعمر 
  . أو حنو ذلك

ن، والكالم يقطع أن خطبة اجلمعة شرعت منظومة كاألذا: أدلة أصحاب القول الثاين
  . )٢(النظم إال إذا كان الكالم أمرا باملعروف فال يكره 

يناقش بأا إذا كانت كاألذان يف أا منظومة فإن اإلسالم : مناقشة هذا الدليل
  . يفسدها، وال يكون مكروها فقط

  . كما استدلوا باإلباحة عند احلاجة مبا استدل به أصحاب القول األول عليها
 القول األول - واهللا أعلم بالصواب -لذي يظهر رجحانه يف هذه املطلب ا: الترجيح

القائل بعدم جواز كالم اخلطيب حال اخلطبة مبا ليس منها إال عند احلاجة وال سيما ما 
  . ورد فيه نص، لقوة ما استدلوا به، ووجاهته

                                         
  . ٤/٥٢٢اموع : ينظر) 1 (
  . ١/٢٦٥ ، وبدائع الصنائع ٢/٢٧املبسوط : ينظر) 2 (
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  املسألة الثانية
  حكم كالم احلاضر للخطبة

  : وفيها مخسة أمور
  . حكم كالمه إذا كان يسمع اخلطبة: األمر األول
  . حكم كالمه إذا كان ال يسمع اخلطبة: األمر الثاين

  . حكم رد السالم وتشميت العاطس: األمر الثالث
  . حكم الصالة على النيب : األمر الرابع

  . حكم التأمني على الدعاء: األمر اخلامس
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  األمر األول
  حكم كالم احلاضر للخطبة إذا كان يسمعها

  : اختلف الفقهاء يف حكم كالم احلاضر للخطبة إذا كان يسمعها، وذلك على قولني
  . حيرم الكالم، وجيب اإلنصات، وتباح خماطبة اإلمام حلاجة: القول األول

 وهو الصحيح )٣( وهو القول القدمي لإلمام الشافعي )٢( واملالكية )١(وذا قال احلنفية 
  . )٤(من املذهب عند احلنابلة 

  . )٥( قال ابن حزم وبه
  . ال حيرم الكالم، ولكنه يستحب اإلنصات: القول الثاين

 )٦(وهو القول اجلديد لإلمام الشافعي، والصحيح واملشهور عند أصحابه 
  . )٧(ورواية عند اإلمام أمحد 

  : األدلة
  : أدلة أصحاب القول األول

اجة بأدلة من الكتاب، استدلوا على حترمي الكالم إذا مل يكن خماطبة لإلمام حل: أوال
  : والسنة، وآثار الصحابة، واملعقول

                                         
 ، وعرب بعضهم بالكراهة ، ١/١٤٧ ، والفتاوى اهلندية ١/٢٦٣ ، وبدائع الصنائع ٢/١٢٨املبسوط : ينظر) 1 (

  . والظاهر أنه يقصدون كراهة التحرمي
 ، والقوانني الفقهية ١/٣٨٥ ، والبيان والتحصيل ١/٢٥١ ، والكايف البن عبد الرب ١/١٣٢اإلشراف : ينظر) 2 (

  . ٢/١٧٨، ومواهب اجلليل ) ٨٦(ص 
 ، ومغين احملتاج ٢/٢٨ وروضة الطالبني  ،٤/٥٢٢ ، واموع ٢/٢٨٥ ، وحلية العلماء ٣/٤١احلاوي : ينظر) 3 (

١/٢٨٧ .  
 ، واإلنصاف ١/١٥٢ ، واحملرر ٢/١٢٤ ، والفروع ٣/١٥٣ ، واملغين ١/٥٣اهلداية أليب اخلطاب : ينظر) 4 (

٢/٤١٧ .  
  . ٦٢ - ٥/٦١احمللى : ينظر) 5 (
  . ٢/٢٨  ، وروضة الطالبني٤/٥٢٢ ، واموع ٢/٢٨٥ ، وحلية العلماء ٣/٤٢احلاوي : ينظر) 6 (
  . ٢/١٢٥ ، والفروع ٣/١٩٣املغين : ينظر) 7 (
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  {: -  تعاىل - قول اهللا :  فمن الكتاب-                        

     { )٢(اآلية .... )١( .  

 وقد أمر باالستماع )٣( عن بعض التابعني أا نزلت يف شأن اخلطبة فقد ورد
  .  وذلك يقتضي حترمي الكالم)٤(واإلنصات، ومطلق املسألة للوجوب 

نوقش بأا حممولة على االستحباب مجعا بني األدلة، إن : مناقشة هذا الدليل
  . )٥(سلم بأن املراد اخلطبة 

 هذا احلمل خمالف لظاهر اآلية املؤيدة باألحاديث جياب بأن: اإلجابة عن هذه املناقشة
اآلتية، واجلمع بني األحاديث يكون بإبقائها على ظاهر داللتها وقصر ما ورد فيه الكالم 

  . على احلاجة حسب ما يدل عليه مضموا
: إذا قلت لصاحبك {:  قال أن النيب ما رواه أبو هريرة :  من السنة-

  . )٧( )٦( } أنصت، يوم اجلمعة واإلمام خيطب فقد لغوت

أي قلت اللغو، وهو الكالم امللغي الساقط الباطل املردود، " فقد لغوت " ومعىن 
  . )٨(تكلمت مبا ال ينبغي : معناه قلت غري الصواب، وقيل: وقيل

                                         
  . ٢٠٤: سورة األعراف آية) 1 (
  ). ٢٠٤(سورة األعراف ، جزء من اآلية رقم ) 2 (
  . ٩/١٦٥ومنهم جماهد وعطاء كما ذكر الطرباين يف تفسريه ) 3 (
  . ١/٢٦٤بدائع الصنائع ) 4 (
   .١/٢٨٧ ، ومغين احملتاج ٤/٥٢٥اموع : ينظر) 5 (
، أبو ) ١٤٠٢(، النسائي اجلمعة ) ٥١٢(، الترمذي اجلمعة ) ٨٥١(، مسلم اجلمعة ) ٨٩٢(البخاري اجلمعة ) 6 (

، مالك النداء للصالة ) ٢/٢٧٢(، أمحد ) ١١١٠(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ) ١١١٢(داود الصالة 
  ). ١٥٤٨(، الدارمي الصالة ) ٢٣٢(

  ). ٩٣(تقدم خترجيه ص ) 7 (
 ، وذكروا ٣/٢٧٣ ، ونيل األوطار ٢/٤١٤ ، وفتح الباري ٦/١٣٨شرح النووي على صحيح مسلم : ينظر) 8 (

  . أقواال أخرى
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اتفقت أقوال املفسرين على أن اللغو ما ال : "  قولهونقل يف الفتح عن بعضهم
  . )١(" حيسن من الكالم 
ففي احلديث النهي عن مجيع أنواع الكالم حال اخلطبة، ونبه ذا على : " قال النووي

أنصت، وهو يف األصل أمر مبعروف، ومساه لغوا، فغريه من الكالم : ما سواه؛ ألنه إذا قال
  . )٢(" أوىل 

  : نوقش من وجهني: الدليلمناقشة هذا 
  . )٣(أن املراد باللغو الكالم الفارغ، ومنه لغو اليمني فال يدل على حترمي الكالم : األول

جياب عنها بأنه قد ورد يف بعض األحاديث ما يرد ذلك، : اإلجابة عن هذه املناقشة
 -لنيب  أن ا- رضي اهللا عنهما -ويفيد التحرمي، ومن ذلك ما رواه عبد اهللا بن عمرو 

  . )٤() ومن لغا أو ختطى كانت له ظهرا: ( قال-صلى اهللا عليه سلم 
 هذا باإلضافة إىل ما سيأيت من )٦( )٥( } ومن تكلم فال مجعة له {: ويف لفظ

  .  من تشبيهه باحلمار حيمل أسفارا- رضي اهللا عنهما -حديث ابن عباس 
 أي أمرت باإلنصات من ال جيب )٧( } فقد لغوت {: ن معىن قولهأ: الثاين

                                         
  . ٢/٤١٤فتح الباري ) 1 (
  . ٦/١٣٨شرح صحيح مسلم : ينظر) 2 (
  . ٤/٥٢٥اموع : ينظر) 3 (
، وقال ) ١٨١٠( ، احلديث رقم ٣/١٥٦.  باب ذكر اخلرب املفسر-أخرجه ابن خزمية يف كتاب اجلمعة ) 4 (

  ". وسنده حسن : " ١/٤٣٠األرنؤوط يف هامش زاد املعاد 
  ). ١/٩٣(، أمحد ) ١٠٥١(أبو داود الصالة ) 5 (
إسناده ضعيف جلهالة موىل : " ١/٤٣٠ لكن قال األرنؤوط يف هامش زاد املعاد ١/٩٣أخرجه أمحد يف املسند ) 6 (

  . ، يعين ما تقدم خترجيه قبله. "  ما رواه ابن خزميةامرأة عطاء اخلرساين ، لكن يشهد له
، أبو ) ١٤٠٢(، النسائي اجلمعة ) ٥١٢(، الترمذي اجلمعة ) ٨٥١(، مسلم اجلمعة ) ٨٩٢(البخاري اجلمعة ) 7 (

، مالك النداء للصالة ) ٢/٣٨٨(، أمحد ) ١١١٠(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ) ١١١٢(داود الصالة 
  ). ١٥٤٨(الدارمي الصالة ، ) ٢٣٢(
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٢١٨  

  .)١( عليه
أجيب عنها بأن هذا مجود؛ ألن اإلنصات مل خيتلف يف : اإلجابة عن هذه املناقشة

مطلوبيته، فكيف يكون من أمر مبا طلبه الشارع الغيا؟ بل النهي عن الكالم مأخوذ من 
مع كونه أمرا مبعروف لغوا، فغريه من ) أنصت: (داللة املوافقة؛ ألنه جعل قولهاحلديث ب

  . )٢(الكالم أوىل أن يسمى لغوا 
) تبارك( يوم اجلمعة قرأ رسول اهللا  {:  قال بن كعب )٣( ما رواه أُيب -٢

مىت أنزلت هذه :  يغمزين، فقال)٥( أو أبو ذر )٤(وهو قائم، فذكرنا بأيام اهللا، وأبو الدرداء 
سألتك مىت : السورة؟ فإين مل أمسعها إال اآلن، فأشار إليه أن اسكت، فلما انصرفوا قال

إنه ليس لك من صالتك اليوم إال ما لغوت، فذهب : أنزلت هذه السورة فلم ختربين، فقال
 صدق  فذكر له ذلك، وأخربه بالذي قال له أيب، فقال رسول اهللا ىل رسول اهللا إ

  . )٦( } أُيب

                                         
  .  عن ابن التني عن بعض من قال جبواز الكالم٤١٥ - ٢/٤١٤نقله ابن حجر يف فتح الباري ) 1 (
  . ٢/٤١٥فتح الباري : ينظر) 2 (
هو أيب بن كعب بن قيس األنصاري ، اخلزرجي ، سيد القراء ، شهد العقبة وبدرا وما بعدها ، قال فيه النيب ) 3 (

: ينظر. (هـ ، وقيل غري ذلك٣٠ ، وقيل ٢٢، تويف سنة " أيب سيد املسلمني : " ، وقال عمر) أقرؤكم أيب(
  ). ١/١٦ ، واإلصابة ١/٤٩أسد الغابة 

هو عومير بن مالك بن زيد قيس اخلزرجي األنصاري ، مشهور بكنيته أيب الدرداء ، تأخر إسالمه قليال ، مث ) 4 (
 حكيما ، ويل قضاء دمشق يف خالفة عثمان ، وتويف قبل مقتل أسلم وحسن إسالمه ، وكان فقيها عاقال ،

  ). ٥/٤٦ ، واإلصابة ٧/٣٩١طبقات ابن سعد : ينظر. (عثمان بسنتني
هو املشهور ، وصححه ابن األثري : هو جندب بن جنادة ، وقال ابن حجر: اختلف يف امسه وأسم أبيه ، فقيل) 5 (

وفضالئهم ، أسلم قدميا مث انصرف إىل قومه فأقام عندهم حىت ، وهو من بين غفار ، وكان من كبار الصحابة 
 ، واإلصابة ٥/١٨٦أسد الغابة  :ينظر. ( هـ ، وقيل غري ذلك٣١قدم رسول اهللا املدينة فصحبه ، وتويف سنة 

٧/٦٠ .(  
 رقم  ، احلديث١/٣٥٣ باب ما جاء يف االستماع للخطبة -أخرجه ابن ماجه يف سننه يف كتاب إقامة الصالة ) 6 (

 ، وصححه ١٩٨ ، ٥/١٤٣، وأمحد يف مسنده " إسناده صحيح رجاله ثقات : " ، وقال يف الزوائد) ١١١١(
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٢١٩  

  . يف تسمية الكالم حال اخلطبة لغواووجه الداللة فيه 
  . )١(نوقش بأن املراد نقص مجعته بالنسبة إىل الساكت : مناقشة هذا الدليل

 لظاهر احلديث، مث إنه إذا كان جياب عنها بأن هذا خمالف: اإلجابة عن هذه املناقشة
الكالم ينقص اجلمعة فهذا يدل على حترميه ووجوب اإلنصات؛ ألن ترك املستحب ال 

  . ينقصها، وإمنا يفوت به أجر فعل املستحب، واهللا أعلم
 {:  أنه قال عن النيب -  رضي اهللا عنهما -  ما رواه عبد اهللا بن عمرو - ٣

رجل حضرها يلغو، وهو حظه منها، ورجل حضرها : حيضر اجلمعة ثالثة نفر
 إن شاء أعطاه، وإن شاء منعه، ورجل حضرها يدعو، فهو رجل دعا اهللا 

بإنصات وسكوت، ومل يتخط رقبة مسلم، ومل يؤذ أحدا فهي كفارة إىل اجلمعة 
  {:  يقوليت تليها وزيادة ثالثة أيام، وذلك بأن اهللا ال                

          {  { )٣( )٢( .  

عة هو احلاصل على تكفري  جعل املنصت خلطبة اجلمأن النيب : وجه الداللة
الذنوب، واملتكلم فيها الغيا، وهذا يدل على وجوب اإلنصات، وحترمي الكالم؛ ألن 

  . اإلنسان مأمور بتحصيل فائدة العبادة والبعد عما يفسدها
 قال رسول اهللا :  قال-  رضي اهللا عنهما -  ما رواه عبد اهللا بن عباس - ٤

                                                                                                                     
وقال األرنؤوط يف هامش .  وغريمها١/١٨٣ ، وصحيح سنن ابن ماجه ٨١ - ٣/٨٠األلباين يف إرواء الغليل 

  . وروي من رواية أيب الدرداء". وإسناده حسن : " ١/٤٣١زاد املعاد 
  . ٤/٥٢٥اموع : ينظر) 1 (
  ). ١٦١(سورة األنعام ، جزء من اآلية رقم ) 2 (
، ) ١١١٣( ، احلديث رقم ١/٢٩١ باب الكالم واإلمام خيطب -أخرجه أبو داود يف سننه يف كتاب الصالة ) 3 (

 ، وصححه ، ٣/٢١٩ باب اإلنصات للخطبة - ، والبيهقي يف كتاب اجلمعة ٢/٢١٤واإلمام أمحد يف مسنده 
وإسناده جيد : " ٣/٨٠، وقال األلباين يف إرواء الغليل " حديث صحيح : " ٤/٥٢٥قال النووي يف اموع و

، وقال األرنؤوط يف هامش زاد املعاد " وإسناده جيد : قال العراقي: " ٣/٢٧٢، وقال يف نيل األوطار " 
  ". وإسناده حسن : " ١/٤٣٠
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٢٢٠  

من تكلم يوم اجلمعة واإلمام خيطب فهو كمثل احلمار حيمل أسفارا، والذي  {

  . )٢( )١( } أنصت، ليس له مجعة: يقول له

  : يدل على وجوب اإلنصات وحترمي الكالم من وجهني: وجه الداللة
وم أن ذلك صفة ذم ونقص ال يوصف ا تارك أنه شبه املتكلم باحلمار، ومعل: األول

  . الندب
نفي أن تكون له مجعة، وقد علمنا أا مجعة، فلما استعار له لفظ نفي اإلجزاء : الثاين

  . )٣(وعدم الصحة دل على تأكيد منعه وشدة حترميه 
  : - رضي اهللا عنهم -ومن آثار الصحابة 

كفى لغوا إذا صعد اإلمام املنرب : "  أنه قال ما روي عن عبد اهللا بن مسعود -١
  . )٤(" أن تقول لصاحبك أنصت 

  . وهذا األثر واضح الداللة كما تقدم يف األحاديث
 أنه قال للذي سأله عن كالمه مع - رضي اهللا عنهما - ما روي عن ابن عمر -٢
  . )٥(" أما أنت فال مجعة لك، وأما صاحبك فحمار : " صاحبه

  . - رضي اهللا عنهما - يف حديث ابن عباس وتوجيه االستدالل كما تقدم

                                         
  ). ١/٢٣٠(أمحد ) 1 (
 باب يف الكالم إذا - ، وابن أيب شيبة يف مصنفه يف كتاب الصلوات ١/٢٣٠د يف مسنده أخرجه اإلمام أمح) 2 (

، وقال " ال بأس بإسناده ): " ٧٩( ، وقال ابن حجر يف بلوغ املرام ص ٢/١٢٥صعد اإلمام املنرب وخطب 
ن سعيد وقد ضعفه رواه أمحد والبزار والطرباين يف الكبري ، وفيه جمالد ب: " ٢/١٨٤اهليثمي يف جممع الزوائد 

  ". الناس ووثقه النسائي يف رواية 
  . ١/١٣٢اإلشراف : ينظر) 3 (
 ، وقال ٢/١٢٤ باب يف الكالم إذا صعد املنرب وخطب -أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه يف كتاب الصلوات ) 4 (

 وقال يف نيل ،" يف الكبري ، ورجاله رجال الصحيح : رواه الطرباين: " ٢/١٨٦اهليثمي يف جممع الزوائد 
وهو إن كان موقوفا : ورجاله ثقات حمتج م يف الصحيح ، قال: قال العراقي: " ٢٧٣ - ٣/٢٧٢األوطار 

  ". فمثله ال يقال من قبل الرأي ، فحكمه الرفع 
  . ٥/٦٣ ، وابن حزم يف احمللى ٢/١٢٥أخرجه ابن أيب شيبة يف الكتاب والباب السابقني ) 5 (
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٢٢١  

  
  : ومن املعقول

 أن اإلباحة للكالم وترك اإلنصات أثناء اخلطبة استخفاف باخلطيب، وإبطال ملعىن -١
  . )١(اخلطبة، وإزالة لفائدا، وذلك أوىف ما وصف بأنه حمرم 

  . )٢(  أن الصالة قربة وطاعة، وقد حرمت ألجل اخلطبة، فألن حيرم الكالم أوىل-٢
يناقش بأن مبناه على القول بتحرمي الصالة أثناء اخلطبة، وهذا : مناقشة هذا الدليل

  . قول مرجوح، ملخالفته لألحاديث على مشروعية حتية املسجد ملن دخل واإلمام خيطب
 أنه ال جيوز أن يتعلق على اخلاطب إظهار اخلطبة إال على احلاضرين وجوب -٣

ا حِظر لشاهد كتمان الشهادة كان ذلك علما على إجياب استماعها، أال ترى أنه مل
  . )٣(استماعها 

  . )٤( أن اخلطبتني بدل ركعتني، فحرم الكالم بينهما، كالصالة -٤
يناقش بعدم التسليم بأما بدل ركعتني؛ لعدم ثبوت ذلك كما : مناقشة هذا الدليل

  . )٥(تقدم 
  . )٦(الم خبالف اخلطبة كما أن القياس ال يصح، ألن الصالة تفسد بالك

  : واستدلوا على إباحة خماطبة اإلمام حلاجة مبا يلي: ثانيا
 أصابت الناس سنة على عهد رسول اهللا  {:  قال ما رواه أنس بن مالك -١

يا رسول اهللا، هلك املال، :  خيطب يف يوم اجلمعة قام أعرايب فقالفبينما رسول اهللا 

                                         
  . ١٣٣ - ١/١٣٢ ، واإلشراف ٢/٢٨املبسوط : ينظر) 1 (
  . ١/١٣٢اإلشراف : ينظر) 2 (
  . ٣/٤٢احلاوي : ينظر) 3 (
  . ٤/٥٢٥اموع : ينظر) 4 (
  ). ٣٥ - ٣٤(ص ) 5 (
  . ٤/٥٢٥اموع : ينظر) 6 (
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 فوالذي نفسي بيده )١(وجاع العيال، فادع اهللا لنا، فرفع يديه، وما نرى يف السماء قَزعة 
ما وضعها حىت ثار السحاب أمثال اجلبال، مث مل يرتل عن منربه حىت رأيت املطر يتحادر 

، ومن الغد، وبعد الغد، والذي يليه حىت اجلمعة  فمطرنا يومنا ذلكعلى حليته 
دم البناء، وغرق  ! يا رسول اهللا : غريه، فقال: األخرى، وقام ذلك األعرايب، أو قال
اللهم حوالينا وال علينا، فما يشري بيده إىل ناحية من : املال فادع اهللا لنا، فرفع يده فقال

 شهرا، ومل )٣( وسال الوادي قناةُ )٢(وبة السحاب إال انفرجت، وصارت املدينة مثل اجلَ
  . )٤( } جيئ أحد، من ناحية إال حدثَ باجلود

  . وهذا واضح الداللة، ويف خطبتني
 جاء أعرايب والنيب  {:  قال- رضي اهللا عنهما - ما رواه جابر بن عبد اهللا -٢

  . )٦( )٥( } قم فاركع: ال، قال: أصليت يا فالن؛ قال: خيطب الناس يوم اجلمعة فقال

ويف هذه األحاديث أيضا جواز الكالم يف اخلطبة : " قال النووي عنه برواياته املختلفة
  . )٧(" حلاجة، وفيها جوازه للخطيب وغريه 

  : أدلة أصحاب القول الثاين
  : وا بأدلة من السنة، واملعقولاستدل

                                         
  ). ٦/١٩٢شرح صحيح مسلم . (هي بفتح القاف والزاي ، وهي القطعة من السحاب: قال النووي) 1 (
ي بفتح اجليم وإسكان الواو وبالباء املوحدة ، وهي الفجوة ، ومعناه تقطع السحاب عن املدينة ه: قال النووي) 2 (

  ). ٦/١٩٤املرجع السابق . (وصار مستديرا حوهلا وهي خالية منه
  ). املرجع السابق. (قناة بفتح القاف اسم لواد من أودية املدينة ، وعليه زروع هلم: قال النووي) 3 (
 ذا اللفظ ، ١/٢٢٤ باب االستسقاء يف اخلطبة يوم اجلمعة -اري يف صحيحه يف كتاب اجلمعة أخرجه البخ) 4 (

  ). ٨٩٧( ، احلديث رقم ٢/٦١٢ باب الدعاء يف استسقاء -ويف مواضع آخر ، ومسلم يف كتاب االستسقاء 
، أبو ) ١٤٠٩(معة ، النسائي اجل) ٥١٠(، الترمذي اجلمعة ) ٨٧٥(، مسلم اجلمعة ) ٨٨٨(البخاري اجلمعة ) 5 (

، الدارمي الصالة ) ٣/٢٩٧(، أمحد ) ١١١٢(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ) ١١١٥(داود الصالة 
)١٥٠٦ .(  

  ). ٣٠٤(تقدم خترجيه ص ) 6 (
  . ٦/١٦٤شرح صحيح مسلم ) 7 (
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٢٢٣  

  
  : من السنة: أوال
 واستسقائه يف يوم  يف قصة األعرايب مع النيب  حديث أنس بن مالك -١

  . اجلمعة املتقدم قبل قليل
 ذلك، ولو أن األعرايب تكلم أثناء اخلطبة، ومل ينكر عليه النيب : وجه الداللة

  . )١(حرم عليه ألنكره 
نوقش بأن االستدالل به على جواز الكالم يف اخلطبة مطلقا فيه : مناقشه هذا الدليل

نظر؛ ألنه استدالل باألخص على األعم، فيمكن أن خيص عموم املسألة باإلنصات مبثل 
  . )٢(ذلك كأمر عارض يف مصلحة عامة، كما خص بعضهم رد السالم لوجوبه 

:  خيطب يوم اجلمعة فقالأن رجال قام والنيب  {  ما رواه أنس بن مالك -٢

 وأومأ له بالسكوت، فلم يقبل، وأعاد مىت الساعة؟ فأعرض النيب ! يا رسول اهللا 
حب اهللا : وحيك، ما أعددت هلا؟ قال (الكالم، فلما كان يف الثالثة قال له النيب 

  . )٣( } إنك مع من أحببت: رسوله، قالو

  . ووجه الداللة كالذي قبله
  . ويناقش مبا نوقش به الذي قبله

  : من املعقول: ثانيا
 أنه لو كان اإلنصات للخطبة واجبا كان إبالغهما برفع الصوت واجبا، فلما مل -١

  . )٤(جيب على اإلمام إبالغها مل جيب على املأموين اإلنصات هلا 

                                         
  . ٣/١٩٥ ، واملغين ١/٢٨٧مغين احملتاج : ينظر) 1 (
  . ٢/٤١٥فتح الباري : ينظر) 2 (
 ، ويف موضع ٤/٢٠٠ باب مناقب عمر بن اخلطاب -أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب فضائل الصحابة ) 3 (

  ). ٢٦٣٩( ، احلديث رقم ٤/٢٠٣٢ باب املرء مع من أحب -آخر ، ومسلم يف كتاب الرب والصلة 
  . ٣/٤٣احلاوي : ينظر) 4 (
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يناقش بأن اجلهر ا واجب على اإلمام كما تقدم أما رفع : ذا الدليلمناقشة ه
الصوت فلم جيب دفعا للمشقة، مث هذا يستقيم على القول بوجوب اإلنصات مع عدم 

  . - إن شاء اهللا -السماع، هذا مرجوح كما سيأيت 
  .  والصيام أن اخلطبة عبادة ال يفسدها الكالم، فوجب أن ال حيرم فيها الكالم، كالطواف،-٢

يناقش بأنه قياس مع الفارق؛ ألن الكالم يف اخلطبة يفوت : مناقشة هذا الدليل
  . )١(املقصود منها، وهو االستماع واالتعاظ، خبالف الطواف والصيام 

  : الترجيح
 هو القول األول القائل - واهللا أعلم بالصواب -الذي يظهر رجحانه يف هذه املسألة 

ضرين خلطبة اجلمعة إال خماطبة اإلمام حلاجة؛ لقوة ما استدلوا به، بتحرمي الكالم على احلا
  . ومجعه بني األحاديث الواردة يف ذلك، وحتقيقه املقصود من اخلطبة وهو االتعاظ

                                         
  . ينظر املرجع السابق) 1 (



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

٢٢٥  

  األمر الثاين
  )١(حكم كالم احلاضر للخطبة إذا كان ال يسمعها 

ها لبعد أو غريه، اختلف الفقهاء يف حكم الكالم للحاضر خلطبة اجلمعة إذا مل يسمع
  : وذلك على قولني
  . حيرم عليه الكالم: القول األول

 واملذهب عند )٤( وهو قول للشافعية )٣( وبه قال املالكية )٢(وذا قال بعض احلنفية 
  . )٦( وبه قال ابن حزم )٥(احلنابلة وعليه أكثرهم 

  . جيوز له الكالم: القول الثاين
 ورواية عن اإلمام )٨(لقول الصحيح عند الشافعية  وهو ا)٧(وذا قال بعض احلنفية 

  . )٩(أمحد 
  : األدلة

  : أدلة أصحاب القول األول
  : استدلوا بأدلة من السنة، وآثار الصحابة، واملعقول

  : من السنة: أوال

                                         
 -ري يف السابق قبل وجود مكربات الصوت ، وأما اآلن بعد وجود املكربات هذه املسألة كان هلا وجود كث) 1 (

  .  فقد قلت ، وإن كانت قد توجد عند انقطاع الكهرباء وحنو ذلك-وهللا احلمد 
  . ١/١٤٧ ، والفتاوى اهلندية ١/٢٦٤ ، وبدائع الصنائع ٢/٢٨املبسوط : ينظر) 2 (
 ، واملنتقى شرح ٢/١٧٨هب اجلليل والتاج واإلكليل امشه  ، وموا١/٢٥١الكايف البن عبد الرب : ينظر) 3 (

  . ١/١٨٨املوطأ 
  . ٢/٩١ ، وروضة الطالبني ٤٢٤ - ٤/٤٢٣ ، واموع ٣/٤٤احلاوي : ينظر) 4 (
  . ٢/١٧٥ ، واملبدع ٢/٤١٧ ، واإلنصاف ١٢٥ - ٢/١٢٤ ، والفروع ٣/١٩٦املغين : ينظر) 5 (
  . ٥/٦١احمللى : ينظر) 6 (
  . ١/٢٦٤بدائع الصنائع : ينظر) 7 (
  . ٢/٢٩ ، وروضة الطالبني ٤٢٤ - ٤/٤٢٣اموع : ينظر) 8 (
  . ٢/١٧٥ ، واملبدع ٢/٤١٧ ، واإلنصاف ٢/١٢٥الفروع : ينظر) 9 (



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

٢٢٦  

عموم ما تقدم يف األمر السابق من األدلة الدالة على حترمي الكالم يف خطبة اجلمعة، 
أنصت، يوم اجلمعة واإلمام : إذا قلت لصاحبك {  هريرة ومن أبرزها حديث أيب

إا عامة تشمل من :  وحديث عبد اهللا بن عمرو، فقالوا)٢( )١( } خيطب فقد لغوت

  . )٣(يسمع اخلطبة ومن ال يسمعها 
  : - رضي اهللا عنهم -من آثار الصحابة : ثانيا

: "  أنه كان يقول يف خطبته، قلَّما يدع ذلك إذا خطبما روي عن عثمان بن عفان 
إذا قام اإلمام خيطب يوم اجلمعة فاستمعوا وأنصتوا، فإن للمنصت الذي ال يسمع يف احلظ مثل 

  .  األثر)٤(... " ما للسامع مع املنصت، فإذا قامت الصالة فاعدلوا الصفوف
  . ضح الداللةوهذا وا

  : من املعقول: ثالثا
أن املأمور به يف اخلطبة شيئان االستماع واإلنصات، فمن قرب من اإلمام فقد قدر 
عليهما، ومن بعد عنه فقد قدر على أحدمها وهو اإلنصات، فيجب عليه أن يأيت مبا قدر 

  . )٥(عليه 
  : أدله أصحاب القول الثاين

: لسابق على جواز الكالم يف اخلطبة للسامع، فقالوااستدلوا مبا استدلوا به يف األمر ا
  . إذا كان جيوز مع السماع فمع عدمه من باب أوىل

  . وقد تقدمت مناقشته هناك
                                         

، أبو ) ١٤٠٢(، النسائي اجلمعة ) ٥١٢(، الترمذي اجلمعة ) ٨٥١(، مسلم اجلمعة ) ٨٩٢(البخاري اجلمعة ) 1 (
، مالك النداء للصالة ) ٢/٢٧٢(، أمحد ) ١١١٠(ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ، ) ١١١٢(داود الصالة 

  ). ١٥٤٨(، الدارمي الصالة ) ٢٣٢(
  ). ٩٣(تقدم خترجيه ص ) 2 (
  . ٣/١٩٦ ، واملغين ١/١٨٨املنتقى شرح املوطأ : ينظر) 3 (
  . ٣/٢٢٠بة وإن مل يسمعها  باب اإلنصات للخط-أخرجه البيهقي يف سننه الكربى يف كتاب اجلمعة ) 4 (
  . ١/٢٦٤ ، وبدائع الصنائع ٢/٨٢املبسوط : ينظر) 5 (



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

٢٢٧  

أن اإلنصات ليس مقصودا لذاته، بل ليتوصل به إىل االستماع، فإذا : ومن األدلة أيضا
  . )١(سقط عنه فرض االستماع سقط عنه اإلنصات أيضا 

  : الدليلمناقشة هذا 
يناقش بأن اإلنصات ليس لالستماع فقط، بل له ولعدم التشويش على غريه من 
احلاضرين ليستمعوا، فإذا سقط االستماع لتعذره للبعد بقي التشويش على احلاضرين ممن 

  . ميكنهم االستماع لقرم من اخلطيب
  : الترجيح

هو القول األول القائل  - واهللا أعلم بالصواب -الذي يظهر رجحانه يف هذه املسألة 
بتحرمي الكالم يف خطبة اجلمعة لغري السامع هلا، لقوة ما استدلوا به وخاصة عموم األدلة، 
وألنه يؤدي إىل التشويش، وقد جير إىل كالم مكروه أو حمرم يف املسجد، كما قد حيصل 

  . معه إهانة له، ويجرئ السفهاء على ابتذاله

                                         
  . ١/٢٦٤بدائع الصنائع : ينظر) 1 (



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

٢٢٨  

  األمر الثالث
  م، وتشميت العاطسحكم رد السال

اختلف الفقهاء يف حكم رد السالم وتشميت العاطس يف خطبة اجلمعة إذا حصل 
  : موجبه، وذلك على أربعة أقوال

  . حيرم: القول األول
 )٣( وهو الوجه الصحيح عند الشافعية )٢( وبه قال املالكية )١(وذا قال أكثر احلنفية 

  . )٤(ورواية عن اإلمام أمحد 
  . جيوز: القول الثاين

 والرواية الصحيحة )٦( وهو وجه عند الشافعية )٥(وذا قال أبو يوسف يف رواية عنه 
  . )٨( وبه قال ابن حزم )٧(عن اإلمام أمحد، والصحيح عند أصحابه 

  . حيرم على من يسمع اخلطبة، وجيوز ملن ال يسمعها: القول الثالث
  . )٩(عض أصحابه وذا قال اإلمام أمحد يف رواية عنه، وهو قول لب

  . ال جيوز رد السالم، وجيوز تشميت العاطس: القول الرابع
  . )١(" وليس بشيء : "  قال عنه يف حلية العلماء)١٠(وهذا قول للشافعية 

                                         
 ، وعرب بعضهم بالكراهة ١/١٤٧ ، والفتاوى اهلندية ١/٢٦٤ ، وبدائع الصنائع ٢/٢٨املبسوط : ينظر) 1 (

  . والظاهر أنه يعين كراهة التحرمي
  ). ٨٦( ، والقوانني الفقهية ص ١/١٦١هد بداية ات: ينظر) 2 (
  . ٢٨٨ - ١/٢٨٧ ، ومغين احملتاج ٢٩ - ٢/٢٨ ، وروضة الطالبني ٥٢٤ - ٤/٥٢٣اموع : ينظر) 3 (
  . ٢/١٧٦ ، واملبدع ٢/٤١٨ ، واإلنصاف ٢/١٢٦الفروع : ينظر) 4 (
  . ١/٢٦٤ ، وبدائع الصنائع ٢/٢٩املبسوط : ينظر) 5 (
  . ٢٩ - ٢/٢٨ ، وروضة الطالبني ٥٢٤ - ٤/٥٢٣ ، واموع ٣/٦١احلاوي : ينظر) 6 (
 ، واملبدع ٢/٤١٨ ، واإلنصاف ٣/٤٢ ، واملستوعب ٢/١٢٥ ، والفروع ١٩٩ - ٣/١٩٨املغين : ينظر) 7 (

  . ٢/٤٨ ، وكشاف القناع ٢/١٧٦
  . ٥/٦٢احمللى : ينظر) 8 (
  . ٢/٤١٨ ، واإلنصاف ٢/١٢٦ ، والفروع ٣/١٩٩املغين : ينظر) 9 (
  . ٢/٢٩ ، وروضة الطالبني ٤/٥٢٤ ، واموع ٢/٢٨٥ ، وحلية العلماء ٣/٦١احلاوي : ينظر) 10( 



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

٢٢٩  

  : األدلة
  : أدلة أصحاب القول األول

  : استدلوا بأدلة من السنة، واملعقول
  : من السنة: أوال
إذا قلت  { تقدم مرارا، وهو قوله  املشهور الذي  حديث أيب هريرة -١

  . )٣( )٢( } أنصت يوم اجلمعة واإلمام خيطب فقد لغوت: لصاحبك

 مسى األمر باملعروف حال اخلطبة لغوا، مع أنه أمر مطلوب أن النيب : وجه الداللة
دة متعدية لآلخرين وهي منع التشويش عليهم، فكذلك رد السالم شرعا، وفيه فائ

  . وتشميت العاطس، بل هو أوىل
وهو ) تبارك( يوم اجلمعة قرأ رسول اهللا  {:  قال ما رواه أُبي بن كعب -٢

مىت أُنزلت هذه السورة؟ : رنا بأيام اهللا، وأبو الدرداء، أو أبو ذر يغمزين، فقالقائم، فذك
سألتك مىت أُنزلت هذه : فإين مل أمسعها إال اآلن، فأشار إليه أن اسكت، فلما انصرفوا قال

إنه ليس لك من صالتك إال ما لغوت، فذهب إىل رسول اهللا : السورة فلم ختربين، فقال
أخربه بالذي قال له أُيب، فقال رسول اهللا  فذكر له ذلك، و٥( )٤( }  صدق أُيب( .  

 رضي اهللا عنهما -أن ما طلبه أبو الدرداء أو أبو ذر من أيب بن كعب : وجه الداللة
 من تاريخ املرتل، فقد كان فرضا عليهم، ليعرفوا الناسخ من املنسوخ، وقد جعله رسول -

                                                                                                                     
  . ٢/٢٨٥حلية العلماء ) 1 (
، أبو ) ١٤٠٢(، النسائي اجلمعة ) ٥١٢(، الترمذي اجلمعة ) ٨٥١(، مسلم اجلمعة ) ٨٩٢(البخاري اجلمعة ) 2 (

، مالك النداء للصالة ) ٢/٢٧٢(، أمحد ) ١١١٠(سنة فيها ، ابن ماجه إقامة الصالة وال) ١١١٢(داود الصالة 
  ). ١٥٤٨(، الدارمي الصالة ) ٢٣٢(

  ). ٩٣(تقدم خترجيه ص ) 3 (
  ). ٥/١٤٣(، أمحد ) ١١١١(ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ) 4 (
  ). ٣١٥(تقدم خترجيه ص ) 5 (



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

٢٣٠  

  . )١(ك رد السالم وتشميت العاطس  من اللغو يف حالة اخلطبة، فكذلاهللا 
  :من املعقول: ثانيا

 أن تشميت العاطس يترتب عليه ترك االستماع املفروض واإلنصات، والتشميت -١ 
ليس بفرض، فال جيوز ترك الفرض ألجله، وكذا رد السالم يف هذه احلالة ليس بفرض، 

  . )٢(ة ألنه يرتكب بسالمه مأمثا، فال جيب الرد عليه كما يف حالة الصال
  . )٣( أن السالم يف حال اخلطبة مل يقع حتية، فال يستحق الرد -٢
 أن رد السالم مما ميكن حتصيله يف كل حالة، أما مساع اخلطبة فال يتصور إال يف -٣

هذه احلالة، فكانت إقامته أحق، ونظريه ما قاله بعض الفقهاء من أن الطواف تطوعا مبكة 
  . )٤(لتطوع، والصالة يف حق املكي أفضل من الطواف يف حق اآلفاقي أفضل من صالة ا

  : واستدلوا على حترميهما على من مل يسمع مبا يلي
أن وجوب اإلنصات شامل هلم، فيكون املنع من رد السالم وتشميت العاطس ثابتا 

  . )٥(يف حقهم، كالسامعني 
  : أدلة أصحاب القول الثاين

  : استدلوا بأدلة من السنة، واملعقول
  : من السنة: أوال
حق املسلم على  {:  يقولمسعت رسول اهللا :  قال ما رواه أبو هريرة -١

رد السالم، وعيادة املريض، واتباع اجلنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت : املسلم مخس

                                         
  . ٢/٢٩املبسوط : ينظر) 1 (
  . ١/٢٦٤بدائع الصنائع : ينظر) 2 (
  . املرجع السابق) 3 (
  . املرجع السابق) 4 (
  . ٣/١٩٩املغين : ينظر) 5 (



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

٢٣١  

  . )٢( )١( } العاطس

 بسبع، وانا أمرنا رسول اهللا  {:  قال ما رواه الرباء بن عازب - ٢

عن سبع، أمرنا بعيادة املريض، واتباع اجلنائز، ورد السالم، وإجابة الداعي، وإبرار 
  . )٤(احلديث ... )٣( } وتشميت العاطس، ونصر املظلوماملقسم، 

 أمر برد أن النيب : وجه الداللة من هذين احلديثني وحنومها مما جاء يف معنامها
السالم وتشميت العاطس، وهذا األمر عام، فيشمل بعمومه الرد والتشميت حال خطبة 

  . اجلمعة
ال غري اخلطبة مجعا بني ذلك يناقش بأن هذا حممول على ح: مناقشة هذا االستدالل

  . وبني ما ورد يف حترمي الكالم حال اخلطبة واألمر باإلنصات
 جاء رجل والنيب  {:  قال- رضي اهللا عنهما - ما رواه جابر بن عبد اهللا -٣

  . )٦( )٥( } قم فاركع: ال، قال: أصليت يا فالن؟ قال: طب الناس يوم اجلمعة فقالخي

واستدل به على جواز رد السالم وتشميت العاطس يف حال : " قال يف فتح الباري
  . )٧(" اخلطبة، ألن أمرمها أخف وزمنهما أقصر، وال سيما رد السالم فإنه واجب 

                                         
، ) ١٩٣٨(، النسائي اجلنائز ) ٢٧٣٧(، الترمذي األدب ) ٢١٦٢(، مسلم السالم ) ١١٨٣(البخاري اجلنائز ) 1 (

  ). ٢/٥٤٠(، أمحد ) ١٤٣٥(، ابن ماجه ما جاء يف اجلنائز ) ٥٠٣٠(أبو داود األدب 
 باب - ، ومسلم يف كتاب السالم ٢/٧٠ باب األمر باتباع اجلنائز -البخاري يف صحيحه يف اجلنائز أخرجه ) 2 (

  ). ٢١٦٢( حلديث رقم ٤/١٧٠٤من حق املسلم للمسلم رد السالم 
، النسائي اجلنائز ) ٢٨٠٩(، الترمذي األدب ) ٢٠٦٦(، مسلم اللباس والزينة ) ٥٣١٢(البخاري األشربة ) 3 (

  ). ٤/٢٩٩(، أمحد ) ٢١١٥(ماجه الكفارات ، ابن ) ١٩٣٩(
  . أخرجه البخاري يف صحيحه يف الكتاب والباب السابقني) 4 (
، أبو ) ١٤٠٩(، النسائي اجلمعة ) ٥١٠(، الترمذي اجلمعة ) ٨٧٥(، مسلم اجلمعة ) ٨٨٨(البخاري اجلمعة ) 5 (

  ). ٣/٢٩٧( أمحد ،) ١١١٢(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ) ١١١٥(داود الصالة 
  ). ٣٠٤(تقدم خترجيه ص ) 6 (
  . ٢/٤١٢فتح الباري : ينظر) 7 (



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

٢٣٢  

فرقا بني الصالة والرد والتشميت، فالصالة يناقش بأن هناك : مناقشة هذا الدليل
يفوت ا االستماع على املصلى وحده، أما الرد والتشميت فيفوت ما االستماع على 

  . الراد واملشمت ومن حوهلما من احلاضرين، فضررمها أبلغ
  :من املعقول: ثانيا

  . )١( أن رد السالم فرض واالستماع سنة، فال يترك الفرض لفعل سنة -١ 
  : يناقش من وجهني: ناقشة هذا الدليلم

أن رد السالم إمنا يكون فريضة إذا كان حتية، ويف حال اخلطبة املسلم : الوجه األول
  . )٢(ممنوع من السالم، فال يكون جوابه فرضا 

  . عدم التسليم بأن االستماع للخطبة سنة، بل هو واجب كما تقدم: الوجه الثاين
طس واجب، فوجب اإلتيان به يف اخلطبة، كتحذير  أن رد السالم وتشميت العا-٢

  . )٣(الضرير 
يناقش بأنه وإن كان الرد والتشميت واجبا فإنه ال يصل إىل : مناقشة هذا الدليل

مماثلة حتذير الضرير من اهللكة؛ ألن الضرر املترتب على ترك التحذير أعظم من الضرر 
  . ياساملترتب على ترك واجب الرد والتشميت، فال يصح الق

  : أدلة أصحاب القول الثالث
  . استدلوا على التحرمي على من يسمع مبا استدل به أصحاب القول األول: أوال
  : واستدلوا على جواز الرد والتشميت ملن ال يسمع مبا يلي: ثانيا

أن اإلنصات واجب، فلم جيز الكالم املانع منه من غري ضرورة لألمر باإلنصات، 
  . )٤(ه مل يؤمر باإلنصات، فله الرد والتشميت خبالف من مل يسمع فإن

                                         
  . ١/٢٦٤ ، وبدائع الصنائع ٢/٢٩ينظر املبسوط ) 1 (
  . ٢/٢٩ينظر املبسوط ) 2 (
  . ٢/٤٨ ، وكشاف القناع ٢/١٧٦ ، واملبدع ٣/١٩٩املغين : ينظر) 3 (
  . ٣/١٩٩املغين : ينظر) 4 (



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

٢٣٣  

يناقش بعدم التسليم بأن من مل يسمع مل يؤمر باإلنصات، بل إن : مناقشة هذا الدليل
  . عموم األدلة تشمله كما تقدم

  : دليل أصحاب القول الرابع
أن السالم قد وضعه املسلم يف غري موضعه باختياره، فلم يستحق الرد عليه، والعاطس 

  . )١( بغري اختياره فلم يكن منسوبا إىل وضعه يف غري موضعه، فاستحق التشميت عطس
يناقش بأن ليس املانع عدم االستحقاق لالختيار، وإمنا املانع هو : مناقشة هذا الدليل

عموم األحاديث املانعة من الكالم يف هذه احلال؛ ملا يترتب عليه من ترك اإلنصات 
  . والتشويش على السامعني

  : رجيحالت
 هو القول األول القائل - واهللا أعلم بالصواب -الذي يظهر رجحانه يف هذه املسألة 

بتحرمي رد السالم وتشميت العاطس يف خطبة اجلمعة، لقوة ما استدلوا به، وعدم استقامة 
  . أدلة األقوال األخرى

حفظه  -وقد أفىت بعدم جواز رد السالم فيها فضيلة شيخنا حممد بن صاحل العثيمني 
  . )٢( -اهللا 

                                         
  . ٣/٦١احلاوي : ينظر) 1 (
  ). ٤( املنشورة ضمن سلسلة كتاب الدعوة رقم ١/١٢٦فتاوى فضيلته : ينظر) 2 (



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

٢٣٤  

  األمر الرابع
   إذا ذكره اخلطيب واجلهر احكم الصالة على النيب 

 إذا ذكره اخلطيب يف اخلطبة، اختلف الفقهاء يف حكم صالة املستمع على النيب 
  : واجلهر ا، وذلك على قولني

  .  جتوز الصالة عليه سرا:القول األول
 وهو اختيار )٢( وبه قال احلنابلة )١(وهذا مروي عن أيب يوسف من احلنفية 

  . )٣(شيخ اإلسالم ابن تيمية 
  .  ال جتوز الصالة عليه:القول الثاين

  . )٤(وذا قال احلنفية، وهو ظاهر الرواية عندهم 
  : األدلة

   :أدلة أصحاب القول األول
 سرا ال يشغل عن مساع اخلطبة، ففي فعله إحراز  أن الصالة على النيب -١

  . )٥(الصالة واالستماع : للفضيلتني
  {:  أن اخلطيب إذا قال-٢        { )فهو يبلغ )٧( )٦ 

  . )٨(احلاضرين أمرا، فيجب عليهم امتثاله 
   :ول الثايندليل أصحاب الق

                                         
  . ١/٢٦٤ ، وبدائع الصنائع ٢/٢٩املبسوط : ينظر) 1 (
  . ٢/٤٨ ، وكشاف القناع ٢/١٧٦ ، واملبدع ٢/٤١٨ ، واإلنصاف ٢/١٢٥الفروع : ينظر) 2 (
  ). ٨٠(االختيارات ص : ينظر) 3 (
  . ١/١٤٧؛ والفتاوى اهلندية ١/٢٦٤ ، وبدائع الصنائع ٢٩ - ٢/٢٨املبسوط : ينظر) 4 (
  . ٢/٣٨ ، وفتح القدير ١/٢٦٤بدائع الصنائع : ينظر) 5 (
  . ٥٦: سورة األحزاب آية) 6 (
  ). ٥٦(سورة األحزاب جزء من اآلية رقم ) 7 (
  . ٢/٢٩املبسوط : ينظر) 8 (



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

٢٣٥  

 - أن حال اخلطبة كحال الصالة يف املنع من الكالم، فكما أن اإلمام لو قرأ قوله -١
  {: -تعاىل        { )يشتغل احلاضرون  يف صالته مل)٢( )١ 

  . )٣(بالصالة عليه، فكذلك إذا قرأها يف اخلطبة 
 يناقش بعدم التسليم بأن حال اخلطبة كحال الصالة يف املنع من :مناقشة هذا الدليل

الكالم، بل اخلطبة أخف حيث جيوز فيها خماطبة اإلمام حلاجة، وما كان لضرورة من 
  . الف الصالةحتذير ضرير وحنوه، وال يؤثر ذلك يف صحتها، خب

 مما ميكن يف كل وقت، وإحراز ثواب مساع  أن إحراز فضيلة الصالة على النيب -٢
  . )٤(اخلطبة خيتص ذه احلالة، فكان السماع أفضل 

 يناقش بأن يف الرد سرا مجعا بني األمرين حتصيل فضيلة الصالة :مناقشة هذا الدليل
  . واالستماع، وعدم التشويش على احلاضرين

   :جيحالتر
 هو القول األول القائل - واهللا أعلم بالصواب -الذي يظهر رجحانه يف هذه املسألة 

 سرا عند ذكره يف خطبة اجلمعة؛ لقوة ما استدلوا به، وملا يف جبواز الصالة على النيب 
 عند ذكره، واليت ورد ذلك من اجلمع بني األدلة اليت ورد فيها األمر بالصالة على النيب 

  . رمي الكالم يف خطبة اجلمعةفيها حت
: " وأما رفع الصوت ا فغري مشروع، جاء يف اختيارات شيخ اإلسالم ابن تيمية

 أن يصلي عليه سرا، كالدعاء، أما رفع الصوت ا قدام والسنة يف الصالة على النيب 
  . )٥(" بعض اخلطباء فمكروه أو حمرم اتفاقا 

                                         
  . ٥٦: سورة األحزاب آية) 1 (
  ). ٥٦(اآلية رقم سورة األحزاب جزء من ) 2 (
  . ٢/٢٩املبسوط : ينظر) 3 (
  . ١/٢٦٤بدائع الصنائع : ينظر) 4 (
  ). ٨٠(االختيارات ص ) 5 (



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

٢٣٦  

  األمر اخلامس
  ء واجلهر بهحكم التأمني على الدعا

ال إشكال يف جواز التأمني على دعاء اخلطيب يف خطبة اجلمعة، واجلهر به عند من 
يقول بعدم حرمة الكالم حال اخلطبة وهم الشافعية يف القول الصحيح عندهم كما 

  . )٢( ومن يقول جبواز الكالم حال الدعاء وهم احلنابلة يف وجه عندهم )١(تقدم 
م حال اخلطبة مطلقا فلم أطلع على قول هلم يف ذلك إال وأما من قال بتحرمي الكال

 وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن )٣(يسن التأمني سرا : احلنابلة يف الصحيح عندهم فإم قالوا
 أن يصلي عليه سرا، والسنة يف الصالة على النيب : " تيمية، حيث جاء يف االختيارات

  . )٤(" كالدعاء 
  :  ما ظهر يل مما تقدم قوالنفيتلخص يف املطلب بناء على

 جيوز التأمني سرا ال جهرا، وهو القول الصحيح عند احلنابلة، واختيار شيخ :األول
  . اإلسالم ابن تيمية

 جيوز التأمني جهرا، وهو مقتضى قول الشافعية يف الصحيح عندهم، ووجه عند :الثاين
  . احلنابلة

   :األدلة
   :دليل أصحاب القول األول

  . )٥(لخطبة يشغل غريه عن االستماع إذا جهر بالتأمني، فيؤمن سرا أن احلاضر ل
فقد تقدمت أدلة الشافعية على قوهلم باستحباب اإلنصات أصحاب القول الثاين وأما 

للخطبة وعدم حترمي الكالم، ومناقشتها، وسيأيت دليل القائلني جبواز الكالم حال الدعاء من 
                                         

  ). ٣٠٣(ص ) 1 (
  . ٢/٤١٨ ، واإلنصاف ٢/١٢٥الفروع : ينظر) 2 (
  . ١/٣٠٤ ، وشرح منتهى اإلرادات ٢/٤٨ ، وكشاف القناع ٢/٤١٨ ، واإلنصاف ٢/١٢٥الفروع : ينظر) 3 (
  ). ٨٠(الختيارات ص ا) 4 (
  . ١/٣٠٤منتهى اإلرادات ) 5 (



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

٢٣٧  

  . )١( - إن شاء اهللا -احلنابلة ومناقشته 
   :الترجيح

هذه املسألة مل أطلع على أقوال صرحية فيها سوى قول احلنابلة، كما أنه ليس فيها أدلة 
واضحة، ولكن قول احلنابلة بالتأمني سرا قول وسط فيه إدراك لفضيلة التأمني على 
الدعاء، وعدم تشويش على السامعني وخمالفة لألمر باإلنصات، فهو األظهر يف املسألة كما 

  .  واهللا أعلمقدم يف الصالة على النيب ت
  املسألة الثالثة

  ما يستثىن من حترمي الكالم أو كراهته يف خطبة اجلمعة عند من يقول ما
استثىن من قال من الفقهاء يف املسألتني السابقتني بتحرمي الكالم أو كراهته حال خطبة 

ضرير من الوقوع يف بئر، أو اجلمعة لإلمام واحلاضر ما كان ألمر واجب ناجز، كتحذير 
  . )٢(من خياف عليه من نار، أو حية، أو حريق، أو حنوه مما يقتل أو يضر 

  : الدليل
أن التحذير من هذه األشياء جيوز يف نفس الصالة مع فسادها به، ففي اخلطبة 

  . )٣(أوىل 
  . )٤(" الضرورات تبيح احملظورات " كما ميكن االستدالل لذلك بالقاعدة املشهورة 

                                         
  ). ٣٦١ - ٣٥٧(ص ) 1 (
 ، واإلنصاف ٣/١٩٨ ، واملغين ١/٢٨٧ ، ومغين احملتاج ٢/٢٨ ، وروضة الطالبني ٤/٥٢٣اموع : ينظر) 2 (

  . ٢/٤٧ ، وكشاف القناع ٢/١٧٦ ، واملبدع ٢/٤١٨
  . ٢/٤٧لقناع  ، وكشاف ا٢/١٧٦؛ واملبدع ٣/١٩٨املغين : ينظر) 3 (
  ). ٨٤(، واألشباه والنظائر للسيوطي ص ) ٨٥(األشباه والنظائر البن جنيم ص : تنظر يف) 4 (



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

٢٣٨  

  املطلب الثاين 
  وقت املنع من الكالم يف اخلطبة 

املسألة األوىل حكم الكالم بعد صعود اخلطيب املنرب وقبل الشروع يف اخلطبة وبعد 
  الفراغ منها وقبل الشروع يف الصالة 

تقدم يف املطلب األول بيان حكم الكالم أثناء كالم اإلمام حال خطبة اجلمعة، وأنه 
راجح إال يف حاالت معينة مت بياا يف موضعها، وهذا هو احملل الذي حمرم على القول ال

  . يقصده غالب الفقهاء بالتحرمي عند كالمهم على الكالم حال اخلطبة
  : وهناك أحوال يلحقها بعضهم بذلك وحاالت خيرجوا منه تتمثل يف املسائل التالية

بل الشروع يف اخلطبة، وبعد  حكم الكالم بعد صعود اخلطيب املنرب وق:املسألة األوىل
  . الفراغ منها وقبل الشروع يف الصالة

  .  حكم الكالم بني اخلطبتني:املسألة الثانية
  .  حكم الكالم إذا سكت اخلطيب للتنفس:املسألة الثالثة
  .  حكم الكالم إذا شرع اخلطيب يف الدعاء:املسألة الرابعة



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

٢٣٩  

  املسألة األوىل
  ملنرب وقبل الشروع يف اخلطبة، حكم الكالم بعد صعود اخلطيب ا

  .وبعد الفراغ منها وقبل الشروع يف الصالة
  : اختلف الفقهاء يف ذلك على ثالثة أقوال

  .  جيوز الكالم يف احلالتني:القول األول
 )٢( واملالكية )١(وذا قال أبو يوسف وحممد بن احلسن صاحبا أيب حنيفة 

  . )٤(عليه أكثرهم  وهو املذهب عند احلنابلة، و)٣(والشافعية 
  .  ال جيوز الكالم يف احلالتني:القول الثاين

  . )٥(وذا قال اإلمام أبو حنيفة 
  .  يكره الكالم يف احلالتني:القول الثالث

  . )٦(وذا قال بعض احلنابلة 
  : األدلة

  : أدلة أصحاب القول األول
 اخلطبة بأدلة من  استدلوا على جواز الكالم بعد صعود املنرب وقبل الشروع يف:أوال

  : السنة، وآثار الصحابة، واملعقول
  : فمن السنة

                                         
  . ١/٢٦٤ ، وبدائع الصنائع ١/٨٥ ، واهلداية للمرغيناين ٢/٢٩املبسوط : ينظر) 1 (
  . ١/٣٠٩ ، والفواكه الدواين ٢/١٧٨ ، ومواهب اجلليل ١/١٣٣اإلشراف : ينظر) 2 (
  . ١/٢٨٧ ، ومغين احملتاج ٢/٢٨ ، وروضة الطالبني ٤/٥٢٣ ، واموع ٣/٤٣احلاوي : رينظ) 3 (
 ، والفروع وتصحيحه امشه ٣/٤٣ ، واملستوعب ٣/١٩٩ ، واملغين ١/٥٣اهلداية أليب اخلطاب : ينظر) 4 (

  . ٢/٤١٩ ، واإلنصاف ٢/١٢٤
؛ وعرب بعضهم بالكراهة والظاهر ١/٣٢٣قائق  ، وتبيني احل١/٢٦٤ ، وبدائع الصنائع ٢/٢٩املبسوط : ينظر) 5 (

  . أنه يقصد كراهة التحرمي ، بدليل ما يذكرونه من أدلة
  . ٢/٤١٩ ، واإلنصاف ٢/١٢٤الفروع وتصحيحه امشه : ينظر) 6 (



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

٢٤٠  

إذا كان يوم اجلمعة وقفت املالئكة  { قال النيب :  قال ما رواه أبو هريرة -١

 كمثل الذي يهدي بدنة، مث )١(فاألول، ومثل املُهجر على باب املسجد يكتبون األول 
كالذي يهدي بقرة، مث كبشا، مث دجاجة، مث بيضة، فإذا خرج اإلمام طووا صحفهم 

  . )٢( } ويستمعون الذكر

وفيه إشارة إىل أن منع الكالم من ابتداء اإلمام يف اخلطبة؛ ألن : " قال يف فتح الباري
  . )٣(" لم االستماع ال يتجه إال إذا تك

إذا قلت لصاحبك يوم  {:  املشهور والذي تقدم مرارا حديث أيب هريرة -٢

  . )٥( )٤( } أنصت، واإلمام خيطب فقد لغوت: اجلمعة

 مجلة حالية تخِرج ما قبل اخلطبة )٦( } واإلمام خيطب {:  أن قوله:وجه الداللة

 وكذلك ما بعدها إىل إقامة )٧(من حني خروج اخلطيب وما بعده إىل أن يشرع يف اخلطبة 
  . الصالة

                                         
 غريب النهاية يف: ينظر. (التبكري إىل كل شيء ، واملبادرة إليه ، واملُهجر إىل الصالة املبكر إليها: التهجري) 1 (

  ). ٥/٢٤٦" هجر " احلديث ، مادة 
 باب -بغري هذا اللفظ ، وقد أخرجه ذا اللفظ البخاري يف صحيحه يف كتاب اجلمعة ) ٦٧(تقدم خترجيه ص ) 2 (

  . ١/٢٢٣االستماع إىل اخلطبة يوم اجلمعة 
  . ٢/٤٠٧فتح الباري : ينظر) 3 (
، أبو ) ١٤٠٢(، النسائي اجلمعة ) ٥١٢(ترمذي اجلمعة ، ال) ٨٥١(، مسلم اجلمعة ) ٨٩٢(البخاري اجلمعة ) 4 (

، مالك النداء للصالة ) ٢/٣٩٦(، أمحد ) ١١١٠(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ) ١١١٢(داود الصالة 
  ). ١٥٤٨(، الدارمي الصالة ) ٢٣٢(

  ). ٩٣(تقدم خترجيه ص ) 5 (
، أبو ) ١٤٠٢(، النسائي اجلمعة ) ٥١٢(رمذي اجلمعة ، الت) ٨٥١(، مسلم اجلمعة ) ٨٩٢(البخاري اجلمعة ) 6 (

، مالك النداء للصالة ) ٢/٢٧٢(، أمحد ) ١١١٠(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ) ١١١٢(داود الصالة 
  ). ١٥٤٨(، الدارمي الصالة ) ٢٣٢(

لى صحيح مسلم  ، وشرح النووي ع١/١٣٣ ، واإلشراف للقاضي عبد الوهاب ٢/٤١٤فتح الباري : ينظر) 7 (
  . ٣/٢٠٠ ، واملغين ٣/٢٧٣ ، ونيل األوطار ٦/١٣٩



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

٢٤١  

  : - رضي اهللا عنهم -ومن آثار الصحابة 
 يصلون ما رواه ثعلبة بن أيب مالك القرظي أم كانوا يف زمان عمر بن اخلطاب 

: " معة حىت خيرج عمر، فإذا خرج عمر وجلس على املنرب وأذن املؤذنون، قال ثعلبةاجل
جلسنا نتحدث، فإذا سكت املؤذنون وقام عمر خيطب أنصتنا فلم يتكلم منا أحد، قال ابن 

  . )١(" فخروج اإلمام يقطع الصالة، وكالمه يقطع الكالم : " شهاب
 بل عده يف احلاوي إمجاعا )٢(" بينهم وهذا يدل على شهرة األمر : " قال يف املغين

  . )٣( على أن حترمي الكالم يبدأ ببدء اخلطبة - رضي اهللا عنهم -فعليا من الصحابة 
   :ومن املعقول

 أن النهي عن الكالم إمنا هو ألجل اإلنصات واستماع اخلطبة، فيقتصر على حالة -١
  . )٤(اخلطبة 
بة، فيباح الكالم فيه، أشبه ما قبل  أن ما قبل الشروع يف اخلطبة ليس فيه خط-٢

  . )٥(صعود املنرب 
 واستدلوا على جواز الكالم بعد الفراغ من اخلطبة وقبل الشروع يف الصالة :ثانيا

  : بالسنة، واملعقول
   :فمن السنة

أنصت، واإلمام : إذا قلت لصاحبك: ( املتقدم قبل قليلحديث أيب هريرة 
  . )٦() خيطب فقد لغوت

                                         
  ). ٢٩٥(تقدم خترجيه ص ) 1 (
  . ٣/٢٠٠املغين ) 2 (
  . ٣/٤٣احلاوي ) 3 (
 ، واملغين ١/١٣٣ ، واإلشراف للقاضي عبد الوهاب ١/٢٦٤ ، وبدائع الصنائع ٢/٣٠املبسوط : ينظر) 4 (

٣/٢٠٠ .  
  . ١/١٣٣وهاب اإلشراف للقاضي عبد ال: ينظر) 5 (
  ). ٩٣(تقدم خترجيه ص ) 6 (



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

٢٤٢  

دليل على أن التحرمي مقتصر على حال ) واإلمام خيطب: ( أن قوله:لةووجه الدال
  . اخلطبة، فبعد الفراغ منها ال يشمله التحرمي كما تقدم

   :ومن املعقول
الدليل األول من الدليلني السابقني وهو أن النهي ألجل اإلنصات واالستماع، فما بعد 

  . الفراغ ال حاجة فيه إىل ذلك؛ لعدم اخلطبة
   :احب القول الثاينأدلة ص

  : استدل بأدلة من السنة، وآثار الصحابة، واملعقول
   :من السنة: أوال

  الذي استدل به أصحاب القول األول، وهو قول النيب حديث أيب هريرة 
ة وقفت املالئكة يكتبون األول فاألول، ومثل املهجر كمثل الذي إذا كان يوم اجلمع {

يهدي بدنة، مث كالذي يهدي بقرة، مث كبشا، مث دجاجة، مث بيضة، فإذا خرج اإلمام طووا 
  . )٢( )١( } صحفهم ويستمعون الذكر

 أخرب عن طي الصحف عند خروج اإلمام، وإمنا يطوون أن النيب : وجه الداللة
: -  تعاىل - الناس الكالم، ألم إذا تكلموا يكتبون عليهم؛ لقوله الصحف إذا طوى 

}                          {  )٣( .  

                                         
، أبو ) ١٣٨٨(، النسائي اجلمعة ) ٤٩٩(، الترمذي اجلمعة ) ٨٥٠(، مسلم اجلمعة ) ٨٨٧(البخاري اجلمعة ) 1 (

، مالك النداء للصالة ) ٢/٤٦٠(، أمحد ) ١٠٩٢(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ) ٣٥١(داود الطهارة 
  ). ١٥٤٣(ة ، الدارمي الصال) ٢٢٧(

  ). ٣٤٧(تقدم خترجيه ص ) 2 (
  ). ١٨(، اآلية رقم ) ق(سورة ) 3 (



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

٢٤٣  

 على البدء )١( } فإذا خرج اإلمام {:  يناقش بأنه حيمل قوله:مناقشة هذا الدليل

باخلطبة بعد خروجه، وليس فور خروجه؛ ألن الوقت الواقع بني اخلروج والشروع يف 
اخلطبة قليل وهو وقت األذان فقط، فيكون اخلطيب قد شرع يف اخلطبة عند خروجه، 

ة اجلمعة، وليس كما أن احلديث يف بيان الوقت الذي يؤجر اإلنسان على ايء فيه لصال
  . يف حتديد الوقت الذي يبدأ فيه اإلنصات

  : - رضي اهللا عنهم -من آثار الصحابة : ثانيا
 أما كانا يكرهان الصالة - رضي اهللا عنهم -ما روي عن ابن عباس وابن عمر 

  . )٢(والكالم يوم اجلمعة بعد خروج اإلمام 
  . وهذا واضح الداللة

   : يناقش من وجهني:مناقشة ذلك
  .  أنه أثر عن صحابيني، وهو خمتلف يف االحتجاج به:الوجه األول
 كما تقدم يف أدلة )٣( أنه قد خالفهما غريمها من الصحابة، بل أكثرهم :الوجه الثاين

  . أصحاب القول األول
   :من املعقول: ثالثا

أن اخلطيب إذا خرج للخطبة كان مستعدا هلا، واملستعد للشيء كالشارع فيه، وهلذا 
  . )٤(أحلق االستعداد بالشروع يف أمر الصالة، فكذلك يف اخلطبة 

 نوقش بأنه قياس مع الفارق، وذلك أن الصالة متتد، ورمبا ال :مناقشة هذا الدليل
ميكنه قطعها حىت يأخذ اإلمام يف اخلطبة ويفوت مساع أوهلا، خبالف الكالم فيمكن قطعه 

                                         
، أبو ) ١٣٨٨(، النسائي اجلمعة ) ٤٩٩(، الترمذي اجلمعة ) ٨٥٠(، مسلم اجلمعة ) ٨٤١(البخاري اجلمعة ) 1 (

لنداء للصالة ، مالك ا) ٢/٤٦٠(، أمحد ) ١٠٩٢(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ) ٣٥١(داود الطهارة 
  ). ١٥٤٣(، الدارمي الصالة ) ٢٢٧(

  . ٢/١٢٤ باب يف الكالم إذا صعد اإلمام املنرب وخطب -أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه يف كتاب الصلوات ) 2 (
  . ٣/٢٠٠املغين : ينظر) 3 (
  . ١/٢٦٤ ، وبدائع الصنائع ٢/٣٠املبسوط : ينظر) 4 (



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

٢٤٤  

  . )١(مىت شاء 
 أطلع على دليل هلم، وقد يستدل هلم مبا روي عن ابن وأما أصحاب القول الثالث فلم

  .  وقد سبقت مناقشته- رضي اهللا عنهم -عباس وابن عمر 
   :الترجيح

 هو القول األول القائل - واهللا أعلم بالصواب -الذي يظهر رجحانه يف هذه املسألة 
 منها وقبل جبواز الكالم بعد صعود اخلطيب املنرب وقبل شروعه يف اخلطبة، وبعد الفراغ

  .  الثاين فهو واضح الداللةالصالة؛ لقوة ما استدلوا به وال سيما حديث أيب هريرة 

                                         
  . ١/٢٨٨اج  ، ومغين احملت٣/٤٣احلاوي : ينظر) 1 (



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

٢٤٥  

  املسألة الثانية
  حكم الكالم بني اخلطبتني

  : اختلف الفقهاء يف حكم الكالم يف اجللسة بني اخلطبتني، وذلك على ثالثة أقوال
  .  جيوز الكالم يف هذه احلال:القول األول

 والوجه الصحيح )٢( وهو قول للشافعية )١(أبو يوسف صاحب أيب حنيفة وذا قال 
  . )٣(عند احلنابلة 

  .  حيرم الكالم يف هذه احلال:القول الثاين
 وهو قول )٥( واملالكية )٤(وذا قال اإلمام أبو حنيفة، وحممد بن احلسن من أصحابه 

  . )٧( ووجه عند احلنابلة )٦(للشافعية 
  . ه الكالم يف هذه احلالة يكر:القول الثالث

  . )٨(وهو وجه عند احلنابلة 
   :األدلة

   :أدله أصحاب القول األول
  : استدلوا بالسنة، واملعقول

                                         
  ). ١٠٤(مراقي الفالح ص : ينظر) 1 (
  . ١/٢٨٧ ، ومغين احملتاج ٢/٢٨ ، وروضة الطالبني ٤/٥٢٣اموع : ينظر) 2 (
 ، ٢/٤١٧ ، واإلنصاف ١٢٥ - ٢/١٢٤ وذكره احتماال ، والفروع وتصحيحه امشه ٣/٢٠٠املغين : ينظر) 3 (

  . ٢/١٧٦واملبدع 
  ). ١٠٤( ، ومراقي الفالح ص ١/٢٦٤ئع الصنائع  ، وبدا٢/٢٩املبسوط : ينظر) 4 (
 ، واملنتقى شرح ١٧٩ ، ٢/١٧٨ ، مواهب اجلليل والتاج واإلكليل امشه ١/٢٠٩الفواكه الدواين : ينظر) 5 (

  . ١/١٨٨املوطأ 
  . ٢/٢٨ ، وروضة الطالبني ٤/٥٢٣اموع : ينظر) 6 (
 ، ٢/٤١٧ ، واإلنصاف ١٢٥ - ٢/١٢٤حيحه امشه  وذكره احتماال ، والفروع وتص٣/٢٠٠املغين : ينظر) 7 (

  . ٢/١٧٦واملبدع 
  . ٢/١٧٦ ، واملبدع ٢/٤١٧؛ واإلنصاف ١٢٥ - ٢/١٢٤الفروع وتصحيحه : ينظر) 8 (



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

٢٤٦  

   :من السنة: أوال
يب هريرة  ث أ ملشهورحدي إلمام : إذا قلت لصاحبك {:  ا أنصت، وا

  . )٢( )١( }  فقد لغوتخيطب

 وصف املتكلم حال خطبة اإلمام باللغو، وهذا ال ينطبق  أن النيب :وجه الداللة
  .  بني اخلطبتني؛ ألنه ال خيطب، فيباح- أي اإلمام -على حال جلوسه 

  : من املعقول: ثانيا
وما أن اإلمام بني اخلطبتني غري خاطب وال متكلم، فيباح الكالم، أشبه ما قبل اخلطبة 

  . )٣(بعدها 
  : دليل أصحاب القول الثاين

أن اجللوس بني اخلطبتني سكوت يسري يف أثناء اخلطبتني، فال جيوز الكالم فيه، أشبه 
  . )٤(السكوت للتنفس 

يناقش بأنه قياس مع الفارق، فالسكوت للتنفس أقل من : مناقشة هذا الدليل
و عارض ال يعلم به احلاضر إال السكوت بني اخلطبتني يف العادة، وليس فيه جلوس، وه

  . بعد فوات أكثره أو مجيعه، خبالف السكوت بني اخلطبتني، فال يصح القياس
  . وأما أصحاب القول الثالث فلم أطلع على دليل هلم

  : الترجيح
 هو القول األول القائل - واهللا أعلم بالصواب -الذي يظهر رجحانه يف هذه املسألة 

                                         
، أبو ) ١٤٠٢(، النسائي اجلمعة ) ٥١٢(، الترمذي اجلمعة ) ٨٥١(، مسلم اجلمعة ) ٨٩٢(البخاري اجلمعة ) 1 (

، مالك النداء للصالة ) ٢/٢٧٢(، أمحد ) ١١١٠(اجه إقامة الصالة والسنة فيها ، ابن م) ١١١٢(داود الصالة 
  ). ١٥٤٨(، الدارمي الصالة ) ٢٣٢(

  ). ٩٣(تقدم خترجيه ص ) 2 (
  . ٣/٢٠٠املغين : ينظر) 3 (
  . ٣/٢٠٠املغين : ينظر) 4 (



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

٢٤٧  

  . ني؛ لقوة ما استدلوا بهجبواز الكالم بني اخلطبت



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

٢٤٨  

  املسألة الثالثة
  حكم الكالم إذا سكت اخلطيب للتنفس

  : اختلف الفقهاء يف حكم الكالم إذا سكت اخلطيب للتنفس، وذلك على قولني
  .  حيرم الكالم يف هذه احلالة:القول األول

  . )١(وهذا هو القول املشهور عند احلنابلة 
  . ه احلالة جيوز الكالم يف هذ:القول الثاين

  . )٢(وهذا احتمال عند احلنابلة 
  : األدلة

   :دليل أصحاب القول األول
ميكن االستدالل هلم بأن السكوت للتنفس سكوت عارض قليل، ال يقصد به فعل 
شيء مشروع، وال الفصل بني أجزاء اخلطبة، واخلاطب يف حاله يعد مستمرا يف خطبته 

  . و كان اخلطيب يتكلمشرعا وعرفا وحكما، فيحرم الكالم، كما ل
   :دليل أصحاب القول الثاين

ميكن االستدالل هلم بأن اخلطيب يف حال السكوت للتنفس ليس مبتكلم، فال جيب 
  . اإلنصات واالستماع؛ لعدم املوجب، كما هو احلال قبل اخلطبة، وبعدها

نه يف  يناقش بأن اخلطيب وإن كان ال يتكلم يف حال التنفس إال أ:مناقشة هذا الدليل
حكم املتكلم، ألنه ال يقصد السكوت باختياره، وإمنا هو جمرب على السكوت العارض، 
وأما القياس على ما قبل اخلطبة وبعد الفراغ منها فهو قياس مع الفارق؛ ألنه قبلها مل 
يشرع فيها، وبعدها قد فرغ، وال يعد خاطبا يف احلالني ال حقيقة وال حكما، خبالف 

  .  كما تقدمحال السكوت للتنفس
 هو القول - واهللا أعلم بالصواب - الذي يظهر رجحانه يف هذه املسألة :الترجيح

  . األول القائل بتحرمي الكالم إذا سكت اخلطيب للتنفس، ملا ذكرت من االستدالل

                                         
  . ٢/٤١٨ ، واإلنصاف ٢/١٢٤الفروع : ينظر) 1 (
  . املرجعان السابقان: ينظر) 2 (



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

٢٤٩  

  املسألة الرابعة
  حكم الكالم إذا شرع اخلطيب يف الدعاء

ة، وإذا قيل مبشروعيته فدعا تقدم الكالم على مشروعية الدعاء يف خطبة اجلمع
اخلطيب فهل ينتهي وقت حترمي الكالم، فيجوز، أم ال، فيحرم كسائر أجزاء اخلطبة؟ 

  : اختلف الفقهاء يف ذلك على ثالثة أقوال
  .  حيرم الكالم يف حال الدعاء مطلقا:القول األول

 قالوا وهذا هو الظاهر من قول احلنفية، واملالكية، وأحد القولني للشافعية، حيث
  . )١(بتحرمي الكالم على احلاضر حال اخلطبة، ومل يستثنوا شيئا منها كما تقدم 

  . )٢(وهو الصحيح من املذهب عند احلنابلة 
  .  جيوز الكالم يف حال الدعاء مطلقا:القول الثاين

وهذا هو الظاهر من القول الصحيح عند الشافعية، حيث قالوا باستحباب السكوت 
  . )٣(قدم حال اخلطبة كما ت

  . )٤(وهو وجه عند احلنابلة 
  .  جيوز إذا كان الدعاء غري مشروع، وحيرم إذا كان مشروعا:القول الثالث

  . )٥(وهذا احتمال عند احلنابلة 
  : األدلة

   :دليل أصحاب القول األول
 أن الدعاء تابع للخطبة، فيثبت له ما ثبت هلا، ومن ذلك حترمي الكالم، كالتطويل يف

                                         
  ). ٣٠٣ - ٣٠٢(ص ) 1 (
  . ١٧٦ - ٢/١٧٥ ، واملبدع ٢/٤١٨ ، واإلنصاف ٢/١٢٥ ، والفروع ٣/٢٠١املغين : ينظر) 2 (
  ). ٣٠٣(ص ) 3 (
   ٢/٤٨ ، وكشاف القناع ٢/١٧٦ ، واملبدع ٢/٤١٨ ، واإلنصاف ٢/١٢٥ ، والفروع ٣/٢٠٠املغين : ينظر) 4 (
  . ٢/١٧٦ملبدع  ، وا٢/٤١٨ ، واإلنصاف ٣/٢٠١املغين : ينظر) 5 (



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

٢٥٠  

  . )١(املوعظة
   :دليل أصحاب القول الثاين

أن اخلطيب إذا شرع يف الدعاء فقد فرغ من اخلطبة وشرع يف غريها، فيجوز الكالم، 
  . )٢(أشبه ما لو نزل 

 يناقش بعدم التسليم بفراغ اإلمام من اخلطبة بشروعه يف الدعاء، :مناقشة هذا الدليل
ياس على ما بعد الرتول فهو قياس بل ال يزال يف اخلطبة ويطلق عليه أنه خيطب، وأما الق

مع الفارق، فما بعد الرتول ال يسمى خطيبا، ويرتل من املنرب ويشرع يف الصالة، خبالف 
  . حال الدعاء فإنه يسمى خطيبا، وال يزال قائما على املنرب يتكلم

   :دليل أصحاب القول الثالث
  . حاب القول األولاستدلوا على التحرمي إذا كان الدعاء مشروعا مبا استدل به أص

واستدلوا على اجلواز إذا كان الدعاء غري مشروع بأن الدعاء يف هذه احلالة ال حرمة 
  . )٣(له، فال جيب اإلنصات له 
  :  يناقش من وجهني:مناقشة هذا الدليل

 أن عموم األدلة الدالة على حترمي الكالم مل تفرق بني كالم وكالم، :الوجه األول
  . فتبقى على العموم
 أن املشروعية وعدمها مما ختتلف فيها اآلراء واالجتهادات، فقد يرى :الوجه الثاين

احلاضر أن ما يدعو به اإلمام ليس مبشروع ويرى غريه أنه مشروع، بل واجب، ويكون 
  . احلق مع اإلمام، فيقع يف احملرم ويشوش على من يرى أنه مشروع

   :الترجيح
 هو القول األول القائل -واهللا أعلم بالصواب  -الذي يظهر رجحانه يف هذه املسألة 

                                         
  . ٣/٢٠١املغين : ينظر) 1 (
  . ٣/٢٠٠املغين : ينظر) 2 (
  . ٣/٢٠١املغين : ينظر) 3 (



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

٢٥١  

بتحرمي الكالم حال دعاء اخلطيب مطلقا، لقوة ما استدلوا به، ولعموم األدلة الدالة على 
حترمي الكالم على احلاضر حال اخلطبة، فهي مل تفرق بني الدعاء وغريه، وبني املشروع 

 عدم مشروعيته، فهذا بعيد وغريه، خاصة وأن اخلطيب ال ميكن أن يدعو بشيء جممع على
  . جدا، بل قد يدعو بشيء خمتلف يف مشروعيته



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

٢٥٢  

  املبحث السابع
   الدق بالسيف على املنرب

تقدم يف مسألة اعتماد اخلطيب على قوس أو عصا أو سيف بيان عدم مشروعية 
  . )١( االعتماد على السيف، وأنه مل يثبت عن النيب 

إنه : يشرع الدق به على املنرب، بل قالواوعلى قول من قال مبشروعيته فإنه ال 
  . )٢(بدعة 

يكره يف اخلطبة أشياء، منها ما يفعله بعض جهلة اخلطباء من الدق : " قال النووي
  . )٣(" بالسيف على درج املنرب يف صعوده، وهذا باطل ال أصل له، وبدعة قبيحة 

  : الدليل
ات توقيفية، وبناء عليه ظاهر كالمهم عدم ورود الدليل على مشروعيته، والعباد

من عمل عمال ليس  {:  املشهور- رضي اهللا عنها -يستدل هلم بعموم حديث عائشة 

  . )٥( )٤( } عليه أمرنا فهو رد

 وهذا العمل ال أعلم له وجودا يف وقتنا احلاضر، وقد ذكرته استكماال للبحث، ولذكر
  . السابقني له

                                         
  ). ٢٤١ - ٢٣٨(ص ) 1 (
 ، وتنبيه الغافلني البن النحاس ص ١/٢٩٠ ، ومغين احملتاج ٢/٣٢ ، وروضة الطالبني ٤/٥٢٩اموع : ينظر) 2 (

  . ٢/٥٩ ، وسبل السالم ٢/١٢٢، والفروع ) ٢٦٨(
  . ٤/٥٢٩اموع ) 3 (
، ) ١٤(، ابن ماجه املقدمة ) ٤٦٠٦(، أبو داود السنة ) ١٧١٨(، مسلم األقضية ) ٢٥٥٠(البخاري الصلح ) 4 (

  ). ٦/٢٥٦(أمحد 
 ، ويف ٣/٢٤ال جيوز ذلك البيع :  باب النجش ومن قال-أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب البيوع ) 5 (

، ووصله مسلم يف كتاب األقضية باب نقض األحكام الباطلة ورد حمدثات مواضع أخر معلقا بصيغة اجلزم 
  .  ، وله ألفاظ أخرى يف الصحيحني وغريمها٣/١٢٤٤األمور 



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

٢٥٣  

  املبحث الثامن 
  إشارة اخلطيب باليد أثناء اخلطبة 

قد يتحمس اخلطيب أثناء إلقاء اخلطبة، ويدفعه مضمون الكالم إىل االنفعال، فيدفعه 
ذلك إىل اإلشارة باليد تعبريا عما يتكلم عنه، وقد ذكر بعض الفقهاء أن ذلك غري 

 أي رفع اليد - بل صرح بعض أهل العلم بأنه )١(مشروع، وإمنا املشروع اإلشارة باإلصبع 
  . )٢( بدعة، وهذا إن كان بقصد، فإن كان بدون قصد فال مؤاخذة فيه -

  : الدليل على عدم املشروعية
 على املنرب رافعا )٤( أنه رأى بشر بن مروان  )٣(حديث عمارة بن رويبة 

 ما يزيد على أن قبح اهللا هاتني اليدين، لقد رأيت رسول اهللا  {: يديه، فقال

  . )٦( )٥( } يقول بيده هكذا، وأشار بإصبعه املسبحة
  . )٧(" هذا فيه أن السنة أن ال يرفع اليد يف اخلطبة : " قال النووي

 ذكر اهللا، وأشار إىل ذلك ابن القيم وفيه أيضا مشروعية اإلشارة باإلصبع عند
وكان يشري بأصبعه : "  يف خطبة اجلمعة حيث قال يف بيان هديه -  رمحه اهللا - 

  . )٨(.... " السبابة يف خطبته عند ذكر اهللا تعاىل

                                         
  . ٢/٣٦ ، وكشاف القناع ٢/٣٣روضة الطالبني : ينظر) 1 (
  ). ٢٦٨(تنبيه الغافلني البن النحاس ص : ينظر) 2 (
ة ، من بين جشم بن ثقيف ، صحايب ، سكن الكوفة ، وتأخر إىل بعد هو عمارة بن رويبة الثقفي ، أبو زهر) 3 (

  ). ٤٨٤٥(، وتقريب التهذيب ٤/٤٩أسد الغابة : ينظر. (السبعني، روى عنه ابنه أبو بكر وأبو إسحاق السبيعي
الكوفة هو بشر بن مروان بن احلكم بن أيب العاص القرشي ، األموي ، من أمراء بين أمية ، ويل إمرة البصرة و) 4 (

 ، ٤/١٤٥سري أعالم النبالء : ينظر. (هـ٧٥ هـ ، وكان مسحا جوادا ، وتويف سنة ٧٤ألخيه عبد امللك سنة 
  ). ٢/٥٥واألعالم 

، ) ١١٠٤(، أبو داود الصالة ) ١٤١٢(، النسائي اجلمعة ) ٥١٥(، الترمذي اجلمعة ) ٨٧٤(مسلم اجلمعة ) 5 (
  ). ١٥٦٠(، الدارمي الصالة ) ٤/٢٦١(أمحد 

  ). ٨٧٤( احلديث رقم ٢/٥٩٥ باب ختفيف الصالة واخلطبة -أخرجه مسلم يف صحيحه يف كتاب اجلمعة ) 6( 
  . ٦/١٦٢شرح صحيح مسلم ) 7 (
  . ١/٤٢٨زاد املعاد ) 8 (



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

٢٥٤  

  
  املبحث التاسع 

  التفات اخلطيب ميينا ومشاال أثناء اخلطبة 
  . )١(طيب أن يقصد تلقاء وجهه أثناء اخلطبةتقدم يف الكالم على السنن أن السنة يف حق اخل

وقد نص بعض الفقهاء على أن االلتفات ميينا ومشاال يف حقه غري مشروع، بل عده 
، وخاصة ما يفعله بعض اخلطباء عند - وإن كان ذلك فيه بعد -بعضهم من البدع 

  . )٢( الصالة على النيب 
 يف هذه األزمان من االلتفات ميينا وال يفعل ما يفعله بعض اخلطباء: "... قال النووي

 وال غريها، فإنه باطل ال أصل له، واتفق العلماء على ومشاال يف الصالة على النيب 
  . )٣(" كراهة هذا االلتفات، وهو معدود من البدع املنكرة 

  . والظاهر من الكالم أن قصده بالكراهة كراهة التحرمي
  : األدلة

 وقد )٤(كان يقصد تلقاء وجهه إذا قام يف اخلطبة  حيث أن هذا خالف فعل النيب 
  . )٥(تقدمت األحاديث يف ذلك 

  . )٦(كما تقدم بعض األدلة العقلية يف عدم مشروعية االلتفات 
 إذا قصد االلتفات ومل يكن هناك حاجة، أما إذا فعله بدون - فيما يظهر يل -وهذا 

  . ة باليد، واهللا أعلمقصد، أو كان هناك حاجة فال بأس كما تقدم يف اإلشار

                                         
  . وما بعدها) ٢٠٨(ص ) 1 (
 ، ٢٩٠ - ١/٢٨٩ ، ومغين احملتاج ٢/٣٢ ، وروضة الطالبني ٤/٥٢٨ ، واموع ٣/٥٥احلاوي : ينظر) 2 (

  . ٢/٣٦ ، وكشاف القناع ٣/١٧٨واملغين 
  . ٤/٥٢٨اموع ) 3 (
  . ٢/٣٦ ، وكشاف القناع ٣/١٧٨املغين : ينظر) 4 (
  ). ٢٠٦ - ٢٠٥(ص ) 5 (
  ). ٢٠٧(ص ) 6 (



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

٢٥٥  

  املبحث العاشر 
  قول اخلطيب يف آخر اخلطبة األوىل ادعوا اهللا وأنتم موقنون باإلجابة هللا 

  وحنو ذلك واملداومة عليه 
فاذكروا اهللا يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم "  : اعتاد بعض اخلطباء قول

}                { )أو )٢( )١ }  ادعو اهللا وأنتم موقنون

 وحنو ذلك يف )٦( )٥( } التائب من الذنب كمن ال ذنب له { أو )٤( )٣( } باإلجابة

آخر اخلطبة األوىل من خطبيت اجلمعة، واملداومة على ذلك حىت صار عند الناس كالفرض 
  . ينكرون على تاركه

  . )٧( من البدع - أي املداومة -وقد ذكر بعض أهل العلم أن ذلك 
 على أنه سنة يقوم بتطبيقها فال بأس، واهللا ولكن إن قاله اخلطيب يف بعض األحيان ال

  . أعلم
  : الدليل

ظاهر كالمهم أم يستدلون على ذلك بأن املداومة على ذلك يفهم منها أنه عمل 
  . مشروع بدليل، ومل يرد دليل على مشروعيته، والعبادات توقيفية، ال تشرع إال بدليل

  .  يعد أصال يف حترمي االبتداع الذي-. )١( رضي اهللا عنها -وقد تقدم حديث عائشة 
                                         

  . ٤٥: سورة العنكبوت آية) 1 (
  ). ٤٥(سورة النحل ، جزء من اآلية رقم ) 2 (
  ). ٣٤٧٩(الترمذي الدعوات ) 3 (
 ، احلديث رقم ١٨٠ - ٥/١٧٩، ) ٦٦( باب رقم - حديث أيب هريرة الترمذي يف أبواب الدعاء أخرجه من) 4 (

  . ١/١٠٨، وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع " حديث غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه : " ، وقال) ٣٥٤٥(
  ). ٤٢٥٠(ابن ماجه الزهد ) 5 (
 -  ٢/١٤١٩ باب ذكر التوبة -بن ماجه يف كتاب الزهد أخرجه من طريق أيب عبيدة بن عبد اهللا عن أبيه ا) 6 (

  . ١/٥٧٨وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع ). ٤٢٥٠( ، احلديث رقم ١٤٢٠
، ورسالة إىل اخلطباء ص ) ٧٧( ، والسنن واملبتدعات ص ١/١٨٢الشرح الصغري للدردير امش البلغة : ينظر) 7 (

)٢٣ .(  



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

٢٥٦  

  املبحث احلادي عشر
  املبالغة يف اإلسراع يف اخلطبة الثانية وخفض الصوت ا 

تقدم يف السنن أن من سنن اخلطبة أن يترسل فيها اخلطيب وال يعجل، وأن يرفع ا 
  . )٢(صوته قدر اإلمكان، وذكرت األدلة هناك 

نية، فيسرع، وخيفض الصوت فيها، وقد ذكر وبعض اخلطباء خيالف هذا يف اخلطبة الثا
  . )٣(بعض الفقهاء أن ذلك من البدع، فيحرم 

مبالغتهم يف اإلسراع : ومنها... ويكره يف اخلطبة أمور ابتدعها اجلهلة: " قال النووي
  . )٤(" يف اخلطبة الثانية 

  . )٥(" ومنها مبالغتهم يف اإلسراع يف اخلطبة الثانية، وخفض الصوت ا : "... وقال
  . وظاهر السياق أن املقصود بالكراهة كراهة التحرمي

  : الدليل
 الذي تقدم بيانه يف السنن ظاهر كالمهم االستدالل بأن ذلك خالف هدي النيب 

إنه يسن رفع الصوت باخلطبة الثانية :  وحكم اخلطبتني واحد، بل قال بعض الفقهاء)٦(
  . ه وهذا أيضا ال دليل علي)٧(أكثر من األوىل 

                                                                                                                     
  ). ٣٦٢(ص ) 1 (
  ). ٢٤٥(ص ) 2 (
  ). ٢٦٨( ، وتنبيه الغافلني ص ١/٢٩٠ ، ومغين احملتاج ٢/٣٣ ، وروضة الطالبني ٤/٥٢٩اموع : نظري) 3 (
  . ٢/٣٣روضة الطالبني ) 4 (
  . ٤/٥٢٩اموع ) 5 (
  . وما بعدها) ٢٦٨(ص ) 6 (
  . ١/١٤٧ينظر ذلك يف الفتاوى اهلندية ) 7 (



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

٢٥٧  

  املبحث الثاين عشر
  رفع اليدين حال الدعاء يف اخلطبة 

تقدم الكالم على الدعاء يف خطبة اجلمعة، وأن أقل األقوال فيه السنية، وهو ما ظهر 
  . )١(رجحانه 

  : وقد اختلف الفقهاء يف حكم رفع اليدين أثناء هذا الدعاء، وذلك على ثالثة أقوال
  . اء االستسقاء، واملشروع اإلشارة باإلصبع أنه مكروه يف غري دع:القول األول

  . )٢(وهذا هو الصحيح من الوجهني عند احلنابلة 
: "  حيث جاء يف االختيارات- رمحه اهللا -وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية 

  . )٣(" ويكره لإلمام رفع يديه حال الدعاء يف اخلطبة، وهو أصح الوجهني ألصحابنا 
  . ة يف غري دعاء االستسقاء، واملشروع اإلشارة باإلصبع أنه بدع:القول الثاين

  . )٥( وبه قال بعض احلنابلة )٤(وهذا منسوب إىل أكثر املالكية، والشافعية 
  .  أنه مباح مطلقا:القول الثالث

  . )٧( وبه قال بعض احلنابلة )٦(وهذا منسوب إىل بعض املالكية 
  : األدلة

  : أدلة أصحاب القول األول
دلوا على الكراهة يف غري دعاء االستسقاء ومشروعية اإلشارة باإلصبع مبا است: أوال

                                         
  . وما بعدها) ٣٥٧(ص ) 1 (
 ، واختيارات شيخ اإلسالم ابن تيمية ٢/٣٧ ، وكشاف القناع ٢/٣٩٨اإلنصاف  ، و٢/١١٩الفروع : ينظر) 2 (

  ). ٨٠(ص 
  ). ٨٠(االختيارات ص ) 3 (
 ٢/٣٧ ، والبهويت يف الكشاف ٢/١١٩ ابن مفلح يف الفروع - أي إىل أكثر املالكية ، والشافعية -نسبه إليهم ) 4 (

  . أن السنة أال يرفع اليد ، ومل يصرح بالبدعة القول ب٦/١٦٢، ونسب إليهم النووي يف شرح صحيح مسلم 
  . ٢/٣٩٨ ، واإلنصاف ٢/١١٩ومن أشهر من قال بذلك منهم اد كما يف الفروع ) 5 (
  . ٦/١٦٢نسبه إليهم النووي يف شرح صحيح مسلم ) 6 (
  . ٢/٣٩٨ ، واإلنصاف ٢/١١٩الفروع : ينظر) 7 (



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

٢٥٨  

  : يلي
أنه رأى بشر بن مروان على املنرب  {  ما روي عن عمارة بن رؤيبة - ١

 ما يزيد على أن  هاتني اليدين، لقد رأيت رسول اهللا قبح اهللا: (رافعا يديه فقال
  . )٢( )١( } يقول بيده هكذا، وأشار بإصبعه املسبحة

 شاهرا يديه قط ما رأيت رسول اهللا  {:  قال ما رواه سهل بن سعد -٢

و على منربه وال على غريه، ولكن رأيته يقول هكذا، وأشار بالسبابة، وعقد الوسطى يدع
  . )٤( )٣( } واإلام

واحلديثان املذكوران يف الباب يدالن على كراهة رفع األيدي : " قال يف نيل األوطار
 : " عن اإلشارة باإلصبع- رمحه اهللا - وقال ابن القيم )٥(... " على املنرب حال الدعاء

  . )٦(" وكان يشري بإصبعه السبابة يف خطبته عند ذكر اهللا تعاىل ودعائه 
  :  واستدلوا على عدم الكراهة يف دعاء االستسقاء مبا يلي:ثانيا

لناس سنة على عهد رسول اهللا أصابت ا {:  قالما رواه أنس بن مالك 

 فبينما النيب يا رسول اهللا، هلك :  خيطب يف يوم اجلمعة قام أعرايب فقال
املال وجاع العيال، فادع اهللا لنا، فرفع يديه، وما نرى يف السماء قزعة، فوالذي 
نفسي بيده ما وضعها حىت ثار السحاب أمثال اجلبال، مث مل يرتل عن منربه حىت 

                                         
، ) ١١٠٤(، أبو داود الصالة ) ١٤١٢( ، النسائي اجلمعة )٥١٥(، الترمذي اجلمعة ) ٨٧٤(مسلم اجلمعة ) 1 (

  ). ١٥٦٠(، الدارمي الصالة ) ٤/٢٦١(أمحد 
  ). ٣٦٣(سبق خترجيه ص ) 2 (
  ). ٥/٣٣٧(، أمحد ) ١١٠٥(أبو داود الصالة ) 3 (
، ) ١١٠٥( ، احلديث رقم ١/٢٨٩ باب رفع اليدين على املنرب -أخرجه أبو داود يف سننه يف كتاب الصالة ) 4 (

  ". بإسناد حسن : " ٣/٧٧وقال األلباين يف إرواء الغليل 
  . ٣/٢٧١نيل األوطار : ينظر) 5 (
  . ١/٤٢٨زاد املعاد ) 6 (
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 فمطرنا يومنا ذلك، ومن الغد، وبعد الغد،  يتحادر على حليته رأيت املطر
يا : غريه، فقال: والذي يليه حىت اجلمعة األخرى، وقام ذلك األعرايب، أو قال
اللهم حوالينا وال : رسول اهللا، دم البناء، وغرق املال، فادع اهللا لنا، فرفع يده فقال

ال انفرجت وصارت املدينة مثل اجلوبة، علينا، فما يشري بيده يف ناحية من السحاب إ
  . )٢( )١( } وسال الوادي قناة شهرا، ومل جيئ أحد من ناحية إال حدث باجلود

  . وهذا واضح الداللة
  : أدلة أصحاب القول الثاين

 استدلوا على البدعية يف غري دعاء االستسقاء ومشروعية اإلشارة باإلصبع :أوال
تدل به أصحاب القول األول، حيث شدد عمارة يف  الذي اسحبديث عمارة بن رويبة 
 واإلنكار ذه ، مث ذكر حال النيب "قبح اهللا هاتني اليدين : " إنكاره على بشر بقوله

  . الصيغة ال يكون إال على فعل أمر شديد احلرمة يصل إىل حد البدعة
 قول  ال يف يناقش بأن احلجة يف احلديث هي فعل النيب :مناقشة هذا االستدالل

 رفع اليدين يف االستسقاء يف خطبة  يف حديث أنس  وقد ورد عن النيب عمارة 
اجلمعة وقد عممه بعض الفقهاء يف القول الثالث فقالوا باجلواز مطلقا، فلذلك يبعد القول 

  . بالبدعية
 واستدلوا على القول باجلواز يف حال االستسقاء مبا استدل به أصحاب القول :ثانيا
  .  حديث أنس بن مالك األول من

  : دليل أصحاب القول الثالث
 الذي استدل به أصحاب القولني األول والثاين استدلوا حبديث أنس بن مالك 

على اجلواز يف حال دعاء االستسقاء، فحملوه على العموم يف االستسقاء وغريه، فقالوا 
                                         

، أبو داود الصالة ) ١٥١٨(، النسائي االستسقاء ) ٨٩٧(، مسلم صالة االستسقاء ) ٨٩١(البخاري اجلمعة ) 1 (
  ). ٣/١٩٤(، أمحد ) ١١٧٤(

  ). ٣٢١(سبق خترجيه ص ) 2 (
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  . )١(باجلواز مطلقا 
 فيختص )٢(ع كان لعارض االستسقاء  نوقش بأن هذا الرف:مناقشة هذا االستدالل

  . ذه احلالة، حيث مل يرد رفعه يف غريها
  : الترجيح

 هو القول األول القائل - واهللا أعلم بالصواب -الذي يظهر رجحانه يف هذه املسألة 
بكراهة رفع اليدين حال الدعاء يف خطبة اجلمعة يف غري االستسقاء، ملا استدلوا به، ويبعد 

 الذي قال بعض الفقهاء بعمومه، وملا جاء يف بعض   حلديث أنسالقول بالبدعة
األحاديث من رفع اليدين حال الدعاء يف بعض األحوال يف غري خطبة اجلمعة، فكأن 

  . أصحاب القول األول توسطوا يف املسألة

                                         
  . ٦/١٦٢شرح النووي على صحيح مسلم : ينظر) 1 (
  . ينظر املرجع السابق) 2 (
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  املبحث الثالث عشر 
   {... والِْإحـسانِ ختم اخلطبة الثانية بقوله تعاىل ِإنَّ اللَّه يأْمر ِبالْعدِل              

                { )واملداومة عليه.... )١ .  

   {: -  تعاىل - دأب كثري من اخلطباء على ختم اخلطبة الثانية بقول اهللا   

                                                   

                       { )واملداومة على ذلك )٢ .  

 - رمحه اهللا - )٣(وقد ذكر بعض الفقهاء أن أول من قرأ ذلك عمر بن عبد العزيز 
  . )٤(بدال عما كان خيتم به بنو أمية خطبتهم 

 وهذا فيه )٦( بل عده البعض من البدع )٥(إن ذلك غري مشروع : وقال بعض الفقهاء
  . نظر

  : الدليل
  . )٧(لك، فال يشرع أن عمل أهل املدينة على خالف ذ

يناقش بأن عمل أهل املدينة ليس حجة تبىن عليه األحكام على : مناقشة هذا الدليل

                                         
  . ٩٠: سورة النحل آية) 1 (
  . ٩٠: سورة النحل آية) 2 (
عمر بن عبد العزيز بن مروان بن احلكم بن أيب العاص األموي ، أمري املؤمنني ، يكىن بأيب حفص ، ويل إمرة ) 3 (

 سليمان كالوزير ، وويل اخلالفة بعده ، وكان زاهدا عادال ورعا ، مات يف رجب املدينة للوليد ، وكان مع
  ). ٥/١١٤ ، وسري أعالم النبالء ٥/٣٣٠طبقات ابن سعد : ينظر. ( هـ ، وله أربعون سنة١٠١سنة 

  . ١/١٨١وممن ذكره الصاوي يف بلغة السالك ) 4 (
  . ينظر املرجع السابق) 5 (
  ). ٧٨(ن واملبتدعات ص ومنهم الشقريي يف السن) 6 (
  . ١/١٨١بلغة السالك : ينظر) 7 (
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  .  فال يصح االحتجاج به)١(القول الراجح من قويل أهل العلم 
 كان خيتم خطبته باالستغفار كما تقدم يف كما ميكنهم االستدالل لذلك بأن النيب 

  . - رمحه اهللا -قيم  وممن ذكر ذلك ابن ال)٢(السنن 
 رحم اهللا - ومع ذلك فقد تناقل علماء الدعوة السلفية من آل الشيخ وتالمذم -

 يف جند اخلتم بذلك، وال شك أن هلم مستندا فيه وإن كنت مل أطلع عليه رغم -اجلميع 
البحث الطويل، كما أن اآلية تشتمل على أوامر ونواهي عظيمة تفيد السامعني، وال 

  . لبت يف املسألة حبكم؛ لعدم اطالعي على دليل ظاهر، واهللا أعلمأستطيع ا

                                         
 ، والعدة يف أصول الفقه للقاضي أيب يعلى ١/٢٤٣ ، واإلحكام لآلمدي ١/٣١٤أصول السرخسي : ينظر) 1 (

  . ٣/٢٧٣ ، والتمهيد يف أصول الفقه أليب اخلطاب ٤/١١٤٢
  . وما بعدها) ٢٨٤(ص ) 2 (
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  اخلامتة 
احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات، أمحده وأشكره على توفيقه يف البدء واخلتام، 

  . وأصلي وأسلم على خري األنام نبينا حممد وعلى آله وصحبه الكرام
د أن يتوصل فيه إىل بعض أما بعد، فال خيفى أن كل باحث يطرق موضوعا ال ب

النتائج، وقد توصلت يف هذا البحث إىل نتائج كثرية، منها ما هو عام، ومنها ما هو 
  : خاص، ومن أبرزها ما يلي

  : من أبرز النتائج العامة: أوال
 أن أكثر األدلة اليت استدل ا الفقهاء على خطبة اجلمعة وأحكامها أفعال - ١

ة ال تدل على الوجوب، وإمنا على االستحباب كما  اردجمردة، وأفعال النيب 
هو معلوم يف أصول الفقه، ولذلك ترجح يف أكثر املسائل السنية، حىت فيما يعتربه 
كثري من الفقهاء شروطا وأركانا؛ ألن القول بالشرط والركن ال بد أن يعتمد على 

ن الصالة أدلة صحيحة وصرحية؛ ملا يترتب عليه من بطالن اخلطبة بفقده، وبطال
  . بناء عليه؛ ألن اخلطبة شرط لصحتها

 أن أعظم املقاصد الشرعية من خطبة اجلمعة هو الوعظ والتذكري، مبا فيه صالح -٢
  . الفرد واتمع يف الدنيا واآلخرة، فيجب أن تدور حوله اخلطبة

 عند تطبيق هذه األحكام على واقع كثري من اخلطب اليوم يتضح وجود تقصري -٣
  . سنن مهجورة، وأخطاء ظاهرةواضح، و
  : ومن أبرز النتائج اخلاصة: ثانيا
  .  أن خطبة اجلمعة شرط لصحة الصالة، وأن الشرط خطبتان، ال خطبة واحدة-١
النية، وحضور مجاعة يتحقق م املقصود من الوعظ :  أنه يشترط خلطبة اجلمعة-٢

 للقدر الواجب من اخلطبة، وأن - وإن مل يكونوا بالعدد الذي تنعقد به اجلمعة -والتذكري 
تكون بعد دخول وقت اجلمعة وهو زوال الشمس إن مل تكن حاجة يف بعض األحيان 
وإال جازت يف الساعة اخلامسة أو السادسة، وأن تقدم على الصالة، والقيام مع القدرة، 
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 عرب واجلهر ا، وأن تكون باللغة العربية للقادر عليها ما مل يكن السامعون مجيعا غري
  . فتجزئ بلغتهم، واملواالة بني أجزائها، وبينها وبني الصالة

 أنه ليس خلطبة اجلمعة أركان معينة بعينها، بل حتصل مبا يطلق عليه خطبة يف -٣
العرف، وحيصل به مقصودها الشرعي وهو الوعظ والتذكري، فال يعد احلمد هللا، والصالة 

بل هي سنن، وأما املوعظة فهي ركن  وقراءة شيء من القرآن أركانا، على النيب 
  . لكوا املقصود الشرعي األعظم من اخلطبة كما أسلفت

وأقل مقدار لقراءة القرآن هو ما يستقل مبعىن، سواء كان آية أو أقل، ويباح قراءة ما 
  . فيه آية سجود يف اخلطبة

ند من كما يسن ترتيب األمور األربعة املتقدمة، وهي أركان يف كل من اخلطبتني ع
  . قال بركنيتها

 أنه ال يشترط خلطبة اجلمعة الطهارة من احلدثني األصغر واألكرب، وال ستر العورة -٤
وإزالة النجاسة، وال اجللسة بني اخلطبتني، بل يسن ذلك هلا، ومقدار اجللسة بقدر قراءة 

  . سورة اإلخالص
ون على منرب أو كما يسن هلا التجمل بلبس أحسن الثياب، واألفضل البياض، وأن تك

موضع عال، والسنة كون املنرب على ميني احملراب، ويقف اخلطيب على الدرجة اليت تلي 
املستراح، وأن يستقبل اخلطيب الناس بوجهه، ويقصد تلقاء وجهه وال يلتفت، وأن 
يستقبل الناس اخلطيب ما مل يكن هناك حرج ومشقة، وأن يسلم على من حوله إذا دخل 

نرب، ويسلم على الناس إذا صعد املنرب واستقبلهم، وأن جيلس على املنرب وقبل أن يصعد امل
حىت يفرغ املؤذن، وأن يعتمد على قوس أو عصا وحنومها، وال يشرع االعتماد على 
السيف، ويكون مبا شاء من يديه، فإن مل يعتمد على شيء فهو باخليار بني إمساك يده 

ته باخلطبة زيادة على القدر الواجب وحسب الشمال باليمني أو يرسلهما، وأن يرفع صو
  . الطاقة
 أنه يسن يف خطبة اجلمعة التقصري، وتكون الثانية أقصر من األوىل، وأن تكون -٥
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يف أكثر األحيان، وأن يدعو ) ق(فصيحة بليغة مؤثرة مرتبة، وأن يقرأ فيها سورة 
 أمر البلد بعينه ما مل يأمر للمسلمني يف الثانية، وأن يدعو لوالة أمور املسلمني عامة، ولويل

  . بذلك فيجب، وأن خيتم الثانية باالستغفار
 أن على اخلطيب يف اجلمعة االعتناء بإعداد اخلطبة وعدم االعتماد على دواوين -٦

قدمية أو حنو ذلك، وأال خيرجها عن مقصودها الشرعي من الوعظ والتذكري والثناء على 
تحذير من معصيته إىل غري ذلك، وال تشرع له حتية اهللا ومتجيده، واحلث على طاعته وال

املسجد عند دخوله، وال الدعاء عند صعود املنرب وقبل جلوسه لألذان بل هو بدعة، وال 
  . يشرع له اخلطبة من صحيفة إن أحسن بدوا

وال جيوز للخطيب الكالم بغري اخلطبة إال ملصلحة، كما ال جيوز الكالم للحاضر إال 
 حلاجة سواء مسع اخلطبة أم ال، حىت رد السالم وتشميت العاطس، وأما خماطبة اإلمام

 إذا ذكره اخلطيب والتأمني على الدعاء فيجوز سرا، ويستثىن من الصالة على النيب 
التحرمي ما كان ألمر واجب ناجز كتحذير ضرير وحنوه، وجيوز الكالم بعد دخول 

وبعدها وقبل الصالة، وال جيوز حال اخلطيب وقبل الشروع يف اخلطبة، وبني اخلطبتني 
  . التنفس والدعاء

وال يشرع للخطيب الدق بالسيف على املنرب، وال قصد اإلشارة باليد أثناء اخلطبة بل 
: باإلصبع، وال قصد االلتفات ميينا ومشاال يف أثنائها، وال املداومة على قوله يف آخر األوىل

و ذلك، وال املبالغة يف اإلسراع يف اخلطبة الثانية وحن" ادعوا اهللا وأنتم موقنون باإلجابة " 
  . وخفض الصوت ا، كما ال يشرع رفع اليدين حال الدعاء يف اخلطبة إال يف االستسقاء

وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني، وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه 
  . أمجعني
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  فهرس املصادر واملراجع 
  : كتب التفسري: أوال

علي حممد : أيب بكر حممد بن عبد اهللا، حتقيق: البن العريبأحكام القرآن  -ا
  ).  لبنان-بريوت (البجاوي، دار املعرفة 

أيب عبد اهللا حممد األنصاري، دار إحياء التراث : للقرطيباجلامع ألحكام القرآن  -٢
  ).  لبنان-بريوت (العريب، 
جعفر حممد بن جرير، الطبعة الرابعة، أيب : للطربيجامع البيان يف تفسري القرآن  -٣

  ).  لبنان-بريوت (دار املعرفة، 
  : كتب احلديث وعلومه: ثانيا
للشيخ ناصر الدين األلباين، إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل  -٤
  .  هـ، املكتب اإلسالمي١٣٩٩زهري الشاويش، الطبعة األوىل : إشراف
محد العثماين، الناشر إدارة القرآن والعلوم للتهانوي، ظفر أإعالء السنن  -٥

  ).  باكستان-كراتشي (اإلسالمية 
أمحد بن علي بن حجر تصحيح : البن حجربلوغ املرام من أدلة األحكام  -٦
  .  هـ١٤٠٩ القصيم، الطبعة األوىل -حممد حامد الفقي، دار البخاري : وتعليق
أمحد بن علي بن : البن حجر تلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري -٧

  ).  لبنان-بريوت (دار الفكر : حممد، مطبوع حباشية اموع للنووي، الناشر
عالء الدين علي بن عثمان، مطبوع حباشية السنن : البن التركمايناجلوهر النقي  -٨

  ).  لبنان-بريوت (دار الفكر، : الكربى للبيهقي، الناشر
حممد بن إمساعيل، الطبعة الرابعة : للصنعاينسبل السالم شرح بلوغ املرام  -٩
  ).  لبنان-بريوت ( هـ، دار إحياء التراث العريب ١٣٧٩
أيب عيسى حممد بن عيسى :  ويسمى اجلامع الصحيح للترمذيسنن الترمذي، -١٠

 هـ، دار ١٤٠٣عبد الوهاب عبد اللطيف، الطبعة الثانية : بن سورة، حتقيق وتصحيح
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٢٦٧  

  ).  لبنان-بريوت (دار الكتب العلمية، : ، الناشر) لبنان-بريوت (الفكر 
عبد : هـ الناشر١٣٨٦علي بن عمر، طبعة سنة : للدارقطينسنن الدارقطين  -١١

  . اهللا هاشم مياين املدين باملدينة املنورة
حممد حميي : سليمان بن األشعث السجستاين، حتقيق: أليب داودسنن أيب داود  -١٢

  ).  لبنان-بريوت (اء التراث العريب، الدين عبد احلميد، دار إحي
بريوت (أيب بكر أمحد بن احلسني بن علي، دار الفكر، : للبيهقيالسنن الكربى  -١٣

  ).  لبنان-
حممد فؤاد عبد : حممد بن يزيد القزويين، حتقيق:  سنن ابن ماجه البن ماجه-١٤

  ).  لبنان-بريوت (دار الفكر، : الباقي، الناشر
أمحد بن شعيب، ترقيم وفهرسة عبد الفتاح أبو غدة، : للنسائي :سنن النسائي -١٥

: ، الناشر) لبنان-بريوت ( هـ، طبع دار البشائر اإلسالمية ١٤٠٦الطبعة األوىل املفهرسة 
  ).  سورية-حلب (مكتبة املطبوعات اإلسالمية 

أيب زكريا حيىي بن شرف، دار : للنوويشرح النووي على صحيح مسلم  -١٦
  ).  لبنان-ت بريو(الفكر 
أيب عبد اهللا حممد بن إمساعيل، طبعت باألفست : للبخاريصحيح البخاري  -١٧

  ).  لبنان-بريوت (دار الكتب العلمية : عن طبعة دار الكتب العامرة باستانبول، الناشر
حممد ناصر الدين، إشراف زهري الشاويش، : لأللباينصحيح سننابن ماجه  -١٨

مكتب التربية العريب لدول : ملكتب اإلسالمي بريوت، الناشر هـ، ا١٤٠٨الطبعة الثالثة 
  . اخلليج العريب بالرياض

: أليب احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري، حتقيقصحيح مسلم  -١٩
بريوت (دار إحياء التراث العريب :  هـ، الناشر١٣٩٢حممد فؤاد عبد الباقي، الطبعة الثانية 

  ).  لبنان-
أيب بكر حممد بن عبد : البن العريبحوذي بشرح صحيح الترمذي عارضة األ -٢٠
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٢٦٨  

  ).  لبنان-بريوت (اهللا، دار الكتب العلمية 
أمحد بن علي العسقالين، : البن حجرفتح الباري شرح صحيح البخاري  -٢١

  ).  لبنان-بريوت (تصحيح مساحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز، الناشر دار املعرفة 
أيب بكر عبد اهللا بن : البن أيب شيبهتاب املصنف يف األحاديث واآلثار الك -٢٢

خمتار أمحد الندوي السلفي، الدار السلفية : عامر العمري األعظمي، الناشر: حممد، حتقيق
  ).  اهلند-بومباي (

علي بن أيب بكر، الناشر دار الكتاب : للهيثميجممع الزوائد ومنبع الفوائد  -٢٣
  ).  لبنان-بريوت (العريب، 
. سليمان بن األشعث السجستاين، مراجعة وفهرسة د: أليب داوداملراسيل  -٢٤

يوسف عبد الرمحن املرعشلي، مطبوع مع سلسلة الذهب فيما رواه اإلمام الشافعي عن 
  ).  لبنان-بريوت (هـ، دار املعرفة ١٤٠٦مالك عن نافع عن ابن عمر، الطبعة األوىل 

أيب عبد اهللا حممد بن عبد اهللا : للحاكم يف احلديث املستدرك على الصحيحني -٢٥
  ).  لبنان-بريوت (النيسابوري، دار الفكر 

حبيب الرمحن : أليب بكر عبد الرزاق بن مهام الصنعاين، حتقيقاملصنف  -٢٦
 جنوب أفريقيا، - هـ، طبع الس العلمي جبوهانسربج ١٤٠٣األعظمي، الطبعة الثانية 

  .  اهلند توزيع املكتب اإلسالمي-مسلك  باكستان، و-وكراتشي 
أيب الوليد سليمان بن خلف، الطبعة األوىل : للباجياملنتقى شرح موطأ مالك  -٢٧
  .  هـ، مطبعة السعادة مبصر١٣١٤
دار إحياء : حممد فؤاد عبد الباقي، الناشر: لإلمام مالك بن أنس، حتقيقاملوطأ  -٢٨

  ).  لبنان-بريوت (التراث العريب 
بريوت (حممد بن علي، دار القلم : للشوكاينيل األوطار شرح منتقى األخبار ن -٢٩

  ).  لبنان-
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٢٦٩  

  : كتب الفقه: ثالثا
  : كتب الفقه احلنفي

عالء الدين أيب بكر بن مسعود، : للكاساينبدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع  -٣٠
  ). ن لبنا-بريوت (دار الكتاب العريب :  هـ، الناشر١٤٠٢الطبعة الثانية 

فخر الدين عثمان بن علي، الطبعة : للزيلعيتبيني احلقائق شرح كرت الدقائق  -٣١
  ).  لبنان-بريوت (الثانية، الناشر دار املعرفة 

أمحد : للطحطاويحاشية الطحطاوي على مراقي الفالح شرح نور اإليضاح  -٣٢
 هـ، ١٣١٨ق سنة بن حممد بن إمساعيل، الطبعة الثالثة، املطبعة الكربى األمريية ببوال

  ).  لبنان-بريوت (الناشر دار إحياء التراث العريب 
هـ، ١٤٠٣حملمد بن حسن الشيباين، الطبعة الثانية احلجة على أهل املدينة  -٣٣

  . الناشر عامل الكتب
حلسن األوزجندي، مطبوع امش اجلزء األول والثاين فتاوى قاضيخان  -٣٤

 هـ، الناشر دار إحياء التراث العريب ١٤٠٠ة الثالثة والثالث من الفتاوى اهلندية، الطبع
  ).  لبنان-بريوت (

 ١٤٠٠للشيخ نظام وجمموعة من علماء اهلند، الطبعة الثالثة الفتاوى اهلندية  -٣٥
  ).  لبنان-بريوت (هـ، الناشر دار إحياء التراث العريب 

لناشر دار إحياء كمال الدين حممد بن عبد الواحد، ا: البن اهلمامفتح القدير  -٣٦
  ).  لبنان-بريوت (التراث العريب 

 هـ، ١٣٩٨مشس الدين حممد بن أمحد، الطبعة الثالثة : للسرخسسياملبسوط  -٣٧
  ).  لبنان-بريوت (الناشر دار املعرفة 

عبد اهللا بن حممد بن سليمان، : لدماد أفنديجممع األر يف شرح ملتقى األحبر  -٣٨
  ).  لبنان-بريوت (العريب الناشر دار إحياء التراث 

أيب جعفر أمحد بن حممد بن سالمة، حتقيق أيب : للطحاويخمتصر الطحاوي  -٣٩
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٢٧٠  

  ).  لبنان-بريوت ( هـ، الناشر دار إحياء العلوم ١٤٠٦الوفاء األفغاين، الطبعة األوىل 
حسن بن عمار بن علي، دار : للشرنباليلمراقي الفالح شرح نور اإليضاح  -٤٠
  ).  لبنان-وت بري(املعرفة 
أيب احلسن علي بن أيب بكر، الطبعة : للمرغينايناهلداية شرح بداية املبتدي  -٤١
  ).  لبنان-بريوت (دار الفكر : هـ، الناشر١٣٩٧الثانية 

  : كتب الفقه املالكي
للقاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر اإلشراف على مذاهب اخلالف  -٤٢

  . البغدادي، مطبعة اإلدارة
أيب الوليد حممد بن أمحد الطبعة الرابعة : البن رشدية اتهد واية املقتصد بدا -٤٣
  ).  لبنان-بريوت ( هـ، الناشر دار املعرفة ١٣٩٨
أمحد بن حممد، الناشر دار املعرفة : للصاويبلغة الطالب ألقرب املسالك  -٤٤

  .  هـ١٣٩٨)  لبنان-بريوت (
أليب لتعليل يف مسائل املستخرجة البيان والتحصيل والشرح والتوجيه وا -٤٥

الوليد بن رشد القرطيب، حتقيق األستاذ أمحد اجلبايب وغريه، طبع دار الغرب اإلسالمي 
  .  هـ١٤٠٥)  لبنان-بريوت (

حممد بن يوسف العبدري مطبوع : للمواقالتاج واإلكليل ملختصر خليل  -٤٦
  ).  لبنان-بريوت (ر الفكر  هـ، الناشر دا١٣٩٨امش مواهب اجلليل، الطبعة الثانية 

أيب القاسم عبيد اهللا بن احلسني بن احلسن دراسة وحتقيق : البن اجلالبالتفريع  -٤٧
 -بريوت ( هـ دار الغرب اإلسالمي ١٤٠٨د حسني بن سامل الدمهان، الطبعة األوىل 

  ). لبنان
دار صاحل بن عبد السميع، الناشر : لآليبجواهر اإلكليل شرح خمتصر اخلليل  -٤٨
  ).  لبنان-بريوت (الفكر 
مشس الدين حممد بن عرفة، : للدسوقيحاشية الدسوقي على الشرح الكبري  -٤٩
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٢٧١  

  ).  لبنان-بريوت (الناشر دار الفكر 
أمحد بن حممد، مطبوع امش بلغة : للدرديرالشرح الصغري على خمتصر خليل  -٥٠

  ).  لبنان-بريوت (السالك، الناشر دار املعرفة 
أمحد بن حممد، مطبوع امش : للدرديرح الكبري على خمتصر خليل الشر -٥١

  ).  لبنان-بريوت (حاشية الدسوقي، الناشر دار الفكر 
بريوت (أمحد بن غنيم بن سامل، الناشر دار املعرفة : للنفراويالفواكه الدواين  -٥٢

  ).  لبنان-
 -  للكتاب، ليبيا حممد بن أمحد، الدار العربية: البن جزيالقوانني الفقهية  -٥٣
  . تونس

أيب عمر يوسف بن عبد اهللا، حتقيق : البن عبد الربالكايف يف فقه أهل املدينة  -٥٤
 هـ، الناشر مكتبة الرياض ١٣٩٨حممد حممد أحيد ولد ماديك املوريتاين، الطبعة األوىل 

  . احلديثة بالرياض
ي، تصوير الطبعة لإلمام مالك بن أنس، رواية سحنون التنوخاملدونة الكربى  -٥٥

  ).  لبنان-بريوت ( هـ، الناشر دار صادر ١٣٢٣مبصر . األوىل، مطبعة السعادة
أيب عبد اهللا حممد بن حممد، : للحطابمواهب اجلليل شرح خمتصر خليل  -٥٦

  ).  لبنان-بريوت ( هـ، دار الفكر ١٣٩٨الطبعة الثانية 
  : كتب الفقه الشافعي

بد اهللا حممد بن إدريس، الطبعة الثانية، الناشر دار أيب ع: لإلمام الشافعياألم  -٥٧
  ).  لبنان-بريوت (املعرفة 
أيب احلسن علي بن حممد بن حبيب، حتقيق د حممود : للماوردياحلاوي الكبري  -٥٨

  .  هـ١٤١٤)  لبنان-بريوت (مطرجي ومن معه، الناشر دار الفكر 
أيب بكر حممد بن : قفالللشاشي الحلية العلماء يف معرفة مذاهب الفقهاء  -٥٩

 م، الناشر مكتبة الرسالة ١٩٨٨أمحد، حتقيق د ياسني أمحد إبراهيم درادكة، الطبعة األوىل 
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٢٧٢  

  ).  األردن-عمان (احلديثة 
أيب زكريا حيىي بن شرف، املكتب : للنوويروضة الطالبني وعمدة املفتني  -٦٠

  ).  لبنان-بريوت (اإلسالمي 
أيب القاسم عبد الكرمي بن حممد، مطبوع : لرافعيلفتح العزيز شرح الوجيز  -٦١

  ).  لبنان-بريوت (حباشية اموع للنووي، دار الفكر 
أيب زكريا حيىي بن شرف الناشر دار الفكر : للنووياموع شرح املهذب  -٦٢

  ).  لبنان-بريوت (
ار الفكر حملمد اخلطيب الشربيين، الناشر دمغين احملتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاج  -٦٣

  ).  لبنان-بريوت (
أيب إسحاق إبراهيم بن علي : للشريازياملهذب يف فقه اإلمام الشافعي  -٦٤

  ).  لبنان-بريوت (الفريوزآبادي، مطبوع مع شرحه اموع، الناشر دار الفكر 
 -بريوت (أليب حامد الغزايل، الناشر دار املعرفة الوجيز يف فقه اإلمام الشافعي  -٦٥
  ). لبنان

  : كتب الفقه احلنبلي
اختارها عالء الدين أبو االختيارات الفقهية من فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية  -٦٦

 -بريوت (حممد حامد الفقي، الناشر دار املعرفة : احلسن علي بن حممد البعلي، حتقيق
  ). لبنان

ر أيب املظفر حيىي بن حممد، طبع ونش: البن هبريةاإلفصاح عن معاين الصحاح  -٦٧
  . املؤسسة السعيدية بالرياض

اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف على مذهب اإلمام املبجل أمحد بن  -٦٨
حممد الفقي، : عالء الدين أيب احلسن على بن سليمان تصحيح وحتقيق: للمرداويحنبل 

  ).  لبنان-بريوت ( هـ، دار إحياء التراث العريب ١٣٧٦الطبعة األوىل 
عالء الدين أيب احلسن علي بن سليمان، مطبوع : للمرداويتصحيح الفروع  -٦٩
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٢٧٣  

  ).  لبنان-بريوت ( هـ عامل الكتب ١٤٠٢حباشية الفروع البن مفلح، الطبعة الثالثة 
للقاضي أيب ... التمام ملا صح يف الروايتني والثالث واألربع عن اإلمام -٧٠
الطيار، ود عبد العزيز بن حممد بن حممد بن احلسني، حتقيق د عبد اهللا بن حممد : احلسن

  .  هـ، دار العاصمة بالرياض١٤١٤، الطبعة األوىل )احلجيالن(حممد املداهللا 
أيب املواهب احلسني بن : للعكربيرؤوس املسائل اخلالفية بني مجهور الفقهاء  -٧١

  . مطبوعة باحلاسب اآليل) رسالة دكتوراه(حممد، حتقيق خالد بن سعد اخلشالن 
أيب عبد اهللا حممد بن أيب بكر : البن القيم يف هدي خري العباد زاد املعاد -٧٢

 هـ، الناشر ١٤٠١الزرعي الدمشقي، حتقيق شعيب وعبد القادر األرنؤوط، الطبعة الثانية 
  ).  لبنان-بريوت (مؤسسة الرسالة 

حممد بن عبد اهللا حتقيق الشيخ : للزركشيشرح الزركشي على خمتصر اخلرقي  -٧٣
  . بد الرمحن اجلربينطبع شركة العبيكان بالرياضعبد اهللا بن ع

أيب الفرج عبد الرمحن بن حممد : البن قدامةالشرح الكبري على املقنع  -٧٤
  ).  لبنان-بريوت (املقدسي، مطبوع حباشية املغين، دار الكتاب العريب 

للشيخ حممد بن صاحل العثيمني، مجع وترتيب الشرح املمتع على زاد املستنقع  -٧٥
ريج د سليمان بن عبد اهللا أبااخليل، ود خالد بن علي املشيقح، الطبعة األوىل وخت

  . هـ، مؤسسة آسام بالرياض١٤١٦
 -بريوت (منصور بن يونس، عامل الكتب : للبهويتشرح منتهى اإلرادات  -٧٦
  ). لبنان

 مجع وترتيب فتاوى ورسائل مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ، -٧٧
 هـ، مطبعة احلكومة مبكة ١٣٩٩ بن عبد الرمحن بن قاسم، الطبعة األوىل وحتقيق حممد

  . املكرمة
للشيخ عبد الرمحن بن ناصر السعدي، نشر املؤسسة السعيدية الفتاوى السعدية  -٧٨
  . بالرياض
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٢٧٤  

 اجلزء األول، سلسلة كتاب فتاوى فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني، -٧٩
  . ة اإلسالمية الصحفيةمؤسسة الدعو) ٤(الدعوة، رقم 

مشس الدين أيب عبد اهللا حممد بن مفلح، مراجعة عبد : البن مفلحالفروع  -٨٠
  ).  لبنان-بريوت (الستار أمحد فراج، الطبعة الثالثة، عامل الكتب 

موفق الدين أيب حممد : البن قدامةالكايف يف فقه اإلمام املبجل أمحد بن حنبل  -٨١
  ).  لبنان-بريوت (، الطبعة الثانية، طبع ونشر املكتب اإلسالمي عبد اهللا بن أمحد بن حممد

منصور بن يونس، عامل الكتب : للبهويتكشاف القناع عن منت اإلقناع  -٨٢
  ).  لبنان-بريوت (

أيب إسحاق برهان الدين إبراهيم بن حممد : البن مفلحاملبدع يف شرح املقنع  -٨٣
  ).  لبنان-بريوت (املكتب اإلسالمي بن عبد اهللا، الطبعة األوىل، طبع ونشر 

مجع وترتيب عبد الرمحن بن حممد بن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية  -٨٤
 هـ، توزيع ١٤٠٤قاسم النجدي وابنه حممد، طبع إدارة املساحة العسكرية بالقاهرة، 

عربية الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد باململكة ال
  . السعودية
للشيخ جمد الدين أيب احملرر يف الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل  -٨٥

  ).  لبنان-بريوت (الربكات ابن تيمية، الناشر دار الكتاب العريب 
د مساعد : نصري الدين حممد بن عبد اهللا، دراسة وحتقيق: للسامرياملستوعب  -٨٦

  . هـ، الناشر مكتبة املعارف بالرياض ١٤١٣بن قاسم الفاحل، الطبعة األوىل 
موفق الدين أيب حممد عبد اهللا بن أمحد : البن قدامةاملغين على خمتصر اخلرقي  -٨٧

بن حممد، حتقيق د عبد اهللا بن عبد احملسن التركي، ود عبد الفتاح حممد احللو، الطبعة 
  .  هـ، هجر للطباعة والنشر، بالقاهرة١٤٠٧األوىل 
حمفوظ بن أمحد الكلوذاين، حتقيق إمساعيل األنصاري، :  اخلطابأليباهلداية  -٨٨

 هـ، ١٣٩٠وصاحل السليمان العمري، مراجعة ناصر السليمان العمري، الطبعة األوىل 
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  . طبع يف مطابع القصيم
  : كتب الفقه الظاهري

أيب حممد علي بن أمحد بن سعيد، حتقيق جلنة إحياء التراث : البن حزماحمللى  -٨٩
  ).  لبنان-بريوت ( يف دار اآلفاق اجلديدة، الناشر دار اآلفاق اجلديدة العريب

  : كتب أصول الفقه والقواعد الفقهيه: رابعا
علي بن حممد، تعليق الشيخ عبد الرزاق : لآلمدياإلحكام يف أصول األحكام  -٩٠

  ).  لبنان-بريوت ( هـ، املكتب اإلسالمي ١٤٠٢عفيفي، الطبعة الثانية 
حممد بن علي، : للشوكاينالفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول إرشاد  -٩١

  ).  لبنان-بريوت (دار املعرفة 
زين العابدين بن : البن جنيماألشباه والنظائر على مذهب أيب حنيفة النعمان  -٩٢

  ).  لبنان-بريوت ( هـ، دار الكتب العلمية ١٤٠٠إبراهيم، طبعة عام 
جالل الدين عبد : للسيوطي وفروع الشافعية األشباه والنظائر يف قواعد -٩٣

  . الرمحن السيوطي، دار إحياء الكتاب العريب، عيسى البايب احلليب وشركاه
أيب بكر حممد بن أمحد، حتقيق أيب الوفاء : للسرخسيأصول السرخسي  -٩٤

عرفة  اهلند، دار امل-األفغاين، عنيت بنشره جلنة إحياء املعارف العثمانية حبيدر آباد الدكن 
  .  هـ١٣٩٣بريوت 
حممد بن : لألشقر وداللتها على األحكام الشرعية أفعال الرسول  -٩٥

  .  هـ، مكتبة املنار اإلسالمية يف الكويت١٣٩٨سليمان، الطبعة األوىل 
مشس الدين حممود بن : لألصفهاينبيان املختصر، شرح خمتصر ابن احلاجب  -٩٦

 هـ، دار املدين ١٤٠٦هر بقا، الطبعة األوىل عبد الرمحن بن أمحد، حتقيق د حممد مظ
جبدة، وهو من مطبوعات مركز البحث العلمي وإحياء التراث اإلسالمي جبامعة أم القرى 

  . مبكة املكرمة
حمفوظ بن أمحد بن احلسن الكلوذاين، : أليب اخلطابالتمهيد يف أصول الفقه  -٩٧
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 هـ، دار املدين جبدة، وهو ١٤٠٦ دراسة وحتقيق د مفيد حممد أبو عمشة، الطبعة األوىل
من مطبوعات مركز البحث العلمي وإحياء التراث اإلسالمي جبامعة أم القرى مبكة 

  . املكرمة
املسمى مبختصر التحرير، أو املختصر املبتكر شرح شرح الكوكب املنري  -٩٨

يلي، د حممد الزح: حممد بن أمحد، حتقيق كل من: املختصر يف أصول الفقه، البن النجار
 هـ دار الفكر بدمشق، وهو أيضا من مطبوعات مركز ١٤٠٠ود نزيه محاد، طبعة عام 

  . البحث العلمي وإحياء التراث اإلسالمي جبامعة أم القرى مبكة املكرمة
حممد بن احلسني الفراء، حتقيق وتعليق : للقاضي أيب يعلىالعدة يف أصول الفقه  -٩٩

  .  هـ١٤١٠ الطبعة الثانية وختريج د أمحد بن علي سري املباركي،
فخر الدين حممد بن عمر، دراسة : للرازياحملصول يف علم أصول الفقه  -١٠٠

 هـ، طبع جامعة اإلمام حممد بن ١٤٠٠وحتقيق د طه جابر فياض العلواين، الطبعة األوىل 
  . سعود اإلسالمية بالرياض

  : كتب اللغة والغريب: خامسا
أيب زكريا حيىي بن شرف، حتقيق : غة الفقهاء للنووي أو لحترير ألفاظ التنبيه، -١٠١

  ).  سورية-دمشق ( هـ، دار القلم ١٤٠٨عبد الغين الدقر، الطبعة األوىل 
 هـ، دار الكتب ١٤٠٨للجرجاين؛ علي بن حممد، الطبعة األوىل التعريفات  -١٠٢

  ).  لبنان-بريوت (العلمية 
أمحد، حتقيق األستاذ عبد العظيم أيب منصور حممد بن : لألزهريذيب اللغة  -١٠٣

حممود، ومراجعة حممد علي النجار، الدار املصرية للتأليف والترمجة، مطابع سجل العريب 
  . يف القاهرة
أيب احلسني أمحد بن فارس بن زكريا الرازي، : البن فارسحلية الفقهاء  -١٠٤

 الشركة املتحدة  هـ،١٤٠٣حتقيق د عبد اهللا بن عبد احملسن التركي، الطعبة األوىل 
  ).  لبنان-بريوت (للتوزيع 
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جمد الدين حممد بن يعقوب، املؤسسة العربية : للفريوزآباديالقاموس احمليط  -١٠٥
  . دار اجليل)  لبنان-بريوت (للطباعة والنشر 

دار : مجال الدين حممد بن مكرم بن علي، الناشر: البن منظورلسان العرب  -١٠٦
  ).  لبنان-بريوت (صادر، 

حممد بن أيب بكر بن عبد القادر، إخراج دائرة : للرازيخمتار الصحاح  -١٠٧
  . املعاجم يف مكتبة لبنان ببريوت

أمحد بن حممد بن : للفيومياملصباح املنري يف غريب الشرح الكبري للرافعي  -١٠٨
  ).  لبنان-بريوت (علي، املكتبة العلمية 

جمد الدين أيب السعادات املبارك : ثريالبن األالنهاية يف غريب احلديث واألثر  -١٠٩
بن حممد اجلزري، حتقيق طاهر أمحد الزاوي، وحممود حممد الطناحي، توزيع دار الباز مبكة 

  . املكرمة
  : كتب التاريخ والرجال والطبقات: سادسا
أيب عمر يوسف بن عبد اهللا : البن عبد الرباالستيعاب يف معرفة األصحاب  -١١٠

 امش اإلصابة، الطبعة األوىل، الناشر مكتبة الكليات األزهريةبن حممد، مطبوع .  
علي بن أيب الكرم حممد بن حممد : البن األثريأسد الغابة يف معرفة الصحابة  -١١١

  ).  لبنان-بريوت (الشيباين، دار إحياء التراث العريب 
ية أمحد بن علي، دار الكتب العلم: البن حجراإلصابة يف متييز الصحابة  -١١٢

  ).  لبنان-بريوت (
 هـ، الناشر ١٩٨٠خري الدين الزركلي، الطبعة اخلامسة : للزركلياألعالم  -١١٣

  ).  لبنان-بريوت (دار العلم للماليني، 
مشس الدين أيب عبد اهللا حممد الذهيب، دار إحياء : للذهيبتذكرة احلفاظ  -١١٤

  ).  لبنان-بريوت (التراث العريب 
أمحد بن علي، حتقيق عبد الوهاب عبد اللطيف، : بن حجرالتقريب التهذيب  -١١٥
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  ).  لبنان-بريوت ( هـ، الناشر دار املعرفة ١٣٩٥الطبعة الثانية 
أيب زكريا حيىي بن شرف، طبع املطبعة : للنوويذيب األمساء واللغات  -١١٦

  ).  لبنان-بريوت (املنريية، الناشر دار الكتب العلمية 
 هـ، ١٣٢٥أمحد بن علي، الطبعة األوىل : ن حجرالبذيب التهذيب  -١١٧

  ).  اهلند- الدكن -حيدر آباد (مطبعة جملس دائرة املعارف النظامية 
أليب حممد عبد الرمحن بن أيب حامت الرازي، الطبعة األوىل اجلرح والتعديل  -١١٨
  ).  اهلند- الدكن -حيدر آباد ( هـ، مطبعة جملس دائرة املعارف العثمانية، ١٣٧٢

أيب الفرج عبد الرمحن بن شهاب الدين، : البن رجبذيل طبقات احلنابلة  -١١٩
  ).  لبنان-بريوت (الناشر دار املعرفة 

حممد بن عبد اهللا النجدي : البن محيدالسحب الوابلة على ضرائح احلنابلة  -١٢٠
ان مث املكي، حتقيق وتقدمي وتعليق د بكر عبد اهللا أبو زيد، ود عبد الرمحن بن سليم

  ).  لبنان-بريوت ( هـ، مؤسسة الرسالة ١٤١٦العثيمني، الطبعة األوىل 
مشس الدين حممد بن أمحد، حتقيق شعيب : للذهيبسري أعالم النبالء  -١٢١

  .  هـ وما بعدها١٤٠١األرنؤوط ومجاعة، الناشر مؤسسة الرسالة 
ي بن أيب الفالح عبد احل: البن العمادشذرات الذهب يف أخبار من ذهب  -١٢٢

  ).  لبنان-بريوت (العماد احلنبلي، دار الكتب العلمية 
حممد بن حممد بن احلسني الفراء، الناشر : للقاضي أيب احلسنيطبقات احلنابلة  -١٢٣

  ).  لبنان-بريوت (دار املعرفة 
عبد الوهاب بن تقي الدين، الناشر دار املعرفة : للسبكيطبقات الشافعية  -١٢٤

  ).  لبنان-بريوت (
عبد الرحيم اإلسنوي، حتقيق كمال يوسف : لإلسنويطبقات الشافعية  -١٢٥

  ).  لبنان-بريوت ( هـ، طبع ونشر دار الكتب العلمية ١٤٠٧احلوت، الطبعة األوىل 
حممد بن سعد بن منيع، الناشر دار صادر : البن سعدالطبقات الكربى  -١٢٦
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  ).  لبنان-بريوت (
برهان الدين : البن مفلحإلمام أمحد املقصد األرشد يف ذكر أصحاب ا -١٢٧

حتقيق د عبد الرمحن بن سليمان العثيمني، الطبعة األوىل ) إبراهيم بن حممد بن عبد اهللا
  .  هـ، مطبعة املدين بالقاهرة، الناشر مكتبة الرشد بالرياض١٤١٠

أيب اليمن جمري الدين : للعليمياملنهج األمحد يف تراجم أصحاب اإلمام أمحد  -١٢٨
 هـ، ١٤٠٤ الرمحن بن حممد، حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد، الطبعة الثانية عبد

  ).  لبنان-بريوت (عامل الكتب 
أيب عبد اهللا حممد بن أمحد بن : للذهيبميزان االعتدال يف نقد الرجال  -١٢٩

  ).  لبنان-بريوت (عثمان، حتقيق حممد علي البجاوي، الناشر دار املعرفة 
  : وث متنوعةكتب وحب: سابعا
 هـ، الناشر ١٣٧٥لعلي حمفوظ، الطبعة اخلامسة اإلبداع يف مضار االبتداع  -١٣٠

  . دار االعتصام
حملمد عبد القادر أبو فارس، نشر وتوزيع إرشادات لتحسني خطبة اجلمعة  -١٣١

  ).  األردن-عمان (دار الفرقان 
لوهاب بن علي حملمد بن عبد احتفة األريب مبا جاء يف العصا للخطيب  -١٣٢

 هـ، الناشر مكتبة التوعية اإلسالمية إلحياء التراث ١٤٠٩الوصايب العبديل، الطبعة األوىل 
  . اإلسالمي بالقاهرة

البن تنبيه الغافلني عن أعمال اجلاهلني وحتذير السالكني من أعمال اهلالكني  -١٣٣
  . أمحد بن حممد الدمشقي، مطابع الرياض بالرياض: النحاس

للدكتور مصلح سيد بيومي، طبة يف اإلسالم وإعداد اخلطيب الداعية اخل -١٣٤
  .  هـ، الناشر مكتبة اد العريب بالقاهرة١٤٠٨الطبعة الثانية 
 هـ، ١٤١٤إلمساعيل بن مرشود الرميح، الطبعة األوىل رسالة إىل اخلطباء  -١٣٥

  . الناشر دار طويق بالرياض
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لعبد السالم خضر الشقريي، كار والصلوات السنن واملبتدعات املتعلقة باألذ -١٣٦
  . هـ، الناشر مكتبة ابن تيمية١٤٠٣الطبعة الثانية 

 جملة دورية تصدر عن الرئاسة العامة إلدارات البحوث جملة البحوث اإلسالمية، -١٣٧
  . العلمية واإلفتاء يف الرياض، العدد اخلامس عشر
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  فهرس اآليات
  ١٠٨................................................................إذا السماء انشقت

  ٢٣٤، ٢٣٣...................إن اهللا ومالئكته يصلون على النيب ياأيها الذين آمنوا صلوا عليه
إلحسان وإيتاء ذي القرىب وينهى عن الفحشاء   ٢٦٠، ١٩٦، ١٣إن اهللا يأمر بالعدل وا

  ٢١٠....................................إمنا أموالكم وأوالدكم فتنة واهللا عنده أجر عظيم
  ٢٥٤............ة إن الصالة تنهى عن الفحشاءاتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصال

  ١٨٥، ١٣٧، ١٠٠.....................................................ق والقرآن ايد
  ٥٧، ٥٥..................قل ياأيها الناس إين رسول اهللا إليكم مجيعا الذي له ملك السماوات

  ٥٥...................لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة ملن كان يرجو اهللا واليوم اآلخر
  ٥٥......................... القرىبما أفاء اهللا على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي

  ٢٤١...............................................ما يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد
  ٢١٨.............من جاء باحلسنة فله عشر أمثاهلا ومن جاء بالسيئة فال جيزى إال مثلها
  ٤................وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة اهللا ال حتصوها إن اإلنسان

  ٦٦، ٦٠، ٥٩، ٥٥، ٢٤وإذا رأوا جتارة أو هلوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند اهللا
  ٢١٥، ٩٨..........................وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترمحون

  ١٠٨.................................................وإذا قرئ عليهم القرآن ال يسجدون
  ٩٩.......................واتقوا يوما ترجعون فيه إىل اهللا مث توىف كل نفس ما كسبت وهم ال

  ٩٠..................................................................ورفعنا لك ذكرك
  ٩٤......................وهللا ما يف السماوات وما يف األرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب

كم ماكثون ن ا ربك قال إ   ١٠١............................ونادوا يامالك ليقض علين
، ٦٥، ٦٠، ٢٥، ٢٣، ١٩.ياأيها الذين آمنوا إذا نودي للصالة من يوم اجلمعة فاسعوا إىل ذكر

١٧١، ٩٨، ٨٠، ٧٩  
  ٤...........................ياأيها الذين آمنوا اتقوا اهللا حق تقاته وال متوتن إال وأنتم مسلمون

  ٤.............................................ال سديداياأيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وقولوا قو
  ٤................ياأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها
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٢٨٢  

  فهرس األحاديث
  ٦١........................................................أجلس عليهن إذا كلمت الناس

  ١٨٥، ١٠٠..........من يف رسول اهللا يوم ١أخذت ق والقرآن ايد سورة  ق ، اآلية رقم  
  ١٣٧...........................................................إذا جلس اإلمام على املنرب

  ٢٠٢............................ىت يصلي ركعتنيإذا دخل أحدكم املسجد فال جيلس ح
  ٢٢٨، ٢٢٥، ٢١٥، ٢٠٩...إذا قلت لصاحبك أنصت يوم اجلمعة واإلمام خيطب فقد لغوت
إلمام خيطب فقد لغوت   ٢٤٥...........................إذا قلت لصاحبك أنصت، وا
  ٢٣٩، ٦٦....................إذا قلت لصاحبك يوم اجلمعة أنصت واإلمام خيطب فقد لغوت
  ٢٣٩..............ول فاألول،إذا كان يوم اجلمعة وقفت املالئكة على باب املسجد يكتبون األ

  ٢٤١..................إذا كان يوم اجلمعة وقفت املالئكة يكتبون األول فاألول، ومثل املهجر
  ٢٥٧..........أصابت الناس سنة على عهد رسول اهللا فبينما النيب خيطب يف يوم اجلمعة
  ٢٢٠............أصابت الناس سنة على عهد رسول اهللا فبينما رسول اهللا خيطب يف يوم اجلمعة

  ٥٦.........................................................................ألفي صالة
  ١٨٠...................................................... بإقصار اخلطبأمرنا رسول اهللا

  ٢٣٠.......أمرنا رسول اهللا بسبع، وانا عن سبع، أمرنا بعيادة املريض، واتباع اجلنائز،
  ١٣١، ١٢٨......................................أن النيب خطب الناس وعليه عمامة سوداء

  ١٦٠...............أن النيب كان خيطب مبخصرة قال يف املصباح املخصرة  بكسر امليم  قضيب
  ٣٠.............................نهما جبلوسأن النيب كان خيطب خطبتني وهو قائم، يفصل بي

  ٥٧.................................أن النيب كان خيطب قائما يوم اجلمعة، فجاءت عري الشام
  ٤٤..........................................أن النيب كان يصلي اجلمعة حني  متيل الشمس

  ١٨٢..............أن النيب كان يقرأ يف الظهر يف األوليني بأم الكتاب وسورتني، ويف الركعتني
  ١٦١.........................................أن النيب نوول يوم العيد قوسا فخطب عليه

  ١٣٤...... الساعدي وقد امتروا يف املنرب مم عوده ؟ فسألوهأن رجاال أتوا سهل بن سعد
  ٨١.............أن رجال خطب عند النيب فقال  من يطع اهللا ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما

  ٢٢٢....................أن رجال قام والنيب خيطب يوم اجلمعة فقال يا رسول اهللا  مىت الساعة
  ٣٢....... جلسةأن رسول اهللا كان خيطب قائما خطبة واحدة، فلما أسن جعلها خطبتني جيلس

  ١٤٧، ٦١............................إن رسول اهللا جلس ذات يوم على املنرب وجلسنا حوله
  ١٣١....................أن رسول اهللا دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغري إحرام
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٢٨٣  

  ٨٢...............إن طول صالة الرجل وقصر خطبته مئنة قال ابن األثري أي إن ذلك ما يعرف
  ١٨٠..............واقصرواإن طول صالة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيلوا الصالة، 

  ١٦٩........أنذركم النار، أنذركم النار، حىت لو أن رجال كان بالسوق لسمعه من مقامي
  ٣٥...........................................إمنا األعمال بالنيات، وإمنا لكل امرئ ما نوى

  ٢٥٧.........أنه رأى بشر بن مروان على املنرب رافعا يديه فقال  قبح اهللا هاتني اليدين،
  ٢٥٤......................................................ادعو اهللا وأنتم موقنون باإلجابة

  ١٣٠................................................البيض فإا أطهر وأطيبالبسوا ثياب 
  ٢٥٤...................................................التائب من الذنب كمن ال ذنب له

  ١٦١...................بدأ رسول اهللا بالصالة قبل اخلطبة يف العيدين بغري أذان وال إقامة، قال
  ٥٧........................................بينا النيب قائم يوم اجلمعة إذ قدمت عري إىل املدينة

  ١٧٢..............................................................مث يقعد قعدة ال يتكلم
  ١٣٧.......................سليك الغطفاين،جاء رجل ذكر ابن حجر يف فتح الباري أن امسه 

  ٨١........................جاء أعرايب إىل النيب فقال يا رسول اهللا، علمين عمال يدخلين اجلنة،
  ٢٢١................جاء أعرايب والنيب خيطب الناس يوم اجلمعة فقال أصليت يا فالن؛ قال ال،

، ٢٠٩..جاء رجل والنيب خيطب الناس يوم اجلمعة فقال أصليت يا فالن ؟ قال ال، قال قم فاركع
٢٣٠  

  ٢١١...تخطى رقاب الناس يوم اجلمعة والنيب خيطب، فقال له النيب اجلس فقد آذيتجاء رجل ي
  ٢٢٩.................حق املسلم على املسلم مخس رد السالم، وعيادة املريض، واتباع اجلنائز،

  ١٣١............................خري ثيابكم البياض، ألبسوها أحياءكم، وكفنوا فيها موتاكم
  ٢................دخل اجلنة، وفيهخري يوم طلعت فيه الشمس يوم اجلمعة، فيه خلق آدم، وفيه أ

  ١٧٤، ١٢١، ٧٨، ٦٩، ٥٦، ٥٢، ٣٩، ٣١، ٢٦...........صلوا كما رأيتموين أصلي
  ٤٨............................................صلى يب العصر حني صار ظل كل شيء مثله

  ٢٤٢...................................................................فإذا خرج اإلمام
  ٢٠٩......................................................................فصل ركعتني
  ٢١٦........................................................................فقد لغوت

فال أذكر إال ذكرت معي، وجعلت أمتك ال جتوز هلم خطبة حىت يشهدوا أنك عبدي 
  ٩٠.........................................................................ورسويل
  ٢٥٢............اتني اليدين، لقد رأيت رسول اهللا ما يزيد على أن يقول بيدهقبح اهللا ه
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٢٨٤  

  ١٠٦..........قرأ رسول اهللا وهو على املنرب  ص  فلما بلغ السجدة نزل فسجد، وسجد الناس
لناس زل فسجد وسجد ا رب ص فلما بلغ السجدة ن ملن   ١٠٠.قرأ رسول اهللا وهو على ا

  ٢٢٨، ٢١٧..............بأيام اهللا، وأبوقرأ رسول اهللا يوم اجلمعة  تبارك  وهو قائم، فذكرنا 
  ٥٦...............كان النيب خيطب قائما، مث جيلس، مث يقوم فيخطب قائما، فمن قال إنه

  ١٤٢...............كان إذا دنا من منربه سلم على من عند املنرب، مث يصعد، فإذا استقبل الناس
  ٢٠١...............................كان النيب إذا خرج يوم اجلمعة فقعد على املنرب أذن بالل

  ١٤٨.................................ستقبله أصحابه بوجوههمكان النيب إذا قام على املنرب ا
  ٢٠٣، ١٥٧....كان النيب خيطب خطبتني، كان جيلس إذا صعد املنرب حىت يفرغ  أراه قال

  ١٧٢، ٥٧، ٢٥.................كان النيب خيطب قائما، مث يقعد، مث يقوم، كما تفعلون اآلن
  ١٥٦، ١٣٦...........كان النداء يوم اجلمعة أوله إذا جلس اإلمام على املنرب على عهد رسول

  ١٣٥............ إليه النيب فلما وضع له املنرب مسعنا للجذع مثل أصوات العشاركان جذع يقوم
  ١٤٧................................كان رسول اهللا إذا استوى على املنرب استقبلناه بوجوهنا

  ١٦٨............كان رسول اهللا إذا خطب امحرت عيناه، وعال صوته، واشتد غضبه حىت كأنه
  ٢٠٠، ١٥٣، ١٥١وس،كان رسول اهللا إذا دنا من منربه يوم اجلمعة سلم على من عنده من اجلل

  ٤٥............كان رسول اهللا إذا زالت الشمس صلى اجلمعة، فنرجع وما جند فيئا قال الفيومي
  ١٥٣...................................................كان رسول اهللا إذا صعد املنرب سلم

  ١٤٢.............كان رسول اهللا إذا صعد املنرب يوم اجلمعة استقبل الناس بوجهه فقال  السالم
  ١٥٣، ١١٦.............اس فقال  السالمكان رسول اهللا إذا صعد املنرب يوم اجلمعة استقبل الن

  ١٨٣كان رسول اهللا ال يسرد الكالم كسردكم هذا، كان كالمه فصال بينا، حيفظه كل من مسعه
  ١٨٠..........كان رسول اهللا ال يطيل املوعظة يوم اجلمعة، إمنا هي كلمات يسريات

  ٧٩...................كان رسول اهللا خيطب الناس، حيمد اهللا، ويثين عليه مبا هو أهله، مث يقول
ني يقطع بينهماكان رسول    ١٧٢....................................اهللا خيطب خطبت

  ٣١............................كان رسول اهللا خيطب قائما، مث جيلس، مث يقوم فيخطب قائما
  ٢٥........كان رسول اهللا خيطب قائما، مث جيلس، مث يقوم فيخطب قائما، فمن نبأك أنه

  ٢١٠..........كان رسول اهللا خيطبنا فجاء احلسن واحلسني عليهما قميصان أمحران ميشيان
  ٤٧...............معة مث نذهب إىل مجالنا فنرحيها حني تزول الشمسكان رسول اهللا يصلي اجل

خلطبة   ١٨١....................................كان رسول اهللا يطيل الصالة، ويقصر ا
  ١٨٤........................................كان يف كالم رسول اهللا ترتيل أو ترسيل
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٢٨٥  

  ١٢٩..............................................كان للنيب برد يلبسه يف العيدين واجلمعة
  ٩٩، ٩٣.........................كان للنيب خطبتان، جيلس بينهما، يقرأ القرآن، ويذكر الناس

  ١٩٤...............على املنرب، فإذا سكت املؤذن قام فخطب اخلطبة األوىل،كان يبدأ فيجلس 
  ١٧١.....................كان خيطب قائما، وجيلس بني اخلطبتني، ويقرأ آيات، ويذكر الناس

  ١٩٤.....................................كان يستغفر للمؤمنني واملؤمنات يف كل مجعة
  ١٨٧.......................كان يستغفر للمؤمنني واملؤمنات، واملسلمني واملسلمات كل مجعة

  ٨٧..................مد اهللا ويثين عليه، مث يقول على إثر ذلككانت خطبة النيب يوم اجلمعة حي
  ٧٩.........كانت صالة رسول اهللا قصدا، وخطبته قصدا، يقرأ آيات من القرآن، ويذكر الناس

  ١١٢، ٨٧...................................كل كالم ال يبدأ فيه باحلمد هللا فهو أجذم
  ٤٤..............................................كنا جنمع مع رسول اهللا إذا زالت الشمس

  ٤٦........................تظل بهكنا نصلي مع رسول اهللا مث ننصرف وليس للحيطان ظل يس
  ١٨٠.........................كنت أصلي مع رسول اهللا فكانت صالته قصدا، وخطبته قصدا

  ٢٠..................ألن فيها طبعت طينة أبيك آدم، وفيها الصعقة والبعثة، وفيها البطشة، ويف
  ١٣٧............لقد كان تنورنا قال يف املصباح التنور الذي خيبز فيه، ووافقت لغة العرب

  ١٨٤.............................ن مسعهلكن كان إذا تكلم تكلم فصال، يبينه، حيفظه كل م
  ١٣٥.......لينتهني أقوام عن ودعهم اجلمعات أو ليختمن اهللا على قلوم مث ليكونن من الغافلني

  ٤٨..............................ما كنا نقيل وال نتغدى إىل بعد اجلمعة على عهد رسول اهللا
  ٩٩..............  إال عن لسان رسول اهللا١ما أخذت ق والقرآن ايد سورة  ق ، اآلية رقم  

  ١٨٥.........طب ا كل مجعة، قالت وكان تنورنا وتنورما حفظت  ق  إال من رسول اهللا خي
  ٢٥٧...............ما رأيت رسول اهللا شاهرا يديه قط يدعو على منربه وال على غريه، ولكن

  ١٢٨....ما على أحدكم إن وجد أو ما على أحدكم إن وجدمت أن يتخذ ثوبني ليوم اجلمعة
  ٥٠....................من اغتسل يوم اجلمعة غسل اجلنابة مث راح فكأمنا قرب بدنة، ومن راح

  ١٢٧........من اغتسل يوم اجلمعة، واسنت، ومس من طيب إن كان عنده، ولبس أحسن ثيابه،
  ١٢٧............من اغتسل يوم اجلمعة، ومس من طيب إن كان له، ولبس من أحسن ثيابه، مث

  ٢١٩.......من تكلم يوم اجلمعة واإلمام خيطب فهو كمثل احلمار حيمل أسفارا، والذي
  ٢٥١...............................................من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد

  ٢٣٩.....................................................................مام خيطبواإل
  ٦٠..................واهللا إين ألعرف مما هو، ولقد رأيته أول يوم وضع، وأول يوم جلس عليه
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٢٨٦  

  ١٦٠...............وفدت إىل رسول اهللا سابع سبعة، أو تاسع تسعة، فدخلنا عليه فقلنا زرناك
  ١٨٥................  إال عن رسول اهللا١وما أخذت ق والقرآن ايد سورة  ق ، اآلية رقم  

  ٢١٦..............................................................ومن تكلم فال مجعة له
  ٢١٨جلمعة ثالثة نفر رجل حضرها يلغو، وهو حظه منها، ورجل حضرها يدعو،حيضر ا
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٢٨٧  

  الفهرس
  ٢..................................................................................تقدمي
  ٤.................................................................................املقدمة

  ١٥......................................الفصل األول تعريف اخلطبة واجلمعة، وحكم خطبة اجلمعة

  ١٦................................املبحث األول تعريف اخلطبة، واجلمعة وتسميتها بذلك

  ١٦....................................................املطلب األول  تعريف اخلطبة

  ١٩...................................................................املطلب الثاين

  ١٩...................................................تعريف اجلمعة وتسميتها بذلك

  ٢٢...................................................املبحث الثاين حكم خطبة اجلمعة

  ٣٠....................................................................املبحث الثالث

  ٣٠.................................................هل الشرط خطبة واحدة أو خطبتان

  ٣٤..............................................................الفصل الثاين  شروط اخلطبة

  ٣٥................................................................املبحث األول  النية

  ٣٧....................................معةاملبحث الثاين  حضور العدد الذي تنعقد به اجل

  ٣٧........................................................................التمهيد

  ٣٩...................املطلب األول  اشتراط حضور العدد الذي تنعقد به اجلمعة للخطبة

  ٤٢...............................املطلب الثاين  استمرار حضور العدد حىت اية اخلطبة

  ٤٣....................................املبحث الثالث  أن تكون بعد دخول وقت اجلمعة

  ٥٣...................................................بع تقدميها على الصالةاملبحث الرا

  ٥٥..............................................................املبحث اخلامس القيام

  ٦٦.....................................................املبحث السادس  اجلهر باخلطبة

  ٦٩..................................................املبحث السابع  كوا باللغة العربية

  ٧٣....................................................املبحث الثامن  املواالة يف اخلطبة

  ٧٣........................................................................التمهيد

  ٧٣...........................................املطلب األول  املواالة بني أجزاء اخلطبة

  ٧٥...........................................املطلب الثاين املواالة بني اخلطبة والصالة

  ٧٦...................................................... ()الفصل الثالث  أركان خطبة اجلمعة 

  ٧٦...........................................................................التمهيد
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٢٨٨  

  ٨٧........................................................املبحث األول محد اهللا تعاىل

  ٩٠.................................................املبحث الثاين  الصالة على النيب 

  ٩٣............................................................املبحث الثالث  املوعظة

  ٩٨................................................املبحث الرابع  قراءة شيء من القرآن

  ٩٨...................................................................املطلب األول

  ٩٨............................................حكم قراءة شيء من القرآن يف اخلطبة

  ١٠٤.................................................دار للقراءةاملطلب الثاين  أقل مق

  ١٠٧....................املطلب الثالث  قراءة ما فيه سجود تالوة يف اخلطبة والسجود له

  ١١٢........................ااملبحث اخلامس  حكم ترتيب هذه األركان عند من قال 

  ١١٥.....املبحث السادس  اإلتيان ذه األركان يف كل خطبة من اخلطبتني عند من قال ا

  ١١٩..........................................................الفصل الرابع سنن خطبة اجلمعة

  ١٢٠..................................................املبحث األول السنن خلطبة اجلمعة

  ١٢١..................................................................املطلب األول

  ١٢١.......................................................................الطهارة

  ١٢٧..........................................املطلب الثاين ستر العورة وإزالة النجاسة

  ١٢٨.......................................................()املطلب الثالث  التجمل 

  ١٣٤..................................املطلب الرابع  أن تكون على منرب أو موضع عال

  ١٤٢..........................................املطلب اخلامس  استقبال اخلطيب للناس

  ١٤٧..........................................املطلب السادس استقبال الناس للخطيب

  ١٥٢................................................املطلب السابع السالم على الناس

  ١٥٧.................................املطلب الثامن اجللوس على املنرب حىت يفرغ املؤذن

  ١٦٠.................املطلب التاسع اعتماد اخلطيب على قوس أو عصا أو سيفا أو حنوها

  ١٦٩...........................املطلب العاشر رفع الصوت ا زيادة على القدر الواجب

  ١٧١........................................املطلب احلادي عشر  اجللسة بني اخلطبتني

  ١٧٩...............................................املبحث الثاين  السنن يف خطبة اجلمعة

  ١٨٠..............................................املطلب األول  تقصري خطبة اجلمعة

  ١٨٤............................املطلب الثاين أن تكون اخلطبة فصيحة بليغة مؤثرة مرتبة

  ١٨٦........................................يف اخلطبة) ق(املطلب الثالث قراءة سورة 

  ١٨٨..................................املطلب الرابع  الدعاء للمسلمني يف اخلطبة الثانية



  فقهيةالا  خطبة اجلمعة وأحكامه

٢٨٩  

  ١٩١........................املطلب اخلامس  الدعاء لوالة أمور املسلمني يف اخلطبة الثانية

  ١٩٥....................................املطلب السادس  ختم اخلطبة الثانية باالستغفار

  ١٩٧..............................................الفصل اخلامس  مسائل متفرقة يف خطبة اجلمعة

  ١٩٨..بحث األول  التقصري يف إعداد اخلطبة، باالعتماد على خطب مدونة قدميا، وحنو ذلكامل

  ١٩٩......................................املبحث الثاين  إخراجها عن مقصودها الشرعي

  ٢٠١................بحث الثالث صالة اخلطيب حتية املسجد بعد دخوله وقبل صعود املنربامل

  ٢٠٤................املبحث الرابع  دعاء اخلطيب عند صعود املنرب وقبل جلوسه حال األذان

  ٢٠٦................................................املبحث اخلامس  اخلطبة من صحيفة

  ٢٠٨.................................................املبحث السادس  الكالم يف اخلطبة

  ٢٠٩............................................املطلب األول حكم الكالم يف اخلطبة

  ٢٣٨..................................................................املطلب الثاين

  ٢٣٨..................................................وقت املنع من الكالم يف اخلطبة

  ٢٥٢............................................يف على املنرباملبحث السابع  الدق بالس

  ٢٥٣....................................................................املبحث الثامن

  ٢٥٣....................................................إشارة اخلطيب باليد أثناء اخلطبة

  ٢٥٤...............................املبحث التاسع  التفات اخلطيب ميينا ومشاال أثناء اخلطبة

املبحث العاشر  قول اخلطيب يف آخر اخلطبة األوىل ادعوا اهللا وأنتم موقنون باإلجابة هللا  وحنو 
  ٢٥٥...............................................................ذلك واملداومة عليه

  ٢٥٦...........املبحث احلادي عشر املبالغة يف اإلسراع يف اخلطبة الثانية وخفض الصوت ا

  ٢٥٧.................................املبحث الثاين عشر رفع اليدين حال الدعاء يف اخلطبة

  ٢٦١..............................................................املبحث الثالث عشر

  ٢٦٣..............................................................................اخلامتة

  ٢٦٦................................................................فهرس املصادر واملراجع

  ٢٨١........................................................................فهرس اآليات

  ٢٨٢......................................................................فهرس األحاديث

  ٢٨٧.............................................................................الفهرس

  


