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الثانيةاسعة مقدمة 

بالرياض«المنهاج داو لمكسة ٠^^ الطعة »وهي 

وبعدتالله، رسول عر الملام والصلاة لله الحمد 

قدوالحقن^ الخهليب فقه في دررالثامل الموسوم هذا كتابي فإن 
قرأ0من كل ذلك يلمس حليا بالعا توفيما فيه - ومنته يفضله - افه وقفني 
حلالهمن يعرف ما سمع أو عينه بأم ورأى فوائده في فأبحر فلكه وركب 
قدذلك كل الفوائد، وأوابد المسار سواري جمع في بذلته الذي الجهل 

وغيرمنهم الخطباء العلم طلبة من كثير عدد قيل من الصدى رجع لاقئ 
لهانشرح الذي والإعجاب الامتحان مبلغ صدورهم في فبلغ الخهلثاء 
وجهي؛أّارير له وشقت صدرى 

مواتياجنت ئد أئي وحنمئ 
وبجهلخل لأ لأنثزذش4ا 

حالتيترقيق تند فثم 

ثمحولياسيدلهر
ائلالنرام ْما دياشخ^أ*0 

وشاملحبجر سفي في وأودغ 
المنازلعلو الحلي في به رجوت 

الأخطاءمن تخل لم الكتاب بها حرج التي الأولى الطبعة أن غم 
ذلككان وقد سبحانه، ض الكمال ولكن فيها تقع ألا يبغي التي المملعية 

أءتمدسمءمحمدسءءخااخ"حِءء<حموَءء



سمْدءمههم0ءه

ونبدئونريد الزلل ذلك بها نمحو أحرى طبعة طبعه على العزم ؛ي مببا 
أنفكان كثيرة. ليت وهي ائل المأو الكالمات بعض ني ونعيي 

الغعيد ^١ ٥٧١عبد أبي الشيح فضيلة الكريم أحي لطلبا صدرى الغ شرح 
وتمن،ذلك، في بالغ فاتست، المعروفة. المنهاج دار صاحب السنان 

تدلبصورة السامة المعليعية الأحaلاء كل وتجاوز حديد، من صمه إعادة 
المصعوقةللكتب، مراجعتها ودفة إحراجها، وحن الدار، هازه تميز على 

عليناوالمنة الفضل وحده فاله لهم، الأله تومق من إلا ذاك وما لديهم• 
فيالمنهاج لدار أولن طبعة صورته في يخرج الكتاب، هو وها وعليهم. 

المؤلم،نالت، حميزان في ذللئ، الغ جعل فراءه، تونس جديدة حالة 
أندعوانا وآحر مجيبا سمع إنه والحامل، والسامع والقارئ والعنابع 

العالمين.رب، ٌله الحمد 

ءة>تإام

اكِ؛ممحمسّ بث امحإهمم ضع مد — د. 
ه١٤٢٩نمام رمضان من وانمشرين التاسع 1ي1ة 

المشرفةالكسة بحوار 
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والخْلبةالخطيب فقه في الشامل 
:!ا٧ ا! :

معدهم

الأنبياءحاتم على لام والوالصلاة العالمين، رب ف الحمد 
يدمإر يإحان لهم داكابمين وأصحايه آك وعر لمد نيتا والمرسلين، 

الدين•

بمد:آما 

الشامخ،الأمة كيان من يتجزأ لا جزء الإسلام ني الخطابة فإن 
شأنلها الحثيثة، بنانها وحركات يال، الثلمها وحبر الناطق، ولسانها 
ومتكأالواعفل، مشر هي بالقليل، ليس وأثر سيل، ومقصد جليل، 

الدعوةفي وسيلة ئعرف لا كالقابض، دينه على هو من وسلوان الناهض، 
نفوسفي بالضول التلمي ش - أشد ويع ولا منها، التأثير إلك، أقرب 
بأبيوحبرْ، ومتدؤ، ومنره، المي. مهنة ومحي ونعيا، من - الناس 

الرحب،الدعاة ميدان أنها كما عليه، وسلامه الله صلوات وأمي هو 
الرطب.الواطئض ومهل العذب، ١^١١مثن ومنهل 

لخهلسابشأنه التهاون فإ0 عظم، من الأمر لهذا ما إلى وبالنفلر 
منأمة على الحكم أردت إذا ولأنلث، وحلل، فتوق عنه والنأي جلل، 
وماخطائها إلى فانفلر وعيها، صحتها وفي ووعيها، ثقافتها في الأمم 
هم.مها وأين منابرها ؤإلى حملهم، تحويه 

اندرس،ند الزمان هذا في الخلية فقه من شيئا أن ولقد 
تعلمما بعضهم يدر فلم بأحكامها، جهل على الخطاء من كثيرا ورأيت 

ماإلا - الدليل وغاب التأصيل، وiا؛ التأهيل، فضعف درس، وما منها 



والخطبةالخطيب فقه فى الشامل —؛م ١١
_فاا^^====^^=====د^=ط—=آل= 
فيالحدث أقلب فجعلني المرير، الوافر هذا مثل ساءني حتى - اض ثاء 

اندرسما به فأحيى للتطير، صدري فى كتانا وازور بالتفكير، حليي 
الجمعرفكان العملية، هذه لحان به وأطمئ والخطبة، الخطيب فقه من 

مافيها موضحا الرتبة، عغلٍم من الخهلابة في لما بيايا النخبة، لهذه 
مجتمعها،باسثلا متفرقها، جامعا أثكل، ما ثناياها في ومبينا أبهم، 
شأنه،جز" بال-اري ذللث، كل في متعينا نوازلها، الشمع على منزلا 

والخطبة،الخهلبجإ يخصى فيما واسعة عالمية بمادة الخروج منه ملتمسا 
ومفاهيمتوجيهية، ائل مودمه بحتة، فقهية ائل مجمعته ما جل فصار 

ترتيتارتبتها نم والخطسبا، الخطبة حول محاورها تدور تصحيحية، 
أنإلى ناصحا، الخملببا لحول منذ وأحوالها الخطبة ترتببا مع يتناسب 
.راشدا صلاته من ينصرف، 

منألقيتها التي - الخعلب أجزاء أصدر مضى زمن فير كنت وقد 
يدي)بين، عنوان تحتج لمليفة فقهية بمائل — الحرام المجد منبر علير 

وسمتهاوالتي المطبوعة، حملبي أجزاء من جزء كل في وذللث، الخطسب،(، 
هذانممإ يقارب ما تمثل وهي، أجزاء، أربعة فبلغتا الحرم( من ب)وم؛ذ<ر، 

نفوسفي حافلا ورواجا واسعا، قبولا لقيت قد وكانت، الكبير، فر ال
فلله- وخارجها الحرمين بلاد داخل في والخطثاء العلم طلثة من كثير 

هذهإمحراج في الطلب كثرة إلى إضافة - بعد ومن قيل من الحمل 
تللث،فجمعّت، والإسهاب، عل البهيئة على مستقل مفر في الحلقايت، 
حتىضعفها، س أكثر إليها وأصمت، فيها، الكلام مد بوأعدمحتح الحلقا>ت، 
فيالكتائب، هذا ج اصكملحن إيني يم يبة، الهالمورة بهذه خرجتا 

أصحاببحمى إلى بموداته دنمتج - ه ١ ٤ ٢ ٢ عام من _ شعثان شهر آخر 
بنصالح الدكتور الشيح معالي وهم الحرام؛ المجل أئمة الفضيلة 

العز؛رعبد بن، ارحمن عيد الدكتور الشيخ وفصيلة حميد، بن افه مد 
اللهرحمه - السبيل محمد بن عمر الدكتور الشيح وفضيلة السديس، 



والخطبةالخطيب فقه فى الشامل 
:ثو1حٍ[1

منهم،للأفادة طن وذلك - مرنيه ووسع صريحه ونور وامعة رحمة 
الموصؤعهدا مثل أهمية ني الرأي وثاطروني ذلك، على ذشجعونى 

خطاهم.الحق طريق على وسدد خيرا، عني اض فجراهم نشره، وأهمية 
منمحتواه في به امتاز ما أذكر فإنني الكتاب، هذا تمام وبعد 

نموره،عن فؤع الشيء على الحكم إذ ورآه؛ قرأه لمن الفلاهرة الفوائد 
تنلائ، ش فكان حبره، عن ذهنلث، يغيب فلن المبتدأ، عرفت ؤإذا 

يييدخل فلا والخطبة، الخطسب، بفقه حاص الكتاب هذا أن أولات 
نبلتشلهم أو للخطبة، الإمايت، كمسألة بالخامومين؛ يتعلق ما ذللث، 

ذلك.نحو أو الجمعة، لحفور تيكيرهم أو الخهلبة، 
وعشرينوثنتين مائة على بزبد ما جمع الكتاب هذا أن • ئانجا 

بهدهمجتمعا يوحد لا ند مما والخهلثة، الخملسا تخص كلها مسألة، 
لي.ظهر ما حسب الكتاب هذ.ا غير في الصورة 

العلمأهل أقوال من ممكن ندر أكبر جمع الكتاب هذا أن ا: ثالث
منوغيرهم وأصحابهم، الأربعة، المن.اير_، أئمة من الغان، هذا في 

مخل.اختمار ولا ممل، إطناب دون وذللث، السلف، فقهاء 

الجمعمجرد هو برمتها أوردها الض المسألة في الأصل أن • رابئا 
أدليفقلما اليسير، بالمهل ليس جهد ذاته بحد هو إذ والتآليمر؛ والنقل 
إلىالحاجة دعمتا ؤإن ءهلارحة. أو بترجيح ائل الممن كثير في بدلوي 

امتقرائهخلال للقارئ متتفح التي المائل بعض ففي ، ذلك، من شيء 
الكتاب.لهذا 

هذاأهمية هو مسألة كل في القول فصل عدم محن هدني أن حامئا؛ 
قلةمع ذلك؛، على المعين الوقتا وشح مصلحته، وتعدى وصعوبته، الأمر، 
ينتجوما الموصؤع، هدا حامية إلى إصافة الواعي، الناقد وقوه باعي، 

—الهم الأمر هدا في ميما لا — شخصي إلى الاختيارات، نسبة من عنه 



والخطبةالخطيب فقه في الشامل 

هذاصفو تعكر ومجادلات مطارحات أمام الباب علي يمتح ند مما 
ورائه،من ؤنائل لا مما وهذا اللباب، ؤيهون المنور، فتعظم الكتاب، 

ؤإلىوماق، قدم على الزمن هذا في العثرات تتبع إذ ذللث،؛ في غرو ولا 
باض.إلا قوة ولا حول ولا المساق، فيها يكون والتباغفى التحاسد 

فيالم والمراري القولان جميع الهاض في عنون أنتي سادنا؛ 
الصادرمرسبا باب من الملم، لأعل وأقوال وأحاديث،، آيات من الكتاب 

•بإثاتها القارئ ص مح، الثقة وغرس روادها، إلى 

الكبير،المحجم بهذا *ّرجع أدل يمد الكتاب هذا أن ت مائنا 
ندوما لي. يدا ما حب والخلة الخلمب، يخص فيما الخبير، والخع 

التوجيهاتأو الفقهية، المختصرات باب من هو فإنما فيها، لما مؤ جاء 
الفوائدمن فيها ما ْع الخ3ل.ا؛ية، للفدرات التنموية والخهلوات التربوية، 
وال٠ني.

بعلا بأمور الكتاب هذا من مسألتين آحر أفردت أنتي ثانا: 
المفعمن فيها U وذلث، إصالها، الملم طالم، ولا إغفالها، الخليج، 

الإطارهذا في انموعة الكت، ذكر حلال من الخفليمة والفائدة الكبير، 
أنفرأست، الباب، لهذا استقرائي إبان نثارها ولقهلت، شتاتها، جمعته ند 

تألتين مفي متمثل وذللثج تجارة، منها الأوابد وتقييد حارة، إهمالها 
عنهايتمي لا فوائد من عليه وقمته ما دونته أتني إحداهما: 

بحثيةمسألة في تفرد أن تحتمل لا ه نفالونت، في وهي الخعلببؤ، 
وعشرينستا فيلغتؤ متنوعة(، )فوائد عنوان نمته جمعها فرأستته مستقلة، 

فائدة.

الململأهل أقوال من عليه وقمننؤ ما كل قيدت أش والثانية: 
إنهقيل ما )بعض عنوان: تحنتإ والخهلبة الخهلسجا تخص مائل حول 

ألتزمولم مسألة، وأربعين إحدى فبلغتته الخهلمه( في البيع من أو مكروه 



أأ"آآ"أأوالخطبة الخطس فقه في الشامل 

المجرد،النقل لجانب تغليتا مخالفته، أو للمائل موافقتي بإيداء فيها 
وردمما كاستا إن بعضها ني رأيا أدالي-ت، وربما المليحة، والإفادة 
الكتاب.في عنها الحديث 

منأكثر ألكرم لم وما الكتاب، هذا به امتاز ما حلاصة هي هذ0 
وعلىعلي الد فضل من إلا ذاك وما لقارئه، عليه الحكم تركت، ذللث،، 

الخف،فقه في )الشامل وسميته يشكرون، لا الماس أكثر وم؛ الماس، 
فمنحهلآ س فيه كان وما اف، فمن صواب من فيه كان فما والخطبة(، 

شأنهحل المولى سائلا ذلالئج، س بريئان ورسوله وافه والشيطان، نفي 
ؤيكفرمدحرا، العاقبة ولحن ذحرا، لي يجعله وأن العباد، به ينفع أن 
قبريفي أحره يتبعني نافعا علنا يجعله وأن درجاتي، ؤيرفع سيئاتي، به 

وأقول٠ أنسس، ؤإليه توكلت، عليه بالله، إلا توفيقي وما اممه، ألقى أن ؤيوم 
ختانا:

السيلإلى بمن الذي كنت، إن الشامل ب اقزأ 
والتنلمووالتأصجل بالئنح وحطبة الخفي، نقه حوي فلقد 

مقيلهئاله 

النئمِصّ ابامحمبث يث -عري 
٧٥٤٥ب: ص* المثرمة سكة 





والخطبةالخطيب فقه في الشامل 
1وحدإ[:ث

الخطابةمنهج وضوابط معايهر 
الشريمينلحرمين اق 

0
وهذهقاطبه، الملمين نفومن في عفلمى مكانة الشريفين للحرمين 

فيمتمثل وذلك لهما الحنيف الدين تعظيم حلال من مكتسبة المكانة 
والقداسة،والهيبة المحرمة من لهما وما فيهما الصلاة وفضل فضلهما 

.النبي ياستقرار المدينة ثم هو، الخليل عهد متد بأفدميتها مكة وتزيد 
عهده.في الإسلام عاصمة وكونها إليها ومهاحرْ فها 

العصرهدا في الشريفين الخرمين في الخلية فإن المنهللق هدا ومن 
الجاورينالمين للمأو فيهما، للمصلين موحها قاصرا ليمسن، 
١العصور فى كاستؤ كما - فحسمإ؛ فربا لهما  للانتشاروذلك، — ^^ ١١

للناسيوجه حهلاتا أصبحت، إنها بل الخديثة، النقل ووسائل الإعلامي 
اثلوممن العاصر الإعلام بلغه لما وذللئ، وكافرهم، مسلمهم كافة 

القامةللشعاتر العام المجاسر الفضائي البث، في متمثلا التقدمة، التقنية 
ثبكةفي أيئا ومتمئلأ المعمورة أرجاء ساتر في الشريفين المرميز في 

العالية.الإنترنت، 

فيهااركهما يلا قد ريفين الالمحرمين حملمإ في الميرة وهذه 
هدْعلى وبناء العصر، هاوا في آحر مجد أي في الخلبا من غيرهما 

الخقيقةفى تعد ثابتة وخلى معايير تحدد أن بمكان الأهمية من فإن الميزة 
ضعمهما الشريفين الحرمين في الخلا؛ة منهج ركائز أو صوابط أو أسسا 

واجتهاداتهم،وقدراتهم أساليبهم احتلفت، ومهما وتعددوا فيهما الخلباء 
المحرمينحف، على الضوابهل أو المعايير هدم أقصر عندما ؤإنني 



والخطبةالخْليب فقه في الشامل 

ئلقىالتي الجواُع من شريا أن الأمر نفس في يعني لا فهذا الشريفين 
علىداحلة إنها يل العموم؛ حيث من نطاقها في تدخل لا الخطب فيها 
الحرمينخطب على الأهمية حيث من الحديث نصرت ؤإنما التح، وجه 

وجهعلى لغيرهما تحصل لا والتي ذكرتها التي للعالمية الشريفين 
المعاييروهده والمشاهدة الامتقراء حب الوحوه جمع من المثابهة 

يلي؛نما تقرر أن يمكن 
الخطةلإعداد الشريفين الحرمين في الخيب، تهيؤ الأول: المعيار 

غقف الإخلاص وتحقيق الية تصحيح في النفس يمجاهدة يبدأ أن ينبغي 
توفرخلال من اض عند القبول ليتحمل المصطفى.؛ يمتابعة المقرون 

٧[،]مود: ه عثة* أنثن ٣' تعالى؛ بقوله عملا العنصرين هدين 
كانإذا الحمل إن وتال؛ وأصويه. أخلصه أي عياض: ين المقيل قال 

لمخالصا يكن ولم صوابا كان ؤإذا يقبل، لم صوابا يكن ولم خالصا 
^3<،فه كان إذا والخالص نال؛ صوانا خالصا يكون حتى يقبل 

يضنهتام »_ الني.؛ بقول وعملا ، ١^١٢عر كان إذا والصواب 
يياءموتم، القيامة يوم قق اطه ونفه ونمعة ؤياء إلا يها يالتص لا 

الكبيرفي العلبراني رواه : الزوائد مجمع في الهيثمي فال ،. ونمعة٠١ 
منالإخلاص تصفية يتم الاستحقار هدا وبمثل موثقون. ورجاله وأحمد 

والذكر،الثناء في والرغبة الخفية، الشهرة مكامن عن كالبحث، الثواب 
علىالمحاصرون القس علماء اصطلح والتي الخاصة، أو العامة ورصي 

الرجؤعهو المجال هذا في ينفع ما أهم ومن الدامحت،(، ي)اعتبار ميته ن
توضحمنطقية محاكمة إجراء خلال من ذاتي غير موضوعي معيار إلى 

تحقيقفي التردد أو الشلث، وعند للكلام، الافحة العملية التيجة مدى 

(.٢٦والحكم)ا/العلوم جاح انظرت )١( 
)آ/هأ(.الكر المجم ش والطراز (، ٠٠٠)T/ افد ز أحمد رواْ )٢( 
(.١٩١اظر:سبمعازوائد)آ/)"؛(



أأ~لخطبة وا لخطيب ا ص في الشامل 
د'=

هذاوبمثل ذلك. عن يعدل فإنه واقعة، راجحة لمصالحة الكلام 
فيوالأحداث الابتداع ثوائب من العمل تصفية يتم أيصا الامتحضار 

لقبولثرط هي التي . للشي المتابعة لمفهوم حقيقة المبطالين الدين 
تعالى.ه بالإحلاص مقرونة العمل 

حولونحوح بكل تراعى أن ينبغي المارّت، ميوحل I الثاني المعيار 
Iالتالية الأمور حلال من وذلك، الشريفين، الحرمين في للتهلياء الفلرة 

الإسلامفي والعيا.ين الجمعة حطة مكانة إدراك ينبغؤب ت الأول الأمر 
القرننهاية إلى الإسلام صدر من الأعظم للإمام موكلة الأصل في وأنها 

نعرف،هنا ومن الإمام عن نوابا بعدها الخهلباء أصح حتى تقريبا، الأول 
الخطسب،معاناة وندرك توقن يجعلنا ما وحطورتها وأهميتها الخطابة قيمة 

به،الظن ؤإحان له للأءتن.ار داعتا سبتا أيصا يكون وما مرتقا٠ وصحوبة 
قيلأنه الأصمعي ذكره ا لمسفلننتبه المحنى هدا ندرك أن ولأحل 

أعرضوأنا لا وكيف قال! الشسب،، يلث، عجل مروان! بن المالك لحبي 
المللئ،عبد قمة من نأحل. أن لما ؤيتبغي جمعة. كل في الناس على عقلي 

فائدتان!أهمها من فوائد عدة 

دولتهفي سلهلة أعلى فهو للمؤمنين وأمير حليفة أنه الأور• الفائدة 
وعلا.حل اض إلا فوقه سالعلة يخني فلن 

!ترحمته في الل.هبي عنه قال ففد باؤع فقيه أنه الثانية! اكايل؛ 
بنمعيد رتبة في المدينة فقهاء س الزناد أبو عده وقد علمه، لغزارة ذكرته 

فقيهاابنا لمروان إن عمر! ابن عنه وقال . وغيرهماوعروة المسيب 
ذللثؤومع المللث، عبد في الأمور هذه احتمحّت، كيف فانفلر فاسألوه، 

عربتابل عالما فقيها حاكما الماللئ، عبد كان فإذا الثسا. إليه أسع 

(.Yin)؛/اكادء أكلام سر انظر: 



*اثخطمةالدطمس فقه مِ الشاما،  ٢٢؛"
اا===صًنض=ذش=ئ=

العصمةعدم إنه الممر؟ صعوده من يخشاه كان الذي نما فصيحا 
نلتوند البشر. طبيعة من هو الذي الزلل في والومع النقد من والخوف 

خسالزان ض تض كاد ٧ /ور'أءئ1ثب،مكلزل 
اشمحضينريدا إن يخش والشيب رمحاسن نله حطيب لكل 
مشيبالنمرلهب ني ئناجلث منابر صنود مروان ابن أمم 

ليسواالشريفين الحرمين في الخعلباء بأن التساإيم I الثاني الأمر 
المقصود،غير الزلل أو الخاطئ، الاجتهاد من ولا الخطأ من محمومين 

الحالينكلتا ني وهم ؤيصسون يخهلئون البشر من كغيرهم هم بل 
والأخرللاجتهاد واحد أجران! الصواب في فلهم مأجورون، مجتهدون 
أنسبن ماللت، قال وقد فقعل، الاجتهاد أجر الخءلأ في ولهم للصواب، 

ليردتوله من يؤخذ إلا ه النص بعد أحد )ليس ه■' الهجرة دار إمام 
بأنالظن أن يعلم وبهذا ه، الني حجرة إلى وأثار ، ٢١١.(الني إلا 

الأنهم أو الخهلأ من تعممهم رفعة أو خاصة درجة الحرمين لخطماء 
ظنهو إنما النسيان من مبرؤون أنهم أو ممللما يخطثوا أن لهم ينبغي 
صروبمن صرب هو بل موضعها؛ غير في للأمور ورصع كاذب خاطئ 

الشر.بعمى عصمة أو الأئمة بعصمة القائلين بيع 
نال!من أحن ولقد 

نعاسهنمد أن ئنلأ المر، كفى كلها سجاياه ثرصى الذي ذا ومن 
قال:حين الأخر وأحن 

نقلو؟الخننى له ونى نط ا، نا تذي الذا تن 

للألبانيالملأة وصفة (، ٩١)Y/ البر عبد لأ؛ن العالم سان غي الجامع انظر: 
(_.YT.)



والخطبةالخطيب فقه فى الشامل 
:II ١٧ 1ا:

مت:

يفرزانوهيبتهما، الشريفين الحرمين بمكائة التسليم الثاكت الأمر 
الذيالمقام هيبة على ساء والتقدير الهيثة فيهما الخعلثاء مث، يكما 

الوثيقين،الارتباحلين هذين بين العزل الواضح الخهلآ فمن فيه، يخهلبون 
الجامعوحهلسب، الصغير، المجد ائن كليس مثلا الكعبة سادن فإن 

ليسالمدينة ومقتي الصغيرة، القرية جامع كخطيب ليس المدينة في المجير 
ؤإنماالقوى هو اض عند الميزان أن نعلم أننا مع المغيرة القرية كمفتي 
والقد.والمثاحة والرد للأخذ القابل الدنيوي المعيار عن حديثتا 

منكمرهم الشريفين الحرين حطاء بأن قاعتنا مع ت الرابع الأمر 
فيهماالخطباء يكون لا أن ينبغي فإنه ؤيصيبون، يخطئون البشر 

فيهاوالقدح خهلبهم نقد في اتفق كيفما اياب لفتح محلا أو نهيفين، م
-ذكرها الأنف لمات، الممراعاة دون - والارتجال الأنتقائية وجه على 

مثللأن الخطأ؛ أو الصواب من قربه ومدى النقد هذا ماهية عن فضلا 
الالأمر وهذا دعواه، ناقد ٣؛ لادعى مصراعيه على فتح لو الباب هذا 

نقد،له واللغوى نقد، له والمحديث، نقد، له الفقيه لأن ورائه من طانل 
نقد،له والحاقد نقد، له والسياسي نقد، له والمبتيع نقد، له والأدست، 
الوالتثني انمواوة بحين ينفلران والحامي الحاقد لأن نقد؛ له والحامل 

المحاسنإلى مينفلران فإنهما الحال هذه وعلى والإنصاف، العدل بعين 
حاله.هذه فيمن حينئذ حيلة ولا مساوئ أنها على 

قال:من أحن ولقد 

أعتذركيف لي ممل يثوبا عيث بمها أول اللاتي محابني إذا 
واحداحفا الحرمين في يبق لم حميعا لهؤلاء الباب فتح فلو 

المقصود،وغير المقصود الخطأ مزة من الخهليب، يعفي لا هذا وكلامنا 
أوالتشهير عن حديثنا ؤإنما أحن، هي بالتي مناصحته من يمنع لا كما 

اتخاذإلى أحيانا تدعو التي القد لهذا المصاحبة المواقف أو التعيير، 



والخطبةالخطيب فقه في الشامل \ح\\:

أوحطابته، عن الحرمين فى الخطيب بإيقاف وثابات أو توصيات 
>_!<،لا غيره بعقل يفكر بان ؤإكراهه عليها والوصاية حهليته في التدخل 

فيوالكاتب هو يكون أن إلى دعا ينع أو بلسانه، لا غيره بلسان يعبر أو 
دتلمؤنلا ؤآيبن سلمن أقنيا دسثآوى هل الفه؛ صدق ولقد مواء، الصحيفة 

٩[.]١^: الآل؛فه أزو تنئي انما 

تكونأن يمكن لا أنه عالي حميعا العقلاء يتفق الخامس: الأمر 
مابكل والتسليم لها الناس حميع لقبول، محلا الشريفين الحرمين حهلب 

التعبيروأساليب تتنؤع، الفقهية والمذاهب ، تختالف، الأفهام إذ فيها؛ يقال 
واحد،رحل ب، قلعلى ت، ليوالمشارب والأهواء ، مواء ليت، 

الوقت،في يمكن لا وأنه متفاوتة والوسائل متباينة الميدانية ياسان وال
التحكيم؛في واحد عقل قبول على والأفهام العقول حميع تتفق أن ه نف
عندنحكم من فعقل حيلا التسليم حال وفي أيئا، ، تختالفالعقول إذ 

أعقلامرأة، عقل أم رحل أعقل عمرو، عقل أم زيد، عقل أهو المحاكمة 
القيملابن لْليف كلام إلى هنا وأثير هوى؟! صاحب، عقل أم ثبت، ثقة 

يوزنمنكم من بعقل I للجميع نقول ت عنه قال إن المعنى؛ هازا حول 
علىوأقر هبل وافقه فما له؟ معيارا تجعل عقولكم وأي ورسوله؟ القه كلام 

إحدىهو عقولكم وأي فونحر؟ أو أول أو رد حالفه وما ظاهرْ، 
بعدمالحلم على لليقين ورسوله الله كلام إفادة تتونف، الك، العشر المقدمات 
أموشيعته؟ أفلاطون عقل أم وشيعته؟ أرمعلو أعقل له؟ معارصته 

فيالمتمثل الرئيس الحاكم إلا يبقى فلا اه، . . فيئاغورس. 
بهلاكتفى كافيا وحد0 العقل كان ولو ه، افه رمول وسنة افه كتاب 
أكمل. اطه رمول عقل إن I القيم ابن عنه قال كما .، اطه رسول 
•كلها بها رجح بعقولهم عقله وزن فلو الإطلاق، على الأرض أهل عقول 

(.٧٨٣)T/المم لأبن اورّاة المواعق انفر: 



—ؤآآ —١١لخطبة وا الخطيب فقه في الشامل 

لمكما الإيمان ما يدري يكن لم الوحي ثبل . أنه سبحانه أحبر رقد 
ماآنيأ مذ ;i، إقلى آؤحأ I تعالى فقال الكتاب ما يدري بكن 
يذيثاآ ش دء مدى مئآ هنهث روق آلإبمتن ولا ن؛ دبي َمحث 

حديثوغيرهما ، داودأ وأبو أحمل روى وفل [، ٠٢زالثوري: 
 _u باطنلكان بالرأي الدين كان )لو فال: أنه ه طالب أبي بن

ثقاتإسناده رحال حجر: ابن تال أعلام( من بالمسح أولى الحف 
الحرمينحعلباء أحد إلى النقد نوحيه حال غي السائس: الأمر 

وحكمتهاوفضلها بعلمها يوثق شرعية مرجعية من حينثد بد فلا الشريفين، 
تالاك<تكون لئلا الأمر، استدعى إذا ذلك مثل في المفلر في وعدلها 
الموصىإلا حينئذ هي فما للعميين ومزثئا أحد لكل مباحا كلأ الخطب، 

قال:من أحن ولقد بد، منها ما 
نادوايئامحر ولالأبملحصمحضيىلأنراةلهم 

حمثععلى معين أسلوب يفرصى أن عقلا يصح لا الساح: الأمر 
الممقوتومن عادة المحال من هذا إذ الشريفين؛ الحرمين فى الخطباء 

وفدإياه، تعالى اض ومه الذي الخاص أسلوبه الخهلباء من فلكل أدبا، 
اممهقفل من وهذا عاليه. متفق لسأما< البيان من *إذ ال~ي مال 

فيالعامة القواعد أن غير العظيم، القفل ذو والله يشاء من يؤتيه 
الحرمينفي الخطباء عليها يجتمع أن يمكن التي هي الخطابي الأسلوب 

أوالمتكلم،، السجع من الإكثار تجنب( على كالأتفاق الشريفين؛ 
والحنق،الحشو وكثرة الإغراب وكدا ينبغي، ما فوق والإطالة الإسهاب 

القصاصوحكايات الضعيفة الأحاديمث، على الاعتماد أو الخيلماب، في 

(.٧٣٤)Y/المم لأبن ب الصواعق انظر: )١( 
،١٦٢)رنم حدث داود أبي سن (، ٩٠)ا/أحمّد ند م)٢( 
ذحالارى)؛/آاا(.)٣( 



والخطبةاللطيب فقه في الشامل أ| ٢ ]أ 

عرضفي العملة أو والعملة، العالمة ائل المفي بها يحتج لا التي 
ذلك.شابه وما لها المهم يضعف أو يتجاهلها إما الملمين قضايا 

باعتمادالشريفين الحرمين في الخلية م تنالثالث: المعيار 
الجملةيتع أن على الخهليب حرصى في يتمثل متميزا، أملوبا الخهلباء 

الحديثأو الكريم القرآن بنص - معينا معنى حلالها من يفرر لتي ا- 
عندالمالح الملف من الدين أئمة لخئاهير يكلأم أو المحيح، النبوي 

أمإز همدوء سو ؤ، سرعم تعالى؛ يقوله عملا ذلك إلى الحاجة 
[.٥٩لاس: بمثق وء ذه أ'لآمح ه بمِ محبجن ٣' 4 ;أص 

يلي:كما الأسلوب، لهدا الحاصلة والتيجة 
المحيحيدليله اقترانه ؛موجب، والتقرير الرأي صحة صمان أولا• 

قال:حين الوردي ابن صدق، ولقد 
زخلص ني نرك ريل إلى اJئزغولأضكن صذق 

قال:حين القيم ابن أحن ولقد 
يجتمعان؛او والتمالذاك ما يدليله الهدى معرفه العؤر 

الخطة،منته تم ّ وقبوله الخلقي يتليم وذللث، التأثير، قوة ثانيا: 
التلقيجهل با ثيالقبول في التردد أو المحارصة دوافع ه ؤإصعاف

لمدر.يا 

ينموصالاستدلال في والتوفيق والبركة الأجر اجتماع ثالثا: 
منهجهو فهذا الصحيح، الأتباع النمرين إليها والاستماع الوحيين 

منابتداع في، ثر وكل سلف من اتباع مي حير وكل الصالح لف ال
ا.حلف

-الحم،.. ولاة استثناء يدون - الشريفين الحرمين في الخهلثاء أبان وقد 
ضوالكمال استطاعته محب، كل الأسلوب، هذا أداء ض فائقة قدرة عن 

محانه.



؛١٢—أ|ؤ—والخطبة الخطيب فقم في الشامل 

الديمومةعلى مقدمة صمة الميزة هذه تغلل أن اف، من والمرحو 
احيالملعموم بة بالتالأصل لأنهما الشريفين؛ الحرمين في للخطب 

افد؟ أو الأصل احتل إذا ؛[مع ظننا فما لهما، فريع الماجد وبقية 
تقال من أحن ولقد 

الأصلمد إذا الأعلى ض حيز ولا أصولها وتأبى أعلاها وتخضب 
بمنهجيتعلق فيما الشريفين الحرمين حطب تتجه الرابع• المعيار 

فيهيتوفر أن يجب طريق وفق والأشخاص والأراء الأشياء على الحكم 
فيما الخعليب يبدل أن بمعنى والعدل، العالم، همات أمامان عنصران 

الحكمثم الحقيقة، إلى للوصول بالعلم متصئا شخصا كونه حال ومعه 
عدمذلك في ؤيراعي ماليمة، صحيحة وعلميه موضوعية في بموحبها 

أوالأولويات قائمة مراعاة دون المجردة العاطفة مع الميل أو التحيز 
ؤيكونحيرة، نبيلة الماطفة تلك ت، كانولو حتى والمقاصد، الصالح 

تعالى؛بقوله عملا وحشيته سبحانه اف رصي التماس هو ذلك، فى باعثه 
ته—jI،—، أفته إلا لدا حمححويأ ئ)* ؤبجثؤظم آذو4 و؛حإإت ياتمن ؤأإرمك^% 

الناسخط يافه رصي الثمس ررمن ؛ النبي بقول وعملا [، ٣٩
افهبخط الناس رصي الثني ومن الناص، عنه وأرضى عنه اف رصي 
ينحوهوالترمذي حبان ابن رواه ال؛اساا عليه وأسختد عليه اف نخط 

عنصريلتقرير الكريم القرآن أعطاها التي الماحة أن بعضهم وذكر 
نؤعآية، ثلاثمائة على تربو قاد واسعة مساحة وتأكيدهما، والعدل العلم 

مدىعلى يدل ما أمثال، وصرب وقمصا ونهتا، أمرا ولملها العقلة فيها 
.كبيرا أمانا بوصفه موقعه وعلى المنهج هدا أهمية 

النهجهذا بالتزام الجملة في تتميز الشريفين الحرمين في والخطبح 
منبعثاي، الغالفى منهلالقه فإن ذلك، يخالف، ما ورود وعند العلهاقة، همي، 

(.٢٤١٤يرنم)( ٦١٠)٤; الرذي جامع (، ٢٦٧برنم)( ٢٤٧/١)حبان ابن صحح )١( 



واثخطبةالخطيب فقه فى الشامل 
==لا!!إا=^=^^^^===^ت=ك=====

عنالشريفين الحرمين حطجاء حروج جهة من لا الناهد نظر وجهة من 
المهج.بهذا الألترام 

الحكمأن ناعية حلال من ظاهر هذا فإن العلم، عنصر نمور وفي 
معرفةالخطيب لدى يتوفر أن لأجل وذلك نموره، عن مع الشيء على 

وفؤعأدلة ومعرفة الأحكام أدلة معرفة إذ الأحكام ونؤع وأدلة الأحكام 
وندأقرب. المواب إلى ووجعال4 الخهليب، يميز ما أهم من الأحكام 

كتابهفي إليها فليرجع المسألة هذه ثؤح في المرافئ العلامة توسع 
في)الإحكام سما0 حاص كتاب في أفردها إنه بل )المروق( المشهور 

الأحكام،.من الفتاوى تمييز 
الأسلوبمن ذكر عالي الخطيب يكون العدل، عنصر نمور وفى 

عثأثوي سكان دجميتمقم ^ولأ تعالى؛ قوله في كما الكريم القرآن في المح 
ألأي كثير: ١^؛ نال ٨[ ]المائدة: ^٥^ أدتث هو ميزا أب 

كلفي العدل استعملوا بل فيهم، العدل ترك على قوم بغض يحملنكم 
اشعمى من عاملت ما ،: ٥٧١بحص وقال ،، عدوارأو كان صدما أحد، 

والأرضازوامت، قامت، به والخول فيه. الله يطع أن بمثل فيلئ، 
تعالى:قوله وهي المورة أول فى المايقة الأية التفسير لهاوا ؤيشهد 

هشتدوأ أن أأراءّ آثتنجد عير صدوطم أن ض سقاة ذنم ^٥٦ 
صدوكمكانوا ند قوم بغض يحملنكم لا أي كثير: ابن قال ٢[ ]المالأة; 

فيتعتدوا أن على الحديبية عام وذلك، الحرام المجاد إلى الوصول عن 
اللهأمركم بما احكموا بل ، ، وعدوايأر ظالما منهم فتقتصوا فتهم اه حكم 

أحد.كل حق في العدل من به 

انفز)١( 
انظر)٢( 
انظر)٣( 

(.ممر)أ/١٣ان تمر 
(.)Y/١٣ازبق المدر 
(.n/Y)السابق انمدر 



لخطبةو! الفطيب فقه فى الشامل 
:II ٢٣ 11:

هيكما بيه نلسستؤ مطلمة قيمة الإسلامي المنهج في إدا فالعدل 
الشر.ماهج في 

القرآنفي المنح الأسلوب من ذكر على الخطب يكون أن ؤينبغي 
الأحيانمن كثير في التعميم أن ملاحقنا الاقتضاء، عد التعميم عدم في 

والدمالقرآن، في التقرح استحت أمة أكثر اليهود كان فإذا العدل،. ينافي 
فيحليا يفلهر القرآن منهج فإن عليهم، وغضبه لهم اه لعنة عن والإعلان 
الآيا)ت،،من كثير عدد في وذللث، التعميم، وعدم ذكرهم عند التفصيل 

ألكثبم ت وموله ؛ا،  ١١٣ت ممران ■^ ٤٢٣ ٢٣^؟؛ت تعالى كقوله 
توقوله الأية، [ ٧٥عمران; زآل ه . . . إثiى يؤذ،أ شءلا)ّ ثآمنه ن إس 
إلاالكئت، تثنوى لا مح0 ونوله: [، ٦٦محدأ4 أنه 

هوكله ا هاو في والشعار الأيات، من ذللث، وغير [، ٧٨لاو؛قره؛ 
إفراطولا الرضا، حال، الإ>اء فى غلو فلا والإنصاف عل والقالعدل، 

الرضاحال في فينا يصدق أن نريد بل والعداوة الشنآن حال القدح في 
عقوأو هب ألبسط م؛,مين موأ ءامندأ اكى ^؛١؛، الى: تعه قول

Iالقاتل قول ومن [، ١٣٠]النساء: ه أأر؛إدتثأأّ آنفسكم 
ايناوناس ب كل عن ^ضا ومن 

ءارولأت تعالى نوله الشنآن حال فى فينا يصدق أن أيصا نريل> كما 
٨[،لاJ^ئدة: ,ؤلئزلأه أنرب ئو أعيزأ تدلوا آلا عق ئوب ^١٤ يجإقظم 

تالفانل فول ومنه 

انتبحواما لأسخنتوا \لم؛>نن\ عتن أسها لن ء-ذاوأ بعين مقرئا 
لكفةبميل أن عن الهوى إحكام هو كله ذللت، في الرحى وممض 

أنآوئ سعوأ ^،^١ تعالى: اض قال ولهدا الهوى، بمجرد أحرى دون 
ه"اا[.-4]اواء:--تيؤأ

الحرمينفي الخعلبة فإن السابق، للمعيار نتيجة الخامس: المعيار 



والخطبةالخ0لمب ؤ  ٢٤ ١١

منحملة أن المعروف إذ الخطب؛ في المعتاد عن تتميز الشريفين 
فيالأتي التأثير كثيرة مرات في هدفها الأحرى المجسات في الخطب 

الصحعلى والبناء المشاعر، ؤإثارة العاطفية، التعبيرات فتعتمد المتلقي، 
الأدلةإليها مضائا الشرعية للأدلة مطابقتها بمدى اهتمام دون الخءلاJية 
التعارضوعند الوحيين، لنصوص الموافقة العقلية والمحاكمة المنطقية، 

لأناسلية؛ الأحكام أو المنطقية، الأدلة لا الشرعي المص بقدم 
يعتريهاما غالتا لأنها ولكن صحيفة دلالتها أن أو قاصرة العقلية الأحكام 

كيلك،؛لمست، وهي منطقية عقلية فيفلنها لها العاقل فهم سب النقص 
٤٠٣٠٧١لأن الدليل؛ يقدم فإنه المنهلق وحالفه الدليل صح إذا ف|ءينئد• 

أهلمن المحققون ذللث، ذكر كما المريح، العقل يعارصه لا المحيح 
اغ.رحمهما وتالميد0 الإملأم كشخ العلم؛ 

فهيولدا الدائم. التأثير نهيقها الشريفين الحرمين في الخطب أما 
أولا،الشرعية الحجج اعتماد مع الواعي، المقل بمخاطبة م تت

ؤإيقافلالخاطفة مخاطبة إلى احتاحن، ؤإذا ثانتا، المنهلقية والتأثيرات، 
وتهورللوالمر، المدرك اللم على مونا ذللث، يكون فإنما الشعور 
سلتا.أو إيجابا عليه المترتبة ية الخفأو المصلحة ؤإدراك الحقيقة، 

.تعتمالالشريفين الحرمين في الخهلب، كاتتؤ إذا ادس ايالمعيار 
أوالفلز، اتباع تتفادى أنها فيها الأصل فإن وثابتة صحيحة ممادر على 

منتنشره وما الإعلام، بوسائل الانخداع أو الإشاعات، إلى الاستناد 
والتحيز،والهوى واسبج، الغلن على الغالب، في مبنية تعليقات أو أحبار 

والمشاهدينالقراء سب، وكالملرح في بق والوالإثارة والتهييج 
واحدة،نفلر وجهة يمثل الغالها في الإعلام أن ملاحفلة مع والختمعين 

ماغانا أنها كما لطة الذي أو القوى، أو الخالب، نظر وجهة وهي 
ّمنصفة لقوة تخفع لا موجهة انتقائية عون 



والخطبةالخطيب فقه في الشامل 
:ا1 ٢٥ا1 :

الأحداثمع تتعامل الشريمن الحرمين في الخطبة فإن ولذا 
ماالله تقوى الخطباء حلالها من تمحب يبالغ بحذر السياسية 
الالمعاصرة السياسة لأن معصومين؛ غير بثر إلا هم وما ، استعناعوا 

المزمنةالمصالح تعتريها ؤإنما زمام ولا حطام لها وليي لها مذهب 
كانوما صديما اليوم يكون فقد عدوا بالأمس كان فمن الأنتة والعلاقات 

يكنلم من الحصيف والخطيب إحسانا، اليوم يكون قد إجراما بالأس 
نلتولفد إرادة ولا فدرة بلا اتجاه كل في السياسة ييح بها تهب ؤيثة 

•المسامة عن 

وجداوأمرها من ح-يرة ئي إثنا النتامة؟ معنى فما نالوا 
والأساوالأيزاو نخنرنه نكزة يامث الإئ لهم يلنا 

عنالشريفين الحرمين في الخعلبة تتحدث ت السابع المعيار 
ذلكفي وهي منه، وتحذر يعريه حيمثا العموم، وجه على الانحراف 

التعيير،لا والمحح الإ٠ارة، لا والتوجيه الإغاظة، لا الهداية تستهدف 
للأنتصارلا للحق والغيرة الذاتية، المشاعر عن التنفيس لا للناس والسيين 

الحكمة،س إليه اض أرسي بما القضية هن>ه مع تتحامل وهي للنفس، 
والمفاسدالمصالح بين والموارنة ؛الإقناع الأجا.ر الأسلوب وتحري 

عنوالنهي بالمعروف الأمر أن س لفإ العلماء قرره مما استنباءلا 
،^^؛٠ت فيها الد يقول، التي الكريمة بالأية واهتداء غاية، لا وسيلة المنكر 

A•؛[تالأن_عام: عزه يم عد.وا أثم ثسيأ أف دُدن بن دءون أؤنمت< دسوا 
الآية.

رواهالحديث، أقوام...ا بال اما ت قوله ني بالنبي واقتداء 
منهاأكبر ممدة إلى مودية الوسيلة مصلحة تكون ألا بشرط البخاري، 

ولقدالمصالح، جالبا على مجمدما الراجحة المفاسد درء يكون فحينئذ 
قال:من أحن 



والخطبةاثخطيب فقه فى اثشامل أأ"~~"?م 
===^^==^====^====؛========؛_وإ| |و_== 

أمراء ايمض كغاز أنغزا مبث_نمكئا أزاو دنن 
الخطب،في التعريض لمض الناس من كثير فهم عدم هنا ؤيلاحظ 

أتوام*باو اما بقولك؛ التعريض أن فيرى النجعة يبعد بعضهم إن حيث 
الصحيحإذ بين؛ حهلآ وهذا البتة، المقصود حلاله من يعرف لا أن ينبغي 

بهذاالمراد هو من معرفة عدم لا المباشر، التصريح عدم هو المقصود أن 
قمةعن الني. نول لللائ، ؤيدل الوجوه، من وجه باي التعريض 

فيآداه محه بم^ني ى من يعذرني من لميي الممعشر الإفلث،! 
ءليهل١،.متفق الحديث، حيئا...« إلا آهر في ، Ljipما واف أهالي، 

بهدهالمراد هو من يعرفون كانوا الصحابة من عددا أن ومعلوم 
الخهلبة؛في الأدب، من وهذا بالاسم يصرح لم . الك، أن إلا المقولة، 

.فيهاالنصح مقتضيات، من التحريض لأن 
يتعالقفيما الفقهاء ذكرها التي التعريض صور أيصا هذا ؤيويد 

أمثلةمن فكان التصريح، دون بخطبتها التعريض أجازوا حيث، بالمعتده 
.لراغ_،اامثللث، في إني للمعتدةI الرجل يقول *كان قولهم؛ ذللث، 

يعرفألا على أقوامء باو< اما معنى؛ فصر أن هذا من فيتضح 
المعنىهذا التزمنا ولو صحيح، غير قمر مهللما بالتعريض المراد من 
الغالب،.في بالتعريض النصح تم لما 

التطاقالثريفين الحرمين في الخطب، تتجاوز الثامن؛ المعيار 
العالميالهم تجاه بمووليتها نحتا الخالي الخطاب، إلى الحلي 
نورؤإيصال الناس، إلى اش هدى إبلاغ متحرية والخلمين، للإسلام 
وماوالنور، الهدى هذا على وسلوكهم تصوراتهم وبناء إليهم، الوحتين 

وعمرةحجا قصدهما عالمية من منهللقة حطبهما عالمية لكون إلا داك 

(.٢٧٧٠)بريم ملم صحح (، ٢٦٦١)برتم البخاري صحح انظر: 



——~أأؤ— تخطبة وا اثخطيب فقه في مل نشا ا

همومهمتجاهل أو العامة المسالمين ممالح إغفال فان ولذا وزيارة؛ 
منليعد محدود اجتماعي نطاق على غالتا الخف نمر أو ونماياهم 

.عالميتهما تجاه الظاهر والقصور المادح الخلل 
اثنانفيها يختلف أن ينبغي لا التي الملمات من ت التامع المعيار 

رخخاهكب تا ؤَةز تعالى! نال كما رهينة كسبت بما نفس كل أن 
[،٣٨لال٠دثر؛ َثتئ تا نمى ؤَةو تعالى! مال وكما [، ٢١]الطورت 
يعيياؤثمآ نيّ وأتُ عقبما إلا يئن ْكل قكسث، سسحال! ر  Liوكما 

[.١٦٤]١^٢: رئه -أ
الشريفينالحرمين خطباء جمح على اللائمة إلقاء إدا العسب، ممن 

بعمىفي ذكرته ما صمن يندرج خطأ أخطأ أو أحدهم زل لو فيما 
خطأأي تجاه يتخل أن ينبغي الذي فإن ولذا المايقة، والقوايهل المعايير 

منالخطأ في النفلر تدقيق هو الشريفين الحرمين خهلباء أحل. فيه يقع 
التالية!الأمور خلال 

دونحقيقة وفؤع من التام التأكد وجوب الأول! الأمر 
فيه.ائغ تآؤيل وجود احتمال 

يتمبحيثح الشريفين الحرمين في بالخهليب، الظن إحان الثاثى! الأمر 
الزلل.أو الخطأ يتعمد أن به نربأ وأن منتقديه نفلر في نمدْ حن استحضار 

عليهالشريفين الحرمين في الخطيب، خْتأ يقصر أن الثالث،! الأمر 
أنهكما الخهلباء، بقية على الخهلآ تعميم في محببا ذللث، يكون أن دون وحده 

منهدا إذ أخهلآ؛ الذي الخهلستإ هذا بجريرة الخعلباء بقية أخذ يجوز لا 
!هذافي ملّتج وقد وأسبابها. بأصولها الأمور أخذ وعام الواضح الظلم 
ويحملالملام يجني شه على يإنما يوما اذ الأنأحطأ إذا 

وأقبلغيري أحظاء على ألأم ؛أنش المريح الحيف من أليس 
الشريفينالحرمين في اء الخطبمن المخهلئ أن الرابع^ الأمر 



والخطبةالخطيب فقه فى الشامل أأ"~أ 

هويلفي أن يمكن فلا ه، نمحطأ عن والأخير الأول ؤول المهو 
البتة.غيره إلى يتعل.اْ أن يجوز لا لاحرين ا لوم أن كما غيره، على باللائمة 

يذوبالخطأ أن حقيقة واستحضار إمرار وجوب الخامس! الأمر 
بقولهعملا نان الحبحر فى ندوب السيئة وأن الصواب، بحر فى 

[.١١٤]هودت دثئ دثلك آلسءائ أنَمح آأثسو، ٠^^ تعالى• 
رواهالخدودرا إلا عثراتهم الهساب دوى راأءيالوا .؛ بقوله وعملا 

٠،١داودروأبو أحمد 
الشريفينالحرمين في الخطب-اء أن في أحد يثلث، أن ينبغي ولا 

ذويصمن الحرمين حطباء يكن لم فإن الهيئات، ذوى من يعدون 
إذا؟!هم فن الهبات 

قال!من أحن ولقد 
بلأييغا أ؛لا لم نوا أئل

ندواايدى المكان ندوا أو الأ_وم من 
مقابلفي وصرره فداحته ومدى الخنا ماهية فى الطر فإن ولدا 

فيسبسب لهو ونديبه الخْلآ ا هن. تستر التي المحاسن عموم إلى المفلر 
قال!من أحسن ولقد واغتماره. وتجاهله الخطاأ هدا تجاوز 
نميعيألف محاسنه جاءثا واحد لينب أتى الحبيب وإذا 

إطنابفي أقدمها أن أحست، التي والخواطر الثيران بعض هده 
الشريفينالخرمين في للخهلِإ والضوابيل المعايير عن بالمقصود يفي 

تتقي،لعلنا ربنا إلى معيرة للحجة ؤإقامة للمستفهم ؤإفادة للأمر إيضاحا 
منفيها كان وما الله ضن صواب من فيها كان فا القصد، وراء من وافه 
إلاميتو وما أمظم، ما آ/؛صأئح إلا رئي والشيهلان نفي فمن خظ 

[.٨٨]هود: نإقه ^j؛، عثو إس 

(.٢٥٩٨٨برغم)( ١٨٠)n/ أحمد مد (، ٤٣٧٥يرثم)داود أبي سن :١( 



1إحئإا::واثخطبةالخطيب فقه فى الشامل 

الجمعةحطمة أهمية 

فيوحده افن يعبد أن ثسريعتها محمة ، ^١۶أمة الإّلأمية مة أل١ 
بالأقوالوبثه ذلك إلى الدعوة هو رحاه وقطب هدا وزمان رخى، ألا 

فيحمن وتأثير القلب، في وير له باللسان القول كان ولما والأفعال. 
لتأييدهالإسلام أهل من فزالة ألة تستدعي الدعوة ولأن السامع، أذن 

فإنحال؛ وأكمل وجه أحن على ومبادئه تعاليمه ونثره ونمره، 
الجمعفي إلا متكررة بصفة تتفق ئلمأ والجماعات الحشود مخاطبة 

بهصيع ما هو الإسلام في الخطابة أنولع أوائل من ولعل والأعياد، 
تفوله عليه اض أنزل ؛عا.ما فريش ظهراني بين . الممهلفى 

رريات نائي نم المسفا، على فمعل. [ ٢١٤]الشعراء; عؤهقك 
رجل.بثوبين إليه، يجي،ء رجل بين إليه الناس فاجتمع صاحاْ،ا 

بمي،يا بهر، بّيأ يا المطلب، عبد بّي، رريا • ال؛ه رسول فقال رسوله، 
عليكم،تغير أن تريد الجبل هدا بقح حيلا أن أخرنكم لو أرأيتم لؤى،، 

.شديدارعداب، يدي بين لكم ندير ُةإني فال• نعم. ت قالوا صدةتموثي؟اا 
اه:فأنزل جممتا؟ا ألهذا اليوم، سائر لك ثا لهب: أبو فقال 

.وملم البخاري رواه ١[. ت ]المد ه وتب لهب أد< يدا 

بهدممثيل نل من، لها يعهد لم الموصع هدا في الني. فخهنابة 
الحوادث؛أهم من كانت، وليلك، الجرأة، وهده الوقست، وهدا الكيفية، 

وأثارتعقالها، من الألسن أطلقت التي الجهرية لالال.ءوة اJواعثا وأعفلم 

(.٢٠٨برقم)لم مصمح (، ٤٨■برقم)١ البخاري صحح انفرن )١( 



والضلمة^ملمب آآم~أآ ن

فيها،والتفنن بإحكامها العقول وأغرت مكمنها، من الإسلام في الخهلالة 
ال، كيف. جاهليتهأفى عليه كام، ما فوق بيانها سم الأياب واحتلاب، 

الييانمن »إن الحهلبة: عن حديثه معرض في القائل هو ه الله ورسول 
للم ومالبخاري رواه لأما،ا. 

بجمهوره الني صلة أصبحتا وحعلبتها الجمعة صلاة فرض وبعد 
الأهميةمن شيئا الخهلبة على أصفى مما أسثؤع؛ كل نهاية تتكرر الناس 

والمناسباتالأعياد عن فضلا والإرشاد، التوجيه منير لأنها والمكانة؛ 
الراشدون،حلفازه بعده من ورنها ثم قاء، والامتكالكسوف العامة؛ 

بعدهممن نم الفماحة، ومايات البيان، ودعائم البلاغة، أركان وهم 
حتىعت، انثم العباس، بني حلفاء نم وعمالهم، أمية بني ملوك 

منأ؛حال هو لما نهيافها اتسع أن إلى والمشايخ، العلماء في أصبحتا 
جامع،ألفي من أكثر العصر هدا في واحد مصر في أصبح حتى ذللثا، 

والمنة.الحمد ولله 

أنغير حمرهم، يسب كثيرون حطباء الإسلام أمة في اشتهر وقد 
الذيوهو ه، عباس بن اللص وعبد ءلالبا، أبي بن علي أشهرهم من 

لوحمحلبة محاصر )جهته وعثمان بمكة حملبج عباس ابن إن ت عنه قالوا 
تفقال ئا؛.ت،، بن حسان ذكره وفد لأسلمتا. والديلم الترك شهدتها 

يضلاثيها ترى لا إنلثفلاُت، لقائل مقالا ^ لب ىل إذا 
لديإن:دةفىالقنِلجةاولأذزَلأكنىوشنىئفىمحم:دغ 

دنئث،صاهالأذ:ثاولأنمحلأأآ،نشقة بمر النيا إلى حنذذ 
بالبصرة،عرفا من أول )جهقه عباس ين الله عبد كان ت الحسن وقال 

واممهوكان . حرقاحرقا ففسرهما عمران، وآل البقرة فقرأ المنبر، صعد 

(.٨٦٩يرمم)لم مصحح (، ٥١٤٦برقم)البخاري صحح انظرن )١( 
ص)؛ماا(.لالجاحذل والمن البيان انظر: )٢( 



١٢٢٠^هالق^ل،-ة الى^دطؤ ٥^٥ ف. لتا.ا، ا

=س=====ض======^=سإا=
،•غرتار بتل بثجا 

قالوقد ورارة، بن حاجب بن عطارد - أيصا - الخطماء من وكان 
تغالب بن الفرزدق فيه 

الئئئظ،اسء>'ء ٩٣لا غين رث 
الزبير،بن عروة بن اض عبد - أيئا - المشاهير الخهلجاء من وكان 

بنوص الرياشك،، محر عيبن والقمل ين، الحبن علي بن وزيد 
الدولي.الأسود وأبو الأشدق، سعيد بن وعمرو ساعية، 

بنويكر المصري، والحز شتجة، أبي بن شيب - أشأ - ومنهم 
واسعبن ومحمد الرقاشي، ؤيزيد دينار، بن وماللث، المزني، اض همد 

لحمرهم.محلا ^ا ليس وكثير، كثير وغيرهم الأزلي، 
يازكرظه ال3لنهلاوى علي للشيخ لعلف جميل كلام أعج؛ني، ولقل 

المائدةتحل أن لأجل منه؛ شينا أوجز أنا وها الخفة. أهمية فيه 
.محلها

قدتقولوا فلا حعلبة، اليوم ألقي أن أحاول ررإني ت ه ئال ؛قد 
أمثالييلقيه الذي الفارغ، الكلام من شيعتم قد إنكم الخطب،، من شبعنا 

الخطم،قليلا، إلا سمعوها فلم الخطب، أما الأدباء. اكين ممن 
،كلمات، من ، لفنؤ ولا ، ، حروفمن ثنج لا المي، الخالدات العبقريان 

وثحاكفلمح، لكل الحق طريق يضيء الذي النور حيوط من تنح ولكنها 
نفس.كل في الحماسة لهب، تبعث، التي النار أسلاك من 

الحياةصسثا ديموسين حهلبا إن الخطبا؟ تصغ وماذا تقولوا ولا 
وجهفي منيعا ،^.١ وقفت، كلمات وهي الحياة، تفقد كادت أمة عروق في 

اوياذ(واشضياطص)أب؛(.انفزت )١( 
_.UIالمدر انفز: )٢( 



والخطبةالخطيب فقه في الشامل 
=لا=ق!^^====

فلهمن أبيه ووجه الأولى)الإسكندر(، القرون عرفته قائد أعغلم 
)فيليب(.

أخضعتالحجاج وحطبة الأندلس. فتحت التي هي طارق وحهلة 
إلىوجهته ثم فيه، منتعلة كاس التي الفتن نار وأطفأيتح العراق، يوما 

فىا فرنفتحت مما أكثر الحجاج قواد من واحد ففتح الماجدة، المعركة 
كلها،البلاد هده إلى الإسلام وحمل الصين، وبالغ كلها، عصورها 

لم.مبن ثنية هو ذلك القيامة، يوم إلى فيها فاستقر 

عليهارد ولا حريتها، لها أعاد ما بروسيا، نابليون اجتاح ولما 
فييحففلها كالمعالقات لقومه صارت التي حطن،)نخته( إلا عزمها، 

اه.إلخلا،..االطلأب،.الدارس 
منشيء يتضح خلاله من والاأي هءزفؤ. الشيح كلام حاصل هذا 

دعوتهمفي الناس على التأثير جهة من والمواسم الجنع لخهلبا الأهمية 
وماالخهلثاء رتبة أعظم ما فلله والأخوة. ّنيا الالفي صلاحهم فيه ما إلى 

يحذرون،تارة فتراهم الخعلا؛ة، خمائل في يغدون إنهم مكانتهم. أكرم 
الماستلينون ييذكرون، ورابعة يعقلون، وأخرى يبئرون، تارة وتراهم 
بالرغبةأفئدتهم ؤيمتلكون عصوا، إذا به ويتخخيخونهم وا، قإذا بالقول 

فيكلامهم وأنفذ القوس، في الخلباء محل أعظم ما فلله أخرى، والرهبة 
وتحدقنحوهم، الأنظار تتجه كم وباض للعواطض، إثارتهم وأشد القالوب،، 
الأمال.إليهم وتترامى القلومحا، حولهم وتلتفإ بهم، شاخصة الأبصار 

الجمعة:حطية حكم - ١ 
لا؟أو واجبة هي هل الجمعة؛ خطبة حكم في الحالم أهل اختالف، 

قوليزتعلى 

_nT(.اسطاوي ض سخ الجد محاق انظر: 



—٣٣—ؤjlوالخطبة الخطيب فقم في الشامل 

الأول:القول 

ربه. تتميمها أن بد فلا الجمعة، لمحة شرط الخهلبة إن ت قالوا 
عطاء،نال وبه وأحمدر والشافعي، ومالك،، حنيفة، أبو نال 

القاصيقال . ثور وأبو عحاق، ؤإموالثوري، وقتادة، والنخعي، 
العلماءكافة فول وهو عياض• 

منها؛ادلة؛ القول هدا أصحاي، وامتدل 
حمعة،كل في يخهلسؤ كان أنه عنه الثابت المستمر . فعله - أ 

رواهأصاليا١ رأيتموني كما اصالوا -؛ عنه صح فيما - قال، الذي وهو 
البخاري.

حطبتنيعد الجمعة محلاته حديث، ثبت، وقد 

والذكر٩[ لالجم«ة: آلإعب٠ ودروا آس ذَو إل، ؤةنعوا تعالى؛ فوله - ب 
طه،ذكر لأنها منه؛ حزء الخطة فإن الخطبة، هو يكن لم ؤإن الخطبة، هو 

وجوبهارْ،•عز قيئ ض، ذكر هم، حث ص لها بالسعي الأم مح، ضدخز 
واحمسؤالواحب، المجمل وبيان للمجمل، بيانا للخطة فعله ولأن 

قال؛أنه ثه عمر عن شيبة أبي وابن الرزاق، همد رواه ما - ج 
شيبة.أبي ابن لفنل وهاوا الخطبة، لأحل الصلاة قمرت، ١٠

عنمروي أنه الغني في ندامة وابن البدائع صامحب، ذكر وقد 
أعلم.واطه عليه. أقمح لم أني غير عمر، عن روي ما بنحو عاتثة 

المديةء\ذم ماوهب ثي الثمية الجواعر محمد )'ا/هه؛(، المناتع بيانع انمّ؛ 
(٦٦٦الرزاق)T/يد صف (، n١٧٠/المغي المجموع)أ/س(، (، ٢٢٧
انظر
انظر
انظر
انظر
انظر

إكمالالعالم)مأهأ(.انفلر:)•ا(' (. ١٧١الدي)"آ/
(.١٧١)"T/المغي  Ur\T/l)المجرع 

(.١٧١)م المغض )٦إ٥^\ه المانع بيانع 
ن؛لالأوطار)'آ/اميآ(.

\(.٦٨)٦إئسة أبي ابن صف (، ٢٣٧)•ا/الرزاق همد سف، 



والغْلبةالخطيب فقه في الشامل إ-م—أر ؤ—

الأنول

نالصلأةخطبة الصلاة يتقدم لم فلو ثرئ، ليت الخطبة إن ! نالوا
جمعه.وتعد صحيحة، 

والجوينى،الظاهري، وداود البصري، الحسن به ( Jliالقول، وهذا 
مالكعن رواية أنه عياض القاصى وذكر المالكيةل١،، من الماحثون وان 

.،١^٢

الحسنإليه ذهب، ما فالظاهر ت فال، فقد ةإل>وؤ الثوكاني هدا ورجح 
،.اه.فقهذر مندوبة الخطة أن من والجويني الظاهري وداود البصري 

بأني'يما الجمهور أدلة عن الشوكاني أجاب وتد 
قال،فقد الخطبة، على فيه واول_ا الذي المستمر . فعله أما - ١ 

اه.،.الوحوباال يفيد لا الفعل مجرد ارإن الثوكانىت عنه 
عنه؛Jالا ففد آصالي* رأيتموني كما الصاJوا .I نوله وأما _ ٢ 

-الوجوب على يه للامتدلأل( صالح غير كونه مع - وهو  ٠٠الثوكانى! 
عليه،يوقعها كان التي الصفة على الصلاة بإيقاع الأمر إلا فيه ليس 

اه.. ٠١بصلاة ت، ليوالخهلبة 

١?^^ردروا أممه دئ إق ؤةسعوا ت تعالى بقوله استدلالهم وأما - ٣ 
الواجبالمجمل وبيان للمجمل، بيان للخهلثة فعله. وأن ٩[ 

عيالهو بالأمر الواجب، بأن مردود *هو الثوكانىت قال، ففد واجبه؛ 
الصلاة،به المراد بأن متعقب، فهو الخطبة، هو الذكر بأن وقولهم فقهلاا 
علىالأتماؤ، وقع وقد الخهلثة، وبين الصلاة بين متردد أنه الأمر وغاية 

النسةالجواهر عقد (، ١٧١)"Y/اسي  iCTAr/i)الجموع مض: نما انقد: )١( 
xrv/)).)

 )Y( :انملم إكمال، انظر"(Y/Y .)؛،؟ )الأوطان نل اظر: )٠١(.(rVA/T
١لماق.المصدر ت انظر )٥( الساق. المصدر انظر! )٤( 



:1وحئ[1ًوالخطبةالخطيب فقه فى الشامل 

الدليلهذا يننهص فلا الحطمة، وجوب في والنزاع الصلاة، وجوب 
اه..، للو•جوبل

هوالجمهور نول ولعل الملم، أهمل كلام حاصل هو همدا نلته؛ 
فقدحالفه، ما ؤإنكار هدا إئاُت، عر السلف عمل ولأن بالدليل، الأحفل 

مع®صليت نال: سيرين، بن محمد عن سة أبي وابن الرزاث، همد روى 
عنسالت فلما فخaلأته، أربعا وصلى يخطب فلم الجمعة، صلاة رجل 
الرزاق.عبد لففل هذا أصاب*لآ،. قد هو إذا ذلك، 

ؤإنماركعتين، يملي لا فائه يخهلب، لم مى أن الأثر بهيا فينضح 
والصلاة.الخهلبة بين التلازم على فدد أربعا، يمليها 

فقالا:بابا، ممنفيهما في شيبة أبي وابن ارزاق همد بوب وقد 
،.يصلي؟(١٣كم الجمعة يوم يخف، لا الأمام رباب 

وعطاء،وسفيان، الضحالث.، عن أحدهما أو المحنمن في جاء وند 
معالخلية بلزوم يقولون كلهم وطاوس، ومكحول، والحض، ؤإبراهيم، 

،١أربعاريملي فإنه يخف،، لم من وأف الصلاة، 

تسه.'

بوانقد - وغيرهما والنووي قدامة كاض - العلم أهل أن رأبن، لقد 
حلالمن وذلك واجبة. ليت، الخهلثة بأن القول البصري الحسن إلى 

فيمن- قال أنه الحسن عن قتادة أحبرنا قال: معيد، عن الرزاق همد رواية 
حالكل على ركعتين يملير _: الجمعة يخف، لم 

انظر)١( 
انظر)٢( 
انظر)٣( 
انظر)٤( 
انظر)٥( 

AywA/r\لأوط\و)فز 
(.٣١شبة)آ/ أبي ابن مصف (، ١٧١)٣; الر3اق ب صف 
(.٣١شيبة)آ/ أبي ابن مصف (، ١٧١)٣; الرزاق ب مصفح 

١لّابمن.الممل.رين 
(.١٧٢)م الرزاق مد مصف 



والخطبةالخطيب فقه في الشامل ~أ| ؟ةآأأ~

هدمفي البصري للحس أن - أعالم تعالى واش - لي يظهر والدي 
'قولتن المسألة 

يقولأنه وثاسهط؛ ساما، العالم أهل ذكره ما هو منهما! الأول 
عنالأعالي عبد حدسا نال! شيبة، أبي ابن رواه لما الخطبة، بوجوب 

مننتفح أربثارا،. صلى يخطب لم إذا الإمام نالا الحسن، عن يونس 
تعالى.اض عند العلم المتآحرة؟ أيتهما ولكن روايتين، للحس أن هذا 

والخامة!؟-الإخلاص 
منثوهايكون أن الجمعة بخطبة يتعلق فيما للخعلمتح ينبغي الذي 

للدين،والتبليغ ه ض الإخلاص باب من هو إنما وطلبها، إليها والمعي 
بقولعملا المحة، والشريعان الصحيحة ؛العقيدة التمسك إلى والدعوْ 

ولابما؛؛)، لششم ألكثب وتوأ أمح-تي يثق أس لْد قآلأ شأنه! جل الباري 
أسر>؛ثكلإت، سلمن ؤؤاأي1ُن^^ بحانه! سوقوله [، ١٨٧عموان؛ ]آل ثكت»وثعه 

ولوق[، ٣٩لالأح_زابت حسد؛اه اؤ هإ أممه إلا ل؛ بمنثهأ ؤي وبجثوودٍ 
سمعامرأ ١^٣، انصر .! ومحوله آبه*لى• ولو عني ربلغوا ه؛ المي 

العملهذا ولكن ،. ل الحديث، سمعها...٠ كما أداها ثم ، فوعاهار مقالتي 

(.٣١)Y/ شية أبي ابن مف انظر: )١( 
كتاب،صحيحه، في البخاري ها؛ العاص بن ء-مو بن اه مد حدث من أحرجه )٢( 

)\اوالدارمي (، ٢٦٦٩)رنم ( ٤٠)؛،/ والترطى (، ٣٤٦١)رنم الأساء، أحادث 
)آ/هها(.وأد (، ١٣٦

اههجناله : تقاJير٥ فيكون اللون، وحالوصى الحن وهي النضرة، اش ه ألبأي* )٣( 
ونضارتها.نعمتها وعي الجة نضرة إلى اف أوصله معنى؛ في يكون أو ونينه، 

ص)س.للرا'هرمى والوار الراوي ين الفاصل )المحدث 
أيفلأن: من أوعى وفلان ونهنثه، حفئك إذا واع: فأنا وما أبمه ال>انسث، ومت، )٤( 

'(.T'U/o)النهاة وأفهم. أحفظ 
بناه نمد حدث من ( ٢٦٥٨)رقم ( )ه/٤٣العلم حامعه: في الترمذي احرحه )٥( 

صنب، ص)خا( الحدين، أصحاب، شرف الخملسبإفي وأحرحه هلم. عود م



أر ٣٧لا واثخملبة اثخطيب فقه مي الشامل 

'همافهذان .، الجي بمتاعه إلا هث ض الإخلاص بعد موله يتم لا 
٧[عملاه ثنن ١^؛ ؤِتنلوطلم تعالى؛ لقوله العبادة؛ قبول ثرؤيا 

كانإذا العمل ؛؛إن وقال؛ وأصوبه، أخلصه أي؛ عياض؛ بن الفضل نال 
لمخالنا يكن ولم صوا;ا كان ؤإذا يقبل، لم صرا;ا يكن ولم خالقا 

جلذ،ف كان إذا والخالص نال؛ صوانا. خالنا يكون حتى يقبل 
اه.السةااُلا،.على كان إذا والصواب 

بنشر عن المجير في واتجراني مسنده في أحمد الإمام روى 
بهايلتمس لا يخطبته تام ءمن يقول؛ اف رمحول سممتا تال؛ عقربة، 

و،سمعةارياء موئق، القيامة يوم غق اش وتفه وسمعة إلاؤياة 
ورحالهوأحمد، الكبير في الطبراني رواْ الهيثمى؛ قال 
اىمثقونص.
؛فيهاقلت، أ؛يايت، ثلاثة فى العبادة قبول شرمحلى حمعت، وقد 
انصمئه لكائن، إذا إلأ حاصل لجس الأيز ثأل واعلم 

الأديانائر مس وحنؤ؛ ديقابه إخلاصه مس بد لا 
الندآانتجنا حمحم ط وكذانقا:سالإنول،نإبجا 

فيوأثرها المتابحة حقيقة عن يعملون الناس من حملة أن والحقيقة 
ماحلال من الناس من كثير واقع ض جليا هدا ؤيغلهر العمل، مول 

لناالله أل نللأخر؛ أحدهم يقول حينما لبحفى بعضهم دعاء من يسمع 

ءناراميم، عن الحادث، من الهمذاني، الوليد بن القاسم عن الأسود، بن مدة 
سهعمن حدثني الحديث؛ ذكر بعد الخهليب تال معود. بن اش عبد عن الأسود، 

حديثاالباب هدا في يروى حديث أصح ت يقول الحافظ المصري سمد ين الغني همد 
٠هدا لأسود ا بن عسدة 

والحكمالعلوم حاعع انظر؛ )١( 
(.٢٩/٢الكيتر)المعجم 'ه(، )مث/ءأحمد مند انظر: )٢( 
(.٠١٩١/٢ج٠عايواتد)اظر;)٣(



:II ٣٨ 1 1:
والخطبةالخطيب فق4 ض الشامل 

أنالدعاء هذا مثل في ويندر الإحلاص، اض رزقك أو الإخلاص، ولك، 
وللث،لنا اض أل نت يقال أن الأولى أن بيد المتابعة، إليه تفاف، 

والمتابعة.الإخلأص 

يتملا القبول إن حسث، القبول؛ وللئ، لنا اض أل نت بقول يكتفي أو 
الموفق.وافه . مناالأمرين بتوم إلا 

وعامتهم؛الملمين ولأئمة ولكتابه ولرسوله لاه النصيحة إرادة - ٢ 
ولرسولهض المح خعلثه في وغايته فصده يجعل أن 1الخهلي.جا ينبغي 

الذيالني. بحديث عملا وذللث، وعامتهم؛ المسلمين ولأئمة ولكتابه 
هالداري أوص بن تميم رقية أي حديث من صحيحه في لم مرواه 

محبمايه»ف قال: لمن؟ : قلنااضم« »الدين قال: ه ١^، أن 
وعامتهم،المسشمين ولأئمة ولرسوله 

عفليم،شأن له الحديث، راهذا نعيم: أبو الحاففل قال 
عنقال أنه الطوسي، أملم بن محمد عن رجمإ ابن نقل وقد 

الدينأرّباع أحد إنه • تميم حديث، 
مداروعليه الشأن، عفليم حديث، ررهال.ا : ؛^٥١٥النووي قال بل 
أي؛الإسلام؛ أرباع أحد أنه العالخاء من جماعايته قاله ما وأما الإسلام، 

بلقالوه، كما فليس الإسلام، أمور تجمع الخي الأربعة الأحاديث، أحد 
اه..وحدْ، هذ.ا على الا.ار 

الصيحةلزوم العاقل على ررالواجّ، ه: النتي حاتم أبو تال 
إنإذ منا؛ والفعل والقول بالإصمار لهم الخيانة وترك كافة، للمسالمين 

؛٥٥)رنم الإيمان كتاب لم، مصحح انظرت )١( 
)ا/هحا(.رحب لأبن والحكم اللوم جامع انظرت )٢( 
السابق.المصدر نفس )٣( 
(.)Y/Wملم صحح على الروي شرح انظر: )٤( 



تخطبةوا تخطيب ا فق4 في الشامل 
:II ٣٩ 11:

لكلالنصح  ١٠أصحابه من بايعه من على يشترمحل كان . المصعلمى 

أنكما التميحة، في مبالغة أشدهم الإخوان ارخير •' أيئا وقال 
منخير الناصح وصرب إخلاصا، وأحنها عانة أحمدها الأعمال حير 
اه.. الشانئا، تحية 

أمارةعامة للملمين النصح فإن كيلك،، الأمر كان فإذا تلت• 
بالمعروفالأمر معيرة وبإحياء بأمورهم، الاهتمام أمارات من كبرى 

والجماعةالسنة أهل حجة وبيان واقعهم، في المنكر عن والنهي 
وكراتمرات كان قد كما از، واللمبالقلم الحق لنمره وجهادهم 

هذالعامان من دعامة الممح أن فيه شالثؤ لا ومما والسنان، يفخ بال
ؤد;لكالكبرى: الإسلام شعائر من وشعيرة شعاراته، من ومحار الد"ين، 

[.٣٢]١^; آلأؤي_،ه منف ين ؤنها أم سكه ؟قم ومن 
عنكنت ١٠نصه؛ بما ه داود أبي بقول هنا النصح أهمية وأختم 

الكتابصوا صمنته ما منها انتخبت حديث، ألف خمسمائة ه الله رسول 
ذكرتحديث، ودم.انمائة آلافا أربعة فيه جممتا — السنن كتاب عني ي— 

أربعةذلك، من لدينه الإنسان ؤيكفي ؤيقاربه، يشبهه وما المحيح 
يرضىحى مونا المؤمن يكون *لا قوله منها وذكر •*أن • أحادث• 

لممه«لْ،.يرضاه ما لأخيه 

بابالإيمان، كتاب لم، وم(؛ ٠٧رنم)( ٤٢)باب الإيمان، كتاب الخاري، رواه )١( 
(.١٩٩)رنم ( ٩٧)

(.١٩٤)الفضلاء ونزية الخلاء روضة انظر: )٢( 
ازبق.المدر انظر: )٣( 

بكر:أبي عن داود أبي سنن مختمر مهدمة في الضن.رى الحافظ النول محذا ذكر )٤( 
)ا/آ•(.داود أبي عن يرويه ة، داّبن بكر بن محمل- 

أحدكمالأيؤ،ن قال: الني. ين ه مالك بن أنس حدبمث، من الشيخان أحرج )٠( 



لق^ل^توا ا فضع هم، مل لط ا

أهلمنهج على الأستمائ هو لنفسه المؤمن يرصاه والذي ت تلت 
أهلمنهج فإن ثم ومن المصورة، والطائفة الناحية الفرقة والجماعة المنة 
تدلك ش محلت ولقد المؤمن، لأخته المؤمن يرصاْ أن ينبغي ما هو المتة 

الغنريقي الرحا؛ في يثذد دسيان صاما النصح ثك ندي من محثك 
وداJذرالشيق بالزجو ويلماك سليبا ئمدم أد طيبا ييحذبك 
الموفق.واض الخطياء. لهدا فلينتبه 

 X — 1فعله الخطيب قول مخالفة
سببوهو حهلير، أمر العمل القول مخالفة أن فيه شك لا مما 

ءامنإأفين ؤ؛كخآ ت شأنه حل افه قال كما بذلك، يوصف لن الله مشت 
ثُما ثمأؤأ أن أش عند ،ثثا ^؛؛j ه معاون لا تا يمولؤث ِلم 

بنوفيه وقع ما ذاما - بحانه ونال ٣[، ٢، ]المف; 
؛١٥١آلكثب ثتلؤن وأنتم شثلإ' ودذسودا ايد ألقاس ءؤأدأهمِ(رل، -ت إس_رائ__ٍ_ل 

[.٤٤سلور(ه 

علىحش ذلك حملورة على يدل ما . الني سنة في حاء قد بل 
فيأحمد الإمام روى فقد الناس؛ ويعغلون المنابر يعتلون الذين الخطباء 

قال!هه مالك بن أنس عن يعلى وأبو الحلية في نعيم وأبو نيم م
شفاههمثمزض توم على بي أسرى ليلة ®مررت الله رسول قال 

أهلمن حطباء ١١قال; هولأم؟® ^٠ ٣٠١١قلتI قال! نار®، من ، ب٠قاريصر
آفلاالكتاب، يتلون وهم أشهم ؤيشون يالير النامن يأمرون كانوا الدنيا، 

صحح(، ١٣رنم)الإبمان كتاب البخاري، صحح ا ه لفيحيا ما لأحيه يت ص ح س
(.رنم)١٧ساوم)ا/لأآ( 

(.٣٩٩٢)بمر أيي مد (، rA-;/Y)الحين (، ١٢)T/•المد انظر: )١( 
لأنالجiJنارا. والمقراصان: نهله. ولإى: ذ\ 'ؤيئرصه ضم ؤ١^٥^. 1ل2نضئ: )٢( 

)نرض(.مادة: العرب، 



والخطياتاتخمليب فقه في الشامل 

رحالرحاله يعلى أبي أسانيد لارآحد الهينميI نال يعقلون؟!٠ 
اه.المححأا،.
ممعتت نال )جهته أسامةحديث من المحيعمحسن وفي 

كمامها مطحن النار، محي فيطنح إ .*وجز لايجاءت يقول  Wjالد رسول 
ألست،فلأن، آي فيقولون: المارأم أهز به فبجف يرحاه، الحمار يملحن 

بالمعروف،آمر كنت، إني فيقول: النكر؟ عن وتنهى بالمعروف تأمر كشتر 
وأفعله*.المنكر عن وأنهى أفعله، ولا 

المنابرعلى يقال مما ذللث، ونحو والقصص والتوجيه الوعقل إنا بل 
الرياءأو العجس، وحصول الزلل مغلاذا من - ثلث، ولا - يعد غيرها أو 

طيث<من داود وأبو أحمد أحرجه ما : ذللث،على ؤيدل والسمعة، 
أومأمور أو أمير إلا يقعس »لأ : مرفوعاه الأشجعى ماللئ، بن عوف 

اه.مجختال*لن.

يفعلمختالا الماص يكون أو تكبا، يمص لا الأثير• ابن نال 
يكونلا وعمله، بقوله الناس يراش مرائيا أو الناس، على نكيرا ذللنا 

حقيةةلْ،.اه.وكلامه وعقله 

أنإلى أشار الأثير اس أن : -اكداالأمر هذا يزيد مما إن بل 
يقول:حيث الأنوال، أحد على الجمعة حعلبة الحديث، بهذ-ا المراد 
.«ر^.اير.. الأول. فى طونها كانوا الأمراء لأن الخلة؛ أراد »وةيل: 

(.٢٧٦)U/ازوايو سبمع انظر: )١( 
(٢٢٩•الم)٤; موصحح رنم)ا/ه'لأ(؛ ( ١٧)باب الفتن، كتاب الخاري، صحح )٢( 

(.٢٩٨٩)رقم 
يدوروا،لم ؤإن حلمة حوله حلموا إذا ت القوم به ؛(^، ٠١يمال،؛ حوله، يجتمعون أي؛ )٣( 

(.٥٢)'؟أ/اباري نح حوله. داروا إذا دطانوا 
(.٣٦٦٥)رثم ( )(/٢٧داود ابي سن )آ/مآ(، آحد ند مانغلر: )٤( 
المدرالض.اظر:)آ((. ٦٢)؛/المائة انثلر: )ه(



والخطبةالخطيب فقه فى الشامل "؟ ""٦١
ل\====^==^=د==^^===ق=======

تالناس على أنص أن منعتني آيات ررثلاث  iiiSvالنخعي تال 
لءاإائك؛إأة ا،د ^^؛١ [، ٤٤ت ]آي—مرة أُنسكأه ؤينسول إبإ آقاس ^١،'^،^، 

الما ثمفيى هأ ءامنوأ أؤ؛وإ [، ٨٨]محوي: ه عنه أثبماهظم تآ ١^ 
٢[،ت ]الصف قعلوزه 

ثلاثةالناس على المتكلمين إن I نيل وقد  ١١الخطابي؛ وقال 
اهآلاء الناص يدثر الذي فالمذكر؛ وقاص. وواعفل، مذكر، أصناف؛ 

باغيخوفهم والواعقل؛ له، الشكر على به ؤيبعثهم ونعماءْ، ومنته 
يرويالذي وهو والقاص؛ المعاصي، عن به فيردعيم عفويته، ؤينذرهم 

أوفيها يزيد أن يأمن فلا النمص، عليهم ؤيسرد الماصين، أحبار لهم 
اه.•هدا عليهما مأمون والواعفل والخدكر ينقحى، 

فلمعلم من على النكير شدة على تدل بمجموعها الأدلة فهده 
عليهمالغضوب وهم اليهود، صمات من صفة وهذه علمه، بما يعمل 
.يعملوافلم علموا الذين 

يعقليما متعظا حطمته في يكون أن ويتم،  ١١ظه؛ ندامة ابن مال 
ثقزضقوم علئ »عرض قال؛ أنه المي. عن روي قد لأنه به؛ الا-ن 

الما يقولون أمتلئ، حطياء هؤلاء لي؛ نقيل • نار من بمقاييص شفاههم 
ضلون«ص.

فإنمابه؛ اعملوا العلم، حملة يا ١١خهعع؛ طالب، أبي بن علي تال 
يحملونأقوام وسيكون علمه، عمله فوافق علم، بما عمل من الحالم 
حلسإذا حليه على ليغضب، الرحل إن حتى ترائيهم، يجاوز لا العلم 

غترْا'إلى 

(.المن)؛/٢٧،عالم انظر: )٢( (. ٧٢القرطيتمر اظر: )١( 
٤(.ص)* المبحث أول الحديث تخرج تقدم ومحي ( ١٨٠)م/ المغتي انظر؛ )٣( 
(.٥٣)Y/الشرعية الاداب ز: نحوه انظر )٤( 



—^^^٢٢ءالخْلمةالخطمس فقه ق، الشامل، 
===ط==^==شم=======^=إس1ك

وكثرةالعجب، ثلاث! الجهل علامة ®إن خهتع! الدرداء أبو وتال 
ويآسهاا.اه.شيء عن ينهى وأن يعنته، لا فيما المنْلق 

اواسيعقل الدي مثل »إن ه: المجلي الد مد بن جندب وتال 
لغيرْاا.اه.ؤيضيء ه نفيحرق كالمصباح ه نفؤينى 

الحكماء،بعض أخدم الكلام! محيا على معلما البر مد ابن تال 

لمنناكمعحئن وأْنت، بان-ئا يأمدئه ب-اأننيى ع4نك بحن ي' 
كداكارا،وآمثؤ نوتيها وئنير منها ئحرذ المصباح كمتيلة 
بالجنون؛يفعل ولا يقول من العلم أهل بعض وصفا لقد بل 

آهلأالكثب يتلون وأتم أُسحئآ ؤثموة ايز أفاس يقول! ١^ لأن 
[.٤٤ل\مة: 

قال!حين الفقيه منصور أحن ولقد 
اوئلنمثلا الدي مام_نوثس_ا ت_ا ومقإذ 
نضزعويأرآ،بكوئوا لم ن—م يإن ي—ن، ٠—جاي— إ

قال!من أحن ولقد 
الزننث م من ش وغالبءشلما:ص 

محيافي ممولأُت، المالئ، بعض، عن المر تمد ابن الحافثل ذكر وقد 
مني!الشأن، 

عدابامنه وأشل الجهل، على عيبه العلم عنه اممه حجب *من - ١ 
به«.يعمل فلم علنا إليه الله أهدى ومن عنه، فأدبر اميأ عليه أمل من 

ولايه، واعملوا العلم *تعلموا قال! خهلم كمجح بن ابي عن - ٢ 

)؛/م؛اومحله العلم سان جاح ت انظر )١( 
•الابق)ا/ْها( الممدد انظر: )٢( 



وال|خطياتاوذطس فقه في اثشامل ؤ—إ-إ—أم 

بالعلميتجمل أن - زمان بكم طال إن - يوشك فإنه به، لتتجملوا تتعلموه 
.بثوبه® الرجل يتجمل كما 

القولنوا أحالناس ران هال! ظثع عود مبن اف عبد عن — ٣ 
فولهحالف ومن حظه، أصاب الذي  siLiJijفوله، نعله وافق فمن كلهم؛ 

ه®نفيوبخ فإنما فحله، 
ودعوابأعمالهم، الناس رااءتبروا مال! البصري الحس عن - ٤ 

أويصدمه عمل من دليلا عليه جعل إلا فولا يلع لم الله فإن أقوالهم، 
فعله،نوله وافق فإن بصاحبه، فرؤيدا حنا قولا سممتا فإذا يكذبه، 

عين®.ؤنعمه فنعم، 

®أدركت،ت فال محمد، بن القاسم عن ؛لمنه أنه مالك ذكر - ٥ 
العمل®يعجبهم إنما القول، يعجبهم وما الناس 

مرة،يعمل ولم يعلم لا لمن ®ويل ه: الدرداء أبو وقال - ٦ 
مرة"بض يعمل للم علم لمن لويل 

هوإنما المنكر عن والناهي بالمعروف الأمر أن فيه شلث، لا ومما 
الدواءللناس الطبسب، ، يصفأن العيب، فمن الماس، يداوي الذي كالطبيب، 

ذللثؤ.يفعل لا هو نم الوقاية وطرق 
قال!حين الزاهد الحيري عتمان أبو أحن ولقل. 

مريصونو اثس بدائي طبيت، بالتممح، الناس ثانر ثقي ومر 
شعرفي البربري لسابق وهي - متمثلا ينشل اكوري سفيان كان وقد 

خاثأئث، بما سن ذنب طلث، ايممسلبهكانس بما

انظر)١( 
انظر)٢( 
انظر)٣( 

القرطي)؛/-؛أ(.تفسير 
(.٢٦)"الر٠يري اختمار وك؛ه. العلم يان جامع صح؛ح 

(.ir)؛/الدين علوم إحياء (، ٥٠ص)الخاطر صيد 



والخطبةالخطيب فقه في الشامل 
:1ا ٤٥ًا1 

3اءأو4لا'مو ما المن؛ يوق بمدى هإثنا علنا أؤتيت قد كنت غإل 
Iالعتاهية أبو ونال 

متهماأص؛حت قت الغاس واعظ يا 
وعوولهعري ؛_ اللوب كنلبس 

:أيصاوذال 

ضدو كآئك حتى التس وصمغ 

آئقثأسها ١٧١من4لم عبمغ إي 
ثس:سماإن:مارخارى

رسج ييايك مى الحطايا وبح 
المنصوحس بالصيحة بأولى اكاصح ليس ١١البسم! حاتم أبو وتال 

اه.له«>ن.

أنالخطيب، عالي وأن الأمر، هدا خطورة ذكره سق مما فيتضح 
يزدرونه،فإنهم ذللث،، منه عالموا إذا الناس لأن المراعاة؛ أشد يراعيه 
واشتدادالأحرة في ذلك، عقوبة عن فضلا للثماتة، محلا عندهم ويكون 

الختعان.والله إله، 

تشبه.*

؛معروف،أمر عن يتوهم، ند س الخطاء من هناك نائل؛ يقول ند 
متلبسلأنه أو الأول، يفعل لا لأنه معين؛ منكر عن نهي أو معين 

يفعل.لا ما يقول ممن يكون أن حشية هدا مثل يترك فلدللث، باكاني، 
عنالنقولامت، بعاس حلال من أورده الإشكال هدا عن والجواب 

ذلك،:فمن الملف، بعض 

المنكرعن ينه ولم بالمعروفإ يأمر لم ررإن حمير؛ بن سعيد محول 

)'الزمري احممار ونقاله. العلم يان حاسر صحح انفلر؛ )١( 
(.y'U)\/الشرب الأدابج (، ٢٤٦)الق المدر انفلر: )٢( 
(.٤١٠القرطي>ا/تمر انم: )٣( 
ص)هها(.العقلاء روضة انثلر: )٤( 

.(٢•



والخطبةالخطيب فقه في الشامل 
=للشأ=====

منذلك مالكا فأعجب . بنيءا، أحد يأمر لم شيء؛ فيه يكون لا من إلا 
صئ

•الئحير بن افه عبد بن لمطرف المري ال^ن قول ومنه 
الما أنول أن أحاف إني ت مطرق فقال أصحابك، عقل مطرق،، يا 

أنهالنيهلان لود ينول؟ ما يفعل وأينا افه! يرحمالئ، الحسن; فقال أفعل. 
منكرعن ينه ولم بمعروف، أحد يأمر فلم منكم، بهدم ظفر 

أعقلكمإني الناس، ررأيها ت أيقنا البصري الحسن تول ذللثؤ ومن 
غيرنفي، على الأمرافإ لكثير ؤإني أصلحكم، ولا بخيركم ولت، 
المؤمنلكن ولو ربها، طاعة في الواجب على حاملها ولا لها مجكم 

ونذعفلون الوا لعدم ه، نفأمر إحكام بعد إلا أخاه يحفل لا 
•، إأخ"أ* • • المذكرون 
عنهالهي أو بالشيء الأمر ذم أدلة بين جامعا البيهقي تحدُث، وقد 

عليهالغالب، فيمن يكون الدم عدم اإ0 فقال; به، يأمر لما مخالف، والأمر 
فيمنوالأول ؛التوبة، يتداركهاثم نادرة منه المحصية وتكون الطاعة، 

أعلم®واممه نادرة، منه الطاعة وتكون المعصية، عليه الغالب يتكون 
يكونأن والا٠ي الأمر في يشترط ولا العلماء; فال الورى: وتال 

ؤإنالأمر عليه بل عنه، ينهى ما مجتنتا به يأمر ما ممتثلا الحال كامل 
يجبفإنه عنه، ينهى  ١٠؛متلبماكان ؤإن والهي به، يأمر بما مخلا كان 

أحلفإذا وينهاْ، غيره ؤيأمر ؤينهاها، ه نفيأمر أن شيتان; عليه 
اه.،.الإحلال؛الآحر؟ل له يباح كيفط بأحدهما 

انظر)١( 
انظر)٢( 
اننز)٤( 
انظر)٥( 

القرطصير نف(، T\r/y)الدين طوم إحيا، 
اJماJراUبق.انظر: )٣( شيرالترظي)؛/•؛؛(. 

(.٢٥٦/١٣)الإيمان لثعِذ الجامع 
•( ٣٠)ا/٠ لم لمالنورك، شرح 



والخمثيةاثخطيب فقه في الشامل 
:11 ٤٧ا !:

®يجبI العالم أهل بعض تول ناقلا وئه حجر ابن الحافظ وتال 
كانولو محررا منه ه نفعلى تخم، ولم عليه ندر لمن بالمعروف الأمر 
بالمعروف،الأمر على يؤجر - الجملة في - لأنه بالمعصية؛ متلبنا الأمر 

وقدله الأة يغفره سو به، الخاص إثمه وأما ، مهناعا كان إن سئما ولا 
وصمة،فيه لست، من إلا بالمعروف بأمر لا ت نال من وأما به، يواحذه 

محاكيكن لم إذا الأمر باب سد فيلزم ؤإلأ فجيد، الأولى أنه أراد فإن 
اىغير0االا،.

تقال من أحن ولقد اممه، بإذن الإشكال يزول سابئا ذكرته وبما 
محنيبمد العاصين تعظ لمن مذيب م س الثاس ش بمظ لم لثل 

الغير!رصا الخهليس، اكماس - ْ 

ْداحلمن واستا مدخلا تحد مهمة لناحية ينتبه أن للخهلبب ينبغي 
ويكثرالناس حوله يتجمهر ممن الخهليب كان إذا سئما لا الشيهنان، 

موافقةأو التماسه، أو الناس رمحاء طلب هو المهم الأمر وهدا محبوه، 
غالتاتعتريه المتهور فالخهلس_ا له، الميل أو إليه التطلع في النفس 

حالتان:

والإثارة،القد في القوة من نؤع فيها بخطبة جمهوره يرضي أن إما 
المقاصدفي نفلر أو تسييس، أو رؤية دون ولكن حما، كان ولو حتى 

والمفاسد،المصالح محن الراجح في أو التونبتا، حمن في أو والغايامحت،، 
.هدامثل في بالنفس الزج عن المندوحة في أو 

أولهم، ، مخالفهو ممن الجمهور غير آخر طرما يرض أن أو 
مثلنول إلى يدعوه ما النقرة من وبينهم بينه أو عندهم، حفلوة له ت، لي

ذلك.

اظر:كحابرى)أا/؛هه(



والخملمةالخطيب فقه فى الشامل —٢٢ ٦١
لإ==د===^=د==^=^شمد=ك=شك ٤٨ا :

رصاالتماس عن يخرجان لا حيث فادح؛ حطأ الأمرين وكلأ 
شيا ه اض  Jyمن ذلك خطأ ض أدئ لا انس 
وأرضىعنه، اف رصي الناس سخط اف رضا اكس امن عائثة: حديث 
وأمخطعاليه، افه سمحط اف سخط الماس رصا المص ومن محه، الماس 

اكاس«را،,عله 

كتاباإلي اكتبي أن عائشة إلى كتب معاوية أن المرميىI وعند 
عليك،سلام معاؤية؛ إلى عائثة فكتبت علي، تكثري ولا فيه، ئوصثي 

ساخطاف رصا المصر اس يقول اض رسول سمعت فإني بعدت أما 
افوكاله اف سخط الماس رصا الممر وس الماس. مونه اف كفاه الماس 

واللامالاّىاا إلي 

بإرضاءيتعلق فيما المسألة هذه مشلر حول كلام قق،بج القيم ولابن 
المابقر.عائشة حديث حلال س كانوا، أيا المخلوقينر 

بموانفةإلا يريدون لا مما يتمكنون لا وهم . .. ٠٠ظه تال فقد 
أوالمرافقة أولئك س فيطلبون عليهم، الإنكار عن، بكونهم أو أولتك، 

ندثم الابتلاء، فهم، شرهم س سلموا سكتوا أو وافقوهم فان كون، ال
كانما أضعاف ؤيعافبونهم يهينونهم أولملف علهمر هم أنمهم لطون يت

الدينفي الكلام أو الزور، شهادة منه يهللب كمن، ابتداء، يخافونه أولتك 

هماص ابن حدث وفير (. ٢٦٧رقم)( ٢٤٧صمحه)؛/نبر حبان ابن أحرجه )١( 
افسخط اكامر رصا مر اف اصخط امر (; ٢٦٨؛/)١ الكير معجمه ني الطراني عند 

افرصي الناس خط - مر اف أرضى رمن —خطه. مر ارما• مر مليه وأمخط ءال؛ه، 
حديثوش مبه•. في وعمله نوله يزبمه حمر نيررضا•، امخطه من صه وأرضى صه، 
رصايلتعس مخلوقا من  ١٠٠؛ - ( ٢٣٥)ا/ الخفاء كثف ز_، كما العسكري. محال انس 

فيالخالق رصا يلتص مخلوق من وما عليه• اف —لطه إلا الخالق يمعصية مخلوق 
مؤنته،.اض كفا، إلا المخلوق —خط 

(.٢٤١٤)رنم ( ٦١•)أ/ الترمذي جامع انثلر: )٢( 



٢^———^٦لحملية وا الخطيب فقه في الشامل 

الفاحشةعز الساونة أو الأمر، ض ؤإما الخم فى إما .ؤاياطزلأ 
بمسلملونأنمهم فهم أجابهم ؤإن وعادوه، آذوه يجبهم لم فإن والظلم، 

بغمرهم،عدب، ؤإلأ يخافه كان ما أصعاف، وJؤذوjه فيهينونه عليه، 
موقوناؤيروى - مجعاؤية إلى به بعثت، الذي عاتثة حدين، في ما فالواحج، 
يجرىوهذا الحديث،، إلخ .ا الناس.. يخط اف أرضى أمن -• ومرفوعا 

أهليعين وفيمن الغامدة، أغراصهم على والرؤساء الملوك يعين فيمن 
اه..بع.ءهماا على والدين العلم إلى المتبين اليع 

عرضةالمرء فى يكون ما وانظر هنا، القيم ابن كلام إلى فانظر 
إلىؤيتجه يتركهما أن عيه يجب، إنه حيث، أحدهما، أو طرفين بإرصاء 
وحده.اض إرضاء 

المخلوقينإرضاء حول، لهليف، كلام تيمية ابن الإسلام ولشيح 
بوعدهلا موقنا تكن لم الله يسخهل أرضيتهم رافإدا ت فيه يقول، الله خط ب

ميلإما ذلك، على الإنسان يحمل إنما فإنه - اممه برزق أي• - برزقه ولا 
وأمامنهم، يرجوه لما الله بأمر فيهم القيام فيترك أيديهم في، ما إلى، 

فىوالثواب، والتأييد النصر من طاعته أهل افه وعد بما تصديقه ضعغإ 
مرونتهم.وكفاك ورزقالث، نصرك اض أرضيت، إذا فإنلث، والأحرة الدنيا 

منوذللئإ لهم ورجاء منهم حوما يكون إنما خعله يبما ؤإرضاوهم 
ذلك،في فالأمر معلاه يفملونه تظن ما للث، يقدر لم ؤإذا • اليقين(ضعف 

ماعلى ذممتهم فإذا يكن، لم يشأ لم وما كان ثاء ما فإنه لهم لا الله إلى، 
مجنتذمهم ولا ترجهم ولا تخفهم فلا يقينلئا ضعف مجن( ذللث، كان يقدر لم 

اللهذمه ومن المحمود فهو ورسوله الله حمده من ولكن، وهواك نفساث، جهة 
اه..المنؤموم٠٠ فهو منهم ورسوله 

)ا/أه(.الأرواح حادي 0/ها(، انعاد زاد 'أل(، )ا/ا'الفوايو انظر: )١( 
التوحدكتاب شرح المجيد فح عن متقولا )٢( 



واليطبةاتخطيب فقه في الشامل ؤ  ٠٠ ؤ

ولمفيهم، اض عامل من الرابح عيد فالأبقتا؛ القيم ابن ليقول 
اضوأرض اض، في يخمهم ولم فيهم، اض وحاف الله، في يعاملهم 

برامهمولم فيهم، الله وراما الله، خهل ببرصهم ولم خعلهم، ب
ه.ا .١^١، ..افص.في 

استعمالعن فيقول آخر موصع في ألة المهذه القيم ابن ؤيوكد 
عقلاالغريزي العقل رزق ا١فإذا ت نمه بما سبحاته اممه يرصي فيما العقل 
أنهمأربابه يقلن نفاقيا معيشيا عقلا لا النبوة مشكاة من نقادا مإيمانيا 

الناسبرصوا أن العقل يرون فإنهم - الكاذبون هم إنهم ألا - شيء على 
كلفالعقل . . ومحبتهم. مودتهم تجلبوا ؤيالموهم ؤيطبقاتهم على 

ورسوله«أآ،.اض رصا إلى أوصل ما العقل 
أحدأرض إذا أما خاؤلئ، بأمر الناس أرض إذا هازا ؛ قالت، 

؛اولك،إرصاءهم يقصل- وهو العبادة أمور ص وكان صوابج، بأمر الطرفين 
؛اب،مجن يكون أن فيخشى الأمر، لهذا المنشئ هو الإرصاء هذا ؤيكون 
أمته.على الشي. خافه الذي الخفي الشرك وهو الرياء، 

نالنال؛ هتع أوس بن شداد حديمثا من ماجه ابن فعند 
إنيأما باطه. الإشراك أمتي عر ايخوك U أخوف ^ ١١افه رسول 
ومهوةاطه لغير أعمالا ولكن وثنا. ولا قمرا ولا مما يعيدون أقول لت 

خفة«ص.

النيىان وه^لثه لبأا؛. بن محمود عن نده بمر0 فى البعوي وعند 
اطه،رسول يا ! قالوا. الآصغرا١ الشرك عليكم أخان، ما أخون، "إن قال! 
يجازييوم القيامة يوم لهم افه يقول ااالرياءا٠ قال! الأصغر؟ الشرك وما 

انظر)١( 
انظر)٢( 
انظر)٣( 

١(.الهجرتن طريق 
)ا/هغم(.عادة الدار ضاح 
بناض 



"؛؛م■"""والخطبة الخطيب فقه فى الشامل 
===ض^=^ق==س^=^=^^^===^لأاوإا 

ملفانظروا الدنيا، في تراءون كتتم الذين إلى "اذهبوا بأعمالهم! العباد 
،.١٦جزاء*؟ عئدهم تجدون 

للخطيب،الزلل مفلنة وأنه الك، الم^ا أثر يتضح وبهذا 
الحقيقول أن الخهليب على إذ الإثم؛ مغبة في الوفؤع إلى والمقضي 

ولامالطان، رغبة إلى ولا جمهور، رغبة إلى فيه ينظر لا اممه، لوحه 
اقط تمخثؤبآ ئ)* هنثنم اذو4 رب1اشت، متمن ؤاللمك^> تعالى! قال كما ، ءيرْ 

[.٣٩]١^١>-،: ثتياه إس ق أة إلا 
فوقمخلوق كنإ أن تحقق >افمن قال! حين رجتا ابن أحس ولقد 

ربطاعة علمي تراب هو من طاعة يقدم فكيف تراب فهو التراب 
لشيءهال.ا إن الوهاب؟ ال٠ال^لثإ بسخط التراب يرضي كيف أم الأرباب؟ 

اه.ءجاب«أآ،. 

اممهسخهل التماس حول مفيدا كلأنا الإحياء شارح النبييى أورد لقد 
الظاهرالمالك، أن اتفق وقد قائلا! واقعتين قصتين فذكر الناس، برصا 

أ؛دعالجمعة، لصلاة وحضر الشام وصل لما تعالى الد رحمه سرس 
فلمافيها، وأطنبح السالطان، مدح إلى بها يشير حنة بألفاظ الخطسبح 

فييقول الخهليب لهذا ما ! تركياكونه مع وقال عليه أنكر صلاته س فؤغ 
يضربأن به وأمر هكذا، الخطبة شرط ليس اللأ؛لان، الساهلان حهلبته 

وصلاحهالخطيب، علم كمال مع هذا الحاصرون. له قتثؤع ؛الممارع، 
الثديي.الجهل، بحد إلا حلص فما وورعه، 

فيالجمعة صلى لما زماننا، في ممر أهراء لبعض هذا مثل وامن، 
هنفنازعته وربما برأيه، تثدا ميدولته مغرورا وكان محمر، جوامع أحد 

(.٢٣٦٨)•؛رقم المد ز أحمد ورواء )ا/همآ(. الغوي بر 
I صى)آ"*آ؛(.التوحيد كتاب شرح الحميد العزيز تسير ت



والخطبةالخطيب فقه في الشامل لا—؟—أ 

فيالخهلب فأطتب تعالى، اض نمره السالهلان مولأنا على حلافة في 
أمرصلاته من فيغ فلما السالهلان، اسم بعد اسمه ذكر أن بعد مدحه 

فهذاالقرى. بعض إلى مصر عن ونفيه ؤإهانته الخطيب ذلك بقرب 
فإنالناس؛ برصا تعالى اممه سخهل يلتمسوا أن للخهلباء ينمي ذلك وأمثال 

منهالحنو الله أل نالأبدي، والمقت، تعالى ١^١، خهل لمو-ص، ذلك 

أنارعليه بقوله الخطيس، محذرا رصا رشيد محمد الشخ وتحاJاث، 
نمذهنه، وحولأيت، ه، نفJخaلراات، عليم أنه ؤيدكر وحده، الله يراق، 

لهقيمة لا الناس ثناء أن علم ؤإذا المدور. تخفي ما على محاسبته 
يقولبمن الله أرائه صر دون يحول لا وأنه - بحق يكن لم ما - اللص عند 
ذلكعلم إذا يهلن• ما بغير ويغلهر يضمر، ما بغير ينعلهم، أو يفعل، ولا 

فهلرالذي نحو وجهه ؤيولي حانتا، وثناءهم الناس ييع أن عليه سهل 
عليه،يجار ولا يجير وهو شيء، كل ملكوت وبيده والأرض السنوات 

ثوابه،في بالرغبة والحقيق بالرقابة، والأولى بالرءاية الجدير ذلكم فإن 
ثناؤهكان وريما نفعا، ولا >Jj'\ لفه يمالك< لا س لا عقابه، س والرهبة 
ممالمى العاقل فالواعقل حقود. وحسود لدود عدو حنبيه وبين بلسانه 

تأآين نحائ .إنا ظ، % مو مت؛ؤ رد ه للأرشاد: يتصدى اءة ّحاله 
اه..، ٢١٣٢]م: قبجزه نثا اق •١[، ٩، ]١^٧: مرإ4 قمحثا بجتا 

اضحكم يسن أن عليه الخهلسج،: تاصذا اسئاوي عالي السح وقال 
ال، وحل.ْ الله رصا على ويحرص ذهنه، وحطرات هو آراءه لا فمهل، 
إلىوسيلة الخعلثة يجعل ولا أحد، إلى يتزلف فلا الناس، رصا على 

أهلهالم.اهؤعند للقبول وسبتا الدنيا، 

(.٢٣١)r/ للزيدي الدين صلوم إحاء يشرح الضن ادة انإتحاف انظر: )١( 
ص)بأاإّلأب محول انظر: )٣( )بمآ/أإم(. المار مجلة انظر: )٢( 



والخطبةالخطيب فقه في الشامل 
|و ٥٣ا| :

فىالعرصى اياب ث نقال باتا صحيحه فى البخاري بوب وند 
الزكاة*.

تاليمن لأهل .،< معاذ قال طاوست ونال البخاري؛ قال ثم 
والذرة،الشعير مكان الصدقة فى لبيس أو حميص ثياب بعرض رُادتوذي 

س*لالّما لأصحاب وحير علتكم أهون 
فيالخاري *وافق قال: أنه رشيد ابن عن حجر ابن المحاظ ونقل 

ذلكإلى نائم لكن لهم، مخالفته كثرة مع الحنميه المسألة هذه 
الدلل«لى.اه.

ينبغيلا المرء أن وهو ذكرته، ما على واصح دليل هدا ففي تلت؛ 
اتباعهيكون الذي الشرعي الدليل إلا الأمور من أمر إلى شيء يفودْ أن 

منلأن يوافقه؛ لا أو المخالف، يوافق كونه عن النفلر بقطع هك فّ إرصاء 
يومالأيام مثل والحق إطلاقا، الحق يقول فلن مهللئا الناس رصي التمس 

ولقدتدرك لا غاية الماس ورصا ، يتنصفلا فالحق ء-لملث،؛ ؤيوم للثج 
نال؛س أحن 
لئامهاعلي عصيايا رال فلا عشيرتي كرام عني رصيث إذا 

الهرويإسحاق أبي الشيخ عن مقالا >ةقمح القيم ابن ذكر وقد 
وكان)اءت،ام؛(، الإسلام* شيخ ب* والملمت، المائرين*، *منازل محاحب، 

أحلم،والحق إلينا، حسب، الإسلام *وشيخ القيم؛ ابن فقال الحق، حلافت، 
منه«لم.إلنا 

إلاالالتفات! وعدم المحق، اتباع على القيم ابن حرص كيف فانظر 
.سبحانه الله رصا إلى 

)أ/اِا■(.الأبق المدر انظر: )٢( ابري)؛/ماآ•(. نتح انظر: )١( 
.دارجالألكين)آ/لأمآ(.)٣( 



والخطبةالخطيب فقه فى الشامل ٢—أء 
_[او_زيا= 

!الناس؛؛ااهاJالئ، ت قوله أو لالناس الخطيب تقنيهل — ٦ 
بينفيها يجمع حطبه في معتدلا وثا يكون أن للخمليب ينبغي 

كللأن والترغيب؛ الترهيب وبين والأمل، الندم وبين والرجاء، ، الخوف
ولداعنه ينمك لا ه نفالوقت في وهو يماباله ما له السابقة الأمور من أمر 
أنهكما فحب، ومرهتا ومتيما مخومحا كان لو الخطيب على يعاب فإنه 

فهوالوسهل الأمور وحير فحب. ومؤملا ومرجنا مرعبا كان لو عليه يعاب 
]اوقرْ:وعه آمه ■هتهم' تعالىI قال كما . محمطو أمة وصف 

ويغيبالعيب ذلك في يقع الخعلباء بعض أن المشاهد من كان ولقد [، ١٤٣
يكونأن لم المالمرء من فالمطلوب والاعتدال. الومحهل منهج دلك في عته 

ولولاالخوف يستلزم الرجاء لأن راما، راما آملا، uدنا راقا، ائا 
٠ؤيأنا فوئ لكان ذللث، ولولا الرجاء يستلزم والخوف أمنا، لكان ذللث، 
ررالخوفالخنقي! العز أبي ابن عنه نقل كما الروذباري علي أبو فال ولدا 

نقصؤإذا محليرانه وتم العلير استوي استويا إذا الaلاJر، كجناحي والرجاء 
•، ال٠وتااا١ حد في الهلؤائر صار ذهبا، ؤإذا القص، فيه وير أحدهما، 

هدافى ^، Jiوقد 

متوكلطائر حناحى كمثل درجاؤْ المنى حويا إيما ألا 
bلأذريىلذذاكفىحرق هملا بونا انثؤيا إذا 

سائربهما وحالفوا الصفتين هاتين بين بالخمع السنة أهل امتاز وقد 
وحده،بالخبا الله عبد من قال! قد الخق أهل بعمى لأن البيع أصحاب 

ومن-، خارجي - حروري فهو وحده بالخوف مدم ومن زنديق، فهو 
فهووالرجاء والخوف JالخجV عبده ومن مرجئ، فهو وحده بالرجاء عبده 

موحدأى.مزمن 

(.r-U)ابق انالمدر انظر: )٢( (. to)الط1ٍويت ثرح انظر: 



ا|حئ[ا::والخطبةالخطيب فقه في الشامل 

أوإنراط دون المنهج هذا يراعي أن الخطيب على فالواجب 
أحرجفقد اض، رحمة من الإنسان تقنعل عن النهي جاء ند بل تفريط؛ 
اممه،رحمة من الإنسان تقنيط عن النهي في ت صحيحه في لم مالإمام 

الوافه قال؛ رجلا ارأن ت حدث . اش رمول أن جندب؛ حديث 
أغفرأن علي يتألى الذي ذا من قال: تعالى اض ؤإن لفلان، اض يغفر 

ءماااك«لا/وأحبطت لفلان، غفرت محي محإني لفلان، 
فالفال: ه هريرة أبي عن صحيحه ني ملم أحرج وفد 

.أهذكهم((محهو الماص، هاك الرجل: ىل ررإذا اه رمول 
بالرفع.أهلكهم أو بالصب أهلكهم أدرى، لا إسحاق: أبو فال 
أشهر.والرفع المودي: قال 
ومعناه:أشهر، الرفع الصبمحين: بين الجمع في الحميدي نال 

أنهملا هالكين، جعلهم هو فمعنِاها الفتح رواية وأما هلاكا، أشدهم 
علىقاله فيمن هو إنما الذم هوا أن على العلماء واتفق الحقيقة، في هلكوا 
أحوالهم.وتمح علتهم ه نفوتفضيل واحتقارهم الناس على الإزراء سبيل 

منالماس وفي ه نففي يرى لما تحريا ذللت، نال س فأما : قالوا
يزاللا معناه الخطابي: وفال عليه. بأس فلا الدين أمر فكب النقص 
ونحووهلكوا الماس د فؤيقول: اؤيهم، مؤيذكر الناس يعيب الرجل 

منيلحقه يما منهم حالا أسوأ أي: أهلكهم؛ فهو ذلك فعل فإذا • ذلك؛
ورزيتهبنفسه العجب إلى ذللث، أداه وربما فيهم والوقيعة بهم فكب الإثم 

منهم"لآ،•حر أنه 
وأنهالصورة هده في الحق المنهج للخهلسبإ يتضح مابما ذكرته وبما 

الواعيكان ولو حتى فيه الميل ؤيجتنبوا ؛ذللث، يعملوا أن للخهلباء ينيغكب 

(.٢٦٥)أا/النووي بشرح لم مصحح أنذلرت )١( 
(.٢٦٧/١٦الاض)المدر انفلر: )٢( 



والخطبةالخطيب فقه في الشامل ؤ  ٠٦لا 

والإنكارانمرة  jliالمكر ؤإنلكر الدين على ١^ ذلك منل إلى 
بلوالنة؛ القصد حن ذلك فى يكفي فلا شأنه جل الله بثرع محكومان 

الإخلاصأن ومعلوم ومنهاجه الله لشرعة العمل موافمة من بد لا 
العمللقبول ركنا هما والخايعة 

فقههعلى علامة هو قاتما الحليب لدى الفهم هدا وجد متى ؤإنه 
كلبالفقيه أحبركم *ألا هدت طالب أبى بن على قال كما وعلمه، 
ولمالله، مكر من يؤمنهم ولم اض، رحمة من الناس يقنهل لم من الفقه؟؛ 
غيرْ\آ،.إلى محه رغبه القرTن يدع ولم اممه، معاصي فى لهم يرحص 

الشهرة:وحب اشمه ش الخهليب وقؤع - ٧ 
فيهاحمر ربما متواصعة بداية الخهلا؛ة مشوار الخهليب يبدأ قد 

يملكونالدين النجباء الخهلباء منبر على قدماه تقفا إن ما ولكن نفسه، 
مهاوىفي للانزلاق عرضة ه نفونفى إلا أسماعهم قل الناس قلوب 

للأخطاءفرية فيسر غيره، دون برأيه الاعتداد على يحمله الذي العج—،، 
حينابالمجتمع تنزل التي المعضلة الأمور في ميما لا الصواب، ومجانبة 

مطاعا،شحا رأيت، *إذا بقوله؛ الصفة هده ذم قد والنبي. آخر، بحد 
بخاصة__، برأيه، رأي ذي كل ؤإعجاب مؤدرْ، ودنيا شنا، وهوى 
وحسنهلوالترمذي داود أبو رواه العوامء عتلث، ولع ، ملث، 

حصادأحد ه بنمالمرء *إعجاب تي؛ البحاتم أبو نال 
.اه.، ٤١((عقله 

^.٦٦y)٦\إلمالنووي بثرح مسلم صحح انفلرت )١( 
ص)ص.طة لاين الحل إبطال انظر: )٢( 
الترمذيجامع (، ٥١٢داود)؛/ابي سن ه■' الخثني ثعلة أبي حديث من )٣( 

(.T-0A)رنم ( ٢٥٧)ه/
(.٦٢ص)العقلاء رومحة انغلر: )٤( 



^٢٢-———١١والخطبة الخطيب فقه في الشامل 

الأحباب.آفة الإعجاب قوله: السلف أحد عن البر عبد ابن ونقل 
بعقلهاستغنى ومن نحز، برأيه أعجب من قوله: آخر عن ونفل 

-.•١٥نثار 
بنمهوالإعجاب الهوى اتباع في مجالا لتمسه المرء نرك ولو 

أونلوا وأشياعا ه جنمن أتباعا اده لإفولوجي الناس، ني لأفسد 
طير، أسراب١ اوالناص ت بقوله هذا مثل إلى نسة ابن أشار وند • كثروا 
بأنسرقهم مع - الموة بدعي، مى لهم ظهر دلو بث، بعضها يشع 

أتباعاذللث، على لوجد - الربوبية يدعي أو الأنبياء، خاتم اش. رسول 
وحب،الرياسة، طلب، ذللث، محن يمنع ولكن ت قال أن إلى • • • وأشياعا 
الإخوان؛اوقالأتجلأ؛،.اه.واعتقاد الأتاع، 

قال!حن العتامة أبو أحسن ولقد 
،وصلألأ١ يذعأ ؤيحدمته يطفى أن حمت الرتانه عشق مى آآحي 

علىهوانا جعل الذي ض »الحمد ه: عباس لأبن رجل نال وند 
صلألةلأا"آ.ط الهوى عباس: ابن فقال هواكم. 

اف،دين عالي ورأيكم أهواءكم ®اتهموا ظه اليصري الخن ونال 
أنفكم®على الله كتاب وانتصحوا 

فيماالطق وكثرة العجب،، ثلايث،ت الجهل علامة الدرياءت أبو وقال 

(.١٤٢)ا/وفضي العلم يان جاسر انظر؛ )١( 
منبرب بي مت يقال: القطح. والساء: والفياء القنiا، من داتئربث النزب )٢( 

)سرب(.مادة العرب، لسان أسراب. والجععر يلح• أي■ اء؛ ونووحش و؛يا؛ 
العرب،لسان الجمع. جمع وأشياع، شحر، وجمعها وأنماره، الرجل اياع التبة: ( ٣١

ص)أا(.قية لابن الحديث، مختلف، 'تآؤيل انظر؛ ، ٤١
ى.00)\إبلأ لاين الإبان؛ن انظر: )٦( را/مأأ(. العلم يان جاسر انظر: ( ٥١

الابق)ا/ا<\/"ا(.المدر انظر: )٧( 



والخطبةالخطيب فقه فى الشامل —٢٢ م- 
=اإ_ي؛و1إت=^^==^==^======ق====شم=

،.اه. UliJشيء عن ينهى وأن يعنيه، لا 
قال؛حين ثابت بن علي أحس وكد 

 Jوالعصي،رىالإعجاب، آض والعلم والئهن، السذير آتته النا
بنابطول قد جدا كثيرة الباب هذا في السالم، عن والمفولأت 

إلىينظر أن هو ت نمنه ه بنفالمعجب، يداوي ما أحن أن غير حمرها، 
اللهقال ممن الكرام وعلمائنا الصالح محلفنا من وتواصنا علما فوقه مى 

[.٧٦تيوّفط: علمره ءنيِ ذى ء؛فإ، ؤقوث دنآء ثن ينكت عنهم؛ 
ررإياكالثوري؛ سفيان قال كما غامض باب الشهرة باب أن ومعلوم 

قوله،يسمع أو قوله، ينثر أو بقوله، يعمل أن يحب ممن تكون أن 
الذهبمن إليه أحب الشهرة حب يكون الرجل فإن الشهرة؛ وحب ؤإياك 

العلماءمن ر جمالإلا ب-صّره لا مفر غا اب بوهو والفضه، 
تالشاعر قال ه. ١ ء.السماسرة 

إمنالأدئياه ني م دينه في »عنشاقخثاننتفبدبه LJ>؛نن 
دونهنن إلى زكئزن أذبا نن؛، نن إلى دأسظنئ 

لميذكر أن أحب أرمن قال. أنه المقيل عن مفلح ابن نقل وقد 
اه..يكر" يدكر أن كره ومن يذكر، 

-ثرا يحني - يقول سمِعته أحمدت قال ت بنان ين إسحاق وقال 
اير.الشهرةل؛،.أحب عبد الله محدق ما أدهم! بن إبراهيم قالا 

يأمنلم بالشهرة بلي من يقولا الله عبد أبا سمعت ت المروري وقال 
عشرةت ابن وأنا الحديث طلبت، أمري، بدء في لأفكو إني يفتنوه. أن 
اه.نةلْ،.ّ

انظر)١( 
انظر)٣( 
انظر)٥( 

،١٤٣)؛/ال-ابق المصدر انظرت )٢( (. ١٤٢)ا/وصله اسر حاءعُيان 
ال.اض.اسود انظر: )؛(الآداباكرء؛؛ن)أ/ممآ(. 

السابق.المهدر 



ؤ—ة—أروالخطبة الخطيب فقه في الشامل 
هث-=^،ا

ررلآ0ت نال الئئير، بن اممه عبد بن سدك عن المبارك ابن وذكر 
نأصبحقائما أبت أن من إلي أحب ائما، نوأصبح نائما أبت 
١١معجتا

حتىت ل خفا ه نفعجبته فأ يوما البلوطي سعيد بن منذر خطب وند 
المستدلمن،الطريقة على أدل أزدجر، ولا وأزجر أتعقل، ولا أعقل متى 

فرضاللهم الهين، الجلاء لهو هذا إف إ كلأ الحائرين، مع شما وأبمى 
يهلي ^٥^٠١ بما تثغلي ولا له، حلقتني لما 

أنُوإياْ بقوله• الخْلتب موصيا رصا رشيد محمد الشخ ونحديثج 
للثناء؛والطلمر الرياء يغلبه أو الدرجة، وارتفاع والمكانة الغرور يأحده 

بلتأثيرها، من الماغ <سلهلانها، على القاضي الواعفل مرض ذللث، فإن 
،.اه.إلح"ل • • وحده• الله يراقب أن عليه 

للذم؟أم للميح هو هل لسحنااا، البيان من ررإن ه•' قوله - ٨ 
منءإن نال: ه المي أن صحيحيهما في لم ومالخارى روى 

فما»ل؛/البيان 

وجهعلى هو وهل الحديث،، هدا معنى في العلم أهل اختلفا وفا 
الدح؟وجه على أو الذم 

البيانالخبر هذا في ه النبي ثئه راقد تي: البحاتم أبو نال 
والفصيحوشعوذته، حره بإليه الناخلر نلتإ تميل يحر الما إذ بالحر؛ 

كلامه،ونظم فصاحته بحن إليه الناس قلوب تميل ياللسان الدرب 

ص)؛ها(.المارك لأبن الزمد انظر: )١( 
؛(.)1؛/UUالملأء، اعلأم سر ام: )٢( 
المار.ج0ن انفلر:)٣( 
)آ/أهه(محءحثا(، ٠١٤٦)رنم حدث ( ٢٥٣/١)•ايخاري صمح انظر: )٤( 

(.٨٦٩)رنم حرث 



*الخطانالخط فقه ذ/ الشامل ت؟ 
اا====^=====^مح=كخضخ

راْقةاالا/اه.إليه والأعين -ائقة، إليه تكون ف\لأنض 
المرادعن الابانة يه تقع ما I أحدهما اثنازت اراJيان الخطابي! وئال 

تميلؤيللسامعين يروق بحيث الصنعة دخلته ما ت والأخر كان. وجه بأي 
•اه »يالسحرآآ سميه اكي وهو ، ظ^^بهم 

نولن،أو توجهين الحديث هذا معنى حول لالحا!ماء أن اعلم ت نلت 
مالكرواه الذي الني. ص من مهم كل فهمه ما على منيان وهما 

منرجلان قدم ت قال عمر، ابن عن صحيحه في والبخاري الموطأ في 
مناإن الله.؛ رسول فقال لبيانهما، الناس فعجج، فخطبا، المشرق، 

لمحرلأاليان بمص إن أو لساما، البيان 

هماإالمسألة هذه حول والقولان 

امح'ولءالقول 

إذالبلاغة؛ ذم معرض في حاء الحديث، هذا إن أصحابهI قال 
منفيها لما وذللث، مذموم، محرم حر والحر، بالالبي. شبهها 
فيحاء وند ، والتشدق والتفيهق الحق صورة في الباطل تحوير 

والتكلفالتمنع من فيه ؤلنا الذم، من حاء مجا المتفيهقين ، الثرثارين١٦
للتانلرفيلوح حقيقته، عن الشي^ء يحول حتى المستمعين لقلوب، واستماله 

اظر:ذحابرى)؛ا/'ا•؛(.)٢( الملأ، روضة اظر: )١( 
(.٥٧٦٧)رمم الطب، ئاب، اوخ1رى، صحح )آ/آااأ<(، انوطأ )٣( 
 )٤(JU  :كلأ-هفي يتربع الذمح، المفهث،: فمض الأ.تلأء، الفيق: امل الأصمعم

أفوامهم-به ؤبمتحرن الكلام في يتوسعون الأ-ين عم المضهقون؛ فمه. ؤيفهق؛< 
يلوك،الذكا والمتشدق،؛ مجيد. الشدق،؛ بنن اشد.ف، وحيت، الفم، ب، حاناثوقر: )ه( 

وعليهم.بهم شدته يلوؤ، بالناس الثنتهرئ يالتشدق،؛ أراد ونيل؛ للتفمح، شدنه 
واتسع.فه فتع كلامه؛ في وتشدق 

الكلامكثرة والثرثرة: الحق، صن وحروجا تكلما الكلام تكثرون الذين هم الثرناررن؛ )٦( 
الثرثارون•.إلؤ اابس,كم الخويث،: ويي )؛/\،'Y(. النهاة وترديد،. 



لق^دهوا ا قلى الم^^ءإ^ 
هث^^^طا

وامتدلوامالك، أصحاب من طائفة ذهب المعنى هذا ؤإلى • غيره معرض قي 
الكلأملمحن يكره ما باب في موطئه في له مالك بإدخال ذلك على 

إنوجه له ^٠؛^ مالك إليه ذهب الذي المالكية! من الياجي قال 
البيانيكون فليس باطل، إلى ص عن والتمويه الإلاس ؛معنى اليان كان 

فيكونوفتنه، سحره ند هذا مثل في فيكون بابه، ٌن المعاني في حينثب 
كلعلى فممدوح الحقائق، ؤإظهار المعاني في المان وأما ذما• ذللئ، 
اه.،.بالحرل وصن، ؤإن حال 

أبيحديث، من الترمذي رواه بما قولهم أكدوا البيان ذموا والذين 
والداءالإيمان، من شعسان والعي *الحياء قال! ه الّكا عن .٠" أمامة 

منشعيتان واليان 

فىالمعمق بالذم منه أراد فإنما )البيان( رروأما الأثير! ابن تال 
العجبمن نؤع وكأنه الناس، على فيه التهدم ؤإظهار والتفاصح، التعلق، 

ليسلأنه البيان(؛ وبعض )البذاء أخرى! رواية في نال ولذللث، والكر، 
،.اهد.مدمومااال البيان كل 

هوبما الحدفثؤ في الذي البيان معنى الترمذي مر ونل تلتج! 
المابقالحديث، حرج من هو إنه حيحا الأثير، ابن كلام من أوصح 
الخهلباءهؤلاء مثل الكلام، كثرة هو اروالبيان! بقوله! أعقبه فقد ذكره، 
فيماالاس مدح من فيه ؤيتفصحون الكلام في عون فيتوس يخطون، الذين 

اه.،.لأيرصياف،ال

الأداب iU'T)\\/الاري نح )إ/آ■■؛؛(، المن سالم (، TU،l)>،/التمهيد انفلر: 
(.٣١٢)Y/الهايت (، ٩٣)آ/الشرب 

انفز)٢( 
انفر)٣( 
انغز)٤( 
انفز)٠( 

(.٣١)U/• الخض 
(.٢٠٢٧)رنم حدث الترمذي حاسا 
)آ-/0االأحوذى نطة (، ١٧١)ا/المهاة 
ايق.ايالمصدر الترمذي جامع 



والخطس ا فقه فى الشامل ——^-٢٢ ٦١

الفيما لكن إذا إلا يدم لا البيان أن على يدل هدا الترمذي فكلام 
أعلم.واطه اطه، يرصي 

به،يدمون بما الحياء بعض واصما )ئلإ القيم ابن تجدث وقد 
الخهلبفرصعوا بها، الإحلال ينبض لا التي بالمقاصل رروأحئوا فقال! 

منها،القالوب حفل عدم، بل فنقص، البدح، وعالم والفقر بالتحع 
.اه.بها" المقصود وفات 

القبقاأن يحي؛ بن محنحص دينار بن عيي عن الماجي؛ ونقل 
يأحدكما وبصره وقلبه معه بيأحد حتى يكلمه بصاحبه يزال لا اللسان 

العبدأعطي ررما هال؛ أنه . المي عن روي ما إلى ترى ألا الساحر، 
حديمثجمن الفردوس في الديلمي رواه اه. ،.،أ اللسانءر طلاقة من شئ! 
الكلام.نجح يه أراد الحديث،! بعد وقال عباس، ابن 

الثاف:القول 

علىجاء الحديث، أن إلى ذهبوا فقد العلم، أهل جمهور قول وهو 
الكلام.في والتانق الألفافل تخير على والحث، المدح وجه 

البخاريرواه حكمة،ا الشعر من إن ١١.! بقوله لذللثج واحتجوا 
له،المدح وجه على جاء أنه فيه ريب لا ررمما الخطابي! قال وقد 

النقلنا الض أن غالتا السان عادة لأن واو'ائه؛ الذك( اءه مص ْىللالث، 

.المادزاد انظر: )١( 
المريالخام أبو _LJ بن حويبر إسادْ وفي (. ٦٣٧٣)رنم ( ١٢ر؛/• الفردوس )٢( 

متقطعة.عباس ابن عن وروايته الضحاك، وفيه متروك، 
السنىرم'اآا.انظر: )٣( 
(،٦١٤٥)رنم حديث الأدب، كتاب، البخاري، صحح انفلر: )٤( 
نتح(، ٩٣)آ/الشرعية الأداب، المن معالم )ه/بميآ(، التمهيد انظر: )٥( 

(٣١)U/•المس 



—أر—— — jlوالخطبة الخطيب فقه فى الشامل 
هت^تتتتتطا

ليسالحديث هذا أن ت هدا في يقال ما ءأحن ت بطال ابن وقال 
التي)من( بلفغلة فاني البيان* *من .ت لقوله مدحا؛ ولا كله للبيان ذما 

تفال حيث عباده على به اض امتن وقار التان يذم *وكيف ت فال . للتعيض 
أ[لا،؟أاه.٣، ]١^: ١^^ هده و آبمن ؤ-ظرح 

الأيةفي بالبيان المراد أن يغلهر *والذي حجرت ابن الحافظ قال 
وفدفيه. نحن ما حموصى لا الخهلابي، عليه نثه الل.ى الأول المعنى 

بالألفاظالكثيرة بالمعاني والإتيان الإيجاز، مدح على العلماء اتفق 
كلهوهدا المقام، بحب الخهلاب< مقام في الإطناب، مدح وعلى المسيرة، 

الأموروحير مذموم، شيء كل في الإفراط نعم الثاني. بالمعنى اليان من 
اه.واضأءلم*أآ،.أوسطها، 

جمهوروأبى ملخصه؛ ما الجمهور فول عن الثر عبد ابن قال وقد 
البيانمن *إن .؛ قوله يجعلوا أن إلا المربح بلسان واللم الأدب، أهل 

سيافةعليه تدل الذي وهو ؤإطراء، للبيان وتفضيلا وثناء مدحا لسحئا* 
اض.شاء إن الباب، هذا في نورده ما على ولفعله، الغر 

عاصمبن قيس ه المي عند *اجتمع قال؛ ماس، ابن فعن 
اض،رسول يا فقال؛ النبرتان، ففخر الأهتم، بن وعمرو بدر بن والربرقان 

يحقونهم،لهم آحذ فيهم، والمجاب، فيهم، الم2لاع تميم، يد أنا 
فقال- الأهتم بن عمرو يعني؛ - ذلك يحلم وهدا الغللم، من وأمنعهم 
فقالأدانيه. في مطخأ لجانبه، مانع الحارصة، لشديد ؤإنه عمرو؛ 

الحد.إلا يتكلم أن يمنعه وما اش، رسول يا كذب، لقد واض النبرتان؛ 
الوالد،أحمق المال، حديث، لئيم، إنك فواممه إ أحدك أنا عمرو؛ فقال 

ولقدأولا، نلت، فيما تح كأز؛ما اض، رسول يا واف المشيرة! في مبغض 

مدئ,وئ  it'X)\\اادرى نح انظر: )١( 
٤(.• ٤ ؛/ )١ السابق المدر انظر: )٢( 



والخطبةالخطيب فقه فى الشامل قٍ[إً

فقلتوغضن علت، ما أحن فقلت رصست آحرا؛ نلت فيما صدقت 
ُإنالبي فقال حمينا• الأمرين في صدمت ولقد وجدت؛ ما أنح 

اه.،.لحئا*ر السان من 

منصحيحه في حبان وابن أحمد وأحرجه ،، الحاكم١ رواه ت نالت 
ُ'دض

البلأفة،وقفل البيان مدح على دليل هذا وفي البر: عيد ابن تال 
الحنة؛والاستعارة المجاز وفيه أهلها، فصاحة من مع يبما والتعجب 

اللأنه الدح؛ في الإفرامحل وفيه الحقيقة. على حر بليس البيان لأن 
لفظةوأصل حر. المبلغ بملغ بالقلوب والأحد الإعجابج في شيء 

ومدمحرك. فقد استمالك من وكل الاستمالة، العرب: عند حر ال
يعجبهمكلاما سمعوا إذا الماس، في سائرا مثلا منه. القول ^ا ذم، 
حرالهدا : أيئاهذا مثل في ؤيقولون . لمبمماالبيان من إن : قالوا

سألسائلا أن وروى: أيما، مثلا ا هاو صار قد ذللث،، وتحو الحلال 
حرالوافه هذ.ا عمر: فقال أعجبه، بكلام حاجه المزيز عبد بن عمر 

الحلال.

والبيانالإحسان من التعجس، أن على يدل ما الحديثإ هال.ا وفي 
جوامعأوتي قد وكان. والبلاغة، المقول ذوى محلباع في موجود 
يدلما هذا وفي فضّله. فضل ذي لكل يعرف، كان اتصافه أنه إلا الكلم، 

.حويايكن لم ما منه بالجيد فرحا أشدهم بالشيء الناس أبصر أن على 
الإسهابحد إلى يخرج لم ما واللمانة البلاغة اللماء يحمد ؤإنما 

(.١٧٢اكهد)ه/الأ؛_ انظر: )؛(
)م'أاأ(.افدرك انظر: )٢( 
(.٥٧٥).رقم ( ٥١٥/٧)ن حط صحح!بن )ا/ا<ا-آ(، أحمد سند انظر: )٣( 
ص)هاما(.الّلأئ أطس أطال. الكلام: م اب )٤( 



واثخمليةالخطيب فقه في الشامل 
;II ٦٥ 11:

أبغضأنهم، المتمهقيزت الثرثارين قي روى فقد والتميهق، والإطناب 
ورسوله.اه إلى س ان 

وتحينهالباطل تزيين يحاول ممن كان إذا - أيلم واش - وهذا 
فيهورد الذي الماكروْ هو غهذا الحق، صورة في اقامته ؤيريد يلفنله، 

إطابفيه كان حال، كل عر جميل فحن الحق، فول وأما اكناليفل. 
فإنالأمور، أوسط أحس، كنت، ؤإن الحق؛ يتجاوز لم إذا يكن، لم أو 

البلاغةمن مدحه على باللغة العلماء اتفق الذي وهو أعدلها، ذللث، 
., اليسيرة. بالألفاظ الجسيمة المعار ؤإدراك والاختصار، والإيجاز 

وردم،حديثا سْع إذا الشعبي ،اكان —ت آيصا — البر عبد ابن وقال 
حليسمعه سمعه وقد حديثا يوما مع فللفظه، تحسينه من فيه زاد فكانه 

أبايا اغ اتق ت رنين له فقال وحسنه، الشعبي فردْ رنين، ت له يقال له 
أحوحلث،كان ما رزين، يا ت الشعبي له فقال الحديث،، هكن.ا ليس عمرو، 

ماأحن. ،، الثمرة١ عظيم ١^٠^٤،، لين ٢، الجئدأ مديد ، محدرج إر 
لهفتاكثر ذللث،، مثل في منلث، يوصع ذئبا، ، عيبال إر عنق ، مغرزل بض 

شيءةالت ذاك؟ وما ت فقال له، قال ما يدر فلم ، جذل غير من رثماتلثا 
.أدبج« فيه وللثج أرب، فيه لتا 

بالغت الكلام غي وأطنبؤ . ذنا أو كان اوحا •ّوالوصف التملق لي الملأغة الإءلتاب؛ )١( 
)ءلنلإ_،(ّ؛ فء، العرب، سان لب. والإكثار ذم او مدح في المالغة والإءياب■ فيه 

)\/\A\(.المحيط الناموس السوءل. المحتيجت )٢( 
ولعلالوال، على اللام يممديم رالجلدا النسخ سائر في بنا كدا التمهيد؛ محقق نال،  ٢٣)

ذللئ،.يفيد ما )Y/٧٣( الأحبار عيون وفي الفتل• محكم بمض •رالجا-ل،• الصواب 
النعزة،ندن الثمرة، عفليم الجلاز، حني الفتل، شدبد الأجمارت ءيون في نلث،• 
العنق.ومغرز الدن-، فجب بين فبما منلتج يأحل- 

 )٤(Jt :»< الوٍل.من الهز موصع
)ثمر(.ت مائة العرب، لسان أطرافها. عفيب ت المماط ونمر طرفه، المرط؛ ثمرة  ٢٥)
)غرز(٠مادّةت العرب، لمان ملزق. مغرز؛  ٢٦)
)عجب،(؛ادة: العرب. زن العجز. عد الصلب، أمقل في الذي العفلم السثذ:  ٢٧)



والخطبةلنملمب ا محه —أم ؤ^

بنان حقول الطم: من البلاغة مدح في قيل ما أحس ومن 

النخئمالكلأم أبكار وقئائ أنلث نثن  lLa}iما ^1 ثوث ض' 
متالأrاثموامر١،'يرْامحالمآنسكلشة 

لنمليئة ijjjjj- ه عباس ابن في - أيثا - ولحان 
بممماترىلأمى:بجاصلأئاو'ببمكنقالألشام إذا

ضتائاممحمعا:ةمحلأمئين لا:يولون نقالا :خول 
لذيإدبةشافنلبي-ادلأةرلألميلغ قم القوس قي ما دض كش 

البرر؛،.عبد ابن ذكر ما خلاصة هدا 

للخهليب:اللسان وفصاحة البيان قوة - ٩ 

الملكهه نففي ير لم إذا يتمدر لا أن للمرء ينبغي الذي 
ليسأنه كما حطمتا، يكون أن أحد كل يملح لا إن والكفاءة؛ والقدرة 

.طبيبا يكون أن يملح تهلثب من كل 
أمرمنهم أحد يتولى لا أن المالح السالف عادة من كان وفد 

لفالأن كما لها، الأهلية أو عليها، القدرة ه نفمن ير لم إذا الخطابة 
أوالعادي، الوظيفي الأداء من نوعا الخطابة يجعلوا لم _ اف حمهم ر_ 

فإنمكانتها؛ وعلو شأنها بععلم لإحاطتهم إلا ذاك وما المالي، التكسب 
جهوريامبينا معربا يذر، وما يقول بما عالما يكون أن ينبغى الخهليم_ج 

نلالثا.ونحو صادقا، 
رواهما المسألة: هذه لحقيقة السالف استيعابؤ على يدل ومما 

المطمع•^١^ ش الشن هذين على انف لم )١( 
.ءيمتنلمات، بدل ٠ب٠التقطاتا صى)آآا\( ديوانه في )٢( 
تبدله فيه ؤإنما الثاني، الين، فيه وليس ص)مآاآآ( ديوانه انظرت )٣( 

زملأولا ذبنا لا دراما يلمغ ننشئت ينير النأ؛ا د ننزذ 
AM/y)الشرب الأداب (، ١٧٩- )ه/ةبا المهيد: انظر: )٤( 



والخطبةالخطيب فقه في الشامل 

قالأنه ظبه عالي عن ني المنيادات في أحمد الإمام ابن اف عبد 
باللسنلت إني اض، نبي ا _: ١[ ]١^: بؤبثآثآ4 بعثه حين للنى. 

تقال . أستاء بها تذهب أو أنا، يها أذم، أل د رما ت قال بالخهلس_ا، ولا 
ائالث،،)يسئ اف فإن ت قال أنا، أذهب، نبد، ولا كان فان 

فمهعلى يده وصع ثم ت قال تليلث،*. ؤيهدي 
مناليأن له يبني لا المرء أن عر واصحة دلالة الحديث، هذا ففي 

منذلك، على القدرة ه نفمن يعلم وهو إلا الخطيب مقام يقوم أو المجر 
)لسىبأن يوصف، أن يستحق ممن وأنه الخهلا؛ة، على القدرة وجوه كافة 

وحطن،(.
بنحالي عن أحمد والإمام البخاري رواْ ما • أيئا ذللن، على ؤيدل 

منفرغنا فلما هلال، بن الأعالي لعبد صنيعا حضرنا ١٠نال؛ معدان، 
ومابخهليبج أنا وما هذا مقامي قمت، لفل فقال! أمامة، أبو قام الهلعام، 

العلعام!انقضاء عناو يقول .ؤ الله رسول سمعت، ولكني الخعلبة، أريا 
مح4ا،متغتئ ولا مودع ولا مكفي غير فيه، ماركا طيبا كثيرا ف *الحمد 

حفظاهزرآ،.حتى علنا يريدهن يزل فلم 
وتحلمالأدب، لزوم إلى الناس *أحوج السني! حاتم أبو نال 

أنواعوحوضهم الأحاديث، قراءتهم لكثرة العلم، أهل الفحاحة! 
العلوم،<ص.
ايهراتي•حلف بن إسحاق ينال 

ينحنإذا ثكرمه والمن٤ الألكن لتان من بصلح النحو 
الأي؛،محي مغها فأخلها وإذاسث،وناطلومأبما 

لتوثمت،ؤإلأ حطس_،، كل على واجبة لست، الملكه وهذ0 ئيت،! 

الماو)ا/اها(.انظر: )١( 
(.٢٦٢/0)المني (، ٥٤٥٨)يرقم البخاري صحح انظر: )٢( 
للمرد)ل/ا''؟أ(.الكامل انظر: رأ( (٠ ٢٢٣ص)الفلأ» روضة انظر: )٣( 



والخطبةالخطيب فقه فى الثامل ا|حئ[إ::

لهمليس الخطباء من يالقليل ليس عددا لأن الخطباء؛ وقنأ الخطبة 
قويةالخطبة تكون أن قي يجتهد أن للخطيب ينبغي الجانب، بهذا اهتمام 

أبينان اللمكان وكلما قليلا، الفع كان ؤإلأ الخض، سليمة المض، 
لساؤ،ين عمدة ُاؤرآنلل ت ؛ؤول موسى قال وند لا كيف، وأحمل، أقوى فهو 
ييأس؛ثح نو كقث ؤوؤوأ ت ال، وق[، ٢٨، ٢٧ه: ]طه مل ئآ س. 

هدهللنماحة يكن لم فلو [ ٣٤]الغصص: يدءا مي لثَائا 
هارونأحيه إرسال( ريه من موسى يطلب أن إلى إدا الحاجة فما المكانة، 

إله؟ ردءا لياكون 

فصاحة،من أحسن رحل على لباسا رأيت اءما ثسرمةت ابن ونال، 
الخزعليه فكأف فيعرب، ليتكلم الرحل ؤإن شحم، من امرأة على ولا 

الثيابوهى - أسمالا عليه فكأو فيالحن، ليتكالم الرجل ؤإن الأدكن، 
الصغير،يك في ؤيكبر اممير، بك في يصغر أن أحببن، إل - البالية 
اىالحولأا،.فتعلم 

رجلعل5، رأيت "ما ؛ قائلا ّثرين ابن عن قمحة ابن هدا نحو ونقل 
زاه•من أحن امرأة على ولا فصاحة، من أحسن 

الرجل،ه يلبلباس أحن ))المماحة المستي! ح^تم أبو وىل 
قمح،ومؤنس القربة، قمح، صاحب والأدب العاقل، به ثزر إزار وأحن 

ومنالمروءة، على ودليل العقل، في ووادة الحافل، في ونين القلة، 
يلافغرس من لأن كبره؛ في به انتفع حداثته في الأدب استفاد 
سيانيكون ولا النهى، أولي عند توتم( ب وما رثليها، يأكل أن يوثلث، 

اه..يلحزلأ لا والأحر يلحن أحدهما رجلان الحجىت ذوتم، عند 

)^ةْْءتنمت لأبن الأخار مون ص)ا،اأ(، الملأء روضة انظر: )١( 
المخل.صغار مو: )٣( الأبق. الموضع الأخبار مون انظر: )٢( 
الملأءص)«أأ(.روضت انظر: )٤( 



والخطبةالخطيب فقه فى الشامل 
::إإحئ[ا

فيها:أهوالهم من يسنا أنقل المسألة، هذء حوو كلام العلم ولأهل 
،،مترمحلألكلامه ارؤيكون ت بقوله الشافعي ذكره ما ت ذلك فمن 

وتمهليع، التمف؛للوغير العي يشبه الذي الإ'ماب بغير معربا، مثا، 
تركولا الإفهام، عن فيه العجالة ولا منه، دسكر وما ومده الكلام 

حامنا«ل"آ،.وياليعا، نميا، كلامه يكون أن وأحب بالقصد، الإنماح 
يأتيلا معربا، مستا، مترمحلا، يخهلب أل *ؤيتحب الغوي وهال، 

ولايمهم، لا ؛حيث يعرب، ولا القلوب، في ، س>عللا ميتتيلة بكلمات 
ولاالحد، يجاوز مدا الكلمات يمد ولا فهمهم، لقصور العوام ينكره بما 

فيمليهلول ولا الكلام، وتقطع التغني عن محيحترز الإفهام، عن بعجل 
١٠جامعابليعا نميا حهلبتثه تكون بل الناس، 

ترمحلأمكلامه يكون أن ررؤيتثحب العمراتيت الحين أبو وثال، 
تخفىالذي المتنكر الغريب بالكلام يأتي ولا مد، ولا ثمطيهل بلا معربا 

ولاالموعغلة، بالخهلبة القصد لأن فيه؛ المعاني بعضهم على أو عليهم 
ذكر1ْاالآ،.بما إلا يحصل 

منمببثه مرتبه بليغه فصيحه الحهلبة كول اريسنثحب النووي! و3ال، 
فيتقع لا فإنها ملفقة، مبتدلة ألفامحنا تكون ولا ،، تقعيرر ولا تمطيهل غير 

بلمقصودها، يحصل لا لأنه وحشية؛ تكون ولا كاملا، موقعا النفوس 
مفهمة.ألفاءلا يختار 

فيالرجل ترنل يمال: ترسل- أي: ثرّيل•؛ كلامه في اكان ص)ْ( الحل-ث في )١( 
(.YYt/Y)الءا؛ان بمجل. لم إذا رض كلامه 

 )Y( الصحاح مختار تمدد. ت وتمهلظ■ رذ. ت وبابه مدم. ت مثله(_«1YU ).
(.٣٧)\ا•اوهن.ب (، ١٧٧)؛/الأم اننلر: )٣( 
٠رحع( ت مائة الصحاح، وأر. لحل أي* والدواء؛ والوعهل.، الخهلاب غيه يجع )٤( 
(.0UA/Y)البيان اننلر: )٦( (. ٣٤٢٨)^،: ٧١)٥( 
حلقه.بأقصى تكالم وفتل- نمه، نعر بأنمى وتكلم تشدق وتقمر؛ كلامه، في نفر )٧( 

)تم(.مائة؛ الرب، لسان فيه. التشدق الكلام في والضير 
)جزل(.مادة: المحاح، الركيلث،. حلان، الجزل: اللخفل )٨( 



والغملمةالخطيب فقه فى الشامل :و]حئٍ|1:

وماالأفهام، عن والبعيدة المثترئ الكالمات ؤيكره ت المتولي قال 
•فهبع طالب أبي بن علي بقول واحتج الحاصرين. عقول نكرء ت ن
رواه ١٠ورسوله؟ الق، يكذب أن أتحبون يعرفون، بما الناس حدثوا  ١٠

ا.صححه١١١ من ، العلمر كتاب أواخر ني البخاري 
،مبينا مترمحلأ، خطبته في يكون أن ااويستءحب I ندامة ابن وقال 

١١. . . متخئعا يكون وأل ، يمهلهلها ولا ، فيها يحجل لا ، معربا 
المعنىإصابة إلا الفماحة ليت  ١١ت المني حاتم أبو ومال 

أحمدوبس الكلام، واختيار الأقسام تصحيح إلا البلاغة ولا والقمد، 
البلاغةوأحن الإطالة. عند والغزارة البداهة، عند الاقتدار الفصاحة 

نوفلبن نمر بن محمد سمعت ولقد الإشارة. وحن الدلالة وضوح 
Iيقول الأصمعي سمعت يقول! نجي الداود أبا سمعت ت يقول المروري 

المعنىبإصابة لكن الهذيان، كثرة ولا اللمان، بخفة البلاغة ت، لي
ولاالمجثع ؛المروي يكن لم ما الكلام أبلغ ؤإل الحاجة، إلى والقصد 
اه..المباا البدوي 

عناخطّت، حينما القني بن يزيد ظلته معاوية امتدح ولدلالiإ ت ئالت، 
هذاالمؤمنين ارأمير I المقفع بن يزيد قال إذ معاؤية؛ بن ليزيد البيعة أخذ 

فهذاأمح، فن - يزيد إلك، وأثار - فهذا هلك فإن - معاؤية إلى أثار و- 
اه..الخهلباء،ا مميد فإنلث، احلس، معاوية فقال _ سيفه إلى أشار و_ 

واصحإيجاز قمح، بمانه رحن المقفع ابن بلاغة على واضح دليل وهذا 
'جرأ 

والزبرجدالأزهر، اللؤلؤ مثل ارالكلأم —ت أيصا — حاتم أبر وقال 

المبموع)إ/مهم(.انظر:)٢( (. ١٢٧)رنم ( ٤٩)باب )١( 
ص)آآآ(.القلأء روضة انظر: )٤( (. ١٨.)■T/ \دنو ١^^: )٣( 
(.١٣١ ص) زهرة ايي لمحمد الخلابة انظر! )٥( 



ثحطبةوا الخطيب فقه فى الشامل 
:!ا ٧١ا! :

يكونما ومنه بعض، من أقفل بعضه أن إلا الأحمر، والياقوت الأخضر 
والمدرا؛والتراب والحجر الخزف، مثل 

إلا- الخطباء من عدد عن المسألة هذه ثعد على يدل ومما ت ئلتا 
الجلياللحن من - الله هداهم - بعضهم من مع يما هو - النه رحم مى 

اختلامحلأو المحيح، الوحه عالي الكلام إعراب أو الإفماح وعدم 
أوالعكس أو المضادات صورة على المترادفان بذكر والمعاني الألفافل 

المستمعينرؤوس تضرب كالهلارق ذللئ، مثل يجعل مما ذللث،، شابه ما 
يشتهركيم، العجب،! ض ويا والخلهل. واللحن الفصاحة بين يميزون الدين 

ولقدقليلا؟! ؤيعربون كثيرا يلحنون وهم ولمر لخهلبهم ؤيكون حعلياء 
يلحتون،معهم فوق الأعرابي، ألحل نال• حينما قتيبه ابن احمن 

اه..وير؛حوناا يلحنون اض! مسحان فقالث 

فكانالمحنى، هدا حول جميل كلام ةةّمح زهرة أبي محمد وللشخ 
به،ينهلق ^•^، ١١الكلام بتصحيح الخطيب، يعنى أن يجب، ١١ت فيه قال مما 

فلاتامة، ملاحظة الكلمات بنية فيلاحفل وعباراته، مفرداته في وملاحفلته 
بروعتذلك، فياله_، الخهلباء، كبعض بفتحتين )سوقة( بكلمة مثلا ينطق 
الكلمات،آحر فى المحو قواعد توجبه ما بغير ينطق ولا وبهائه، الفول 

ديفأنه فوق الكلمات لأحر والمعلق؛الخهلأ المعنى. يمسي. ذلك، فإن 
ولاتأثيرها، وجمال وقعها، وحسن الخطبة، برونق هما ين. فإنه المعنى، 

فإنالأحaلاء، بثعض يذهبان قل ؤإحكامه المعنى جودة أن الخهليتا يفلتن 
تأثيردت وأفللخهلبة، نلبيا تانيرا أحدثن، كثرت إذا المغيرة الهنات 

تج،الخطييلاحنله لا ما يلاحغل المستمع إن يم المحكمة، المعاني 
من\ 'مشأدركوا ؤإذا كاشفة، ءاحمة نظرات وكلامه المكلم إلى ونظراته 

'أ،,اير.نقومهماالُفى الخلبة أثر صاع الاحقناء 

ص)مأآأ(.زهرة ايي لسد الخطاة انظر: )١( 
(.١٤٦ص)الخطاة انظر: )٣( ء؛ونالأ:مار)ما-0ه(. انظر:)٢( 



ا:! ٧٢أا :
والغذلبةالخطيب فقه فى الشامل 

بإحدىإلا تتحقق أن يمكن لا المشكلة سء لمحل انمملية والملريقة 
حالين:

اصءالخال 

وعلمالنحو علم ومنها الألة، علوم درس ممن الخعليب كان إن 
المرفؤعبين يميز بحيث النحو مفاتيح لديه كاس أو والبلاغة، البيان 

أشبهوما المعمول على العامل وتقدم والمجزوم، والخمحوبإ والمجرور، 
يطابقحتى مسيئا شيئا حهلبته على درس ما يطبق أن إلا عليه فما ذللث،؛ 
لأول،يتأئى لا هذا أن فيه شلث، لا ومما العمالي. واقعه النظري علمه 
تدرج.دون طفرة ولا هكن.ا، وهلة 

لمأني ندامتي شيء على ندمت راما مهدي؛ بن الرحمن عبد تال 
.اه.الحربية* في أنظر 

الدابةمثل المحو ا يعرفولا الخالين، يطالب، الذي امثل شعبةI وقال 
،.اه.شيءءرفيها ليس المخلاة، عليها 

الثانية:الخال 

١^فلا والبلاغة، البيان وعلم بالمحو إلمام ذا الخطيب، يكن لم إن 
أح3لاء،س فيها ما له ليصحح ذللثط يماللث، س على الخهلبة يحرض أن من 

الزسس مدة إلا هي وما ، عاتا يولد لا المرء فان ؛عيب،؛ ليس وهدا 
اللحنمن الخطبة سلامة على تعينه ماوكه بعدها للخهليب، يصبح حتى 

.الأّالوابج ورداءة 

إتقانهافي الناس يتفاومت، والواهبا الصناغ كسائر الخطابة إن ثم 
يسير،أمجد في ذللثج ينجز س فمنهم الزس، همث س بزمامها والأحد 

الأدب،:أهل بعض نال وقد ذللثج، س أطول زس إلى يحتاج س ومنهم 
(.٢٢٣)الأبق المدر انظر: )٢( الملأء ررمحة انئلر: )١( 



۶٢٠٦١ءالخْثية الخطدس فقه ف، الشاما، 

=—ض^====ح=====^^==لأعإ=
كانللخطان تكلمه أول قي وهو إلا بلدبا حطيتا يروا لم إنهم 

إلاالألفاظ من ؤيتمكن المعاني، له وتستجيب يتوقح أن إلى مستثقلا 
يزلفلم وعذوبة، وسهولة ورثانة بحلاوة ابتدأ فإنه شيبة، بن ت، ثبي

الخطباءيبلغه لا ما الكلام بقليل يبغ موقفا كل في صار حتى منها يزداد 
,افر.بكتيره المصاغ 
الخطبةعلى بالتدربج أنمهم يأحذون كانوا البلغاء الخطباء إن ثم 

بنسعيد بن عمرو ءإن •' نالوا وند • وعادة سجية لهم نمير أن إلى 
يزلفلم مطقه، في ة حباعترته إلا يتكلم لا كان الأموي العاص 
وفيهبالأثدق! لقب ولدا شدقه، مال حتى الكلام إحراج ؤيعالج يتشادق 

كوذسللث، ي لا خف، وكل شاذيىضنال4مح،ث 
؛،JlLممن إلا تكون لا الملكة وهذ0 التدرمتؤ أن القول! وحاصل 

المنتييائجفي لسانه عليها وراص فيوما، يوما عليها واصعلر بلها، 
آخرا،أمنه أولا الموئف، راعه ولو ذللئ،، ونحو والأعياد والجمع العامة 
يحّتج.حيث وقفا يكره حنث وقفا من ت قيل فقديما 

للخطبة:الخطسب، إعداد -  ١٠

علىؤإما ؤإعداد، تحضير بعد إما حعلبته يلقي قد الخعليمتا إن 
•المرتجل حق في ميما ولا والديهة، المجازفة 

يخفضولا حما، يقيم لا قد له، يعد لا الذي الكلام أن والحق 
الخهلست،كان إذا سئما ولا أمر، من ينفر ولا نفتا، يجديتخ ولا باطلا، 

إحصاء.عليه ؤيحصيها ّةهلاته، ؤيتتع هفواته، ، يتلمفمن فيهم قوم بين 

١٨١١٠٢٥محفوظ لعلي الخطابة فن (، ٧٤)ا/ حظ للجا واكيين اليان انفلرت ، ١١
ص)\محا(.الخطابة فن را/بأا(، واشن المان انظر: ( ٢١



والخطبةالخطيب فقه في الشامل ؤ ٧ إ ؤ
د'=^؛،

قدره،من ينقص قد الخطبة تحقير أن يتوهم ألا الخطيب على والواجب 
النمسفي يزور ولا له، يعد لا الذي المبتذل الكلام أن الصحيح بل 

العيب.مفلنة فيه الذي هو ابتداء؛ 

الجمعةصبح في إلا للخهلثة يعد لا الخهلباء بعض أن حفل والملأ 
ذلكيسمح مبب له فعله كان إن هذا مثل يفعل والذي ويعات، بقبلها أو 

إحدىيقتلع أو ذلك ديدنه كان إذا أما أحكامها، لها فالفرورة له، 
ماهيةفي النفلر دون يسير بزمن الجمعة قبل الدواوين بعض من الخطب 
الأداءباب من المنبر على من يلقيها ثم لوقتها، مناسبتها مدى أو الخهلبة 

لمينالمبأمور الأكترايثح وقلة الكل باب من أو فحب، الوظيفي 
الذيوجهها على اض إلى الدعوة بحمل يهتم لا ممن فهذا وأحوالهم؛ 

باض.إلا قوة ولا حول فلا . نكستاأو عادة المنبر اتخذ ؤإنما يتثغي، 
حهلبةفي وتفكيره همه جنأ يصح أن الخهلبب على فالواجب 

فيؤينفلر ي،، المنامالإعداد لإعدادها الهلويل الوقّت، لها ؤيفيغ الجمعة، 
التييفعل كان كما حالهم، ومقتضى الناس حاجاين، 

يامرهمراوكان .ت المثي حهلبة عن ه القيم ابن قال وقد 
.حهلبته،٠ في الحال بمقتضى 

حاجةتقتفيه بما ونت، كل في يخطس، رروكان I أيصا ومال 
٠اه ٠ ومصلحتهم،١ المخاظبين 

أصحابعند محروق، أمر به يتكلم لما المتكلم أو الخهليب.، ؤإعداد 
قولاعية سبني سقيفة قصة في البخاري صحيح ففي الثان؛ هذا 

أنأريد أعجبتني مقاله ذووت قد وكنت، أتكلم أن ررأرديث، • >ةهبم عمر 
حماس•ابن رواية هذه . بكر. أبي يدي بين أقدمها 

(.٤٢٨)؛/اوصدّراكض انفلر:)٢( زادالمعاد)؛/ا'ا/ا(. اظر:)١( 
كحالارى)أا/أا؛(.وانظر: (، ٦٨٣)•رقم ، iiJ،p•الخاوي مححح )٣( 



لا—ؤوالخطبة الخطيب فقه في الشامل 

أنيإلا يدلك أردت ما ؛رواض ت ظئع عمر قال عاسة رواية وُي 
٠. . بكر. أبو سلغه لا أل حشيت أعجبني ند كلاما هيأت قد 

بيئية،صاحب بليئا وكال دمشق، حطيس—، عمار ين هشام كان وقد 
. ٠٠سة عشرين منال — كررت أي — حطية أعدت ®ما ه نفعن يال( وند 
الخطبة.نى يعنى! مثاله، الدنيا نى كان ما عدازت ئال وند 

منازلالخق ينزلكم الخق قولوا ت حطبته في يقول ما أبلغ من وكان 
بالمم،لآ،•إلا يقضى لا يوم الحق، أهل 

تبرأالمنبر اعتلأء قبل الكلام وتهيئة الإعداد، هدا وبمثل ت تلت، 
الموفق.واش المقصود، ؤيحصل الذ.مة، 

للموصؤع!الخطية استيعات، —  ١١
أنيمكن الخعلثة أن يظنون حينما الفهم الخطباء يعفى يخهلئ 

يهليالونفتجدهم طرحه، يراد الذي الموصؤع عناصر جميع توع—ا ت
وهذاجوانبه، جمع من الموصؤع امتيعام—، أجل من فاحشة إطالة الخهلثة 

فييونع لأنه بصحيح؛ ليس - نظري وجهة من - وهو متعذر، أمر 
الحصر!لا المثال سبيل على منها أذكر متعددة، ملبيان 
ينسيبحسث، يالموصؤع ايتعلمة والتقاط الأدلة حشو من الإكثار - أ 
U>T .أولها

عنحروجها ثم ومن الخعلمة، في المستمعين على الإطالة - ب 
ندالخطباء يعفى نجد ولذلالثإ الإطالة، وعدم التخفيف، وهو المقصود، 

وافهذا، زماننا فى محسوس مشاهد وهذا فأكثر، الماعة نصفح يتجاوز 
المستعان.

"؛(.ta/u)الباري فتح وانظرت (، ٣٦٦٨)رقم حديثا البخاري صحح )١( 
تذكوة(، ٤٣٠. البلاء اعلأم ّير (، ٢٨٤)•r/الكمال تهوب_، انفلر: )٢( 

)أ/؛هأ(.الحفاظ 
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يحصلوهذا والعظة، التذكير هو الموصؤع ؤلمح من المراد أن - ج 
علىالائتمار مع الموضع أساسات على التركيز يكفي بل إ٠لالة، بدون 
التيالتقولات وبعض العلاج، ؤلرى وأهم الأسباب وأهم الأدلة من حزء 

تكفيهالحر قيل• كما لأنه الاستيعاب؛ لزوم عدم مع غيرها عن تغني 
ليتهيقولوا أن من حير يكت لم ليته ' المتمعون يقول ولأن الإثارة، 
!ش،إ

الجملةااخد_، حول نفلر وجهة —  ١٢

الناسدعوة هي الجمعة حطبة من المائدة النمرة كانت لئا 
الخطب،كانت الرذيلة. ؤإماتة الفضيلة ؤإحياء الحق، ودين للهدى 

الفائدةقليلة _ كثيرة مواصح الوقت، نفى في تجمع والتي - المجناله 
الطبيبكمثل وذللئ، الداء، مواصع تلس أن ثل للأذهان، منتته 
سردهامع المامة المحة قواعد على يحثهم الجمهور يخطب، الذي 

ساكلوما الرمد وذا والمعلون المجذوم الماس بين أن والوام 
هميإهمراد إلك، تحتاج التمح، المعدية أو الخبيثة الأمراض ذوى من ذلك، 

موضععلى الكلام كان ءا1ذللثح . لهاالخاصة الأدوية وبيان الحديث، 
للناسأنفع والملاج باب يالأسمصحونا الْلرح من حمه يأحذ حاص 
الأنفس،فيها كلت المي الأزمنة هذه في سئما لا الخآكيد، في وأبلغ 

إلىفليحمد المريرة، والقولة البليغة العظة أراد فمن الهمم. فيها وقصرتر 
أوبالماس، الهد قرين، فيها كان ما سئما لا التقنية، النكرات 
ممدناالوقاتع، هذه يبين نم الماس، من كثير عنها يغفل المي المالح 

حهلبيهمحور فيجعله أثرا، وأسوأها صررا أشدها أو مصلحة أكبرها 
ابنقال فقد النص.، فعل من معلوم أمر وهذا عقلته. وموضع 

فيالحال بمقتضى يأمرهم رروكان الني.ت حعلبة واصما ظه القيم 



———١١٢٢والخطبة الخطيب فقه في الشامل 

،.١١٠عليها(وحص بالصدقة أهرهم وحاجة فاقة ذا منهم رأى فإذا حطته، 
تقتضهبما ومن، كل في يخطس، رروكان آخرت موضع في ومال 

اىومصدحتهماارأ،.المحاطين حاجة 
البعدمن للخيج، ينبغي ما مييثا زهرة أبو محمد الشيخ تحدث، وفل 

الواحدة،الخعلبة في موصؤيع من بأكثر والزج المجملة، الخعلب عن 
لعدةتعرض لو لأنه تعدوه؛ لا واحد لعيب، متصدية الخطة يجعل  ٠١ت فمال 

علىيوحد ولدا مرماه. إلى يمل أن امتظع وما التائير، لفنم، عيوبج 
العاصيعن بمهون حهلثهم من حهلبة كل في أنهم الماجد حطاء بعض 

جمعةكل في ذلك، ؤيكررون إحماء، يحمونها أو واحدة، جملة 
حمصواولو - لاه وعفلمهم وعن عنهم وهو يعمه، غيه في العاصي و- 

إلىولوصلوا وعقلهم، ولأفاد كلامهم، لأجدي يعمموا أن بدل حهلبهم 
اه.،.إليه(١١٣نصبوا أو يريدون، ما بحض 

فيهعد وفد . المحنى هذا حول كلام ال2؛لنهلاوى علي وللشيخ 
ءيود_إمن عينا - واحو موصؤع من أكثر تجمع واش - الجملة الخطب، 
بلممن، واحد موضع للخطب، ليس أنه • عيوبهاُومن ت فقال الخطة، 

منينتقل شيء، كل في الواحدة الخطة في يخوض الخهلمبإ تجد 
جاءفإذا البحثج، من حمه منها موصوعا يوفي فلا موضع، إلى موضع 
فتكونالأولى، الجمعة في منه كان ما مثل إلى عاد الثانية الجمعة 
ولوعملية. بنتيجة له المامع يخؤج ولا متماثلة، متشابهة كلها الخهلبإ 

فتكلمصعر، أو كثر دى، أو جل واحد موضع على اقتصر الخعليبإ أن 
عبرة،منها المامع ولأحال معنى، لخهلبته لكان غيره، إلى يجاوزه ولم فيه 

اه.فاىل.ةاار؛،.منها وحصل 

١٨)؛/ان;ق انمدر انظر: )٢( اوعاد)ا/ها/ا(. زاد انظر: )١( 
ص)هآاإّلأب نمرل انظر: )٤( (. Y-U_)الخطاة انظر: )٣( 



والخطبةالخطيب ص .أأآرة"أ[ 

تالمستمعين لحال الحعتليب مراعاة —  ١٣

أنؤإلقائها الخطبة إعداد قبل ه نفقي يستحضر أن للخطيب ينبغي 
وفيهمالعامي، وفيهم الجاهل، وفيهم العالم، ففيهم يختلفون، السامعين 

مبلغيعلم أن عليه إذ كالمتهمس؛ فيهم الخطسس، فيكون والوزير، الأمير 
يتحملون،ما فيحهليهم الانتفاع، على ؤإثيالهم استيعابهم وقدر طاقاتهم 

®ومنت قيل وقديما السامة. حشية عند ؤيوجز يهليقون، لا عما لث، ؤيم
أنيعدم لا والناس مغلث،ا. أتماع الأ«،^^4 عنه فارني لكلامالث،، يشط لم 

فيفجربالقليل، يكتفي وماصد الزيادة، إلى محتاج ذكي فيهم يكون 
أنؤيدكر وملهم. ملوم معه الناس حال هدْ ونى القاصر، ؤيعجز الذكي 

منملالة أقل القائل إن العالم، طالب ررا ص لموس قال الخضر 
.حييتهم٠ إذا حلا'ءلث تمل فلا المستمع، 

كلامه،تمع وحارته للوعفل يوما حلس أنه الماك ابن عن وروي 
إلاأحنه، ما ت قالت، كلامي؟ ممحت، كيف ت لها قال إليها انصرف، فلما 
أنإلى ت هقالت، يفهمه. لم من يفهمه كي أرددْ فقال! ترداده. تكثر أناك 

فهمهمن مله قد يفهمه، لم من يسممه 

نملاأن أص، لا ؤإطالتها: الموعئلة عن أحمد الإمام تال وند 
وءفللى.ام.إذا الموعطة يطيل ولا الاس، 

ماأهم من لهو وعقولهم الناس لأفهام الخطيب، مراعاة إن ألا 
مهلروقالمسألة هده حول العلم أهل وكلام حْليب، كل يدركه أن ينبغي 

به.والاتعاظ الأمر هن-ا لإدراك بعضهم؛ كلام من شيقا ومأورد ومثدول، 
بالحلمحص من باب ت فقال بابا، صحيحه في اليخاري بوئا فلقد 

(.T/T)الماع وأداب الراوي لأخلاق الجامع انظر: )١( 
(.A1/Y)الشرب الأداب انظر: )٢( 



آي~أااآ~والخطبة الخطيب فقه في الشامل 

حدثوا)غهئع؛ علي بقول أردفه ثم • يفهموا لا أن كرامة قوم؛ دون نوما 
.اه.ا ورسوله؟ افه يكدب أن أتحبون يعرفون، يما الناس 

أتتراما ت مال خهئع عود ماين عن صحيحه مقاومة في منم وصد 
فتنهءلبعضهم كان إلا عقولهم، تبلغه لا حديثا قوما يمحيث 

منبشي،ء أحدا حدث راما أبي• لي فال ت تال عروة، بن هشام وم، 
ءاوه«لم.ضلالا كان إلا عقله يبلعه لم فهل الحلم 

منفإن يعرفه، لا من بحديث، تحديث، رالأ مال! قلابه، أبي وعن 
ينفعه٠ولا يفرء يعرفه لا 

تبحص دون ببعض التحدسثؤ كره ءوممن حجرت ابن الحافظ نال 
فيومالك، اوسالهلان، على الخروج خناهرها التي، الأحاديث مي أحمد 

.. هريرة. أبو قبلهم ومن الغرام،، في يوسما وأبو الصفالت،، أحادسث، 
وعنحذيفة، عن ونحوه الفتن، من يقع ما المراد وأن ١^١^،، في 

وسيلهاتخذها لأنه العرنيين؛ بقصة للحجاج أنس تحدبنخ أنكر أنه الحسن 
.اه.الواهي® بتأؤيله الدماء سفلث، في المبالغة من يعتمده كان ما إلى 

أنI ذلك، ونحايهل ٠ I فقال المسألة، هده نحابهل ظه الحاففل بثن نم 
اكفالإممراد، غير الأصل في وظاهره الباوعة، يقوي الحدين، ظام يكون 

اه..ه أعلم والئه مهللوبه، هره ؛فلا الأحد عليه يخشى من عنلء عنه 

ولاالقلوب،، في تلمع لا مبتذلة ؛كلمايتج يأتي ررولأ • البغوي تال 
اه..فهمهم٠١ لقصور العوام ينكره بما 

)؛/أ•"؛(اياري فتح انظر: )١( 
انفر:)٢( 

,V,سرىِ,ب سح 

انفر)٣( 
انفر)٥( 
انظر)٦( 

.

■١( ١ / )ا سعع ما بكل الحدسثخ محن النهي اب لم، مصعحح مقدمة 
السابق.المصدر انظر؛ )٤( الماو.رالابق. 

نظراكفات، أحاديث في مالك ص الفل وني •٣(، ٤ )ا/ ^، jUlنح 
اكهاو.ب)'ا/آ؛مآ(.انظر: )؟(اروي فح 
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بماالعوام تحديث العظيمة المخاطرات من ث الجوزي ابن ومال 
فالمحاطب. . صده. نفوسهم في رمخ قد بما أو قلوبهم، تءحتما.ه لا 

بماالعوام من مخالوما تحدث أن افه فالله . . ه. بنممخاطر لهدا 
ؤيخاطره، نففى ما يزول لا فإنه وتالطف؛ احتيال دون يحتماله لا 

اه..بالأصول يتعلق ما كل فكان.لاائ، بنفسه، له المحدث 

قال:حده، عن أبيه عن بريدة عن المنن في داود أبو روى وفد 
جهلا،العلم من ؤإن محرا، البيان من ررإن ت يقول اطه. رسول ممعن، 

٠عيالألأى القول من ؤإن 

عيالا؛؛القول من ررإن ت قوله صعمحة عن داود أبو نقل وقد 
ولاشأنه من ليي من على حديثه أو كلامه المرء عرض I بأنه 

اهلأيريدْص.

يهللبلمن يهتد لم كأنه معناه؛ أن زيد أبي عن الخهلا؛ي ونقل 
اه.يريدهل؛،.لا من على فعرصه علمه، 

رجلحول يجتمعون قوم عن سئل أنه : »اافوناافي عقيل ولابن 
نحوأو الشؤع على وباد هذا فقّال؛ ففيه؟ غير وهو أحاديث، عليهم يقرأ 

يقولوبعضهم هذا مثل مجلس عن تفرقوا العوام من جماعة فإن ذلك<، 
عنه،نهى قد الشّرع أن أعلم ولم كثيرا، فعلت، مما اطه أستغفر لبعف,رإ؛ 

الماء،من حقي وأ؛نلأل مراحي ماء أ؛ن.ل كنت، قال؛ هو؟ وما له؛ قيل 
الك،عن المخ لنا روى قد فإنه عنه، الثميع نهى قد هو ؤإذا 

انظر
انظر
انظر
انظر

صمدالخاطرص)ه'اأ(.
•( ٥٠ ٠٢رنم)حل،دثظ (، ٩٦)باب،الأدب،، محاب داود، أبي سن 

سِه,<.
اكاصسص)ا«مأ(.الخالص. الماء الانراح: 



لخطبتوا ا فضل في النائل 
=؛ي_1[ إو_=========طض==شم===^^^^=====^ 

بيعأعن الني نهى وند إأا، غيرْاازيغ م أحدكم يمص ألا 
ؤإنما. ذلك.محن اممه فأستغفر لنفسي، الخيار أثرط كنت، وقد لشرط" 
المطلقوتقييد المخصص العام خصوص يبين أن ثائرا كان إذا الراوي 
واالحجراليمزارم من الرحمن أمس قرأت وربما نمخاؤرة، ؤإلأ بتقييدْ 
،.اه.كفرآهذا ظاهر اعتقد من أن ومعلوم بمين الأموي 

الأصول،في الخوض ليحدر ت المرام دعظ عن الجيني ابن وتال 
كونهممع كئروْ وربما الفتن، يوجبا لكنه ذللت،، يفهمون لا فإنهم 
،.اير.حهلةأ

بقاص،مجر عليا أن بلغني ت قال معمر، عن الرزاق عبد أحرج وقئ 
وأهلكت،،هلكتؤ نال! لا، قال؛ وخ؟ المنمن الناسخ أتعرف، فقال! 
أنن،بل قال! يحيى، أبو قال! كنيتلثؤ؟ ما قال! بآخر، ومر قال! 

١^،•أبو 
البما يفهم لا من مخاطبة من الحذر فالحدر مفلح! ابن ونال 

فقتلسين، البصرة باب وأهل الكرخ أهل بين فتن حرت وقد يحتمل، 
لمالفتول ولا قثل، لإ القاتل يدري لا كثير، حش الفريقين من فيها 

القتل.باهوائهم فاستباحوا الصحابة، مع أهواء لهم كانت ؤإنما قيل، 
الشاعر!قال فقد جملة، والخالق كلهم، الموام فاحذر 

والترم،زي١(؛ • A/i)واحمد (، ٢١٠٨)رنم ( ٤٥)باب النكاح، في داود ابو أحر-بم )١( 

)إ/م\ا(اذاية نم، ني الزيلعي واوردْ (، ٤٥١٢)برنم الأوسعل في العلبراني رواه )٢( 
صعن،.وهو 

(.٥٤١/٢)أس أحر-بم )٣( 
وابن i(ryAhبغداد)تارخ في والخف، )\إا-س الكامل في عدى ابن أخرجه )٤( 

يمح.لا حدث ^ا وقال،؛ ( المتناهيت)آ/٥٨العلل في الجوذك، 
الخبق)أ/ا<خ(.المدر انظر: )٦( الآدابالثربن)آ/بخ(. انظر:)٥( 
(.٢٢٠)م الرزاق، همد ممتف انظر: )٧( 



هالخط|وةالخطرس فقه فّ اثشاماّ 1,■^ 

=لو!ي1ا^====^==^===ض^===ض
ينش«قلا،مليح ولا الغواو منه برتجى كريم هملا الرناذ نسد 

بنالله عبد عن حثيم ابن عن معمر عن الرزاق مد وأحرج 
■فقال هل.ا؟ من فسألتI عائشة، على عمير ن عبيد دخل قال؛ عياخس، 

أماقالت• اثتاه. يا نعم قالء قتادة؟ بن عمير ت قالت عمير. بن عبيد أنا 
فإياكت قالت المؤمنين، أم يا بلى ت قال إليك؟ ويجلس تجلس أنك بلغني، 

ؤإهلاكهمالتاس ومنيثل 

المرش الخهلبة عيوبج عن الطنطاوي علي الشيخ تحدث، ومل. 
يخف(مى بعض )أعني الخفب أن عيوبها راومن فمالت الحديث،، 

قدرعلى الناس يخاطب فلا واحدة، يخطبة كلها الدنيا يصلح أن يحاول 
طريحاقمح، بهم يسير ولا أحوالهم، مقتضى على يكلمهم ولا عقولهم، 
أنمع واحدة، الكمال؛قفزة يبالغوا أن يريان بل خطوة، خهلوة الملاح 

اه.،.محالإا٠رعالمائنا رأى في الثلمرة 
دلابجل لا اليتم، المعلن وخيرهم الخطباء أفضل أن إذن: فالحاصل 

الموفق.واممه يمئ، 

الخطب،:في التجديد حول نفلر وجهة -  ١٤
الخهلباءمن لمدد المصرية الخيت، من حملة استقرائي خلال من 

واضحااتقاها أحد أنتي إلا وأقاليمهم توياتهم ومطبقاتهم اختلاف على 
بكثرة،مبذولة مهلروقة ؛أحادينا المهلروحةالمواضيع على الاستدلال في 

إلىأصل أن أريد إني بل كلأ، شانها، من تقليلا أو احتقارا هدا وليس 
حينماالخعلباء أن نجد ربما لأسا الأدلة، في التجديد وهو مرادي، 

-الرحم صلة أو الوالدين بر في مثلا وليكن _ ما موضع عن يخملبون 

)X/•٩(.الشرب الأداب ١^: )١( 
إسلأبص)هأا(.نمول انظر: )٣( الرزاق، همد مصف، انظر: )٢١( 



-٦-——١١والخطبة الخطيب فقه في الشامل 
=او_تي_[ا ===ط========^======^^^^ 

أنمع وذكرها، طرحها يكثر معينة أحاديث على يتفقون تجدهم فإنك 
غيرالموصؤع، في صراحة ولا صحة عنها تقل لا أحرى أحاديث هناك 

بعضهم،عند معلومة هي أو يعرفها، ولا يجهلها الناس من ^١ أن 
بحضأن إلى ذللث، في السب ارجع ولعلي الكثير، عنها يغفل ولكن 

مثلفي المرحع يكون أن أو الامتدلأل، في غيره من يقتص الخطباء 
اؤياضكتاب، مثل الخهلباء؛ جذ عاليه يعول واحدا كتابا ذللتج 

كلها.الأحاديث، توعيج يلم لكنه عظيم، كتاب، وهو الصالحينء، 
تخفىالتي الأحاديث احتيار أن هو إليه• أصل أن أريد والدي 

معرفةوهو حديدا، إليهم يفيق، طرحها ملة بإ ببالناس س كثير على 
للأمة.كبير حير هدا وفي به، والعمل الحل.ينا 

بطونفي التنقسج، هو المجال هذا في الخهلسج، إليه يحتاج ما غاية 
.الفوايو ُاو٥ بمثل والخرؤج ، الحديث، كتب 

الوافر،في ثمرته ورأينا لي، ويح بمثال المسألة هده أحتم ولعلي 
فيوالبراء والولاء الأحوة عن حهلبة الحرام بالمسجد حعلبت، وأن سق فقد 

غيرهدون المرمى تعيد يا"ليل الخوصؤع على يدل بما آتي أن لي فبدا الدين، 
في. المي بحديث فأنب الناس، ألمنة على المشتهرة الأحاديث، من 

منهفأحذرت٠ .ل، إبراهيم أبينا على النار ينفخ كان لأنه الونخ بقتل أمره 
صغيرةحثرايتت، كانت، ولو لنا عدو فهو للدين، عدوا كان من أن 

منالناس بعض ان امتحوحييت، الخطبة وبعد إلخ، • • كالأوزاغ• 
•. إبمّاهم؛-م على النار ينفخ كان الونخ بأن الملم في، الأولى جهتين؛ 

لناعدو فهو المداوم، أنواع من نؤع بأي الدين عادى ْن كد أن ش • الثامحة 
•أعلم تعالى واض بقتله• . النبي، أمرنا ولن>لك الونخ، مثل كانت، ولو حك، 

لموم(، ٣٣٥٩حدبمثف)الأنساءت ني الخاوي عند ها ب ام حدث في كما )١( 
(؟٢٢٣٧رنم)( ١٧٥٧/٤)



والخطبةالخطيب فقم فى الشامل :ك[[:

بنالعرين عبد شيخنا سماحة برئاسة العلمية للحوث الدالمة واللجنة 
أنااالأحسن ت فيه تقول هذا حول حيد كلام لها - تعالى اض رحمه - باز 

العلمنيادة من ذلك في لما ذلك له نير ما بقدر الخهلبة الخطيب يجدد 
اه..والآمة® الملل عن والحد التأثير وقوة والتشويق 

بنهايةالنفس محاسة عن أو . الشي هجرة عن الخطبة توقيت -  ١٥
العام:
آحرفي يتحدثون أنهم يجد الخطاء من حملة لأحوال المتتبع إن 

وهذاوالعذلات. الفوائد من فيه وما الهجرة حادث عن العام من جمعة 
حهةمن أمور نلاثه المسالة هذه على لي أو غير عنليمة، فوائد فيه أمر 

العام:باحر تخصيصه 
امح'ول؛امح4ًر 

ثنتيمضي بعد الأول ربيع شهر في كانت إنما . النص هجرة أن 
وأن، Jاريخهل في الهلبرى ذلك ذكر كما الأسين، يوم في ْنه ليلة عشرة 
أو- سح سنة خهبه الخهلاب بن عمر هو المحح على التاريخ ابتدأ الذي 
الصحابة،فاستشار التأؤيح، إلى احتاجوا حينما الهجرة من عشرة _ ثمان 
ه•'عمر فقال مهاجرم، من آخرون: وفال مبعثه، من بحفهم: فقال 

•بها فارحوا واناطل، الما بين فرقت الهجرة 
منبعمهم: فقال السنة، ابتداء يكون شهر أي من احتلفوا ثم 
الأولربيع من بل آخرون؛ ونال القرآن، أنزل فيه الذي لأنه رمضان؛ 

شهرلأنه المحرم؛ من يكون أن على وعثمان عمر واختار مهاجرْ، وفت 
تمامبه الذي حجهم فيه لمون الميودي الذي الحجة ذي شهر يلي حرام 

المحرماممه شهر من الهجرية الإسلامية الستة ابتداء فكان دينهم، أركان 

(٣٩٣)Y/الطرتم، تاريخ انفلر: )٢( )م/ارمأ(. اللخة ذ1وى ام: )١( 
السابق.المدر انظر: )٣( 



أر y٨٠ والخطبة الخطيب فقه في الشامل 
لأت=؛ا

ونعتاالهجرة أن يوهم العام بنهاية الهجرة عن الخطبة فتخصيص 
كثرةسبب ذللث، يظنون الناس من كثيرا أن والوانع التارJح. هذا في 

شهرفي كانت، أنها تامة جهالة ريجهلون الونت،، هذا في عنها الخهل_ح 
وهلة.لأول الأمر هذا أنكر ربما يعضهم إن بل الأول، ربيع 

الئاق؛امح4ر 

للتذكيرالهجرة وحاديث، العام نهاية يستغل الخهلباء بعض أن 
أنلمح، بظهر والدي ^c، كل نهاية في بذلك الالتزام هيئة على بالمحامثة 

عامهينتهي شخص فكل لأحر، شخص من يختلف، نسبي أمر العام نهاية 
كانإذا التكليف، محن بلوغه وفتا من أو ولادته تاؤيخ من منة بتمام 

كلبنهاية مختصة غير المحامحبة كون عن قفلا المحاسبة، عن الحديث، 
بلحياته، أيام من يوم كل في والمحاسبة بالتوبة مأمور المرء فإن عام، 

الناسأنفس في يوفر الومتا هذا في المحاسبة عن الحديث، تخصيص إن 
لبسهذا وفي السنة، أيام من غيره دون الحقيقي المحاسبة ومتا هو أنه 

التوفيق.وباض واصح، 
الثالث:امح'مر 

محببايكون ند . الهي هجرة عن بالخطبة العام لهاية توقيت، أن 
الخطباءحل أن بدليل بهجرته؛ احتفال يوم هذا أن الماس بعض فهم في 

البيعلأهل حل مد هذا وفي علميه، يجمعون يكادون بل عنه، يتحدثون 
أو. بمولدْ للاحتفال معين يوم تخصيص السنة أهل علميهم ينكر الذين 

.ذلك، شابه ما 

أوإليه، التنبيه أو تركه ينبغي فإنه حاطئ، فهم إلى أدى ما وكل 
منبه لث، والمالابتداع إلى يفضي لملأ عليه؛ المواظبة عدم الأقل على 
أعلم.وافه بدعهم. على به احتجاحا البيع أهل تل 

يتعلقفيما المسالة هذه في ما يثبه كلام ظه الإمحلأم رلشيخ 



والخطبةالخطيب فقه في الشامل أأ~آآزأ[ .
■ي=ت:؛، د■ 

ررولأت )سه قال فقد الجمعة، فجر ان والإنجدة القراءة على بالمداومة 
يقرأبل واح_،، ذلك، أن الجاهل يقلن لئلا ذللث،؛ على المداومة ينبغي 
اكرآن«را،.من غيرهما أحياثا 

منكره ررولهذا I نمه بما نللث، من نحوا ظه القيم ابن قال رئي 
لفتاالجمعة؛ فجر في السورة هذه قراءة على المداومة الأئمة من كره 

الجاهلين<الأ/لتوهم 
شيء®وكل ت نمه ما ظه عثيمين بن محمد العلامة شيخنا قال وقد 

ينبغيفإنه الوام، حقيقة حلأفث، منه الناس يفهم أن يوجس، 
تعالى.اض عند والعلم 

الجمعة!حطبة في الرغ( من أور )الدغ قاعدة إعمال -  ١٦
منيخشى بأمور يشعر حينما جاهدا يحرص أن الخؤلسا على 

فيبملرحها أن الوقؤع، بعد حهلرها نيادة من أو المجتمع، في وقوعها 
تعدالمبادرة وهده فيها، الوقؤع مغبة من يحير وأن تفاقمها، قبل حهلبه 

منأور الدغ ®أن وهي؛ مشهورة، فقهية قاعدة على مبنيا مهما أمرا 
وقلةالسهولة بث من تكون وقوعه قبل الشيء مدافعة لأن الرغ؛،؛ 
مفسدته،ورجحان الشيء وقؤع بحد تكون لا ما اية المنومحالة المؤjة 

قال!حين الشاعر أحن ولقد 

ماثايومؤع بند له متن ولوعه في حائط بمئر لم إذا 
الاكتراث،يقل الحجم صغيرة الأمر بداية في تكون الأشياء وهكذا 

التخلصفيمعج، الناس، على تعثلم حتى ونتفاقم تزداد تزال فلا بها، 
منها.

-Y)؛الفتاوى مجموع انظر: )١(  -1/Y .) )زادانماد)\اهما.انظر: )٢
الثرحاسا)ه/ص.انظر:)٣( 



—لإلا——— والخطبة الفطيب فقه في الشامل 

مقتفىعن المارقة البيع حدثت ررإذا ت الغزالي حامد أبو يقول 
ذلكصار مولث، كلام لها وتبث ثبه لها يلمقت والسنة، القرآن 

فيه((مأذوئا الضرورة بحكم المحفلور 
أولتبدو الأمور حال أن على يدل هنا الغزالي كلام نص ت نلت 

وممالمات، كالمفتكون تفحل، تحتى إليها يلتفت، لا مستحقره وهلة 
انعيلم إذا الأمور هده مثل إن ثم وشدائد. لأي بعد إلا يروم يمكن لا 

إنإليها الدعوة أو حaلتا، كانت، إن منها والتحدير Jياذها في الخهلثاء 
فحينئدرفعه، يمعثج حتى سيتفاقم التاحير ط؛ أثر فإن -حتا؛ واكانت، 

منغفلة في الشام أهل كان ررلفد الأوزاعي؛ يمول هذا دني'مثل 
البدعة vilJijفي لحل ممن العراق أهل بعفر إليهم قذفها حتى البدعة هده 

اه..وفقهاوهما؛ عالماوهم عاليه ردها يعدما 
كانت،إن إليها والدعوة الأمور بيان فإن كذلك، الأمر كان فإذا 

ذللث،كل فيها، الوفؤع فبل وذللث، شرا، كانتخ إن منها التحذير أو حيرا، 
عنالصحيحين١٣٢ ش عنه. بت كما ونهجه، . الم؛، هدي من كان 
]الثعرا»:ألآمؤزشثه ييرق •' ه اض أنزل لما فال؛ عباس، ابن 
فاجتمعصٍاحا0اا، ايا نائي ثم عليه، فصعد الصفا، الّكا أتى ؛ ٢١٤

فقالرسوله، يبعن، رحل وبين إلب، يجيء رجل بين إليه الناس 
لوأرأيم لوي، بش يا فهر، بمي يا انمللبج، عبد بمي *يا ت ه اف رسول 

أكنتمعليكم ئغير أذ نريد الججل، هذا ، خيلا أن أخبرتكم 

■( ٦٦)ا/ض علوم إحياء اننز: )١( 
للاصبهانيالمحجة بيان في الحجة انظر؛  ٢٢١
وصحيح(؛ ٤٨٠١رنم)رنم)٢( باب سبأ، سورة ير نفالبخاري، صحيح أنظر•  ٢٣١

(.Y'A)رنم (، )٩٨باب الإيمان، محاب •سلم، 
فيالمغسثإ المجعؤع ذروته. يبلغ ولم أسفله• من نرب وما وجيه الجل؛ صمح  ٢٤١

(.٩٤)Y/والحديث، القرآن >_ 



او ٨٨ا !:
والخطبةاتخطيب فقه فى الشامل 

.. ثدييا* عياب يدي بين لكم ندير ُءإني قال• نعم• ت قالوا ؟١١ مصدقي 
الحديث.

،وقوعها قبل البشارة أو المدارة امتعمال على واضح دليل فهدا 
موسىأبي عن ، صح؛حهلفي ملم رواه ما أيصا - ذلك على ؤيدل 

كمثلبه اف بعشي ما ومثل مثلي »إن قال: المي. أن ه الأشعري 
النذيرأنا بميتي، الجيش رأيت إني قوم، يا ،؛ ١١٠٥قومه أتى دجل 

علىفانطلقوا ، ٣١١٠۶^^قومه من طاءمة فأس فالئجاء. ألئن؛لأأآ،، 
هأهلكهماد؛ءيس نمبحهم مكانهم، فأصبحوا متهم، طاتقة وكديت مهلتهم، 

عصانيمن ومثل به، جئت ما واقع أءiاعني من مثل فذللث، واجاحهمأ٤،، 
الحي*.من به جئث، ما وكدب، 

أردتما على دلالة من الماضيين الحديثين في ما يتضح وبهيا 
الموفى.والله توضيحه. 

•تركها أو المنن بمص تطخ، ش الخطاء بعض اجتهاد -  ١٧
بخعلثةيتعلق مما الاجتهادات من شيء في الخملياء بحض يح قد 
أمرين؛إلى نصممها أن يمكن بل تتنؤع، قد الاجتهادات وهذه الجمعة، 

ا؛ذمر

الخطبة،في المشهورة المنن من سنة ترك في الخطيسا يجتهد أن 
أوأركان، للخعلبة ليس إنه يقول: مى قول على والثناء الحمد يترك كأن 

(.٢٢٨٣)رقم ( ١٧٨٨لم)؛/مصحيح ١^ )١( 
وذلكالممر، عند وأشنع وأغرب للعين، أبض لأته الثريان؛ خص الميان؛ ^١^ ١١)٢( 

وألاحثوبه ننع اقل ند العدئ رأى فإذا عال، مكان صلى يكون وصنهم القوم رييتة أن 
(.٢٢٥)م/النهاة ٠ عرياثا ؤيقى نومه لنل.ر يه؛ 

اللل،أول، من صاد إذا -؛ بالتخمف، - أدلج يقال،؛ الليل، صير هو الدلجة؛ أدلجوا؛ )٣( 
>آ/ا<آل(االنهاة آخرْا من مار إذا باصيد وائلج. 

•( ٣١١)ا/النهأة انثر؛ اسأصلهم. اجاحيم: )٤( 



٢٢—-١٦والخطبة الخطيب فقه في الشامل 
=_إإ وأأاو.====^^^=^^^==^^======:=^====^^^= 

واحدةالخطبة يجعل أن أو واقئا، فيبقى الخطبتين، بين ة الجليترك أن 
سنة.الخطيتين إن يقول! من قول على بينهما يفصل ولا 

الث\في:امح4ًر 

يجعلكأن الخهلبة؛ أصل حث من الناس على خافية بسنة يأتي أن 
لم،مصحح في يت ما على بناء — مثلا — الصلاة قبل الاستسقاء خطية 

موصعه.فى بحثه سيأتي كما 

كانفإن الحال، بحس، فيهما القول يختلف، الأمران فهذان 
عامةيجهله مما الخطبة في به عمل أو الخطسب، تركه الذي الشيء 
حمهوربين واللغهل للإنكار محبنا الخطيسا يفعله حينما كان أو الناس، 

منوذللث، المراعاق. أسد ذلك، يراعي أن للخعليب، فالأولى المصلين، 
وسالمسألة، هذه حكم الناس يعلم حتى للفعل؛ المايقة التوطئة خلال 

وهذهبالكلية. ينمهلع لم إن الإنكار يقل؛ حين فعلها في جرم لا نم 
.هالامثل في الماس أحوال صاءاة وهي العلم، أهل، عند معروفة مسألة 
واجبة،عليها ؛المواظبة أنها الماس ظن إذا أحياثا المنة ت ذللث، مثال 
ابنالإسلام ثيح ذللثج ذكر كما الوجوب،، عدم لميان أحيانا تترك فإنها 
القيم.ابن وتلممذْ تيمية 

جدةالسورتي قراءة على المواظبة عن الأملأم شيخ قال فقد 
لملأذلك،؛ علؤر المداومة ينبغي، لأولا نصه؛ ما جمعة كل فجر والإنسان 

القرآناالا،.اه.س غيرهما أحيانا يقرأ بل واجب،، ذللث، أن الجاهل يقلن 
المداومةالأئمة س كرْ س كره لأولهذا -I أيصا — القيم ابن، وقال 

الجاهلينٌرآ،•لتوهم دفعا الجمعة؛ فجر في ورة الهذه قراءة على 
الشيخينقول مثل هؤ عقيمين بن محمد العلامة شيخنا ذكر وقد 

(.TUo)^/الماد زاد انظر: )٢( (. Y'l/Yi)الخاوي مجموع انظر: 



والخطبةالخطيب فقه في الشامل —أ! ——ؤ—ث

حلافمنه الناس يفهم أن يوجب ثيء اءوكل نمه؛ ما قال ففد أيصا، 
.اه.تجنبه؛' ينبغي فإنه الواير حقيقة 

اثنان!أمران المسألة هذه طرح إلى دعاني الذي إن أنول! نم 
اصءا؛ذمر 

حطبحينما الخطباء أحد من وع ما وحضر شاهد ممن بلغني ما 
منذ١حتلما فصلى، نزل نم ففعل واحدة بخطبة الجمع من جمعة في 

باطلة،الصلاة بعضهم! فقال عليه، وأنكروا لغطهم وكثر معه، حضر 
واجبتين،غير الخطبتين أن يرى والخطب نافحة، إنها • آحرون ونال 
اللبسؤإزالة للبيان ذللث، فعل إنما وأنه العالم، أهل لبعض نول وهو 

.ونحوهما

ال،وافي:والأمر 
في. النك، منة أحنا حينما - أيصا - الخهلثاء أحد به قام ما هو 

الخلافح،وخلهر عاليه، النكير فاشتد الصلاة، قبل فخطب، الاستسقاء، 
.الخملين بين اللغهل وكثر 

تحتاجوأنها المسألة، هذه إلى الإشارة وددت مبق ما على فبناء 
الملمهو المقصود لأن للفعل؛ المابق والبيان الحكمة من نؤع إلى 

والخلميراد. ما إلى يوصل لا الذي والتناوثى الخلاف، لا والتبيين، 
تعالى.اممه عند 

رأيه!على أحذا يحمل أن الخطبي، توقي —  ١٨
يعلممن إلا حطورتها حجم يعلم لا عفلمى مسؤولية الخط_اوة 

وقمعالمنن ؤإحياء والدعوة التوجيه منبر فهي لكها، مودقة أهميتها 
إلىانقلست، استعمالها أسيء هي إذا القابل وفي الحق• ونول المع 

)>،/UA(.أسم الشرح انظر: 



ٍى|والخطبةالخطيب فقه فى الشامل 

كماالسنة، وتموت الباطل، ؤيثاع البيع، حلالها من نحيا نفد الضد، 
علىلزاما كان لدا دللئ،. شابه وما والتمويه التضليل عبرها ينتشر ثد أنه 

مؤثر،كلامه أن يعلم وأن عينيه، ضب الأمر هذا تحضر ب أن الخهليب 
كلاميأحذون الذين العامة بينهم من حهلثته، إلى تستمع أصناعا هنالث وأن 

الكبيرةاحي المحطباء سئما لا حهلآ، أو صوابا كان أيا الخعلسب، 
ثمالأنمى، والمجد البري والمجد الحرام كالمسجد المشهورة؛ 

الاس،من كثير يرتادها والتي العالم، أنحاء سائر في الكبار الجوامع 
الطاق.واسعة شهرة ولخلبائها ولها 

بضالوحيين نصوص في يخوض فلا اممه يتقمح، أن الخف، فعلى 
طرحهيكون وألا يعلم، لا ما . ورسوله اض على يقول( وألا حق، 

الحقيقأو اكتقح عن عرية شخصية نظر وجهة على مينيا المهمة للقضايا 
يكونوألا تحميله. في الاجتهاد بعد منه القرب أو الصواب إصابة أو 

إعلامأو طائش، كحماس مغشوشة؛ مصادر فيها يفررْ وما حطبته منبع 
بأقوالهالاس يفتن وألا الجوانب. متعددة ية نفضغوط أو مضلل، 

شيءأي إلى ولينظر الفاسدة، والقدمان الكاذبة القضايا على المشتملة 
سيئةسنة أي ؤإلى غيره، يوقع أو بنفسه يقع هوة أي ؤإلى يقوم، هو 

منووزر وزرها عليه ليكون يشعر، لم أو بذلك، سعر إحثالها في، يسعى 
الساعق.قيام إلى بها عمل 

منبرهوشهرة بيانه وحن لمانه فصاحه حمحلمب أي يغرن ولا 
للحقطالتا الرؤية، واسع الملم، موصل يكن لم ما برأيه ؤإعجابه 

بمتغثل.لا غرا منصما، وّثلا عليه، حريصا 
برأيهأعجمح *من • ئوله لف المأحد عن المر عبد ابن ذكر ولقد 

.اه.زلء بعقله استغنى ومن ضل، 

)ا/مآ؛اوكله العلم بيان جاعع انفلرت 



:11 ٩٢ا :!
ايحطيبفقه في الشامل 

عباسبن اف عبئ بن علي عن غيم بأيفثا البسي حاتم أبو لذكر 
فاصلالسانه مقدار يكون أن لأكره ؛راني ت فقال رحل، يلاغة عنده ذكر أنه 

مقدارعلى فاصلا علمه مقدار يكون أن أكره كما علمه، مقدار على 
اهر.،,١١(عقله 

بالكدب،البيان من حير عندي ®الخرس _ت آيصا — حاتم أبو وتال 
اه..العاهرال من حير الخصور أن كما 

رواهالذي السي. حديش وافق فلقد حاتم، أبو صدق قالت،: 
حيرافليقل الأحر، واليوم باق يؤمن كان *ومن وفيه: ه، هربرة أبو 
عليهمتفق لصمت٠ أو 

قالوهب بن اممه عبد ررأن ت نده بالأصبهائي القاسم أبو روى ولقد 
تحملنلا اممه، عد يا ت لي فال أنس بن مالك إن عمرت بن ليوسف 

بدينك٠٠تلعبن فلا شيء، من به لاعبا كنث وما ظهرك، على الناس 
كنايةظهرك٠٠ على الناس تحملن ءلأ ت بقوله ظه مالك ومراد ت قلت 

فإنإضلالهم؛ في سبب هو مما نه يبما وذنوبهم الناس آثام تحمل عن 
صحيحهفي لم مروى لما ير؛ يغير للأوزار وحملا حهلوره ذللئ، في 
كسج،يعدم، يها فثمل سيئه، سه الإسلام في سى اس ت فال البي. أن 

لنقلوفي ، نيءارأوزارهم من ولاينقص بها، عمل وزرمن مثل عليه 
أنالصحيحين وفي الخدث. ضلالة...٠٠ إلى دعا *من أيصا _ لم لم

(.YXY»_)الفضلاء ونزئ الخلاء روضة انظر: )١( 

انمددالماضصراأأ(•اظر:)٢< 
كتابلم، مصحيح ٦(؛ •  ١٨)رقم ( )٦٣باب الأدب، كتاب البخاري، صحيح )٣( 

(.٤٧)رنم ( ١٩)باب الإيمان، 
السنةشرح ني تحوما اللألكائي وروى )اإلأ'^.(إ المحجة بيان في الحجة انظر؛ )٤( 

(.١٠١٧)رنم ( U-o/Y)لم مصمح انظر: )٥( 



—٢٢—— ١١والخطبة الخطيب فقه في الشامل 

ب؛بمل م اس ض ص دالا قل ص م >u لأل: الض. 
٠٠من من أوو لأنه  أنه جابر حديث من داود أبي وعند ،، ^ ٠٣١

أفاهءرى.نن على إثبمه لكن علم بغير له أض »_ يال: اطه. رسول 
رالأت بقوله وصيته ^ ١٤٤مالك الإمام بض وغيرها الأدلة هذه من 

تعالىاض رحمه القيم ابن الإمام أحس ولقد ظهرك*. على الناس تحملن 

الأزمانر'آ،عش فيها نوى قد كم نوم يجبك نئحغ يزل 'احدد 
حطته،فى الهلمج يحن وأن بحانه، الله يتقي أن الخهلب—ا فعلى 

جمهورفيها ينتظر التي العامة والأحا-ارثا النوازل حهلب في سئما لا 
النوازلبعض صعوبة عن فضلا ؤيرددونه، الخعلباء يقوله ما الناس 

الفتنمن بعضها يكون ند بل معظمها، أيعاد وصرح وعدم واشتباكها، 
الماسي،من حيرا والقاعد الساعي، من حيرا فيها الماسي يكون التي، 

استطاع،إن الحق يقول أن الخهليب فعلى المتحد>>؛،. س حيرا والساكت 
الوازل_، مثل في تدخل من لأن الباطل؛ يقولن ولا فليممتؤ، ؤإلأ 

بقوله!ئه اليض حاتم أبد قال فيما وغ ثم سقهله، كثر ربما الغامقة 
التخلسفي له حيلة لا ورطة في فيهلكه غيره، تعدى ربما قعل راوال

إذاالقول وكلي به، قطع U يلثم ولا جرحه بمدمل لا اللسان لأن منها؛ 
حيلةبعد إلا نخرج ي ولم طويلة، مدة بعل إلا يننع لم القل--، إلى وصل 

فالواجب،به. إلا يهان ولا بلسانه، إلا يكرم لا من الناس ومن ثدييه، 
،.اه.٤١٠٠نهان؛ممن يكون ألا الحافل على 

رقم\( r'T/Tسلم)صحيح (؛ ٣٣٣٥رنم)الأنبياء أحادبن، الخاري، صحيح )١( 
(١٦٧٧.)

(.٣٦٥٧رنم)( ٦٦)؛/داود أيي سن )٢( 
(.yTA/y)الثقرى عيي ابن الشيح بشرح الشاب• •الكاب الرنة )٣( 
(.٥٦ص)العقلاء رومحة انظر؛ )٤( 



هالخ^دهالض^داض فقه ق، الشامات  ٢٢٠١١

=؛حشؤ=^=^=^^=د=ع==ت
العدلهو الخطبة في الأصل أن I سبق ما خلال من لنا يتبين إدا 

ذلكالخطيب نطع بلم فإن للمواب، الناس ودلالة الحق ونول 
فيماحوصه عدم ؤإن خير، سكوته فإن حصرها؛ يصعب كثيرة لأسباب 

يعتريهالذي الحق أو Jالخهلأ، التحدث من له أنفع فيه العدل يمكن لا 
حاتمأبو قال كما وذلك الخطيب. بها يشعر لا جهة من باطل 

ردعلى وهو يندم، لم يقل لم ؤإن ندم، ربما قال إذا لأنه ١١! ^ تي الب
لمؤإن ملكته، بها تكلم إذا والكلمة نال، ما رد على منه أقدر يقل لم ما 

صرته،ربما رفعت هي إن بالكلمة يتكلم ممن والحجب، ملكها، بها يتكلم 
.اه.* ا يممن،؟ لا كيف تمره لم ترغ لم ؤإن 

قال:حنن البغدادي زنجي ابن أحن ولقد 
أبمئفالضث، ث!لمغ ئ، }٢ ئا:ل أنم، I^؛U حي ان كئ 
الثمكئذاك مل من توي :>ءز ٢ ت:ش من وأ يد فلا 

فيمنها عة تأحزاء، عثرة العافئة  ١١نال: من افه ورحم 
اه.التكوُت،«ل^.

بعده:من الخطب، وحال ه الني حطب، يصم، القيم ابن .  ١٩
حطهفي نهجه. بين فيه يوازن جدا حمل كلام ه القيم لابن 

ونهجهطريقه على والسير ايباعه. من الخهلبب، عليه يسير أن يبغي وما 
—سبيله غير وسلوك عنه البعل. في ثمر وكل هديه، اتباع في حير كل ذ إ- 

أيصا،القيم ابن عصر وفي ذللث، بعد خطهم في الناس أحدث ما وبين 
ظه:فقال 

منالإيمان، لأصول تقرير هي إنما خهلبه. كانت، ٠روكازللثح 
وماوالنار، الجنة وذكر ولقائه، ورسله، وكتبه، وملائكه، بالله، الإيمان 

السابقالمصدر انظرت )٢( ص)ه؛(. العقلاء ررنحة انظر: 



—"١١٢٢لى^لبت وا الخطيب ضئ الشامل 
1 ٩٥=^^=ت======ك====^=====^^اا  1:

فيملأمعميته، وأهل لأعدائه أعد وما طاعته، وأهل لأوليائه النه أعد 
كخطبلا وأيامه، بالله ومعرفة وتوحيدا، ايمانا حطبته من القلوب 

الحياةعلى الثوح دهم، الخلاثمح، بين مثتركة أمورا تفيد إنما التي غيرْ 
باض،إيمانا الةاوِ_، في يحصل لا أمر هدا فإن بالموت، والتخويف 

بعثاولا بأيامه، تدكيتا ولا به، حاصة محرفة ولا له، توحيدا ولا 
يستفيدواولم السامعون فيخرج لقائه، إلى والشوق محبته على للنفوس 

فياأجامهما التراب ؤيبلي أموالهم، م وتقيموتون أنهم غير فائدة، 
نافروعلم ومعرفة توحيد وأي إ ؟ بهذا حمل إبمان أي شعري ليت 

إ،؟ ؛،؛،ل حمل 

ببيانكفيلة وحدها أصحابه، وحطج، . النبي حطجج تأمل ونى 
الكليةالإيمان وأصول حلاله، جل الرب صفايث، وذكر والتوحيد، الهدى 

التيوأيامه حلقه، إلى تحببه التي تعالى آلائه وذكر اش، إلى والدعوة 
منفيدكرون إليه، بمجبهم الذي ونكرم بذكرْ والأمر بأسه، من تخوفهم 

طاعنهمن ويأمرون حلقه، إلى يحببه ما وأسمائه وصفاته اف عفلمة 
نموأحبهم، أحبوه وقد السامعون فينصرف إليه، بمصهم ما وذكره وشكره 

منتقام رسوما والأوامر الثرائعر وصارت البؤة، نور وحفي العهد، طال 

فيالتزمي حاو_، س يحقر أنه - رهلة لأول - هظ القيم ابن كلام من العض يفهم ند )١( 
المن على بمب ظه هو ؤإنما بصحيح، ليس وهدا بالموت، والتخوف الدنيا 

وماالدنيا في الانغماس خهلورة من بمقاصدهما التخريق وهدا التزهيد هدا يربطون 
الناسبتدكير الموت وكيلك ، أرصه في الد توحيد ؤإتامت الاخرْ مصالح من يفوته 

اشأعده مما ذلك وغير نار، أو حنة مجن سيلقول وما بعده، مجن وحالهم بحسابهم 
مجاب تع ونل ؛؛؛،_-، القيم ابن مراد هو هدا للكافرين• أعد وما المؤُسن لعباده 
وللشيخ. الجويتي المعالي أبو تباله ومن ظه تيمية ابن الإسلام شيح شيخه إليه ذهب 

مجحثفي مفصلا كله ذلك إلى انظر المعنى. هذا حول جيد كلام إبراهيم ثن محمد 
رنمالخطبة( م ينحرنها الدنيا من التحذير مجرد يكفي لا العلم: أمل بمص )نول 

النحاب.هدا س ص)أا<ا( ، ٤٩



ثأأشأ!ئ
والخطبةالخطيب فقه في الشامل 

نينوهابما ونيوها صررها، فاعطوها ومقاصدها، حقائقها مراعاة غير 
وأ-خلوابها، الإحلال ينبغي لا سننا والأوصاع الرسوم فجعلوا به، 

والقمريالتجع الخطب فرصعوا بها، الإحلال يسغي لا التي ;المقاصد 
المفصودوفات منها، القالون حفل - عدم بل - فنقص الديع، وعلم 

;هااالا،.اه.

فىالخطب ماهثة يوضحون ومفكروه وعلماوه العصر دعاة بعض -  ٢٠
الخهلب؟في والضعف اكرا-؛ع حديث، ومتى الأول الصدر 
^١منهاجا اطه وهبهم ممن هقفآ الماسمي الدين حمال الشيخ كان 

فالفمد وأحوالهم، وحهلبهم لمين الماحي معليه تكون أن يجب لما 
ذلكأعقب وما الأول الصدر في الخهو_، سن المقارنة في عفليما كلاما 

مماالخهلباء، من كثير لدى الجمعة حطبة حق في وقصور إهمال من 
وبينالأول المدر في السلف عليه كان ما ;ين الواصحة ;المقارنة أودى 

تهقفد فقال س، المثي منة عن والمعد الانفتاح عصور من بعدهم ما 
الأسى.والمقام المالية المكانة لها الأول المدر في الخطب، »كانتإ 

ينتهونكانوا الشعر. في يمتخرون كما الخرب سن المناحرة موصؤع كانتا 
وأدئهاأرثها العاني ومن وأحلاها، وأفلرفها أءل.;ها الألفاخل جواهر من 

لتزدادتعالى اطه كتاب من آياتر يممنونها فكانوا ذللث، ومع وأغلاها، 
القرآنمن آية فيها ليس حهلبة على لمعاب، إنه حتى آ وطلأوةل حلاوة 

الكر.مص.

؛(.Yr)\/انماد زاد انظر: )١( 
X\r\/T)الهاة . وغناروما اى طلارأ: )٢( 
الخطبة،لي القرآن من آوا>ت، أو آية ذكر ؛وحوم، قال العالم أهل بعض إن بل ت للت، )٣( 

حطبة)أركان بعنوان تقل ممثحت، في ذكره سيأتي كما أركانها، من ذللا، وعد 
ص)هخا(ا ٤٨برقم العلم( أعل عند الجمعة 



ليطبةوا لمملمب ا فقه فى ايشايل 
!ا: ٩٧ا! :

بما\مؤا فإن ؛ شبابها ، عشوازأ الراشدين الخلفاء زمن بلغت 
التفتنفي الخوض على أعانهم الأساليب أبلع من عليه اشتمل 

قامإذا الخطيب كان الأفئدة. بمغناطسها الجاذبة الإرشادات دائرة في 
بمرهفاتلُا،يملك لا ما المواعفل بمرصعات ومالك الألباب سحر ما لأمر 

وبزبلالفتن، كن محنتفرق، من بين نولف والرماح• الوف 
بقوةأراد إن ؤشلدهم ، شاء إن يقيمهم المنازعات، ؤيقهير المخاصمات، 

,تأثيره وشدة اقتداره 

بيدكانت، نبل الخهلمة إن الخف،؟: في الانحطاؤو حدُث، مض 
يخطب،كان احتراس. موصع وكانتا العظام، والرؤساء الراشدين الخلناء 

،ئناةل أو مخم.رةأ؛، أو عقا ؛يالْ أحدا النكاح( حطة )إلا قائما الخطست، 
وتولىوعم، الترف، وامتولي المروانية الدولة جاءت فلما ذلك،، غير أو 

-وأسماه - يخطب، بدأ مروان بن المللئ، عبد بن الوليل■ المملكة كرمي 
أحدتهذا ومن الجليل! الموقف، بهذا واستهانة منه ترفنا حالنا؛ 
أئمةمن أحاد حعلي.با أحر فكان والتلاشي، الاصمحلأل، في الخ3لاية 
وتركالعباسية، الدولة حالفاء من الرشيد هارون بن المأمون الإسلام 
فصارتلغيرهم؛ - الأمور من كغيرها - أمرها ووكلوا الخطابة، الملوك 
ماأناس تولاها التجلة، يعد الاستهانة وموضع الرفعة، بعد القدر منحطه 
حتىالمطثة، لأتهم بجها منها المقصود دروا وما قدرها، ص قدروها 

ص)غهأ(.الصحاح مختار أوله. القيء; غتموان )١( 
)م،(.مائة؛ العرب، لسان أوله. شيء؛ كل ماب، ، ٢١

مرهفوصيف منمق ومهم مرمف، نهو رئمته، أي؛ صيغي؛ أرهث مرساات،؛ )٣( 
العرب،ان يحواتب. رقت أي ومنعن_،، مرموق نهو وارمض ر٠غتبم ونل. ورمق، 

)رهف،(.مادة 
ونحوها.عصا من فأمكه يده الإنسان اختمر  ١٠وكل كالسوط، المحمرة مخصرة؛ )٤( 

)خصر(.مائة الصحاح، 
)أ/س(.المحط القاموس الرمح. اكاة؛ )٥( 



والخطبةالخطيب فقه فى الشاض :ا|حدإأ:

الزمانيسندشه يما وتغييرها الخطبة عن أحدهم خاطبت لو إنلثح 
وأنغيها، عن تتزحزح أن لأن ا للنفوس يمكن لا بقوله! إلا أحائك ما 

العليباض إلا قوه ولا حول فلا الرسوم! قبيل من هي الأن الخطب 
العظيم.

والإقعادوالتدمير الإماتة محموم ينفث منبر كل ببغاء اليوم ترى قانت 
ولمنتموت، وأث الدنيا تقتني لألمن ت نوله بمثل متمكا ، ل العمل عن 

سيدقول عن غافلا الأمة، أمات مما  ١٠.بيوت, والمشابر العلياء تبني 
تموتكأنلث، لآحرتك واعمل أبدا، تعيس كأتالث، لدنياك ءاعمل الزاهدين: 
ة؛محلم.القامحمي كلام انتهى غدالأ^. 

الض.مراعاة من ^ القيم ابن ذكره ما ذللث، من وأوضح ئلته: 
تنؤعث، حإليه يحتاجونه ما يبين كان حيث حهلثته، في الحال لمقتضى 

تقتضيهبما ومت، كل في وخهلّت، ااوكان. هءزفب: قال ففد الأحوال، 
يأمرهملاوكان. أحر: موضع في وقال ومملحتهم،ا. المخاؤلبين حاجة 

كل.بلفظة فأتى منبرا كل اسناء ثاوت حبنما سما لا واضحة، مبالغة هوا وصفه يي )١( 
التيالبلاد في محيما لا الخصوص به أؤيد الذ>ي العموم باب من لمله أنول؛ ولكن 
علىذكرْ ما تعميم هدا من يلزم ولا ذكر بما مليثة كانت، فقد القامحمي، فيها عاش 
•أعلم والته الملمين. بقاع جمع 

(٢٨٦)ا/الحديث،غريب، في فتيبة ابن أحرج وند مرلوعا، اللفغد بهيا عله أنف لم )٢( 
نعيشكانلث، لدنيالث. •احرث، فال؛ انه ه العاص عمروبن بن افه عبئ ديث، حص 

غداه.نمومحت، كأنلث، لآحردلث٠ واعمل أبدا، 
الدينهذا »إن وأوله: حديث، من ( D١٩/الكبرى المن في البيهقي مرفوعا وأحرجه 

منحدر احذر أو أبدا، يموت، لن أنه يظن امرئ عمل فاعمل . .يرفق.فيه فأوغل ئ؛ن 
ومرسلا،موصولا، محترفي من الحد-يثإ هذا روي اليهقي• تال غدا٠. يموتؤ أن يخشى 

إنحافانغلر؛ إرساله. اكاريح في البخاري ورجح اضطراب، وفيه وموقوئا، ومرفوعا 
لدنياك«اءمل حديث،: الأuني: قال ٤(. ١ )ه/ الدين طوم إحياء بنرح المشن الادة 
المتأحرة.الأزمنة في نة الألعلى اشتهر ؤإن مرفوعا له أصل لا أبدا•: تعيش كآنلث، 

)٨(.رقم ٢( ٠ إ  ١١الضعيفة لة اليالمتهدمة، البيهقي رواية وضعف، 
(وu؛علu.٦٧ص)الماحي إصلاح انظر: )٣( 



لخطبةوا لخطيب ا فقه فى مل لشا ا
اوإثد[ا؛

الصدقةأمرهم وحاجة فاقة ذا متهم رأى فإذا حطبته، في الحال بمقتمى 
اه..١، عليها*ل وحمهم 

للخعلبوصمه كان فقد رصا رثيد محمد الشيخ وأما 
هدانص ؤإليك إليه• ورد وال لجواب على مبنيا العصريين والخهلباء 

وجوابه.الوال 

الالذي الخهليبا ذنوب هي كم I رما رشيد محمد الشيخ مثل 
ومحيئوالتقاليد والخرافات والموت والكل بالعجز إلا الناس يأمر 

العادات؟

الوذنوبه الفتنة، حهلباء ثر الخعلسب ررهدا قاتلان الشيخ فأجاب 
وهويحمى وأش الأمة، في الضار تأثيرها إحماء أمكن إذا إلا تحمى، 

هؤلاءميتات فمن والحساب؟! بالعد تعرف، لا التي المعنوية الأمور من 
دينهافي وصعقها فقرها علل من علة كانوا أن الأمة في وآفاتهم الخلياء 

منلمين المعلى أصر فهم أيديها، من ممالكها وصاع ودنياها، 
الهلمب،كمثل ومثالهم ،، الكافريزلالضلال دعاه وس المحاربين، الأعداء 
الولكن سيئاتهم؛التفصيل، شرح محل هدا ولس العليل• يقتل الجاهل 

أبناءأن وهي قبل، من تكن لم حادثة منها، ميتة على التنبه من بد 
وميامتها،الأمم أحوال وعرفوا العصرية، العلوم تعلموا الذين الملمين 

الإسلاميةالأداب حقيقة على يقفوا ولم وعزتها، ما.نيتها في آدابها وتأثير 
ينهلقونالخهلثاء هؤلاء أن يتوهمون الد.ينية، الأصول من ذللثه غير ولا 

الحكممن الدين به جاء ما لماب للناس ؤيبينون القرآن، يل-ان 

(.٤٢٨اوعاد)>/أ،ارا، زاد اظر: )ا(

لكنتؤإن ومي الخطاء. في ظ،؛ يشتد محمد الشيح 'مارات نوة القادئ يلحظ نل■  ٢٢١
الأننا مع عموم. ني ملمونا للحياء واقعا يحكي انه إلا رجارحة، نامية عبارات 

منةعلى هم من الخطباء من عصره في لكن إذ الألفاظ؛ ني التعميم على معه نتفق 
الم،.فيضم-ث■



~ y لخطبةوا لخطيب ا فقه في مل لشا ا
-عا

فييوردون وما يقولون ما العلماء يإجازة ذك على وستدنين والأحكام، 
منبه يرصعونه وما واهية، أو موصومة كانت ؤإن الأحاديث من كلامهم 
أئىولكن ناهية، به يأمرون وعما آمرة، عنه ينهون بما كانت، ؤإن الآياُت، 
يرنفعلى يملل لم كان إدا السمين، من انمث، يميز أن المسكين للسامع 
منينفر جرم ملأ السريف،؛ الحديث، علم يفرأ ولم ، القديم الكلام 
كانؤإذا منه، أهدى البشر ، معارفأن المعتمد له، الكاره نفور الدين 
يتحرىمن المملين من وأءرف١ الجمعة. صلاة من ينفر فإنه بدينه، عاريا 

الإمامالأستاذ وحدثني حهلبته، من الخهلستإ فراغ بعد المجد يدخل أن 
كثيركان الخمرية الخلوم في النابغين من رحلا أن I تعالى افّ رحمه 

الأستاذيه زال فما وفروعه، أصول لبعض والإنكار الدين، في الخوض 
الجامعفي الجمعة بملأة فثلءأ يصلي، بأن وأقنعه شبهاته أزال حتى 

هداإن ت وقال فنقر، عنها، المؤول الخهلمب، من حهلبة مع فالأزهر، 
الخهلا؛ة،هده سماع إلى بعائد أنا وما البشر، أمر به يملح لا شيء 

الخلابة.من عبده محمالأ لالثأخ بما انخداعا 

ونوابهم،حلفائه ومقام ق^، النم، مقام هو الخهلابة مقام ؤإن هذا 
بهيعهد فصار مصر، في سئما لا انممر هذ.ا في المقام هدا أهين وقد 

نفلرفي الخهلاية لأن القوس؛ في احتراما وأقلهم الناس أجهل إلى كثيرا 
فتلقىورقة، من محففل بعبارة تؤدى رسيمة، وفليفة هنا الأوقاف، ديوان 

رحل،أى بها يقوم المسجان ككني الصحيفة، في تقرأ أو المنبر، على 

إنقولهم عن ناشئ الخلاف وهذ.ا يالقديم اش كلام تسمية جواز قي السنة أهل امحلفج )١( 
لففلإطلاق العالم أهل بض عر أثأئل U نمن الاحاد. حادث اكوع نديم اش كلام 

إطلاقهايجوز هل والجماعة السنة أهل ين فيها الخلاف -؛ترى القديم لفثلة إذ القديم 
نةالأهل اتفاق مع ألة المط. بموضع هو ا هن• وليس لا؟ أو اش صفامت، على 

أعلم.واض الاحاد. حادث الؤع قاويم الد كلام أن على والجماعة 
.الإمام، لأمناذ ؛٠١ يالقيه فهو عيده، محمل شيحه ينمي )٢( 



——٢٢•—٠١والخطبة الحطيب فقه في الشاض 

أنلخليب في الديوان فهت؛ الرزق. بها ينال حرفة طلابها نظر وفي 
عنمنها يزيد ما فيوصع الأوقاف، أموال لتتوفر الأجرة فليل يكون 

اجتهدوقد البنك، حزائن أو خزائنه في الملمبن تفيد لا التي النفقات 
بجعلالإسلامي الركن هذا إحياء ني تعالى اض رحمه الإمام الأستاذ 
مدةمثروعه طريق في السياسة فوقفت الأعلام، بالعالماء خاصة الخلهاية 

اه.. موته® بعد فيشل تتنحى، ولعلها حياته، 

يشاهدهاكان والتي العصر هدا خف، عن - آخر موضع في لمال 
خطبةذكرني خعليبا أر ُرولم -• عصرْ في الإسلامية البلاد من كثير في 

علىالعرب تحريض لي مثل عرافي سيد زارني، واحدة• مرة إلا الني. 
منوالنجدة الحمية كوامن وتثير القلوب، لها تفعلهرب بخهلبة القتال 

اه.،.النفوس٠١٢نرارات، 
فينال مما فكان الخف،، من حطبة عن مغل آخر موضع وفي 

الجامعة،الماجد في الخطابة إصلاح يجبا ٠٠السؤال! هذا عن الجواب 
قبلكتبت، وفد للهمم، المميتة بالأباطيل المحشوة الخلب تللث، وترك 
الشرعية()الحكمة كتابي أودعته الخلهابة فى طويلا فصلا )المنار( إنشاء 
محنفيها وما المألوفة، الخيمة الخيج تللئ، أجيز أن مني ينتظرون فهل 

اه.. ، ٣١٠إ الموصوعة؟ الأحاديث، 

الجمعةخهلباء من مع ن ما كثيرا *إننا آخر• موضع مي ومال 
منصدرى يضيق صار حتى والمحرقة، والموضوعة الضعيفة الأحاديث، 

فمنأتنايها، في أو الأولى الخملبة نبل الجمعة لصلاة المجد دخول 
فييحار مونحؤع أنه يعلم نولا . الله رسول إلى يعزو الخعلهيسا سمع 
علىأنكر ؤإذا آثما، يكون المنكر هذا على مكت، إذا لأنه أمره؛ 

•انمدراّض)ها/هأ( اظءّ:)٢( (. ٦٧١)A/النار سلة انظر: )١( 
انس)ماا/ياأ(.المدر انثر: )٣( 



LaLuJi ، ّالخمفافقه ف

=الئظلا===^^=^^========
الأوقافمدير على والواجب العامة. على الفتنة يخاف جهرا الخطيب 

أوالأحاديث، هذه على المشتملة الدواؤين بهدم الخطابة من الخطباء مغ 
والخرافاتالمنكرات من حالية نمها الخطب كاث إذا أحاديثها تخرج 

اه.فيها«رآ،.ذلك أكثر وئ والأباطيل، 
ونقلناهنلناه فيما نظره أمعن رامن ت رصا رشيد محمد الشخ قال ثم 

العصورفى - وكبراءها سادتها _ أن كيف الإسلامية الأمة لحال يأسف 
فيوامتدرجوها أبنائها، وتربية شؤونها إدارة فى أساؤوا المتأحرة 
النعرةوفقدت الحرية، روح منها نزعت، حتى والاستحياء الاستكانة 

الحوزةبحفغل المبالاة وعدم والخمول الضعف، ذلك محل وحل والحمية، 
الحقيقة٠١وحماية 

المقدمينحطء_، ميزات عن تحدث فمد زمرة أبو مأءمد الشيح وأما 
الخهلباإليه وصلتإ ما يذكر أحذ يم القاسمي، الدين حمال ذكر ما بنحو 
لكثرةوالإغراق؛ المبالغة ررفيها نالا مما فكان العصور، تلك يحد 

الصدقصوت يكون الأمور ^ه فإن والمدح؛ والملق والخداع النفاق، 
الكذُبج،أبواب من ترد والغلو والمبالغة عالتا، الكذب وصوت حافتا، 

جعلالخلفاء مدح في الخهلباء تسابق أن إلى هذا الصراحة، تختفي حبثإ 
فبلبق النمسبج إلى ليصلوا فيها؛ والغوص المعاني، في يجتهد كلأ 

فيالأمة جمهرة كانت، وقد الإغراق. إلى حتنا يدفعهم وذللث، غيرهم، 
العبارات،مرامي يفقهون ؤيفعدها، البلح القول يقيمها ممن الدولة صدر 

حالتافلما القول، على للخهلباء ثح حالهم من فكان الكلام، ومرامي 
منولا الاستماع، يحن من القوم من يكن لم العجمة، وغلثت، الحال، 

غيرهمؤإنابة الخهلابة عن الخلفاء قعود أن كما البيان، يجيد من الخطباء 
الخهنايةالناس؛مواقف، استهانة في سببا كانت، بالماس الصلاة في منابهم 

)\</A؛T(.المير انظر: )٢( ؛(. Al/Yn)المار مجالا انظر: 



تخطبةوا الخطيب فقه في الشامل 
:ااّا«ااا:

نحوفد ثبع، لملوكهم والناس لأمرائهم، ومحاكاه لخلفاثمم، تقليدا 
وJهللاله، احترامهم وقاله بالخطيب، استهانتهم JالخهلاJة الناس امتهانه 
اه.القولاالا،.في الرغبة صعقت 

عندالخطب قوة حول حيد كلام فله الططاوي، عالي الشيخ وأما 
المتأحرينحطب عالي عرج ثم حطبهم، به امنازلت، وما المتقدمين، 

هذهعشر كان ررلو ت قال مما فكان والتراجع، بالفعمج إياها واصما 
بهالصنعت المنقلة، العاملة الجماعات من حماية أيدي في المنابر 

هللرسول كان ا شيئا؟ بها نصع لا أيدينا في وهي بالنا فما العجاب،. 
علىيه وترك العالم، واستجاب الدنيا، فلنت، منه دعا واحد، منبر 

مبثوثةمنبر ألم، مائة اليوم وءن.لنا الأرض، تاؤخ عرفه أثر أعظم الأرض 
جهداستنفد منقومر، مجزحرف كلها المغرب، وآخر أندونبيا آخر بثن هما 

تحملوالإذاعات، المكبرات وفيها الفن، أهل وعثفرية العمارة، أهل 
لهانرى ولا الملايين، خطباوها فثنمع الأرض، آفاق إلى منها الموت 

سشت،من سألت، ولو • • • نهقة في عملا ولا إصلاح، في أثرا ذلل—، مع 
.عيوبها س طرقا منه لمعت، الخطب،، هذه عن لملين اس 

الخهلبةلتزيد حتى الإسهاب، وهذا التهلويل، هذا عيوبها! فمن 
وتعلويلالخعلبة، تقصير المنة أن ْع ساعة، نمق، على أحيائا الواحدة 
..الصلاة.

نجدبل معين، واحد موضع للخعلمة ليس أنه ت عيوبها دمن 
شيء.كل في الواحدة الخطبة في يخوض الخعلببإ 

أنيحاول يخطب،( من بعض )أعني الخهلمب، أن عيوبها! ومن 
عقولهم،قدر على الناس يخاطب، فلا واحدة، بخطبة كلها الدنيا يملح 

بسر.يصرف ( ٣٤١، ٣٤٠ص)\ا'م، الخطاة انفز: 



والعطيةالغطيب فقه فى اثشامل 

الصلاحطريق في بهم بتر ولا أحوالهم، مقتضى على يكلمهم ولا 
فيالثلمرة أن ْع واحدة، بففزة الكمال يبالغوا أن يريد بل حهلوة، حهلوة 

محال!عالمالنا رأى 
الوتعاد، تردد ألفاخل معينة، )كاليثان،( صارت أنها عيوبها; رمن 

المنةأصل في تختلف لا الثانية الخطبة أن مع الثانية، الخهلبة في صيما 
والترضيالإبراهيمية، الصلاة من فيها الخعلباء يلتزمه وما الأولى، عن 
.. لف. المن أحل- يلتزمه لم والتابعين؛أسمائهم، الخاإفاء عن 

اللفغل،في التشدق وهذا ١لإلقاء، في ١لتكلم، هازا عيوبها! ومن 
تكلم،لا طبيعنا كان ما الإلقاء وحير الغريبة. لهجة الوهده 

•وذمهم فين المتثل. كره قل- والرصول. فيه، 
يقومأنه ينسى الخليبط أن أيامنا: ني الخف، عيوب، أعظم ومن 

الاهحكم يبين أن عليه وأن الثميع، بلسان ؤيتكلم ، اطهرسول مق-ام 
الوحا-ه، اض رصا على ؤيحرص ذهنه، وحعلرات هو آراءه لا ففعل، 
إلىوميلة الخهلبة يجعل ولا أحل-، إلى يتزلف فلا الناس، رصا على 

١أهلها عند للقبول وسبتا الل-نيا، 
ولامحققة، غير بأحكام يأتكب من الخعلباء من أن عيوبها: ومن 

ر-لوبها، النام، ؤيأمر المنر، على بها ينفي العلم، أهل عند مسلمة 
الخلافيانوترك العامة، بها فأمر عليها المتفق ائل المعلى اقتصر 

أحسن.لكان العالماء لمجالس 
الضعيفةأو الموصومة، يأتي؛الأحاديث، من كثير( )وهدا ومنهم 

حتىاممه. رسول إلى حديثا نل- يأن لأحد يجوز لا أنه مع المتروكة، 
أهممن فإنه هن.ا، إلى الخهلساء فليتنبه . . صحته.من يتويق 

.اه.المهمات" 

ما-ئ.وما ص)'اآا( إملأب صول انظر: 



———ؤ١١اثخطيب فقه في الشامل 

تالصحيفة من والقراءة الارتجال بين الخهلية -  ٢١
الإسلامبعد ثم ومن الإسلام نل العرب عد الخلة في الأصل 

منمهرة وما الارتجال، بعلريق تكون إنما حاك، قال قريبة قرون إلى 
هتحاس وابن طالب أبي بن وعلي ساعية، بن كمي - منهم اشتهر 

إلا— وغيرهم وار ومحيان المنابر(، مسته )الذي مروان بن الللث، وعبد 
ارتجالا.يخهلبون كانوا إنما وغيرهم أولئلئ، كل الباب. هن.ا من 

وهوالخطابة، في الأكمل هو الارتجال أن فيه شالث، لا ومما 
إلىالجملة في الخهليب وحاجة والقدرة. المالكة علامة وهو أصلها، 

المنانألزم من عليه القدرة إذ انه، امتحفي شك لا أمر الارتجال 
اسصرة،البديهة إلى أحيانا لحاجته إلا ذاك وما الماجح، للخيب، 
لهأعد قد ياكن لم فيما الأمر واقع عليه يفرصه الذي المريع، والخاؤلر 

تفقال مرة، يخطب، كان المنصور جعفر أبا أن ت روي وقد قبل. من 
ااّمعاجعفرت أبو فقال به. ذكرئنا من اذكرك I رجل فقال اممه*، اراتقوا 
اْ،وأنبه أذكر أن باممه وأعوذ به، وذكر اممه عن فهم لمن منا ّ

أنت،؟وما المهتدين، من أنا وما إدا ضلملن لقد ؛الإثم، العزة فتأحذني 
قامليقال ولكن بها، أردمت، اممه ما واممه ت فقال الرجل، إلى والتفت، 

أيهاركم ١jأناوأنا القوبة، كانت، لو بها وأهون فصبر، فعوق_إ فقال، 
إلىرجع نم نبت.ت،اا، وفينا نزلت، علينا الموعنلة فان ، أختها الماس 
ه.ا ،.الخطةأ س موصعه 

يأتيأن امتهناع الارتجال على قدر حينما المنصور هو فها تلت،! 
تحدلألها الورق،؛ من الخهلا؛ة بخلاف المكتج. الكلام من النؤع بهذا 
علىيدل ما فيها يكن فلم أنملة؛ قيد الخليبح عنها يزل ولا قبل، من 

عهدإلى العام، س نوعا يجعلها العلم أهل بعض إن ز الأنية، الملكة 

ص)ماأاالخناة انفر: 



والحطبةالخطيب فقه فى الشامل أر ١ ٠ ٦ ؤ

كبارجماعة عضو محفوظ علي الشيخ ذلك ذكر كما ٠ بالجميد لبس 
ه. ١٣٦١سة والمتوفى بالأزهر، العلماء 

ماررأما ت حاصاله ما الأيتاواع،ا مضار قي ررالأيدلع ت كتايه في قال فقد 
بكممهالتمسح من المنبر على من الخليب نزول حين العامة بحض من يقع 

المنبرح١ني على تنصب التي اليارق وكدللثا له، أصل لا فمما وظهره، 
لأنهالبيارق؛ بهذه يستتر الخهلباء وبعض بابه، على بل تالتي والستارة 

نفوسفي الخهلبة أثر يضح و؛دللث، الورق، في الخهلثة يقرأ حفظه لسوء 
،.اه.السامعينءار 

اللغةصعقت، فقد احتلمت،، قد العصر هذا فى الأمور أن بيد قلتان 
كثيرفى الخي، فى الارتجال على الاعتياد وقل الماس، من كثير لدى 

منهمكثير قمار ذللئ،، في الخهلباء أعراف، احتلمت، حتى الأصقاع، من 
القدرة.عدم ؛اب، س أو منهم، رغبة إما يرتجلون لا 

بالقراءةالخهلبة أم الارتجال أقفل؟ أيهما I يسأل أن لسائل ولكن 
الورق،؟من 

.النبي فعل هو الارتجال أن في ثلث، لا أنه هو ت فالجواي، 
أنهأم للتعبد هذا . فعله هل ولكن بحدهم. من حاء وس ه، وحلفائه 

جبلمحا؟فعل 

قدولكن . أئئاكان لأنه. جبلي؛ فعل أنه لي: يفلهر الذي 
معيرتجلون كانوا يعفهم إن حبنا ها، المحابة فعل هذا على يثكل 
٠والكتابة بالهراءة علمهم 

تالمسألة ش ينظر أن ينبغي ت أقول أن هنا الناسج، من ولمل 
مخارجيجيد بحيحإ الارتجال، ملكه لديه ممن الخهليج، كان فإن 

؛»_)UUالابتداع مضار ي الإيداع انثلرت 



—ؤأأ-ي—١ والخطبة الخطيب فقه في الشامل 

وألاالمكرر، والكلام والتاكم اللحن من حاليه إعرابها ْع الحروف 
هناالارتجال فإن والخطبة، الخمليب هيبة تفقد بحيث ^؛^١ عليه يرئج 
وص•أذل 

نقنا،أكنر بالورق الخطابة فان ذلك، غير الأمر كان إن وأما 
ولعليلحن• أو يزل أو يني أو الموصؤع عن الخطيب يخرج لا بحيث 
الموفق.وافه وابمع. ذلك في الأمر 

يحنلا ولمن ت عميل وابن المعالي أبو ئال ت مفلح ابن مال 
يحنلا لمن الصلاة في كالمراءة قال; صحيفة. من قراءيها الخطبة 
فيبالهراءة بأس لا الميم، أن وسبق قال. كذا المصحف،. في القراءة 

لأنمثله؛ هنا فيتوجه الحففل، من كالئراءة حمِاعةت فال ٠ المصحف،
،.اه.كالقراءةر شرمحل الخطة 

TT  - الجمعة:في الخهليب لباس
يومالثياب في والتجمل التهليب، استحباب في كثيرة أحاديث، ورديت، 

ما! نلكافمن والمأموم. الإمام فيها يدحل عامة أحاديث، وهي الجمعة، 
يقولاطه رسول سمع أنه )جهتع سلام بن افه عبد عن ماجه ابن رواْ 
الجمعة،ليوم ثوبين اشترى لو أحدكم على أما ت الجمعة يوم المنبر على 

.، مهنته١١ر ثوب محوي 
وهو، أيصا للخهليسؤ ذللثط استحباب، على يدل حاص وهناك 

بنعمر أن ها عمر بن اطه عبد عن صحيحه في البخاري رواْ ما 
اطه،رسول يا فقال! المجد، باب عند سيراء حله رأى ظئء الخهلاب 

)لخم(.عادة؛ \موب، وساذا وتمر. وتأئى ونمهن، نكل الأمر• ص تلعثم )١( 
\\(.U/Y)الفروع انثلر: )٢( 
الجمعةيوم الزينة في حاء ما باب الصلاة، إقامة كتاب ماجه، ابن سنن انظرت )٣( 

ATiA/\)



fl  ١ ٠ ٨ H والخطيةاتخطيب فقه في الشامل
—مثتع^^تتا 

لهفقال عليك، قدموا إذا وللوفد الجمعة، يوم فلبستها هذه اشتربمتإ لو 
الآحرة...الا،في له حلاق لا من هذه يلبى *إنما اض رسول 

الحدسثج.

نييلمسها برد للمي. ُكان ه• جابر حديث من الميهقي وعند 
والجمعهءلالعيدين 

نةالحالثياب، لباس استحباب العام الحدين، من يوحد ت ئلت، 
وأنهالخطيب،، حق في التأكيد يزيد الخاص والحيين، وغيره، للخهلسب، 

العالمأهل فهمه الدي هو وهدا الأحرين، على نيادة التجمل له تحتح ي
نهذافي أقوالهم س شيئا ؤإليلئ، الأحاديث،، هذه من 

للناس،أحب، ما الهيثة حن بى للأمام رروأحّج ت الشافعي تال فقد 
١^منه١٠^٣،.وأكثر 

ذلل؛،ص للأمام تحبح ®ؤيI الشافعي العمراني الحين أبو وتال 
يفتدىلأنه لغيره؛ تحب، بمما أكثر — الجمعة يوم الملثاس ي أ~ 

اهر.به<اأا،,

لأنهغيره؛ من أكد ونحوه هازا في ®الإمام ت قيامة ابن وتال 
،.اه.الاس«لبين من إليه المنفلور 

الزينةس لغيره تحب، يمما أكثر للأمام ®ؤيتحب، I النووي وتال 
هوهذا كغيره. البيض ثيابه أقفل ويرتدي يتعمم وأن وغيرها، 
اه.. المشهور١١ 

(.٨٨٦رنم)بامت،)٧( الجمعة، كتاب، الخاري، صحح )١( 
انغلر)٢( 
انفر)٣( 
انفلر)٥( 

,م:مجس)« 
اوجموع)1/مآم(.انفلر:>آ((. ٢٣•)م اسي 



١٣٣^لخط،اة ا ٠ لق^لم^ ا فض، ف/ ايقاءط، 

==ض=س==ض^===س==ساا=
وهوالمسألة، هذه حول العالم أهل كلام بعمى حاصل هذا ت تلت 

والعلموقوله. . النبي لفعل موافق هو بل ب، إشكال ولا ظامِ، 
تعالى.اش عند 

للغيب:الماض أو المواد لبس -  ٢٢
أيهماالبياض أو للمواد الخهليب لبس في اللم أهل اختلف 

هما:قولن؛ على أقفل؟ 
ا؛دول:القول 

المنةاءومن المختار; الدر صاحب قال فقد الحنفية. بعض قال وبه 
اه.إلخأا،..« . المواد. ولبس الخبر، يمين عن مخدعه في ه حلوّ

بالخلفاءاقتداء المابق: الكلام علي معالئا ءا؛ددن ابن تال 
بالحطب،حاص هازا أن والذلاهر والأمصار، الأعمار في وللتوارث 

الثياب.أحن لبس والعيد.ون الجمعة في يستحب أنه فالمموص ؤإلأ 
الأمؤود؛وكذا الأبيض تحب وياللباس: فمل من الملتقى شرح وفي 
رأسهوعلى مكة - واللام الملأة عليه - ولحل العباس، بني سعار لأنه 

انتهى.٠ محعوداء عمامة 

العيدشفي يسها سوداء عمامة له كان ت عدي لأبن ردابة وفي 
اه.حلفهر'آ،. ؤيرحيها 

فيلم مرواه ما موى القول هذا لأصحاب دليلا أعلم لا تلت• 
الماسحعلمإ اطه. رسول ارأن >غهمم; حربث بن عمرو عن صحيحه 

،.سوداء®أعمامة وعليه 

انظر)١( 
انظر)٢( 
انظر)٣( 
ا>)٤( 

اوجار)'أ/ا'آ(.رد 
ه.جابر حدث ص ( ٢١)!/م؛ الكامل 

.( ٢١)■أ/اوح1ر رد 
(١٣٥٩)رنم حديث الح^، كتاب ملم، صحيح 



الخطمسفقه ف الشائ، 

اكاا===د=^^^=====كل= 
مجمؤعفي واصح هو كما الفتح، عام كاستج القمة وهالْ هالت،! 

•رواياتها 

ضاض. رسول إلى أنظر »كأني محال: سالم، محي رواية وني 
كتفيهأ،بين طرفيها أرحى قد سوداء، عمامة وعليه المنير 

القول

للخطيبالبياصى ليس اصتحياب وهو العلم، أهل جمهور به ونال، 
وغيرْ•

بعصبجاوزْ فإن البياض، إلي يلبس ما وأحب ت النافس تال فقد 
نسجبعدما يصمغ ولا غزله يصبغ مما أشبهه وما والقطري اليمن 

فحنرأ،.اه.
الثيابمن يلبس أن له ؤبمستحب العمراني• الحين أبو وتال 

البياضولأن ، ثيابكم، خير فإنها البياض؛ رالسوا لقوله البيض؛ 
اه.،.بيضال؛،ل أثواب ثلاثة في و»ممن النبي.، لبى أكثر كان 

يلبسونالأربعة والخلفاء النبي. ،كان الماوردي؛ وتال 
البياضلأا"/اه.

اه..البيض وأفضلها ثيابه، أحن ؤيلبس ت النووي وقال 
ثيابكماحير م لقوله البياض؛ الها وأقفقيامة: ابن وقال 

•( ١٣٥٩)رقم حديث المج، كتاب ملم، صحيح انظر؛ )١( 
)؛/س(.الأم انظر: )٢( 
الخام،محاب واكر.ذي، (، ٣٨٧٨)رقم (، ١٤)باب الطب، محاب داود، ابو روا، )٣( 

حدثمن ( ١٤٧٢)رنم ( ١٢)باب الخام، ماجه، وابن (، ٩٩٤)رنم ( ١٨)باب 

بابابُ، ومنم (؛ ١٢٧١)رقم ( ٢٣)باب اب٢، البخاري، صحح انظر: )٤( 
يائ.حدث س ( ٩٤١)رقم ( ١٢)-

)أ/•؛؛(.الكبير الحاوي انظر: )٦( (. ٥٨٧)آ/البيان انظر: )٥( 
)(/خا-م(.المجموع انظر: )٧( 



لخطبةوا الخطيب فقه في الشامل 

اموتاكم قيئ وكفوا أحياءكم، ألمسوها اليياصن، 
الشابأنمل أن ذكر نفد ه المي نول إلى نظرنا إن 

مطلئا؛واد اللبى أنه عنه. حاء فقد فعاله، إلى نظرنا ؤإن البياض، 
عنصحيحه في لم مأجرج ذٌد الجمعة، بتوم تخصمن بدون أي• 

منحلمرظ وعليه غداة، ذات< الّبي. ٌحرج قالت• أنها ها عائثة 
سذغرأنزئ«لأ،.

يومد-حل النبي. ارإن ت قال - أيما - ملم عني• جابر حدث وفي 
٠مؤداءه عمامة وعاليه مكة فح 

الفتحعام أصحابه أمام حطب، *أنه. _ت أيئا - لم موعند 
موداءKعمامة وعليه 

هاض لرسول ارصنعتؤ ت نالت، هنا عائشة حديث، من أحمد وأحرج 
وكانت،فقذفها، الصوف، ريح وجد فيها عرف فلما ها، فلبسوداء بردة 

الهلتبة١١الرح تعجبه 
الجمعةفي لبس . أته يبض واحد حديث على أئمإ ولم 
وهاناهذا فى حاءُت، عامة أحايين، هى ؤإنما أبيض، أو أسود بخصوصها 

.بالجمعة تقييد دون 

مقررهو كما أمته جمح يعم قوله أن نجد التأمل عند ولكن 
ذلل؛،على فبناء عليه، وحث، البياض فصل قان ه فهو الأصوليين، عند 

"1(،)اآ"برنم الل-اس في داود أبو دوام والحديث؛ (. ٢٢٩)م/المغني انظر؛ )١( 
ابنعن كلهم ( ١٤٧٢)برتم الجنائز في ماجه وابن (، ٩٩٤)برمم يالترمن-تم( 

(.٢٠٨١)رنم واب)آ( والنية، اللباس كتاب مسلم، صحح )٢( 
انفلر)٣( 
انفلر)٤( 
انفلر)٥( 

؛١٣٥٨)رنم ( )٤٨باب، الحج، كاب الم، عصحح 
؛١٣٥٩)رنم ( )٤٨باب الحج، كتاب لم، مصحح 

(.١٣٢)آ•/أحمد سند 



والخطبةالخطيب فقه في الشامل ~ؤ أأ~؟آّآ

الأحيانبعض في السواد الخطيب لبى ولو الأفضل، هو البياض يكون 
عاليهالمداومة أن من العالم أهل ذكر لما عليه؛ يداوم لا ولكن باس، فلا 
محدث.أمر 

فيالعباس بنو المواد أحدث من راوأول مال فقد 
لهم''شعارا حلاقتهم 

لهم،ثعاوا المواد لبى العباس بتي حلفاء جعل  ٠٠ت القيم ابن وقال 
كانولا راتا، لبانا ه يلبلم . والمي وحطائهم، وقفاتهم ولولاتهم 

لبىله اتفق ؤإنما ألمنة، العفلام والمجامع والجمع، الأعياد، في شعاره 
لباسهصانر يكن ولم الصحابة، سائر دون الفتح يوم وداء الالعمامة 

.اه.أُيفلاا لواوه كان ل المواد، يومئذ 
فيوهديه الجمعة يوم في المبي. فعل عن آخر موصع في وقال 

اه.ا.سواداءأ ولا طرحة ولا طيل-اذ لبس ررولأ لباسه؛ 
لباسبكراهة القول وهو ذلك، من أبعد إلى الغزالي ذهب د فل 

فيهولا المنة، من ليس المواد ءولثى فال! ففد للخعليب؛ المواد 
بعدمحدثة بدعة لأنه إليه؛ المفلر جماعة كره بل قفل، 

اه..اض رسول 

فليس- للخعليب أي - المواد مجرد وأما ١٠آخر؛ موضع في وقال 
البيصاا١تعالى الله إلى الثياب أحب إذ بمحثوب؛ ليي لكنه بمكروه، 

فيللخمليب هو إنما المواد لبى ببدعية الغزالي ومراد تلت؛ 
ذلك.ترد سابعا ذكرتها التي الأحاديث فإن مطلعا، وأما الجمعة، 

الخطبة،في المواد لبس بدعية إلى يذهب لم ؛ءقفب النووي ولكن 

(.To/s/r)الماد زاد انفر: )٢( (. ٤٤)Y/•الكر الحاوي انظر: )١( 
:١٨١ءالومالل.ين)\/إحياء انفلر: )٤( انبق)ا/ا،أآ؛(. المدر انظر: )٣( 
(.Y-ri/Y)ابق ايالمدر انقلر: )٥( 



~ؤ؛أأ~مآ~آوالخطبة اثخطيب فقه في الشامل 

جوارأرقيه ت بها وحطيته الفتح عام السوداء العمامة لسسه عن قال فقد 
لباسوأما منه، أفضل الأسمى كان ؤإن الخطبة، في الأسود لبى 

فىرداء الانمامة لبى ؤانما فجائز، الخطة حالة فى راد الالخطاء 
افر.. للخوازء بيائا الخدين، هذا 

أنعلى الغزالي، وقول( الجمهور قول، بين يجمع أن يمكن ت ملت 
هدهفي شعارا واتخاذه المواد لبى على المداومة في هي إنما البدعية 

تعالى.الله عند والعالم المناسبة. 

سده.*

ه•'جابر حديث من الكرى الطقات قي سعد وابن المحهقي أحرج 
،٠والخ٠.عةاال العيد في الأحمر برده يلبس كان . الله رمول، ررأن 

اه.،.أرطأْل بن الخجاج لأجل حجر؛ ابن الخاففل صعقه ت نلت، 

المسافر؟:حكم في الخطسس( كان إذا الجمعة تتعقد هل -  ٢٤
اتفقواكما الجمعة، عليه تجب، لا المسافر أن على العلم أهل اتفق 

تنعقدهل احتلموا ثم الجمعة، يحضر أن افر للمالأفضل أن على 
تولين:على لا؟ أم ا٠^١ موالإمام الخعليبح كان لو الجمعة 

امح'ول;القول 

ويذللثج٠ مسافتاالخهليب.( كان إذا تنعفغ. لا الجمعة إن أصحابه: نال 
تنعقدفلم الجمعة، فرصى أهل غير من بأنه لدلك، وعللوا الخنابلة. نال 

ينولم ولأنه والصبيان، اء كالتفيها، يوم أن يجز ولم به، الجمعة 
بذكنونهاالذين القرية أهل فأشبه الدوام، عر البلد هذا في الإقامة 
٠شتاء عنها ويظعنون صيما، 

(.٣٥٠)٣; اعرى المن انغلر: )٢( )ه/أأا(• لمموى نرح،اظر:)١( 
(.٢٢٠المش انظر: )٤( (. ١٧١)ا/ال«الأ اوطاو_،انذلر:)■٢( 



والخطبةالخطيب فقه فى الشامل 

عنالدارهطني رواه ما المسافرت على الجمعة وجوب عدم ودليل 
الأحر،واليوم باش بزمن كان ررمن ت قال . اش رسول أن ه جابر 
أوصبيا، أو امرأة، أو ، افئ! مأو مريصا، إلا الجمعة، يوم الجمعة فعليه 

امخمن مثله البيهمي روى وقد • مملوكاءر 
الثاف:القول 

أبوفال وبه . ا٤^١ مكان إذا بالخهليب تنعقد الجمعة إن قالوا؛ 
منهمتصح رحال بأنهم ذلك وعللوا . والشافعي ومالك، حنيفة، 
الجمعةغير صلاة أن وكما به، صصتا الجمعة منه صحت ومن الجمحة 

تقيل عليه، الجمعة فرض ليس I قيل فان الجمعة. فكدلك حلفه، تمح 
عنتجزئ كما عنه وتجزئ أدائها، على يؤجر وهو بتركها، ياثم ليس 

المقيم.
ؤإمامتهالمسافر حهنابة بجواز القول صحة هو القولين أفلهر قلت! 

صحتلنفسه صلاته صبمجمتا ومن صلاته، صحة الأصل لأن الجمعة؛ فى 
ماوغاية به، تنعقد لا الجمعة أن على يدل دليل وجود ولعدم ، لغيرْ 

الأصلمقاومة على تنهض لا تعليلأت مجرد ذلك مى منع من به استال.ل 
صلاته.صحة وهو القوي 

الصحيحالقول راوأما ! معديبن الرحمن عبد الشيخ قال 
يومواأن المذكورين لكل يجوز أته فهو المسألة، هده في نختاره الذي 

الجمحة،فيه تقام بلد إلى وصل إذا قصر مفر المسافر حتى الجمحة، في 
الحديثاش...١١ لكتاب أقرنهم القوم ررئوم . لقوله يومهم؛ أن صح 
المسافريتتاول وهو والجماعة، الجمحة في عام وهذا ٠ المحح في وهو 

اظر)١( 
انظر)٢( 
انظر)٣( 

(.٣/٢سنالJارةطنى)
(.١٨٣)"Y/لييهقي اعري المن 
(.٣٣١الأم)ا/\(، xy_)الأمهات جامع بموائع 

(.٦٧٣)رقم حديث الماجد، كتاب لم، مرواه )٤( 



أ١ ١ ٠ ؤ والخطبة الخطيب فقه فى الشامل 

يدلواحد حديث . النبي عن وليس الجمعة. نيه تقام بمحل صار إذا 
رقماعيلءا؛ ولا جمعة المسانرين على يجعل لم الثارع ؤإنما المغ، على 

فملأتهمالجمعة الناس مع صالوا إذا ولهذا ورحمة، بهم 
اه.،.صحيحة*أ 

الخهليب!ليحول التوقيت —  ٢٥

إحوانناوحميع ؤإياهم اض وفقني - الخهلباء بحمى على يلحفل 
مدارعلى واحدا ومحتا المنبر إلى لحولهم في يلتزمون أنهم - لمين الم

فيماوهدا وشتاء، صيما نقصن أو فراد التوقيت، اختلف ولو حتى السنة، 
أمور:لعدة الأولى؛ حلاف هو بل بجيد، ليس أنه لي يفلهر 

الأول؛الأمر 

ونتفي العلم أهل حلاف ص حروج فيه ممن وفت التزام عدم أن 
الزوال؟ْع أم قبله، أم الزوال بحد هو وهل الجمعة؛ 

محولين:على ذلك فى العلم أهل اختلف حيث 
الأول؛القول 
ولاالزوال، يعد أي الفلهر؛ وقت هو الجمعة ومحت إل : مالوا

إحدىفي وأحمد والشافعي، وماللث،، حنيفة، أيي محول وهدا نيله. تجوز 
ندامةابن وفصالها الأحرى، اختارها التي وهي عنه، الروايتين 

ُالمطُى>".
الجمعةيملى كان اض رسول أن هع أنى _، JL9i؛واستدلوا 

٠البخاري رواْ مى، ال تمل حن 

؛(.YA/V)ذي ابن  oUjjJاللكث المبموئ انظر: )١( 
)١'الأم (، ٢٩٨)؛/الكي انليغدادي انمونت (، )؛/٩٨للمرمناني الهداة انظر: )٢( 

)ه/تمأا/؛(.الإنصاف )*ا/ا'ها(، المش (، ٣٢٣
(.٩٠٤)رنم ( ١٦)باب الجمعة، كتاب البخاري، صحح انظر• )٣( 



والفطبةالخطيب فقه فى الشامل ٢—٢٢ 
=اإدز[ا===^=^^^^^==شم==ك=ض

.اش رسول مع نجمع رركتا ت قال خهبع، الأكؤع بن سلمة وبحيث 
لمومالبخاري رواء ، الفيء٠١ننتع نرمع ثم الشمس، زالت، إذا 

حتىالجمعة تصلى ألا لقيته أحد عند اختلاف ولا ث الشافعي قال 
اه.. الشمس تزول 

بكر،وأبو المي.، صلى ءالت أنه الشافعي عن النووي ونقل 
اه..الزوال بعد جمعة كل بحدهم والأئمة وعثمان، وعمر، 

زالتاإذا الجمعة ونت، بابا فمال! بابا، لدللئؤ البخاري بوبا ومد 
المن*

فيها؛الخلاف وقؤع ْع المسألة بهده حزم حجر! ابن الحافظ قال 
اه.،.ءندْأ المخالف، دليل ، — لضعف 

التاق؛القول 

الروايتينإحدى وهدم الحيي. صلاة وقتا هو الجمعة ونت، أول أن 
أصحابهأكثر عليها التي وهي مفرداته، من وهي أحمد، الإمام عن 

المفرداءت،ثناظم قال 

،ثمLJوا١٦كعيد سس إي بدحل الوجوُب، وهمت لجننة 
قبلالجمعة صلاة تجوز لا كافة: العلماء قال العبدري: قال 

كقولماس ابن عن الحاوي في الماوردي ونقل أحمد، إلا الزوال 
البإسناد ذلائ، وروي قال؛ ؤإمحاق، عهناء عن المنل.ر ابن ونمله أحمد. 

لم،مصحيح (؛ ٤١٦٨رنم)( بابا)٥٣المغاوى، كتاب، البخاري، صحيح انفلرت 
(.٨٦)•رقم ( 0A،\/Y)الجمة 

انثلر)٢( 
انثلر)٤( 
انئلر)٥( 
انفلر)٦(. 

(.٣٤)أ/•المجموع انذلر: )م(\م)\إس(. 
نحالمرى)مه؛(.

(.١٨٧/0)الإماف (، ١٥٩/٣)الميي 
•( ١٥٥)ا/للبهرنى المقرئات نرح في الشافيان الشفا مح 



~"إأأأ~يآ~آوائخطبة الخطيب فقه في الشامل 
لآ==دإ

عودموابن وعمر بكر أبي عن شت 
.افه رسول رركان ت قال هه جابر حديث ت القول هذا ودليل 

رواهالش٠ساا، تزول حين فتريحها حمالما إلى ندهب ئم الجمعة يملي 

اطه.رسول مع نمالئ »كا قال: ه الأكوع بن سالمة وعن 
البخاريرواه ، مهء تفلل يقلل؛ للحيهلان وليس ننصرف ثم الجمعة 

زالتإذا اض. رمول مع يجمع راكنا ت لمسلم رواية وفي لم. وم
الفيء١١نتتح نر-أع ثم الشمس 

نهدتإ قال سيدان، بن اطه عبد رواية من شيبة أبى ابن وعند 
شهدنانم النهار، نمق قبل وصلاته حهلبته فكانت، بكر، أبي مع الجمعة 

ثمالنهار. تنصف أقول؛ أن إلى وصلاته حهليته فكانت، )جهيع عمر مع 
فماالنهار، زال ت أقول أن إلى وصلاته حهلبته فكاث عثمان، ْع شهدنا 
أنكرْل؛،.ولا ذللخ، عاب، أحدا رأيت، 

يلي؛بما الثاني القول أصحابا أدلة عر الجمهور أجاب وقاد 
علىمحمولة كلها أنها بعده وما حابر حديثا عن جوابهم أولا. 

إحباروفيه غيره، ولا إيراد غير من الزوال يعد تعجيلها في المبالغة شدة 
لقبله الصلاة أن لا الزوال، حين كانا حمالهم إر والرواح الصلاة أن 

لأنهالزوال؛ قبل أنه في حجة لا سلمة حديثه عن وجوابهم ثانثا؛ 
رءفيها ليس معناه ؤإنما الفيء، من شيء للحيaلان ليس أنه معناه ليس 
ءلال؛للحيؤنان وليس قوله؛ معنى وهدا المار. به يستفلل بحيث، كثير 

اسوعر؛/هم(،نيابرى)م0أ(.انظر: )١( 
(.٨٥٨)رنم )٩( باب الجمعة، ملم، صحيح انظر-  ٢٢)

.)١( هامش ءس)ا"؛؛( تخريجه تقدم )٣( 
(.٣٤)أ/•اسوع انذلر:)٥( ؛(. U/Y)نية أي ان .منف، انثلر: )٤( 



والمملبةالسليب كه ض ض أأ"~~"أ 
سإا^^:=ح======مح==غ==ىل= 

به،يستظل الذي كثيره نفى ؤإنما الظل، أصل ينف نلم يه، تظل ي
بوجودمريح فيه فهدا الفيء*، ®نتتبع I الأخرى الرواية منه وأوصح 

^١^ممه الفيء، 
بناض عد إلا مات رحاله أن وعمر، يكر أبي أثر عن جوابهم ثالثا: 

ابنهال، العدالة، معروف، غير أنه إلا كبير، تابعي نإنه السلمي، سيدان 
حديثه.على يتاع لا البخاري: وماله المجهول،. شبه ءد.ي: 

طربؤامن سجة أبك، ابن فروى منه، أثوى هو مى عارصه بل 
الثمي*.زالت، حين وعمر بكر أبي مع صلى *أنه عمله: بن سويد 

حجررآ،.ابن الحاففل ذكره قوي• ؤإسناده 

الثاف:امحًمر 

الفصولاختلاف مع . الخهلسس، لدخول معين ونت، التزام أن 
إلى- مثلا - نفلرنا فلو الواقع، حيث، من الماص على مشقة فيه ِ واكومته 

باختلافيختلش كغيره أنه لوحدنا الرياض مدينة ني الفلهر ونته 
الماعةونصف، عشره الحائية الساعة فى الظهر وقتإ يدخل فقد الفصول، 

وخمسعتره المانية المساعة إلى يمل وقل" السنة، في له حد كأدنى تقريبا 
يلتزمالخطباء بعض تجل، ذللث، ومع السنة، في له حد كأعلى تقريبا دقائق 

ونتفأن «ع تقرنا، عثرة الثانية الساعة في المام محلوال محهللئا الدخول 
نيادهفيحمل تقرينا، الساعة ونمق، عشره الحادية الساعة فى يبدأ الزوال 
دخولقرب، مقابل في عليهم تثقل قل تأخينا الماس على ساعة نصفا 

الظهركحال القمل هل مثل في مبكرا دخوله يكون الادي الخمر ونته 
الميالماحي بعض عند قليلا والمر الفلهر بين الومتإ فيصبح أيصا، 
الصلاة.تنحر 

نحانظر: )٢( (. ٣٤اوجموع)ل/•انظر: 



لخطيةوا لى^دبب ا همب مل لقا ا
ا:| ١١٩ا| :

أنهغهيم الأكؤع بن سلمة حديث من ه النص عن ست والدي 
الفيءاانتتح نر-ح ثم الشص زالت إذا . اليي ْع نجمع رركئا ئال• 

نجدوما رافنرجع ت لم معند عنه رواية وفي لم ومالبخاري أحرجه 
حبوقتها في بها التبكير على دليل هدا وفي . به® تفلل نفيئا 

تعالى.الله عند والعلم السنة. فصول إلى يالنبة دخوله اختلاف 

دخوله؟وقت قبل المجد إلى الخهليب يحضر هل _  ٣٦

الحضورفي - الخير على منهم حرصا - الخهلثاء بعض يجتهد 
تحميللأحل وذلك قصير؛ أو طويل بوقت دخولهم وقت قبل للمسجد 

المهللق.الممل أو القرآن، قراءة وفي للصلاة، النكير في الأِم 
يحمركان ما . اليي أن م حطتب• كل يعلمه أن ينض والدي 

أنهعلى يدل ما يرد ولم الخبر، إلى دخوله وقت إلا الجمعة يوم للمسجد 
القرآن.قراءة أو الممل لأحل يبكر كان 

بعضهمأن غير بهيا، يقولون العلم أهل عامة أن لي؛ يفلهر والذي 
أذكرأنا فها دخوله، وقت، قبل للمجد الخهليب تبكير حكم عن تكلم قد 

فأقول:أقوالهم، مجن عليه وقفت ما بعض 
يستحبقوله: الشافعية من المتولي عن النووي نقل ف• 
أولفيها يثمع بحسنإ الوننج، يمحول يعد إلا للجمعة يحضر ألا للخهليبج 
وصلؤإذا ، الله رمول عن المنقول هو هدا لأن المنبر؛ وصوله 

وأصلجهاد، ولا حربا غير من الكفار أموال من للملمين حمل ما هو الفيء•  ٢١١
دمنهإلهم• نجع لهم الأصل ني كان كأنه موءا، ضء فاء يقال؛ ارّ"صع، الفيء؛ 

حانِاإلى العنبا جابا محن برجع لأنه فصرء؛ الزوال؛ بعن• يكون الن.ى للظل قيل 
؛(.AY/r)L_iالثرى. 

(٥٨٩)y/لم مصحيح (، ٤١٦٨)حديث، لمغازى ١ كتاب، البخاري، صحيح انظر؛ )٢( 
نر-؛عنم .، اطه رمول مع نصلي كما ت لم معند جابر حديثا وفي  ٢٨٦٠)رقم 

٠لثّمس ١ زوال ت قال تالالثا؟ ساعة أي في I لجعفر فقلته حزت تال . نواصحنامحنرح 



!:١٢٠! :ا
والخطبةالخطيب فقه فى الشامل 

بببالتحية؛ هنا وسئهل المجد، تحية يصلى ولا صعده المنبر 
الحرام؛المسجد يحل إذا الحاج ص في مهل تكما بالخطبة، الاشتغال 

يالطواف.الاشتغال بسبب 

عندركعتان المجد تحية له تستحب I أصحابنا من حماعة وىل 
الأنه والمذهب! ، . . والجرحاني. البندتيجي هازا ذكر وممن المنبر، 
يذكرولم ذكرته، ما وحكمته صلاها، أنه ينقل لم . التي لأن يصليها؛ 

الأنه كلامهم وفناهر التحمة، الأصحاب، وجماهير الشافعي 
ماوهالا،.اه.

فيالذي ه السي حديث عن العرائي زرعة أبو ونال 
نيليقد الحديث،! الأولى...* الساعة ش ربح *من وفيه! الصحيحيزأى، 

آخره!في قوله ينافيه لكن أيما، للحطسب، التيكير استحباب، على بعمومه 
بعدإلا يخرج لا أنه على فدق ، المحق،* ءلوي«ت، اإ١مام حؤج *فإذا 

.عيره حق فى لمتحتا ١ التيكير وقهنط انقفاء 

فيالجمعة يأتي أن للإمام يختار أصحابنا! من الماوردي وقال 
واقتداء.، النبي لمحل اتباعا يكر؛ ولا الصلاة، فيه تقام الن٠ي الونت، 

الراشدينم.اهببالخلفاء 

فييتنمل أن الزوال قيل أتى إذا له يجوز المالكي! حسب، ابن وقال 
الناسعلى ويلم يخطب، أن يرد لم إذا الزوال بحد وكذلك، المجد، 

اه..المنير على صعد إذا بلم ولا لحوله، حين 

ابع)إ/غهم(.اظر;)١( 
انظر:)٢( 

اوجموع)إ/مهم(.
الجالبخاري، صحح 

انثلر)٣( 
انظر)٤( 

(.YAY)؛/"

يرحح ٠
كفايانفلر: )٤( 

(.٨٥)•رقم ( oAY/Y)لم مصحيح (، ٨٨١)برقم معة 
(.n١٧٣/القرب >ح  ٠ا ١ Y ١ / I ر السرب  

المالكيالخن لأبي القيرواني زيد أبي ابن لرسالة الرباني الطالب ة 
.(yAT/^)



-—٢٢"٦٦والخطبة الخطيب فقه فى الشامل 
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فيالخطيب تقدم رروأما ت حن بن الرحمن عبد الشيخ وئال 
أنينبغي لكن به، بأس فلا والصلاة الخطبة قبل ويقرأ يصلي المجد 

ا.اه.لالخطة<اأ إليهم حرج إذا المأمومون يرام ناحية قي يكون 
أنللأمام المنة إن I >ةقفؤ عقيمين بن محمد الملامة شيخنا ومال 

أئمةبعض يفعاله ما وأما - الجمعة في للمجد ذهابه في أى - يناحر 
الواردالتقدم أحر على ليحملوا فيتقدمون الخير، يريدون الدين الجمعة 

فهؤلاءبينة*، مرب فكأنما الأولى الماعة في ربح ®من وله قش 
.،الحم، هدي حلاف لأنه عملهم؛ على يثابون ولا نيتهم، على يثابون 
كانولو يتقدم، ولا الخملبة عند يأتي إنما الجمحة صلاة في . فالحم، 

،.١٢اه رسول له فاعل أوت، لكان الخير س هدا 
لحوله؛ومتا قبل الخهلمب، يبكر ألا المنة أن تعلم وبهيا ميتات 

ولكنهمحرما، فعل قد يكن لم ذللت، فعل س وأن ه، الني بهدي عملا 
فيالخصوصية من لها المساحي بحض أن إلا نة، الحلاف هو ما فعل 

كلإلى ترجع لأسباب وقته؛ قبل الخهلمجا حضور يستلزم ما الوابع 
الخطساتبكير الحال تقتفي الحرام المجد في فمثلا بحسبه، مجد 

الأكملأن غير به، بأس لا أمر وهذا يسير، بزمن يحوله وقت، قبل 
منبرهإلى إلا المجد الخيب حل يل ألا ه الهي لهدي والأقرب 

تعالى.الله عند والعلم مباشرة. 

!وغيره للخهلم، القبلية المنة —  ٢٧

منغيره فيها يشاركه بل بمفرده، الخطيسبا تخصى لا المسألة هده 
فإننيالمسألة، هذه تشمله ممن الخءلما كان لما ولكن المأمومين، 

Iحولها العلم أهل كلام س عليه وقمتج ما سأذكر 

ا٦٥/٥انم)الشرح انظر: )٢( (. ٤٠)ْ/الي الدرر انظر: 
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نولين;على لا؟ أم ملية سنة للجمعة هل ت العلم أهل فلقد'اختلف 
الأول؛القول 

نبالية.سنة للجمعة ليس أنه المنة! نموص عليه دلت الذي وهو 
الوجهينوأحد عنه، المشهور فى وأحمد مالك، ميما هو وهدا 

الشاءعيل١،.لأصحاب 
فإذابيته، من يخرج كان . المي أن هو ذللثا؛ في وتعيلهم 

ولمالخطة، في . الّم، أحذ ثم الأذان، في بلال أحذ المتر رني 
أحد،عنه هذا نقل ولا شيئا، الأذان بعد الجمعة مل بملي . يكن 
الجمعة،يوم الخروج قبل بيته في صلى أنه - أيصا - عنه نقل ولا 
يريربحضرته أحد يقم ولم الجمعة، مل مقدرة صلاة بقوله ولتا ولا 

الكالعيد الجمعة أن على يدل وهذا ألبتة، الجمعة أذان بحد ركعتين 
.قبلهالها محنة 

ليسأنه على متفقين الأئمة حماهير كان ولهذا الإسلام! شيخ قال 
بقولتج يثبإنما ذلك لأن بعدد؛ مقدرة بومتخ، مؤقتة محسنة الجمعة قبل 

اه.فحلهلآ،.ولا بقوله لا شيئا ذللتؤ في بمس لم وهو فعله. أو . الك، 
المنة؟!يملون كانوا فمتى عين، رأي كان »وهالا القيم! ابن وقال 

فركعواكلهم قاموا الأذان من ه بلال فؤغ إذا كانوا أنهم ظن ومن 
اه.١ ، بالمنة١١أ الناس أجهل فهو ركعتين، 

الد1في:القنول 
قالهكما ركعتين، جعلها من فمنهم قبلية. محنة للجمعة إن نالوا! 

نقلكما أربعا، جعلها من ومنهم وأحمد. الشافعي أصحاب من طائفة 

اوجموع)أ/هأأi(\'\U ،))\/الأم (، ٢٥•)م المض )ا/\>«'آ<، المرة انفلر: )١( 
)ا/آ*آأ<.الماد زاد (، ١٨٩٨٤)الخاوي مجموع 

(.٤٣٢))/الماد زاد انثلر: )٣( (. ١٨٩٨٤)الخاوي مجموع انظر: )٢( 
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.الظهرل٢، على الجمعة بقياس كذلك واستدلوا . سنتها الغلهر 
بالسنةالقائلين أدئة على العالم أهل من المحققون أجاب وقد 

منهابأجوبة؛ للجمعة المالية 

ابنحديث من معه ساقه وبما البخاري له بوب بما جوابهم أولا• 
فلعلالحديث، هدا في الجمعة قبل الصلاة ذكر يقع لم أنه على عمر، 

ونواهالتين، ابن ذلك ذكر الغلهر• على قيانا إثباتها أراد البخاري 
المنترص•بن الرين 

ولمفيه، حجة لا وهدا هذا! البخاري صنح عن القيم ابن وقال 
فيورد هل أنه مراده ؤإنما الجمعة، قبل السنة إثبات البخاري يه يرد 

عنهيرو لم إنه أي• الحدين،؛ هدا ذكر يم شيء؟ بعدها أو قبلها الصلاة 
.اى ٢٤١٥شيقبلها يرد ولم بعدها، إلا السنة فعل 

.. الصلاة. يهليل كان أنه عمرت ابن حديث، عن جوابهم I ناثنا 
إلخ•

قبلها،منة للجممة أن على فيه حجة لا وهذ ت القيم ابن قال فمد 
يمليكان أنه ت ذلك، يفعل كان . اش رسول إن I بقوله أراد ؤإنما 

الأفضلهو وهدا المجد، في يمليهما لا بيته في الجمعة يعد الركعتين 
اير.فيهمالْ،.

نبلالصلاة يطيل كان نوله: وأما حجر: ابن الحافظ وىل 
مرفوعا؛يكون أن يصح فلا الوننتا، لحول بعد الراد كان فإن الجمعة. 
بصلاةثم بالخطبة فيشتعل الشص، زالت، إذا يخرج كان لأنه. 
صلاةلا نافلة مهللق فدلك، الوقت،، يحول قبل المراد كان ؤإن الجمعة، 

انماد)ا/آ"؛أ(.زاد (، ١٩•)M/ الثتارى مجموع انفر: )١( 
•)مْه( س كح انظر: )٣( (. ٤٣٢)ا/الخاد زاد انظر: )٢( 
(.٤٣٦/١)انمLJر انظر: )٠( (. lTT)\/الخاد زاد انظر: )٤( 
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وندمطلق، تنفل مو بل مالها، التي الجمعة ثة لفيه حجة فلا رانية، 
تفيه نال حسثا وغيره، سالمان حديث، في — تقدم كما - فيه الترغسب، ورد 
اه..  ١١له محب ما صلى راثم 

ابننال فقد الغطفانى، ساليك حديث، عن جوابهم أما ناشات 
فيالمعروف والحديث، غلهل، وهذا العباس! أبو شيخنا قال ت القيم 

.الله ورسول الجمعة يوم رجل الحل ت قال جابر، عن الصحيحين 
جاءإذا وتالت ركعتين. فصل قال! لا، قالت آصاليت،؟ فقال؛ يخف، 

هوفهدا . ذيهماا< ولتجوز ركعتين، فليركع يخطج،، والإمام الجمعة أحدكم 
صحيحة.غير الغالجا فى ماجه ابن وأفراد ، الحيين، هن.ا فى ال٠حمو٠ل 

تصحيف^ا ت المزى الحاففل الحجاج أبو شيخنا وقال كلامه. معنى هذ>ا 
اه.. المامخ فيه فغلهل تجلس،، أن مل ا'أصالي<ت، هو• إنما الرواة، من 

إسنادهفي حجرت ابن الحاففل عنه قال الجزار حدين، أن ت رانا 
.  . )٣(,

أه..صعما 

شيخنال فقد مقصورة، فلهر الجمعة إن ت قولهم وأما ت ا حام
بأحكاممخصوصة الجمعة أن ت أحدهما وجهين؛ من حْلآ هدا الإسلام! 

ظهرأنها هب، الثاني! الوجه لمين، المباتفاق يوم كل ظهر بها تفارق 
الالمقصورة الفلهر سنة مفره في يصلي يكن لم . فالنبي مقصورة، 

فإذاأربعا، فصلى الظهر أتم إذا يمليها كان ؤإنما بعدها، ولا قبلها 
ذكروهما كان التامة حلاف المقصورة الفلهر في فعلها التي سنته كانتؤ 
لهملن.اير.لا عليهم حجة 

ضعيفةحجة وهده مقصورة! ظهر إنها قال؛ صن القيم ابن وتال 

الفتاوى•جموع وانفلر: )*ا/ْا'(، ضح انفر: )١( 
)مآ/0ا<(.س نع 1^: )٣( . UTl)\/انماد زاد انظر: )٢( 
(.١٩/•Yi)الفتاوى مجموع انظر: )٤( 
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الجهر،ني الفلهر تخالف ها بنممقالة صلاة الجمعة فإن حدا؛ 
اهو..الخ ّ .والخهلة.والعدد، 

هوت القيم ابن قال ففد الظهر، عالي الجمعة قيامهم وأما ؛ مادسا 
أوفعل، أو مول من . السمي عن ثابتا كان ما السنة فان فاسد، قياس 

إثباتيجوز ولا ذلك،، من شيء مسألتنا في وليس الراثاJين، حلفائه منة 
اه.٠ بالقياس هدا مثل في السنن 

أحاديمجنبلها التي الجمعة ستة في ورد حجر؛ ابن الحاففل وقال 
،١صعيفةر أحرى 

نبلليي يقال؛ أن والصواب تيمية؛ ابن الإملأم شيخ ومال 
،صلاة* أذانين كل اا؛ين قال؛ . واليي مقدرة، راتبة منة الجمحة 
صارعليه، الملمون واتفق عثمان منه لما الأذان هدا يقال؛ أن ويتوجه 

حسنةحائزة الثاني الأذان وبين بينه الصلاة فتكون وحينئذ ، أونءيا أذايا 
ذللنافعل فمن وحينئذ المغرب. صلاة تبل كالصلاة _، راتبة منة ليس و- 

وكلامالأقوال، أعدل وهذا عاله؛ ينكر لم ذلك ترك وْن عاله، ينكر لم 
.اه.عليه يدل أحمد الإمام 

تعالى•افه عند والحلم المسألة. هذه في العلم أهل أقوال حاصل هذا 

TA  — للخطيّب،؛المسجد تحية حكم
يصليأن حمه في يشؤع فهل الشر، إلى متجها الخليبا لحل لو 

المم^ل.؟ده^ه رك^ن 

^.٧١المدر انظر: )٢( اوعاد)ا/آ'؛إ(. زاد انظر: )١( 
•اظر:ذحالارى)أ/ا"آ؛( )م(
رنم( ١٤)باب الأذان، كتاب .>،، مغمل بن الد صد حدث من البخاري أحرجه )٤( 

(.٨٣٨رنم)( 0Ur)\/وملم (، ٦٢٤)
اكاوى)أآ/مها(.مجموع انظر: )٥( 



^.——٢٢—٦١الخطمس فقه ذ، الشاما، 
:!ا ١٢٧ا ==ي===^=ت==^=^^د=دس=1

وٌ==^-لأ

تحيةيملي لا أنه ^ ٣١١عن المجمؤع في النووي نقل 
حقفى قط نكما بالخطبة، الاشتغال بسبب نهل توأنها المجد، 

الطواف.بب بالحرام المجد لحل إذا الحاج 
المجادتحية له تم، تالثّاءعىت أصحاب من جماعة ونال 

المبر.عند ركعتان 

أنهينقل لم . الحم، لأن • يمليها لا أنه • الشافعية عند والمدم، 
أنهكلامهم وظاهر التحية، أصحابه وجماهير الشافعي يذكر ولم ، صلاها 

..^١٢لا 

الجمعة:يوم المهالين رقاب الإمام تخطي، ~  ٢٩
الجمعة»يحضر نال: النبي. عن ها عمرو بن الله صد م، 

فهويدعو، حضرها ورحل منها، حفله وهو يلغو، حضرها رحل مر، ثلاثة 
يإنصاتحضرها ورحل منعه، شاء ؤإن أعطا، ثاء فإن ه، اف دعا رجل 

الجمعةإلى كفارة فهي أحدا، يؤذ ولم لم، مرنة يتخط ولم ومكون، 
ثثت.أةآ» يقول،؛ تعار الله أن وذلك أيام؛ ثلاثة ونيادة تليها التي، 
خزيمةوابن داود وأبو أحمد رواه [ ١٦٠]الانع—ام؛ آمثا,لهاهاا سر عؤ 

ا.وصححهل 

الجمعة،يوم الماس رقاب يتخمر جاء رجلا أن ماجه؛ ابن وعند 
ائيالمعدد وهو وآنسث،لىءر؛،، آذيت، فقد *اجلس، ه: الّحم، له فقال 

(.٥٧٦/٢اUن)(،٣٠٨/٤)المجموع انظر: )١( 
ابنصحح (، ١١١٣)رقم را/ْأأ( داود أبي ض )٦ا\^\d أحمد ند مانظر: )٢( 

(.١٨١٣رنم حزبمة)م/يءا 
)ا/٨^١(.النهاية وأ؛>لأت. المجيء وأحرت بتخيك، الناس آذيت أتم( وآست،؛ آذيت، )٣( 
حديثومن (، ١١١٥)رنم را/1هم( ماجه ابن اش: عبئ بن جابر حديث من أحرجه ر٤، 

(،٢٩٤)رنم الجارود وابن (، ١٨١١)رقم )آ/آْا( حزيمة ابى رت ببن اش مد 
(.٢٧٧٩)رنم )أ/؟ها( حبان وابن 
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ارآستا*للفظ بدون داود وأبى 
رثابتخطى ®من ثال؛ . البي أن ماجه• وابن الترمنءى وعند 

إلانعرفه لا الترمذي: فال حهم«رأ،. إر ا جئ اتخذ الجمعة يوم الناص 
حفظه.تل من العالم أهل يعص صعقه وفد معد، ين رشدين حدث من 

رنابتخطى من المغ عالي تدل السابقة الأحاديث هذه قلتان 
الإمامذلالئi من استثنوا الحلم أهل جمهور أن غير الجمعة، يوم المصلين 

هدهفي أقوالهم ؤإليك الرقاب. أوتخ»ني إلا للمنسر طريما يجد لم إذا 
السألة:

لمالجمعة يملي الذي الإمام دون الزحام كان ؤإن ت الشافعي تال 
لأنهللمأموم؛ أكرم ما الماص له يفرغ أن من ولا المخهلى، من له أكره 

•، ٢ والصلاة الحلبة إلى يمضى أن إلى مضعلر 
لهيكره فلا طريئا، يجد لم إذا الإمام فأما ت ندامة ابن وتال 

أ.اير.ل حاجة موضع لأنه التخطي؛ 
،.اه.معللمار الإمام يتخمر ونل• • المرداوي وتال 
والمحرابالمنبر إلى طريثا يجد ولم إماما كان فإن النوويI وتال 

عالمهواتفق الشافعي، عاليه نعس صرورة. لأنه يكره؛ لم ياكخطي إلا 
٠،٦الأصحاب
منأو الإمام، الكراهة أو المحريم ص استثني وقد ت العراقي وقال 

اه.بالتخهليأَااؤإلا إليها يمل لا فرجة يديه بين 

انظر
انظر
انظر
انظر
انظر
انظر

(.١١١٨داود)\اسارنم)أبي ض (، )r/٤٨النمائي سن 
:١١١٦رنم))\اأ0ى  o-uابن سن (، ٠١٣رقم) irh\h)الترمذي جامح 

(.٢٣١/٣)المش انقلي: )٤( \م)\اا-لأ\{. 
(.٢٨٨/٥)الإنصاف 
(.٣٠١)T/للغوي التهدب وانفلر:  dTWtH)المجموع 

(.٦٢)٣; الترمذي شرح الأحوذي تحفة 
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أكرهت الشافعي تال ت التخطي حديث عن حجر ابن الحاففل وتال 
يدخلوهذا اه. بذلك.إلا المملى إلى السبيل يجد لا لمن إلا التخطي 

.اه.. القطع. الصف وصل يريد ومن الإمام فه 
رواهبما للأمام التخهلى جواز على العلم أهل بعض واستدل ت تلت 

بالمدينةالله. رسول وراء صلت تال; )جهته، الحارث بن عقبة 
نساثه،حجر بعض إلى الماس رقاب فتخطى رعا، مقام ثم انمصر، 

سرعته،من عجبوا ند أنهم فرأى عليهم، فخرج سرعته، من الماس ففزع 
فأمرتني، يحبأل نكرمت، عندنا، كان تر من شسا ارذكرمحت، فقالت 

وأحمدوالسائى المخاري رواه شسمتها 
اه.،.مباحلللحاجة المخعلى أن وفيه حجرت ابن الخافثل قال 

بينهممن حروجه. حال التحملي على بدل الحديث فهذا قلت؛ 
فحصلالصلاة، في موفنه ليقف بيته من عودته وحال بيته، إلى ذاهتا 

تعالى.الله عند والعلم حالين. على هنا تخهليه. 

الجمعة؛في المنبر اتخاذ —  ٢٠
علىالخهلثة كون تحب، يأنه على اللماء *أجمع ت المؤوي قال 

إذاالماس ولأن الإعلام، في أبلغ ولأنه الصحيحة، للأحاديث، مسر؛ 
منبريكن لم فإن I أصحابنا قال وعفلهُم. في أبلإ كان الخهلمب، ماهدوا 

للحا>سثإونحوها؛ حشبة فإلى ؤإلأ عال، موضع على يقفإ أن استحمبإ 

(.٦٧)T/الفتح انظر: )١( 
غيرهماصلى التبر يطلق وتد ودراهم، دنانير يضريا أن نبل والفضة الذهب ص التبر: )٢( 

منومنهم يالده،—إ، اختماصه وأكثر والرصاصن، رالحديد كالنحاس المعدنيان من 
)ا/بميا(.النهاية ومجارا. فرغا غٍرْ وفي أصلا الن-هج، في يجعله 

مند( ٧٠)T/ ال—اتي نن (، ٨٥١)يرقم الأذان كتاب البخاري، صحيح انظر: )٣( 
)(/٨(.احمد 

•٦(.٨/١r)الفتح انظر: )؛(
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اتخاذقبل جنع إلى يخف، كان الض. أن الصحيح: في المشهور 
لمإذا المملين على يضيق الذي جدا الكبير النبر ويكرم • قالوا المنبر• 

•اه ٠ متعا® البمسجل• محكن 

خهليبا،لكل النبر على الخطبة ارسميع حجرت ابن الحافظ وقال 
منه*.والماع الخطيب، مشاهدة في أبلغ لكونه غيره؛ أو كان حليفه 

يخْلم،أن ننه فالخليفة، هو الخطيب، كان ارإن بميال! ابن وقال 
علىأو المنبر على يقوم أن بين يخير غيرْ كان ؤإن المنبر، على 

بعضأحدثه شيء عن إحبار هدا بان المنتر بن الزين وتعئبه الأرض. 
منكان ؤإن متبعة، محنة فهو الراشدين، الخلفاء من كان فإن الخلفاء، 

••اه بالتة® منه أشبه بالبدّكة فهو غيرهم، 
يخهلبأن - الجمحة حهلبتي أي! - سنهما ومن المرداوي: وقال 

اه.،.بلا عال موصع أو منبر على 
ماعلى الدليل أن فاعلم ذللت،، في اللم أهل كلام عالتا إذا 

Iمنها كثيرة؛ أحايين، ذكرو0 

وندالماعدي سعد بن سهل أتوا رحالا ®أن البخاري؛ رواه ما 
مهالأعرفؤ إني وافه فقال: ذللثخ، عن فسألوه عوده؟ مغ النبر في 

الأه.،رسول عليه جلس يوم وأول وصغ، يوم أول رأيته ولقد هو، 
•- سهل سماها قد الأنصار من امرأة - فلانة إلى اطه رمول أرسل 
كلتإذا علمهن أجلن أعوادا لي يعمل أن النجار غلامالث، ®مري 

إلىفأرمحلتخ بها، جاء ثم الخابة، ءلنفاء من فعمالها فأمرنه الماص(، 
صلىاطه. رسول رأبت، نم هنا، ها فوصعت، بها، فأمر س اض رسول 

)•ا/هأ(.الثتح انظر: )٢( )ا/أهم. الجموع انفر: )١( 
الإماف)ه/همآمبم(.اظر;)٣( 



لى^لبةوا لخمافب ا فكص هنئ مل لسما ا
.1حثو1■

فسجدالقهقرى، نزل ثم عليها، وهو ركع ثم علتهأ، وهو وكثر عليها، 
*أيهافقال: الناس، على أقبل فؤغ فلما عاد، نم المنبر، أصل في 

ولتعلموالتأتموا، هذا صئمت، إنها الناس، 
®كانقال: اض، عبد بن جابر عن البخاري رواء ما ذللث،: ومن 

أصوات،مثل للجالع سمعنا المنبر له وصع فلما النص.، إليه يقوم جلثع 
عاوه*لودْ فوضع ه الّم، نزلر لأض ' العثار 

قالتدن لما ه الحم، ررأن صر' ابن م، داود أبو دوام ما ومنها• 
—يحمل أو — يجمع اف رسول يا متبرا للث، أيخذ ألا الداري: تميم له 

مرءات؛ن"لمنبرا له فاتخذ ير، قال: ملث،؟ ١١٥۶
حدلْ،*.ام.®إسناده حجر: ابن الحافظ تال 

والبيهقيوالحاكم حزيمة وابن اني والنداود أبو رواه ما ت ومنها 
فجاءيخطي،، النبي. ®كان نال: أبيه، عن بريده بن الد عبد عن 

فتزلفيهما، يعثران أحمران نميصان وعليهما >ها، والحين الحسن 
اش:®صدق قال: ثم المنبر، إلى عاد ثم فحملهما، كلامه فقطع الني. 

فييعثرن هذبن رأيت، [ ٢٨فثنيه أنولاًم 
فحملتهما،كلامي، تهنمتؤ حتى أصر فلم تميصيهما، 

(.٩١٧رنم)( ٢٦)باب الجععة، كتاب البخاري، صحح انظر؛ )١( 
أنهرمنرة الفحل نبها أرصل متذ عليها أتت، التي النانة وْي عشر، جمع ■ المثار )٢( 

٠أيضا تضع وبعدما تضع حتى اسمها ذلالث٠ يرال، لا نم المخاض، اسم عنها رزال، 
(.١٦٤)م/للخطا؛ي الحديث، غريب، رانفلر؛ )مثر(، مائة; الصحاح، 

(.٩١٨)رنم البخاري صحح )٠١( 
(.١٠٨١)رنم ( ٦٥٢)١/'داود أيي سن انظر: )٤( 

صحح(، ٩١)م اتي المسنن (، ١١٢)•رقم داود أبي ّنن انظرإ؛ )٦( 
U_،_الكبرى المن (، ٢٨٧/١)المتدرك (، ١٨٠١)رقم ( ١٥٢)"ا/حزيمة ابن 



لنمليةوا ئخطسب ا فض، هش الشامل  ۶٢٦٦

•الذمي ووافقه يخرجاه. ولم لم، مشرط على صحيح الحاكم تال 

المجد؟في انمبر موضع يكون أين —  ٢١
بنيربد حديث من صحيحه في البخاري أحرج قد أنه • اتجراب 

الخبرعند الجد جدار كان ت مال هئع، الأكؤع بن ملمة عن عبيد أبي 
تجوزهاالشاة كادت ما 

ممرفدر والقبلة المبر بين *وكان بلفظ; - أيقا _ لم موأحرجه 
شاة«لآ،.

الجائطوبين ه اض رسول مجر بين اركان ت بلمفل داود أبي وعند 
كقدرمْرالثاةاار'آ،.

جداثريبا كان ه الض مجر أن ت الحديث هذا من يوحذ ت ني، 
شاة.ممر فدر إلا الحاط وبين بينه يق لم حتى القبلة، جدار من 

يكونأن تحب ؤيوغيرهم أصحابنا اقال هقفأت النووي تال 
المحرابفي قام إذا الإمام يمين على أي: المحراب؛ يمين على الخبر 

اير.اأعادةل؛،اا.وهكذا القبلة، متقبل 
وصعؤإنما الجد، وسهل في الخبر يوصع ولم ت القيم ابن وقال 

ممرفدر الحائعل وبين بينه وكان المحائهل، من قرنا المربي جانبه في 
الناةلْ،.اه.

البي.منبر كان وغيره: الرافعي *قال حجر: ابن الحافظ وتال 
القبلة*.يمين على 

انظر)١( 
اظر)٢( 
انظر)٣( 
انظر)٤( 

(.٤٩٧رنم)( ٩١)باب الملأة، كتاب البخاري، صحح 
رنم)ه'ْ(.( ٣٦٤لم)ا/مصحح 

رقم)أاا-ا(.داود)\/مْأ( ابي سن 
(.٤٣•)ا/ الماد زاد انظر: )٥( (٠ ٣٥٦/٤)المبموع 



|أممآأ|واسطبة الخْلمب فقه في اثشامل 

إلىفيه فالمتتد فال، كما ولكنه حديثا، أجيم ازلم حجرت ابن قال 
عملقصة في البخاري في سعد بن مهل حديث ويؤيده المناهدة، 

اه..ااترون حيث فوصعه . الض فاحتمله ت فال المنبر، المرأة 

القبلة؛يمين عن المسر يكون أن تحس، ؤيت الكبير الشؤح في وقال 
اىاوبي.هكداج،.لأن 

الناسعلى لم بأن بعد المنبر على الخطيب جلوس حكم —  ٢٢
عليه:وقوفه وموضع الأذان، وقبل 

إفال يزيد، بن المائب حديث من صحيحه في البخاري أحرج 
عيدعلى المنبر على الإمام جلس إذا أوله الجمعة يوم النداء ؛؛كان 

الماس،وكثر عثمان كان فلما ه. وعمر بكر وأبي المبي.، 
الزوراء«ل؛ا.على الثالث الداء زاد 

الخبر،على المص. جلس إذا يؤذن بلال، *كان المسائي: وعند 
أئم«أْا.نزل فإذا 

النبرعلى الجلوس مشروعية على ظاهرة دلالة الحديثين هدين ففي 
•العلم أهل جمهور هدا وعلى المؤذن. يؤذن أن قبل للخطيب، 

علىالجلوس اا؛ار._، فمال: بابا، صحيعحه في البخاري بوب وقد 
اه.،.الآذين٠١٦عند الخبر 

علىالحدين، بهيا البخاري ®استدل، حجر؛ ابن الممحاففل ئال، 

انظر
انظر
انظر
انظر
انظر
انظر

(.٩١٧رنم)( ٢٦)باب الجمعة، كتاب البخاري، صحح 
(.٦٢)آ/الحير التلخيص 

(.٢٣٥)ه/والإنصاف الكر، النرح 
(.٩١٢رنم)حديث، ( ٢١)باب الجمعة، كتاب البخاري، صحح 

(.١٣٩٥رقم)حدث للجمحة، الأذان باب الجمعة، كتاب اثي، الننتن 
(.٢٤)باب الجمعة، كتاب البخاري، صحح 



:11 ١٣٤! !ث
والخطبةالخطيب فقه فى الشامل 

.اه.الحفية* لبعض حلأثا الخلبة، قبل المنبر على الجلوس 
هدهمناسبة أن إلى المنثر بن الزين *وأشار ت آخر موصع ئي وقال 

التأذينعند المنبر على الجلوس قال• من حلاف إلى الإثارة الترجمة 
توالجمهور والشافعي مالك وقال الكوفيين، بعض عند وهو ، مثرؤع غير 

هوستة«لى.اه.
تنوم فقال منها، الحكمة في ة الجلهانْ أثبن، من احتلم، وقد 

الخلسب،.لراحة ت آحرون وقال الأذان، لأجل 
والتهيؤاللغهل، مكون فيه• *الحكمة المغير بن الزين رئال 
للذكر®الذهن ؤإحفار الخهلثة، ماع ل والامتتمايت، للإنمات، 

تشيه.*

المنبر؟من يقف وأين الخطسِ،، يجلس أين 
قال!أنه الأكؤع بن ملمة عن *بلغنا ت هقفآ الشافعي قال فالجواب،ت 

قال■ثني حل• الذي حكى تين، حلوجلس "حطبتين الله رمول حعلبح 
سلمنم قائنا، المستراح تلي التي الدرجة على ه الله رسول استوي 
فخطبنام نم الأذان، من المؤذن فؤغ حتى المستراح على وجلس 
هذاوأتبع الثانية، الخملبة فخي، نام نم جلس، ثم الأولى، الخءلبة 
فيهو فنره شيء أم لمة معن أحدثه أدري فلا الحديث،، الكلام 

اه.*.الحاوو.ثه 

المستراحتلي التي الدرجة على يقف أن تحب، يI ^ ٤٤النووي تال 
بكرأبا أن روي قل■ قيل• فإن • حامل■ أبو الشخ قال الصنم،، ذكره كما 
أحرى،وعثمان أحرى، درجة وعمر درجة، ه النبي موقف، عن نزل 

)•ا/ا/ه(^ ٧١نح انظر: )٢( )مآ-ه(. الباري نح انفر: )١( 
)ل/'اماا(.الأم انظر: )٤( (. ٥٨)مآ/ا'ه، اروي نح انظر: )٣( 



٢٢—^——— ٠١والخطبة الخطيب فقه في الشامل 

صحيح،نمد له منهم كل ئلظ: المي موف في ه علي ووف 
الني.؛موافقة وغيره الشافعي واختار بعض، على حجة بعضهم وليس 
اه.،.به.أ بالاقتداء الأمر لعموم 

مكانتلي التي النالنة على يقف *وكان المرداوي: ونال 
ثمتأدبا، الأولى على عمر ثم الثانية، على بكر أبو وقف ثم الاستراحة. 

زسمح، ثم الحم، موقف ^؛، وقف نم بكر• أي مكان عثمان وقف 
تيرتقون الخلفاء فكان درج، ستا فيه وزاد مروان، قلعه معاوية 

.اه.عمر مكان ؤيقفون درج، 

نزوله؟محي وكدا المشر صعودْ هد الخلمح يقدم الزجالين أي -  ٢٢
لحولفي التيمن باب فقال: بابا، صعحيحه في البخاري بوب 

برجالهبدأ خرج فإذا اليمنى، برجله يبدأ عمر ابن وكان وغيره، المسجد 
المرىص.اه.

موصولاأره ولم مدا: عمر ابن حديثا عن حجر ابن الحافظ تال 
أنسعن قرة بن معاؤية طريمح، من ، ٧٤٢١^المستدرك في لكن عنه، 
الث،برجالتبدأ أن المجد دحالّتا إذا المنة ررمن يقول: كان أنه .(، 

قولأن والصحيح . السمرىاابرحلك تبدأ أن حرجن، ؤإذا اليمنى، 
علىمحمول  ٠١كذاالسنة ررمن الصحابي: 

المجد،لحول محل اليمنى بتقديم يتعلق ما أوردت إنما : قالت،
إنماالمنبر صعود أن باب من إلا داك وما المنبر، صعود عن هتا وحديثنا 

(.٣٥VاJج٠وع)٤/ انغلر: (١)

(.٦١/٣)القح وانظر: )ه/هم'ا(، الإنماف  انفلر: (٢)

»حالادي)أ/'اار(. انظر؛ (١■)

ملمعرثرًل صحتح ونالر؛ ( ٢١٨)ا/المتدرك  انظر: (٤)

نحابرى)أ/علأ(. انظر: (٠)



والخطبةالخطيب فقه في الشامل ~|أ أأ~؟مأ

يكونحتى المجد داخل الجمعة صلاة لكنت إذا الصور معظم في يكون 
الفضائلبأمور يتعلق اليمنى تقديم ولأن القياس؛ باب من ذلك 

الصحيمن،في الذي عانشة بحديث عملا اليمنى فيه فتقدم والتكريم، 
،ءلهورْ في ت لكه شأنه في استطاع ما التيمن يحب . النبي لكن ت فاك 

البخاريلففل وهدا وتنعاله. وترجله، 

منأعظم التكريم جهة من المنبر، صعود أن فيه شك لا ومما 
الأفضل؛هو صعوده حال، اليمين تقديم فيكون الترجل، أو التتعل مجرد 

وتبلغعبادة لأداء هو إنما الصعود وأن سئما عايثة، حدسث، على بناء 
أعالم*والنه الخطبة، وهي رسالة، 

منالخروج على قيانا اليرى يقدم أن فيحتمل النزولي، عند وأما 
جبما،عائشة حديثا عموم على بناء اليمنى يقدم أن ويحتمل الجل، 

لأنهالمسجي*؛ من الخروج ني المسرى تقديم في الحالة إن ت ةالنا إن ميما 
المنبرمن الازل، فان وشواغلها، انمنيا مكان إلى العبادة مكان من خروج 

وهيأحرى عبادة إلى عبادة من سينتقل إنه بل المبادة، من خارج غير 
بعمومعملا وأفربح؛ أولى النزول حال اليمنى تقديم فيكون الصلاة، 

*>ؤأا عائشة حديث، 
تفيه يمول الجوارح أفعال حول حيد كلام ■؛^ ٤٤الإسلام ولشيخ 

مختصوالثاني! المموين. بين مشترق I أحدهما نوعان! والأفعال ١١
فيهاتشترك التي الأفعال أن على الشريعة قواعد اّتهمت وقد بأحدهما، 

لكلوصوء،الكرامة باب من لكنت، إذا اليمنى فيها تقدم والمسرى اليمنى 
ولكللباس،الإبمل، ونتف الواك، في الأيمن بالشق والابتداء والخل، 

الخلاءمن والخروج والمنزل، المسجل، ويحول والترجل، والأنتعال، 

رنم^( y٦٦إ١٦مسلم صحيح (؛ ٤٢٦رنم)( ٤٧)باب الصلاة، البخاري، صحيح )١( 
(٢٦٨.)



أ|"يمآأاوالخطبة الخطيب فمه في الشامل 

النعل،وحلع الخلاء، حول كد ذلك، صد قي اليرى وتقدم ذلك. ونحو 
المجد.من والخروج 

اليمين؛كان الكرامة باب من كان إن ت بأحدهما يختمر والدي 
ؤإنذلك. ونحو وتناولها الكتب، ومناولة والممافحة والشرب لأكل كا 

والأستنثار،الذكر، ومر كالامتجمار بالمسرى؛ كان ذلك صد كان 
اه..ذلكرا، ونحو والامتخاحل، 

.المنير الخطسي، صعود كيفية —  ١٢٤

يكونأن —٠ وغيره عميل ابن منهم — العلم أهل من جماعة اس،تح<بإ 
فيمبالغة رعا؛ ميكون نزل ؤإذا تؤدة، على صعوده حال الخطسي، 

ا.والملألأ الخطبتن بين الموالاة 
التباؤلؤمن الخطباء عوام بعض من المعود حال يفعل ما وأما 

ذكركما البيع، من بعضهم عده فقد صعوده، حين _ الودة حلاف هو و- 
ارإصلاحفي مي القاّوذكره ، ٢٣١،باعث، ءالفي سامة أبو ذللتج 

.غيرهماوذكره ، ا؛ الماحد 

أوبعصا مرات ثلاث صعوده عند النبر الخهلمب، دق ! ذلك،ومثل 
وررروفة، ءرالياعث،® في ذلكا ذكر كما مرتفعا، أو مزعجا دقا نحوها 

.وغيرها ، المساحي® وارإصلاح ، للنووى الطالبين® 
تليالتي الدرجة إلى تؤدة على فيه صعوده ويكون ٠ماح! ابن ئال 

اير..\بن.طح.ال

؛(.Y،،/T)الفروع  نثلرت )٢()لآ/يىا(. الخاوي مجموع  اننلر (١)

صر؛)خ؛(الماحي إصلاح  نظر: )٤((. YUU\و\ءث  انظر (Y")

.(YYYU ،^٧١ انفلر (٥)

بمه"ا( )i/والجموع (، Y-Y/Y)الظالمن روضة  انظر (٦)

ص)دأ(.المساحال إصلاح  انغلر (٧)

•
(Y-o/Y)الخاع كشاف )yإ^٦\(، المدع  انظر (٨)



والخطبةالخطيب فقه فى الشامل 
=ا|ثتنإا======^=

ؤمكقفنؤأس ^إن آية؛ المنبر صعوده عند الخطسسا قراءة حكم .  ٢٥
قلت"اذا المبي حديث أو [، ٥٦زالأحزاب: ء يثإرث 

رواه، لغوت!؛؛ فقد يخي، والإمام ، أنصت الجمعة؛ يوم لصاحبلئج 
لمل١،:ومالبخاري 
•قائلا فأجامب، الة، المهذه عن رآققب الإسلام ثيح سل 

أئمةمن أحد استحبه ولا ه، اش رسول منة هن هذا ليس ض. ارالحمد 
الناسلأمر فعله؛ من فعله الحديث، تبلخ لكن العلماء، الخلين 
.اه.؛٠ .. الخعلبة. نؤع من وهو بالإنصاتا، 

رواهالذي عنمان فعل هنا يمحي الإسلام مسخ لحل ثلت،! 
قليل.بعد وسيأتي الشافعي، 

حكمأئمتنا كتب، من عندي فيما أر ءولم I الحنفي نجيم ابن قال 
-العهود هو كما - الأية ؤيقرأ مخدعه من الخهلسب، يخرج الذي المرقى 

لأ؟ا<رم.اير.أم نون مهل 
المرقىأن من تحورف، ما أن اعلم »ثم آخر؛ موضع ني وقال 

الدعاء،عند يؤمنون المؤذنين وأن النبوي، الحديث، يفرأ الخءلي.با ل
حرامفكله ذللث،، غير إلى بالصر، ل3لان ولل، بالرصا للمحابة ويدعون 

عنينهى المرقى أن منه وأغرب ه• حنيفة أبي مذهب، مقتضى على 
أمتوا• يقول ثم ، يقرأْ الذي الحدينا بمقتضى بالمحروف، الأمر 

اه.. ١١أئمتنا كتب، فى المرقى هذا وصع فى نقلا أر ولم اض. رحمكم 
ذللث،أن التحفة في حجر ابن العلامة راوذكر عابئين؛ ابن قال 

رنم( ٥٨٣)Y/لم مصحيح (، ٣٩٤)رنم ( )٦٣باب الجمعة، البخاري، صحيح )١( 

 )Y( :الخاوي مجموع \م(X\U/TY .) )أ/بمإا(.الراثق المم انظر: )٣(
)^أوا(.الأبق اذر انظر: )٤( 



yأأآّآأ لخطبة وا لخطيب ا فقه في لتامل ١

الأيةلحث نة؛ حلكنها ميل! الأول، الصدر بعد حدث لأنه بدعة؛ 
اللهرسول على لام والالصلاة إكثار من أحد لكل يندب ما على 

تركهالممون الإنصات تاكد على الخبر وكحث اليوم، ُذا في ستما لا 
وأقولالعلماء• من الأكثرين عند الإثم في والنوى بل الجمعة، لفضل 

لهتممن يمن أمر . بأنه - أيصا - لدلا1ث، يستدل - حجر ابن لقائل ا- 
للخهليبيندب أنه فقيامه الوداع، حجة في منى حهلبة إرادته عند الناس 

فيللخبر ذكره يدحل فلم المرمي، شأن هو وهدا بالامتنصات، غيره أمر 
أمحلااا.اه.البدعة حيز 

وقال!عليه، وأقره الشافعي الرملي عن الرملي الخير نحوه وذكر 
لنوافرالمتعارف،؛ الوجه على الحديثا قراءة بحرمة القول يسغي لا ®إنه 

ءاوه«.اير.وتذلاهرهم الأمة 
عندحوازه يقتضي لا متعارما ذللث، كون -I عائدين ابن أي - أقول 

بمااستدلالا ملام؛ رد أو ، ؛معروفأمرا ولو الكلام بحرمة القائل الإمام 
يصلحإنما التعارف لأن النص؛ حالم، إذا الحادث بالعرف عبرة ولا مر، 

صرحواكما والمجتهدين الصحابة عهد من عاما كان إذا الحل على دليلا 
الناسفإن المارق، ْع مياس متى حْلبة على الجمعة حهلبة وقياس به، 
متهيئونالخهلسجإ حرؤج ينتفلرون المجد في قاعدون الجمعة يوم في 

لفليتأمل متى• حهلبة بخلاف لسماعه، 
المنبر،يصعد أن يعد . حهلبته صفة عن متحدثا القيم ابن وذكر 

منفخف، . السي قام منه فمغ فإذا الأذان، في بلال ®ؤيأحد فقال! 
غيرْ*لآ،.اه.ولا حر بإيراد لا والخهلبة، الأذان بين فصل غير 

ولمفمهل، الأذان في المؤذن أحذ . . رر. آخر! موصع في وقال 
،.اه.؛عدْ،اأ ولا قبله شيقا يقل 

المادزاد انظر: )٢( (• ٣٤)م ءا؛د;ن ابن حاب انظر: )١( 
(.١٨٩)؛/^ ٧١الخدر انظر: )٣( 



والخطبةالخطيب فقه في الشامل 

فيوالشافعي راالموطا«، في مالك محي رواية على وقفت قد هلت: 
ذلكأن إلا الإنصات، حدث يقرأ كان )جهم عثمان أن على تدل ارالأم®، 

الخطبة.أثناء كان ؤإنما المنبر، على صعوده حال يكن لم 
بنعمر مولى النضر أبى عن مالك، اءأحبرنا ظه: الشافعي قال فقد 

فييقول كان عفان بن عثمان أن عامر، أبي بن مالك عن اش، عبد 
الجمعةيوم يخهب الإمام قام إذا حف إذا ذلك، ييع قلما - حهلبته 

مامثل الحفل من يمع لا الن.ى للمتصت، فإن وأنصتوا؛ له فاسمعوا 
بالمناكب،؛وحاذوا الصفوف فاعدلوا الصلاة قامت، فإذا المنصت،، للسامع 

يأتيهحتى عثمان يكبر لا نم الصلاة، تمام من الصفوف امحدال فإن 
فيكبرا؛امتوت قد أن فيخبروه الصفوف، بتسوية وكلهم قد رحال 

بنالعزيز عبد العلامة شيخنا سماحة الدائمة؛رئاسة اللجنة ّثالتإ وقد 
هداالإمام رروقول نصه: يما اللجنة فأحابت، المسألة، هده عن باز 

١١.التوفيق.وبالله • إلخ • • بدعة. المنبر صعوده ئد الحديث، 

للعصا:الخيج، اتخاذ -  ٣٦

متحدية.روايات للخطبتإ العصا ذكر فى حاء 

مليمأي بن ليث، عن إبراهيم عن نيه مش الشافعي رواه ما منها: 
كيلك،ورواه اتحمادا؛،. محزنه على يعتمد كان ارأنه مرسلا: ءهلاء عن 
ارالمن١١^٣،.في اليهقي ورواه ررالأماا٠ في 

ضحيف،وليث، : التلخيص١١١١في الحافظ قال 
حزن،بن الحكم حديث، من سننه في داود أبو رواه ما ومنها: 

انظر)١( 
انظر)٢( 
انظر)٣( 
انظر)٤( 

الأم)ا/'اأم.•١(، ٤/١الموطأ)
ص)ه؛(.والساوءاث، المنن (، ٢٣٩)A/اك١ئ٠ة اللجة فتاوى 
(.٢٩٢)٣; الكرى المنن آلأم)ل/مأم(، )_UU(، الثاض سند 

الجير)آ/0أ(.اكالخيص 



أإ-آآآ-أموايخملية الفطيب فقه في الشامل 

علىمتوكئا فقام .، الله رسول مع الجمعة فيها شهدنا ١٠ت وفيه الحديث، 
وقدحن، إسناده ; ٠١التلخيص  ١١في الحافغل قال ،. أ  ٠٠قومي أو عما 

عازببن البراء حدسثا من شاهد وله ، حزيمة وابن الكن ابن صححه 
.عاليه٠١ فخهلب، قوسا العيد يوم اعملي هؤ النثي ُأن بلففل; داود أبي عند 

اه.،.السكنلابن وصححه ، \شبو\ني٦ ورواه ، أحمدلوؤلوله 
يوميخهلبوا أن المنابر أصحاب للأئمة تحسم، يمما مالش; قال 
رأيناالذي وهو قيامهم، في علميها يتوكرون العصي ومعهم الجمعة 
اه..وسمعنا 

ماأو قوس أو عصا على يخهلب، الذي ارؤيعتمد الشافعي؛ وتال 
عما،(على يعتمد كان الثي. أن بلغنا لأنه أشبههما؛ 

أوعما، أو سيف، أو قوس، على يعتمد أن يمن ١١النووي; وقال 
.٢٨١٠٠نحوها 

الإمام- والشافعي مالك كقول - ا الحمسيمثروعية قال وقد 
٠٠بل ال ١١في الصنعاني قال وبه الحالم، أهل من وجمع ، أحمد 

والمكانيم>تلالآر>«>"/
.العصاأو للقوس الخطيب اتخاذ كراهة إلى الحنفية يعص وذهب، 

٠٠البرهاني ررالمحيهل لصاحب، به ون، ٠٠التاتارخانية  ١١صاحب، قال فقد 

انظر
انظر
انظر
انظر
انظر
انظر
انظر
انظر

•١(.٩٦رنم)داود)ا/ههأ( أيي نن 
(.١٤٥٢)رنم ( ٣٥٢)Y/خزبمت ابن صحح 
(.٢٨٢)أ/أحمد مد (، ١١٤٧)رثم )\ا\ص داود أبي ّن 

(.١١٦٩)رقم )Y/؟( الكسر انمجم 
(.٢٣٢)ا/الدونت انظر: )٦( )أ/هآ(ا الحسر التلخمى 

(.٣٥٧/٤)المجموع انظر: )٨( \لم)\اس. 
[٥٩٣)اللام سل )•ا(انظر: . i\siMX)اسي 

)مه«م(.الأوطار نل 



والخطبةلخطيب ا فقه في الشامل |آآإ-آ-إأ 

أنهإلا جاز، العصا على أو الموس على متكئا حطب إؤإذا ت ذمه ما 
اه.،.السنةاار حلاف لأته يكره؛ 

الدليلبل اممراهة، من الخفية ذكره لنا دليل على أقف ولم قلت: 
استحببعمهم أن يدل ما على وقفت إنني بل مبق، كما حلاقه على 

العصا.من بدلا السيف اتخاذ 
راروصهصاحب إلى وعزاه — ءا لاالتاتارخانية صاحب نال فقد 

قدما بالسيف؛ متقالدا يخعلب الخءلب أن في ارالحكمة قال؛ _ العلماء؛، 
عنوةفتحت بلدة رركل يقول■ هءدفؤ الرستغفني الحسن أبا الفقيه سمعت 

فتحتأنها ليريهم بالسيف؛ منبرها على الخاطب يخهلب بالسيف 
لمينالمأيدي في باق فدلك الإملأم، عن رجحتم فإذا يف، بال

طوعاأهلها أسلم بلدة وكل الإسلام، إلى ترجحوا حتى به نقاتلكم 
سيف،بلا فيخطب بالقرآن فتحت الرسول ومدينة سيف، بلا يخهلبون 

اه.،.السيفاارْع فيخطب بالسيف فتحت ومكة 
®ولمبقولهI القول هدا مثل على ئه القيم ابن رد وند قالت؛ 

يعتمدكان أنه الجهال بحض يقلنه وما سيف، على اعتمد أنه عنه يحففل 
قرمحلقمن بالسيف، قام الدين أن إلى إمارة ذلك وأن دائما، السيف على 

ولابسيف، يرقاه كان أنه المنبر اتخاذ بحد عنه يحففل لا فإنه جهله، 
كانؤإنما ألبتة، سيئا بيده أحد أنه اتخاذه قبل ولا غيره، ولا قوس، 
اٌ.قوساا أو عصا على يعتمد 

®أمات السعودية الديار مفتي . إبراهيم بن محمد الشيخ وقال 
فتحالدين أن إلى إثارة بأنه ذلك، عللوا وهم بمثرؤع، فليس السيف،، 

.اه.فقهل،، منفذ السيف، ؤإنما بالقرآن، فح إنما صحح، غير وهذا به. 

(.٦١اكا-ارخاب)'>/الفتاوى انثلر: )١( 
،( ٥٣٤ ت )يتؤ الحنفي الفقيه مرنندي الالرستغفني، الحسن أبو ■سعيد، بن علي هر• )٢( 

زاداوعاد)ا/ا،آأ(.انثر: )٤( (. ٦٠اكا-ارحان؛ة)آ/الفتاوى انثلر: )•١( 
(.١٢١)م/ إيرامم بن محمد الشخ فتاوى انظرت )٥( 





والخطبةالخطيب فقه في الشامل أأ~آإِ؛أ"أ[ 

فيأشار فد ؛جفي أنه الميم ابن عن ذكره سق ما على يشكل ومحي 
إذااءوكان ت نصه بما خطبته في س هديه في فصل ت في ®الرادار كتابه أول 
أبوعنه ذكرء كدا المنبر، على وهو عليها فتوكأ عصا، أخذ يخطج، محام 

اه.،.ذلك<ااأ يفعلون بعده الثلاثة الخلفاء وكان شهاب، ابن عن داود 

كماالكلام يفصل لم القيم ابن أن هنا ترى فأنت هيت،! 
أولفي كلامه عن متأخر والتفصيل ذكره، السابق الموضع في فمل 
علىكلامه فى نمى وقد ميما لا عنده، المعتمد يكون أن فيحتمل كتابه، 

؛جفؤكلامه يكون أن ؤيحتمل المنبر، انخاذْ بعد للحما . اتخاذه عدم 
كانوما المنبر اتخاذه قبل كان ما بين فرق لا أته على المعتمد هو هناك 

يعده.من الثلاثة الخلفاء فعل استمرار بدليل المنبر؛ اتخاذه بحد 

قولبه يؤيد مما يكون قد مالك، للأمام كلام على اطلعت، إنني ثم 
بعدكان وما المنبر، . اتخاذه هبل كان ما بين التفصيل في القيم ابن 

®وليست الاستسقاء في الإمام خروج عن ماللئ، الإمام محال حيث، اتخاذه؛ 
اه.. عصا(( على الإمام يتوكأ ولكن بمنبر، الاستسقاء صلاة في يخؤج 

يرىلا لأنه هتا؛ العصا اتخاذ بسنيه محال أنه ماللث، كلام من فيفهم 
أعلم.والنه المنبر. عن بالعصا فاعتاض الاستسقاء، في يالمنبر الخرؤج 

■صديناعن ه باز بن العزيز عجي العلامة ثيعنما سماحة قال 
أوعما على الاتكاء شرعية على يدل ®الحديث، ت نصه ما حزن ين الحكم 
وافه- هذا في ر الولعل .، شانه من هذا لأن الخهلبة؛ في قوس 
الإقبالإلى وأقرب، الحركة، س للقال_إ وأجمع لاليال.ين، أجمع أنه - أعلم 
.، الخهلبةااأ على 

اوالونت)؛/أ؛أ(.اظر:)٢( الماد زاد اظر: )١( 
(•٤٤٩)رقم الحديث شرح المرام، يالؤغ على سماحته دروس انفلرت )٣( 



:~ؤ أأهآآسْليبواسطبة 

وحاءأيقا، أحمد ورواه حن، إساده ت الحديث عن ؛^٠؛^ وتال 
اه.. المعنى لهدا تشهد ولكنها مقال، فيها أحرى آثار الباب في 

العلامةالشيخ يمنله قال قد شيخنا، سماحة قاله وما نيتا! 
الحكمحديث عن قال حيث ٤^٥^ السعودية الديار مفتي إبرامم بن محمد 

أوقوسى على الخهلبة فى الاعتماد شرعية ؛ منهافوائد؛ فيه ١٠نمه؛ ما 
يطولكان إذا سئما لا له, وأئبث للخهلسس، أرقى لكونه وذلك عما؛ على 

السنة،هو عما أو قوسن على معتمدا فكونه مهم. مفصود أو وقوفه 
كما.، الّك، زمن عادة تمحبان يلأنهما والعصا؛ الموسى وحص 

اه.،.ءناوناا،ر العصا تستصحب 

هءزفي!عثيمين بن صالح بن محمد العلامة شيخنا قال وقل ؛ ثلثا
يعينهذلك لأن سنة؛ وهو ذلكر له يث-رع فإنه العصا، إلى احتاج إذا ااإنه 

يكنلم إذا وأما سنة، فهو ستة على أعان وما منة، هو الذي القيام على 
العصا«أص.اه.حمل إلى حاجة فلا حاحة، هناك 

خ\ثت\ن.'

العصا؟الخهليب يمك اليدين بأي الأولى؛ 
أنتحب، ي٠ والبغوي حين القاصى ارقال النووي* قال الجواب• 

فيها.يأحده التي اليد الجمهور يدكر ولم اليمرى، يده في يأحل.ه 
علىيضعها بأن الأحرى يده يشغل أن ويستحب أصحابتا؛ وتال 

،.اه.٤١٠١المنبرحرف 
أويمناه في ذلك يكون أن بين مخير اءوهو ؛ الأنصاف،(  ١١في وتال 

انظر)١( 
انفر)٢( 
انفر)٣( 

(.٤٤٩)رقم الحدث نرح المرام، بلؤخ على سماحته دروس 
(.٢١)م إبرامم بن محمد الشخ غاوي 

(.TOY)؛/المبموع انظر: )٤( (. ٨٣/٥تع>٠Jالث٠رحا



او ١٤٦ا :!
والخطبةالخطيب فقه في الشامل 

الأحرى،اليد وأما يسراه، في يكون توجيها، )الفرؤع( في ووجه يراه. 
اه.. يرملهاا، أو المنبر حرف على بها فيعتمد 

يفعل؟فماذا عما، أو قوس الخهليب مع يكن لم إذا الثانية؛ 
أنأحست، عما على يعتمل. لم ررؤإن ؛ هه الشافعي قال I فالحواب، 

يقرهماأن ؤإما اليرى، على اليمنى يضع بأن إما ؤيديه، جده اكن ي
اه.. ٠٠ساكنتين موصعهما فى 

ّؤنونحوم، عصا أو سئما يجد لم فان ؛ ررقالواالنووي؛ وقال 
يعبثاولا ، يحركهما ولا يرسلهما أو اليمرى، على اليمنى يضع ان يديه 

.اه.ا٠٠ العبمن والمغ الحؤع والهقمود منهما، ٠ة دواحال
يمينهلث، أمسيء، على يعتمد لم ررؤإذا ااالإنمبماء،ااث في وئال 

اه.؟ ٠٠أرسلهماأو بشماله، 

؛الصوم؛؛، لمكبر ب، الخطياتخاذ حكم _  ٢٧
إليهايحتاج مما هي ولا الهمة، المائل من لبستا المسألة هازه 
ينبغيالتي المائل من لأنها فيها؛ الحكم معرفة إلى يفتقر أو الخهليب،، 

الخملبةفي المحمولتا مكبر استعمال جواز في ا منمقيجادل لا أن 
ولكننيالمسألة، هن.ه عليهم تشكل لم الأعفلم المواد إن ثم واكلوات، 

العلمأهل لبعض التي ائل الممن لأنها ، الفاك؛ وار_ا من هنا أوردها 
فييجادل ممن الزمان ^ا يخلو لا أنه وهو آخر؛ ولأمر ، حولها كلام 

وسيلةبوصفه العبايالت، في استعماله مشروعية ومدى المح.وُتإ مكبر 
يقللم ؤإن عدمه من ذللث، استحسان في يجادل الأقل على أو موصلة، 

.تن.كر لا قلة هزلأء وأمثال بتحريمه، 

انظر)١( 
انظر)٢( 
انظر)٣( 
انظر)٤( 

)آآ/بماا(الفروع )؛،/•إآ(، الإنصاف 

الأنصاف)ه/اإآ(.



١؛■—آ——٢٢والخطبة الخطيب فقه في الشامل 
١٠٠! ——ا————

هي^=ثا

المسالة!هذه حول العالم أهل بعفى كلام سأذكر فإنتي ولذا، 
فيرأيكم ما تهءإ/فؤ! سعدى ين الرحمن عبد المسخ سئل فقد 

للخهليب؟الصوت مكبر استعمال 

به.ُأس لا أنه رأسا ذآح1ب: 
يعدالحادثة الأمور أن وهى وغيرها، المسألة لهده نافعة فائدة وهنا 

وعادات:عبادات، الني.سمان: 
فهوورسوله الله يشرعها لم عيادة أحديث، من فكل العبادات: أما 

مسدع.

منعادة حرم من فكل الإباحة، فيها فالأصل المادات: وأما 
منوالتحريم الخغ على يدل، بدليل أتى فإن الدليل، فعليه الحادثة العوائد 
فهوشرهمي، أصل على قياس أو النه.، رسول سنة أو الثه كتاب 

هدينالإسلام ثيخ ذكر وقد الإباحة، فالأصل ؤإلأ ومضؤع، محذور 
الألأتفهذه كتبه. من وغيره را المتمم اكراهل ®اقتضاء فى الأصلين 

أعانترإن كلها والمباحات الإباحة. فيها الأصل البات، هدا من الخادثة 
اه.آ.ل أعلم وافه سيئة، فهي شر على أعاك ؤإن حنة، فهي، جير على 

مكبروصع يمتاسبة حمعة حعلبة ^١؛^ عدى س ابن وللشيخ للت،: 
المسجد،فى استعماله الناس بعمى استنكر حيث، المجد، في الموت 

حهلثةفي هازا زعمهم على الشيخ فرد المحادثة، البيع من أنه ورأوا 
كاْالةلآ،.

المدياعومعه التبر على يصحد الإمام عن الدائمة اللجنة وسثينتا 
ذلك،؟حكم ما صوننه ليأحذ 

(.١٣٠)\االكاه السبموصن سي ابن ذ1وى انفر: )١( 
AoT)^-/اللكملأ السبمومة سعدي ابن المخ حلم، انفر: )٢( 



والخطبةالغْليب فقه فى الشامل ———إم ٦٦
^إاد=====^======مح^=ض==

صوتهإبلاغ على اعده ليذلك؛ اريجوز ت نصه يما اللجنأن فأحايت 
ءالد«لا/اه.لأكثر 

Iالإسلامي العالم برابهلة الفقهي المجمع قرارات وفي 
وكذاوالعيدين، الجمعة حهلبة أداء في الصوت مكبر امتخالام أما 

اجدالمفي استعماله فينمغي الانتقال، وتكبيرات الصلاة في القراءة 
اه..الموفق واممه الشرعية. المصالح من عليه يترتب لما الكبيرة، 

محأوردالمسألة، هذأه حول حيد كلام نيد أبو بكر وللشيخ 
إلاالصوت مكثر أرى ®لا قال: فقد الفائدة، من فيه لما منه؛ ثن.رات 

ؤإيلاغالإسلامية، الشعائر لإعلان القبلة، أهل على تعالى ال؛له نعم من 
ورحابالأحياء، في ممكن عدد أكبر أصماع إلى ونفوذه للبرية، الخير 

إلىتلتفت ولا مريضة، نفس إلا الخير ينكر ولا والمنتييات، احي، الم
لوكما الخير، في تحريمه من آحرين أقلام به وحرت بعضهم به فاه ما 

قال:للمزجة، أذكرْ ما الأفاقيين، يحض من سمعت حتى الشر، في كان 
)مكرفون(اله؛ قيل ولدا مكره؛ من وهذا لالشيaلان، اسم )فون( 

علةوالتحريم، بالرفض، حديد كل مواحهة فإن هازا، تنكر يولا 
أن!( ٤٣٣)ا/ت يره نففي الرازي الفخر ذكره ما ومنه قديم، من فاشية 

سحر.بانها بعضهم قابلها احترعت،، لما المائية، رالساعة 
ولدىلمين، الممن بعض لدى موجودة هذه الرفض ومواجهة 

فيلهذا موسعة أمثلة وانفلر جديد، أي أمام الكافرين، من آحرين 
.«٠ . ؤامتطراذاذكرئ ( ١٩٠-  ١٨٧)مللكردي: القويم( )التارخ 

الما •' باب من إلا ذكر ما جميع في الحال أرى ®لا أيصا: وقال 
،•واجب٠١١ فهو به إلا الواجب يتم 

)U/؛>X(.الوام غاية اظر: )٢( (. ٢٥است)ه/• فتاوى انظر: )١( 
بعدها.وما ( ٤٢ص)؛ الدعاء تصحح اظرت )٣( 



والخطبةالخطيب فقه فى الشاض 

الخطبة:في الخدث من الطهارة .  ٣٨
قولين:على الخطبة أناء الطهارة اشتراْل في العالم أهل اخلف 

اصالقول 

حديأأو أصغر حديا أكان مواء الحدث، من الهلهارة سسرءل لا 
,أكبر 

وأحمدالقديم، في والشافعي وماللثح، حنيفة، أبو بهذا قال وممن 
الروايتينإحدى فى 

أمور:بثلاثة إليه ذهبوا لما وعللوا 
القبلةاستقبال إلى لأفتقر الطهارة إلى الخف، افتقر لو أنه أولها: 

كالصلاة.

١١٥ثرفيه الطهارة تكن فلم الصلاة، يتقدم ذكر الختلبة أن ثانيها: 
كالأذان.

يمنعانلا والجشبإ والمحدث الدكر، بابج من الخهلبة أن ثالثها: 
مديدغير بالصلاة والاعتبار تعالى، اض ذكر من 

وحملياغتل ثم حشب،، وهو حفإ فيمن أحمد الإمام قال وقد 
اه.يجزئهص.بهم: 

الأكبر:بالخدث بمعلق فا أمران U ثلخظ ولكن تلت،: 
قولاتصح لا الجنب، حطمة إن يقولون: الشافعية أن الأول: 

قراءةتحتم، ولا عندهم، واجبة الخطية في القراءة لأن واحدا؛ 
.،١^٤

:١٧٧المشn/البموع)؛/أأم، الخونن)ا/ه'اآآ(، (، ١٩٧اليانع)Y/انظر: )١( 
(.١٧٧)٣;الخض انظر: )٣( المادرازقة. انظر: )٢( 
'٢(.٤٥/٤موي)المجموع اكهذس،مغوى)M/r١'٢(، انظر: )٤( 



والخطبةالخطيب فقه فى الشامل —أ ١١

الطهارةاشتراط المذهب بأصول الأشبه أن ت الحنابلة عند الثاني: 
ذلكوليس فصاعدا، آية قراءة يشترطون لأنهم الجنابة؛ من 

الئاق:القول 

أوأكبر حدئا أكان سواء الحدمحت، من الطهارة الخهلبة في يشترط 
•أصغر 

فىوأحمد يوسم،، وأبو الجديد، فى الشافعي بهيا قال وممن 
عنهالروايتتن إحدى 

وقد، يخطب كان . المي أن ت المسألة هده في ودليالهم 
الجمعةفي فرط ذكر ولأنه ،؛ رأيتموني كما اصلوا قال؛ 

عقثببملي لكن . السي ولأن الإحرام؛ كتكبيرة الملهارة فيه فشرطت، 
لملو ولأنه ؛ مت3لهتا كان أنه على فدئ بعلهارة، بينهما يفصل ولا الخهلبة 

بينهما،ففصل والخطة الصلاة بين الطهارة إلى لاحتاج ^-٥^١ يكن 
،•المحاصريزل على طول وربما 

•المأمومض على الخطيب سلام —  ٣٩
أنعلى والأعصار الأقطار سائر في الخهلباء عامة عادة حرمحت، 

المسةهي هذه أن وعلى المنبر، صعودهم بحد المأمومين على يسالموا 
وأهلالخهلباء من عددا أن غير الحق، هو وهدا .، المي عن الواردة 

الأمرأن غير العلم، أهل بين عليها مجمع المسالة هذه أن يفلتون العلم 
المشهورة.الخلاف، ائل ممن هي بل كيلك، ليس 

تولمن:على المسألة هذه م الملم أهل اخالف، وتد 

\نم)١( 
انظر)٢( 
انفر)٣( 
انفر)٤( 

(.XYSالإنصاف)؛،/(، n١٧٧/اسي 
J(، ٣٤٤/٤ج٠رع)١/Y(١٩٧اليانع ،)/n١٧٧المش:

(.٦٣١رقم)( ١٨باب)الأذان، الخارى، صحح 
السامة.المواضع الممني؛ اليداغ، المجمؤع، 



أ ٦٠١ؤ—لحطية وا الخطيب فقه في الشامل 

اصالقول 

بنوعمر الزبير، وابن عباس، لكبن - العلم أهل جمهور استحب 
يسالمأن - وغيرهم وأحمر، والثانمة، والأوزاعي، العزيز، عبد 

.١^١٢صعد إذا المأمومن على الخطب 
لحولهعند الأولى ت مرتين لم يأن له نحب يالشافعية وعند 

إليه،انتهى إذا المنبر عند من وعلى هناك، من على لم يالمسجد 
انمرأى.أعلى وصل إذا والثانية 

إذاعنده من على - أيصا - الم ررؤيالحنابلة؛ من المرداوي وقال 
اه.حرج«ص.
تمنها بأحادث؛ اللام يرى من امتدل وقد 

كانالمي. رءأن ت ه جابر عن ماجه وابن اليهقي رواه ما - ١ 
ءليك-مااأاللام ةال1 الجمعة يوم المنبر صحد إذا 

شيءذلك في يرد ارلم ت وقال الطحاوي، الحدث هدا صعق وقد 
اه.. صعاف® أحادث فيه وروي صحيح، 

عمرابن رواية من اليهتمط *رواه *المج،معات لي النووي وذال، 
اه.،.؛قويلأ ليس ؤإصنادهما وجابر، 

فىالحاففل لت، ذلذكر كما ان، حبوابن عدي ابن وصعقه 

i^U\ ،(T-fA/Y)التهذيب  urirالأم)\/(، nr)؛/-المذر لأبن الأوسط انظر: :١( 
(.YYn)5،/الإنصاف 

انظر)٢( 
انظر)٤( 
انظر)>،( 
انظر)٦( 

(.YTI)؛،/الإنصاف انظر: )٣( )؛/ْْم. المجموع 
)ا/أهمآ(.ماجه ابن سنن (، ٢٩٨)"Y/الكبرى المن 

اساءاخلأف مخمر 
XlY-ZY)انمر اسس انظر: )٧( الجموعرإ/0ه'؟(. 



والخطبةالخطيب فقه في الشامل -pf ؛٦١ِ 

اه.،.أ  ٠٠واه حديث  ١٠ت الزيلعى عنه وقال 
،.القديراب ررفيض صاحب المناوئ ذلك على وأيده 
•.اه صعيماآا وهو عة، له ابن إصناله ررفي ٠ الوصيري محه وئل 

الحديث،هذا عن أباه سأل أنه ! ااالعللا، في حاتم أبي ابن وذكر 
اه..موصوعاا حديأثا هدا ١١ت فقال 

ذٌ،قس إذ مالئة؛ فيه أبثه عن حاتم أبكب ابن ذكره وما ئلت: 
فيالسيوطي نه حقد الحديث وهدا بالكذب، اتهم من ند الرجال 

الجامع١١
أنهالأكؤع بن سلمة عن رربلغنا ت بقوله الشافعي ذكره ما ء ٢ 

حدثنيالذي وحكى تين، حلوحلس حطبتين، . الله رسول حطبا  ١١
نمسلم، نم قائما تراح الم تلي التي الدرجة على . استوي قال؛ 

الحديث،ر ٠٠.. المستراح. على جلس 
.منقعلمرفهو بلاعا، هذا ذكر قل. الثافعي أن رأيت، وقو ؛ ئلت، 

رركانت قال الشعبي، عن ثيبة أبي بن بكر أبو رواه ما _ ٣ 
اللامت فقال الناس، استقبل الجمعة يوم المبر صعد إذا اض رسول 

٠٠.عليكم.

مرملا٠٠عطاء عن الباب وفي • مرمل رروهو ت الحافظ قال 
•أعلم وافه . لشواهده ظه الألباني الشيخ صححه والحديث، ئاك؛ 

اصر)ه/أ؛ا(.فيض انظر: )٢( (. Y'0/Y)الراين محب انظر: ١( 
 )Y" :ا/آهّآ(.الحدث علل اظر: )٤( )ا/آهم. الزجال مصاح انظر(

:١٩٢)"Y/انمف ني \زذ\ق ب رواْ )\الأس ١^ ١نظر: ص)أ؟ا(. م ٦( 
)ا/'\يا(.الأم انظر: )٨(  XWih)شية ايي ابن .منف انظر: ٧( 
(.١٠٦)ه/ الصحيحة الأحاديث مللة انظرت ٩( 



والخطبةالخطيب فقه فى الشامل 
او ١٥٣

الناي:القول 

علىالإمام سلام أن إلى دما حيث ومالك، حنيفة أيي همول وم 
مكروه.المنير صعد إذا المأمومين 
٠رردكر0اأ حنيفة! أبو قال فقد 

ذلاكل١،.وأنكر سالم«. ءلأ : dUUوقال 
علىالخهليب سلام بمشروعية يقولان ومالكا حنيفة أبا ولكن 

المنير.على صعوده عند لا للسضحد، لحوله بداية عند المأمومين 
الميعن شيء هذا بمح؛ي لم أنه ذلك؛ في ودليلهما 

علىيدل وهذا الكلام، يقطع الإمام ررحروج حنيفة• أبو قال ففد 
.اه.السلاما، يمنعه أنه 

شيءذللث، في المي. عن يرو »لم الطحاوي: جعفر أبو ئال 
تقدمإذا لأنه منه؛ يمنع والقياس صعاف، أحادث فيه وروي صحيح، 
إذافكدللخ، لم، يلا الماص عر أشرف إذا واو>ذن يسالم، لا للإمامة 

.اه.المتبرا؛ على صعد 

عننده يالرزاق عبد رواء بما القول هذا لأصحاب، يستدل وفد 
الجمعةيوم كان المي. أن ه: طالي، أبي بن علي بن عمر بن محمد 

الحديث،. . المؤذن. أذن حلس فإذا يجلس، المنبر على استوي إذا 
هالمبي اركان ت قال ه عمر أن ت السنن في داود أبي وعند 

-المؤذن أراه - يقمغ حتى النبر صعد إذا يجلس كان حطبتين، يخهلما 
ءيخهل_،اايقوم نم يتكلم، فلا يجلس نم فيخهلمط، يقوم ثم 

(،٢٣١)؛/الدرنة )ا/أ1م(، الياء اختلاف مختصم )أ/بمآ<، السوط انفد: )١( 

الأبق.المدر انظر: )٣( انغر:مختمراختلأفاسواء)ا/1؛م(. )٢( 
(.٤٤)م/•داود أش سن انظر: )٥( (. ١٨٨)م/الر3اق ب .مف انظر: )٤( 



والخطبةالخْلمب فقه في الشامل أ|آآ"|م 

بنعمر بن اض عبد وهو العمري، إسائم 'رُي، • المنذري قال 
اه.مقالاالا،.وفيه الخطاب، بن عمر بن عاصم بن حفص 

أنرربالغت-ا قال! شهاب، ابن عن مراسله ني داود أبو دأحرج 
نامالمؤذن سكت، فإذا المنبر، على شجض يبدأ كان هؤ افه رمحول 

،.الحديث^  ١١.الأولى• الخطبة فخطب، 

!هذاشهاب ابن وحديث، الا؛ق، عمر ابن حل-يثج عن الريالص تال 
الخطبة،نبل المنبر عالي . ه حلوّقبله الحدين، وفي المرسل هذا وفي 

.اه.الأحر يقوي منها وكل غيرهما، في ذلك وليس 
يبدأما أول أن ذكروا الرواة أن السابقة الرواياُت، من ويتضح تالتؤ! 

بعدالملام ير لم من فلعل الجلوس. هو المنبر صعود بحد . به 
أعلم.وافه ١ ط؛ مثل على اعتمد الصعود 

ىه اض ص شء ذلك م بمح لم أنه المسألة: وخلاصة 
والمحافغلالنووي، الأحايين، تللث، صعق، وكما اليمحاوي. جعفر أبو قال 
وغيرهم-والوصري، والماوي، والزيلعي، حجر، ابن 

تسه.'

هذ.هفإن المأمومين، على الخهليبج سلام أحايين، صحة فرخي على 
بقوله;مر ما ومنها مبهنا، لام الذكر فيه جاء ما منها الأحاديث، 

أوورد، ما على يقتصر فهل وبركاته"• اطه ®ورحمة دون عليكم١١ ®اللام 
داودأبي عند عته صح الذي الحديث، في كما بالأكمل، يوحذ 

رحل»جاء فال: ه، حصين بن عمران حديث، س والمائي والترمذي 
فقالجلى ثم لام، العليه فرد عليكم، اللام فقال: المبي. إلى 

ص)ا،(.داود أبي مراسل انظر: )٢( (. U/y)داود أبي سن مخمر انغز: )١( 
(.١٩٧اراة)\/نم، انظر: )٣( 





*الخطةالغطس فقه ذّ الشاما، 

=لسمإ^^=^^===د=خدذ===ي
المنبر.على وهو الإمام من وتعليمه العلم تعلم الثانية: 

اختلافعلى المنبر. على وهو المؤذن يجيب الخطب أن الثالثة؛ 
العلم:أهل عند قولين على تحبة؟ م أو واجبة هي هل الإجابة• هذه في 

رواهالذي النبي. حدث لعموم واحمةاا؛ الإحابة اران ت نوم فقال 
فقولواالنداء، سمعتم ^١ ١٠: مرفوعاظبه سعيد أبي حديث من الجماعة 

.، ؤذنار r٠المثلمايقول 

نالتوبه لف، المن نوم عن القول هذا الطحاوي حكى وقد 
•وهبارآ، وابن الغلاهر وأشل الحنفية 

رواهبما واستدلوا الوجوب، عدم إلى العلم أهل جمهور وذهب 
نلماالنملرهء، »عر قال: كبر فاثا ^L، سع البي. أن لم: م

اكارلأم.من »امج قال: تشهد 

الأمرأن علمنا المؤذن قال ما غير قال. لما الجمهور: نال 
.للأمتحباب^٤، 

هوكما حوله، من يسمع بصوت يكون الخهليس، ترديد أن الرابعة: 
الحديث.نمى 

ا.الخطة١ قبل الخهليب جلوس فته أن ة: الخام

وأبو(، ٣٨٣رنم)حديث ملم صحيح (، ٦١١رنم)حديث، البخاري صحيح انقد؛ 
رنمحديث اس والن٢(،  ٠٨)رقم حدين، والترمذي (، ٥٢٢رقم)حديث، داود 
وأحمد)آ/أ(.^١(، ٢٠رنم)حديث، ماحا< وابن (، )١^١٦

انظر)٢( 
انظر)٣( 

انظر)٤( 
انظر)ه( 

الأوطار)آ/ْه(.نل (، ٢٩٧ادري)٢;نح 
(.٣٨٢)رنم حديث مالم صحح 

(.٥٥/٢الأوطار)نل (، ٢٩٧)أ/ازري كح 
)^'V؛،(•ايارى كح 



————لإ٦٦والخطبة الخطيب فقه في الشامل 
لأ=^=ثا

تشيه*'

اليي.على الصلاة من ورد ما الترديد هدا بعد الخطيب يقول هل 
الوسيلة؟له اف ومزال 

اقتصاريعني هل لكن • يدكرْ لم أته هدا معاؤية حديث من الذلاهر 
ذكركما •جهرا يدكره لم أنه أو مهللما، يذكره لم أنه هذا على الراوي 

الراوي؟يشله فلم شه في ذكرْ وممه غيره، 
والأنلهرالأقرب لعل ولكن وهدا، هدا يحتمل الأم أن الجواب* 

هنثته بعض على الموضع هذا في يقتصر لن الني. وحي كاتب أن 
منكان معاؤية فحل وأن واحدا، المتعلق كان إذا سئما لا بحضها، ؤييع 
دالةالني منة فإن يدكره، لم أنه فرض على ثم بالسنة• الإخبار باب 
الوسيلة،له الله وموال عليه بالصلاة الإحابة ؤإتباع المؤذن إجابة على 
اعلم.والله معين. بونتؤ تقييد دون مهللما الأحايين، في حاء كما 

ف\ثة.'

منبرهاروكان ت بقوله حهلبته. من شيئا واصما ئه القيم ابن ث تحل■ 
الأذانفي المؤذن احد الناس، واستقبل عليه، استوي فإذا درجات، تلامت، 
،.اه.١^ .٠ . الخطبة. في أحذ فإذا بعده، ولا قبله سيئا يقل ولم فقعل، 

قاممنه همخ فإذا الأذان، في بلال ااويأحذ ت آخر موضع ني ونال 
ولابإيراآخبر لا والخطبة، الأذان بين فصل عير من فخيب المي. 
اه؛ءيرْ«لى.

علىيصلي لا الخطيب، أن يرى أنه هنا القيم ابن كلام ٠لاهر تلتا• 
واقعهو هذا فهل الخلية. غير شيئا يقول ولا الأذان، بعد البي. 

القيم؟ابن كلام 

)ا/بمآأ:انماد زاد انفر: )٢( )ا/أ'ا/ا(. انماد زاد انفر: 



والخطبةالخطيب فم4 في الشامل لإ ١  ٠٨ ؤ

•أمرين يحتمل كلامه أن ت الجواب 
الأمر

المنبر،على من يالترديد الخاص السابق معاؤية حدث يبلغه لم أنه 
الدالةالعامة بالأحاديث أو معاؤية، بحديث الامحمشهاد عنه غاب ربما أو 

ذللئ،.بعد ه للض الوسيلة وموال، المؤذن إجابة على 
الثاي:ا؛دمر 

الترديال،في . المص منة عنه تغب لم . المم ابن أن يحتمل 
فيالخهلباء بعض عادة على الرد معرض في السابق كلامه أورد ولكنه 
المؤذنفراغ بعد أو المنبر، على المعود عند الإتمات، حا-دّث، قراءة 
حبربايراد *لا تالات لأنه الأظهر؛ هو الاحتمال هذا ولعل الخهلثة. وقبل 

منيةيرى ممن القيم ابن يكون أن يمكن أنه ت هذا ؤيوكد • غيرُْ ولا 
هوكما بها يجهر لا ولكنه للخهلسك،، الأذان بعد ه الٌك، على الصلاة 
التيالأشياء على . نفيه ؤيحمل المسابق، معاوية حديث، في الحال 

تعالى.افه عند والعلم . بها يجهر 

وشمالا!يمينا المفاته وعدم المأمومين، على بوجهه الخطيب إئبال —  ٤١
أوالخطبة، أثناء وشمالا يمينا الألتماُت، على الخهلباء بعض اعتاد 

المنبر.على وهم . الك، علك، الصلاة عند 
إيضاحلأحل بعضه، أورد كلام المسألة هذه في العلم ولأهل 

المقصدت

لمعشمالا ولا بمنا بمن أن أحب ررولأ الغائص: ال قص 
تلقاءه،بوحهه نمد إذا الثمين أحد يسمع لا كان إ0 لأنه حْلبته؛ الماس 

التيالماحية على كلامه حفي إلا أهلها بمع ناحية يلتمت، لا فهو 
التلفت(<اأا،.اه.س الأدب موء ْع تخالفها، 

(.٣٣٤الأم)؛/انظر: 



آ!١  ٥٩أ والخطبة الخطيب فقه في الشامل 

وبينبوحهه، المأمومين الإمام يتقبل أن استحباب الكاساني وذكر 
الأكفانأن هذا نمنى بالمقابالةلآ،.اه. إلا ذكامل لا الأسماع أن 

عنده.الاستماع تكامل يقهير 

هذاأن I وغيره الحاويا؛ ١١صاحب عن ررالجموعاا في النووي ونقل 
الألفات،هذا كراهة على اساء واتفق له، أصل لا باطل الألمفات 

اه.النكرةلأا.البلع من معدود وهو 
يفعلهما يفعل ولا شمالا، ولا يمينا يالتفت، ررولأ ت الماوردي وقال 

المي.؛عر الصلاة في وشمالا بميئا الأكفان من الوقت، هذا أثمة 
اهل.،.للمنة١١ل متعا ليكون 

زمانه،حعلباء يعص يفعله ما يشكو هتا الماوردي ترى وأنت ت نالت، 
الهجرة.من  ٤٥٠ستة توفي قد الماوردى أن ومعلوم 

تلقاءالخهليب يقصد أن الخطبة سنن من أن ت وغيره قيامة ان ذكر وقد 
وأعدلالماس سماع في أبلغ ولأنه ، نللث، يفعل كان ه الض لأن وجهه؛ 
اه.. ، الأحرل الجاب عن لأعرض حانبيه حد أ إر التفت، لو فإنه بينهم؛ 

لذللش،أصل ررولأ ! المساحي، إصلاح  ١١كتابه في القاسمي نال وقد 
اه.،.آحرهااال إر الخهلثة أول من بوجهه الناس استقبال لمنة ال 

عنثابت، ن عدي رواه بما الالتفات من مغ من استدل وقد ت ئالث، 
بوجوههم؛اأصحابه استقبله الخير على قام إذا الض رركان قال• أبته، 
ابنرواء 

انظر)١( 
انظر)٢( 
انظر)٤( 
انظر)٥( 
انفر)٦( 

(.٦١)Y/ اكاتارحان؛ة الفتاوى (، ١٩٨)Y/الواتع 
(.٤٤١الكبٍر)آ/الحاوي انظر: ( TOY). ("Y)؛/اكبموع 

المش
\و\ءث.في ثّاثن لأيي والكلام _)A؛( \ب إصلاح 

(.١١٣٦رنم)( ٣٦•اجه)١; سن7ن 



والخطبةسطيب لأ——؟١—ؤ 

®لاالترمذي! وقال . هع عود مابن عن نحوه الترمذي وأحرج 
أهلعند هذا على والعمل شيء. . المي عن الماب هذا في يمح 
اير.وغيرهم«.. الني أصحاب من العلم 

علىفاقبل . ررقام وفيه! الحديث العيدين قي لم معند حاء وقد 
مصلاهم®قي جلوس وهم الناس 

يمساالالتفات مشروعية إلى فذهب ذلك، فى حنيفة أبو حالف وقد 
يمينايلتمت، حنيفة! أبو ®ونال ®البيان®! صاحب نال ففد . وشمالا 

اه.،.وثمالأكالمؤذن«ل
اه..له® أصل لا غريب ®وهذا حنيفة! أبي كلام عن النووي قال 

منيستثنى أن ينبغي فإنه الالتفات، من مع من قول فعلى I ممن 
ماعليه دئ كما ذلك، يقتضى أمر سيب الخطة أثناء الخطب التفات ذلك، 
المنبرعلى . اش رسول رأيت ررلقد قال! هي بكرة أبي عن النسائي رواه 

هذاابني إن ؤيقول! مره، وعليه مرة الناس على يقبل وهو معه، والحسن 
عفليمتين*لمين الممن فئتين بين به يصلح أن اض ولعل سيد، 

تشبه.'

الناس،على يقبل أن - الخطب •' لج{- سننها 'روس الشيرازي؛ قال 
أنه■؛ حندب بن نمرة روى لما شمالا، ولا يمينا يلتفت ولا 

اه.. بوحهه® واستقبلنا بوجوهنا استقبلناه حهلثنا إذا كان . النبي 
والتتبع،الحث، ب، حسمره عن الخبر هذا على أقفؤ لم قالت،! 

(.٥٠٩)رثم ( ٣٨٣)آ/التردي ض \م.■ )١( 
(.٨٨٩)رنم حدث العيدين، كتاب سلم، صحح انظرن )٢( 
(.٣٠٧)(/المبموع انظر: )٤( اوان)أل/م'اه(. انظر: )٣( 
•واحد والترمدي، داود، ابو احرحه وكذا (، ٢٥٠٥)رقم الجخاري قي الحديث، )٥( 

•( AU/T)"ائي النسن انظر: 
(.٣٧)ا/.اوهدب انفلر:)١-( 



أ!١ ٦ ١ أآ والخطبة الخطيب فقه في الشامل 

بمليدأبو الترمذي رواه ولكن الشيرازي غير سمرة عن ذكر0 من أر ولم 
حدبثمن الكبرى السنن في البيهقي ورواه عود مابن حديث من 

عازب•بن الراء 
تنمال هذا الشيرازي قول إلى الال٠جموعا في النووي أشار ولد 

كلامفي منهل على يدل بياصا وحدت ثم .  ٠١. . سمرة. ث حاو ®وأما 
علقبماذا أدري فلا اال٠جموعا، نح حميع في كيلك وهو النووي، 
بحديثالشيرازي سبق أحدا أعرف ولا . ^ا محمرة حدث على الووي 

.محمرة 

بحديثفاحتج الشيرازي، عن هدا الثافعي العمراني أحن. ونل 
أعلم.وافه . ررالبيان١١ كتابه في محمرة 

القبلةوامحمحتقبل المأمومين الخهليب استدبر إذا _  ٤٢
تدبرؤيالخعلبة حال المأمومين تمل يأن الخطب على المنة 

الخطاءبعض من يحصل قد أنه غير المنة. مفت هدا وعلى القبلة، 
ؤيستقبلالمأمومين الخعليب تدبر يبحيث لاحر أو لب ذلك حلاف 
القبلة.

أهلكلام بعض أورد فإش المسالة، هده حكم ندرك أن ولأحل 
•حولها العلم 

إمام®نال ت نصه ما فقال ئه النووي المسالة هذه عن تكلم نقع 
أنالقبلة وامحتدباره إياهم واستقباله له استقبالهم سبب ت الحرمين 

ولوالخطاب، عرف عن حارحا ثبيحا كان امحتدبرهم فلو يخاءلمهم، 
ؤإنتبيحا؛ كان استدببروه فإن القبلة، واستقبل المجد آحر في ونم، 

منأولى الجمع واستقبال واحد فامحتديار القبلة؛ امحتاربروا استقبلوه 

(0UA/Xانظر:  ،jUl ،).)ابع)؛/^م



والخطبةالخطيب فقه في الشامل [[ ١٦٢١١

مستدبرالقبلة تقبل موحطب السنة حالف ولو ت أصحابنا قال عكه. 
فيالأصحاب جماهير به قطع كذا الكراهة؛ مع حهلبته صحت الناس 
الدارميحكام حعلبته. تصح لا أنه شاذ وجه وفيه الهلرق؛ جميع 

الاتجاه؛بعض له وأن به؛ ثهلع لما ا مخالفوهو وغيرهما؛ والشاشي 
الهيئةهو أو هم حالفوا أو امندبروم إذا فيما الوجه الدارمي وطرد 

اه.،.ذلاكااأ بغير المشرومة 

القبلةواستقبل الناس واستدبر هدا حالف ررولو ث ندامة ابن وقال 
ستقبلمغير أدن لو ما فأشبه بدونه، المقصود لحصول الخهلثة؛ صحتا 

اه.القبالة«أ^.

الجهةترك لأنه يمح؛ لا أن ررويحتمل عميل! ابن ونال 
الخهلثةمقصود ولأن الصلاة؛ فى القثلة بر امحتل. لو ما أشبه المشروعة، 

اه.،.الناس١؛ذ بامحتديار يتم لا ونللi، الموعظه، 
للقبالةالخءلسّ_ا استدبار وجوب عدم إلى الثوكاني ذهبا وقد 
يفعلهاكان نة حهيئة مجرد ذللئ، جعل بل للحاصرين، واستقباله 

بعدهم،ونى الراشدين الخلفاء مى بعده مس ؤيفعلها .، اممص رمحول 
إليهعي بالالمأمور الذكر تأدية لأن الوجوب؛ على يدل دليل لا ولكن 
ذلأث،ل؛،.بدون ممكة 

لوفيما هو ذكره! بق آ الالعلم أهل كلأم مجن المقمود قلت! 
فييدحل فلا والكلام. الخهلبة حال برهم وامحتل القثلة الخهليّ_ا استقبل 

عارصةلحاجة استدبرهم أو للتلاوة، سجوده حال امحتدبرهم لو ما ذللث، 
ذللئح؛نحو أو حلمه من حاجة ليأحذ تدبرهم يكأن يخطبا؛ لا وهو 

انظر)١( 
انظر)٢( 
انظر)٤( 

(.٢٤١)ه/اكهوب (، ٣٥٧/٤اJج٠وع)
(.٢٤)ه/•امر الشرح انظر: )٠١( (. ٧٨٣)اسي 
)ا/\ِ\<آ(ّالجرار الل 



والخطبةالخطيب فقه فى اثشامل 
:ا! ١٦٣ًاا 

ذلك. الني فعل كما حاجة، ليأحد منه نزوله بعد المجر على كمعوده 
تعالى.افه عند والعالم والحسين. الحسن مع 

if  - فيها;والترئم الخطبة تلحين حكم
بالبعيد،ليس زمن في سئما لا الخهلباء، بعض لأحوال، المتتبع إن 

كماؤيقروونها ؤيلحنونها الخطب، ني يترنمون كانوا منهم عددا أن ليلحظ 
ونغز.وتمهليق مل معها يكون بحبث، ذللئ،، من نحوا أو القرآن يقرؤون 

شرعياوحكما كلاما العالم أهل بعض نرل، ند الفعل هذا ومثل 
عليه.

حديث،وصفح ني جبما عانثة حدمثؤ من الشيخان روى ففد 
يكن*لم وةالتات ١ لأحصاْ® العاد عده لو حديثا يحديثؤ اركان الّكا.ت 

ت، iUJuالمراد حجر؛ ابن الحافغل قال، ، كسردكم® الحديح، مرد ي
.اهّ.والتفهيم الترتيل في المبالغة 

هوأنه )الترتيل( الحاط; قول محنى أن ظاف يقلن قد ت تلت، 
التغنيبمعنى يأتي لا الترتيل لأن كدللثج؛ ليس أنه والهواب التغني. 

فيها،التأر ت القراءة ®ترتيل -ت الأثير ابن قال كما - هو ؤإنما والتلحين، 
اه؟.والحركات،® ، الحروفوتبيين والتمهل، 

أيسردا®؛ الحديث، يرد يكن ُلم بقوله• ذللئ، الأثير ابن كد ؤيؤ
اه.،.فيه® ؤيستعجل يتابعه 

كلامض *كان قال؛ ه، جابر عن المنن في داود أبو وروتم، 
عنالمحبود® ارعون صاحست، ونفل ترميل®^ أو ترتيل اش. رمول 

انظر)١( 
انظر)٢( 
انظر)٤( 

(.٢٤٩٣برقم)لم وم(، ٣٥٦٨برثم)الخارى صحح 
.OUA/Y)الهاة انظر: )٣( زحابرى)ي/ه'اآ(. 

(.٤٨٣٨برقم)داود أبي سن انظر: )٥( (. rrr/y)الهاة 



والخطبةاثخطيب فقه في الشامل أ ١ ٦ ي لا 
د؛-=^-ظ

.، مجهولل جابر عن الراوي أن • المندرى 
انتشرمد النجدة امحل الأومبعض لدى مضى زمن في كان ت قلت 

قدتكون الصور هاو0 وتكاد فيها، والترثم الخطب تلحين حطبائها بين 
فيحاص وبشكل وغيرهم، السن كار من البيض لدى إلا انمرصت 

المغيرة.المدن أو القرى، بعض 
فكانتجاهه؛ يجب وما الفعل هدا حكم عن العلم أهل تكلم وقد 

والإيضاح!للإفادة طالتا أهوالهم؛ أمرد أن انماب من 
معربا،مسنا، مترمّلا، كلامه يكون أن ؛اوأحب الشافعي! قال فقد 

وماومده، الكلام وتقعلح التمطيهل وعير العي، يثبه الذي الإعراب بغير 
اه..إلخ  ٠٠'' * مّه يستنكر 

ارالهذب«لصاحب الشيرازي هذا الشافعي قول احتار وقد 
عنويحترز الحد. يجاوز مدا الكلمات يمد اءولأ البغوي! وقال 

اه.الكلا٢^٤،.وتقمليع التغني 
منمبينة، مرتبة بليغة، فصيحة الخهلبة كون رايتحمب، النووي! وقال 

اه؟..تقعيرا؛ ولا تمعليهل غير 

مظيقال! الحروف. مد فى الإفراؤل اءالتمعليهل! _! أيصا — ومال 
اهامهلطه«لا"،.قيل! فيه أفرمحل فإذا مده، إذا كلامه! 

مبينا،مترملأ، حطبته فى يكون أن تحب راويقيامة! ابن وقال 
اه.. ١^٧،  ٠٠. . • يمهلهلها ولا فيها يعجل لا معربا، 

الترنم— محفوخل علي الشيخ وهو — لإبداع٠٠ ١٠٠صاحب وعد ئلتؤ! 

انفر)١( 
انظر)٢( 
انفر)٤( 
انفر)٦( 

داودأيي متن شرح المعبود عون 
(.٣٧٠)ا/المهذب انظر: )٣( الأم)ا'/مأم(. 
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~أألأ~؟~آوالخطبة الخطيب فقه فى الشامل 

٠زيد أبو بكر الشح ومثله المحدثة، البيع من الخطب في 

وء-ذلهم،في يتغنون بالذين م-امصا الجوزي ابن تحدث وند 
آلوعظ،مجالس في تجرى أشياء مالت، #jL ت فمال، كالألحان، يه 

المقرئأن وذاك وبعد. منكر وهي ءر؛ة، العلماء وجهال العوام يعتمدها 
المجنونأشعار بتطريي، والواعفل الغناء، إلى الألحان ؤيخرج يهلرنم، 

الألحانهذه أن ومعلوم . . . هذاثوبه ؤيخرق هذا، فيصنى وليلى، 
الالفيوجسا لما والتعرض ونشوء، للنفوس ؤلربا توجبا كالموميقى، 

ولاالمواب،، يتعال.ى لا بأن مأمور الواعفل إن ألا ٠ . عفليم. غلهل 
اه.. يفدهم٠ لما يتعرصن 

بالألحانالخهلبة حكم إلى رصا رشد محمد الشيخ أشار وند 
هؤاض رسول، ُكان هال،■ أنه ظلت، جابر عن ماجه وابن ملم ٌروى قائلا• 

جيشمنذر كانه حتى غضه، واشتد صوته وعلا عيناء احم.ثرتح ب، حهلإذا 
أداءكيفية في السنة هي فهذء ١ الحدسث، اكم* ومصبحكم يقول: 

وكللأجله، شيع التي، بها والاتعاظ التأثير به يرجى ما وهذا الخْلبة، 
كمافيها والغمامت، الألحان تكلفط كراهة وأشده مكروء، فهو يخالفه أداء 

والغمايتحالألحان هذء بحرمة قيل ؤإذا وغيرهم، الترك بعض يفعله 
للسنةمخالفته عالي - لأنه بعيدا؛ يكن لم الخهلبة في الموميقية 
بعضمن ولو وعبادتهم الدينية حمليهم في بالكفار تثبه - الصحيحة 

لماتركا كان التشبه محنى في القصد لاشتراط تثبها يكن لم فإن الوجوه، 
بصيامالني. امر ولما الأمور، هذه أمثال فير مخالفتهم من به أمرنا 

أوفباله يوم بصيام أمر؛مخالفتهم تصومه اليهود إن ت له ونيل عاشوراء 
فيالموتر الزجر وهو الخملبة؛ في الدين لحكمة مقولت، ولأنه بعدء، 

ص)ههةءالدعاء تصأحح ص)ه؛(، الأيتدلع مضار قي الإيداع انفلرت )١( 
١(.ص)ما* الخاطر صني انظرت )٢( 



اثخطيسفق4 ف، ئ، نشا ا —٢٢ ١١

——==ث=^==—صإتنلا=ا= 
الذياللهو من النغمات وهذه النفوس، ينع الذي والوعغل القلوب، 

ولكنمحظور، غير بالمياح النفوس وترؤح تالذه، وتالنفوس إليه ترتاح 
فيالخطية صارت وفد لأحله. ئص لم والمساجد له، تثميع لم الخهلثة 

كسمممتكلفة أمجاع من مؤلفة تقاليالية رسوما الإسلامية البلاد أكثر 
.اه.والرهبان؛٠ القس كنغمات مويعة ينغمان وتؤدى الكهان، 

XX  _ العربية!لغير ترحمتها أو العربية بغير الخطبة

مقدمةأجعل أن أود العربية يغير الخهلبة حكم عن أتحدث أن قبل 
الموصؤعهذا عن رصا رشيد محمد للشيخ جميل بكلام الحدث لهدا 

كلعلى واجبة العربية اللغة معرفة أن ت مرة غير بينا  JLs#ت فيه يقول 
موقوف،ذللث، كل فرائضه، وأداء ثعانره ؤإقامة الدين فهم لأن لم؛ م

لأكيداأقلها من الجمعة وحهلثة بها، إلا تصح ولا اللغة، هذه مهم على 
فييدخلون الذين كان وند فايوة. الشعائر أكبر من تح كانؤإن وثبوثا، 

اللغةتعلم إلى يبادرون الأول الصدر عهد على الأعاجم من الإسلام 
تتحققلا التي اللغة بملة والاربامحل والستة القرآن فهم لأجل العربية؛ 

كلفي الحربية ؛اللغة الناس يخطثون الصحابة وكان بدونها، الأمة وحدة 
إلايدحلولها بلاد على الطويل الزمن يمر كان وما يفتحولها، بلاد 

بالترغيبلا الإسلام، روح بتاير قصير زمن في لغتهم إلى لغتها وتتحول 
مندينهم في يدخل من إمرار يرون كانوا ولو الإلزام، بقوة ولا الدنيوي 

الأمم،تللث، لغات تعليم إلى هم لبادروا لغاتهم على الأعجمية الأمم 
رومانيا،الروماني، وبفي، بها، وماداته الدين فرائض لهم وأقاموا 

•جرا وهلم مارسيا والفارس 

هواللغات، باحتلافح الملمين في اليوم نراه الذي التفريق وأن 

o(YA.)؛/المار .جلا انئلر: 



أر١  ٦٧ؤ والخطبة الخطيب فقه في الشامل 

العئمابالدولتان ترجع لم ؤإدا الكبرى، ومماّدها السائ سثات من 
يومتأتي فمملكتيهما، في العرسة اللغة نعمتم في عي الإلى والإيرانتة، 

بلادمن بغيرها ولا الهند، في بإصلاح نعتد لا ؤإننا فيه، نندمان 
لغةوجعلها العرسة تعلم الأول التعليم ركن يجعل لم ما لمين، الم

اير.ابا،.
حطةفي يشترط أنه على يدل ما المبي. عن __ لم قالت،: 

الّكا.أن علمحا يدل ٌا يأت لم أنه كما العربية، باللغة تكون أن الجمعة 
العربية،بغير الجمعة حهل_، قد المفصلة القرون أو الصحابة من أحدا أو 

الفتوحامحت،بعد لمين المبلاد في وانتشارهم الأعاجم وحول مع 
باللغةيخطبون بحدهم ومي وأصحابه هو كان. ؤإنما الإسلامية. 

جوازفي العلماء سانع فقد ثم ومن قومهم، ولغة لغتهم لأنها العربية؛ 
■هذا في، أقوالهم بعض ؤإلثلث، • ترجمتها أو الحربية بغير الخطبة 

جازبالفارسية ب، حهلاءولو الحنفي: الأنصاري العلاء ابن قال فقد 
حطبإذا يوش أبي، عن، بشر وروى حال، كل على حنيغة أبى عند 

ذللثجفي اض ذكر يكون أن إلا يجزمحه، لا العربية يحن وهو بالفارمية 
تعالى،اممه ذكر الخطبة في يجزى أنه قبل من أكثر، أو حرف، فى بالعربية 

فولهحلاف، ®هدا الفضل: أبو الحاكم نال قفل، فهو زاد وما 
اه.. المشهور®١٠ 

ابن®قال المالكي: البغدادي نصر بن الوهامحيخ عبد القاصى وتال 
العرب،عند يكون بما يأتي أن إلا - الخطبة في أي - يجزيه لا القاسم: 

اه.حطثة«ص.
بالخهلةيأتي، أن ®ويشترط الشافعي: العمراني الحين أبو وتال 

)أ/•٦(.ان-ارحايت الفتاوى انظر: )٢( )آ/أهأ(. انمار .جلت انظر: )١( 
>٣(.٦/١)الخمن؛تانظر: )"؛(



:ا1 ١٦٨ا1 :
والخْلبةالخطيب فقه فى الشامل 

وندالعربية، يخطبون كانوا بعدم والخالماء س النبي لأن باليربيه؛ 
•أصلي® رأيتموني كما ®صلوا .ت قال 

تجزئهمأن احتمل ;المربية الخطبة يحن من مهم يوجد لم فإن 
نلناكما بالعربية، الخطبة منهم واحد يتعلم أن ؤيجب بالعجمية، الخهلبة 

اه.،.الإحرام*ل تكبيرة في 
الإحراموتكبيره كالتنهد بالعربية الخطبة اشتراؤل النووي صحح وقل 

يخطب. الّك، كان وقد • أصليُ رأيتموني كما أصلوا قوله مع 
الشافعيةعند الهلريقين أحد هو وهدا يالعربية، 

القدرة،ْع العربية بغير الخطبة تصح ررلأ الخيالي: المرداوي وقال 
قولاالعجز، مع وتصح تمح. وقيل: المذهب. من الصحيح على 

.اه.حال® بكل القراءة عن يعثر ولا واحدا، 

معالعرية بغير الخهلمة إجزاء عدم رجب ابن الحافظ صحح وقد 
القدرة

•^٥^ المودية الديار مفتي ل؛راءيم بن محمد الشيح سماحة وتال 
يحضرونالذين جميع كان ؤإذا العربية، باللغة الخهلتة إلقاء من بل >الأ 

أنللخطيب، فينبغي العربية اللنة لجهلهم الجمعة حطبة يفهمون لا الخطبة 
لهملتحصل إلقائها؛ من الفراغ بعد الحلية باللمة معانيها لهم يشرح 

الالخعلثة أن يرى ئممفب فالشيخ اهد. .الخطبةا من الفموية الفايوة 
•ترى كما انقضائها بحد ترجمتها من ماغ ولا العربية. باللغة إلا تمح 

(.٣٩١)أ/المجموع انظر: )٢( (، ٥٧٣او1ن)أ/انظر: )١( 

ناملاين المربع، الروض حاشية العاشرة، القامحدة ( )ص١٣١الغواعيّ انظر': )٤( 
•٢(..  ١٩/٣)وبرامم بن سمد ض!كخ !نظر: )٥( 



أر ١٦٩ا!'واسطبة الخطيب فمه في الشامل 

العلمأهل أقوال باز بن العزيز عيد العلامة شيخنا سماحة وجه وتد 
مافقال والمرحيح، تعليلاصا مع اثنين قولين إلى المسألة هذه في 
Iصله حا 

علىومحافظة للذرJعة مدا العلم؛ أهل بعض ذلك من مغ _ ١ 
هولما مفر وفعله. ذلك، يفعل كان ه المى ولأن العربية، اللغة 

اض،ذكر إلى والاستماع إليها عي والالجمعة بإقامة الأمر وهر واجب، 
إنهمحض الأسلاف، سار هذا وعلى واجب. فهو الواجب ر فوما 

تعلمعلى للناس وحثا وغيرها، العجم بلاد في بالعربية يالقونها كانوا 
القرآن.لغة هى الص العربية، اللغة 

كانإذا ذلك جواز إلى الملم أهل من آخرون وذهب _ ٢ 
منالأي للمعنى العربية؛ اللغة يعرفون لا _ أكترهم أو _ المخائلبون 

اضثرعه ما يفهموا حتى الناس؛ إ؛لأغ وهو الخملبة، اض مع أجله 
والمقاصد،المعاني مراعاة هو القصي• أن على بناء عنه؛ نهاهم وما لهم، 
والناس- ذللث، من المخ لأن والرسوم؛ الألفاظ مراعاة من أولى هو الذي 

التذكيروهو الخطبة، أجله من سرعت الذي المقصود يذهب • يفهمون لا 
ايراوالبلأغلا،ؤ

نيقولتالقولين، بين الترجح عن شيخنا سماحة يتحدث يم 

فييفصل أن - تعالى اش عند واللم - والأقرب الأظهر ولعل 
الالأين الأعاجم من الجد في من معفلم كان إن فيقالت الخسألة، 

بالعربيةإلقائها أو العربية، بغير إلقائها من يأس فلا العربية، اللغة يفهمون 
•ترجمتها نم ومن 

العربيةاللغة يفهمون ممن أنهم الحضور على الغالم، كان إن وأما 

(.VVY)■؛؛/باز بن العزيز همد الشخ ناوي انظر: 



ًاحتنااثا
والخطبةالخطيب فقه فى الشامل 

اللغةعر الإماء والأظهر فالأزر الجمالة، في معانيها ؤيدركون 
فييخطبون لف الكان وند ميما لا .، اليي هدي مخالفة وعدم 

العزةلأن ذلك؛ يترحمون كانوا أنهم ينقل ولم أعاحم، بها يوجد اجد م
العربية.للغة والسيادة والكثرة للإسلام، كانت 

فيأصلا لذلك فإن المحاجة، عند الجواز على يدل ما وأما 
مهؤءيدساتي إلا رسول ين أؤبملثأ ؤو،آ ت تعالى قوله وهو الشريعة، 

بلادغروا لما ه المعحاية أن ذلك ومن ٤[، ثأه كتغك 
بوساطةالإسلام إر دعوهم حتى يقاتلوهم لم والروم فارس من العجم 

•اه • جمين المتر 

للإفتاءالدائمة اللجنه المسألة ،uJ، على الشيخ مماحه ووافق 
صالحبن محمد الملامة سيخنا واختاره الودية، المربية ؛المالكة 

الزائر^.على شرحه في كما المثيمين 
زادعلى شرحه في عنيمين بن محمد الملامة شيخنا قال فقد 
كانؤإن بالعربية، تكون أن بد فلا عرب، في يخهلب كان ررإن المستمع! 

أولايخمحلب أن بد لا ! الملماء بعض فقال الرب غير في يخطب 
عنده.الدين القوم بلغة يخطا ثم بالعربية، 

أنبجب بل بالعربية، تكون أن يشترط لا ت آخرون وئال 
لقولالمعحح؛ هو وهن.ا فيهم، يخطب الذين القوم بلغة يخهلب 

ولا• ذم كجغى ؤيهء ياثاتي إلا وٌوؤ ين ؤوتآ تعالى! 
مالماذا يعرفون لا وهم موعنلة عن الناس ينصرف أن يمكن 

أنبد لا نقول! حتى بالفاظهما يتعبد مما لمتا والخطتان الخهليب؟ 
بالمربية؛تكون أن بد فلا يالأية، مث إذا لكن المربية، ؛اللغة تكونا 

(.٣٧٢)^\اباز بن العزيز همد الش؛ح ص ١^: )١( 
)؛،/AU(.المغ الشرح (، ٢٥٣)A/الدانمة اللجة ناوي انظر: )٢( 







ثإجد|إ:والخملمةالخطيب فقه في الشامل 

نسأتُول->الةه يقلكم ريما ت تعالى قوله وعليه — بها ووصاه 
والأمم؛ه. نفوكف ائتمر أي• فاتعظ؛ - وآمركم أوصيكم • أى •؛ ٤٦

وءاظ*لا،.اه.والجمع واعفل، وهو الموعفلة، 
قالبتخويف. مقترن زجر ؛ ارالوعفل. الأصفهاني؛ الراغب وقال 

اه.،.ل القلب،، له يرى فيما بالخير \ذتذير هو الخليل؛ 
والذكير.الأم هي اللغة في والوعفلة العقلة أن إذن شين 

ألاصطلاح.•ش وهوعقل 

يكثرقيل؛ فإن نمه؛ ما الثنقيهلي الأمين محمد العلامة عنه قال 
>سثيم؛ هناكقوله والمواهي؛ الأوامر عر الوعظ إطلاق القرآن في 

أقؤاأ نوله؛ في وانهي الأم إلا ذكر ها أنه مع فلٍمحإ 
فيوكقوله •٩[ ]النحل: آلمنتاره عن ؤوتتؤأ قوله؛ إلى ألمد.إاه يأمر 

مازمن هي.، إوعء دالاي ؤ والرجعة؛ الهللاق أحكام ذكر أن بعد البقرة صورة 
سمثل عن الهي في وقوله [، ٢٣٢]١^٠-؛ آلاذه وأنويِ أم فين 

عندالمعروف أن مع [ ١٧]الرر: أبداه لينم؛؛ مدمحأ أن أف عاتثة؛ 
بالأملا ذلك، ونحو والترهيب بالترعس، يكون الوعقل أن الناس 

والهي؟
القلوب،،له تلين الذي الكلام هو الوعقل صابعل أن ؛ فالجواب، 

صمعواإذا فإنهم ونواهيه؛ ربهم أرام الخقلأء قلوب، له تلين ما وأعظم 
منالله عند فيما وطمعوا امتثاله، عدم في الله مخعل من خافوا الأم 

عدمفي الله صخعل من خافوا النهي سمعوا ؤإذا امتثاله. في الثواب، 
حاديفحياهم اجتنابه، في الثواب من عناوه فيما وطمعوا اجتنابه، 

)وعقل(.U^: ص)م؛م( لاموس المير انمباح انظر: )١( 
للاصنهاتيألفاظ >دات انفلر: )٢( 





أأةيآ"أ|والخطبة الخطيب فقه في الشامل 

عنهؤ القيم ابن تحدث نقد .، اليي نثة من معلوم أمر وهذا 
فيالحال بمقتضى يأمرهم رروكان هال؛ حيث حطبته في . البكب حال 

.عليها((وحقهم بالصدقة أمرهم وحاجة فاقة ذا منهم رأى فإذا حطته، 
بماوقت كل في يخطب رروكان آخر موصع في أيصا — وئال 

•اه •ومصلحتهماا المخاطبين حاجة تقتفيه 

معيدأبي عن ائي النرواه بما القيم ابن لكلام تدل ويمحلت• 
بهيئةيخهلب والنبي. الجمعة يوم رجل ررجاء قال: نجهتع، الخيري 

ركعتين.صل قال! لا. I قال أصليت؟ اض رسول له فقال بدة، 
كانتفلما ثوبين، منها فاعطاْ ثيابا، فألقوا الصدقة، على الناس وحئ 

ألحدقة،على الناس فحث يخهلب، الله ورسول جاء الثانية الجمعة 
بهيئةالجمعة يوم هدا جاء ' اللهرسول فقال ثوبيه، أحد فألقى ت قال 

جاءثم يثوبين، منها له فأمرت ثيابا، محآلقوا بالصدمة، الناس فأمرت بدة، 
خذت وقال فانتهرْ، أحدهما، فألمي بالصدفة، الناس فأمرت الأن 

محبك«ر^•
الحاللمقتضى س النبي مراعاة على بوضوح يدل الحديث، وهدا 

بعده.مى السلم، فعل كان هذا وعلى الجمعة، حمحلبة في 

عنصحيحه، في لم مرواْ فيما لهع الفاروق عن جاء فقد 
الجمعة،يوم حهلب لقهئر< الخهلار>-، بن عمر أن طالحة؛ أبي بن معدان 

ثلاثنقرنى ديكا كأن رأيت إني قال؛ بكر، أبا وذكر .، اممه نبي فذكر 
أنيأمرونني أقواما ؤإن أجلي، حضور إلا أراه لا ؤإني نقرات، 

بهبحث، الذي ولا حلاقته، ولا دينه لثص؛ع يكن لم الله همإن أّتخالفإ، 
توفيالذين الستة هزلاع بين شورى فالخلأفة أمر، بي عجل فإن .، نبيه 

n/٧٨(.ص سنن انظر: )٢( (. ٤٢٨العاد زاد انظر: 



والخطبةالخطيب ص هي الشامل ؤ  ١٧٦ ؤ

فييطعنون أقواما أن علمت قد ؤإني راض، عنهم وهو . اش رسول 
فاولئكذلك فعلوا فإن الإسلام، على هدم بيدي صرتهم أنا الأمر، هدا 

منعندي أهم شيئا بعدي أنع لا إني ثم الملأل. الكمزة اض أعداء 
وماالكلالة، في راجعته ما ثيء في . اف رسول راجعت ما الكلالة، 

صدري،في بأصبعه طعن حض فيه، لي أغلعل ما شيء في ر أغلثل 
ؤإنيا النساء؟ سورة أحر في الش الصيمر قة تكفيلث، ألا عمر، يا فقال: 

القرأن،يقرأ لا ومن القرآن يقرأ من بها يقضى بقضية فيها أض أعس إل 
عليهمبعثتهم إنما ؤإني الأمصار، أمراء على اشهدك إني اللهم ت قال ثم 

فيهمموا ؤيفثيهم. وسنة دينهم الناس وليعلموا عليهم، ليعدلوا 
الماصأيها إنكم نم أمرهم. من عليهم أشكل ما إلي ؤيرفعوا فيئهم، 
رأيح،لقد والثوم، البصل هذا حثيثتين، إلا أراهما لا شجرتين تأكلون 
إلىفأحرج به أص المجد محا الرجل، من ريحهما وجد إذا ه اه رسول 
آ.أ ١٠طحافلثمتهما أكلهما فمن المع. 

فيالحال مقتضى مراعاة على جلي دليل هذا عمر وفعل ت تلتا 
أعلم.والله دائمة. رتابة على ليست وأنها الجمعة، حطب 

الجانبهذا عن زهرة أبو محمد الشيح به تحدث ما أحن وما 
مقتضىمراعاة ١١ت نصه ما قال فقد — الحال مقتضى مراعاة وهو — المهم 
الماسمن جماعة ولكل مقال، مقام فلكل وروحها؛ الخهلاية لب، الحال 
هادئة؛بحيارات تخاحلب الهائجة الثائرة فالجماعة به، تحاثلب لسان 

تخاطبالفاترة الحنسة والحمامة القلوب. على وسلاما بردا لتكون 
التيوالجماعة للمعزايم، حافزة للهمم، موقظة للحمئة، مثيرة بعثارات 

فيهاالحق، ونور العزم نوة فيها بعبارات تخاظب رأسها، وركبت ثهلت 
روحوفيها القوى، الأيد واعتزامة المنفي، ؤيقهلة المنير، إرهمادة 

(.٥٦٧)رنم حدث الصلاة، ومواضع الماجد كتاب مسالم، صحح انظرت 



٢٢— لق^لماتوا الخطيب فقه في الشامل 

النهمةمحسف وْع الترغيب، ْع الترهيب ليجتمع الإيثار؛ وحسن الرحمة، 
الجمامةإدراك على قادرا الخهلسب، يكون أن وجب لدللئ، الرحمة، ريحان 

اه..يلأئمه،ا الذي يالأسلوب والإتيان تقتضيه، وما 
لمقضيالخعليب مراعاة واصما - رصا رشيد محمد الشيخ وقال( 

وشعورهالخهلسب، نفس مصدره كان ما الخف، حير أن للت، ®بثا -ت الحال( 
غيرعالم في وكانوا القرون، بهم مقتا ممن غيره نفس لا امه، ؤإح

والقولةالبالغة، العقلة أراد فمن حالنا، تخالف، أحوال، ولهم عالمنا، 
الحاصرة،والحوادرث، الشائعة، المنكرات، إلى ببصره دل؛نم الناقذة، 

صدورفى قاتمة ذكراه نزال، لا العهد، هريب، منها كان ما خصوصا 
تراهأو صحفهم، في ذائعا أو نتهم، ألعلى دائرا وحديثه الناس، 
ومدارحهنابته محور يجعله ما الحوادمث، هذه من يتخير ثم بينهم، مشاهدا 
الموصؤعفي الصحيحة والأحاديث، الاياته من ورد ما ينفلر نم عقلته، 

والخالقيةوالصحية المالية الأضرار في ؤيفكر فهمها، ويجيد تخثره، الذي 
عقلته،موصع جعلها التي الجريمة هذه عن تنشأ قد التي والاجتماعية 

رذيلة،من التنفير أراد إذا هدا بقلمه. أو ه نففي الأضرار هذه ؤيحمي 
فإنشرها، عليهم تلفح أو أمرها، الناس بين ذاع جريمة عن الإقلاع أو 

حيوي،ْشروع أو خري، صز علمح، الحث أو فضيلة، في الترغيب، أراد 
الماربدون العام المالح مراعيا واسعا تفكيتا مزاياه في فليفكر 

اه.الخاصة<اأآ،,

برئاسةوالإفتاء العلمية لالبحورث، الدائمة للجنة موجه مواله وفي 
يتدحلأن يصح ®هل ونصه؛ باز، بن العزيز عجل العلامة شيخنا سماحة 

فيالشيوخ يعص وتدخل الحياة؟ تواجه مواصخ في الخطة أثناء الخهليبإ 
اّة؟«.ال

ءى)1ه(زم، ابي لمحمد الخهئابة انغزت )١( 
(.٣٤/• ٢٩)المار ٠جuن انظر: )٢( 



والخطبةالخطيبج فقه في الشامل ~أ| أأّآرمآآ

ونيالجمعة حطبة في يبين أن للخطيب  ١٠ت مه يما اللجنة فأحات 
أمريعالج وأن النافعة، المعارف من الأمة تحتاجه ما ومحاصراته دروسه 

الحنة،والموعظة بالحكمة امنهياعته، فدر مشاكلهم ويحل الشعب،، 
كانوما ، إرشادا أو تعليما أو جمعة، حطبه أو سياسه ذللث، سمى سواء 

المصالحةمن يقصد ما على راجحة مفسدة أو فتنة كلامه من عاليه يترتب، 
منحذرا أو الراجحة، للمصلحة إيثارا فيه؛ الحديثإ ترك لها مساوية أو 

التوفيق®وبالله عقباه. تحمل.. لا ما وقؤع 

الصلاة:وطول، الحطة قصر مفهوم -  ٤٧
ألابالقليل، ليس الخطّثاء من عدد عنها يعقل مهمة الة مهذه 

الأفرامحلبين فيها فالناس الصلاة، وطول( الحطثة فصر مسألة وهي 
؛دللث،فيخالف، ممالة، إطالة يعليل فبعضهم الأله، رحم مجن إلا والنفريهل 

تقلمخلا؛أحيث، تقصسنا يقصرونها وآخرون ه^، الّهم، هما الثابتة الستة 
هذْفي الوارد الحديث، فهم عدم هو ذللئخ وسب، منها، المرجوة فائدتها 
.صحيحافهما المسألة 

أبايا قلنا! نزل( فلما وأبلغ. فأوجز عمار حطبنا ت وائل أبو ئال، 
-فليلا! أطلت، أي - ت، تنفكنّثإ فلو وأوجزيت،. أبلغت، لقد اليقفلانا 

ؤلضرالرجل صلاة طول( ءإن ت يقول( اممه. رسول( سممت، إني ت فقال( 
ؤإنالخطة، وأتصئوا الصلاة فأطيلوا - علامة أي _ فقهه من تسه حطته 

ملمرواه سحرا®، البيان ْن 

وقصرها،الخعلب، طول عن جميل كلام زهرة أبئر محماد وللشيخ 
الفائدة.س فيه لما هنا؛ اورده 

(.٢٣الل.^ث)م/•ذاوىاسةانظر: )١( 
(,٨٦٩)رنم ( ٥٩٤>آ/ ملم صحح انظر: )٢( 



^٦١٢لى۵لات ١٠الف^[لمط ق، التا.ائ 

==ظ====ك========اصاا=
بماالطول؛ إلى أنمن جملتها في الخوارج *حثلب ظه قال نقد 

الأمويين،حكم عر والماحي والأدلة، الحجج من عليه تشتمل كانتا 
منوغيرهما وفطري الشاري، حمزة أبي حي، فترى اؤيهم، مؤإعلأن 
ونقلتهاطولها، عع رؤنئ، وفد واضحا، العلول فيها - الخوارج حهلباء 

والكامل،والأمار، الفريد، والعقد والتبيين، كالييان الأدبية؛ المصادر 
.وجودتها نفامتها على ذلكا فدل 

البصريوالحسن سرين وابن لكلثمي والزهاد، الوعاظ وحطب 
عنالني. ولنهي المالح، السلف، بمذم، أحدا الإيجاز؛ إر أنيل 
وتثادقا،وتفيهما، ثرثرة الإطالة تكون أن من ولخوفهم الخطة، طول 
هام، عنه ض ند ذلك لكل 

الطويلفيها شاكلتهم على كان ونن والاهم، ونن الأمويين وحطب 
القضر،في المفرط القصير وفيها المتومعل، وفيها العلول، في المفرط 

فىمقرطه لقولها أحضرْ عندما معاؤية يدي بين محبان حطمة فترى 
الطولبين وغيرهما أبيه بن ونياد الحجاج وحطب، ذكرنا، كما الطول 

ذلكومي جدا، نميرة الخطة في عليهم أنيخ الدين وحطب والقصر، 
أيهاقائلات فاعتدر ءاليه. أرتج عندما القسري الاله عبد بن حالي حطبة 

معزأحياثا ؤيعزيبج سببه، ببا فيتأحياما، يجيء الكلام إن الناس، 
منأصوب، لمجيبه فالتأني فعصى، وكوبر فأم،، طولب فربما طله، 

لأبيه.الخاطئ 

غيرمن الإيجاز من المؤع ذللثج إر يعمي الخْلباء بعض كان وقد 
بنليزيد البيعة أحذ عند المقفع بن يزيد فعل كما إرتاج، ولا ضرورة 

فإن—، معاؤية إر وأشار ~ هذا المؤمنين، أمير نال• إذ مجعاؤية؛ 
•ميمه إل وأشار فهدا، أمح، فمن -، يزيد إر وأشار - فهدا 



والخطبةالءطس فقه فى الشامل —أ ٦٦
بم]ا====^===^====^=ش======

الخطباء.سيد فإنك اجلس، معاوية: فقال 

المفرط،والقمر المفرط، التطويل ذلك إلى يدفعهم كان وريما 
منالطول في الوفاء على فدرتهم ؤإثبالم، البراعة، وديال التفنن، قط 

فيه.البلاغة الأكثرون يعد الذي الإيجاز وعلى إملال، غير 
شفىفته مراعى يكن لم ئيجازهم تطويلهم أن ذلك معنى وليس 

ولكنأهوالهم، من كثير في ثابتة كانت، المقام مراعاة إن بل الحال، 
ملاحظةعلى حرصهم عن يقل لا كان بالراعة الاشتهار على حرصهم 

،.العمر((١ ذلك في لذاته غرصا صار القول لأن المقام؛ 
كلامهيكون أن رروأحب، فقال: الخهلبة، إطالة الشافعي كره وقد 

إطالةمن له كرهت، ما فعل ؤإذا . ١ جامعا. بليعا محصيا - الخهلس.، ي أ- 
.، إلخل؛؛ • • • فيها الأدب سوء أو الخهلبة، 

اه.،.الخطبة((١ إطالة تجوز ءرولأ حزم* ابن وقال 
طويلةتكون الصلاة أن ّ بالحديث،. ارالمراد : النوويوفال 

اه.. المأمومين،؛ على ينق تهلويلأ لا الخهلثة إلى بالنية 
كنتقال؛ لغهثع، ممره بن جابر حديث من ملم عند ست وقد 

قصداوحهلبته قصدا صلاته فكانث، اش. رسول ْع أصلي 
تخفيفوالالظاهر الطول ين بررأي ظه; نووي القال 

اه.اواحق«لا"،ا
وحتىالمل.كور، للحديث، الخهلثة؛ تقصير رريستحم.، _؛ أيصا — وقال 

انظر)١( 
انظر)٢( 
انظر)٤( 
انظر)٥( 
انظر)٦( 

(.٣١١ص) زهرة أيي لمحمد الخطابة 
)ه/'أ(.الحر انظر: )٣( الأم)ا/؛؛م(. 

(١٥٩/٦٠)لمسلم النووي شؤح 
(.٨٦٦)رؤم ( ٥٩١)Y/ لم مصحيح 

(.١٥٩/٦)لمسلم النووي شممح 



والخطبةالخطيب فقه في الشامل 
ًاا ١٨١اا ٍ

بحيثيبالغ ولا معتدلا، قصرها ويكون ١٠أصحابنات قال يملؤها، لا 
اه..يمحقها(( 

الأي: الوسط؛ القصد: )قصدا( *قوله: حجرت ابن الحافظ وقال 
اه..طويلة® ولا نميرة 

أحياياؤيطيلها أحياثا حطبته يقمر راوكان. القيم: ابن وقال 
حطبتهمن أطول العارضة حملبته وكانتا الناس، حاجة بحبا 

اه.الراتة((ص.
الإيجازمدح على العلماء اتفق *وقد حجر: ابن الحافظ وفال 

مقامفي الإطابح مدح وعلى اليسيرة، بالألفاخل الكثيرة بالمعاني والإتيان 
اه..المقام® بحب الخطابة، 

قالالخطبة. يقصر أن رروستصسا العمراني: الحين أبو وقال 
فينه وقد يعين. ولم سورة. أقل بقدر يخعلب ت القديم في الشافعي 

اه.ذكرنئ*أْ،.ام الواحة بالألفاظ يأتي أن فقال: *الأم®، 
الخطةتكون لكن نزاع. بلا هدا الخطة. *ؤيقصر المرداوي: وتال 

كدللث،«أا"،.اه.والواقع *اكطليق®. ني القاصي قاله أقمر. الثانية 
قالقرطبة جامع في معدان ابن *شهدت، حزم: بن محمد أبو تال 

قدوكان ثيابه في بال أنه الناس وجوه يعص أحبرنى حش الخطة، أطال 
ا®ورة المقح في سب، 

البعدأثر بيان معاوان ابن عن أورده بما أراد حزم ابن لعل قلت• 

انظر)١( 
انظر)٣( 
انظر)٥( 
انظر)٦( 

)Y/؛n(.انمر اكلخص انظر: )٢( )أ/حهم(. المجموع 
•)اا/أ'أ( الباري نتح انظر:  ٢٤)الماد زاد 

.٢٠٨ال؛ان)أ/•الأم)ا/ماا/ا(، 
)ه/•٦(.الخال انظر: )٧( ؛Y(. Y/o)الإنصاف 



والخطبةالخطيب فقه في الشامل —ؤ أأ—آآر-آ 

لحديثحلائا الخطبة، إطالة بسبب وذللئ، تطبيقها، وعدم السنة عن 
أعلم.واش المي.، 
كانأنه الثقفي عميل أبي بن الحكم عن حجر ابن الحاففل ذكر ومد 

هم،عمه ابن طريفة على وكان يوسف، بن الحجاج عمه ابن عن ناسا 
أبوأورد وند يخرج، أن الوقت يكاد حتى الجمعة يوم الخطبة تطويل 

.اه.الصنع هدا الحكم على ؤإنكارْ الضبي يزيد قصة يعر 

طول،ذ5، مهم حيث ٌن مريكا تحديد إر نصل أن ولأجل ئلت،ت 
التوفيق!وباش مأمول العمري، بالتوميتؤ الخطبة ونمر الصلاة 

مراءةوالمنافقين الجمعة _ مثلا - الفجر صلاة فى قرأيت، لو إنك 
إلىتمل لم إن دنائق عثر عن يقل لا ما منك، الصلاة لأحدمحت، متأنية، 
يرأيت،إذا كله وهدا كدللث،، فوجدته نلالث، حرست، وقد دقيقة، عشرة حمس 
ينفدوهو بالنبي فكيف وسجودها؛ الصلاة ركؤع تخفيف، ْع حدرا 

منه،والرفع الركؤع يطيل وكان ٤[ ]المزمل: رتلاه آثوان ؤء رنه: أمر 
يقولحتى الحديث،! راوي ؤيقول جدتين، البين والجلوس والهول 

بالنسبةالركعتان تمل فقد كيلك،، الأمر كان فإذا وسيرأ،. مد القائل: 
علىيقاربها ما أو دقيقة عشرين إر الني. صلاة بملبق أن أراد من إر 

أودقيقة عشرين من أقن الصلاة إر بالنية الخلية نمر فيكون الأقل، 
قالكما الومهل، الأمور فخير ؤإلأ المثال. سبيل على هدا • يقاربها

السابق.الحديث، في >غهأبم محمرة بن جابر 

اكع)"ا/\/1(.انظر: )١( 
رأسهربع ؤإذا وركومه، الد. رمرل، صلاة كاث ظ؛ء: عاذب ين الراء حارث نفي )٢( 

ه•'ش حدبمثا وني المواء. من قرنا جل.تين البين وما ومحجودء الركهمع، من 
وبينني، قل- المائل: يمول، حتى نام الرهمع من رأسه رفع إذا اه. رمحول كان 

كتاباالبخاري صحيح في; ال>دؤوثين انظر ني. نل. القائل: يمول، حتى جدتين ال
(.٤٧١)رقم لم موصحيح (، ٨٢١، ٨٢٠)حدسث، الأذان، 



~أ|أأ~ّآآرآوالخطبة الخطيب فقه في الشامل 

الثعبي،عن شيبة أبي ابن أحرجه ما هو مضى! ما يؤكد ومما 
الأثروهدا . و2له شحم كثر حنن معاؤية قاعدا حطب من ارأول ت قال 

منررأول قارن الحز، عن منصور بن صعيد رواه ما يعقده مرسل، 
يتكلمولم جلس أعيى إذا وكان عثمان، الجمعة يوم الخطبة ني استراح 

معاؤية((حالنا حطب من وأول يقوم، حتى 
بكروأبا . السي ررأن ذتادْت عن معمر عن الرزاق مد وروى 

عثمان،ذلك فعل لم قياما، الجمعة يوم يحطبون كانوا وعثمان وعمر 
معاويةكان فلما يجلس، نم قائما يخطب فكان القيام، عليه شق حتى 

قاتما®الأحرة فيخءل_، يقوم نم جالنا، الأولى حطب 
كماجدا قصيرة ت، ليالخطبة أن لكلها الروايات، هده من فيمهم 

ولماالاستراحة، ة جلسرعت، نما كيلك، لكنت، لو لأنها البعض؛ يظن 
بينالتي، ة الجلغير ة جلفيها يجلى أن إلى خهتع عثمان احتاج 

الأولى.الخطبة في كدللث، يجلى أن }هء معاوية احتاج ولما الخطبتين، 
والطول.القصر بين ومعل الخطبة أن على ذللثؤ فدئ 

يفهمهالذي المنرؤل القمر يالقصيرْ ليت، الخطبة أن يؤيد ومما 
علىالجمعة يوم قرأ خهته عمر أن البخاري• رواه ما اليوم• الناس بعمى 
.المحدة سورة المنير 

بالعلمالموصوفين الخطباء بعضي من انمجج، كل فالعجهبؤ تلت،؛ 
أقلأو الماعة أرباع ثلاثة بعضهم يتجاوز حتى الخطبة يطيلون ، كيف

ذكرهالذي الفقه يفلهر هنا ومن ١ ّكت، ليته الناس؛ قال ولربما ا قليلا 
الحديث.فى ه الني 

•( ٦٤)"ا/ايارى نح انظر: )٢( ؛؛(. T/Y)ب أبي ابن .منف، انفز: )١( 
(.١٨٧)مالرزاق صد مض، انظر: )٣( 

(.١٠)٧٧ رنم القرآن سجود كتاب البخاري، صحح ، ٤١



والخطبةالخطيب فقه في الشامل أأ~آآرآ~أا 
غليلزمان في إنكم قال; حينما )جهبه عود مابن صدق ولقد 

عليكموسيأتي الخطبة، ؤيقصرون الصلاة، طيلون عالماؤء، كثين حطباوه 
الحديث،.. علماؤه. قليل حطباوه، كثير زمان 

.اه.ثقادت،اا ورحاله الكبير، في الهلبرانى ءررواْ ت الهيثمى تال 
الخطبةعيوبج عن تحد؛1، حينما الطنهل١وي علي الشيح أحن ولقال 

حتىالإسهاب، وطا التهلويل، هذا ! عيوبهاررمن فقال،! هازا، زماننا فى 
تقصيرالسنة أن مع اعة، سنحن، على أحيانا الواحدة الخهلبة لتزيد 

املأوسممن سورة على الخعلبة تزيد وألا الصلاة، وتعلويل الحطمة 
لمفيما حير ولا وأصحابه، الله. رسول يفعل كان وكذلك، المفصل، 

ايرّ،.افه.١ رسول يفعله 

قشبه.*

؛الحديثينالمراد هل وهو! المسؤألة؛ بهذه يتعلق إسمكال هنا 
معالجمعة بخهلبة متعلق الخهلبة وقصر الصلاة طول ذكر من السابقين 

تكوناأن ينبغي الجمعة صلاة ركعتي أن منه يمهم يحيث، فمهل؟ صلاتها 
إلىبة بالنطويلة تكون الجمعة صلاة أن منه يمهم أو الخطبة، من أطول 
عمومإلى بالنسبة قصيرة تكون والخهلثة حماعة، في الصالواُت، عموم 

أنأو بخصوصها؟ الجمعة صلاة من أقصر تكون الخعلثة أن لا الخهلب،، 
حطبةوقمر الصلوات، كل تشمل ؛حيث، معللما الرجل صلاة طول المراد 
الجمعة؟في الرحل 

؟وطا وهذا هذا يحتمل الأمر أن الجواب! 
يعني- الحديث، هل>ا في الصلاة باطالة الأمر راوظاهر الشوكاتي! قال 

كانت.٥• سمرة بن جابر حديثا في لقوله المخالفة؛ - عمار حديثا 
اه.،.ل ٠٠نمياوحطبته قصدا صلاته 

ص)أآاإّلأب نمول انظر: )٢( .جءعازوامم)أ/باأ(. انفر:)١( 
(.٢٨٢الأوطار)-؛/نل انظر: )•؛(



٩—٢٢لحطيات وا الخطيب فقه في الشامل 
=إإ_ثيل_اا =====؛=^=ت=ط==========^= 

بالمةالصلاة بإطالة بالأم ١^١۵ لأن مخالفة؛ ءلأ النووي: وتال 
الاسمن«لا/اه.عالي ينق الدى الخلويل لا الخلة إلى 

إلىاحتيج حيث *أو الترمذي: سؤح ني العراقي الحاففل وقال 
بينالجمع تعذر تقدير اوعلى قال: تخالف*. من بعض لإدراك التهلويل 

لاحتمالبفعاله؛ لا أدل، لأنه بقوله؛ حفا فى الأ-خاو يكون الحديثين 
اهد.،.التخصيص*ل

الفوليعارض لا ه فعله أن ص؛ غير ذكرنا رروقن. الشوكاتي: وتال 
الفحلذللث، في التأني على يد.ل دليل وحل.ان عدم مع بالأمة، الخاص 

٠٠٥١٠منهء وهذا بخصوصه، 

الجمعةصلاة المراد أل على صراحه يدل ما على أنف ولم ٠ تلت 
أيفي الرحل صلاة طول أن المعنى: يكون أن فيحتمل • حملتها مع 

أطولتكونان الجمعة ركعتي أن لا فقهه، من مسة خهلته وقصر صلاة، 
)ق(محورة قرأ أنه صحيحه; في لم م wUpعنه لت لأنه. الخلة؛ من 

محنأطول يجعلها ترتيلا قراءتها أن فيه ثلث، لا ومما ،. انملة١ في كاملة 
لذللث،يستأنس وقد والغاشية، بح يإلا فيها يقرأ لم إذا الجمعة ركعتي 

ولاقز ين قز ^^١ تعالى: قوله فى الفراء عن ه القرطى ذمْ بما 
ماأي: ئزه؛ من بممر ؤوما الفراء: قال [ ١١طر: Li]عشرءه ين يئس 

ولاأي: آخر؛ معمر بمعنى ءئرلآ4: بن يمح، ^زلأ عمرْ من يكون 
إلك،ترجع ؤمًه في فالكناية كتاب،، في إلا عمره من الأحر ينقص 

درهممحيي نوللثح: ومثله الأول، كأنه بالهاء عنه وكنى الأول، غير آحر 
.اه.آحر* درهم نصفإ أي: ونصفه؛ 

انظر)١( 
انظر)٢( 
انظر)٤( 
انظر)٥( 

(.rr-^/Vالنووي شرح 
المابق.المدر انظر: )٠١( (. ٢٨٢الأوطار)r/نل 

(.٨٧٢رنم)( ٥٩٥٨سالم)صحح 
ص)أا(.الطحارة شرح (، ٢٩١)i\/تمرالقرطي 



،،الحمئةالقط فقه ذّ اثشاماّ —؛٢ ١■

=\\_1خذإ\===^=^^====كشم=ك=ك
اللفظكون مع المعنى لاختلاف الفراء قول مع هذا القرطي ير فتف

[،١١]فاطر: عثئءه من يثس ولا تعثر من يعمن ت قوله في واحدا 
فيكونأولى، باب من فهو الملام ومحلول الخعلبة قصر بحديث فكيفا 

صلواته،جمح في الرحل صلاة محلول المابق! الحديث، على المعنى 
منأنمر تكون الخملبة أن لا فقهه، هن مئنه الجمعة فى حهلبتنه وقصر 
.لذاتهاالجمعة صلاة 

الذلاهرأن على يدل تيمية ابن الإسلام لشيخ بكلام أستأنس ولعلي 
فقدالصلوايت،، عموم إلى ية بالنعام أنه ٌن ذكرته ما هو الحديث، من 
جعلررففد الصلاة: ومحلول الخهلثة قمر في عمار حديث، عن ظه قال 

أنإما الأمر؛ وهدا . راءلالتهاوأمر الرجل، فقه على علامة الملأة محلول 
الجمعة.صلاة به الراد يكون أن ؤإما الصلوايتن،، جميع في عاما يكون 

.^١٢.« . فظام. غائا اللفظ كان فان 
إلىية بالنهو الحديث، من الذلاهر أن هءزفو الشيح كلام من فتيين 

•لي ظهر ما هذا الجمعة. صلاة إلى بة بالنوليي الصلوات عموم 
تعالى.القه عند والعلم 

خ\ثه.•

الكماليأحمد بن الرحمن عبد للشيخ ، لهليفكلام على وقمت، 
للأفادة، ؛تهرفمختمرا أنقله الموصؤع، هن.ا حول تهقفل )ت؛'اةاه( 

لمورة. قراءته في هشام أم حديث، أورد أن يعل ظه ئال فقد منه، 
من^ا مع رءيالمحل: قراءة في )غهئع عمر وحديث المنير على )قا( 

بعضمحليته في أطال خمليتا رأوا إذا ؤيكادون اليوم، الخهلما ي>ستهليالون 
إحدىفي )ق( سورة يقرأ اض. رسول أن يرون إ أولاء هم فها الإطالة 

اشر.دون ه، ٤١٤•الأور اتجة (، YAY)\/المقيم الصراط اقتضاء انثلر: 



I أاأأ~يآرآلخطبة وا لخطيب ا فقه في مل لتا~

لهحمد من محشها كان فإنه — حهلبتيه كل )ق( سورة ليت بل خطبتيه 
)جهبععمر وبالضرورة الثانية، حطبته كانت قدر بأي ولينظروا - عاليه وثناء 

أصحابالث، ذلعلى له يمبر ولا الإطالة من الحد هذا إلى يمل لا 
فىمعتادا الخطب، من الطراز هذا كان إذا إلا جمعة جمعة . اممه رسول 

اه.،.١^١١العهد ذلك، 

iA  - تالعالم أهل عند الجمعة حطبة أركان
إنالخهلية(؛ )أركان مي يبما تتعلق أقوالا العالم لأهل أن اعلم 

فيحالم، من ومنهم بها، إلا تتم لا أركانا للخطبة جعل من منهم إن 
بيحتمن حطبة مي يما جعل يل للخطبة، أركانا يوجج، فلم ذلك، 

حعلبةالحرب ميه يما اشترط من ومنهم صحيحة، كاملة حهلبة وتهليل 
كالتالي:وهي المسألة، هذه في المذاهب أقوال ؤإليلث، عادة، 

\دحدهدة.*مدهب، 

نمدعلى تعالى اممه يذكر أن الخهلبة: فى الشرط أن حنيفة أبى عند 
علىتعالى افه حمد أو هلل أو سبح لو حتى كثر، أم الذكر فل الخطبة، 

أجزأه.الخهلبة نمد 

مييبكلام يأتي أن الشرط أن إلى ومحمل،؛ يوسف أبو وذهب، 
العرف.فى حطة 

ذَؤإل ونثزأ تعالى؛ لقوله اطه؛ ذم مهللق هو ذللئ، في ودليلهم 
يذكرفتقييل.ْ فيه، حهاله لا معلوم تعالى طه ا وذكر ٩[، ]الجمعة: ^^٠ 

بدليل-إلا يجوز لا ُلويل بدم أو حطثة يسىا 
منقال؛ الذي للخطبب، قال أنه . الّحم، م، ثبت ٌا ذلك؛ وُن 

بيروت.طبعة ص)"؟؟( المنبرية العصرية الخطب ديوان انظرت 



والخطبةالخطيب فقه ض الشامل ١؛■——٢٢ 
=========^ع^=====؛==و.خخلإا ل— 

الخطيباربشس I غوى فقد يعمهما ومن رثي، فقد ورمحوله افه 
الكلأمأ٢،.من القدر بهيا حهليتا فماه ،، ١١٠أنتاا

فقالالمتجر، على عطس إذا الإمام أن يوسف! أبي عن نقل بل 
ثمحهلبه! حمده وكان صلاته جازين، بالناس وصلى نزل ثم طه( )الحمد 

حطبة.يكون لا وقال؛ ، ذللئ، عن رجع 
إذاتعالى، اطه وحمد المنبر على عطس ءاذا ت محال من الحنفية ومن 

حطبة١١١يكون لا انملس حمد نوى ؤإذا حهلثة، كان الخطة به نوى 
العمان،قال ما فأما حنيفة; أبى محول ملي معقتا المنير ابن محال 

المعرفةأهل عند ، معروفوغير إليه، سبقه أحدا أعلم ولا له، محنى فلا 
هذاالقول كان ؤإذا حهلب،، قد اطه، سبحان محال; لمن يقال بأن باللغة 
اه.؛هل؛،.للاشتعال معنى فلا سبيله، 

صممة.'مدهب، 

علهبمع U أقل إلا يجزئ لا أنه إلى اطالكية ص القاسم ١^، ذهب 
أوتكبيرة وأما ،. ^ بالحمد المبتتدأ المولفح الحرب، كلام في حطثة اسم 

تجزئه.فلا حنيفة، أبو قال كما تسبيحة أو تهليله 
أجزأهسبح أو هلل أو كبر إن أنه; ماللث، عن الحكم عبد ابن وذكر 

سالخطةلا"،.
لذكرهأر لم ; هذاالحكم ابن قول عن بر العبد ابن محال 
اه.وجهاس.

٠تخريجه صيق وتد لم، مروا٠ 
)آ/ها،ا(.اليانع في الحب كلام اظر: 
(.١٩fx)دين ابن حاثين (، ٦٣)Y/اكا-LرحانLن الفتاوى انظر: 

(.T'-\/o)البر فع انظر: )٧( \<. YU/o)الأّتاوكار انظر: 



لخطبةوا لخطيب ا فقه في مل لشا ا
1 ١٨٩ا! : 1:

\ئش\فعدة.*مدهب 

أنالخطبتض! من خطبة اسم عليه يقع ما وأثل • الشافعي قال 
فيالقرآن من شجتا وشرأ .، النص على ملي يوتعالى اض يحمد 

الله،يتقوى ؤيوصي . الني على ؤبملي ذكرْ، عند اض ؤيحمد الأولى، 
وجوهمن الكلام بعض جمع الخطة أن معقولا لأن الأخرْ؛ في ؤيدعو 

الكلأملا/اه.من يجمع ما أوجز هذا بعض، إلى 
متفقثلاثة حمسة، الخطة فروض ت أصحابنا قال I النووي وقال 

فيهما!مختلفا واثنان علتها، 

الحمد.لمقل ؤيتعين تعالى، افه حمد ت احدها ت عليها فالمتفق 
الصلاة.لمقل ؤيتعين ه، اش رمول على الصلاة ثانيها؛ 

تعالى.الله بتقوى الوصية I ثالثها 

اهل.المحيح١٠^٢،.على لفثلها يتعين راولأ النووي؛ مال 
نصما _ أصحها I أوجه أربعة وفيه القرآن، قراءة فيه؛ والمختلف 

شاء.أيتها حداهما إ في تجب، - ®الأم* في عليه 
وجوبه،الشافعية جمهور ورجح قولان. وفيه للمؤمنين، الدعاء و- 

يتصرفا.اه .المختار الصحيح وهو 
موعنلة،فيها آية قرأ لو : أصحابماراقال آيصا - النووي وتال 

عنتحسما لم القراءة، وعن بالتقوى الوصية عن إيقاعها وقصد 
جمحعلى تشتمل بآيايتح الإتيان يجزئه ولا قراءة. تحمسبج بل الجهتين، 
آيةصمن في ببعمها أتى ولو حطبه، مي يلا ذللثج لأن الأركان؛ 

اه.،.جازاال

انظر:)٢( الأم)؛/أ؛*ا(. انظر: )١( 
المبموع)أ/آأم.انظر:)٤( ومجا )أ/يأمأ( اوجموع ام: )٣( 



واليمليهالخطيب فقه في الشامل ! ١١٩ ؤ

فهيإليه، ذهبوا ما على أدلتهم أما الشافعية، أئمة أنوال، بعض هذْ 
كالتالي:

لممرواه ما هو ت عندهم الخعلبة في تعالى الله حمد دليل أولا• 
الناسيخطب اف. رمول كان ت قال هه جابر حدسثج من صحيحه في 

له،مضل فلا افه يهده ُمن يقول،• ثم أهله، هو بما عليه ؤيثني النه يحمد 
ارتحألا،.كتاب الحدث وحين له، مائي فلا يضلل ومن 

أنهاص الخطة، في ه الض على الصلاة ركسة على دليلهم ثانيات 
كالأذانرسوله. ذكر إلى فافتقرمحت، تعالى، الله ذكر إلى افتقريت، عبادة 

والحاكموالترمذي أحمد رواه الذي )جهثه هريرة أبي ولحيينا والصلاة، 
اللهيد*كروا لم مجلنا ثوم حلى  ١٠١٠دالات ه الله رسول، أن واليهقى• 

عذبهم،شاء فإن تزء، عليهم كان إلا نيهم؛ على يملوا ولم فيه، تحار 
لهم«ل^.غفر شاء وإن 

علىبه يستدل ما راباب فقال! الحديث، لهذا البيهقي ترحم وقد 
اه.الخطة«أم.في . الني ذكر وحوبج 

منالأعفلم المقصود أنها هو بالتقوى! الوصية على دليلهم ثالما! 
أنهالشافعية عند الصحيح أن على • ووعفلهم الناس تذكير وهو الخهلبة، 

تقدم.كما نصا التقوى لفظ يتعين لا 
ماالخهلبتين! إحدى ش القرآن من آية قراءة على دليلهم رابئا! 

اارامم.عتاقال! ظه، أمية بن يعلى حديث من لم ومالبخاري رواه 
١٧٧]الزخرف: نعده قنا شن بميق المنر على يقرأ ه الني 

(.٤٠)رنم باب (، ٨٦٧)رنم ■حدين، منم، صحح انظر؛ )١( 
الوءوا<ت،،تحاب (، ٣٣٨٠)رقم حدث للترمذي الجامع )آ/آأأ(، المد انظر: )٢( 

-أ(.)م/أ<الكرى المن )\/أا<أ(، المدرك 
(.T'،\/r)الكبرى المن انظر: )٣( 
بابمسالم، صحح (؛ ٤٨١٩)رقم حديثا التسمر، كتاب البخاري، صحح انثلر: )٤( 

(,٨٧١)رقم حديثح والخطة، الملأة نخمن، 



~أ|اأأآاآوالخطبة لخطيب ا فقه في لتامل ا
،ث=^^:=ي،

كانت ٠٠ت قال )هد، محمرة بن جابر بحديث - أبصا - واستدلوا 
رواهالماس®، ويدكر القرآن يقرأ بينهما، يجلس ن حطبتا . للنبي 

٠لم م

وهوالقرآن من آياتا قرأ . الحم، أن فتها جاء أحرى ولأحادث 
تعالى.الله عند والعلم أوردته. بما منها اكتفيت، المنبر، على 

 Iرواهما هو الخهلبة; في للمؤمنين اك■ماء على دليلهم حامئا
الجمعةيوم استسقى حينما الغيث، طلق. ثى لم وهالبخاري 

\ححذ\دذة.*مدهب، 

المافعية.لدم، مقارب، المسالة هذه فى الحنابلة مدهب، 

الخهلبتينأي منهما واحده لكل ؤينترؤل ندامة؛ ابن قال فقد 
أمررركل قال؛ الني. لأن رسوله.؛ على والصلاة تعالى؛ اممص حمد 

،.أبترلأ فهو افه يحمد فيه يدأ لا يال< ذي 
يرنففى روي لما ه؛ الني ذكر وجب تعالى اض ذكر وجب ئذا 

ذكرن،إلا أذي لا أا'قالث ص: ثق، ٠ تمالى: نوله 
فيهفوجبت عليه؛ والثناء تعالى اتله ذكر فيه وحبا موصع ولأنه ؛ ٌّهما 

علىالصلاة تجب، ألا ؤيحتمل والتشهد، كالأذان . النبي على الصلاة 
ذللث،.حملبته في يذكر لم التي. لأن التي.؛ 

(,٨٧٢)رقم حدث والخطة، الصلاة تخفيف، بابه ملم، صحح انظر؛ )١( 
رنمحدث الجمعة، بوم الخية ني قاء الامحتباب المخاركا، مححيح انتلرت )٢( 

(.٨٩٧)رنم حدين، للأسماء، الوياء بابط لم، مصحح (، ٨٩١)
فيوأحمد (، ٦١ماجه)ا/• وابن (، ٤٨٤رنم)•(، ١٧٢أبوداود)ه/أحرجه )٣( 

)آ/ههمأ(.المني 

وابنحميد بن همد وأحرجه مجاهد، عن ( ٢٠٩)م/الكرى المنن في البيهقي أحرجه )٤( 
(٥٤٧/٨٠الخثور)الدر في الميوض ذكرْ كما الحسن، عن المذر 



:ااالإبما:أ
واسطبةالخمليب فقه فى الشامل 

ترطمأن ؤيحتمل الخطيتين، في ترط يأن فيحتمل I القراءة فأما 
صعدإذا ه اش رسول *كان فال! الشعبي، روى لما إحداهما؛ في 

اضؤيحمد ، عليكم١١ *اللام ت ففال الناس، استقبل الجمعة يوم المنبر 
أبووكان بمزل، ثم فيخطب يقوم تم يجلس، نم سورة ويقرأ عليه، ؤيئني 

الأثرمرواه . يفعلانه١١ وعمر يكر 
ذللث،لأن والموعظة؛ الله حمد سوى شيء يجب ألا ؤيحتمل 

علىفليس عداه وما فأجزأ. المقصود به ؤيحصل حعلبة، مي ي
دليل.اشتراؤله 

.. بالاتفاق. . النبي حطبة صفة عالي يخطبج أن يجب ولا 
بمرق.اه . إلخ 

علىالحج محورة قرأ عمن أحمد *سل —! أيصا — قيامة ابن وقال 
افهعلى الثناء في يخهلبون الناس يزل لم لا. نال; أيجزئه؟ المنبر؛ 

حطبكما إلا الخعلثة تكون لا وفال؛ ه. رسوله على والصلاة تعالى 
يجمعولا حعلبه، يمي لا هذا ولأن تامة، حطبة أو النبي.، 
علىوصلى والموعظة تعالى الله حمد فيها آياُت، قرأ ؤإن شروطها. 
الشروطلأم.اير.لاجتماع صح؛ الثي. 

أنالخطبة في *ويجسح تال؛ أنه الإسلام شيخ عن المعلي وذكر 
موصعفي العباس أبو *وأوجب قال؛ ورسوله،،، الله عبد محمدا أن يشهلل 
الخطبة،في الني. على الصلاة وجوب في وتردد الشهادتين، آحر 

فيهاعليه. الصلاة أن الأشبه. وهو - ؤيحتمل آحرت موصع في وفال 
،.اه.واجبةاال

.مضيمافي ١( ١ ٤ )٨ سه أبي وابن (، ١٩٣)"T/الرزاق مد أيضا. وأخرجه. )١( 
)م/-ها(.المش انظر: )٣( مدئ. وما ( ١٧٣)م/المش امملر: )٢( 
الأخ؛اراتصص)1أا(.انذلر;)٤( 



أأ~مآآ~ؤوالصلبة اسليب ص ض
ٌ؛=؛ا

واستدل، شيخه مثل ئه القيم ابن الخطبة في الشهد وأوجب 
أبيحدث من والترمذي، داود، وأبي أحمد، عند و. المي بقول 
نهيتشهد، فيها ليس حطبة اكل ه: اض رسول قال قال; ه هريرة 
غريب.صحح حن حديث هدا الترمذي! قال ،، كاليد 

اه.. ْمالاا رافيه الحديث! هدا عن حجر ابن الحافظ وقال 

لهورمز المغيرء، ءالجامع في السيوطي ذكره الحديث وهدا 
فقال!الألباني، ووافقه ،، ٤١٠٥٠^٥١١؛

مرفوعاه هريرة أبي حديث من لل-طقي الموة« ٠ردلأئل وفى 
أنلث،يشهدوا حص محلية لهم تجوز لا أمتلث، ااوح١٠اJث، هق! اممه عن حكاية 

عديدر-رليلأآ،•
.النبي على الصلاة اشتراط في ا-حتالم، وقد القيم! ابن وقال 

منالمشهور في اض رحمهما وأحمد الشافعي قال الخعلبة! لمحة 
حنيفةأبو وقال .• عاليه بالصلاة إلا الخعلبة تصح لا مذهبهما! 

اه..أحمد مذهب في وجه وهو بدونها، تمح ومالكا! 
فال؛الزبير، بن اض عد عن الكير في اتجراني روى ند تلت: 

المنبر.على الجمعة يوم س الني عر الصلاة السنة من ليس 

)آ/ه؛ة(.المرع الروض وحاشية المعاد زاد انغلرت )١( 
 )Y( :أحمد مد انظر(t'Y/Y ،) (،٤٨٤١)رقم حديث الأدب، كاب داود، ر منن

(.١١٠٦)رقم حديث النكاح، كاب الترمذي، حاح 
■)ا/ّآا( الباري نح انظر: )٣( 
اكغير)ه/خاا(.الجاح انظر: )٤( 
صحيحالخاءعاكغير)؛/أيا(,انظر: )٥( 
نيالهيثمي وأوردْ )0\إ'\ه تفرْ في اتجري وروا، •؛(، Y/Y)المرة دلائل )٦( 

(.TTT»_)الأنام خر >، واللام الصلاة »ي الأفهام جلاء)٧( 



والخمليةالخطيب فقه فى الشامل \:حد\

سليم،أبي بن لث وفيه الكير، في اتجراني رواه اله؛ثست قال 
٠ه ا ٠ مدلس وهو 

الأركانبعض اشتراط في إليه ذهبوا ما على الحنابلة استدل وقد 
الشافعية.يه ما بمثل 

أركانمسألة حول الأربعة المذاهب أهل أقوال حاصل هو هذا 
.فيها يشترط وما الخطبة 

إلىوذهب الخطبة، فى شيء اشتراط عدم إلى الثوكاني مال وقد 
وأماغيره، أو قرآن من الحنة الموعظة هو وروحها الخطبة حاصل أن 
جعلقد الثوكاني فإن الأحر، البعض وأهمل الشروط بعض أوجب من 

فيهيقع عظيم وحلهل تحكم مجرد وأنه منصمؤ، من ينبغي لا مما ذلك، 
٠لمثتمن ا ببفين 

الأركانالفقهاء اشتراط ظه؛ سعدي بن الرحمن عبئ الشخ وقال 
يحصلبما حطبة كل في أتى ؤإذا نظر، فيه الخطبتين من كل في الأربعة 

وتكنبالخطبة، أتى فقد للقلوب الملينة الواعظة الخطبة من المقصود به 
منشيء وقراءة . الله رسول على والملأة الله حمد أن شلث، لا 

،.اه.لهاأ نينة وهي الخملبة، مكملاُتح من القرآن، 
ابنقول مثل عن العثيمين صالح بن محمد العلامة شيخنا وقال 

النفلرأ؛،.اه.من حقل له القول ؛ Jut،معدي: 

الدنيامن التحذير مجرد بكفي لا العلم: أهل بعض نول -  ٤٩
الخطية:قي وزخرفها 

التحذيريكفي، لا أنه حلاف ارولأ الشافعية: من الحرمين إمام تال 

)ا/ا،\<:آ(.الجرار التل انظر: )٢( (. ١٨٨/٢.ج٠عاتروامم)١نذلر:)١( 
الثرحاسم)ه/أل(.اظر:)٤( (. ٣٣٦)Y/ّعدي ابن النخ نقه انثلر: )٣( 



هالشهأ4اتالءطدس فقه فّ اتثاما، 

===مح==—===^==^==—سإا 
الشراع،منكرو به يتواصى ند ذلك لأن وزخارفها؛ بالدنيا الاغترار من 
قالالمعاصي. من والمتع تعالى اض طاعة على الحث من بد لا بل 

اضأطيعوا ناوت لو بل طويل، كلام الموعظة ني يجب ولا ت أصحابنا 
١٧•،

الدنياذم الخطبة في يكني راولأ تيمية؛ ابن الإسلام شيح وتال 
باحتمارتحمل ولا عريا، الخعلبة مى ممن بد لا بل الموت،، وذكر 
.٠ المقصود به يفوته 

Iئاتلأ يعدها امتدرك ثم . البي حطب واصما القيم ابن وتحدث 
الرحوهي الخلائق، بين مشتركة أمورا نقبي إنما الي غيره كخطب ُلأ 

إيماثاالقال_ا في يحصل لا أمر هدا فان بالموتؤ، والتخويف، الحياة، على 
بعثاولا بأيامه، تدكيتا ولا به، خاصة معرفة ولا له، توحيدا ولا يافه، 

يستفيدواولم امعون الفيخرج لقائه، إلى والشوق محبته على للنفومى 
فياأجسامهم، التراب، ؤيلي أموالهم، م وتقيموتون، ألهم غير فائا-ْ، 

نافعوعلم ومعرفة توحيد أي أو يهذا؟! حمل إيمان أي معري ليتإ 
اه٣،..به١١؟إحصل 

بجونأنه يفهم لا حتى ظاهره على ليس هذا القيم ابن كلام تلت؛ 
زمانه،فى الخطب، يحض واصما ذللث، ذكر ولكنه الأمور، هده شان من 

ذمومجرد التخويف، حانبذ عليها ويغلبا هكذا، يكون معغلمها إن حيث، 
يهايذكر أن ينبغي التي الدين وأصول بالتوحيد الاهتمام دون الدنيا 

أعلم.وافه الناس، 
أنالسعوديةI الديار مفتي ل؛راءءم بن محمد الشيخ وتال 

وكللك،،، IJajJ؛وقواعده الدين دعائم ذكر على مشتملة الخْلبة تكون 

ص)بملأ(.الأ-محيارات، انظر: )٢( (. ٣٤٨)؛/المجموع انظر: )١( 
انماد)؛/*؛-؛؛(.زاد انقر: )■؛(



والخطبةالخطيب فقه في الشامل ؤ ١  ٩٦أ! 

فلابمحركها، لا شيء أما القلوب. بحرك بما يأتي أن - بجب بل - ننغي 
ينبض•

الأنه كما كفي، لا والموت الدنيا فاء ذكر عز الاقتحار ثم 
وشيءموعغلة من  Jbلا النافعة. الحكم كلمات على الاقتصار يكفي 
الخطيب،شأ هو وكونه التجيع اعتماد - أيما - نم القلوب. يحرك 

اهر.،.مانع*أ فلا الهامة بالأمور إتيانه مع به أتى فان • ينغي ولا مرجوح 
الخطب،;افتاح -  ٥٠

الجمعةحطج، لافتتاح محددة صيغة على الخطاء من حماعة مار 
والثناء،بالحمد الجمع حطبا افتاح فجعلوا والامتماء، والعيدين 

بالاستغفار.الاستسقاء وافتتاح بالتكبير، العيدين افتتاح وجعلوا 
تفتتحأن وهي العلم، أهل باتفاق منتها هي فهذه الجمع، فأما 

بالحمد.

والعطوان:الاستسقاء يه محس ما وآما 
العيدينحطتي افتتاح استحباب إر والحنابلة الشافعية ذه_< ففد 

.يكبرايى سع بالكبر 

عتبةبن اض عبد بن اض عبيد عن روي ما ذلك،: في ودليلهم 
الشافعيرواه تكبيراتء، تع بالتكبير الخطبة بدأ ارأنه مرسلا; 

دامح،ص•
منواحد غير وذكره اكافعي، صنع ففلاهر الاستسقاء، في وأما 
التكبيراتيبدل أنه على أصحابه وبقية بالتكبير* يفتتحها أنه الشافعية، 

انظر)١( 
انظر)٢( 
انظر)٣( 

٢(.٠ إبرامم)V/ بن محمد السغ ورسائل ٠تادك، 
(.٣٥٤الإمام،)ه/(، ٢٧٧)ماJدي اوجموع)ه/خآ(، (، ٣٩٧/١الأم)

)م/ا'ا'آ(.الكرى المن الأم 



لا———آوالخطبة الخطيب فقه فى الشاهل 

افتتاحفي تعالى اض فيستغفر بالاستغفار، العيد حهلبتي أول في المشروعة 
•، يكبرأولا محبنا، الثانية وفي مرات، تسع الأولى 

معغلموعله بالتكبير، الاستقاء افتتاح المدم، أن ت الحنابلة وعند 
المفردات؛نافلم فال فقد أحمد، مفردات من وهو أصحابهم، 
;ذنغئفدمص'ءض أي وص 

اختارهاالتي وهي بالحمد، ت وقيل بالاسغمار، يمتتحها ونيل! 
•وجب^ وابن الإسلام سخ 

العيدينحطبة افتتاح في الناس احتلف وقد ت القيم ابن نال 
الاستقاءحطبة تفتتح ت وميل بالتكبير، يفتتحان ت فقيل والامتسقاء، 

وهوتيمية؛ ابن الإسلام شخ قال بالحمد. يفتتحان وقيلI بالاستغفار، 
نهواف يحمد فيه سدأ لا ياو< ذي أمر ُكل هال• الهم،. لأن الصواب؛ 

،.اه._،^ بالحمد كلها حعلثه يفتتح وكان أجيم*• 
قال؛حيث هن.ا، غير فحل من على تيمية ابن الإسلام شخ رد وقد 

عتل،حعلبة لا الحمد، بغير حهليته افتتح أنه ه الهمر عن أحد ينقل لم ٠٠
اه.ذلالن،ااأْ،.غير ولا استسقاء، حهلثة ولا 

وكانبقوله؛ ذللثج منل فعل من على - أينا - القيم ابن رد وقد 
إنهالفقهاء: من كثير فول وأما اض. بحمال افتتحها إلا حهلثة يخطّ، لا 

معهمفليس بالتكبير، العيدين وحهلبة بالاستغفار، الأستق-اء حهلبة يفتتح 
حهّحافتتاح وهو حلاقه، تقتفي وسثته ألبتة، التهم، عن، نة ٌفيه 

(.٦٨٢اوأن)آ/ انغلر (١)

)ا/المفردات شرح فى الشافيان الشفا مخ  انثلر (٢)

)ه/؛أ((.الإنصاف  انغلر (٣)

ص)آخ(الأ-محيارات المعاد زاد  انفلر (٤)

(.٣٩٤/٢٢)اكاوتم،مجموع  انظر (٥)



إ|ا ١٩٨! ا:
والخطبةالخطيب فقه فى الشامل 

وهوأحمد، لأصحاب الثلاثة الوجوه أحد وهو ض*، ياالحماو الخطب 
اه..صء اش قدس شيخنا اختيار 

ولمض، يالحمد كلها خطبه يفتح "وكان آخر■ موصع ؛ي وئال 
العيدينخهلبتي يفتتح كان أنه واحد في عنه يحفظ 

اير.بالتك؛ير«ل^.
عنيروى ما "أثا باز* ين المزين عبد الملامة شيخنا سماحة وقال 

تعبالتكبير الخهلبة بدأ أنه ت مرسلا عتبة بن اض عبد ين اف عبيد 
مرسل،هو بل عليه، يدل ما المعحيحة الأحاديث في فليس تكبيرات، 
اه••.٠٠ الني لفعل بالحمد؛ البدء والأفضل 

الديارمفتي إبراهيم بن محمد العلامة اختيار وهو ت هيت، 
بماالمدين؛ حطض في التير من الإكثار يثرع ولكن • السعودية 

يمجر. النك، ®كان ت ئال،ه ١^ سعد عن سننه في ماجه ابن روى 
العيدين*خطبة في التكسر يكثر الخلية، أضعاف بين 

تالحاجة بخطبة الجمعة حطبة افتتاح حكم -  ٥١
خعلبه. اض رسول "علمنا نال؛ .؛٥ عود مبن اض عبد عن 
ناأنفمرور من ياغ ونعوذ ونستغفره، تعينه نف، ١^٠١. الحاجة؛ 
له،هادى فلا يفلل ومن له، مضز فلا اه يهد من أعمالنا، وسيئات 

ثلاثيمرأ ثم ورسوله، عبده محمدا أن وأشهد اض، إلا إله لا أن وأشهد 
قنلززهنأتم إب ،ون ولأ مايب، حى أس ١^١  ١٣١؛أثي —؛ت؛ آي 

انظر)١( 
اننلر)٢( 
انظر)٣( 
انظر)٤( 
انظر)٥( 

(.»_)YAالاخيارات الماد زاد 
)ا/م\أأ(.الماد زاد 

(.٣٨٧)رنم اللؤغ لحدث الشخ شرح 
(.١٢٦)م/ إيرامم بن محمد الشيخ فتاوى 

(.١٢٨٧)"؛(رئم ماحه)ا/ا،ابن سنن 



~أ|||~آآآوالخطبة الخطيب فقه في الشامل 

،٢٠٠؛،؛ij )؛ذ} مير بن أدى أدمإ أزس [، ١٠٢صوش: ]آو 
'؛؛Oآثة إن ثآلأنسأم يدء \ؤوأ أزئت ثأيقوأ ؤيثآء يحاب يتئثا وتق رو.جه\ 
.مدك مب ؤبجإؤأ أس أقتؤأ ءامنإ أفين ؤي؛أث1 ١[، : ٠٧١]ثنتاه ءوهم 
ق؛؛،ر قد ندمحلم أس بقع وش دمكلإ إم' نبمفز يتإؤ' تلإ بمئ 

[*.٧١•٧، ]الأحزاب: عطيتاه 

•و١بني١ ماجه، وابن ائي، والنوالترمذي، داود، أبو رواْ 
المائي.لفظ وهذا 

ف*.الحمد *إن هذ ماجه وابن والترمذي داود أبي ومحي 
له*.شريلث، لا وحده افه إلا إله لا أن وأشهد ١٠ماجه! ابن ومحي 
١وغيرْ« التكاح ئي الحاجة محلية رر؛ي با1فظ: داود أبي ومحي 

فىماجه وان والترما.ي، داود، أبو أوردْ الحديث هاأ>ا قلت! 
الجمعة.كتاب في والمهقي، ائي النوأورده النكاح، كتاب 

فيأو النكاح حطبة في هذه I إمحاق لأبي ررثلت شعبة؛ نالط 
حاجة((لآ،.اه.كل في قال: غيرا؟ 

هذامسعود ابن اصدق رروفد I المادNوداا ءعون صاحب ؛ال 
اه..حاجة* كل وتحد الكاح محي الخلة مشروعية على 

الخطبة.كبقية باب فقال؛ باتا، الحديث لهذا ائي النوصع ونل 
أنيستحب )كيف باب تحت، الحديث هذا أدرج البثهقي وكذللثج 

الخلبة(؟تكون 

كتابالترمذي، جامع (، ٢١١٨)رنم حديث النكاح، كتاب داود، أبي سنن انظرت )١( 
(؛١٨٩٢)رنم حديث النكاح، ب كتا جه، ما ابن سنن (، ١١٠٠)رقم حديث النكاح، 

.٣( ٠ )"V/٤ الكبرى السنن (، ١٤٠٥)رنم حديث الجمعة، كتاب الشانئ، منن 
(.١١٠٤)I/الأوطار نيل (، ٤١٠٥/٤)الملام سل (، ٤١٥/٢)انماد زاد انظر: )٢( 
اومود)أ/بم،ا(.عون انظر: )٠١( 



٢٠:ا!  ٠^
والعطيةالخطيب فمه فى الشامل 

فيالحاجة بخهلبة الإتيان مشروعية يريان أنهما صنيعهما من فينضح 
الجمعة.حهلبة 

الحاجة(حهلبة )في ت نوله النسائي! عر حاشيته في نادي التال 
بالحاجةالمراد أن ويحتمل . . وغيره. للنكاح الحاجة عموم الهلاهر 
كلوعلى الحاجات. محانر دون الخطبة فيه تعارف الذي هو إذ النكاح؛ 

اتخاذالأصل لأن الباب؛ هذا في الحديث المصنف ذكر فوجه تقدير، 
وكأنهأيما، آخر موصع في جاز موصع في جاز_أوجاء_ فما الخطية، 

اهّ.أعلم تحار واشّ فته، جاء 
فيوثعلت، اثحئت، راولهذا تيمية! ابن الإسلام شيخ تال وقد 

والفقهوالتة الكتاب تعليم من وخصوصا عموما بالحالم النامحن مخاطبة 
الخطبةبهذْ يفتتح أن ومجاللتهم! الناس وموعنلة ذلك، في 

اهّ.ااالشرعية 

ؤإنماالمكاح، يخص لم عود مابن حديث، افإن _! آيصا - وقال 
جملةس والنكاح بحصا، بعضهم العباد مخاطبة في حاجة لكل خطبة هي 

جميعفي والأعمال الأنوال في الشرعية السنن مراعاة فإن ذللث،، 
لمإن ذللث، محوي وما المستقيم، الصراط كمال هو والعادات، العبادات 

هديالهدي خير إذ مرجوح؛ منقوص فانه عنه، منهيا يكن 
.الى.اه.محمد 

الجمعةخطبة بافتتاح بأس لا أنه على يدث ذكره مضى ما ففلاهر 
كانأنه . الض عن يشت لم نعم الأحيان. بعض في الحاجة بخهلبة 

ليسلأنه بها؛ الإتيان من يمنع لا هذا ولكن الجمعة، خهلبة بها يفتتح 
وأثنىاممه حمد كيفية بأية بل به، إلا الخعلثة تصح لا يعينه افتتاح هناك 

)آ/ه•؛(.اناني محن انظر: )١( 
(.٢٨٨. YAU)A؛/الخاوي سوع انظر: )٢( 



أ|٢ * ١ |أ والخطبة الخطيب فقه في الشامل 

بماأتى ثاذا الني.، هدي وافق فقد الجمعة، حطبة افتتاح في عليه 
وأحسن.حير فهو ذللن،، في . عنه نت 

الجمعةحطبة في الحاجة بخطبة الإتيان بجواز للقول تستأنس وقد 
إذاكان . الله رسول أن  ٥٠عود مابن حديث من داود أبو رواه بما 

تا،أنفشرور من بالله ونعوذ ونستغفره، تعيته نلله، *الحمد قال: تنهد 
افه،إلا إله لا أن وأشهد له، هادي فلا يضلل ومن له، مضل فلا الله يهد من 

يديبين وندبرا بشيرا بالحق أرمله ورموله، عمده محمدا أن وأشهد 
إلايضر لا فإنه يعصهما ومن رشد، نقد ورسوله الله من الساعة، 

شئاءرا،.افه يضر ولا ه، نف
ولاالحاجة، حطبة حديث بحار نبه الحديسثا هذا صدر ففي 

وافهالحاجة. حتلبة فى التي الآيادتا إيراد فى إلا معه يختلفا 
أعلم.

قشبه.'

بخهلبةالجمعة حطبة افتتاح التزام أن نيئ أبو بكر الشيخ ذكر 
،٠الخطبة١ مح1.ثااتا من عود مابن حديث فى الواردة الحاجة 

المشاهيرالعلماء أحد عن نقلا الفضلاء المناخ أحد حدثني وقد 
بخطبةالجمعة حطبة افتتاح مجرد أن يرى أنه العلماء: كبار هيئة في 

فيجاء عود مابن حديث، بكون لدللث، ؤيتدل محال.ثه، بدعه يحد الحاجة 
النكاح.حهلبة 

لأنبدعة؛ وليس جائز هو بل ذلك، حلاف والمواب، قلت: 
داود،أبي رواية هي كما وغيرها النكاح حطثة في جاء عود مابن حديث، 

٠٩٧رقم)حدث الجمعة، كتامحث، داود، آبي منن انظرت )١( 
(.٤٥ص)؛الدعاء محح انظر؛ )٢( 



:لوقئ؛:
والغطبةالخطيب فقه فى الشامل 

الخطبةفي بجوازها بالقول ائي النسق وقد بالبدعية نحكم كيف ثم 
اذلك؟ في العلم أهل من ذكرهم تقدم من وكذلك البيهمي، وكذلك 

المرتمي.صعب بالتدع فالقول 

1كلامه قي وتكلفه الخطيب تشدق كراهة س  ٠٢
-الجملة في - مطالب الخطيب، أن - مضى فيما _ معنا مئ ند 

من؛ذلك، بتعلق ما وذكرنا البيان، وحن والفماحة بالإعراب 
ينبغيالأمر أن غير العلم، أهل وأقوال الشرعية بالموص اصتدلألامتج 

نتركفلا والجفاء، الغلو بين أي والتفريهل، الإفراؤل بين ومهنا ياكون أن 
فيهايتعمق أن للخطيب، ينبغي لا أنه كما بالكلية، والبلاغة الفصاحة 

•الغيض والتكلم، التشدق درحة إلى يمل ؛حيئ، 

بناض عبد حديثا من - وحئنه - والترمذي داود أبو روى نمل، 
مناليغ سنض قك اف *إن نال: اض. رمول أن ه: عمرو 

بلسانها(المرة تتخلل كما يلماته يتخلل الذي الرحال، 

لسانه،به ويفخم الكلام، في يتشدق الذي ررهو الهاية: في تال 
اه..لما،' الكلأ؛،لسانها البقرة تالفأ، كما ؤيلمه 

منءرإن قال: اض. رسول أن ه جابر عن الترمذي وروى 
ؤإنأحلاقا، أحاسنكم القيامة يوم مجلنا مص وأتربكم إلؤ أحئكم 

والمتئدقونالثرثارون القيامة يوم مجلنا مص وأبعدكم إلمي أبغضكم 
ظبعالخثني ثعلبة أبي حديث، من أحمد ورواه والمتفيهقوزلأ 

المرطي)ه/لأا(جامع (، ٥٠٠٥)رنم حدث ( ٢٧٤)ء/داود أبي ض انظر: )١( 
(.٢٨٥٣)رنم حدين، 

(.٣٤الأخلاق)ا/ يي،كارم الخراتطي وأخرجه ٢(، •  ١٨رئم)( ٣٧•)؛/ الز.دي جا.ع )٣( 
(.١٩٣)أ/أحمد مثر انظر: )٤( 



١؟^^^—,rلعملية ا ٠ لخملمس ا فقه ف الشاما، 

اص==مح=ذ=ك==^==^===^=اإك!ا
عنوخروجا تكلما الكلام يكثر الذي ®الثرثار؛ ت النهاية في عال 
امح.الءق«را،.

احتيامحلغير من الكلام ني المتوسع ®المتشدق! ونال! 
واحتراز«رأ/اه.

افر.،.به*أ فاه ؤيفنح الكلام في يتوسع الذي ®المتفيهق! وتال! 
النال! نه، هريرة أبي حديث من داود و أبوروى 

أو- الرحال نلوب به بي ليالكلام صرف تعلم ُرمن الاه رسول 
المدري!قال عادلأ٠ل٤،. ولا صنعا القيامة يوم منه اف يقبل لم - الناس 

،.اه.متقعلنار الحدث يكون أن يشبه 

باب)ومن -! بعنوان الحديث لهدا بوب أن بعد - الخطابي ثال 
فيهالزيادة من الإنسان يتكالفه وما فضله الكلام! صنف الخلب(! تعليم 

كرهؤإتما . صرئا النقيين بين الفضل نني هذا ومن الحاجة، وراء من 
منيخالعله ؤلنا والتمئع، الرياء من يدحله لما ذللث،؛ . الله رمول 

زائدغير الحاجة، تلو نصيا الكلام يكون أن . وأمر والتزيد، الكذب 
اه,٠ علثه وسره ياحلثه، ءل١هره يوافق عليها، 

فأدرجاللسان، آفات، من السائمة الأفة الغزالي حامد أبو ذكر وتد 
والتصنعوالفصاحة، الم؛ع وتكلف، ؛التشدق، الكلام في التقعر تحتها! 

المدعينالخفاصحين عادة به حرى وما والمقدمايتح، ؛التشبيهايت، فيه 
ية.للخطأ 

انظر
انظر
انظر
انظر
انظر

-i)ايهايت انظر: )٢( )ا/يىآ(. الهاة  'v/T.)

(.٥٠ ٠٦)رقم ( ٢٧٤)م/داود أيي منن 
.( yva/u)داود ايي منن شرح المعبود عون 

الن)أ/ا-"ا\(.سالم 



والخطبةالخطيب فقه في اثشامل أأ~1~*~آ"[[ 

.الممقوت. التكلف ومن المذموم، التصسغ من دلك وكل ت ال قم 
ومقمودمقصوده، على شيء كل في يقتصر أن ينبغي بل أيصات قال ثم 

اه.،.مذمومل تصغ ذلك، وراء وما للغرض، التفهيم الكلام 
فييدخل لا ما وبين هذا، لمثل عرصه بعل الغزالي استدرك ثم 

منوالتدكير الخهلابة ألفاظ تحين هده في يدخل ولا فمال! الدم، هذا 
وقبضهاوتثويمها الملويب، تحريك منها المقصود فان ؤإغراب،، إفراط غير 

اه.. به لائق فهو فه، تائير اللقفل فلرثاقة علها، وب

خ\ثة.•

ينمقونالذين . اض رسول رالعن ت قال أنه نقهبع معاؤية عن روى 
التعرا؛.تشقيق الخهل_ا 

الجعفكب•جابر وفيه الكبير، في العلراني رواه اله-ثميت قال 
اه..الضعف، عليه والغالب، 

:الخطسرش السم -  ٠٢
.لفظاالكلمايت، آخر تناسب، هوت البع حجرث ابن الحافظ قال 

الاستواء.وأصله 

.اه.وأساحح أسجاع والجمع المممى. الكلام الاصحللاحت وفي 
عنهايتخ-ز لم التي الأمور من يعد الخعلب في جع الإن ثم 
الخهلبةفي حمال - لئ، ش بلا - وهو الحديث،، في ولا القديم في الخهلباء 

(.١٢٠)م إحٍاءءلومانمن انم: )١( 
ْج«عازوامم)آ/ما؛(.اظر:)٣( اومدراوّاض. اظر:)٢( 
اللكدمالسجع: )بع( U^: العرب، يان في وقال ( ٣٨٠)آآ/ ^ ٧١نح انفلر: )٤( 

كفواصلفواصل له بكلام تكالم نخع؛ ونخع وأماجح، أجاع والجهع المقفى، 
وزن•غير من الشم 



أأةآ^~أموالخطبة الخطيب فقه في الشامل 

فيهبالغوا ند الخهلباء من أن غير استعمال، الخطيب أحن إذا 
أريعتسمع تكاد لا بحيث الخطبة، في عينا صار حتى ظاهرة، مبالغه 

ممامتكلما، مجنا مجوعة وتراها إلا - تنمص أو تريد قد - كلمات، 
بسببوالألفاظ الدلالات قيمة من ملل أو التع، لدى الملل يسبب 

فيهيكفي، ثيرء عن؛ يعبر قد الخطسبا لأن السجع؛ في المذكرر الترادف، 
فيوهدا المراد, السبع لأجل مترادفة كثيرة بكلمات - فءص_، - كلمتان 
كمنوذللث، أهرب،؛ الذم إلى يجعله وحشو وتكرار متكلم،، سبع الحقيقة 

وحعلتاإليكم، مسرعة وجاءت عاليكم، الأحدايثؤ توالت، مثلان يقول 
لديكم.رحالها 

كلماتأنها لوجدنا وحطت،، وجاءت، توالته، قوله إلى نفلرنا فلو 
واحد.معنى على تدل كلها مترادفة 

فيهسجعة كل كانت، فقد الحربط، يستعمله كان الذي السبع وأما 
قافيتهافى يكون التوافق، ؤإنما المعنى، حيث، من تليها التمح، عن تختلف، 

الأخيرة.

اللهقال: حين ذر بن عمر عن الجاحفل ذكر0 ما ذللث،: فمن 
،.يحلفوأعمال ضرق، وقلوب يصم،، ألستة على المتعان 

السنينجهة من قدم رسولا سأل حينما الأمراء بعفى كوال أو 
إندمل، وتمرها نثلل، ولمها وسل، ماؤها ت فقال البلاد؟ رأيتم ، كيف
.ه ا . صاعوابها قلوا ؤإن جاعوا، بها الجند كثر 

معانيها،بين ظاهر تغاير الجاحفل أوردها التي، الأمثلة من فيلحفل 
الثانيالشال وفي والأعمال، والقلوب الألسنة ذكر الأول الشال ففي 
والتمر؛واللص الخاء ذكر 

ص)آه؛(لأحظ للجا والتسن اليان انظر؛ 



والخطبةالخطيب فقه فى الشامل ا:ا1ئئق|:

علىالمترادف والمع التكلف ظاهره الذي السابق المثال بخلاف 
إلح..( . عليكم. الأحداث )توالت وهي واحدة كلمة 

محولين:على الم حكم محي الملم أهل اختلف وغد 

الأول؛القول 

فيحاء بما ذلك على واستدلوا مذموم، المع إن أصحابه؛ فال 
فض؛/،اه. رسول ررأن ه؛ هريرة أبي حدبث من الصحيحبن 

بهلنهافأصاب بحجر، الأحرى إحداهما فرمت، اقتتلتا، هذيل من امرأتين 
.النحم، إلى فاحممموا بطنها، في الزى ولدها فقتلت حامل، وهي 

التيالمرأة ؤلي فقال أمه، أو عبد ، ءرةلبطنها محي ما دية أل فقضى 
ولانعلق ولا أكل، ولا نرب لا مص اض رسول يا أغرم كيف، غرمت،: 

إحوانمن هذا إنما المي.ت فقال يهلر؛أ؛،؟ا ذللث، فمثل اّتهز؛أم، 
الذيسجعه أجل امن لم: موعند البخاري. لمغل هذا ٢^٦،. انكهانءر 
عنحجر ابن الحافظ نقله كما الراوي من مدرج وهذا ، مجع( 

الصنعازلذكر وكل.ا ٢، القرطير 

أوأبيض تمد الغرة؛ يمول،؛ العلاء ين حممرو أبو وكان الأمة، أو نمه  jljJIالم؛: )١( 
صوداء.حارية ولا أعود يد الدية ني يقبل فلا لبياضه، قرة؛ وصمي بيضاء، أمة 

مجنالا.ية عنر نمق تمنه )خ ما صدهم الغرة ؤإتما النقهاء، صلو ثرثتا ذللث، وليي 
(.٣٥٣)"ا/الهاية السدوالإلج.

مسلم.هد كما الهد.لي، الابغة ين حمل و،وو )٢( 
(.٢٧١رم/ المهاية ولادته. محي تحريته الشن؛ اسهلأل امتهل؛ )٣( 
(.٣٧Vص)انمٍر والمباح (، ١٣٦/٣الهاية)يقمن. ولا يهير أي بمل: )٤( 
معرفةؤيديي الزمان، مممبل في الكاسات عن الخبر يتعاطى الذي الكاهن؛ )٥( 

(.٢١٤)(/الهاية الأمرار. 
رنم( ١٣١• )T/ لم مصحح (، ٥٧٥٨)رنم ث حاو اليح، البخاري، صحح انفلر؛ )٦( 

(.٤٥٧/٣>اللام مثل انظر: )٨( (. ٣٨٠ا/ )١ ازري نح \نم: )٧( 



لى^د^توا لض^لدا ا فضه هى لتامل ا

فقالوفيه.' ظنه، المغيرة حدث من لم مأحرجه وقد 
اه..الأعراب؟!٠ كبع ®أصأح اممه.I رسول 

أهل)قاص السائب أبي لابن قالت أنها ها عائشة عن ونت 
الكانوا وأصحابه اش. رمحول فإن جع؛ وال®إياك ت المدينة( 
صحيحهفى حبان وابن أحمل رواه يجعون،،، 

الثاوءالقول 

المكروهبل إطلاقه، على مكروها ليس المح إن ت أصحابه قال 
بلاعموا يقع ما وأما الحق، مدافعة معرض في التكلم، من يقع ما منه 

وقده• عنه ورد ما يحمل ذللئ، وعلى فجائز، المباحة الأمور في تكلفا 
وغيرهم،والثوكاتي والصنعاني حجر ابن والحاففل النووي ذللثا ذكر 

بازلبن العزيز عبد العلامة شيخنا واحتاره 

التكلفمن الأمرين جمع إن أنه والحاصل حجر* ابن الحافظ قال 
الذم،في أحم، كان أحدهما على اقتمر ؤإن مذموما، كان الحق ؤإبهنال 
فيعموا حاء ما فالمحمود أنواع! أربعة إلى يمه تقذللث، من ؤيخرج 

.عكهمارأ، والمذموم أبما، حق في متكلما يفع ما ودونه حق، 
هالني حدبثا على معلما الرثامحي الصمد عبد عن الجاحفل ونقل 

الوزنلهذا الإقامة إلا يرد لم التكلم هذا أن ارلو فوله! الكهان محعح في 
فيفتشادق لحق، إبؤنالأ أراد يكون أن عى ولكنه بأس، عليه كان ما 

اه.كلأْه«رْ،.

انظر)١( 
انفر)٢( 
انظر)٣( 

؛١٦٨٢)رقم منم صحح 
(.٩٧٤رقم)( ١٦٦حبان)٦!ابن صحح احمد سند 
نل(، ٤٥٧الملام)r/ل (، ٣٨ا/•)١ نع (، ١٩٤سلم)n/ثرح 

٦٧/U(الأوطار ،) (.١٠٩٢رنم)حاويّث، المرام بلؤخ على باز ابن الشيح شرح
ص)مها(.والمن المان انظر: )٥( (. ٣٨ابرى)اا/•نح انظر: )٤( 



والخطبةالخطيب فقه فى الشامل 

اه.. مدموم ال؛ع تكلف أن الغزالي حامد أبو ذكر وقد 
بماالمعاصرة الخطب بعضى واصما رصا رشيد محمد الشيح وقال 

مؤلفةتقليدية رسوما الإسلامية البلاد أكثر فى الخطبة صارت وفد ١١ت نصه 
اه..الكيان® كمع متكلفة أسجاع من 

والسجعررؤإياْ —• الخْليب موصيا آحر موصع في أيصا - وقال 
وتعميالأغراض تخفي ما كثيرا التي المرذولة والمحننات المتكلف، 

اه..ونصدْ® القول سداد عن بصاحبها وتاحد المعانى، 

•إبراهيم بن محمد عودية الالديار مفتي العلامة الشيح وقال 
بهأتى فإن ينغي• ولا مرجوح الخطيب هئر هو وكونه التجيع اراعتماد 

اه..ماح® فلا الهامة، بالأمور إتيانه ْع 
فيهالذي السمح وكدللث، المتكلف، السمر أن يعرف، وبه تلت! 

أعلم.والله العلم. أهل عند المذموم هو لحق، إبطال 

الخلب:ز الشر أه_ 
فيأحيانا الشعر أورد كيف الفضلاء الملم طالبة أحد علي عاب 

الحجاجعصر محن إلا يعزف ولم محديثح، الأمر هذا آن وذكر حهلبى، 
الأمر هذا وأن ، يدعق أنه يرى اللام عبد بن المز وأن بعده، فما 

مابأن قناعتي ع ومنزلته، عله لمعة الخمناب ش معه فتأدبتج ينبغى، 
منكثيرا أن غيره وعلى عليه يخفى لا قد أنه كما صحيحا، ليس قال 

دلاه المي حهلب في تكن لم بألفافل حعلبهم في يأتون ثل الخعلباء 
الفضلة.الأولى القرون ولا أصحابه تج حهل

انظر)١( 
انظر)٣( 
انظر)٤( 
انظر)ْ( 

)0\/ارى.المار مجلت انظر: )٢( (. ١٢•)T/ الدين علوم إحياء 
)هآ/اأ'آ(.المار .جالت 

(.٢٠إبراهيم)٣! ين محمد الشخ ائل ورسفتاوى 
ص)بمم\(.اللام عبد بن العز كاوي 



-——٢١١rوالخطبة الخطيب فقه في الشامل 
هت=^^تثا

وقولهمه ٠ ٠ هدا قولي ررأقول ؛ الحهلباء معفلم قول — مثلا — دلك ومن 
بعضهممواظبة بل ار، .يذكركم.العفلمم الله ®اذكروا خطبةI كل آخر في 

ببدعية- أيصا — يقول السلام عبد بن العز أن مع لللاطين، الدعاء على 
بنالعز بقول استشهد فد حاورني الذي وهذا ، لاطين للالدعاء 

يأخذلم أنه هنا والعجب الخهلثة، في بالثعر الإتيان يدعية في اللام عبد 
التيالألفاظ من ذلك وغير ل3؛لان، للالدعاء في اللام عبد بن الحز بقول 

عليه.أنكر لربما أحد تركها ولو عادة، الخهلباء جمهور اتخذها 
_1التوفيق وباه - أقول الخهلبة في الشعر ذم شبهة ولرد 

منه،أهم جواب على يهلغى بحيث الشعر من الإكثار أن شك، لا 
ؤيزدادبل مذموما، يكون قد الشعر، من أنفع هو وما والسنة، كالقرآن 

Iتعالى الله قال تفحش، أو فحش أو كذب أو قبح على اشتمل إذا ذما 
[.٢٢٤]\ب: ١ذفامحنه ئ1ثهلم ^؛٢٠ 

أكذ؛ه«.الشعر ®أعذب بعضهم: هال وهد 
فيبالعجسب يأتي اللهجة صادق متدين ير لم العلماء: بعص وهال 

الثحر:من الإكثار عن ه الشافعي قال وقد شعره. 
بخ أضن نلنلأاضن4س؛;تيي 

ومدحه.الشعر ذم في الحلم أهل اختلفا وقد 
®والذيحجر: ابن الحاففل هاله ما ذلك، في الكلام وخلاصة 

فيمنه يكثر لم إذا أنه الجائز الشعر حد في العلماء كلام من يتحصل 
.١ المحض. والكذب الدح في الإغراق وعن هجو، عن وحلا المجد، 

كذلك(\ى.كان إذا جوازه على الإجماع البر عبد ابن نقل وقل 
تقول:ت، كانأنها عائشة)هأ عن القرئا؛ ®الأدب في البخاري وأخرج 

الكتاب.هذا من ( ٣٣٠ص)لالسالطان الوياء يي بحث سيأتي )١( 
ا'/ا'آْ<.انثلر:ذحالاوى)>)أ(



لخطبةوا لخطيب ا فقه فى مل لشا ا "^"؟ ٢٦١
=^^==============^ق===^^=^=^== =

منرؤيت ولقد القبيح، ولع المحسن حد نبيح، ومنه حسن منه ®الشعر 
ذلكءرا،.ودون بيتا أربعون فيها القصيدة منها أشعارا، ماك بن كعب شحر 

اهر..حسنااأ ®وسنده حجرت ابن المحافظ فال 
وسدهمرفوعا، ه عمرو بن الله عبد عن ذللئا مثل وروى 

حجرابن المحاففل قال كما صعيفج، 

كقبيحونبيحه الكلام، كحمن فحنه كلام، ®الشعر الشافعي؛ تال 
الكلأملأ؛،.اه.على فضله فدلك سائر، باق كلام أنه غير الكلام، 

عنعطاة راساك قال: جريج، ابن طريق من الهلمري أحرج وقد 
قحئالأيكن لم ما يه بأس لا ت فقال والغناء، والشعر الحداء 

الشعريستعمل بأن بأس لا الخطيبج أن هو• لي يظهر الذي نيته• 
يتعقلنادرة حكمة أو الباطن، خبث عن بها يرتيع ظاهرة موعفلة كان إذا 

من®فإن الجوزى: ابن قول هذا ويؤيد الكامن. ر الكشف، في بها 
بمقالمن ومنهم الإشارة، يعجبه س ومنهم اللففل، حن يعجه س العوام 

اه..الشعراا ص بثت 

يقرروهو باز بن العزيز عبد العلامة شيخنا سماحة مجت وقد • تلته 
٠بها ينضر حكمة كان إذا إسراف دون الخطبة في الثمر بإيراد بأس لا أن 

بنأبي حدث من جاء كما المسي. قول بحمل هدا وعش 
البخاريرواه ، حكمهء الثمر من ®إن قال: اتنه رسول أن >غهبم كعب 

وانفلرتتبيح. ومنه الكلام كحنن حن منه الشعر باب المقرئ؛ الأدب انظر؛ )١( 
نيبملي ابر : مرتوئامحها وأحرجه (، ٣١٥)Y/ الثري الأدب ثرح الممل اش لخل 

عنالد. رسول مثل بالنقل: )أ/هها( سننه ني والدارتعلني (، ٣٨٦)(/مدم 
تبح*.ونيحه حن، تحسنه كلام؛ اص تقال؛ الثعر؟ 

المدر؛u_.انظر؛ )٣( اظر؛ذحالرى)-ا/\<م0(. )٢( 
الأانظ)٤(  ر
انظر)٦( 
انظر)٧( 

نحالري)-ا/ا<مه(.انظر؛)٥( (. Y>v)1/م 
١(.ص)خ٠ الخاطر صيد 

(.٦١٤٥)رنم حديث الأدب كتاب البخاري، صحح 



"?؛"""١٦والخطبة الخطيب فقه فى الشامل 
^==========^^^^^^اإلأ!_إا=

عمارحطبنا ت واتل أبي عن ، رلم مرواه ما ت ذلك على يدل ومما 
فالووأوجزت؛ أبلغت لقد اليقظازإ أبا يا ت قلنا نزل فلما وأ؛الح؛ غأوحز 

اشرسول سمعت إئى ت نمال ثاليلأ، أطلت أي• ئتمت؛ كنت 
-علامة أي: فقهه. من مينه حفه يتصز الرحل صلاة ؤلول *إن ت يقول 

سحئا<.السان من ؤإن الئطية، واةننوا الصلاة ذآءل؛الوا 
تأؤيلأن:فيه مدا وتوله 

يممامحيروصرفها للقالوب، إمالة لأنه الذم؛ وجه على أنه ت أحدهما 
قالوبهذا حر. باليكب كما به الإثم من يكب حتى إليه، الكلام 

ه.

عبادهعلى امس تعالى افه لأن المدح؛ وجه على أنه والثاني• 
وهذاإليه. القلوب لميل حر؛ بالاليي. ومجهه اليان• بتعليمهم 

،.هقفأل الووى ذلك ذكر كما المختار، الصحح هو التأؤيل 
كماالعالم أهل بعض ذمه وقد - الحر يثبه البيان كان فإذا قلت؛ 

يثبهما فكان - ملح أنه الثاني التأؤيل وعلى التآؤيلين، أحد على رأبتا 
الخهلثة،فى ورد الحديث لأن الخعلبة؛ فى كان ولو مدحا يعد السحر 

ُاية؛,مث/ْبءِاص.,،,م
هناالحديث فإن البيان؛ نأؤيل احتمله كما تأؤيلين يحتمل لا حكمةا 
وامن،الثمر، من تنعللق قل. الحكمة أن على واصحة دلالة يل.ل محكم 

فيبه أتي إذا به بأس لا الشعر أن ؛ هناعندنا فيخلص للتبعيض، هنا 
٠آنثا المذكورة بشروطه والخهلب، والمواعفل المجاهع 

أمامالأسعار ذكر ، الهحيحةل الأحاديث، في ثبت، أنه ذللثؤ؛ ؤيويد 

انم)١( 
انم)٢( 
ا>)٣( 
انم)٤( 

(.٨٦٩رقم)( ٥٩٤٨سالم)صحح 
(.٢٧٤العالم)مإكمال  i(u-\/rالوطآ)

(.١٥٩)أ/النووي شرح 
(،٢٨٤٦)رنم ( WA/o)التردي صد ها: المزمنين آم عائشة حديث، 

(.٤٨٧)والحاكم (، ٧٢)٦; وأحمد (، ٢٨)؛،/•داود وايي 



«المْلدةالخمليس فقه ذِ الشاما، 

=اإس؛===س==ص=^=ش==كشمض
زمر،بن ويب ثابت، بن حان يل بث النوى، المسجد ني المي. 
منبأفضل الحرام الخهسجد عدا الماجد بقيه في المنير وليس وغيرهما. 

تعالى.الاه عنان والعلم منبره. أو . اممه رسول مسجد 
تضمنحول نيد أبو بكر للثّخ خاص رأي على اءلالاُمت.ا وف. 

الفانية،باب من كلامه أورد ذا أنا وها الشعر. من أبيائا الجمعة حهلبة 
تنصه ما قال فقد ، محايما رجحنه بما الخاصة قناعتي ْع 

الاستشهادنه المحابة حطب في ولا الض. خف في أعرف ®لا 
بإحسان.لهم التابعون حرى هذا وعلى فماعدا، ببيت بالشعر 

خعلبةتفميى عشر الرابع القرن في الخطباء بعفس امتمرأ وقد 
بمئطوعاتالاستشهاد صار ربما بل فأكثر، الشعر من البيت، الجمعة 

ماجن.أو زنديق، أو لميتيع، ستا إنشاد كان وربما متعددة، شعرية 
،يخالفمتعددة خصوصيالتا له مقام الجمعة( )خطبة في. والمقام 

والتذكير،والوعفل، والمحاصراُتا، الدروس، في ، المقامات، من غيره 
بنصوصالخطيب، فيها يجهر ٠ صافتا الدين هذا لتبليغ عقلتم، مقام وهو 

يليقبما عنهما والبيان القلوب،، في وتعفليمهما الشريفين، الوحيين 
للجمعةالخف، أيها للخ، أرى فلا الإسلام. فرائص ومكانة ؛مكانتهما، 

أحملبك، وهو .، بالني تأسيا الجمحة، خهلبة في الإنشاد احتنابج إلا 
.اه.المتعان١١ واممه أكمل. و؛مقاملث، 

تظلم أو كذب هو ما حطبته ش يقول الخيبؤ كان إذا _  ٥٥
منوذللثج الخطاء، س عدد لها يتفهلن قلما ^ا، مهمة المسألة هذْ 

وقدالخطبة، أثناء الكاذبة والقضايا الفاسدة المقدمات يعفى عرض خلال 
جهلباب، من يكون وفد - قليل وهو - الكذب قصد باب ص ذللث، يكون 

صر؛)ا*ا*(.الدعاء تصحح انفلر! 



أأ~مآ~آأ|والمطية الخمليب فقه في الشامل 
فٌ==لأ

.هذانوله له يؤغ الذي الخاطئ الاجتهاد أو عليه، التلبيس أو القائل، 
ابنرواية في كما ذلك، من شيء إلى العلم أهل بعض أشار وند 

الكت_،إن لإJراهيمت نلت، ت قال حماد، عن نده بمصنفه في شيبة أبى 
أوصاحبي أكلم أردت فإذا والكذب،، الباطل فيها قتيبة نبل من تجي،ء 

.اه.الجمعة في ت يعني أنصتح؛ بل لا، قال،ت انمته؟ 
صحمايقرأ مسالم بن قتيبة زمن في الخطيب أن ث هذا معنى تلت؛ 

واياؤلل•الكذب من شيء فيها 
الدعاعفى لاطين الأوصاف فى المجازفة ءؤيكره ت النووي نال، 

•إلحلى-اه •٠ • ذلك• من كمحر قمح، وكذبهم لهم، 
ملمى ونوعه بل ، الكذب، وقؤع احتمال( إثبامحت، هذا ففي يلت،• 

.هذاالنووي قول، حلال من الخطاء بعض 
أي- حطب، إذا لف، الررواحتلف، حجر؛ ابن الحاففل قول ؤيويدْ 

،.اه.القول®ل من ينبغي لا بما - الخطست، 
حهلبهم.في أوكذبؤ باطل هو ما يقول قد من الخطاء من أن على فدث، 
حطبةقدم حين الحكم بن مروان فعل حجر ابن الحاففل وجه وقد 

الخطة؛إسماعهم في مصالحته مراعاة نصدم بأن الصلاة، على العيد 
المى سب، مى فيها لما حهلبته؛ ّماع ترك يتعمدون زمنه في كانوا لأنهم 

الاسل؛،.اه.بعض مدح في والإفراط التخ، يستحق 
قبل- العيدين حطبة ت أي - الخطة بتوأمية أحدمحث، اؤإنما الكاصاتي؛ قال 
الالناس وكان يحل، لا بما حطتهم في يتكلمون كانوا لأنهم الصلاة؛ 

افر.. ، الاسلأ ليسمعها الصلاة قبل حدثوها فأ ماعها، لالصلاة بحد ون يجل

اننلر)١( 
انظر)٣( 
انظر>ه( 

(.٣٥)أ/•المجموع انظر: )٢( (. )T/٢٣ثب م ابن منف 
^٧١ضح انظر: )٤( (. ٨١)م س نتح 

الواتع)(آ/؛أأ(.



والخطبةالخطيب فقه في الشامل ;
الإمامنال ت نوله تيمية ابن الإسلام شيخ عن مملح ابن نقل وقد 

فيجبوالقصاصى، الئؤال اض رسول على الناص ررأكدب ت ظه أحمد 
منوكيف ! ؤيتخهلى؟ أل ؤييكذب كان إذا فكيف ، مه1الما يكذب من متع 

أعظممن ذكذب من فنهث الجمعة؟! يوم مثل في الناس رووص على إكذب 
.اه.كذب؟ أم هو أصدق يعرف لا ما روى من ؤيتهى بل الواجبات، 
منالخطب بعض في ما رابخلأف بطين! أبو افه عيد الشخ وقال 

بماميما لا يمدح، لا له، يدعى الأمر وولي بالكذب، والمدح الثناء 
اه..١^٢، .« .فيه.ليس 

بعضطبع على غلب إذا المسألة هذه في الأمر ؤيشتد قلت: 
والمدق،الكن.ب بين الخلهل مفلتة إنها حيث القصص؛ جانب الخطباء 
عقدولذللثا الأحايين،. من والضعيف، والصحيح والباطل، والحق 

المصاصوعقل عن كاملا فملأ الشرعية« >االآداب كايه في مفلح ابن 
أحوجما أحمد: الإمام قول القمل هذا في ذكر وقد وكاربهم، وصررهم 

قولهأحمد عن إبراهيم بن إسحاق رواية وفي صدوق. قاص إلى الاس 
قوله:الحارث، أبي رواية وفي كاوب. به يتحدثون ما عامة المصاص: عن 

اه.،.والوا٧ المصّاص الاس أكال.ب 
خهمالأثجعي مالكا بن عوقا عن وأحمل داود أبو وروى 

مختالءأن.أو مأمور أو أمير إلا يقص الأ مرفوعا: 
يعظلأير إلا ذلك، ينبغي لا >رأى: المهابة: في الأثير ابن قال 

حكمحكمه فيكون مأمور؛ذلأئ،، أو ليعتبروا، مضى بما ؤيخبرهم الناس 
على^^١ ذلك، يفعل مختالأ القاص يكون أو نكتا. يقص ولا الأمير، 
وكلامهوعغله يكون لا وعمله، بقوله الماس يرائي مرائتا أو الماس، 

(.٤١)ه/الميت الدرر انظر: )٢( (. AU/Y)الشرهمة الاداب انظر: )١( 
(.٨٣/٢الآدابالثرمة)انظر: )٣( 
(.YY-/Y)أحمد مد (، ٣٦٦٥)رنم ( )؛/YUداود ايي سن انظر: )٤( 



ؤ" ٦١لى^دة وا الخطيب فضض في الشامل 

ويعظونالأول فى تلونها كانوا الأمراء لأن الخطبة؛ أراد وقيل• حفيقة• 
اه.،,١١((لفة آ الالأمم أحبار عليهم ؤيقلهون فيها، الناس 

أنقلهالمقبالئ؛ مهدي لابن جميلا كلاما أورد أن هنا بي ؤيحن 
الكتاب.هدا في الممتع للبحث المكملين والاتعافل للفائدة هنا 

من- روحه اض ص فل - الناصر عن يكر ما ررأما I المقبالي يقول 
فالظاهرالبيت، أهل من أكابن عن وكدلائ، خطيبهم، من الكل-ب وقؤع 

عارصةمنتكراُت، وجود مع الصلاة كحضور أنه أرادوا أنهم - نفلن يما ف- 
الحاكميعني - الجائر ارتضى أنه الله على المتطبب كتمول مستمرة، 

محل،منها بمحلو قلما التي والنكرات البيع كسائر ذلك فيكون - الجائر 
كونهافي اشتركت، لكنها والأرض، الماء بين ما كتفاوت تفاوتت، ؤإن 

هيوهذه والحديث،، القديم في بها الناس الملي وقد منكرا، أو بدعئ 
اه.الستعانلأآ،.وافه حيران، الحليم تركت، التي الفتنة 

-الخهلبة في أي - الخلفاء ذكر اروأما آحرت موصع في أيصا ويقول 
شاهدلا الذي بالواني والتعلق يدممة، إلا هو فما وحائرهم، عدلهم 

وخطباءالملوك، أرباب من إنما محلها، عن مئون ولا لأهلها، 
يجريما وأكثر س، كيفللتمي، متشبنؤ فيها فليس الحهلام، وعلماء الموء، 

والقضاةكالمفتين درحة أعلى هو ومن هم تجل. كما والزور الكذب منها 
الملمين،س آخر لهلان لمعه القاتلة بوجوب جهتهم لملهنان يحكمون 
فيلالأبقع! الخراب إلا ،، لفحمعن خلئا ذللئ، يفعلون الأخر وعلماء 

)عادةبقولهم; فعثارتهم ولربه؟! ه لتفمنمق، وعادتهم بفعلهم يتعلق 
اه.ضدر«ص.ولا بوني الأترلأل من يكن لم نن لها نخث كلمة المسلمين( 

(.)آ/٥٨الشرب الاداب، (، IT)؛/الهاة انظر: )١( 
(.yrr))/للمشار اسار ني انمار انظر: )٢( 
ورودوأصله شيء((. له[ ]ليي أي: وارد؛ ولا صادر له ®وما القاموس: ني نال، )٣( 

(.٢٣٥)ا/انمابق الرجع انظر: صه. والنuد، القي، أو لشرب لس 



•الحطعةالخْليس فقه ذ, الشاما، 

إجلا============ق==كءضل= 
الخطب:في الضعيقة الأحاد؛ث إيراد . ٥٦

إيراد- المسالة هذ0 في العلم أهل كلام عن الحديث هبل - أود 
الضعيفةالأحاديث ترديد كثرة عن رصا رشيد محمد للشيخ حميل كلام 

.عصر0 في الخطباء بعض قبل من والموضوعة 

الأحاديثالجمعة حهلباء من مع ن ما كئينا ررإننا هءزفل: ئال نقد 
المسجدلحول من صدري يفيق صار حتى وال٠ءمفة، والموضوعة المعيقة 

يعزوالخطيب سمع فمن أثنائها، في أو الأولى الخطبة فبل الجمعة لصلاة 
علىسكت إذا لأنه أمره؛ في يحار موصؤع؛ أنه يعلم قولا الله. رسول إلى 
علىالفتنة يخاف -؟،^١ الخطيب على أدكر ؤإذا آنتا، يكون المدكر هذا 

الدواوينبهده الخهلا؛ة من الخطاء منع الأوقاف مدير على والواجب العامة. 
نضمهاالخطب كانت إذا أحاديثها أوتخريج الأحاديث، هذه على المشتملة 

اه.فيها«را،.ذلك أكثر وف والأباطيل، والخراظت المكرات من حالية 
الضعيفةالأحاديث إيراد ظلإ الطنطاوي علي الشيخ عد وقد 

الحمر٠هنأا حطب عيوب من والموضوعه 

يأتيمن كثير( )وهذا - الخطباء أي _ ))ومنهم تهقفأ: مال فإنه 
أنلأحد يجوز لا أنه مع المتروكة، المعيقة أو الموضوعة، بالأحاديث، 

الخطباءفليتنبه . . صحته. من يتوتق حتى اض. رسول إلى حديثا ند ي
اه..المهمات،؛؛ أهم من فإنه هذا، إلى 

كلالنبر يرقى حطسب، عن فتاؤيه في حجر ابن الفقيه سئل وفد 
ذلك؟•حكم ما • رواتهاولا مخرجيها يبين لا أحادينا ويذكر حمحة، 

أنغير من الحديث، يروي أن له يجوز لا ))إنه حاصالهإ مما فأجاب 
أو؛المحدين،، المعرفةأهل من كان إذا إلا المخرجين، أو الرواة يذكر 

ص)ا<"ال(.إّلأمة نمول انظر: )٢( (. ١٨٦/١٦)المار .خوة انذلر;)١( 



~|[Y~w~yوالخطبة الخطيب فقه فى الشامل 

في ifijjمجرد على الأحاديث رواية في الاعتماد وأما كته، من بقلها 
كدللي،ليس حف، في أو الحديث، أهل من مؤلفه ليس كتاب، 

أكثرحالط وهدا الثديي. التعزير عليه عزر فعله ومن ذللث،• يحل فلا 
بهاوحطبوا حفظوها أحايينه، فيها حطبة رؤيتهم بمجرد فإنهم الخطاء، 

عرفيجبه لا. أم أصلا الأحاديث، لتللثج أن يعرفوا أن غير من )كدا( 
^٧٥١١بلد حكام على ؤيجب، ذلك، عن حطباءها يزجروا أن بلد كل حكام 

إلحرا،.اه..* ٠ ارتكبه. إن ذللث، من منعه الخطسب، 
ررولأحجرت ابن كلام علك، معلما رصا رشيد محمل الشيخ يال، 

مديرلين، فيا محدثون، ولا حفافل العصر هال.ا في عندنا ليس أنه يخفى 
وعزوهاالصحيحة، الكتب، من الأحاديث، بتخريج الخعلثاء يلزم الأوقاف 

اه.. ، *أ الحفاخل من وغيرهما لم ومكالبحاري مخرجيها؛ إر الخطبة في 
أولها مزيد بين ما الخعلباء بين كثيرا تتردد المسألة هذه قيت،! 

عنهابيشا الحالكشم، إر ماسة وحاجة كبرى أهمية من لها ولما رافقي، 
الحديححقبول، في احتلفوا العلم أهل فإن موصل؛ ًلمك، منطلمح، من 

ثلاثةعلى الأءمال، وفضائل الشرعية الأحكام في به والاحتجاج الضعيف، 
أنوال:

الأول؛الْنول 

فيمطلئا الضعيف، بالحديث، الاحتجاج جواز إر أصحابه ذهتإ 
شرطين! ٠٧]لذ اشترطوا أنهم غير الفضائل، وفي الأحكام 

٠ثديي غير الضعف يكون أن أحدهما! 

يعارصه.ما يوجاو وألا غيره، ايابإ فى يوجد ألا وثانيهما• 

)ا"ا/أخا(.المنار _Il، ص نقلا ( ص)٢٣الحييه حجر ابن غتاوى انظر؛ )١( 
)ه/ب<ه(لأالمنار مجالان انظر: )٢( 



واثخطبةائخطيب فقه فى 

،المجستاز داود وأبي ، الأربم الأس عن املموي وهذا 
وغيرهم•

كانلما الضعيف الحديث أن هى القول هذا أصحاب رأي ووجهة 
الحديثأن إلى إصافة به. فيعمل قوى شيء يعارصه ولم للإصابة محتملا 

الرحال.رأى من أقوى عندهم الضعيف 
الئاق:القول 

يجوزلا الضعيف الحديث أن إلى القول هدا أصحاب ذهب 
الأعمالفضائل من غيرها في ولا الأحكام في لا مهللما، به الاحتجاج 
•والرهب والرعب 

،والخاري ،، ر معين بن يحيى القول: بهذا قال وممن 
وأبوالرازي، زرعة وأبو ، ابوري النيزكريا أبو والحاففل ، لم وم

،حرم وابن ،، والخط-ابىل،، حازلوابن ،، ل وابنه الرازي حاتم 
ومرهم•،، ت٠يةل٢ ان الإسلام وشخ ،، ١١العربيأوابن 

يفيدإنه-ا الضعيف الحديث أن هو٠ القول هدا أصحاب وتعليل 

انفلر (٢)

انثلر (٣)

اتغلر (٤)

انظر (٥)

انفلر (٦)

انفلر (٧)

انفلر (٨)

انفلر (٩)

انفلرا ١١)

انئلر١ ١٢)

.٣( / )١ المفاتيح مرقاة ,(، ٦٦٧)^/للخاوي الغيث نتح حنيفة; لأيي انظر; 
.(.))/٣٣المونمن اعلأم  i(yi)\/\-الأحوذى ظرٍة م: وللامام 
(.))/٦٦المرض إمحلأم (، ٤٦٥٧لكافص الرالة الثافص; وللأuم 
)آآ/ها■؟(.الشرمة الأداب (، ))/١٣المرض أعلام حمد: ام 

ص)ْ¥آ<.تيمية لأبن المسودة ص)؛م(، الملاح لأبن الحديث محالوم 
(.١٥)ا/الناس سيد لابن الأثر عيون 

ءس)ما١(.للماسمى اكحديث قواعد 
)ا/٦٧(.لمسلم النووي 'نِح 

ص)ا"ه(.البغدادي للخلمب الكناية 
أبيحاتم'ص)ي(.لأ؛ن ١^١>، 

(.٣٢V)١/حبان لأبن المجروحين محاب 
(.)X/٤٨حزم لابن النمل )•ا(انظر; )ا/ما(. المنن معالم 

(.٥٨)Y/•القران أحكام 
(.ص)٤٨والوسيلة التوسل في حليلة قاعدة 



|أ"آآ؟~أ|والخطبة اسطس فقه في اثشامل 

فيأن كما أية، من أكثر في الظن ذم غد هق راض المرجوح، الظن 
الضعيفة.الأحاديث من سواها عما المسللم يغني ما الصحيحة الأحاديث 

الئالث:القول 

السابقين،القولين بين وسهلما لكا مالقول هدا أصحاب سلك وقد 
بهانعمل ولكننا الأحكام، في الضعيفة بالأحاديث نحتج لا نحن ت فمالوا 

والترهيب.الترغيب وفي الأعمال، فقائل في 
دلكيكر كما وفقهاء، محيلين من العلماء حههور القول بهيا وقال 

ذلكعلى الاتفاق حكى قد بل . الوويةاا ااالأربعين كتابه في النووي 
اسم•أهل محن 

بناف وعبد ، الثوري نيان م ت القول بهذا قالوا الذين هؤلاء ومجن 
بنوأحمد ،، عسنةل بن وسفيان ^-^٤،، بن الرحنن وعبد الماركل٣،، 

وعترهم•، كمحر وابن ، والنووي ، الر مد وابن ، حنل 
الضعيفبالحديث للعمل سروؤنا القول هدا أصحاب استرحل وقد 

توهي ثلاثة؛ الشروط هده فجعلوا عندهم، 
الكدابينمن انفرد من فيخرج ثديي، غير الضعف يكون أن — ١ 

Iغلهله فحي ومن يالكدلإب، والمتهمن 
فيخرجعام، أصل تحت، مندرجا الضعيف الحديث، يكون أن ء ٢ 

ألبته.أصل له يكون لا بمحين، يختنع، ما 

١)

٢)

٣)

٤)

٥)

٧)

٨)

٩)

انظر
انظر
انظر
انظر
انظر
انظر
انظر
انظر

الوؤة.الأربعين مقدمة 
رب)\اسلأبن اكرمذي ئل شرح 

•٣(.)ا/ حاتم أبي لابن والعديل الجرح 
•آ ١ ١ صر)٤ للقاممى اكحديث تواعد 
١كرمة١لآداب \.فز: )١•( . iyih)اكرُدى عالو شرح 
(.xnv)؛/المنمث فح (، TY)؛/وكال،. العالم بجان جامع 

(.٢٣٦)؛/الربانية الفرحات شرح،. سوري.ع الأذكار 
)أ/م؛(.كثير ابن نفير 



والخطبةلسدس ا فقه في الشامل 
==ل!:ظقأا^====^

يقله.لم ما المي إلى ينب لئلا ثبوثه؛ يه العمل عند يعقد لا أ - ٣ 
شيخهعن خاوي الالحاففل نملها الثلاثة الشروؤل وهذه ت ،الت، 

الشرطينالعيد دنيق وابن اللام همد ابن عن ونقل حجر، ابن الحافظ 
.اه.عليه الاتفاق العلائي نقل الأول والشرمحل الأحيرين، 
بنالرحمن وعبد أحمد، الإمام عن شاكر أحمد العلامة نقل وند 

والحرامالحلال في رؤسا إذا قولهم: المبارك بن اض وعبد مهدى، 
اه..تساهلنا ونحوها الفضائل في رؤينا ؤإذا شددنا، 

نولهو السائقة الأنوال أرجح أن - أعلم داض - يفلهر الذي ت نلت 
الشرعيةالأحكام في مواء مهللئا، الضعيف، الحديث، قبول من المانعين 

منها:لأمور، الأعمال؛ فضاتل في أو 
•يالمردود الضعيف، الحدين، تسمية على الحدين، عالماء اتفاق — ١ 

منيغني، لا والعلن المرجوح، الغلن إلا يفيد لا الضعيف، أن - ٢ 
.شيئاالحق 

ترفعليه يترتسف الضعيفح بالحديث الاحتجاج تجويز أن _ ٣ 
.فيهاوالزهد الصحيحة الأحايين، 

حلالمن البيع نشوء في سبتا الضعيفة الأحايين، تكون قد _ ٤ 
•رسوله لسان على يشرعه أو اض، يشرعه لم ما تشرع 

يلي:بما أقوالهم عن يجاب ذللئف، أحاز من ولأن - ٥ 
ندالمبارك، وابن مهدى وابن أحمد الإمام عن نقل ما أن أولا: 

ارفإنماقال: حيح، الحثيح،اا، ااالياعثا قي شاكر أحمد العلامة عنه أجاب 
الأحدفي هو إنما التساهل أن _: أعلم والله أرجح، فيما _ يريدون 

ص)هأ'ا(.للخاوي الشفع الحس، على الصلاة يي اواو.ع القول، انئلر: )١( 
(.٩٢ءسؤشاكر لأحمد الحديث، علوم اختمار شرح الحثيحج ١لي١عح^ انفلر؛ )٢( 



1|٢ ٢ ١ أ والخطبة الخطيب فقه في الشامل 

فيالاصطلاح فان المحة؛ درحة إلى يصل لم الدي الحسن يالحديث 
لكنبل واصنا، أح\ عصرهم في يكن لم والحسن الصحيح بين التفرقة 

اه..اار فقط بالضعف أو يالصحة إلا الحديث يصف لا المتقدمين أكثر 
لغيره،الحسن يالحن وغيره ماكر أحمد العلامة مراد ولعل ' ممن 

تألفيته في العراقي الحافظ قال كما حجة، فهو لداته الحسن وأما 
تأ1ئيىلأ،لا يكن ؤإى حجيه ملحي الصحيح يأقنام وهو 

وحهوعندي شاكر؛ أحمد كلام على معقبا الألباني العلامة وقال 
مقرونةإياها روايتهم على المذكور تساهلهم يحمل أن وهو ذللث، في أحر 
التصريحعن مغنيا ند اليكر فيكون عادتهم، هي كما انيدهم ياس

ودونالخلف، محنريقة هي كما أسانيدها يدون يرووها أن وأما يالضعف، 
أنمن هف ه وأتقى آجنأ فهم جمهورهم، صنيع هو كما ضعفها بيان 

اير.أءالملم.تعالى وافه ذللي، يفعلوا 
لكلتالي:صها يجاب حجر ابن الحاففل ذكرها الي الشروؤل أن ثاتثا: 

الضعفشديد وكونه الحديث، حال معرفة فإن الأول! الشرؤل أما 
محمامرةوأما الناس، حماهير عند عاليه الوقوف يثق مما عدمه من 

الضعيف،.عن غنية المحح في فعندهم الحديث،، 
عام.أصل تحت، مندرجا الحديث، يكون أن وهو الثاني! الشرحل وأما 

ليسالواقع في العمل أن لفلهر يه؛ قلنا لو لأننا أصحابه؛ على رد فهدا 
الحديث،تحته اندؤج الن.ي العام بالأصل هو ؤإنما الضعيف، الحديث، بهذا 

.لا أم ، الضعيفالحديث، وحد مواء وارد؛ به العمل وأن الضعيم،، 

(.٦٢/١)\ب فح انظر: )٢( »_)Y\'(. الحبث، !، ٠٧١انظر: )١( 
)ا/ماة(.رنيادته الصغير الجامع صعيم، انظرت )٣( 
القاموسسماسرة. )ج( بها العالم الأرض، ار مممعرب( )فارسي ار مال)٤( 

)سمر(.مادة المحيهل. 



Y~YY~y ]|~ والخطبةالخطيب فقه في الثامل

الشريعةفي يعتمد أن يجوز ولا ئه؛ تيمية ابن الإسلام شخ تال 
بنأحمد لكن حنة، ولا صحيحة لست التي الضعيفة الأحاديث عالي 

يعلملم ما الأعمال فضائل في يروى أن جوزوا العلماء من وغيره حنبل 
مشرؤعأنه علم إذا الحمل أن وذلك كذب؛ أنه يحلم لم إذا ثابت، أنه 

يكونأن جاز كدب، أنه يعلم لا حديث فضله في وروى شرعي، بدليل 
واجتاالشيء يجعل أن يجوز إنه الأئمة؛ من أحد يقل ولم حما، الثواب 

اه.. الإجماع حالف فقد هدا قال ومن ،، ضعيفبحديث متحبا أو 
حديث،من الفائدة ما إذ ه؛ نفعلى يرد فإنه الثالث،: الشرط وأما 

نعتقدلم إذا أنه والواقع .؟أ الحم، عن ثبوته به العمل عند تعتقد لا 
سواء.البشر سائر وكلام فهو البي. عن لوته 

عند، الضعيفيالحديث، العمل يجوز لا أنه الأمر: حاصل فإن ولذللث، 
دا؛>،١^^،، دامح، لم، وموالخاري، محض، كاض المحققين؛ الأئمة 
وغيرهم.القيم، ابن وطميده تيمية، ابن الإسلام وشيخ رجبإ، وابن حزم، 

أمثالهولا حنبل بن أحمد كان ®ولا تيمية: ابن الإسلام شيخ تال 
عننقل ومن الشريعة، في الأحاديث، هذه مثل على يحتمدون الأئمة من 

حن،ولا بصحيح ليس الذي ، الضعيفيالحديث، يحتج كان أنه أحمد 
اير.ءاليه*لأ،.غلهل فقد 

تعالى.اممه عند والعلم الة. المهده حول الكلام حاصل ^ا 

كتابفليراجع ، الضعيفالحديثج حكم عن الاستزادة أراد ولمن 
الكريمعبد الدكتور للشيخ به٠١ الاحتجاج وحكم الضعيف، الحديث، ١١

الخض"ء.

اض.انالمدر ام: )T( ص)لد(. الجيه ا1ت1ءد؛ انظر: )١( 
بالرياض•دالتونع للنشر المنهاج دار ٌكب إصداران عن وم )٣( 



أ| ٢٢٣١١والصلبة الخطيب ص ض

الخطبة:في والإنجيل التوراة من بشيء الخهليب اسشهإد حكم -  ٥٧
بنصوصالاستشهاد من شيء إلى حهلبهم في الخهلباء بعض يحتاج فد 

معحطبته، في يطرحها التي ائل الممن مسألة على الإنجيل أو التوراة 
هناالمناب من ولعل عليه. أنزلت عما م٠مفة والإنجيل التوراة بان العلم 

المسألة.هذه توضح باب من الإطار هذا في يهب مفيدا كلاما أورد أن 
فيالمسألة هذه عن )جهته أحمد الإمام محئل مفلح! ابن تال فقد 

وغضا.لم؟! ممسألة ءاهذه ت فقال فغضب، إبراهيم بن امحاق رواية 
-واللام الصلاة عليه _ بأنه احتج ثم القاصي، وذكره الإنكار، وظاهره 

بهاآنا ررألم وقال؛ غضب، التوراة من قهلعة هد عمر يد في رأى لما 
منوهو ، وغيره أحمد رواه مشهور وهو الحديث، نقية؛٠؟ا بيضاء 

مغيره،مجلله كتب ولأنها ضعيفان، وهما الجعفى، وجابر مجالي رواية 
ثيوحنابين حرين، مسألة وهذه قال؛ . عليهاوالعمل قراءتها تجز فلم 

الكتب،بهذه يقص الخسين( أبى القاضي )والد هرمز ابن فكان العمحريين، 
حزءافيه وصنف ذلك، بهلة بن اض عبد أبو عليه فأنكر — معئ؛ه كانت، و- 

روايةأحمد عن — أيمها - فيه وذكر إسحاق، رواية من حكينا ما فيه ذكر 
الأحباربهذه الاشتغال I يقول أحمد سمعت، قال؛ الناقد، يحيى أبي 

عمر.حدينا وذكر الُلم، عن يقهير الفديمة 
يحلالنبي. أصحاب من رجلا أن ناده؛ باّ- أيما - وذكر 

يقول؛. النه رسول سممتإ فقال! يقص، كعّإإ فإذا دمشق، مجل 
فيكعب، رئي فما ، رأمهء فاصربوا نبيه وسئة اش كتاب بغير ئهس "من 
يعد.المجلس ذللئ، 

ال ٠١فقالت،; هدية، ها عائشة إلى أهدى رجلا أن ناده: وبإّ
يقول؛تعالى واممه الأود، الكتب، يتتع أنه بلغني هديته. في لي حاجة 

لأبنانة )\</U؛(، شبة أبى ابن مسف وانظر: (، n٣٨٧/أحمد مند انظر: 
،(.Y/Y)وكد الطم يان جامع ءاٍم أيي 



والخطبةالخطيب فقه في الشامل أأآآآ"أ[ 

ذكرْ[. ٥١]انمتكبوت: ءيذه تئق الخؤتب عثأى ملنما آدآ وين ؤأرل؛ز 
القراءةعلى الكلام عند الجامع من الثاني الجزء في القاصي 

اه..إلخ . . والمصحف. 

جوازْن جمم ابن العلامة قاله ما عن نتل الرملي الجمال فتاوى وش 
ّلا؟ أو معتمد؟ قاله ما فهل غيرء دون المتبحر للعالم المثيلة التوراة قراءة 

بعضهمرجح لكن ت قال أن إلى . ١ . مهللمايجوز لا أنه ت فأحاب 
المخالف،على للرد الاحتياج عنلء مسمما لا الراسخ للعالم جواز 
اه.ا. الحااةل هدء عدا ما على الإجماع فليحمل جلي وهو 

أوبالتوراة الأستثه.اد منكن أنكر فإن يره نففي البقاعي وقال 
بماالإنسان على يرد أن النفلر باب في الأحسن أن عن وعمي بالإنجيل 

يأذواؤ؛ل اليهود كذب على استشهادا تعالى اض قول عليه تلوت يحتمي 
ءؤوآرلن١تعالى؛ وقوله [، ٩٣صران; ]آل صتتدنتاك>ه كتم ان ءائلوها إلؤر>نؤ 

ئتوهومهنبنا ألخككب من ديم بجي َما مصدئا يانؤ ألكثب .إوى 
[JLjl.Jl :٤٨؛ ،] إلى. الزاني. قمة في بالتوراة . الني باستشهاد وذكرته

روىفقد يكذبه ولا يصدقه لا ما وأما كتابنا، يصدقه فيما هذا تال؛ أن 
بميعن *حدثوا قال: الني. أن ها عمرو بن اممه عبد عن  ٢٣البخاري 

منأحد ئؤز فان قال: نم . . مسلمل؛،. ورواء حمج®. ولا إسرائيل 
قولإلى ممستندا القديمة الكتمس، من محميء قراءة من أئمتهم مغ السافعة 

المما والإنجيل التوراة وكتب ت شرحه في الرافعي القاسم أبي الإمام 
الأصحاب،من غيره قال وكذا وغيروا، بدلوا لأنهم به؛ الانتفاع يحل 

عللذلك قال من كل أن بدليل تبديله؛ علم بما مخصوص هدا ت له نيل 

اسج)ا/،اأ(.تحفةا;ظر:)٢( الشرب الاداب انظر: )١( 
ولوعني ربلغوا بلفظ ( ٣٣٨٦)برقم إسرائيل بني عن ذكر ما باب البخاري، صحتح )٣( 

الحديث(.. . إسرايل.بتي عن وحدثوا آية 
المنن.أصهحاب وبعض المخاري رواه ؤإنما مسلم يروم لم ت تلتا )٤( 



—ءأأآ^—— والخطبة الخطيب فقه في الشامل 

المزنيُةال ،. ذلاكر في ظام الشافعي ونص معه، الحكم فدار )التبديل 
طبفيه الكفار أي كتبهم من كان وما ت السير جامع باب في مختصرْ في 
دأو•ءيتهلوانتفع أبطل ثرق فيه كان وما بيع، فيه مكروه لا وما 

العلومفي ندمه رمح من بين حجر ابن الحاففل فرق ومد قلتات 
المهتدونيه ينتح ما منه يتخرج فإنه ذللث، في النفلر له فيجوز الشرعية 

التوراةأي - فيهما الأئمة بنطر نوله وأيد ذللث،، له يجوز فلا ، غيرْ وبين 
يستخرجونهبما الكتابين أهل على والرد وحديثا، نديما - والإنجيل 

اه., ءاوهل'آ، أهدموا ما ذللث، جواز فلولا منهما؛ 
الاستشهادينبغي لا أنه - أعلم والله - المسألة هذه ني والراجح 

الجمعةولكون مضى، لما الجمعة؛ حهلبة في والإنجيل التوراة من بشيء 
الفهمفي جميعا يستوون فلا والجاهل والعالم والكبير المغير يحفرها 
ظنأو قلوبهم في الشبه إلقاء في ميتا الإيراد هذا صار وربما والإدراك 
لقراءتهانفوسهم فتتطالع والإنجيل بالتوراة الاحتجاج يمكن أنه بحفهم 

وبينوالجاهل العالم بين تفرق الشريعة أن ومعلوم الخلل، حينئذ فيقع 
تعالى,اض عند والعلم الخاص، والمكان العام المكان 

الخطبة:في الصوت رفع -  ٠٨
للحياءبوصايا صيروها كتبا المعاصرين الؤلفين بعض كتب 

البعضفي وأ-حمنأوا بعضها في أفلحوا وقد الماجح، للخهليس، طريئا 
وصف،في أجنبية غربية كتب، على اعتمادهم إلى ^١ كثير؛ وهو الأحر 

ممافكان ه، هديه من كان ما ذلل؛، في يراعوا ولم الناجح، الخهليج، 
نؤعذللث، وأن فيها، الانفعال، أو الخطبة، في الموت رفع استنكار فيها 

وحيويتها.الخهلثة ؛جمال، ويده_، المتمعن يثير ند تشج 

)A؛/Y\'؛(.الكر الحاوي وانفلر: )؛/٨٨(، الدرر نقلم تمر )١( 
)؛/أدم.مخمر )٢( 
٢(.١ ٠ / )؛ التحفة على الثرواني حاشية ٢(، ١ ٠ )١/ المحتاج تحفة )٣( 
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محت

.اه.الناس® لسمع صوته؛ يرغ أن ررؤبستحب ت قيامة ابن وتال 
صونه،بالحية برفع أن للخْليب نحب ي ٠٠\ذصت<وا\تي وقال 

.اه.والتره؛بهر الترغيب من الكلم بجوامع ؤياتي كلامه، ؤيجزل 
ؤيرغالخطبة، أمر يضخز أن للخيسج ت1ءب اايت الشركاني وتال 

الأوصافتلك لأن والمنع؛ الغضب، غاية ؤيفلهر كلامه، ؤيجزل صوته، 
اه..اشتدادهما® عند تكون إنما 

والحماسالمولت، رغ أن • ذكره مبق مما القارئ أيها لك فتبين 
نلوبفي ونع لها التي الأمور من وهو هديه من لكن الخطبة في 

الصراخيه يراد لا هنا وعلوه الصوت رم أن ملاحفلة مع المستمعين، 
الأنه كما المستمع، نفس في وونمها الخطبة بجمال يدهب، الذي المقنع 

مابل شيء. كل في الغضب، وشدة العينين احمرار يكون أن به يراد 
تنصه ما قال فمد ، هذا جابر حديثخ عن عياض القاصى ذكره ما أحسن 

وحالاتهوالمذكر الواعقل حركايتج تكون وأن والمحذر، المحدر حكم هذا 
يأتيلا حتى له؛ ومطابق فيه، يتكلم الذي القمل بمبؤ وعظه في 

ؤحولفأمر عن نهيه عند أنه فيحتمل غضبه، اشتداد وأما وضده. بالشيء 
اه..إنن.ارْ عند الغضثان صفة صفته أن يريد أو ثرعه، فيه 

رفعاستحباب عن العلم أهل كلام إن • قائل يقول ند ملت،• 
فيوأما المأمومين، إسماع لأجل هو إنما الخهلبة حال للخهليبإ المرلت، 

رغفيه ^؛u؛.؛، لا فإنه الصويته، مكبرالت، فيه وحييت، الذي الوقت، هذا 
بالمقصود،تأتي المويت، مكبرامحت، لأن السابق؛ في كان ما على الموت 

الصوت.رقع في المبالغة دون وتفهم 

اوغنى)مهب؛(.انظر: )١( 
٠رجزل( مائة: العرب، لسان الركاك. خلاف، الجزل، و١لالغظ ٠ ثدين. نوى • جرل، كلام )٢( 
نلالأوءلار)م/'ا''آ(.انظر:)٤( )آ/ا/أ(. انلأم مل \خم: )٣( 
•؛(.lA/Y)'مالم فواثد اسم إكمال انظر: )٥( 



aTi ^~yوالخطبةالخطيب فقه في الشامل ؟
ٌث=^تثا

•هتا أمرين مراعاة من يد لا بأنه القول هذا عن ويجاب 
امحًول:ا؛دمر 

،ءالوْ في المبالغة دون الصوت رم استحبوا الفقهاء أن 
مكبراتوجود ولعدم الحضور، إسماع اجل من وهو ظاهر، محببه وهدا 

الحين.ذللث، في الموت 
٠•امحًمر

رفعه،في يبالحر بحسثا الخهلبة حال متحبا للصوت رفعا هناك أن 
والمنعبالغضب مقترن هو بل الامملع، مجرد على زائد أمر وذللثإ 

تعالى.اممه عند والعلم الخهلبة. جمح في يكون لا وهدا والإنذار، 

لا؟أو جمعة كل ش تقرأ وهل )ق( سورة قراءة -  ٥٩
هاحارثة بنت هشام أم حديث من صحيحه في لم معند ثبت 

اممه.رسول عن إلا ١[ ]ق: ألنجي4 أخذت: ما ءالت،ث 
الاسلا،.حطب إذا المنبر على جمعة كل يقرنها 

المنبرعلى ءؤر-ه محورة قراءة مشروعية على العلم أهل اتفق ومحي 
ذلك،،من أبعد إلى العالم أهل بعض ذهب قد بل الجمعة، حملبة في 

ذلكإلى ذهب وممن جمعة، كل في قراءتها يمثروعية قالوا حيث 
٠وغيرهما والصنعاني النووي 

أؤر_ثهقراءة استحباب وفيه هشام: أم حديث عن النووي قال فقد 
الوويل'آ،لأقول بمثل الصنعاني وقال اه، ،.حطبةلكل في بعضها أو 

المؤويقول في الجنع عموم المراد أن على الألألة ووجه ئالت،: 
تفيدلا وهي الإثبات، محياق في نكرة ا؛ جمعة  ١٠لفظة هوأن والصنعاني، 

انظر)١( 
انظر)٢( 
انظر)٣( 

(.٨٧٣)رقم )لإا0\<0( لم مصحح 
الم)٦! مصحح على النووي شرح 
<.UU/Y)اللام محل 



——ؤأ؟— والخطبة الخطيب فقه في الشامل 

،عليها ٠ركلا١ لفظة بدخول الحديث هدا في العموم أفائت ولكنها العموم، 
المخصوص،العام هومن الحديث هدا أن ! - أعلم واش - لي يظهر ولكن 
•^^؟٠ محورة ذكر فيها ليس كثيرة حهلتا حف أنه عنه. نت ما بدليل 

يومنرأ اض. رسول أن _أ حن بإسناد - ماجه ابن روى فند 
.٢١.^. نائم• وهو ١[، الجمعة 

وهو١[ ]التوبة: ^^٠٠^ الجمعة يوم اقرأ ت بلقط أحمد ورواه 

*قرأقال: ه، سعيد أبي عن سننه في داود أبو وروى 
جدفنزل جدة البلغ فلما المنبر على وهو الله. رسول 
صححل؛ا.ؤإسنادْ العراقي: قال ، معه١١لالناس وسجد 

قراءةفي مقال من تخلو لا كثيرة أحاديث ذكر بعد الشوكاني وتال 
أنالباب أحاديث من والظاهر نصه: ما المنبر علي القرآن من سورة 
كانبل الخطبة، في مخصوصة آية أو محورة قراءة يلازم لا كان . الحم، 

أعلم.والله ،. هال\ ومرة لأية ا هده ومرة هده، ومرة السورة هده مرة يقرأ 
الخطبة:ن محمد( )محيينا بقوله: الخهليمث، تلمفد -  ٦٠

أن. النك، على الصلاة حين حيهم في الضياء بعض اعتاد 
إلخ,. .محمد.محيينا على صذ اللهم • يقولوا 

لوولكن عليه.، الصلاة في ترد لم محبينا لفظة أن والحاصل: 
وأشهديقول: كان الخهلبة، في التشهد حال )ّيل.نا( بلقطة بعضهم أتى 
منليس لأنه الأول؛ من أحم، لكان ورسوله، عبده محمدا محيينا أن 

والأحبار.الشهادة باب من هو ؤإنما عليه، الصلاة باب 

انظر)١( 
انظر)٢( 
ا>)٣( 
انظر)٤( 

(.١١١١)رنم ط-بم)ا/"ا0"آ( ابن سن 
احنومحي 

داود)آ/أآا(رنم>-ا(ا(ّّنيابي 
الأبق.المدر )٥(  AT-r/Tالأوطار)نل 



:ا! ٢٣٠! ا:
والخطبةالخطيب فقه فى الشامل 

حالان:جرمه الثاني الأمر ذا إن ئم 
آدمولد سيد #أنا لقوله الإطلاق؛ على جوازه ت الأولى الحال 

المحيحضفى أحرجاه 
وجهعلى التفضيل في هو إنما الهي أن هو ذا: عن والجواب 

قوله:بخلاف بعينه، بعض على الرمل يعص يفضل لا أي: التخصيص؛ 
منهيمغ فلا عام، تفضيل فإنه القياهة، يوم آدم ولد سيد #أنا 

اه#السيد فقال: سيدنا، أنت له: قيل النبي. أن الثانيان: الحال 
جيدند بداود أبو رواه وتعالى®، تيارك 

جوازفي الناس احتلن، الفواثد®: #بياع في القيم ابن قال وتد 
بقولواحتجوا ماللث،، عن ونفل قوم، فمنعه البشر، على يد الإطلاق 

وجوزهوتعالى®، تيارك اف #السيد قال: سيدنا( )يا له: قيل لما البى. 
وهذا، سيدكم® إلى ائوموا للأنصار: البي. بقول واحتجوا قوم، 
.اه.الأول الحدين، من أصح 

عن. السعودية الديار مفتي إبراهيم بن محمد العلامة مثل وقد 
الحلاصته: U فقال عله.، الصلاة في محمد( )سيدا اءلأتيان؛الفظ؛ن: 

هذهسلف، عن جاء وما الأحايين،، في ورد ما على الاقتصار أن يخفى 
نفسفي ذللثج كان إذا سئما ولا وأكمل، وأفضل أولى وأئمتها الأمة 

ه.ب ايي حديثي ص ( ٢٢٧٨)رثم ( ١٧٨٢>أ/ نم مصحح انظر: ١( 
)؛/لم مصحيح (، ١٣٤ )٤ رقم ( )٥٣يابإ الأنبياء، أحاديث، البخاري، صحيح ٢( 

(.٢٣٧٣)(رنم ١٨٤٤
هريرة أبي حدث س ( ٢٢٧٨)رنم ( ١٧٨٢)؛/سالم أحر-بم ٣( 
الطحاوةص)ماا(.شرح انظر: ٤( 
(٤٨٠٦)رقم )ه/؛ْا( داود ايي نن اننلر: ٥( 
(.٣٠ ٤٣)رقم حديثه الجهاد، كتاب، البخاري، رواه انفلر: ٦( 
ص)0'ه.التوحيد محاب شرح المجيد نح (، ٧٢٩/٣)الفوائد بيانع انظر: ٧( 

اننلر
انظر
انظر



والخْلمةلى^لاب ا فث، لش نشامل ١
:ا! ٢٣١ا! :

كانفإن ورد. ما غير بألفاظ الملام في بأني أن ينبغي فلا الصلاة، 
فهدمكل وعلى حال• كل على أولى وتركه ر، أبفهو الصلاة خارج 
ينهىفلا قالها ومن أحن، ففد تركها فمن السلف، عن ترد لم الممة 

نبيناقدر من يغض لا وهذا لأفضل، ا هو بما يرعب بل مطلما، نهيا عنها 
والمحبةالمنزلة من الملمين عند له فإن عليه، وسلامه اف صلوات 
شكبلا وهو - هؤ وأمي هو بأبمح، - افّ إلا يعلمه لا ما والتوقير والتعذير 

دائماعليه بالصلاة الكلمة هذ0 اقتران ولكن الخلق، حم.ح وسيد سيدنا 
اه.،.أءلمل والاه الصفة. بهذه يرد لم لأنه نراه؛ لا باستمرار 

تالخطبة ش بعدا؛ ررأما ت قول استحباب —  ٦١
الحمدبعد الخطيب قول استحباب إلى المحققين من حماعة ذهب 

ه.بالثي -أنا وذلك _J^^، *أط والثاء: 
ابنالإسلام شيح منهم العلم؛ أهل من حماعة بذلك قال وقد 

القيمل؛،بابن وتلميده ،، ت؛ميةأ 
اه.١ أما بقول: الناس ررويخاطب، الإسلام: شيخ قال فقد 
وجماعة.،، أوالمنعاني ،، حجررابن والحاقفل ، النووي قال ويه 

فىقال ص *باب فقال: عنها، بابا صحيحه فى البخاري عقد وقد 
الأحاديث.س جملة فيه وذكر  ٠٠بعد ارأما الثناء: بحد الخهلثة 

اه.،. حaلبهرجمع في يلازمها كان أنه. وظاهره ئالاكانعا؛ي: 
بلفغل:لها المصنفين استعمال كثر وقد حجر: ابن الحاففد قال 

\.(.A/T)رامم  إبن محمد النخ ف-اوى  انظر)١( 
(.٢٩)رنم باس الجمعت،  ،كتايالبخاري، صحيح  انظر)٢( 

(٤٢٦)؛/أاِا، الماد زاد انظر: )٤(  (.١٨٠/٧اJرام)غاية  انظر)٣( 

•؛(.الارى)آ/آ■فح انظر: )٦(  (.١٥٦)أ/الورى شرح  انظر)٥( 
(.٤٨/٢)اللام ّل  انظر)٧( 

(.٢٩)باب الجذ،  كناسالبخاري، صحح  انظر)٨( 
؛(.A/U)اللام سل  انظر)٩( 



والعمليةالخمليب فقه في الشامل 

بعدأما ت الكتاب أول في فيقول كلامه، بها صدر من ومنهم ءوبعد®، 
،.اه.ذلانا١ في حجر ولا . كداالأمر فإن اض، حمد 

بعل..ثيء من يكن مهما معناها ت بعد® ®أما سسؤيهت ئال 
أنفأراد حديث، في الرحل كان إذا I الزجاج إسحاق أبو وقال 

الغلروفمن لأنه الفم؛ على مبني وهو بعل.، أما ت قال بغيره يأتي 
،.الإصافة١٢عن القطوعة 

فيفقال سيبويه، إلبه ذهب ما ماللئ، ابن اختار وفد ت نالت، 
الخلأصةت

لتلوتنوهاوجوباألفارمشئءرقا من أماكنهناتئن 
فيما. داود فقيل: نالها؛ من أول في الحالم أهل ، احتالغوقد 

كمافعما، إسناده وفي ، ه الأشعري موسى أبي عن الملبراني رواه 
اكحرْ،.في الحاففل قال 

كماماللث،®، ®غرائب، في الدارنهلني رواه غه، يعفوب إنه وقيل: 
ذللئ،.غير وفيل حجر. ابن الحاففل ذلالأج ذكر 

.إ،داود يعني اه . أسبه والأول : ٥١٥٤٤حجر ابن الحافظ قال 
المفسرين.من جماعه هد.ا وعلى 

ج®:®أما لكلمة: التاع حكم —  ٦٢
ولكنهمحملهم، افتتاح في الكلمة هنلأْ يوردون الخهلباء بعض إن 

بحفهم:يقول فمثلا الأحيان. أكثر في أو الدوام على بالفاء يتبعونها لا 

انفز)١( 
 )١>)٢
انظر)٣( 
انظر)٤( 
انظر)٥( 

(.n٦٧/اuرك، وفح (، ٣٣٢شل)Y/ابن شرح 
شرحاينضل)آ/آآم(.

(.٤٠رنم)ص)لآ( سراني الأوائل 
الأبق.المدر انظر: )٦( ثحابرى)ميآ■(. 



أأ-ممآ-أموالعطية الءطيب ص يي 

أيهافيا بعد، أما أن هذا في الأظهر ولعل الناس. أيها يعد، أما 
لأمرين:الناس؛ 

امح'ولء١^ 

ارأمات حطبته في يقول كان حيث، حطبه، في . الّك، فُل ص أنه 
منائي والنمسالم رواه الحديث، افه...* كتاب، الحديثج حير فإن بعد، 

٠طه جابر حديثح 
التايء

ابننال فمد النحويين. من المحققين بعض عند المقدم هو أنه 
الخلاصة؛في مالك، 

لينويلوماوجوناألمانيءدقا بن أئاكنهنانكن 
وأنكلمة)أما(، تلي هي التي لكلمة)بحد( تالية تاتي الفاء إن ت أي 

.هناماللث، ابن أراده ما معنى هذا مألوف،. هو كما للوحوب، يكون هذا 
الفاءهذه أن شرحه في فذكر عقيل، ابن ذللث، في حالفه وفد 

مايعد، ءأما كقوله القول؛ معها ، يحذفلم إذا النثر في تلة تحذف، 
وقال. البخاري رواه اف* كتاب، في ليست، شروطا يشترطون رجال بال 

هو؛والتقدير القول. تقدير على جاء الحديث، هذا إن العلم؛ أهل بعض 
تعالى.الله عند والعلم الحديث،، . .رحال.بال ما فأقول بعد، أما 
محمد.٠؟محيي الهدي •وحير رن كالمة)الهدي( محيط بماذا -  ٦٢

فبعضهمتوحيهان؛ الموصعين في كلمة)الهدي( نعلق حول للخطاء 
وفتحابء بضم ينعلقها الأحر والعض الدال، ومكون الهاء بفتح ينطقها 
صحيحالمهلقين كلأ أن والواقع مقصورة)الهل.ى(، ألن، بعدها الدال 

\0T/r)المائي سن (، ٨٦٧رقم)( ٥٩٢الجمعة)آ/سام، صحح )١( 
(.٢٧٢٩رقم)باب، المورط، البخاري، صحح )٢( 
(.rrr)٦!ضل ابن شرح انظر: )٣( 



والخطبةالخطيب فقه في الشامل —آأ ؟ ۶٤ؤ—

المسالةهذه عن كلامهم إن حث هدا، في العالم أمحل ذكره ا مى 
ه،اش عبد بن جابر حديث من صحيحه في لم مأحرجه مما مطالق 

وائتدصوته، وعلا عيناه، احمئ'تا حهلم، إذا اممه رسول، كان ٠٠
أبعثت• ؤيقول ومناكم• صبحكم ت يقول جيش، منير كأنه حتى غضبه، 

أما• ؤيفول والوسطى* السبابة إصبعيه بين ؤيفرن كهاتيزأ، والساعة أنا 
الأموروشر محمد، هدي الهدي وحير اف، كتانا الحديث، حير فإن بعد، 

ه،نفمن مؤمن بكل أدر "أنا يمول• نم ضلالة، بدعة وكل محدثاتها، 
وعاؤ،«لا،.ذإلتي ضياعا أو دينا ترك ومن فلاهله، مالأ ترك فمن 

ج. . النغئة. والأرض المقار، والمنعه; ٠٠القاموس: في فال 
يضبهلأنه فالظاهر . وصينات<اا]صياع[، ورجال ]صح[ كعن_، ]جمعه[ 

الماد.بكر 

وفتحفيهما الهاء بفم - لم مفي أي س هتا رؤيناه عياض: القاضي وئال 
بفتحاله-دىا' أحير اإكتاب<؛ غير في الحرف ورؤينا الدلالة، فمعناه الدال، 

بالطريق؛وفنره الهروى أيحله الكتاب، هدا وفي او.ال. وذكون فيهما الهاء 
الطريقةأي• الهد'ي؛ حن فلأن يقال: محمد، طريق الطريق أحن إن أي• 

اه.. عمارا هدى اهدوا ٠١ومنه: والميرة، كلها الأمور في والميم، 

الهاءبفم هو محمل.اا هل.ى الهل.ى حير ٠٠وقوله: هقف،: النووي قال 
بالوجهين؛محبطناْ أيما الدال ؤإسكان الهاء وبفتح فيهما، الدال وفتح 
فتحفمن صحيح، وكلاهما وقال: اه .بالوجهين جماعة ذكره وكذا 

اه..الإرشاد فمعناه ضإ وس والأخلاق، الهلريقة فمعناه 

انظر)١( 
انظر)٢( 
انظر)٣( 
انظر)٤( 

(.٨٦٧رثم)\<؛،( Y/Yلم)مصحح 
انملم)ما<أآ(.\_ 
(.YY'/Y)للتووي لم منرح 

)ه/"اهأ(,الهاية وانظر: المبمرع)إ/آ؛م(، 



أأةمآ~أأنخطبة وا لخطيب ا فقه في لشامل ا

ركعتين:يصالي أن الخطيب أمر -  ٦٤
ابتدائهبعد المجد يدخلون ممالين حطته أثناء الخطيب يلحفل قد 
للمقْليبفهل المجد، تحية ركعتين يصلون ولا ون يجلثم بالخطبة، 

لا؟أو ركعتين يملي بأن الداخل ويأمر خطبته يقْلمر أن 
قولين:عر ذللث، ر العلم أهل اخلف 

الأول:القول 

ركعتينبمزإ فلم جلس، قد الداخل رأى إذا الخْليب على ت مالوا 
المنيروابن ؤإمححاق وأحمد الشافعي قال وبهذا يصلنهما، بأن يأمره أن 

اممهعبد بن جابر حديث من لم مرواه بما ذلك،: على واستدلوا 
فقالبمخطب، الجمعة يوم النبر على والمي. رجل جاء قال* ها، 

اراركع«رى.فقال: لا، قال: ركعتين؟« ءأركعنن، له: 
يومأحدكم حاء ®إدا قال: . الخم، أن ~ أبما - لم مرواه وبما 

ئيهمالأم.ولتجوز ركعتين، فليركع يخف، والإمام الجمعة 
١^:القول 

ولاركعتين، بصلاة الداخل يأمر أن له ينبغي لا اللحهلمت، إن قالوا: 
حنيفةأبي قول وهذا يخطب،. والإمام ركعتين يملي أن للداخل ينبغي 

وغيرهماوماللئ، 

]الأعراف؛وآُيتوأه لم ؤةسشعوأ تعار: قوله هو: ذلك، في ودليلهم 
لإقامةالفرض ترك يجوز فلا والإنمايت،، الاستماع تفويت، والصلاة [، ٢٠٤

انظر)١( 
انظر)٢( 
انظر)٣( 
انظر)٤( 

(.١٩٢)م/اسي \iم)\ا^rxه 
(.٨٧٥)رنم ( ٥٩٦)Y/لم مصحح 

السابق.المصدر 
اوصنة)ا/بىم.اليانع 



M  M والعطيةالخطيب فقه فى الشامل
لألإ[==^==^^^^=====^=====^^^===

ءاجالس؛الناست رقاب يتخهلى جاء لليي قال . الجي ولأن النئة؛ 
ابنسن زوائد في الوصيري قال ،• أ ماجه ابن رواه ، وآنيتء آذيت فقد 

سربن الله عبد حديث من شاهد وله ثقات، رجاله إسناد ررهذا ماجه! 

و١لrهقيلأ٢،•والنسائي داود أبو رواْ 
عنه عمر ابن حديث من الطبراني رواه بما كيلك، واحتجوا 

فلاالنبر، مر وم المجد أحدكم دخل ررإذا قال: أنه المبي. 
ئهيك،بن أيوب وفيه الهيثمي: قال الأمام،؛، يفؤغ حتى كلام دلا صلاة 
وقال:الثقات، فى حبان ابن وذكره جماعة، صعقه متروك، وهو 

اه.يخطئص.
عنالثابتة الصحيحة الأحاديث حلاف القول هذا ولكن تلتا: 

المألة.في نص هي والتي الني.، 
يحتملعين، قضية فهو ررامطس،، بقوله: للرجل أمره حديث وأما 

بحيثالخهلبة آحر في يكون أو الصلاة، عن يفيق الموصع يكون أن 
ابنذلك ذكر كما الإحرام، تكبيرة فانته التحية بصلاة تشاغل لو 

قدا٠ةل٤،.

قدكان ربما الداخل هذا أن قيامة، ابن قول عر ؤثزاد نالت،: 
الناس.رقاب وتخهلى فتقدم قام ثم صلى 

صحولو غريمت،، النووي: عنه قال فقاد عمر، ابن حديث، وأما 
اه..الأحاديث، بين جمعا ركعتين؛ على زاد ما على لجمل 

(.١١١٥)رنم ( rolls)ئ.بم اين ض انظر: )١( 
المنن(، ١٧١١)رنم >ا/ا'ا'إ( المسائي نن (، ٢١)ا/• الزجاجة مماح انفلر: )٢( 

(.١٩٣)م■الغي اظر: )٤( (. ١٨٤)آ/١^١٧ بع انفر: )٣( 
المجموع)أ/0مم(.اننر:)٥( 



|وحقئ[|ثآواالخطيب هق4 في الشاءيل 

خلفه؟الصلاة حكم فما بدعا الخطيب لكن إذا -  ٦٥
نصب- الماوردي فاله كما - الإمام على ؤيحرم الرمالي! قال 

أنمنها وليس المصالح، يمراعاق مأمور لأنه الصلوات؛ في إماما الفاسق 
،.اه.مكروهة١ صلاة في الناس يوقع 

ولاالكافر، حالف الصلاة تجوز لا أنه على الملم أهل اتفق وند 
الصلاة،إعادة حكم في احتالفوا ثم ، سدعت،، يكفر الذي المبتلع حلفط 

فدامة،وابن الرؤى، ذلك ذكر كما الإعادة، وجوب، ذلك في والصحيح 
دمرهم•،، ابن الإسلام وشخ 

فإليكالملة، من تخرجه لا بدعة مبتدهما الخطمب، كان إذا وأما 
تالمسألة هذه في العلم أهل أقوال 

الصلاةيقيم لم مبالغ ٌن صلاة صلى ومن • ظه الشافعي قال 
أيدسه؛ في الحال محمود غير كان ؤإن صلاتهم، حلفه ومن أجزأته 

،حالف. المي أصحاب، صلى وقد الدين، في الحمد يخالفه بلغ غاية 
اه.،.وغيرلأ الهلان المن فعاله يحمدون لا من 

وقدصحح، وهدا ت السابق الشافعي كلام عر معلما الماوردي تال 
إذاصلاته وأجزأته يعد لم بقاسق ائتم من أن وذكرنا عليه، الكلام نمى 

الافالةفي إمامته صحت، مجن كل ولأن ؛ . . الملة. من نفنه يخرج لم 
أكانله! فيل أنه محمد ين جعفر عن وروى كالعدل. الفريضة في صحتإ 
فقالالصلاة؟ يعياران الحكم بن مروان حلف، صليا إذا والحسين الحن 

اه.الوافللأ،.غير معه الصلاة على يزيدان لكنا ما لا، 

١٨٠)Y/ المحتاج نهاية 
انم)٢( 
انظر)٣( 
انظر)٤( 

(.rio/yr)الخاوي مجموع ؛(، U/f)اسي )؛/اءأ(، المجموع 
(.٢٨٤الأم)؛/
.( ٣٥٣المر)Y/الحاوي 



والخطبةالخطيب فقه في الشامل أ|  ٢٣٨ أ

زيادأحر قال، لبراء، ١ العالية أبي عن ■" بسنده — النسائي وروى 
لهفدكرت عاليه، فجلس كرسيا له فآلمس0 الصامت، ابن فأتاني الصلاة 

سألمت،إني I وهال، فخدي، على وصرب شفتيه، على فعمى نياد، صح 
سألت،إني ت وهال( فخذك، صربت، كما فخذي فضرب، سألتني، كما ذر أبا 

عليهفقال( فخذك، صريت كما فخذي فضرب، سألتني، كما . اض رسول 
تقلولا فصل، معهم أدركت فاد< لوثتها، الصلاة ررصل والسلام: الصلاة 

أصلي«لآ/فلا صليت إني 
بسندهفعله يحمد لا من خلف الصلاة باب فى البيهقى روى وقد 

كلهم. اكص، أصحاب من عثرة ااأدركتإ قال: البكاء، الكريم عبد عن 
ا.الجورا،ل أئمة حلف، يصلي 

وجوبذكر فقال: باتا االأوسط، كتابه في المنذر ابن بوب وتد 
ذكره:جل قال قال: لم حلفهم، والصلاة الجور أئمة ْع الجمعة حضور 
ءهذَؤ إق، أسمأ الجثمؤ يوو من للصلؤؤ مدث إدا ^١ ١٣٠١٠^ ؤكأ؛اا 

منللصلاة نودي إذا عي التوجب لأية ا هذه ففi١هر ٩[، ية ألا 
وقت،دون وقثا يستثني أن لأحد ليس وزمان، وقت كل في الجمعة يوم 
_:محصور وهو - عفان بن عتماي( وقال بحجة، إلا إمام دولت( إماما ولا 
أساؤواؤإذا فأحسن، أحنوا فإذا الماس، عمل ما أحن من الصلاة إن 

محصور،وعثمان علي، مع العيد شهدتا عبيد: أبو وقال تسئ، فلا 
ابنوقال الحجاج، ح فصلى الزبير، ابن قتال في مص عمر ابن واعتزل 

أصحابعن والأحبار . فيهايشاركني من أبالي لا حنة الصلاة عمر: 
اه.،.تكثرلالماب هذا في التابعين وعن اض. رسول 

(.٧٧٩رنم)الجور أئمة مع الصلاة باب الإمامة، النار، سن انغلر؛ )١( 
)U(/r.))الكبرى المن انغلر: )٢( 
 )T(.)\لأوّط)ااي\



والخطبةالخطيب فقه فى الشامل 
:I  I٢٣٩ 11:

المعتزلةوراء الصلاة يرون والخلف السالف يزل ولم ت النووي ونال 
قال. . عليهم. الأ-صكام سائر ؤإحراء وموارثتهم، ومناكحتهم، ونحوهم، 

أهلمن يعني - أقامها من حلف الصلاة الشافعي أحاز I المنذر ابن 
حدمخالفة في أبلغ حاله أن دينه، في محمود غين كان ؤإن - البيع 

وراءه،الصلاة تجز لم ببدعة كفر إن ت المنذر ابن قال لنقله. هذا الدين. 
اه.أنلىلا،.وغيره فتجوز، ؤإلأ 

صحت،ؤإنما ّ . الفاسق. من بالإمامة أولى والعدل ت الرملي وتال 
حالفيملي كان عمر ابن أن الشيخين! لخبر - الفاسق إمامة ي أ- 

-الملأة أي - وتكره ١ فاسما به وكفى النافعي! الإمام قال الحجاج، 
بباوءتا،لى.اه.يكفر لا متيع وحلف، حلفه 

بركل حلف تصلى فإنها والأعياد، الجمع فأما قيامة! ابن وتال 
فيالذين العلماء وكدلائا المعتزلة، مع يشهدها أحمد كان وفد وفاجر. 
الذيكان فإن سهولها، فينبغي الجمحة، أما أحمد! قال ٠ . عصره. 

يدلوهذا بيع. فهو أعاد من هال؛ أنه عنه وروى أعاد، منهم يصلي 
بها،أمر صلاة لأنها بيع؛ ولا فاسق حلف تعاد لا أنها على بعمومه 

اه.،.الصلواتل كسائر إعادتها تجِإ فلم 
بينفيها قدامة ابن فزق فقاو والأعياد، الجمعة عدا ما وأما نلت،! 

لممن وبين الإعادة، حلفه صلى نن فعلى إليها ويدعو بدعته يفلهر مى 
اهر.. إلح . . به. الموتم على إعادة فلا ، ذللث، يفلهر 

الجمعة،فيه فأقاموا بلد، على الخوارج غلب لو المرداوي! وقال 
!قلناولو القاصي! قال عقيل. ابن قاله اتباعهم. جواز على أحمد فنص 

أبيابن وقال سائغ. بتاويل خروجهم كان إذا الإمام، شرطها من 

:١٧٩/٢المءتlج)نهاة انظر: )٢( اوجمرع)؛/؛هآ(. انظر:)١( 
(.١٧/٣)المش انظر: )٤( (. YY/nالمش انظر: )٣( 



والخطبةاثخطيب فقه في الشامل ~آأأ 
=تثا

أعيدتالجمعة، فيه وصلى بلد على الخارجي غلبا إذا I موسى 
،.اى١١٧

صحةهو الحنفية عند المذهب أن 1 ررالهداوةاافي المرمحساتي ردكر 
،.اه.مطامار الفاسق خلف الصلاة 

فأجابالمسيع، حلف الصلاة عن تيمية ابن الإسلام شخ سئل وقد 
حناهرقاس أو بدعته، إلى يدعو ميتيع الإمام أن المأموم علم ولو ٠ ىلأ 

الجمعةكإمام حلفه، إلا الصلاة تمكن لا الذي الإمام وهو الفسق، 
يصليالمأموم فان ذلااثc، وتحو بعرفة الحج صلاة في والإمام والعياJين، 

وأبىوالشافعي، أحمد، مدم، وهو ، والخلف، اللف، عامة عند حلفه 
حلف—،والعيد الجمعة يملي إنه العقائدت في قالوا ولهدا وغيرهم. حنيفة، 

٠أوئ>ا كان ^ا ^م كل 
حلفإوالجماعة الجمعة ترك ومن -؛ أيصا - الإسلام شخ وقال 

فان. . المنة. أئمة من وغيره أحمد الإمام عنال مبتيع فهو الفاجر، الإمام 
ولاالفجار الأئمة _، ^1Ljوالجماعة الجمهة يملون كانوا المحابة 
وغيرهعود موابن الحجاج، حلفط يصلي عمر ابن كان كما يعيدون، 

بهمصلى إنه حتى الخمر، يشرب وكان عقبة، ين الوليل. ، حلفيملون 
مندمعلئج زلتا ما I عود مابن فقال( أزيدكم؟ قال،ت ثم أربعا، المحسخ مرة 

أنالبخاري صحيح وفي عثمان. إلى رفعوه ولهذا نياده، في اليوم 
!فقال،عثمان، مائل ال( فشخمى، بالناس صلى حصر لما خهثه عثمان 

أحي،ابن يا فقال<ث فتنة؟ إمام بالناس يملي الذبي وهلءا عامة، إمام إنلث، 
ؤإدامعهم، فاحن نوا أحفإذا التاسإ، يحمل ما أحن من الصلاة إن 

اه..كثير هذا ومثل إساءتهم. فاحتنس، أساؤوا 

انظر)١( 
انظر)٣( 
انظر)٤( 

)ا/لأه(.الهواة انظر: )٢( )ه/يأآآ(. الإنصاف 
(.٦٩٥)رنم ( ٥٦)باب الأذان، كتاب البخاري، صحح 
)"ئمآ/"ئه*ا(.اكاوى مجموع 



———١١٦وائخطبة الخطيب فقه في الشامو 

عننامتتعوا الجممة، صلاة حضر قد حطيب عن - أيصا - ومثل 
ني4...؟دعة لأجل حلفه الصلاة 

ؤإنوالجمعة العيد صلاة من أحدا يمنعوا أن لهم ليس I فأحاب 
قفلأجل ونحوها الجمعة ترك لهم ليس وكذلك فاسما، الإمام كان 

محاهمإنفاّثا، كان ؤإن الإمام حلف ذلك فع)؛ عليهم بل الإمام، 
وأحمد،الشافعي، مذم، وهذا البيع، أهل من كانوا الإمام فسق لأجل 

وأمكنمبتدعا أو فامئا كان إذا الإمام في العلماء تنانع ؤإنما • وغيرهما 
وهذا. فامما كان ؤإن حلفه الملأة تصح I فقيل عدل؛ حلف، يصلى أن 

الوقيل؛ حنيفة، وأبي، الروايتين، إحدى مح( وأحمد الشافعي،، مذهب 
الروايتينإحدى وهو الحيل، حلم، الصلاة أمكن إذا المامق، حلفإ تصح 

أءالم.اه.والله . وأحمد مالك! عن 
بثكل حلف الصلاة راونرى ت معتقده محي الطحاوي جعفر أبر ئال 

اه.مهم«.مات، من وعلى القبلة، أهل من وفاجر 
شيخكلام بنفس الكلام هذا الحنفي الحز أبي ابن شرح وقد ؛ ئلت، 

،.لله1حاويةر شرحه في إليه فارحع السابؤ،، الإسلام 
كاننال* ، لأعمس ا عن — تل*ه ب— شيبة أبي ابن روى وقد 

.بها بون ويحتالجمعة المختار مع يملون الله عبد أصحابا 
اه.،.المختارأ مع جمع وائل أبا أن -• أبما بسنده - وروى 

المأمومين!مذهء_، غير مذهؤث، من الخْلسج، كان إذا —  ٦٦
فيوأسهبوا كتبهم، في المسألة هذه عن العلم أهل بعض تكلم لقد 

انظر)١( 
انظر)٢( 
انظر)٣( 

(.٣٦/•XT)اممتاوي مجموع 
ص)يهم(.الحفي العز أبي لابن الطحاؤية العقدة نرح 

شييةأيي ابن مصنف 



والخطبةالخطيب فقه في الشامل أإ—إآآ؛—ؤ ِ

أنهنا المناب من ولعل ذلك، في السلف وأقوال الأدلة نقل ْع ذكرها 
الإسلامشيخ كلام نفل حلال من ذلك في العلم أهل ذكره ما أختصر 

مثلعن سؤاله بعد قال حث فأوعى؛ فيها حهع فقد الخالة، هده حول 
مذهبه.غير مذهب، من إمام خلف الرحل صلاة عن ت أى هذا؛ 

خلف،بعضهم صلاة تجوز نعم ف. المحمي حاصاله! بما نأجابه 
الأئمةمى بعدهم ونى بإحسان، لهم والتابعون الصحابة كان كما بعض، 

المسائلشذه في تنازعهم مع بعضي، خلف بعضهم يصلي الأربعة، 
خلف،بعضهم بملي لا إنه لفح؛ المن أحد يقل ولم وغيرها، المذكورة 

ؤإحماعوالسنة، للكتاب، مخالف، صال مثتيع فهو ذللئ، أنكر ومن بعض، 
منمنهم بعدهم• ونى والتابعون الصحابة كان وقد وأئمتها، الأمة ّالمح 

المن دمنهم بها، يجهر من ومنهم يقروها، لا من ومنهم الملة يقرأ 
ومنهميقنتا، لا من ومنهم الفجر، في يقنت، من منهم وكان بها، يجهر 

منيتوصأ لا من ومنهم والفيء، والزعافط الحجامة من يتوضأ من 
حنيفةأبو كان ما مثل بعض، خلف، بعضهم يصلي كان هذا ومع . . ذلك،

ؤإنالمالكية من المدينة أئمة محلف، يصلون وغيرهم والشافعي وأصحابه، 
خلفحيوسمح أبو وصلى جهرا، ولا سرا لا البسملة يقرؤون لا كانوا 

ؤيومفأبو خلفه فصلى يتوضأ، لا بأنه ماللث، وأفتاه احتجم وقل الرشيد 
يد•ولم 

فقيلوالرعافح، الحجامة من الوضوء يرى حنبل بن أحمد وكان 
فمال؛خلفه؟ تصلي يتوضأ ولم الدم منه خرج قل■ الإمام كان فإن ك؛ 

.اه.وماللثح؟! الخيس، بن سعيد خلف، أصلي لا كيف، 

صورتان؛لها المائل فهل>ْ وبالجملة —؛ أيصا — تال ثم 

(.٣٧٤)-؛آ/الخاوي مجموع انظر: 



|أ~مآة~أ|والخطبة الخطيب فقه في الشامل 
،ث:=^؛ا

فهناالصلاة، يبطل ما فعل إمامه أن المأموم يعرف ألا ت إحداهما 
فيوليس وغيرهم. الأربعة والأئمة اللف باتفاق حلفه المأموم يصلي 

فزعمالتأحرين، من المتعصبين بعض حالما ؤإنما متقدم، حلاف هذا 
الوهو أداها لأنه بالواحباات،؛ أتى ؤإن تصح لا الحنفي حلف الصلاة أن 

أهلمن ليس فإنه ؛ هدا مثل بخلاق يعتد لا ولهدا • • وجوبها بعتقي 
الاجتهاد.

عنده،يسوغ لا ما فعل الإمام أن المأموم يتيمن أن ت الثانية الصورة 
يتقيأ،أو يقتصد، أو يحتجم أو بشهوة، اء التأو ذكره، يمس أن مثل 

مشهور:نزاع فيها الصورة فهده وضوء، بلا بملي نم 
صلاةبطلأل يعتقد لأنه المأموم؛ صلاة تصح لا القولين: فأحد 

والشافعي،حنيفة، أبي أصحاب من قاله من ذللث، نال كما إمامه، 
٠وأحمد 

وهولفا الجمهور فول وهو المأموم، صلاة تصح اكاني: والقول، 
وأبيبل وأحمد، الشافعي مذم، في الأحر القول وهو ماللثا، مذهب 
فىلمتتا لما الصواب؛ هو وهذا ^ا، علمح، أحمد نصوصي وأكثر حنيفة، 

ولهم،فلكم أصابوا فإن لكم، ايصلون قال: أنه الني. عن الصحح 
وءاليهملأآ،.اهو.فلكم أحهلآوا ؤإن 

المتر:على انمي حكم -  ٦٧
بالفم،ويعياثا نعيا نعاه يقال: بالموت؛ إخبار هو؛ المعي 

ومد• ؤيندبه به، ليخر به، متديع الموت، يخر يأتي الذي هو والناعي؛ 
ينعاهالقبائل إلى راكبا بعثوا نتل أو شريف منهم مات إذا الخرب كان 

(.٦٩٤)رنم ( ٥٥)باب الأذان، الخادي، صحح انظر: )١( 
(.٣٧٣;٢٣)الفتاوى انظر: )٢( 



والخطبةالخطيب فقه فى الشامل ى

فلأنهلك أي• العرب؛ نعاء يا أو فلأنا، نعاء I يقول إليهم 
عنمتفرعة - المنبر على المعي أي - المسألة هذه أن اعلم ثم 
حولالعلم أهل كلام وحاصل الإسلام، ني العي حكم وهي أصلها، 

اد«يمكاكا1ي:
حديثمن ماحه وابن - ومحنه - والمرمذي أحمد الإمام روى 

ابنالحاففل قال العي((لآ،، عن ينهى كان المبي. ررأن ه: حذيفة 
•حسن إسناده حجر! 

فإنوالمعي؛ *إياكم قال: المي. عن ه مسعود ابن وعن 
موقوها،ورواه هكذا، مرفوعا الترمذي رواه الجاهاليةا١، عمل المعي 
أصح.أنه وذكر 

ميمونحمزة أبو إسناده في عود مابن ارحديث الشوكاني! قال 
ووقفه،رفعه في اخلف وقد الحديث، أهل عند بالقوي وليس الأعور، 

غرسححديث، إنه وقال! وهمه، الترمذي ورجح 
أفالماس في ينادى أن عندهم بأنه العي ر فمل المرمذي إن نم 

يعلمأن بأس ررلأ ت العلم أهل بعض وقال حنازته. ليشهاووا مات، فلأنا 
نعلمبأن بأس ررلأ قال: أنه إبراهيم عن وروي قرابتهء، أهل الرحل 
.اه.، ٦١٠قرابتهالرحل 

يصنعونه،الجاهلة أهل كان عما نهى ااإنما حجر: ابن الحافقد قال 

الهاة)0/م(.)_(، الصحاح)ه/؛ا<ا<(، ١^: )١( 
ماجهابن ّنن (، ٩٨٦رنم)( r\r/r)١^ جا.ع >؛(، n/o)أص مد \نخم: )٢( 

(.١٤٧٦رنم))ا/ئيأ( 
انظر)٣( 
انظر)٤( 
انظر)٥( 

(.٤٥١)"T/*الفتح 
(.٩٨٤رنم)( T\y/r)الترض جامع 

(.٣١٢)*ا/اكرمذى جامع ١^ )٦( (٠ ٦٢/٤نءلالأوًلار)



م■■""؛؛والخطبة لخْفب ا فقه في الشامل 
=^===========^ددت=لأيث1[[ 

الدورأبواب على الميت موت بخبر يعلن من لون يرممحكاتوا 
اه.والأّواق«لا،.

علىيدل ما وهناك عمونا. اكاي من المغ يخمى فيما هدا ت قالت 
أبيحدث من لم ومالبخاري رواه ما ت ذلك فمن ببعمه، الإذن 
فيه،مات الذي اليوم في النجاشي نعى . اض رسول *أن • ظض هريرة 
أربثالأى.وكثر بهم فصف المملى إلى حرج 

نالنال! ظبع ماللث، بن أنس حدث من البخاري وأحرج 
أحدهاثم فأصسب، جعفر أحدها ثم فآصيسه، نيئ الرايه *أحذ . البي 
نم- . اف رسول عيني يإن - نأصيب رداحة بن اف عبد 

فعوميم غير من الوليد بن حالي أحدها 
ابنالمحافغل يقول الإذن وأحاديث المنع أحاديث، بين وللجمع 

ارإننوله: المرابعل ابن عن ذكر نم كله®، ممنوعا ليس *العي حجرت 
إدخالفيه كان ؤإن مباح، قريبهم بموت الماس إعلام هو الذي العي 

لماجمه؛ مصالح ية المنتلك في لكن أهله، على والمائب، الكرب 
والصلاةأمره، وتهيثة جنازته لثهود البادرة من ذللث، معرفة على يترتب، 
محنذللثه على يترتب، وما وصاياه، وتنفيذ والاستغفار، له، والدعاء عليه، 

الأحكام.
عنعلية ابن أخبرنا منصور: بن معيد فقال الجاهلية، نعي وأما 

قالؤ نعم قال: العي؟ يكرهون *أكاتوا لإبراهيم: قلمت، قال: عون ابن 

(.n٤٥٣/الفتح انفر: )١( 
رقم)أ/ا"ها"( لم مصح؛ح (، ١٢٤٥)رنم )٤( ياب، الجنائز، البخاري، صحيح )٢( 

(٩٥١.)

)(,X/}،0)الهاية دمعها. جرى إذا تدرف العين ذريت تلرنازت )٣( 
(.١٢٤٦)رقم السابق المرصع البخاري، صمح )٤( 



والخطبةالخطس فقه فى لشامل ا ٢
;II اا==—==^^^==^===^^=ي===كي==ض ٢٤٦

الناس؛في صاح ثم دابة رجل ركب الرجل توفي إذا كانوا عون؛ ابن 
أنعي

يكره.لا بذلك الإعلام محض أن وحاصله حجرت ابن الحافظ ئال 
.فلا ذلك على زاد فإن 

Iحالات ثلاث الأحاديث مجمؤع من يوحد العربي! ابن مال 
منت.فهذا الملاح، وأهل والأصّحاب الأهل إعلام الأولي؛ 
تكره.فهذه للمفاحرة، الحفل دعوة اكانية! 

•، فهذا ذلك، ونحو كالماحة آحر بنؤع الإعلام ت اكالثة 
يعرفكما المنارات أعلى من العي ءاومنه هقبمل! تعاني المبمومحال 

العفلماء«لآ،.اه.موت في الأعمار هذه في 
حكمعن سهل حينما باز بن العزيز مد العلامة شيخنا سماحة ومحال 

غالبا،الكلف من فيه لما نفلر؛ محل راهو فآحاتث الجرائاو، فى العي 
اه.وأحو'،لا،لم.أولى وتركه تكلئا، وليس صاا.دا كان إذا يباح وقد 

سماحةبرئامة والإفناء العالمية للبحوث الدائمة اللجنة وسئلت 
والشيخغيثان بن الله عبد الشيخ وعفوية باز ين العزيز عبد شيخنا 

فيموصوعة سبورة على ميمتا بوفاة الإعلان حكم عن قعود بن الله عبد 
٠■ ■ المجد. 

فيهاللاعلأن المجد فى لوحة اتخاذ ينبغى ®لا اللجتة؛ فأحاست، 
١لأن ذلك وأشباهها، الوفيات عن  لهنا«ل؛،.اه.سن لم حد  ٠١١

>ةةفؤالسعودية الديار مفتي إبرايم بن محمد الشخ العلامة ومحال 

انظر)١( 
انظر)٢( 
انظر)٣( 

(.٦٢الأوطار)٤;نل \(، A'\/Yاللام)سل (، ٤٥٣)م١^ 
ص)يآا(.الادلع (، ١٩٠)Y/ اللام سل 

ا٤Y)٩/الدائذ اللجة كاوي )٤( باز ابن نتارى 



|أ"جآآ~أ|الخطيب فقه في ايقامل 

تفقال مات. فلأن ت وفال المجد، أهل على وس رءإذا >سل؛ حينما 
اه..،ا تعيه من هذا 

فل-كرالميت، أهل على يحرم ما معددا الألباني الشيخ تحدث ومد 
منلأنه ونحوها؛ المنابر رووس على مونه عن الإعلام ذلك: مس 

.رى..اكى.
عموما،النعي حول ألة المهل.ه وحاصل حلاصة هاوا ئالتإ! 

فييكون أن عن قفلا للنعى، محلا ت، ليالماجد أن ذللث، من ويفهم 
يغلهرفالن-ي واكJكير. والوعفل والثناء الممحمد هي والتي أيثا الخعلبة 

للادلةالخلس،؛ فبل من الوفاة عن الإعلان يجوز لا أنه - أعلم اف و- 
المنابرصيرورة إلى ذريعة تكون ولئلا فيها، العلم أهل وأقوال الخاصية، 

ماعلى فتْلغى عادة، يصح أن إلى الأمر فيتسع الموتى، لنعي محلا 
فإنهالمسالة، هل-ه في لننعي امتثناء ثم كان ؤإن لأحله، الخهلبة ئرعت، 

عمومااللمن بين لهم ممن والعلماء كالملأطين العفلماء لمؤمن يكون 
الغائب،على الصلاة في ذلك مثل قالوا كما علم، إمامة أو ولاية قفل 

تعالى.اف عند والعلم 

المسر:على المست، رثاء —  ٦٨
هوالعي لأن المابنة؛ المعي مسألة عن تختالف، الممالة هذ0 

فقائله.وذكر الموفى محاسن تعل،اد فهو الرياء وأما بالوفاة، الإخبار 
محاسنه،وعددت بكيته إذا أيقا؛ ورثوته مرثية المم، رثيت من والرثاء: 
شعرافيه نقلم، إذا وكن.لالثج 

الممدألم أ0 درحة إلى حساسا كونه إلى تميل العربي طيعة إن ثم 
ه،نففي الألأم وموصع فمده، من محامد ببيان لمانه فينهلق يدفعه، 

(.١٨٤)"y/ إبرامم ين هحمد الشخ فتاوى )١( 
ص)إ؛(.الخاتن أحلكم انظر: )٢( 
١٨)آ/•الهاة )رثى(، مائة: (، ١٨٧٦)،،/الصحاح اظر: )٣( 



ا!: ٢٤٨ا :!
والخطبةالخطيب فقه فى الشامل 

اللوعةألم عن اللسان فيه يكشف البلخ، للقول واسع ميدان والرثاء 
الالمرائر، وانشقت القلب، به انفطر بما ينفتق إذ النفس؛ فى وحزها 

ممنوالعلماء الولاة من المخلصين اء العذلم.من المتوفى كان إذا سئما 
بوفاتهم.الأمة ئثلب 

العلمأهل كلام من كاما شاتا يكون U على أقف لم أش والواقع 
كلامهمفي تندرج قد أنها غير الميت، رناء هي التي المسالة هده حول 

.عنها والحدسثإ النياحة مسالة عن حيينهم حلال من الأحيان بعض 
الاحتماروجه على الحلم أهل كلام من علميه وقفت، ما هنا وسأذكر 
التوفيقوباض - فاقول للإفادة؛ 

حولةبن سعد . اض، رثاء باب • صحيحه في اليخاري قال 
اش.رسول ءاكان قال؛ >غهمم وقاص أبي بن سحي عن بسنل.ه وذكر 

منبي بلغ قد إني ت فقلت بي، اشتد وجع من الوداع حجة عام يعودني 
مالي؟بثلثي أفاتصدق ابنة، إلا يرثني ولا مال، ذو وأنا ترى، ما الوسع 

أو- كير واكلث، الئلث، قال: ثم لا. فقال: ؛الثطر؟ فقلت: لا. قال: 
الناس،يتكمقون عالة تدرهم أن س حير أغنياء ورثتالث، تدر إن إنلث، _ كثير 

فيتجعل ما حتى بها، أجنت< إلا اف رجه بها تض نفقة تممق لن وإنك 
لنإنلث، قال: أصحابي؟ أحلف؛عل. اه، رسول يا فقيت،: امرأتالث،، فؤ 

تخلفاأن لعللتا ثم ورقعة، درجة يه ازددتر إلا صالحا عملا فتعمل تخالف 
لأصحابيأمض اللهم آحرون، بلتا ؤبمم أقوام بلث، ينممع حتى 

لهيرثي حولة. بن سعد البائس لكن أعقابهم، على تردهم ولا 
٠بمكةاا مات أن . افه رسول 

—،مدة بعدها وبالمثكة الراء يكسر . ررالرثاء حجرت اين ال٠طفظ قال 

١٢٩٥)رنم )٦٣( باب الجنائز، البخاري، صحيح انظرت 





y واثخطبةالفطيب فقه في الشامل ؤ ٢ ٠ ٠

وتجديدالنوح على تبعث التي المراثي *إن حجر؛ ابن فتاوى وفي 
عقبالمحافل في ؤينثد ، LJvI؛عظماء في الشعراء يمنعه كما - الحزن 

ابنوقال . الأذرعي نقاله سك، بلا محرمة نياحة فهي - الموت 
إلا؛القضاء، التبرم من فيه لما كالنوح؛ حرام المراثي بعض لام؛ العبئ 

وحنطريقته سلوك على للحن، صالح؛ أو ولع عالم مناقب ذكر إذا 
.اه ،.١١٠٠بهالقلن 

يقعدونالمست، ارأولياء ت لأحمد قلت، قال! داود، أبي ائل مدش 
تعفليمايكون أن أحنى يعجبني؛ فلا أنا أما قاوت يعزون؟ المجد في 

للوتا(أآ/ئال; أو للميت، 
فإنهالبت، تعظيم إلى سبيلا كان ما أن أحمد كلام من بمهم ؛ ئيت، 

عنهالحديث، أولى باب فمن المجل، في التعزية ذللث، ومن منه، يتحؤج 
التعظيم.حشية بجاْع النبر على أو المسجد، في 

عنسئل حينما باز بن العزيز عيال العلامة شيخنا سماحة وقال 
الحرم؟العي من هي هل للميتح؛ رثاء فيها الي القصائد 

الحرم،العي من للميت رثاء فيها التي، القصاند ارليمت، ت فأحاب 
عادةهي كما بالكدب، ؤيصفه أحد في يغلو أن لأحد يجوز لا ولكن 

اه.كثيرْبنالثعراء«رم.
JbJljJمنها ت أنواع ررالنياحة إبراهيم! بن محمد الشخ العلامة وقال 

ومنهبالبكاء، والصوت الصراخ ومنها التمجع، وجه على المستا فضائل 
علىالتخبيهل أو الراب حثؤ أو الرأس، عق الرماد وجعل الجيوب، ٣، 

اهر..الخصيبة٠ على الجنع منه بملهر مما ذللثا ونحو الجد، 

ص)أا■؛(.إصلاح انظر: )١( 
■جمع العقبدة، في حنبل بن أحمد الإمام عن المرؤية والراتل المائل انفلر■ )٢( 

؛(.1o/Y)اض عبئ 
(.٤١;• ١٣)باز ابن ناوي انثر: )٣( 
إبراممبن محمد الشح فتاوى انظر: )٤( 





اائقثااًن
والخطبةالخطيب فقه فى الشامل 

غمروهو الميت، برثاء يتعلق ما حول مختصر هذا ت قالت 

ترى.كما عام هو بل المنبر، على يكون يما مخموصن 

يغرقأنه ت ذكره سبق ما حلال من - أعلم واش - لي يفلهر والدي 
والتضجر،والتحزن الجنج وجه على مباشرة وفاته بعد يرثى من بين 

•نثرا أو شعرا منها كان ما سواء المراثي، معاني خلال من يتضح وذللث، 
منذللث، فيضح المنابر، على كان إذا أما الاعتيادية. الأوقات، في هدا 

برفعوذللث، الميت،، محاسن تعداد في وأسلوبه الخءليّس، عرض خلال 
أوالماس، بهلاك الإيضاح أو البكاء، أو الصراخ، أو _ مثلا _ الصوت 

الرثاءمن النؤع هدا يكون أن يحتمل ذللشا، ونحو وفاته يعد المين صحفا 
كانإذا سئما لا الحديث،، في المقصود هو أنه ؤإلى المنع، إلى أقربه 

.معنا مر كما المقصود، عن حارج ت*ُفلتم أو مغالاة فيه 

المرادليس ؛حيث، مباشرة، بوفاته متصل غيز الرثاء كان إذا وأما 
المرادؤإنما الإسلام، شيخ قال كما الحزن إثارة أو المصيبة تهييج منه 
هن.افعلى به، والمامي له الدعاء باب، من ومحاسه فقائله ذكر منه 

منالمألة هن.ه أن ثلث، ولا الشرومحل، يهدم ذللثا أحاز من قول يحمل 
فيالمبالغة من المغ هو أرام والدي . الوفت، هدا في المنتشرة الأمور 
واحد،ومتا في الموتى أحد عن الخهلثة في الخهلباء اتفاق أو ذلل؛،، 

عبادةالخءلبة وأن سئما لا الغلو، في الوفؤع خشية متقاربة؛ أوقات أو 
ونحوه؛كسلهلان لعين اكءاء من فيها العلم أهل بعض مخ محضة، 

أشخاصيعن للحيين، محلا لمت، الخهلثة أن من يرون لما إلا ذاك وما 
وفياُت،من يكون ما ْع هل.ا، على لف، العادة تكن لم إذ عينهم؛ بأ 

بابامن يكون حينئل• فالمهي وعلهاء، وأئمة خلفاء من الإسلام لعنلهاء 
أعلم.واه أولى.



|أم~آ"|أوالغطبة اسْليب فقه في اثشامل 
~~ف^^تت؛ا 

ومفهومه;الخطية ش اكريض -  ٦٩
تيقال التصريح، حلاف، وهو ح عرمض من اللغة في التعريض 

فىالمعاؤيض ومنه تعنيه، وأنت، فولا نالت إذا ت وبفلان لفلان ءرصست، 
الثيءرا،.عن بالنيء اكورية وهي الكلام، 

لهالمحتمل بالشيء المحنى إفهام ؛اهو ت تفسيره في القرطيي وتال 
الشيءعلى يه يحوم دكأنه جانبه، وهو الشيء، عرض من وهو ولغيره- 

ولأيذلهرْءأآ،.اير.
ولاحهلبه في يعرض كان أنه . المي هدي من المعلوم ت تلت، 

رواهما I المثال سبيل على فمنها متوافرة، هدا على والأدلة يمرح، 
معشر*يا ؛1^ . المي أن وفيه- الإفك، حديث، من لم ومالخاري 

ماواف أهلي؟ في أذاه عنه بلغني قد رجل من بمديني ما الملمين، 
إلاعاليه علمت، ما رجلا ذكروا ولقد حيرا، إلا أهلي عر عكت، 

الحديث،لم.معي« إلا أهلي على يدخل وما 
حجةفي النص. عن ه جابر عن الشيخان رواه ما ومنه: 

وكذا،كذا يقولون أنوانا أن بلغتي ت فقال حهليتا، ررفقام وفيه؛ الوداع، 
الحديث،ل؛،.هتهم...* ف وأتض أبز لأئ واف 

يواجهلم من باب، فقال! صحيحه، في بابا البخاري عقد وقد 
شيئا. النبي صغ ت نالت، عائشة، عن - نده ب- وذكر بالعتاب،. الناس 
نماش، فحمد فخي، . الٌهم، ذلك فلغ قوم، عنه فتنزه فيه، رحص 

)عرض(.U^: الصحاح انفر: )١( 
)محرلأ\(.القرطي تلمر انفر: )٢( 
(T>Y<\/Y)سالم صحح (، ٢٦٦١)رئم الشهادات كابح الخارى، صحح انقد: )٣( 

(.٢٧٧)•ينم 
ملمصحح )ه'هأ_آ'ْآ(، رنم حدث الشركة كتاب البخاري، صحح انفر: )٤( 

■/Y(٨٨٢ ) (.١٢١٦)رقم



والخطبةالخطيب فقه فى التامل —٢٢ ٦١
لأكاإ=======^=^=ذ=ش======

افلأعلمهم إني نواف أصنعه؟ الشيء عن يتنزهون أقوام بال اما نال: 
حشية^ل وأصدهم 

بال®ما حرير: رواية في ألوام® بال ®ما حجر' ابن الاحافتل قال 
المواجهةبها الراد لأن الترجمة؛ ينافي لا هذا بطال: ابن نال رجال® 

يفعلفلأن بال وما كذا، تفعل فلأن يا بالك ما يمول: كأن التعيين؛ مع 
موجودة،صورتها كانت ؤإن المواجهة تحمل فلم الإبهام، مع فأما كدا، 
يميزولم الخاٌلبين جملة من كان لما لكنه ذللئ،، فعل مى مخاطبة وهي 

١^يخاطب،.لم كأنه صار عنهم، 
فياثيتا وأعظم التصريح من أبلغ التعريض أن يتضح وبهذا نلت،: 

المخاطاحرمة مراعاة من فيه ما مع للخطأ، المنبيه إلى وأدعى المالبا، 
علىالجرأة يوريث، فد فإنه التصريح، بخلاف ؛التوبيخ، المجاهرةبترك 

لأمما على والهاء الإصرار، على الحرص ويهيج بالخلاف، الهجوم 
الكبر،على منهلويه به ض المم نفس كانت، إذا سئما لا الموبخ، عاليه 

■١ محمول و'ئسم 

تشبه.*

التعريفيأن ؤيرى بعيدا، مذهبا يدمحبح البعفى إن ت نائل يقول ند 
منغيره دون فمهل بالأمر المعني إلا يفهمها لا بعورة يكون أن بد لا 

صحيحا؟يعد المفهوم هدا فهل المستمعين، 

منبهذا قال من أر ولم بصحيح، لين الفهوم هذا أن الجواب،: 
يعلمالإفلث، حدين، ففي حلاقه. على دلت، الشرعية الأدلة إن بل الحلم، أهل 
ملول؛بن أبي ن اممه عبد هو القضية كبر تولى الذي أن الصحابة من كثير 

(.٦١•)١ رنم ( )٢٧باب الأدب، الخاوي، صحح انفلر: )١( 
ذحالادى>'ا/ّآ)ْ(.)آ(



واثخْلبةالخطيب فقه في الشامل 
:1ا ٢٥٥ًا1 

zu

فيوكذلك <اول، ابن أنه على بينهم اسماض قد الأمر إن حصثا 
قال،ما . الّكا فتهم قال حش امتنع، من وامتناع الوداع حجة مسألة 

وبعضالواقع، في معروفون هم إنما هنا البي. بهم ■مض فالذين 
هومى يعلمون كانوا الصحابة من هذا في ه الحم، لكلام المستمعين 

بأسمائهم،يمرح لم أنه غير .، حهلبته حال الكلام بهذا المقصود 
فلمالإبهام، مع ®فأما السابزت ؛هنال ابن قول - أيثا - هذا ؤيوكد 

فعلمى مخاهلبة وهي موجودة، صورتها كاتنج ؤإن المواجهة تحصل 
اه..ذللث،اا

يتعلقفيما الفقهاء ذكرها التي التعريض صور - أبثا - هدا ؤيويد 
أمثلةمن فكان التصريح، دون بخهلبتها التعريض أجازوا حيث يالمعتدة، 

لراغ_،،المثلك في إني للمعتدة؛ الرجل يقول اركان نولهم• ذللت، 

إلايكون لا أنه على التعريض يمهم أن ينبغي لا أنه فالحاصل•" 
أوكاتب عرف لو هذا على وساء المقصود، نفس إلا يعرفها لا بصورة 
إنهبحيث الماس، بين حبره واشتهر ما، مسألة في أحطأ قد مشهور متكلم 
فيالخطيب به عرض ثم بينهم، ذللث، نحو أو صلالا أو ادا فأونع 

كذايقولون أو وكذا، كذا بمحالون رجال بال ررما فقالا الجمعة، 
المستمعينجمهور كان ولو تصريحا يعد لا هذا فإن إلح. ." ..وكذا 

هو^٠١ باسمه، الخفس، يصرح لم ؤإن به المعثض هو من يعلمون 
للث،ليتضح فقس؛ ذللث، وعلى الأدلة، ذللث، على دلتا كما بعينه العريض 

الميوالمنكرات الأخطاء لكثرة الأزمنة؛ هذه في كثيرا يقع وهو الأمر. 
والمهلبوعات.والصحافة والمذياع، كالملفاز متعل.دة ومامل عبر بها يجهر 

المكلان.وعليه المستعان هو والله 

(.٥٧٢)ا،/المش انظر: 



ثخملبةوا الخطيب فقه في الشامل -؟-؟-؛ا ١٦

الخطة؟:في المسمان أو بالأمر حكمُقاكريض ز  ٧٠
الأمرلولأة والطاعة المع والجماعة: المنة أهل عند المقرر من إن 
وفجروا،كذبوا أو وظلموا، جاروا ؤإن الشرعية بالبيعة المامن الشرعيين 

ظاهر،فز منهم وجد ؤإن لهم، والدعاء ومديرهم إجلالهم يجسما أنه كما 
العلم،أهل من كثير ذللث، ذكر كما وقتالهم، عليهم الخروج حرم ولدللث، 
بمجرديقائلون لا روالأئمة مول: حيث ؛ ٥٤٤تيمية ابن الإسلام شخ ومنهم 

كالزنىز القأنواع لمعفى يفتل ند القدور الواحد كان ؤإن ق، الف
إذلياْ؛ لفعلهم الأئمة يقاتل أن جاز القتل فيه جاز ما كل فليس وغيره. 

نصمى نص ولهدا الأمر، ولي يرتكبها كبيرة اد فمن أعفلم القتال اد ف
لأنالمئاق؛ حالف تصلى الافلة أن على وغيره أحمد أصحاب، مى 

يخرجحتى الصلاة يوحرون الدين الأمراء حلم، بالصلاة أمر النص. 
اه..نافلة® حلفهم بفعلها أمر وقد ئئاق، الأئمة وهزلاء وقتها، 

ماوبعن، الفتنة، إثارة شأنه من ما كل في ذللئ، مثل ؤيقال قالمت،: 
حاءعما فضلا مصلحته، من أرجح مفندثه محا ؤإذكاء عقباه، يحمد لا 

أبيلابن الصنف، ففي علنا، عليه والإنكار الأمير مث، عن المهي من 
لا؛قال: معصية؟ عن أميري أنهى عباس: لابن هلت، طاوص: قال شيبة 

ارفحنئاز«أأ،.قال: بمعصية؟ أمرني فإن قلت،: قال: فتنة؟ ذكون 
أبيمع كنت، قال: المدوي، كتنب، بن نياد عن المرمذي وروى 

بلال:أبو فقال رقاق، ثياب وعليه يخْلكا وهو عامر ابن منبر تحت، بكرة 
ّمعتحاسكت،. بكرة: أبو فقال الفساقا ثياب يلبى أميرنا إلى انفلروا 
قالّ اش® أهانه الأرض في اف سالطارأ أهان امن يقول: اممه. رسول 

.غريب، حن الرميي. 

(.1YY/A)شا أيي ابن مفذ )٢( الفتاوى مجموع )١( 
السلسلأفي الألماني، وحسنه ( ٢٢٢٤)رنم ( O'X/i)الفتن المرمدي، جامع )٣( 

)0إ\-س.العب 



|أزآةة"ؤوالخطبة الخطيب فقه في الشامل 

ارحدثواهد: علي حديث على معلقا حجر ابن الحافظ ومال 
كرهرروممن ت ٠٠ورسوله؟!افئ يكدب أن أتحبون يعرفون، بما الناس 

الخروجظاهرها التي الأحاديث في أحمد بعض! دون ببعض التحديث 
،.١١لطانااالعلى 

بعضفي الإمام غث له ظهر لمن ررينغي ■^: ٤٤الثوكأني ومال 
بلالأشهاد، رووس على عليه القناعة يظهر ولا ناصحه، أل المسائل 

ولاالئميحة، له وسدل به ؤيخلو بيلْ يأحد أنه الحديثI فى ورد كما 
اىندل<اكلاناهاالآ،.

ررالسنة٠٠في عاصم أبي ابن رواه ما إلى الثوكاني يثير ئلت،؛ 
أمر،غي لدى-لطان ينصح أن أراد امن مال: أنه الني. إلى مرفوعا 

كانؤإلأ فداك، منه نيل فإن يه، فيخلو بيده ليآحد ولكن علانية، ييده فلا 
^^.4iعليه الذي أدى ند 

ررممعناقال. الأعمس، عن لم ومالبخاري رواه ما ٠ ؤيدل 
أندون ما كلمته ند قال: هذا؟ تكلم ألا لأسامة: قيل قال: وائل أبا 

يكونأن بعد - لرحل أفول بالذي أنا وما يفتحه، من أول أكون باتا أفتح 
ررألألمسلم: لمقل وفي الحديث،،  ٠١.. . حير. أيّتنا _: رحلين على أميرا 

فتكلمه٠٠عتمان على تدخل 

يكلمأن أسامة من أرادوا المء.اوبا: قال حجر: ابن الحاففل تال 
عقبة؛بن الوليد شأن في عليه يخث وممن خاصته، من وكان عثمان، 

الادى)ا/يى'ا(.نتح انظر: )١( 
سكاني)؛/آهْ(.الخيار الميل انفر: )٢( 
(.٠٢٢)r/ َ أبي لأبن المة )٣( 
(،٧٠٩٨)رقم ( ١٧)والخن (، ٣٢٦٧)رنم ( ١٠)باب، اسق، بدء البخاري، صحح )٤( 

(.٢٩٨٩)رنم ( ٢٢٩٠)(/ ملم صحح 



والخطبةالخطيب فقه فى الشامل ا|ثهقإا::

ولكنلأمه، لعثمان أحا ولكن أمره، وسهر نبيذ ريح عليه ظهر لكن لأنه 
الإنكارباب أي بابا، أفتح أن دون سرا لكمته فد ت أسامة قال ف .

يداهنلا أنه عزفهم ثم الكلمة، تفترق أن حشية علانية؛ الأئمة على 
اه.. . . حهدْ الر في له ينصح بل أميرا، لكن ولو أحدا 

المجاهرةباب يفتح لا أنه أسامة ٠امراد عياض؛ القاصي وتال 
ؤينصحهبه يتلطف بل ذلك، عاقة من يخشى لما الإمام؛ على بالكير 

اه.باشول«لأ،.أحدر فدلك ّثا، 
المداهنة،باب من ليس علانية الإنكار بعدم الأمر وهدا ت قلته 

فيالأمراء مداهنة ذم فيه الحاففلت قال خمد المداراة، باب من هو ؤإنما 
ألات المداراة وصابط . . بالباطل. لكلمتملق حلاقه يهلن ما ؤإظهار الحق 
القبيحتزيين فيها يكون أن المذمومة والمداهنة الدين، في قدح فيها يكون 

اه..ذللث، ونحو الباطل وتصويِ، 

معهم،والأدب الأمراء تعغليم الحدين، وفي -ت أيقنا - ونال 
وحسنبلطفح حيرهم ؤيأحذوا ليكموا فيهم؛ الماس يقول ما وتبليغهم 

اه..للغير أذية غير من المقصود سغ بحيث تائية، 
الناسررأحق هال؛ الشربة بن أبوب همن المر همجي ابن ونقل 

بالعلماءاستخف فمن والسالهلان، والإحوان، العلماء، I ثلاثة بالإحلال 
بالسلطاناستخف، ومن مروءته، أفسد بالإحوان امتخفج ومن دسه، أفسال 
اهبآحدا. ؤ تخفيلا والعاقل دنياه، أممد 

تمودية الالديار مفتي إبراهيم بن محمد الشيخ العلامة وتال 
المافعةالمتيجة فيها ؤ تعرفحالمة وبنية بالسر، والمأمور الأمير ارونصيحة 

انظر)١( 
انظر)٣( 
ان>)٥( 

ابق.اياسر انظر: )٢( )؛؛/أده(. الباري نح 
•المابق المصدر انظرت )٤( . المابق المصدر 

(.١٤٦/١)وفضله العلم بيان حامع 



أأآةي~أ|والخطبة الخطيب فقه في الشامل 
دت==•؛،

نيةلعلا ا وفي النصيحة، بواجب تمم السر في بل ٠ ٠ . لملمين وا للأسملأم 
وأنهالها، والطاعة والسمع الإمارة حق من اض أوجب يما وصرح أظهر 

يظهرولا المسلمين، من وأعرامحى دماء وفللم أموال لجباية تأت لم 
الأميرعلى عتثك - بالباطل المتفللمين محسما ولا _ الرعية عند عاليك 

افثيءلأا،.الرعية نافع غير ذلك لأن إياه؛ وانتقادك 
ررليس• يار بن اف مد بن العرير تمد العلامة مسخنا مماح^ ومحال 

ذلكلأن المنابر؛ على ذلك وذكر الولاة بعيوب التشهين السالف منهج من 
إلىويْض المعروف، في والطاعن المع وعدم الموصى، إلى يفضى 

الملفعند التبعة الطريفة ولكن ينفع، ولا يضر الذي فير الخوض، 
يالعلماءالاتصال أو إليه، والكتابة الملطان، وبين، بينهم فيما المصبحة 

ذكردون من، النكر ؤإنكار الخير، إلم، يوجه حتى، به يتصلون الذين 
فحله،من ذكر دون من، الربا ؤيذكر الخمر وينكر الزنك، فينكر الماع}،، 

اليفعلها، فلأثا أن ذكر غير من منها والمحدير العاصي، إنكار ويكفي، 
ولأغيرحاكم«لآ،.اه.حاكم 

وأنهالأمر، هذا معرفة أهمية تتضح ذكره مضير ما وبحاصل ت للت، 
المسالةأصل يراعوا وأن الخطباء، جمح إليه يتنبه أن ينبض، عظيم باب 

كمغأحرى مفسدة إلمح، يزدي شي،ء إلم، حهلبته في، يتعرض وألا ذلك،، فهم، 
يتخذونممن، الأمير أو الملطان يكون فقد إمامة من، فصل أو حهلا؛ة من، 

هذامن، المامؤ، ؤيحرم ية الخففتحصل الأمور هذه مثل، في، مريعا قرارا 
قاصيرالالوطي، صعيد بنر بالمدر مثلا لذلك، وأرب ذاك، أو الخطيب، 

الزهراءجامع في، الماصر يالخليفة مرة حطب، فقد المفوه، وحطيبها قرطبة 

يسير.يتصرف )'آا/'آحأ( إبراهيم بن محمد الشيخ فتاوى انظرت )١( 
بعنوانهي التي الرصالة آخر إلى أصيفت باز، بن المرير عبد الشثخ لمماحة فتوى هي )٢( 

(.TU»_)والرمة الراعي حقوق 



والخطبةايحطيب فقه في نشاض ا ———٢٢ ٦١
رث__^عق

ؤيتتيدون. ثتثلأ »ابث بيع يمد ؤائسوذا فيها وأدحل حطبته في واستغرق 
- ١٢٨ار_راء: لالثّر.ه جمايج؛ بمثثتر بكثتر نإدا قنيوط تئلإ متظغ 

،،الماصرل حفر إذا مطرق بن أحمد الزهراء لخطاية الناصر فتخير [ ١٣٠
المعان.وافه 

بهما!الإشارة أو الخطبة حال يديه الخطيب تحريك —  ٧١
اليدينتحريك على - منهم المرتجل سما لا - الخطاء يعص اعتاد 

هذااشتل. وربما رة، وبيمنة بهما ويثير الخعلبة، حال إحداهما أو 
الانفعال.عني. التحريك 

فيالتكلم أثناء للخطيب وتحريكهما اليدين رفع مغ على دئ وقد 
فيلم مأحرحه ما فقعل! السبابة برفع إلا يكون لا وأنه الخطبة، 
راقناالخبر على مروان بن بثر رأى أنه رويبة، بن عمارة عن صحيحه 

علىيزيد ما ه افه رسول رأيت لقل. اليدين؛ هاتين اطه فبح فقال! يلويه، 
المسبحةياصحه وأشار هكل.ا، بيدْ يقول أن 

رفعمنع على يا.ل أنه الحديث! هد.ا من الهليبي العلامة فهم وقد 
عتلهيعني! يديه*، *راقنا إ نوله قال! فقد الخطبة؛ في التكلم عند البدين 

بأصبعه*أشار توله! له ؤيثهد . حمواإذا الوعاقل دأب هو كما التكلم 
بأصبعهالخهلبة في التكلم عند يثير أي• )يقول(؛ قوله؛ . ١الخثحة«. 

.اه.الاستماع على ؤينبههم الماس يخاطب 
فقال!لذلك، بوب ائي النأن ! هذاالهليبي فهم يؤيد ومما قالت،! 

،١الخ3لبةأ في الإشارة باب 

(.)[■)/UWاولأ» أعلام سر انظر: )١( 
(.٨٧٤)رنم >آ/ها<ه< لم مصحح انظر: )٢( 
(.٢٣٠اوفاتح)"ا/.رقاة انظر: )٣( 
(.١٤١٣)رقم حديث المار محس انظرت )٤( 

(.٨٧٤)رقم )\/ه{<0( نلم صحح 
(.٢٣٠)م المفاتح رياة 
(.١٤١٣)ر؛ام حديث المار محس 



أآ——rfليهئية وا لفطسا ا فقه في نشامحل ا

سدْاايشير يخطب راالر"جل • فقال باتا، شيبة أبي ابن وبوب 
®أرادت نال فقد المعسود٠٠؛ راعون صاحب ار مهذا مثل وعلى 

الكب.،دأب *ن لتس السامعين لتخاطب كلتيهما اليدين رفع أن الراوي 
اه.الساةاالآ،.بأصبعه الني. ينثر إنما بل 

جسدهيسكن أن أحببت عصا على يعتمد لم ؤإن ٠ الشافعي ومحال 
موصعهمافي ^٠٠١ أن ؤإما اليرى، على اليمنى يضع بأن إما ؤيديه، 

اير.ساكت؛نص.
علىالاعتماد استحب أن يعد فى ندامة ابن وتحدث 

أعونذلك ولأن قائلا: ذلك على الدليل وذكر عما، أو ، سفأو قوس 
علىيمينه يفع أن إما أطرافه، يسمحن أل تحب، فييفعل، لم فان له، 

اه.،.جنبيه١ إلى ساكنتين يرسلهما أو شماله، 
قاليم،: الأو العصا ذكر بعد ني النووي وقال 

المنبر.حرفإ على يضعها بأن الأحرى يده يشغل أن ؤيتحبح أصحابنا: 
علىاليمنى يفع بأن يديه مغن ونحوه عصا أو ميما يجد لم فإن : نالوا

منهما،بواحدة يعبثا ولا يحركهما، ولا . يرسلهماأو رى الي
اه.،.من والمح الخشؤع والمقمود: 
حالالميف أو العصا اتخاذ من الحكمة عن الشوكاني ونال 

وقيل:العب.ثا، عن الاشتغال ذلل؛، في والحكمة تبل: نمه: ما الخلة 
اه.أر؛ءللأجأشسبرنه 

انظر)١( 
انظر)٣( 
انظر)٠( 

(.)م٩١٣المرد عون انظر: )٢( )'ا/هأ(. ثب ر ابن سف 
.الغيانظر: )٤( الأم)ا/تما'\ا(. 

(.roU)؛/الجموع 
هّو. ١٠٠تدرى لا تمعه الثيء عند رثيته رياطه ونيل: ٠ < ٣١٥١١ونيل• النمس، الجأش• ، ٦١

لراميإنه يقال: النّرع. - عنا امطرب إذا القاو_، رواع النفي: جاش اللسث،: نال 
)جأش(.مادة العرب، لسان الجأش. لرابمل إنه نيل• بت، فإذا الجاش، 

ولالأوطار)م/ه-م(.انظر:)؟(



«الخطدةالخط فقه لد. الشاما، ^؛-ءء 

=\ص1====^=س=س=ت==ك==ت
بنالعزيز عيد العلامة شيخنا قال ئه الثوكاني ذكر ما وبمثل تلت! 

الحصااتخاذ عن الكلام عفو ذلك ذكر تقدم كما باز، بن اف، عبد 
للخهلمإ.

حال،يديه رسر للإمام *ؤيكره ظه! تيمية ابن الإسلام شيخ وهال، 
إنما. الض لأن لأصحابنا؛ الوجهين أصح وهو الخطبة، في الدعاء 

نيامتلما يديه قرقر قاء، الامحتفي وأما دعا، إذا بأصعيه يثير كان 
اه..المنبر® على 

حطبتهفي السبابة ؛{صبمله يشير . وكان ! ^ iSvالقيم ابن وهال، 
افر..ودءاJهل٢، تعالى اض ذكر عند 

من*ليس • نصه ما العثيمين صالح بن محمد العلامة شيخنا وتال، 
.*ذللث،. يفعلون أنهم بلغني الخطاء بعض كان ؤإن يديه، يحرك أن السنة 

أنكرولهذا التعبد؛ فيها المعيي، فان الجمعة، حعلبة ررأما قال(! أن إلى 
الأصلأن معر الدعاء، في يديه رفع حيث، مروان، بن بثر على الصحابة 

اه..، .٠٠١٣النبي عن حاء ما إلا فيها يشرع فلا اليدين، رفع الدعاء في 
الوأنه الحركة، عدم اليدين في الأصل أن مبق! مما يتضح قلت،! 

التالية!الأمور في إلا إحداهما يشغل أو يشغلهما 
.محابمامث كما ، بالسبابة يشير أن — ١ 
اليدين،؛إحدتم، - ميتها بالهول، على — العصا الث، يمأن - ٢ 

المنبربحرفإ لثا يمأو مرتجل، غير كان إن الورقة بالأحرى لن، ويم
إليهفارجع للخهليي،، العصا اتخاذ مبحث في م كما 

(.iYA)؛/الماد زاد انظر: )٢( ص)>ا/(. الاخيارات انظر: )١( 

)ب(.مائة: )ا/آ'هأ(، العرب لسان انفلر: المصلين. 
ص)«اا(.رْ( 



أأ~م؟؟~أ|والخطبة _ I_JIفقه في الشامل 

كانكما ما، شيء عن بيديه يمثل أن الخطيب أراد إذا - ٣ 
فيكما خفه، في والوسطى السبابة بض فرن بما يفعل البي. 
أناثعنتؤ ؤيئول; . . ). ت وفيه صحيحه، في لم مرواه الذي الحدث 
الحديث،. . والوسطى. السبابة إصبعيه بين ؤمرن كهاتين( رالساءة 

ت،بننسب، عن الشيخان رواه الذي الأحر الحديث، في كما أو 
إلهلا يقول: فزعا يوما عليها لحل اض. رسول *أن ت ه جحش 

يأجوج، ٢٢من؛^اليوم أتح اقترب، ئد شث من للعرب ويل اف، إلا 
الحدبث، ١٠.. . تليهاوالتي الإبهام بأصننيه وحلق مده. مثل ومأحؤج 

سعدض مهل حديث، من البخاري رواه الذي الحديثح في كما أو 
هكذا،.الس في الميم وكانل رأط فال: ه السمي أن ه الماعدي 

والومهلىالمثابة بأصبعنه وقال 
له- اليتيم رركافل ؛لفغلت غهنعهريرة أبي حديثا من لم موأخرجه 

الخة((رْ،.م كهاتين وهو أط . كٍرْ أو 
خهئمموسى أبي عن الشيخان رواه الذي الأحر الحديث، في كما أو 

وثبمحبعصا* بعضن يشد كالميان للمؤمن المؤبن ءإن قال: . الحم، عن 
البخاري.لمقل وهاJا ،، اصا؛عهل 

قل-كهاتين* والماعة أنا اا؛عئ.تن، حدث: إن قائل: يقول قد قالتؤ: 
فإنهان،، مفالتي الأخرى الأحايين، بخلاف، الجمعة، خهلبة فى ورد 

سفعله ونأخذ؛الناي المص على نقتمر لا فلماذا خعلبة، غير فى كاث 
غيره؟.بخلاف الخطبة في 

(.٨٦٧)رنم ( ٥٩٢)Y/ ملم صحيح )١( 
'\(.U/\r)اناري نح القرنن. ذو طْ الذي \وو \إو'ي: )٢( 
(.٢٨٨رقم)•( XY-U/i)لم مصمح (، ٣٣٤٦)حديث الأنياء الخارى، صحح )٣( 
(.٥٣•رنم)٤ الخللاق مماب البخاري، صحح )٤( 
(.٢٩٨٣رنم)( ٢٢٨٧/٤ملم)صحح )٥( 
(.٤٨١رقم))٨٨(، باب الصلاة، مماب البخاري، صحيح )٦( 



والخطبةالخطيب فقه في الشامل أأ~إ~؟؟~أأ 

إذاإحداهمأ أو ياليدين بالأرترا0 بأس لا ت يقال أن نالجواب 
يالإشارةإلا يتضح لا الذي النيء بيان جهة من ذلك إلى الخهليب احتاج 

خارجكان ؤإن قهو وغيره، زينب حديث وأما الأول، الحديث في كما 
هوفإنما . المي فعل كما بيده وأشار رواه إذا الخد_ا أن إلا الخلية، 

حرجفلا الرواية، من جزءا الإشارة هذه وتكون رواية، يروى الحقيقة في 
للخطيب،ينبغي لا التي الحركايت، من هذا مثل يعد ولا ذللئ،، في حينئذ 

تعالى.اش عن،- والعلم الخلية. حال إحل.اهما أو بيديه يفعلها أن 

ني\ث.'

بمخمرةيشير كان . البي أن ورد• لقد قائل■ يقول ند الأولي• 
.كالعصا عاليه يتوكأ شيء والمخمرة حعلثإ. إذا 

عنالزبير بن اممه عيد حل.ين، من البزار رواه الحدسثج أن ت فالحواب، 

امسأا،بهذا إلا عنه له ولا الزبير، ابن عن إلا نس لا وقال: 
وفيهلهيعة، ابن وفه الزار، رواه الزوائد! مجمع في الهيثمي ونال 

٢٣.،
عنشعثة عن _ نده ب_ مصنفه فى شيبة أبى ابن أورد الثانية: 

كانقال: المعمان؟ يخطب، كان ؤ كيفله: قلت قال: حرب، بن سماك 
فيه.على يده صم حطٍؤ إذا قيس بن الضحاك وكان قال: بيده. يلمع 

يثيرأن الجمعة يوم الإمام إذن فال! مجاهد، عن - أيقا - وروى 
بيده.

وهوالإمام يستأذنون كانوا قال: سيرين، ابن عن - أيثا - وروى 

(.٦٣٩)رنم البزار زواثو ص الأمتار كثف ١^: )١( 
.ج»عالزوامم)آ/'اااا(.)٢( 



والق^د^تالحطيب فث^ فى لتاهل ١
JI ٢٦٥ا !؛

فهوأنفه على يدم وصع من ت قال ذلك وكثر نياد كان فلما المنبر، على 
إذنهلا،.اه.

تقال الثمالي، الحاريثح بن غضيم، عن أحمد الإمام روى ت الثالثة 
أجمعناقد إنا أسماء، أبا يا ت فقال مروان، بن المالاائ، عبد إلئ ؛عث، 

يومالمنابر على الأيدي رفع قالث هما؟ وما قال! أمرين، على الناس 
بدعتكمأمثل إنهما أما فقالت والمر، الصبح بعد والقصص الجمعة، 

.المبى لأن قال؛ لم؟ ت قال منهما، شيء إلى مجيثلئ، ولت، عندي، 
حٍئث ضسلثؤ ثة، المن مثالها رم إلا بدعه، توم أحدمحث، اما ت قال 
.يدءة«لأ، إحداث من 

صعقهإلى وأثار المندري، الحديث، هدا ذكر 

بنالله عبد بن بكر أبو وفيه والبزار. أحمد رواه الهيثمي: وقال 
•منكر ومحو مريم، أبي 

وتئسالثؤالمجد في الأصابع تثسائ، عن النهي بين الجهع -  ٧٢
للتمشل;يديه الخيّب، 

معنامز كما يديه تحريلث، إلى حهلبته في الخيب، يحتاج قد 
سالصحيحين في كما بالمي. اقتداء أصابعه؛ بين يثبلث، ففد محابما، 
يشدكالينيان للمؤمن المؤمن ءإن قال؛ ه الض عن موسى أبي حديث 

أصابعهبين . وثبالث، بعصا، يعضه 

فيالأصابع سث؛لنح عن النهي س جاء ما هذا على يشكل ند ولكن 
تقال الخيري، سعيد لأبي مولى عن أحمد ند مفي كما الجد، 

)٢(أبي ابن .مش انظر: )١( 
(.٤٤٧)؛/الزوائد سبمع )٤( (. ٦٤)؛/ واكرس، المغس، امملر: )٣( 
(.٤٨١)رقم )٨٨( باب الصلاة، الخاري، صحح )٥( 



والخطبةالخطيب فقه فى الشا»ول —ءأ أن

لحلناإذ ه اش رسول مع وهر ئهع الغيري سعيد أبي مع أنا بينما ٠٠
أصابعهثف ممحتبيا جد المومهل في حالن رحل فإذا المجد، 

لإشارةالرجل يمطن فلم .، اممه رسول إليه فأثار بعض، في بعضها 
كانءإذا فقال؛ معيد، أبى إلى . اف رسول فالتمت، .، اف رسول 

أحدكمؤإن الشيطان، من الشبيلث، فإن نمكن؛ فلا المسجد في أحدكم 
Iالهيثمي قال ،، منهءأ يخمج حش المسجد في دام ما صلاة في يزال لا 

اه..حسن وإسناد0 أحمد رواه 
يقول؛. الله رسول سمعت، قال؛ .٥، عجرة بن يبج وعن 

فإنهيديه؛ بين يشبكن فلا الصلاة، إلى عامدا حؤج ثم أحدكم، توضأ إذا ١١
حبانوابن والترمذي داود وأبو أحمد رواه صلاة*. في 

؛وحو، من الإيكال محيا عن فالجواب، 

الأول؛الوحه 
؛علالثابن قال فقد ضعيفة. هي بل تصح، لا النهؤب أحاديث، أن 

.اه.ثابتة غير طرق من نية وممراسيل هي 
صعيمإإسناده في سعيد؛ أبي حديثا عن حجر ابن الحافظ وقال 
صعقه، احتلافإسناده في عجره؛ بن كمإ حا.يثؤ عن وقال ومجهول. 

اه'*بسبيه مف^اهم 

١^^الوحه 
للتحريمالتثبيلث، عن الهي أحاديث، ظاهر أن من الشركاني ذكره ما 

اه..^٦، ٠٧١ذي حديثؤ لولا 

اترواىو)أ/•؛؛(.مجمع انظر: )٢(  AIT/T)اظر:سدأحماو )١( 
)Y/الذي جامح (، ٥٦٢)رقم ( ٣٨•)١/ داود ابي ض (، ٢٤٤)؛/أحمد مد )٣( 

(.٢٠٣٤)رنم Y(Y/Y ))جان ابن صحح (، ٣٨٦)رنم ( ٢٢٨
الأبق.انمدر انظر: )٠( انظر:دحابرى)أ/؛1؛(. )٤( 
(.٣٣٥الأوطار)؟/نل انظر: )٦( 



والخطبةالخطس فقه في الشامل 

هريرةأبى، عن لم ومالخاري رواه اليدين ذي وحديث ت نلت 
بتافصلى العناء، صلاتي إحدى ه الثه رمول، بنا صلى  ٠١هال،! )جهته، 

كأنهعليها فاتكا المجد، في معروصة خشبة إلى فقام ملم، ثم ركعتين 
٠٠أصابعه• سن ١لري، ا ولا«0 ووصع ، عغبمبان  ٠

الحديث،١

أي- جوازم على داذ هريرة أبى حديث، حجرت ابن الحافظ هال، 
المجدرى.اير.التشبيك-ش 

عاليهأنه اليدين ذى حبر في لمتإ وقد إ تيمية ابن المجد وقال، 
التحريم،عدم يفيد وذللئ، الجد، في أصابعه شبالثه واللام الصلاة 

اه.نادرارم.ثعله لكونه الكراهة؛ يمنع ولا 
الثالث:الوحه 

وجهعلى فعله هو عنه المنهي إذ تعارفي؛ الأحاديث بين ليس أنه 
محيالمعتى وتصوير اكشل منه الممصود إنما الحديث في والذي انمث، 

ونعإنما تشبيكه بأن اليدين ذي حديث عن ؤيجاب ٠ الحس بصورة النفس 
واممهالصلاة؛؛،. من الخصرف، حكم في فهو فلته، في الصلاة انقضاء بحد 

أعلم.

الخطة:في القرأنية التز حكم .  ٧٣
فيالجمعة يوم حعلمإ ٌماع عند كثيرا انتباهي يلفت، أمر هناك 

فياستشهادهم عند الخطباء بعض يفعله ما وهو: ألا متفرقة، أماكن 
آيتينكانت، ولو وترتلها بها باكغني يقومون حيث الآيادت، ببعض حطهم 

رقم٤(  ٠٣لإ\/لم مصحيح ( ٤٨٢رنم)باب،)٨٨( الصلاة، ال-خارؤا، صحيح )١( 

(.TTofy)الأوطار نل انظر: )٣( )X/*؛؛؛(. ^ ٧١ضح انظر: )٢( 
نلالأوطار)أأ/ا-امأ(.انرى)آ/إإ؛(، ف،انظر: )٤( 



1ح :|ا 1٢٦٨ 
والخطبةالخطيب فقه في الشامل 

هناالزال ونض بها، ؤيتش إلا باية بمث يكاد لا بعضهم إن بل فأنل، 
لا؟أو الصحابة فعل أو . الني سنة من أصل الفعل لهذا هل هوت 

منهذا على يدل ما - القاصر بحثي حب - أحل لم أنني والواير 
كثيرةأحاديث وحدت إنني بل الصحابة، محل من ولا . المبى منة 

أنهعلى يدل ما فيها يأت ولم القرآن، من بآية . الني فيها يتنهد 
بنافه عبد عن صحيحيهما في الشيخين عند جاء كما ، بها يتغنى كان 

ثلوهايثهُ 'دؤ؛^;٢ :١^١ نزلت  lUنال: ه، عود م
يلسلم أينا ت ومالوا . افه رسول أصحاب على ذللث، ثى [ ٨٢]الأنمام: 

قولإلى سمع ألا بذاك، ليس ءإنه اش رسول فقال إ بظالم؟ إيمائه 
'آاا«لا،.لس: ئلاه ظن آيبمف إى 1س قه لا س لضان: 

النبي.أن فيه يذكر لم أنه الحديث هذا في نرى فأنت قالت: 
ولوالسنة، في كثير هذا ومثل كذللئ،. حول مابن ولا الأية تغنى؛هذه 

.إلنالنقل فعله. 
مننيئا يقرأ كان أنه على تدل أحاديث، حاءيت، مد إنه بل 

تعالى؛اف مول المنبر على مرأ أنه. ت، ثبفقد حظبته، في القرآن 
.٩٧ل\لإتمف: س ؤنقذ\ 

ؤم،هسورة المنر على وهو قرأ أنه عته وثنت 
معنامث كما المنبر، على سورة مرأ أنه . عنه ثبت ومد 

الخصوصبهذا مستقل ْمحث، فى ساما 

(.١٢٤)برنم لم مصحح (، ٤٧١)٦^برنم الخاوي صحح انظر؛ )١( 
كتابملم، ودوام )عه'ُا(، رقم حديث، الخالق، بدء كتاب البخاري، رواء )٢( 

(,)١^١٨رقم حديث الجمعة، 
(،١٤٥٥)رنم )أ/أه'ا( خزب وابن (، ١٤١٠)رقم ابرداود)أ/؛أا( رواْ )٣( 

)ا/؛خأ(.والحاكم 
ص)ا-آأ(.)٤( 



والخطبةالخطيب فقه في الشامل 
ثلاثئئ1أ

ساض أن يذكردا لم الأحاديث هذه رووا من كل فإن ذلك، ومع 
الفانها محورة عدا ما المنبر، على قرأها التي الايات بتلك تغنى 

وجهعلى بها يأت لم لأنه نفلرى؛ قي الة المهذه صمن تدخل 
أنيحتمل هدا ومثل متملة، كاملة قراءة قرأها ؤإنما الاستشهاد، 

•بها وتش رئلها قد ه يكون 
مقنعةنتيجة إلى للوصول جاهدا أبحث، زلت لا فإنّمحب ذللثج، ومع 

صعوبةأن إلا بدعة، الخف في هذا فعل أن من البعض يذكره ما تؤكد 
حلاف،هذا إن أقول: ولكنني البحث،، هذا عن أنقاصر تجعلني التديع 

أوالخطبة أثناء في كانت، سواء بالاستقراء؛ منه المعروفة ه النثي ٌنة 
علىيدل ما - التتبع بعد - أعلم ولا ه، للمحابة حديثه أثناء في 

واللمالاستشهاد. في الأيتين أو الواحدة بالأية يتغنى كان أنه. 
تعالى.الله عند 

قشبه.'

رتلاهألعرءا0 • بقوله . بيه أمر اف إن نائل• يقول ند 
نحوهما؟أو آيتض من بأكثر ذللئ، يقيد ولم ٤؛! ل•١ل٠زمل• 

تأقول فانا والتغني، الترتيل بين فرق هنالث ت يقال أن الجواب،• 
لأنيتغنى؛ لا لكنه يرتل، أن آيتين أو بآية استشهد إذا للخيج، بأس لا 

القراءةترتيل • ٠رالنهايةاا في قال كما الترتيل أن وهو بينهما، فرقا هناك 
والحركاتأا،.اه.الحروف، ربيين والتمهل فيها التأني 

.النبي أن الصحيحين فى عليه يدل ما جاء فقل• التغني، وأما 
به«رى.يجهر بالقرآن ينش لشؤ كأدنه لشيء الهُ أذن ءما قال: 

ملمصحيح (، ٠٠٢٣)رنم ( ١٩) c-'Lالقرآن، فقائل البخاري، صحح اظرت  ٢٢١
ل.واممفل (، ٧٩٢)رنم )ا/هثه( 



والخطبةالذْلس فقه في الشامل آ————٢٢ 

ا.اه.وترقيقهار القراءة حين معناه! ؛ ؛JI ،^Lتال 
٤[؛لاو>مل: رتلا4 ألئوءاذ 4ورش ت تعالى قوله عن كثير ابن وقال 

امأْءرنمئللأ،.افأي:
شبه بأس لا الترتل وأن والترتيل، التغني محن المرق يتضح وبهذا 

ه.فمله من عاليه يدل ما على أقف لم فإش التغني، بخلاف الخف 
أعلم.واه 

ف\ثة;

فيالخطباء وبعض الوعاظ، أحدثه مما نيد! أبو بكر )لنسخ قال 
فيصوته لنسق القرآن من الأيات تلاوة عند الموت مغايرة عمرنا! 

أووعظه 

تجدهولا المتبوعين، الأئمة ولا المالقين، عن نف J^Jلم وهدا 
الالسامعين من وكثير يتناكبونه، يل عمرنا، في العالماء أحلأء لدى 

عبرةلا أنه كما منها، بالفاسد عبرة ولا محتلمة، والأمزجة يرتفونه. 
أعلمواف وسلفها، الأمة هده صدر لطريقه يالمخالف، 

علىالخفة في الألفاظ ببعض الخعلباء من كنجر التزام -  ٧٤
Iالديمومة 

متفقينيجدهم ليكاد اليوم لمين المحطباء من لكثير المتتبع إن 
هدهيتركوا أن وتإإ الديمومة، على الخطب، ني الألفاظ بعض التزام على 

صلبٌن يعد الألفاظ هده مثل أن العامة من كثير ظن ربما بل العادة، 
سيحصلأنه أو إيرادها، دون من ناقصة تكون الخعلبة أن أو الخهلثة، 

الخعلباءمداومة لكثرة إلا ذاك وما تركت،؛ إذا العامة بعض من النكير 
ذللث،!نمن الأمور، بعض المثال سيل على وأذكر عليها• 

اظر:هسراينهمم/'هأ(.)٢( (. ٣٠١)م الهاة انظر: )١( 
اظر:سحانمءاءصر«آم(.)٣( 



-آةآ~أ| أأ~والخطبة الخطيب فقه في الشامل 

يستعيدالأية بهذه يختم أن ونل بآية، الأولى الخطبة آحر ختتام ا- 
منغيرها إيراد في باض يستعيذ لا إنه حين في الرحم، الشيطان من باق 

الايات!

هذافولي أفول ت بعضهم بقول الخطبة حتم على لمواخلبة ا- 
إلاكتبهم، في يذكرها العلم أهل يحض كان ؤإن • إلخ • • اش• وأستغفر 

يختمأن وستص_، البغويت قاله ما ذلك، فمن ذكروه، ما على دليل لا أنه 
النووينال، ذلك وبمثل ولكم• لي اف أستغفر بقوله• خطبته 

النكبعلى بالصلاة الأمر في الديمومة سيل على بعضهم ول ق- 
محلجعل أو الثانية. الخعلثة آخر في إلح • • اف• رحمكم وصلوا هذا 

دائما.الموضع هذا في . النم، علمح، الصلاة 
الله،عباد ت الديمومة سبيل على الثانية الخطة آخر في بعفبم ول ق- 
إلخ.. . يندكم. نعمه على واشكروه يل.كركم، العفليم اه اذكروا 

خعلثاءمن كثير عليه يتفق ما منها كثيرة، أخرى ألفاظ وهناللثج 
فيوعادتهم عرفهم بحسب معينة أذْلار خطاء عليه اتفق ما ومنها العالم، 

الخطي،.هازه 

بعضعد وفو الخعلثاء، من كثير لدى تختفي أن نل الألفاظ وهذه 
مثلفي التبديع إطلاق أستثقل كنت، ؤإن البيع، من ذللئ، التزام العلم أهل 

الماسيقلن لملأ هذا؛ مثل في ينهمع أن للخْلمب، ينبغي الذي أن غير هذ•ا، 
علىيجب، فد الحقيقة لموصح الشيء ترك إن بل الواجب،؛ من هذا أن 

منالماص بعض ظن إذا أحياثا المنة ترك لو بل به، يقتدي الن«ى المسلم 
قالفقد مستحثا، يكون المرك هذا فان واجبة، أنها عليها المواظبة خلال 

قراءهعلى المواظثة أن العامة ظن إذا اءفإنه >آقةلإ تيمية ابن الإسلام شيخ 

المبموع)؛/بمهم.)أ/ما؛مآ(، اكهند_،انظر: 



[yvyI والخطبةالخطيب فقم في الشامل "؛

تركهاتحب يفإنه الواجب؛ من الجمعة فجر فى والإنسان جدة ال
uvi اه.١١اللبس((لإزالة ؛.،

كرهمذ كره ١رولهدا —ث أيصا — هذا مثل قي ئه القيم ابن قال وقاد 
سورة]يعنى الجمعة، فجر فى السورة هده قراءة على المداومة الأئمة مذ 

اه.،.((١ الجاهلين لتوهم دفعا الجدة[؛ 
يوجبشيء اروكل • العثيمين صالح بن محمد العلامة شيخنا وهال، 

اه..تجنيه(( ينبغي فاته الواغ، حقيقة خلاف منه الناس يفهم أن 

الثانية;الخلة ش واحدْ صورة التزام -  ٧٠
فيواحدة صورة التزامهم - الله وققهم - الخهلباء بعض عادة جرت 

وجهين;من وذلك الثانية، الخمحلبة 

شبهعلى جدا قصيرة الثانية الخطبة يجعلون أنهم الأول،; الوحه 
الديمومة.

الأولى،عن منفصله -كون تكاد الثانية الخلية أن الثاني; الوجه 
النعت،(!)حهلبة ويسمونها يتغير، لا معين وصع عليها يغلب بحيث 

عنواصح أثر ولا شرعي أصل لهما يعرف، لا الوجهان وهذان 
هوالصورة بهذه يفعل ما أن المستمعين من كثير يقلن قد بل السالم،، 

لهذهيتنبه أن ثج; للخهليينبغي قاليي ذللث،. حلاف، والواقع ثة، ال
وتارةالأولى، للخلبة مكملة تارة فيجعالها الأمر، في وينؤع المسألة، 

بأسلا كل'هدا آخر. بموضؤع وتارة منها، أنقتس وتارة لها، مساؤية 
منالناس عامة يفهم واحدة طريقة التزام هو يخشى الذي ؤإنما يه، 

الخلهل.غاية فى وهذا لها. ، مخالفعداها وما السنة، هى أنها خلالها 

(.TV)؛/؛،الماد زاد انفلر: )٢( (. ٢٠٦/٢٤)الخاوي مجموع انظر: )١( 
اسم)ه/يح(.الترح انظر: )٣( 



أأ~مجآ~أوواثخْلبة الخطيب فقه في الشامل 

اضمحي والعلم البدع. من الالتزام هذا العلم أهل بعض عد ومحا 
تعالى,

v*v  — الخهب قي ورّوله افه ضمير بين الشريكI
تعالىافه عن الخهليب يقول أن هنات بالتشريك المراد 

يغضبهما^،®من أو يطعهما1ا، ®ومن أو يمصهما؛ا، ®ومن .ت ورسوله 
.وهكذا 

فقدحملته.، في ذلك ومحؤع على يدل ما . البي عن ورد ومحي 
تشهدإذا كان ه النبي أن تجهم حول مابن حديث من داود أبو روى 
رشد،فقد ورمحوك كار افه لهي من ونستغفره، نتعينه ش، ®الحمد محال! 
وقد،، ل شيئا،٠ تعار افه يضر ولا ه، نفإلا يضر لا فإنه يعصهما، ومن 

مسلملأ،.شرح في النووي الحديث هدا إسناد صحح 
بينالتشريلث، جواز الحديث هن.ا من الحلم أهل بعض أحذ وقد 

أيصالومهللئا الخهلبة، أثناء ورسوله تعار افه صمير 

.أنه ه أنس حديث من الصحيحين في سن، ما ت ذللئ، محيوكد 
سواهما،المما إله آحث، ورسوله الئه يكون ُأن ت حديث، في قال 

منادياأمر حيث الأهلية، الحمر لحوم تحريم في محه ن، نبوما 
الأهاJها١أالحمر لحوم عن يئهيانكم ورسوله اش ُإن ينادي• 

ماعليه أوردوا حسثا العلم، أهل يعفى على الأمر هذا أشكل وقد 

)^•ا(.رنم )ا/هه1( داود آبي من اظر: ١( 

(.٤٣)رقم )ا/ا"ا"( لم مصحيح (، ١٦)رقم حدين، الإيمان البخاري، صحح اظرت ٤( 
رنمحديث، المغازى كتاب، صحيحه، ني البخاري أنس حدينا من أحرجه انظر■ ٥( 

(.١٩٤)•)م/'أها(رنم وسالم (، ٤١٩٩)



)،الحملةالخط فقه ذّ الشاما، ٦, 

اكإ====^====ش=^خث=فو= 
أن.* حاتم بن عدي حديث من ائي والنداود وأبي لم معند حاء 

رثد،فقد ورسوله تعالى افه يطع من ت ففال . الني عند حْلبا حهليبا 
ومنقل: أتت، الخطيب اربئس له فقال غوىل١،، فقد يعصهما ومن 

غوى®فقد ورسوله اطه يعمى 

ومنت قال ومن نقول. فبهذا  ١١ت الحدث هذا عن الشافعي قال 
اسمبعده يذكر يم .ق، اطه اسم يقرئ حتى له القول ذلك كرهت يعصهما 

مفرئا«ص.اه.إلا يذكره لا رسوله.، 
الخهلبررأن عليه؛ الإنكار سب أنه على هذا النووي حمل وقد 

ررؤإنماقال! را، . . والرموز• الإشارات واجتناب والإيضاح عل البشأنها 
سواهما®؛مما إليه أحب ورسوله اطه يكون ®أن قوله؛ مثل في الضمير ثنى 
أقربكان لمثله قل ما فكل حكم، تعليم هو ؤإنما وعقل، حطة ليس لأنه 
يرادؤإنما حفغلها، المراد ليس فانه الوعقل، خهلبة بخلاف حففله، إلى 

اير.؛ها«رن.الاتعاخل 

الضميرينبين الجمع وقع قد بأنه : هذاالمؤوي قول عن وأجيب 
داودأبي رواية في كما الأحكام، تعليم في لا الخهلبة، في منه. 
السابقة.

أنكرإنما المي. إن ،: العلماءرمن وحمامة عياض القاصي وتال 
بالعطفوأمره للتسوية، المقتضي الضمير في لمثريكه الخليب على 

لممرياض في دفع القاصي• فال غدي• الماطل• في والانهماك ل الملأ العؤرت )١( 
الشر.ني الانهماك ومو الغي، من وهو بالمتح، والصواب وكرها، الواو بفتح 
(.واكهاية)م٧٩٣(، ١٦٠سالم)٦; ءش الروي شرح 

رقم، ٦٦٠/ )ا داود أبي وسن (، ٨٧٠)رقم ( ٥٩٤)y/لم مصحسح انظرت )٢( 
(.>آ•/٤٧المائي ونى (، ١٠٩٩)

(.YUo/V)الملم إكال انظر: )٠( (. ١٦٠الووي)ا-/هه؛_ شرح انظر: )٤( 







~[[YVV]|~والخطبة الخطيب فقه في اثشامل 

نغلتاإني هذه؟! ماعة أية عمر! فناداه ، اضرسول أصحاب 
أنعلى أزد فلم النداء، سمعت حتى أهالي إلى أنقلب فلم اليوم، 

كاناش رسول أن علمش وقد أيقا؟ا والوصوء عمر* نال توصأت* 
لملم.واللففل بألغل*لا،، يأمر 

لكنإذا الخبر عر الخطبة في الإلكم بتكلم أن بأس لا لكلك: قال 
ذلك،في الولاة يعص امتشارني ولقد لاغتا، نراه ولا نهي، أو أمر في 

اه.ءاوهلآ،.فأثرت 

الخمعةحطبة في الرجل يتكلم أن بأس ارولأ »لفتت الشافعي وتال 
يتكلمأن أحب، ولا الناص، بكلام - غيره ؤيعني يعنيه فيما — حطبة وكل 
أحزتما وكل الكلام، ص يقبح بما ولا الناس، يعني ولا يعنيه لا فيما 

اه..٠ صلاته ولا حهلبته يفد فلا كرهته، أو به يتكلم أن له 

أحدهماI طريقان الخهلسب، عالي الكلام تحريم ®وفي ت النووي تال 
ولاتحب، ي- الجمهور قطع وبه الصحيح، وهو - والثار القولين. على 

الخطبة.في تكالم .ؤ الله رمحول أن الصحيجة! للأحاديث، يحرم؛ 
jyUij  النوويقال ثم لخاحهء. لكن كلامه. بأن ذللئ، عن يجاب أن

فراغها،وبعد فيها السريع قبل أما الخْلبة، حال في لكه راهذا -ت يصا أ- 
الجلوسفي فأما الاستماع، إر الخاحة لعدم حلاف؛ بلا الكادم فيجوز 

١،٤إلحل ١.٠٠ فهلريقان. الخهلبتض بين 
الخهلثةحال الخطيب، تكلم كراهة إر الخنفية س الكاسار وأشار 

حالةفي يتكلم أن للخطيب، اؤيكره ت فقال بالمعروف، الأمر غير في 

رنم( ٠٨٠)Y/ لم مصحٍح (، ٨٧٨)رقم الجمعة، البخاري، ءح؛ح انظر• )١( 

(.١٧٩)؛/الأم انظر: )٣( (. ٢٣١انظر:)٢( 
(.٣٤١)آ/اكهن.س-سوى وانظر: اوجموع)إ/آهآ(، انظر: )٤( 



والخطبةالخطيب فقه في الشامل اأ~آتةآ~أ[ 
عي==ت'ا

دهايففلا بصلاة، ليت لأنها الخهلبة؛ د تفلا فعل ولو الخعلبة، 
يقطعوالكلام كالأذان، منظومة شرعت لأنها يكره؛ لكنه الناس كلام 

عنروي لما يكره؛ فلا بالمعروف، أمرا الكلام كان إذا إلا المقلم 
فيهاالخطبة لأن بالخطبة؛ يلتحق بالمعروف الأمر لأن وهدا . . عمر. 
،.اه.مكروهالأ يبق فلم وعقل، 

عن، الميخازل رواه بما الكلام مى الخطيب مع من استدل ت ئالت 
الجمعةيوم لصاحيلث، للت، ارإذا I قال . الله رسول أن )جهته هريرة أبي 

.٠.لغوءتار٣،.. فقد أنصت،، ت يخطب، والإمام 
تمعوالمالخهلمبا بين التسوية ا؛ ررالتحقيق في الجوري ابن ونقل 

الأكتريزأ؛،•عن 
،.اه.نظرأ فيه هدا: الجوزي ابن كلام عن العراش ورعة أبو تال 

فيؤينهاهم ر'ويأصهم الني حطب واصما ظه القيم ابن وتال 
يمليأن يخطبا وهو الداخل أمر كما نهي، أو أمر له عرض إذا حطته 

وكانبالجلوس• وأمرْ ذك، عن الناس رقاب، المتخطي ونهى ركعتين، 
ثمفيجيبه، أصحابه من لأحد المزال أو تحرض، للحاجة خطبته يقملمر 
اد..فيتمهارا خطبته إلى يحول 

وأنيحدمثح، لأمر الخملبة في الكلام جواز أفيه الخهلا؛ي: وثال 
الخهلبة.أعاد إذا الفقهاء: بعض وقال الخطبة. د يفلا ذللئط 

(.Y'Y/Y)المانع بيانع انظر: )١( 
رقم( oAY'/Y)لم مصحيح (، ٩٣٤)رنم )٦٣( باب الجمعة، البخاري، صحيح )٢( 

•يعني لا وما القول، من بالمنينح تكلم إذا يلش، ولص نلئو، ان الإنلغا لغوت: )٣( 

؛Y؛(.T/Y)الهادى ب لأبن اكشق انظرأتقح )٤( 
اوعاد)؛/يآأ(.زاد انظر: )٦( )مأا؛(. اكرب >ح انظر: )٥( 





والحْلبةالخطيب فقه فى الشامل ١؛—؛م 
^!إا===^==س===^=ط^====^=

اه..فعله®ر ينبغى لا ما فيها الحليمة من عليه وردت 
مجالي،عن الثوري سفيان ؤلربق من ارروينا حزم: ابن ئال< وند 

والحجاجيتكلمان الأشعري موسى أبي بن بردة وأبا الشعبي رأيت مال! 
فىأتتكلمان ت قفلت . . اممه. ولحن , . اممه. لحن قال! حين يخطب 

رركانحزم• ابن قال  ٠٠•• • لهذاتنصت بان نؤمر لم فعالات الخهلبة؟ا 
اه.. ها٠٠ الزبير وابن عبا يلعنون وحطباؤْ الحجاج 

للخليب،سصت، كان عروة بن الله عبد أن البر: عيد ابن وذكر 
اه..لهد<ا تنصت أن نومر لم إنا ؤيمول: تكلم، عليا شتم فإذا 

بنعلي بن ومحمد الشعبي عن مصنفه في شيبة أبي ابن روى وفد 
الج٠عةليوم تقرأ والصحف، بالكلام بأس لا أنه ت الحسين 

كاناأنهما العزيز: عبد بن وعمر بردة أبي عن - أيصا - وروى 
الحالرْآ.هدم في يتكلمان 

قبلكون الكان إنما سليمان: أبي بن حماد عن _ أيصا _ وروى 
؟!هده لصحفهم فنكت، فيه، وقالوا الله بكتاب وعظوا إذا اليوم 

.مهللئاالإنصات بوجوب قال من لف، الومن 
الكلاميكره كان أنه * ثصسري الالحمن عن _ أيصا — وروى 

آ.تقرأر والصحف، 
تجيءالكتب، إن له: ميل أنه النخمب إبراهيم عن - أبما • وروى 

يلهال: أنصت،؟ أو صاحبي فأكلم والكذب، الباطل فيها قتيثة مل من 
الجمعة.في يعني أنمتا؛ 

انظر)١( 
انظر)٣( 
انظر)٤( 
انظر)٥( 
انظر)٦( 

(.٩٥)ه/؛ه. انمطى انظر: )٢( (. n١٩٣/اكرب طيح 
)ها/أم(لأالممهيد 
(.٣٦٨)-ب\و ابن مش 
(.٣٣-  ٣٢)Y/ ثسة أبي ابن صف 
السابق.المدر انظر: )٧( (. ٣٢)Y/ ثية أبي ابن صف 



والخملمةالخطيب فقه فى الشامل 
:ا1 ٢٨١ا1 :

ونداالخطبة في الكلام مخ والخن النخعي فطند ت زرعة أبو قال 
بنوعلي قانع وابن وهب ابن وروى بطال؛ ابن مال ذلك• مي اياب 

الإنصاتاواس نملي اواس، وشتم لض إذا الإمام أن مالك عن زاد 
أمرمن الخهلبة من ليس أمر في حطب إذا عنه: وروى يتكلمون. ولا 

إذاالليث ورأى الإنصات، الناس على فليس ذلك، نحو أو يقروه كتاب 
انتهى.ينصت. ولا يتكلم أن والموعثلة  ٠٥اذكر غير في الإمام أحد 

افذكر محن ليس ما حطته في الخليب ألحل ®فإن حزم: ابن وهال 
اه.. حينثدا مباح فالكلام به، المأمور الا.ءاء من ولا تعالى 

UA  - وضحكٌ:الخدسا سئم
انسساطوالضحك: الضحك، مبادئ التسمم: اللغة: أهل هال 

بحيتوكان بصوت كان فان السرور، من الأسنان تفلهر حتى الوجه 
فهوصوت بلا كان ؤإن الضحك، فهو ؤإلأ القهقهة، فهو بعل، من نع ي

الثناياوهي حك، الضوا الفم مقدم في الأسان مى ونالتبثم، 
،.الواحازلتسمى يليها وما والأنياب، 
*أنهه: أنس حديثا من صحيحه في البخاري أحرج وف- 

قحهلفقال: بالمدينة، يخيج وهو الجمعة يوم الّبي. إلك، جاء رجلا 
سحاب،من نرى وما ماء، الإلى منغلر ربك* ق هاستالمعلر، 

التا>احتى مهلروا ثم بعض، إلى يعضه السحاب فنشأ قى، فاست
ذللث،قام ثم يقبع، ما المقنلة الجمعة إلى زالت، ى المدينة، مثاعمج 

)ه/أا■(.الحر (، n١٩٣/الممريب شرح ر اكزم، >ح انظر: )١( 
اكح)آا/اما(.)بم(، )؛/اآأها(.ادة; المحاج انظر: )٢( 
(.٦٠٩٣)رنم ( ٦٨)باب، الأدب،، كتاب، الخارى، صحح انظر: )٣( 
الباريفتح مقادمة اري انهل؛ي ني البخاري أحاديث، غريم، يل. مأي* مصتا. )٤( 

)نمب،(.ادة؛ انمربه لسان (. ١٣٤ص)



والخطبةالخطيب فقه فى الشامل —ءم ٦١

هايحثرثك قالع عرفنا فقال! يخطب، . والض - غيره أو - الرجل 
—ثلاثا أو مرتين - عليتا،؛ ولا حوالينا  ٣٠٧١٠ت قال ثم فضحاك، عنا، 

ولاحوالينا، ما يمهلر وشمالا يميثا المدية عن يتملمع السحاب فجعل 
اه.دعوته((.ؤاجاة . نبيه كرامة اممه يريهم شيء؛ فيها يمهلر 

.ررفضحك١٠ I قوله أس حديث، من الشاهد ت هالت، 

أنريلن، ررفايع الأدب؛ في قتادة رواية وفي حجر• ابن الحافظ قال 
حميد؛رواية في زاد ارفتبسم((. ؛ ثابت، رواية وفي فضحلث،اا. عتا ها يحب

ابنآدملأآ/اه.لأل مي 
المنبرعلى الخهلسب، تبثم جواز "وفيه —• أيصا — الحافظ ومال، 

اه.. ا، س ان أحوال، من تعجبا 

اسب؛ض أض إذا - ٧٩
يسيراينتفض، وصوءه فان الخطبة، أثناء الخطيمظ على أغمى إذا 

بقوله؛المنير ابن حكاه كما بالإجماع وذلك، كثينا، أو الإغماء كان 
أبعدحسه لأن عليه؛ المغمى على الوصوء وجوب على العلماء اءأحهع 

اه.. بالإنباه(( ينتيه لا أنه بدليل النائم، حس من 
الطهارةاشتراط مسألة على فمبنى عدمها، من الخطبة صحة وأما 

مبحث،في مفملأ ذكره بق مالعلم أهل بين حلاف، ذلك، وفي لها، 
لالخهلبةا٠لررالهلهارة 

الجديدفي والشافعي يوسف، كأبمح، - العلهارة بشرطيه مال، فمن 

(.١٦)ُئ/ النهاية وتفرق. م3لع أي ت صدما ايحاي، ميع )١( 
)■؟/A؟،الفتح انظر: )٣( )"ا/أا'ا(. الفتح انظر: )٢( 
(.ص)١٣المدر لأبن الإجماع ني وسام (، ٢٣٤)ا/المني انظر: )٤( 
ص)بمأا(.)٥( 





ثواثثت[اً
والخطبةالخطيب فقه فى الشامل 

أنهظهر لو الغل أو الوصوء وكذا المنكر، عن والنهي بالمعروف الأمر 
تأنقيفإنه ثرب، أو أكل إذا ما بخلاف حب، أو محاومحث، 

اه.االآ،.الخطبة 
حالفي الماء ثرب اريجوز الشافعي الممراني الصين أبو وقال 

٠يجوزا، ارلأ والأوزا'ءيت وأحمد مالك وقال ٠ لاكيرداا أو ليطش الخطبة 
.حمعتهء ظلت دلك فعل ررفإن الأوزاعي" قال 

اه.أورلأ^.الماء فئزب يطلها، لم إذا الكلام أن دليا: 
لالتالدذ،الماء رب ث لهم يكره : أصحابنانال ١٠النووي: وقال 

المذر:ابن نال مذهبنا، هذا والخءلسبا، للقوم للعطش بشربه بأس ولا 
مالكعنه ونهى والشافعي، ومجاهد طاوص الشرب في رخص 

اه..وأحمد''ل والأوزاعي 
ويتزلأثنائها في الخي-، يتكلم أن لايجوز المراري: زرعة أبو وتال 

بهيحمل لا الذي اليسير محيأكل ويشرب محيمشي المسر عن 
التفريق«ل؛،.اه.

أعلمفلا المسألة. هذه في الملم أهل أنوال حاصل هو هذا نالت،: 
لولأنها بالملأة؛ الخهلبة ثثه من مع دليل ولا ذللث،، من مغ لن حجة 
ومعلوم٠ ذلل، وعير ليم وتتبله واستقبال تكبير إلى لأفتقرمت، صلاة لكنن، 

فمي. معنامز كما الخهلبة يبهلل لا الحدث أن هو المحيح القول أن 
جوازهو اممه شاء إن الصحيح فان ولذلك والشرب. الأكل أولى باب 

ّملحة؛ حاجة كير يكره أنه إلا الخهلبة حال للخلسب، والشرب الأكل 
•تعالى افه عند والخم المقام. لهيبة ؤإذهاب انشغال من يبثه 

انفر)١( 
انظر)٣( 
انظر)٤( 

(٥٨•)X/ اليان انظر: )٢( (. )م/٦٣ض ابن حاش؛؛ن 
اوجموع)أ/مهم(.

.( ١٥٨)ّا/ التثريب طرح 



^^^^^١١٢٢لمملمة ا ٠ لحطّس ا فقه ف/ اثشامد 
=========ذ===^==^==^\ص\ك

مجدة:فيها آيه الخطسيج قرأ إذا -  ٨١

حكمعن أتحدث أن المسألة بهذه يتعلق فيما ١لسرؤع قبل بد لا 
Iفأقول شديد، ياحتصار التلاوة سجود 

تولين؛عر القرآن مجود حكم ر العلم أعل احتلف 
التلاوةمجود أن ت أحمد الإمام عن ورواية الحنفية، فعند 

.، لتيمية ابن الإسلام سيخ احتتار وهو ، واجب 
•، واجبالوليس ث التلاوة سجود أن إر الجمهور وذهب 
مماوكان غيرهم، من بالدليل أح1ل هم الجمهور أن يظهر والذي 

بننيد عن صحيحه في البخاري روى ما ت إليه ذهوا ما على به استدلوا 
يجدفلم ٧ ]الجم: الني عر *فرأت نالا؛ ه، ثابت 
ذلك.بعد ولو التي. لأمرْ واجبا السجود كان فلو • فيها® 

قمةفي بسنده صعحيحه في البخاري رواه ما -؛ أينا - لذللث، ؤيدل، 
فليل.بعد وستأنى النحل، بسورة خهبه عمر قراءة 

التلاوةسجود أن باحتمارت - أيصا - المسألة بهده يتعلق ومما 
فيجاء لما المنة؛ عليه دلت، ما على والمستمع القارئ حق في يكون 

ء-لمنايقرأ النبي. رركان دال،ت ها عمر ابن أن البخاري• صحيح 
موصعأحلذا يجل. ما حتى جال. ونجد فيجدة الفيها المسورة 

حثهتهءأْ،

(.٢١٠)أ/الإنصاف ئدأن)آ/'ا'ه(، ابن حاب انظر: )١( 
(.٢١)إ/، الإنصاف اكاوى)مآ/وما(، مجموع انم: )٢( 
المشالأم)ا/آهآ(، )ا/خبا(، امة الجواهر عقد )ا/؛1ا(، الإفصاح انظر: )٣( 

١(.• )٣٧رثم القرآن سجود كتاب الخاوي، صحتح انظر: ، ٤١
١(. ٠٧٥)رنم القرآن سجود محاب البخاري، صحح انظر: ، ٥١



والخطبةالخطيب فقه في الشامل أأ~آآرآ"أ[ 

مثلماالسجود حقه في يؤكد فلا - المستمع غير وهو - الماْع وأما 
.الشافعي قال كما المستمع، على يؤكد 

صالحصن بن عمران ررأن _ت صحيح ند ب- الرزاق عبد روى وقد 
٠ا، معه سجد ولم عمران فمضى الجدة، القاصي فقرأ بقاصن، 

عنمثله وروى . سلمان عن الرناق عبد عند ذللث، مثل وصح 
عثمازتفقال عثمان، معه ليسجد سجدة فقرأ بقاص مث ارأنه ث خهته عثمان 

اه.*يجدة ولم مضى لم استمع، من على جود ل ١ إنما 
سجدة.باية مث إذا الخبر على الخهلمإ بجود يتعلق ما ت معنا بقي 

ولاجود الآية على يمر أن يرى• ظه مالكا أن هو عليه وقفن، قاليي 
.، يجدل 

إليهذمه ما حلاف يجد . النبي منة في المتأمل ولكن 
؛جلفت.مالااث،

معيدأبي حديثا من والحاكم حزيمة وابن داود أبو أحرج فقد 
نزلجدة البلغ فلما لجيثه، المنبر! على اض رسول قرأ  ٠٠ظتع؛ 

جدةالبلغ فلما قرأها، آخر بوم كان فلما معه، الناس وسجد فجد 
ولكنىنبي، توبة هي .! البي، فقال جود، للالناس تشنن 

٠ومجدوا ومجل فنزل ليحولآآ، سرئتم رأيتكم 
،.اه.ل الصحيح رحال إستاده رجال الشوكانيت قال 

(.٥٩١رقم)• ( Xlofr)الرزاق محي مصف انفلر: 
رنمالسابق المصدر انظر؛ 
(.٠٩٠٦)رنم السابق المصدر انظر؛ 
(.٢٦٦/٣)اياري فتح (، ١٨١اسني)م \ب')\/بىإ انظر: 

(.٤٧١)Y/ \إة\لأ' له. والأتُاواد لأنيء والتهثز التأم، التشزن: 
رقم( ١٠٥٤)T/حزيمة ابن صمح (، ١٤١٠)رقم ( ١٢٤)Y/داود ابي من انظر: 

)ا/؛ا/أ(.المدرك (، ١٤٥٥)
الأوْلار)"ا/ه«ا(.نيل انظر: )٧( 

١)

Y)

١*)

٤)

٥)

٦)



والخطبةالخطيب فقه في الشامل 
ااً  ٢٨٧ II :

قرأأنه نجهتء عمر عن صحيحه في البخاري عند يبت ما • ذلك ومن 
فسجدنزل جدة الحاء إذا حتى النحل، ؤرة بالمنبر على الجمعة يوم 

حاءإذا حتى بها قرأ القابلة الجمعة كات إذا حتى الناس، ومجد 
أصاب،فقد مجد فمن بالجود نمر إنا الماس، أيها يا قاوت جدة، ال

خهبععمر يجد ولم ، عليه إثم فلا يجد لم ومن 
إلىينزل أن مجدة باية م إذا راللخفب، حجر: ابن الحافظ ئال 

الذللث، وأن المنبر، فوق جود المن يتمكن لم إذا بها لمجد الأرض 
ينكرولم الصحابة، حضور مع عمر فنل ذلك: ووجه الخهلبة، يقملع 

واردالأثر وهذا يسجد، ولا حطبته في يمر مالك وعن منهم• أحد عليه 
ءله«ص.اه.

وهداالمنبر، على ولو الملأوة مجود مشروعية بذلك فيثبت ثلثا• 

النيسنة من 
لمإن ومجد نزل مجدة قرأ ولو • أصحابنا أقال النووي: نال 

لمفإن عليه، يسجد بل ينزل لم أمكنه، فإن المنبر، على جود اليمكنه 
لهنالنزل لو بحيثا الحركة، بهليء وهو عاليا وكان عليه الجود يمكن 

فيالشافعي لنص موافق وهو ينزل،• ولم جود الترك القمل 
،.اه.المختمراال
نزلماء فإن الخهلبة، أساء فى جل-ة القرأ ارؤإن ندامة: ابن مال 

فلاالجود ترك ؤإن عله- مجد المنبر على جود الأمكن ؤإن فجد، 
مومى،وأبو عثمان، وترك الشافعي. قال وبهذا • وثرك عمر معله حرج، 

الرأي؛أصحاب قال ويه عامر. بن وعقبة بشير، بن والمحمان وعمار، 
واجب.عندهم الجود لأن 

١(.• رنم)٧٧القرآن مجود كتاب البخاري، صحح انظرت )١( 
اوجموع)1/و1م(.انظر:)٣( فحابرى)مآ-أآ(. اظر:)٢( 



،القملةائخْدد، فقه فّ الشاعا، آء آت— 

=========—ض==ظ=ض؛ ٢٨٨=؛!
أثناءفي بها يشتغل فلا تطؤع، محلاه لأنه ينزل؛ لا مالك! وقال 

ركعتين.كملاة الخطبة، 

اللهرحمة الصحابة، من سمينا من وفعل وJنكه، عمر فنز ت ولنا 
فعلها،فاشصا بها، الفصل يطول لا سببها، وحد سنة ولأنه عليهم، 
لماذللت،؛ يجب ولا العاطس. وتشمستا عطس، إذا تعالى الله كحمار 

اه.•واحّباا غير التلاوة سجود أن من فدمنا 

تشبه.'

فييقرأ ألا للخهلمّت، الأولى أن إلى الشافعية من الماوردى ذم، 
عنبالسنة ينشغل لئلا يجد؛ ألا فالأولى قرأ ولو سجدة، اية حهلبته 

الوا-م،لى.ا،و.
لورودنظر؛ فيه مجدة أية يقرأ ألا الأولى بأن فوله ت ئالت، 

عنوكيلك، وسجد، سجدة قرأ أنه س النبي عن الصحيحة الأحاديث، 
•قريبا مر كما ظنه، عمر 

خ\ثة.•

جود.اللأجل المنبر من الخطيب، نزول كيفية 

الجمعة،يوم يخطب، وهو جدة الالإمام قرأ *إذا الخطايي• قال 
حتىبوجهه المام، على مقبلا ونزل ، يقهقر لم النزول أراد إذا فانه 

.اه.الخءلا»س،اا بن عمر فعاله وقد يسجد. 

(.١٨٠المض)م/انظر: )؛(
)مآ/إأأ(.الكر الحاوي اظر: )٢١( 
المهايةمشيه. جهة إلى وجهه يعيد ان غير من حلف إلى الض مو القهقرى: )٠١( 

)ا/لأإأ(.المن معالم انغلر: )٤( 



لخطبتوا لى^دطب ا هنمد ادطمل 
=إإ_ثي؛ل[ا ===ط=^=ط===إ======^^^^^=^^^^= 

ينمهل حديث من البخاري عند جاء ما هذا على يثكل ولا • قلت 
اشرمول رأيت ®ثم وفه• المبر، صناعة نمة ى ئغهبع اعدى ايسعد 

عليها،وهو ركع نم عليها، وهو وكبر - المنبر أعواد ث أي - عليها صلى 
الحديث..٠ . المنبر. أصل ش فجد المهفرى، نرل نم 

ينزلفإنه للتلاوة، يجد أن أراد إذا إنه نائل• يقول أن يمح فلا 
وأماالصلاة، في كان سهل حديث، في الذي لأن المهفرى؛ المسر من 

.هاواعلى هدا يقاس ولا الخطة، أثناء فهو للتلاوة، الجود حديث، 
القهقرى؛س نزوله علة أن حجر• ابن والمحاقفل الخطابي ذكر وقد 

استقبالعلى محافظة قفاه؛ القبلة يولي ولئلا صلاة، في كان أنه لأجل 
القبالةر^ؤ

دونكذلك، كانوا أو حرسا كلهم والمأمومون الخطين، كان إذا -  ٨٢
الخهلس_،;

فعلىصما، كلهم المأمومون كان إذا أنه ! ®الإنصاف،® في ذكر 
معنمحرسا كلهم كانوا ؤإن تصح• لا ونيل•' الخطة، تصح ت قيل ت نولين 

المقعلبةلمواتر ظهرا؛ يصلون أنهم الميمات من فالصحيح الخطسا، 
أيصابها، فيعايى الإنمافج صاحّتج أي؛ - قلتا ومعنى• صوره 

تصحكما فيصح بالإثارة، أحدهم ويعخطبا جمعة، يصلون وجه؛ وفيه 
وشهادته،وتلثيته، ؤيمينه، ولعانه، ؤإمامته، صلاته، من عباداته، جمح 

_؛®الإذمافا٠ صاحس، أي؛ - قلت، ٠ ذللئ، ونحو وردته، ؤإسلامه، 
اه.. أيصا بها فيعايى 

(.٩١٧)رنم حدسثج (، ٢٦)؛اب، الجمعة، كتاب البخاري، صحح انظر؛  ٢١١
(.٦٢)م ازري نح )ا/حأأ(، المن •عالم انظر:  ٢٢)

له.يهتاوي لا بشيء تأتي أن المعاياة؛ رمى،؛ مائة؛ (، ١٩٤٤)®/الصحاح ني نال،  ٢٣١
بالألغاز.الأن يس محا ومر ممت،ت 

)أ/ياا(.الفروع (، ٢٢٧)؛،/الإنصاف، انظر: )٤( 



والخطبةالخطيب فقه في الشامل إآآ~أ| ~ا|

الفقهاءإن أي- ٠ بها يعايى I ومعنى الصحيح. هو وهدا ت تلت 
•لغرا يجعلونها 

النسطانمن باق أعوذ تعالى! اف ررئال الخطسسه! نول —  ٨٢
•الرجم® 

تبعضهم يقول حينما وذلك ظاهر، حطأ في الخطباء بعض يفع 
لم٠ ■ الرحيم. الشيطان من باض أعوذ I التنزيل محكم في تعالى اض يقول 
اضيمول فوله! يعد الاستعاذة إيراد هوت ذلك فى الخهلآ ووحه الأية. يورد 

ليسوهدا تعالى، اض قاله مما هي الاستعاذة أن المعنى فيكون تعالى، 
اشقال I بقوله بقها يأن دون فحس، تحيد يأن فالأولى بصحيح، 

أندون الأية يورد ثم تعالى، اممه يقول I بقوله يكتفي أن أو تعالى، 
آية.لإيراد لا للقراءة الاستعاذة لأن الأولى؛ وهو يستعيد، 

الخطبب،قرأ إذا العادة راحرت I حاشيته في الحنفي عابدين ابن تال 
الرحيم!الشيطان من باض أعوذ بعد تعالى اف قال يقول؛ أنه الأية 
افمقول من باض أعوذ أن إيهام وفيه الخ، [ ٩٧]المحل: تنلمثاه عملر 

بعدأتلوه كلاما تعالى اف قال فيقولI ذلك، عن يتباعد وبعضهم تعالى، 
نظر؛بن.لائ، الاستعاذة سنة حصول في ولكن إلخ، • • باق• أعوذ نولي 

محكيهصارت بل كيلك، تبق ولم الاستعاذة، إنشاء المطلوب لأن 
الأن فالأزلى يخفى، لا كما الإنشاء، ينافي وذلك لففلها، بها مقصودا 

 Iسارحالجراحي إسماعيل العلامة مشايخنا ولشخ تعالى، اش قال يقول
فيها،قاله ما الأن يحضرنى لا ألة، المهازه فى رسالة البخاري 

اه.. فراحعها 

٢(.• )٣ انخار الدر عالي ابن حاضت اطر: 



———؛م٦. والخطبة الخطيب فقه في الشامل 

تالخطبة في آيات قراءة عند وبملتة الخهليب استعاذة حكم —  ٨٤
•أمران المسالة ْ سش 

البملة.حكم والثاني! الاستعاذة، حكم الأول! 
الأس؛عاذة؛حكم الأول؛ الأمر 

فرؤع!في المسألة هالْ حول الكلام 
ؤ؛داتعالى! اش تال الاستعاذة! موصع في الخلاف الأول! ظقيأ 

أهلا-حتلف وقد [، ٩٨لالأ>لت آنيمعره ايئتهلتن ثن إف انيا0 ذش 
تقولتن على الأية بهذه الراد في العلم 

^yj•القنول 

تالوممن الأية. هذه لاهر aJتمثكا القراءة؛ بعد الاستعاذة محل 
ذكركما جتاني الحاتم وأبو بحة(، ال^١۶ ٥١١أحد )وهو حمرة ! بهيا
سربنبن ومحمد هربرة أبي عن - أيصا - وروى كثجدرآد ابن ذلك 

كماالأية. لذلاهر الفاتحة؛ فراغ يعل يتعوذ هريرة أبو وكان والنخحي• 
الثناداود قول وهو . عنهم الووي ذلك نقل 

JU  إن: نالواأن قوم!ر المذ اض القيل"*: هذا عن الموم ابن
اه.الرح؛ملْ،. الشيaلان من باض يتعيذ حينئذ القرآن قراءة من ميغ إذا القارئ 

الثاف:القول 

أردتإذا أي الأية! معض وأن القراءة، قبل الاستعاذة سل أن 
ةءأساوأآلكاوؤ إل فّتار ^إدا تعالى! كقوله باق؛ فاستعذ القرآن، قراءة 

وأمنالالصلاة. إلى القيام أردتم إذا أي! ٦[؛ الأية ثوتةأه -ث

انفر)١( 
انم)٣( 
انظر)٤( 
انظر)٠( 

(.٢٨٢اسوع)م انظر: )٢( )أ/أ•!(. كير ابن تمر 
)\/مأا(.القرض تمر 
ص)؛هأ(.هذا ض ابن تول طى تحابما 
(\(.5u/T)■القرآن احكام 



والخطبةالخطس فقه في الشامل 

المستقل؛مكان الماصي فأوقع ت القرطبي قال كثير. القرآن في هذا 

عدقي لكن ما دآنساف الود مى نمنى الذي لذكر لاسكم وإثي 
اه..غد قي يكون ْا أي• 

ذلكبين كما الصحح وهو العلماء، جمهور القول هدا على ومار 
القولبأن الجصاص وحش وغيرهم، كثير وابن والمرض انعربي ابن 

أصحابعن يروى ما صحة الجزري ابن وصعق ،، ثاذأ قول الأول 
القولالألأ٣،.

الملأةتخارج القراءة عتل- الاستعاذة حكم الثاني! المع 
قولين:على ذلك في العلم أهل اختلف 

الأول:القول 

بذلك!قال وممن الصلاة. خارج القراءة عند الاستعاذة وجوب 
،.حزم^ ابن واختاره عءلاء، 

يقتضيوالأمر أمر، إنه حث الأية، ظاهر هو القول هذا ودليل 
٠الوجوب 

الثاي:القول 
وحكى، العلم أهل جمهور قول وهو تحبة، م هنا الاستعاذة أن 

قولأن رخي الوذكر سثة، أنها على الإجماع عهلية وابن رخي ال
،٠للأجماعل مخالف عيناء 

انفر)١( 
انظر)٢( 
انظر)٣( 
انم)٤( 
انم)٥( 
انظر)٦( 

(.٢١٢/١)القرض شبر 
(.١٩١)V/للجماص القرآن اذئام 
(.٢٥٤الثر)١; القراءات ني الشر 

(,٢٥•)"Y/ الحر )؟/■YA(، الرزاق ب المش 
ادغي)آ/هأا(.(، ٢٨١)م المجموع 

)ا/عأ(.الوجيز المٍرر الم>رًل)ا/"اا(، 



ؤ ٢٩٣ؤ والصلبة اسليب ص ض ض

وذلكوندب. إعلام هو ؤإنما اللازم، بالأمر ررليس الطبريI تال 
الشيطانمن باه يستعد ولم القرآن قرأ من أن الجمح بين حلاف لا أنه 

اه.. واحتاءا فرصا يضح لم أته بعدها أو قراءته قبل الرجيم 
منكثيرا يورد كان . الرسول أن هو بالأسحبابت قال من ودليل 

يفتتحهاكان أنه عنه نقل وما الخطب، غير وفي الخطب في الأيات 
الاستعاذة.أو بالبسملة 

يجهرالقارئ أن إلى القراء جمهور ذهب، بها: الجهر الثالث،: الفرع 
إلىآخرون وذهب ،، ٌكيل الإمام ذلك ذكر كما الصلاة، غير في بها 

فرضأنه أو القرآن، من أنه متوهم يتوهم أو ظاف يقلن لئلا بها؛ الإمرار 
السبعةالقراء من ونافع حمزة عن مروى وهو لازم، 

وذلكالبسملة قبل التعوذ مشروعية على القناء اتفق الراح: الفيع 
،، ذللنحو أو السورة ومهل من القارئ ايتد.أ إذا وأما السور، ايتد.اء فى 

أنهبحفهم وصحح بينهما؟ يجمع أو يبسمل، أو يتعوذ هل : اختلفوافقد 
يملأن له ويجوز القرآن، يقرأ ثم الاستعاذة بعد ؤيقف فحس.،. يتعوذ 

توقفدون مباشرة بالقراءة الامتحاذة 

الصلاة:غحر ؤر البطة قراءة حكم ا؛ذمر 
عندالصلاة خارج القراءة عند مالة الثمشروعية على العلماء أجمع 

هبماء٥ ؤ محورة عدا محا السور أول قراءة 
أهلأكنر عند مل يبولا فمهل، فيتعوذ السورة، ومهل عند أما 
٦٣١.،

انظر)١( 

انظر)٣( 
انظر)٤( 
انفلر)٥( 

انظر)٦( 

ص)أ؛اب \م: )٢( ص شر 
(.ror))/الحر (، Yiaالتمرة»_)

بعادعا.وما ( ١٥٧)ا/النتم ؛عدما، وما( ٢٤٦ص)التصرة 
(.٦٦٣))/اكر (، Yi>_)\<التمرة 
اكر)ا/هآ-أ(.»_)\<؛Y(، التمرة 



والخطبةالخطيب فقه في الشامل [[ 

قولضعلى الإمرار أد بها الجهر فى واختلف 
لفعللموافقنه بها؛ بالجهر المول هو والأقرب والأفلهر ت قالت 
عليأنزلت * ت قال الّما. أن • لم ومأحمد الإمام أخرج فقد الني.، 

آلآ،وئرئنؤهك الرحيم' الرحمن اف م بفقرأ* مودة آنئا 
؛.الءدث١٢لالكور[(< أي ئن ٠^ ،^إُى 0 ثآم لعف ثز 

غيرض بها جهر النبي. أن في واصح دليل الحديث وهدا 
تعالى•افه عند والعلم سمعها. كما الراوي نقلها لما ؤإلأ الصلاة، 

نحوأو الخطبة أحر في يمرأها التي الأية الخطيب تخصيص -  ٨٥
الأيات:من غيرئ دون المالة أو بالأتاذة ذلك 

عنل•اللافت، التغاير من حطمهم في الخطثاء بعض يالتزمه ما 
علىيزيد لا الخطباء بعض إن حيث، نظر، محل هو بالايات الاستشهاد 

أرادإذا ولكنه ذلك، نحو يقول أو لأية ا يقرأ ثم تعالى، اش فال I فوله 
الأية،يقرأ نم الرجيم، الشيطان من باض أعوذ فال: باية الخلية يختم أن 

هذاأن شك ولا سواها، دون بالأستال.اذة الأحيرة الأية يخصمى فتجدْ 
ثلاثة:لأمور له؛ وجه لا 

•يقول وافُ بآية، استشهاد هو ؤإنما بقراءة، ليس هاذ«ا أن أولهان 
والمراد[، ٩٨ت ]المحل أؤمره ألث.ثءلني من أش مإؤأ،استعذ مآت ءؤ؛دا 

التلاوة.هتا بالقراءة 

فيالأستقراء حب ذلك، يفعل يكن لم النبي. أن وثانيها: 
إلاباية، استتشهد إذا باض تعين. يكان أنه يرد فلم بالايات، امحّتتشهاداته 

محورةفي محابما ذكرناها التي وهي، نحلم-، فيما - واحدة حال في 
ؤمالة بالببدأها حيث، الكوثر، 

انابقة.انمادر انظر: )١( 

أحمدمد )"id -م )ا/'ٍمحلحإ)٢( 



ؤ ٢٩٠ؤ والخطبة الخطيب فقه في الشامل 

الأيةفي بالاستعاذة يلتزمون الخطثاء هزلأء مثل أن وثالغها: 
بدونتخصيص هذا أن ثك ولا آيات، من يسسمها ما دون الأخيرة، 
فيهابالاستعاذة يأتي أن فالأولى والقص، الإشكال مثار وها مخصص، 

كلها.فيها الاستعاذة يترك أو لكلها، 

-الخليب أي - أراد »إنا الخفي: اكاتارحانية النماوى صاحس، قال 
احتلماالقران من اية قرأ ؤإن ويمي، أولها في يتعوذ تامة محورة يقرأ أن 

ولارريتعوذ : قالواوأكثرهم مي، ؤياريتعوذ بعضهم: قال فيه، المشايخ 
باكعوذوالإتيان أحياثا السمية ترك على الخهلباء تعارف ولهدا يس-مياا، 

الرحيم.الشيطان من العليم مع الارأعوذ؛١^ يقولون: حال كل على 
غيرفي القراءة في الاختلاف وأصول يسمون. لا وفد مون يوف. 

هلآية يفرأ أن أراد ؤإذا ؤيمني، يتعوذ محورة يقرأ أن أراد إذا الخهلبة 
اهاالأحتلأفلأا،.سلى بمني؟ 

ف\ثة.■

الاستعاذةأن على لمين المإحملع خاوي الالحين أبو حكى 
عملاالقراءة من الفراغ يعد ررالأستعاذة الفلاهري: داود وقال القراءة، قبل 

.^٩٨٢٢]\سم: أش4 آنشد ١^ وث ؤ؛، بالآية: 
حاتموأبو جعة، الالمناء أحد وهو حمزة بهذا قال وممن 

سيربنبن ومحمد هريرة أبي عن - أيثا - وروي اومجستانيلم، 
الأية.بفلاهر تمسكا وذللث، ،؛ والخعيل 

(.٢٠)م/ الممحار رد (، nY/Y)التا-ارخانة الفتاوى اتثلر: )١( 
 )Y( :خاوي الالوين لعالم الإقراء وكمال القرا، جمال انثلر /Y(•٥٨ ،) الهمانأحكام

ا'/ا-ها(.لأهمطي)-
(.٢٨٢)٣; المجموع ١^،: )٤( -ضيراينهم)أ/آ-أ(. انذلر:)٣( 



الخطيبفقه في الشامل y ٢ ٩ ٦ ؤ

فرغإذا القارئ إن : قالواأن إلى بقوم العي انتهى المربي؛ إبن مال 
اه.آ. الرجيمل الثيهلان من باه يستعيذ حينئذ القرآن قراءة من 

روىما إلى موجها هذا المربي ابن كلام يكون لا أن يبني ملت؛ 
الغلظةمن شارته في لما والنخعي، سيرين وابن هريرة أبي عن 

يشيرإذن فلعله التمريض، بصيغة عنهم منقول القول هذا ولأن والففلامحلة، 
أعلم.واه الفلاهرى. داود مثل إلى هدا بقوله 

تحيةمن الداخل حتى الخطبة في الخطم، بزيد هل -  ٨٦
المجال؟

الجمعة،يوم التبكير عن المصلين بعض تخلفا على العادة جرئتا 
هذالحل فإذا حهلبته، نهاية من الخهلستا قاربا وقد بحضهم يأتي فقد 

المسجد،بتحية المتأحر هذا ضع ثم الخطستا حهلبة نهاية مع المتأحر 
ركعتىالمتأحر هذا يتم أن قبل حهليته من سينتهي الخهليبخ إن بحسث، 

حينئذ؟الأولى؛الخهلم_إ فما التحية، 

غيربه، التمئاك يمكن شرعي نص المسالة هذه في ليس أنه الواغ 
!بعضهاأورد العلم، أهل لبعض أقوالا هناك أن 

والإمامالمسجد لحل إذا المأموم عن متحديا ظه الشافعي قال فقد 
بمليأن يمكنه ولا الكلام آخر في والإمام لحل ررفإذا -؛ نصه ما يخيا 

رروأرىقال؛ أن إلى •٠ • الصلاة. في الإمام دخول قبل حقيقتين ركعتين 
يفعللم فإن يكملهما، ما يقدر كلامه في ؤيزيد بصلاتهما يأمرْ أن للإمام 
اه.ءليه«لى.شيء ولا ذللئ، كره>تا الإمام 

فييزيد أن للإمام يستحب، ررالعدةاات صاحس، ارقال النووي: وتال 
الإماملنص موافق وهذا فيه، بالركعتين يأتي، أن يمكنه قدرا الخعلبة 

)\إ0\\(.الأم انظر: )٢( \(. 0U/T)أحكام انظر: 



والخطبةالخطيب فقه في الشامل 
إ=لإئئقلا

اهر.إاخ«لا،.. . >االأم«.في قال فإنه الشافعي، 

ذس:إلى الحاجة عد المنبر من الخليب نزول -  ٨٧
الخطةفي يالموالأة يتعلق فيما الخلاف على نبي المسالة هذه 

ثمالمنبر من الخطب نزول أن شك ولا يطول. يماصل قهلعها وعدم 
قولعلى الموالاة يبهلل هل الفاصل هذا ولكن فاصلا، يعد إليه العودة 

لمؤإن يعيد، أن وعليه بهلل—، الفاصل طال إن فإنه الموالاة؟! يشترط ْبن 
بطل.لم الئمل طل 

أنقبل للحاجة النبر عن ينزل أن بأس ارولأ ظؤؤت الشافعي تال 
استأتماتكالم بعدما المنبر عن نزل ؤإن النبر، إلى يعود نم يتكلم 

بينهافمل إذا حطبة تحد لا الخaلثة لأن ذلك؛ غير يجزئه لا الخهلبة، 
لهاالآ،.اير.قاطنا يكون بشيء أو يطول بنزول 

ثإحديمن ماجه وابن ائي والنداود وأبو الترمذي أحرج لقد 
فأقبل. اض رسول اخطسنا ت نال هئع، أبيه عن ة بريد بن اممه عبد 

فنزلويقومان، يعثران أحمران قميصان عليهما نه والحسين الحسن 
ؤإثما• اطه اصدق نالا نم النبر، بهما فمعد فأخيهما 

فيأحذ ثم أصبرا، فالم هذين رأيت، [، ١٥لالتغا;_ن: فتنيه 
داودأم.لأبى واللفظ حهلثتهء، 

الني.أن على يدل ما والحاكم حزيمة وابن داود أبو أحرج وقد 
فجدل؛،.نزل المجدة وبغ ^^،^ المنبر على قرأ لما 

)ا/أ-يا(.الأم انظر: )٢( (. ٣٨٤)أ/المبموع انظر: )١( 
رنم( ٦٦٣/١)داود أبي ضن (، ٣٧٧٤)رقم ( 10A/T)المرمذي جامح انظر: )٣( 

(.٣٦٠)•رقم >آ/-ا'اا( ماج ابن )V/٨٨(، الشانئ (، ١١٠٩)
رئم( ٣٥٤)Y/حزبمة ابن صمح (، ١٤١٠)رنم داود أبي سن انظر: )٤( 

المتاورك)ا/؛مآ(.(، ١٤٥٥)



والخطبةلخطيب ا فقه في التامل أأ"آرآآ~أ[ 

الجمعةيوم قرأ أنه ظلم عمر عن صحيحه في البخاري أخرج ومد 
■إلخ ' ٠ جد* هم نزل الجدة جاء إدا حتى الحل، ؤرة بالمنير على 

حناجا إذا للخطيب المزول جواز عالي دليل الأحبار هذه ففي 
الفصل.يطل لم إن أنه وظاهره لذلك، 

يوجبلا من المصة بهذه يستدل ،رفد ت اJعراتي زرعة أبو قال 
يشترطها،من عند الموالاة يقهلمر لا يسير زمن لكنه الخهلبة؛ في الموالاة 
الموالاةيقطع فيما والمرجع . . المزاع. موضع في الصورة هانْ فليست، 

الأركان.امتأنف الموالاة انقطع|تا وحيث، الخرقه، إلى فعل أو كلام من 
تعليه بوب المائي لكن الجمعة، حطبة الخطة هده تكن لم يقال؛ وقد 

الحاكم؛وقال الجمعة. يوم الخطبة من فراغه قبل النثر عن الإمام نزول 
اه..الحاجة® عند النبر من والرول الخطة قهلمر في أصل هو 

النزولأن على الأحاديث بهذه حجر ابن الحاففل استدل وقد 
،ؤالخطة١٣يقطع لا 

بسببهيولول الأي المزول بين ذللت، فى فزق قد فإنه المؤوي، وأما 
مماكان إذا أنه إلى مت، فذ القمل، به يعلول لا الذي وبين الفصل، 

الموافقهو هل.ا أن ؤيرى ينزل، ولا جود اليترك فإنه الفصل، به يطول 
•، لصاكاخميأ
ورده:إشكال 

ذكره؛المابق والحين الحز حديثؤ عن الراقي زرعة أبو قال 
إليهادعا فتنة لأخذهما والمزول الخطبة قؤغ أن الحاليح، ظاهر قلت،: ارإن 

يليقلا وهذا الخطة، في والاستمرار تركه الأرجح وكان الأولاد، محبة 

انظر)١( 
انظر)٢( 
انظر)٣( 

١(. ٠٧٧رقم)حديث، القرآن، ّجود كتاب البخاري، صحح 
)•ا/٨٨(.الماثي سن وانظر: ٢(، • ٤  IT)اكريب، طرح 
المبموعانظر: )٤( )r/^. الباري فع 



٢٢———— ٦١والخطبة الخطيب فقه في الشامل 

ماإلا يفعل ولا دنيوي، أمر العبادة عن يقطعه لا فإنه .، المي بحال 
بفعله،ذلك مثل جواز المبي. بثن قد نك: والأكمل. الأرجح هو 

كانؤإن بها، ارمل الّمح، الشريعة بيان لتفمته حقه؛ في راجحا فكان 
مصالحةإيثار عن نشأ وكونه البيان، عن لخلو0 غيرء؛ حق في مرحوحا 
ذكرءيما - لام والالصلاة عليه - ونثه العبادة، بحق القيام على الأولاد 

الصلاةعليه - فإنه ه، نفحال، على لا ذلك في غيره حال، على ذللثا في 
الخطبة،مصالحة على راجحة لمصالحة إلا ذللئإ يفعل لا - لام وال

علىراجح حقه في الفحل فدللئ، مرجوحة، لمصلحة يكون أن وبتقدير 
الراجحالأمر على المرجوحة المملحة تقديم جواز به بين لكونه الترك؛ 

أءلملأا،.اه.والله فيه. هو الذي 
AA  - الخطية:أثناء الخطيب قيام حكم

علىالخهلبة حال الخعليب قيام اشتراحل في العلم أهل احتلف 
ئولزت

اصالقول 

عنهما،الروايتين إحدى في وأجمد وماللث، حنيفة أبي نول وهو 
شرطهمن ليس ذكر لأنه ،؛ الخهل؛ةأصحة في شرءلا ليس القيام إن ت نالوا 

الخلية.صحت، تركه فإن كالأذان، القيام له يجب فلم الاستقبال، 
ح.يثمن وغيرء البخاري أحرجه بما القول لهدا بعضهم وامتدل 

ناوجلالمنبر على يوم ذات جلس السي. ®أن ث ه سعيد أبي 
ب«صؤ.حول4ء

ه،مهل حديثا محن - أيصا - وغيره البخاري أحرجه وبما 

انفلر)١( 
اظر)٢( 
انظر)٣( 

:١٧١)tf اسي (، Yon/Vالعلم)إكال )إ/آ-ا،ا(، اليانع 
(.٩٢١)رقم حديث الجمعة، البخاري، صحح 



واسطبةالخْلمب فقه في الشامل —٢٢ 

.٢١عاليها((^أجالس أعوادا |ي يعمل غلامك ررمري ت ونجه مرفوعا 
وعنالجمعة، حهلبة غير في كان بأنه الأول! الدليل عن وأجيب 

يصعدما أول الجلوس إلى الإثارة تكون أن باحتمال الثاني! الدليل 
الخطتتزرآ،•وبين 

الثاف؛الذتول 

فيوأحمد والنافعي - عنه الروايتين إحدى في _ مالك قول وهو 
منهبد لا شرمحل الخطية حال القيام أن على الروايتين، إحدى 

قال!).٥، سمرة بن جابر عن وغيره لم مرواه يما هؤلاء واحتج 
قائما.نجخهلب يقوم ثم يجالس نم قائما، ب، يخهلكان . افه رسول #إن 

أكثرمعه صليت، - وافه _ فقد كدب، فقد حالنا يخطب، كان أنه نبأك فمن 
منألميصلأة،الن.

اه.،.الجمحةاال لا الخص الصلوات #المراد النووي! تال 
من. صلاها اض الخخ لأن هدا؛ من بد »ولأ الشوكائي! وتال 

ولاالمقدار ذلكؤ تبلغ لا موته عند إلى الجمعة صلاة افتراض عند 
اه.. نصفها( 

هاعمر ابن عن وغيره الخاري رواه بما - كدللث، - واحتجوا 
تفعلونكما يقوم، ثم يقعد، نم قائما يخطب . النبي #كان قال! 

الآن«س.

انظر)١( 
انظر)٢( 
انظر)٣( 

٧١)م 

(.٩١٧)رنم حديثا الجمعة، البخاري، صحح 
(.n٦٣/الباري نح 

اسيالأم)ا/آ؛م(، (، ٦٣)م/اuري فح ما\-0ي، الملم \س 

انظر)٤( 
انظر)٥( 
انظر)٧( 

(.٨٦٢)رنم ( ٨٨٩رأ/لم مصحح 
نلالأوطار>مه.آ(.انظر:)٦( )أ/>ها(. الروي ثرح 

(.٩٢٠)رنم حديث الجمعة، البخاري، صحيح 



آإةآ~ؤأأ"والخطبم الخطيب فقه في الشامل 
k؛^=i،

المجدلحل أنه ت .ع عجرة بن كعب عن لم مرواْ وبما 
هذاإلى انغلروا ذمال1 قاعدا، يخطب الحكم أم بن الرحنن وعبد 

أنشثوأو اؤ بمنرْ ؤأوأ ^^١ تعالى• اض وقال ناعيا، يخط_ا الخبيث 
]او>سة:بما4 وه !ي 

يثيرعليه الخبيث وصف ؤامحللاق الدم هذا عياضت القاصي نال 
منإلا فيها دليل فلا الأية، ذلاهم وأما . رامتاكان صدهم القيام أن إلى 

قائماكان أته به المراد أن على ذلك ؤيحمل .، للّثي القتام اثنان جهة 
كونهعلى اتفاقهم مع الوجوب، على أفعاله وأن يخطبا، 

اه.مشروعاأأا.

الأمصار،علماء من العلم أهل عمل عاليه والذي المندرت ابن ونال 
.. حملبة. فخطب، الإمام قام الأذان من المؤذن مغ إذا الأئمة يفعله ما 

اه.إلخص.

رأيتمونيكما صلرا  ١٠ت نال . أنه ررودليلنا ت النووي ونال 
خطتينيخطب، كان . أنه المشهورة الصحيحة الأحاديث؛ مع أصالي®. 

اه..  ٠١بينهمايجلس قائما 

عنينال اض عبد ا أبسمعت، الأيرم؛ قال  ١١ن ندامة ابن وقال 
اضقال وقال! يحجثه، فلم الخهلبتين؟ إحدى في يقعد أو قاعدا، الخطة 
بنالهيثم له فقال . قائمايخطب، . البمح، وكان • ومأ؟اا ؤو/ه تعالى• 

منهففلهر حطبته. فى يجلس العزيز عبد بن عمر كان حارحة 
إنكار((لْ،.اه.

انظر)١( 
انظر)٣( 
انئر)٤( 

(.YoU/r)انماب إكمال انظر: )٢( (. ٨٦٤)برم ص ٍحح 

(.١٧١/٣)الغي انظر: )٠( ال1بموع)إ/إإم<. 



n  N ص[ا==^^==^======شم=====لخطبةوا الخطيب فقه فى التامل

خممص.•

طاوسعن سة، أبي ابن أحرج حجر• ابن الحافظ تال الأولي؛ 
قائما،وعثمان قاتما، وعمر قائما، بكر وأبو قائما، اف رسول ارحط_، 

معاو؛ة«لا،.المنبر على حلس من وأول 

بعلنهثحم كثر لما قاعدا حهلب إنما معاؤية أن الشعبي! عن وعنده 
الحن،عن منصور بن سعيد روى ما يعقده مرسل وهدا ٠ ولحمه 

ولمحلى أعيى إذا وكان عثمان، الخهلبة غي استراح من ®أول قال! 
،•معاؤية*؛ حالنا حطِا من وأول يقوم، حتى يتكلم 

يخفعثمان نهديتإ قال! طالحة، بن موسى عن الهيثمي وذكر 
لمإني أما فمال! قاعدا، يخف، معاؤية وشهدت، قائنا، المنبر على 

فأردتحوائجكم، وكثرت عفلمي، ورق سني كبرتا ولكن السنة، أجهل 
السنة.من مييي فآحد أقوم ثم قاعدا، حوائجكم يعفى أقضي أن 

وذل•الربح، بن تيس وفيه المجير، في الطبراذي، رواه الهيثم• قال 
اه.. غيرهما وصعقه والثوري، سحبة ومه 

وأبا. اض رسول ءأن قتادة؛ عن معمر، عن الرزاق، عبد وروى 
عثمانذللث، فحل ثم قياما، الجمعة يوم يخهلبون كانوا وعثمان وعمر كر 

-أيصا - يقوم ثم يجلى ثم قائما، يخهلب، فكان القيام، عليه ثق حتى 
الأحرةفيخف، يقوم ثم حالنا، الأولى حطب، معاؤية كان فلما فيخي،، 

٠u.،ْناا١

انفلر)١( 
انظر)٢( 
انظر)٤( 
انظر)٥( 

ابيتج)آ/آاا(.ابن مف، 
(.٤٠)آ/١ نح انظر: )٣( اينابيتج)آ/ماا(. .مش،

.ج،عازوامم)آ/سا(.
(.٥٢٥٨)رقم ( ١٨٧)T/الرزاق ب .منف 



والخمليةالخطيب فقه في الشامل 
:!ا ٣٠٣ا| :

الخهلسةأجاز لمن ذلك في حجة ولا حجرت ابن الحافظ ئال 
تعالى.اض عند والعلم . اه للضرورة. ذلك أن تبين لأنه ناعيا؛ 

حل-ثنافال؛ راشسد، بن محمل- عن الرناق عبد أحرج ■ الثانية 
كانواوعثمان وعمر بكر وأبا . اش رمول أن موسى• بن سليمان 
الخطتين،بين القمل في إلا يقعدون لا قياما، الجمعة يوم يخطون 

وصربقائما حلم، الث، الالعبل- كان فلما معاوية، جلس من وأول، 
جلسالأمر عليه طال فلما المنة، هذه وقال؛ النبر، على برجله 

بحدرى.١،^.

لنموصى بن فسليمان مرسل، الحل-يث، هذا أن رأين، وقد ٠ ، ئل
.بثا صحا 

الخطتين:بين الخهلم، جلوس حكم -  ٨٩
يخطبالنبي. اءكان قال! ه، عمر ابن عن الشيخان روى 

لم.معنلد نمرة بن جابر حدث من تقدم وقد بينهمالأ،، يقعد حطبتين 
تقولين على الجلة هدْ حكم هم، العلم أمل، اختلفا وقئ 

الأول؛القول 

ةجللأنها تحبة؛ موأنها ة الجلهذه وجوب ع-دم إلى، ذهبوا 
وقبلالمليم بعد الأولى كالجلمة واجبه تكن فلم مشرؤع، ذكر فيها ليس 

العلمر٤،.أهل جمهور قال وبهيا الخلية. 

ابري)-ا/ئا■(.نح انظر: )١( 
(.١٨٨)T/الرزاق ب مض اظر: )٢( 
رقم( ٨٨٩)Y/لم مصحيح (، ٩٢٨)رنم حديث الجمعة، البخاري صّحٍح اننلرت )٣( 

كم؛□ري(، ١٧٦>"ا/المض (، ٢٥٧>"ا/اسلم إكمال )آ/أها(، ايدائع انظر: )٤( 
)م'لأ(.



والخطبةالخطيب فقه فى الشامل ■—؟ 

الأمصارنقهاء ومائر والعراقيون مالك ذهب البر؛ عبد ابن قال 
منعلى شيء لا الخُيتبن بين الجلوس أن إلى - الثامعي لا إ- 

اه.تركهلا،.
التاي:القول 

بينالجلوس أن _ت مالك عن رواية أنه وحكي _ الشافعي قول وهو 
•، ل واحب الخْليين 

بدلك،تنرد الشافعي أن الْلحاوي وزعم حجرت ابن الحافظ قال 
عنالمشهور وهو رواية، فى - أيما - مالك عن محكئ بأنه وئعمب 
.اه.الترمذي ثرح في العراقي[ الحافغل ]يعتي؛ شيخنا نقله أحمد، 

قوله؛مع ذلك، على وموافلبته النبي بفعل الشافعي واستدل 
أصلي®رأيتموني كما ررصلوا 

ذللث،يتوقف، بقوله؛ هذا الشافعي قول عن العيد دقيق ابن وأجاب 
فهوؤإلأ الصلاة، كيفية تحت، داخز الخهلبتين إقامة أن ثبوت على 

.اه.الفعل بمجرد استدلال 

بأنهالشافعي عارض العلماء بعض أن المنير؛ ابن وحكى 
علىدليلا موافلبته كانت، فان الأولى، الخهلبة قبل الجلوس على واءل_ا 
••اه الأولى الجلسة شرُلية على دليلا فلتكن الوسْلى، ة الجلشرطة 

حنإبأن متعقب، وهدا بقوله؛ المنير ابى حجر ابن الحافعل وتعقبا 
روايةمن وهي الأولى، ة الجلهذه فيها تا مليعمر ابن عن الروايات 

انظر)١( 
انظر)٢( 
انظر)٣( 
انظر)٤( 
انظر)٥( 

^Ulكح 
(.)م/٠٧الادى نح اوجمرع)أ/؛أم، الأم)ا/آآ؛مأ(، 

(.)i/mالمبموع (، Yav/T)■العلم إكمال (، U« /T)اuرى كح 
الحويريث،بن ماك حديث، من ( ٦٣١)رقم حدين، الأذان، الخاوي، 

(.٦٢)!/ الأومط انظر: )٦( •٧(. )r/ ^ ٧١قح 



أأ-ج-آ-م-لأوالخطبة الخطيب فقه في القامل 

بينالتي بخلاف عليها، المواظبة تثبت فلم المضعف، العمري اض عبد 
الخفينلا/اه.

لهواستدل ، اءالجمؤع؛، في النووي هذا الشافص قول نصر وقد 
.أنه المشهورة الأحاديث ْع ، آصرا؛ رأيتموني كما ®صلوا بقوله 
.اه.بينهما يجلس قانما خطيتين يخطئا كان 

صحيحه،في البخاري صنع ظاهر هو بالوحوب والهول ت قلت 
الجمعة.يوم الخهلشن بين القعدة باب فقال؛ باتا، لذلك بوب حث 

يقولكما بوجوبها، يقول أته صنيعه وظاهر حجرت ابن الحافظ ئ|ل 
اه.،.الخطبة^ أصل في به 

الأمصارعلمام من الملم أهل عمل عاليه والذي المنذر: ابن تال 
ؤيزذنإليه، يرقى ما أود النير على الإمام جلوس وهو الأئمة، يفعله ما 

فخهلم،الإمام قام الأذان من المؤذن فيغ فإذا جالس، والإمام المؤذن 
يقومثم يتكلم، ولا حاطب غير جلوسه حال في وهو جلس نم حهلثة، 

اه.فراءهل؛،.عند يزل نم الثانية، الخلية فيخطب 

ني\ث.■

الخليتين؛بين الجلة هذْ من الحكمة في اختلف الأولى؛ 
وقيئتالحملتين، بين للفصل ررقيل؛ حجرت ابن الحافظ تال 

أثرؤيغلهر • بقدرها كون اليكفي - الأظهر وهو - الأول وعلى • للراحة 
ألزموقد القيام. عن نمجزْ قاعدا حهلب فيمن - أيصا _ الخلاف 

فيالقيام يوجس، أن الخهلبتين بين الجلوس بوجوب قال من الهلحاوي 

انظر)١( 
انظر)٣( 
انظر)٤( 

اوجموع)؛/أأم.انظر: )٢( (. )م/٠٧اياري نح 
(.)V/٠٧اياري كح 

لأينالملؤر)أ/أ،ه(.الأوط 



لخطبةوا لخطيب ا فقه في مل لشا ا أ|~؟آم~أا 
و؛-=؛،

بنالزين ونعشه واحد شيء فعل على اقتصر منهما كلأ لأن الخطشن؛ 
٠ه ا ٠ لتوفيق ا فه وبا ٠ منير لا 

أنغير الجالّة، هاوْ مقدار تحديد قي صرح نص يرد لم ت الثانية 
تذلك، عن تكالموا قد الفقهاء جض 

موصعفي تمكن إذا اوس_رحسيت محال التاتارحانية؛ في محال محقي 
وليث*مكث غير من قام موصعه، في منه عضو كل واستقر حلوسه 

أدنىحلوّه موصع في الأرض ص إذا ت يقول لير أبي ابن ولكن 
ثلاثمقدار المحنممة! بعض وقال الأخرى. الخطبة إلى نام خ م

.،٧٥١^٢.;

.اه-النيراي من جلوسه موصع يمس ما رريقدر الهلحاوي! وقال 
ومقدارفي لاوهمال ! ايطبل^ لآمواهب صاحب محال 
بنيحص ورواْ المجدتض• بين ة الجلمقدار الخفين بين الجلوس 

الجدتين-بين لكلجلوس مشتبهتين بين فصل لأنه القاسم؛ ان عن يحيى 
آللههو ؤءل I يفرأ ما قدر بجلوس بينها يفمل ااالكاذياا في ونال 

اه..ا[اازالاخلاص: آ-مدبمأ، 
قدرجدا حفيف الجلوس وهذا أصحابنا! ارمحال النووي! وقال 

اه,.الطماسةه قدر منه والواجب تقريبا، الإحلاصن سورة 

بقدرجماعة! محال . جداحقيقة الجالسة لرJكون المرداوي! وقال 
اه.الإحلأص«لا"،.سورة 

انظر)١( 
انظر)٢( 
انظر)٣( 
انظر)٤( 
انظر)٦( 

مختمرخلل)آآ/ا،ّلْ(.نرح الجلل مواهب 
(.٦١التاتارخانة)آ/الخاوي 

المجموعانظر: )٥( )"ا/\،ا(. ءادiن ابن حاشية 
AyTA/o)الإنصاف 



لغطبةوا لغطيب ا فض؛، •ل لشا ا
:ا1 ٣٠٧ا1 :

ةحالبقدر بوجوبها قال من ٠لوثدرها حجر: ابن الحافظ وقال 
،.اه.الإحلأصاال محورة يقرأ ما وبقدر الاستراحة، 

تالخلتين بين الجلة م يقال ما I الثالثت 
هذهفي شيئا يقول الخيب أن على شرعا يدل ما على أش لم 

ذكتفيها ليس ة جلأنها *ولنا ت فدامة ابن قال وقد ة. الجل
اه.،.مشرؤعءل 

#كانI بلفظ داود أبو رواه الذي الحديث حجر ابن الحافظ وأورد 
يفرغحتى المنبر صعد أذا يجلس كان حعلمتين، يخطب ه المي 

فيخهل_،ااريقوم ثم يتكلم، ملأ يجلس نم فيخفا، يقوم ثم المؤذن، 
بينالجلوس حال أن هذا من وامحئفيد حجر! ابن الحاففد قال 

يدعوْأو اض يذكر أن نفي فيه ليس لكن فيه، كلام لا الخعبين 
ّئارن.اه.

بها:الأمر أو النبر على ه النبي عر الصلاة -  ٩٠
علىبالصلاة الخهلبة يختموا أن على الخطباء من كثير عادة جرمتا 

والأزرالموصع، هدا في عليه دلي3 لا وهذا الأمر؛ذللث،، أو الني. 
أولها،في عاليه يملي فتارة كان، إن واحد موصع على يقتصر ألا 

المنة.هو ذلك، أن يوهم واحدا موضعا يلتزم ولا أومحعلها، في وأحرى 
بلللتا؟المصلين يأمر وعل 

أحيانا،ذللث، من مانع ولا بها، الأمر على دليل لا الجراب• 
والتذكيرللوعقلة الخلة لأن الجمعة؛ يوم في ميما لا بفضلها، للتذكير 

قديممن الناس عمل ولكن عليها• دليل فلا الديمومة وأما والإرشاد، 

انظر)١( 
انظر)٣( 
انظر)٤( 

;n١٧٦/الض انظر: )٢( •٧(. )م القح 
رفم)\ه«ا(.( ٦٥٧/١داود)ابي محنن 

(.٧٠)م الفتح 



والخطبةالخطيب فقه في الشامل [[ ٣٠٨٢!

أثرعلى وشخ إش بل لهدا، تندا م أعلم لا أني غير على'ذلك، الزمن 
بنالد عبد عن في»الكبير« الهلبراني روى ففد ذلك، من يمنع ا ضعيف
علىالجمعة يوم الّكا على الصلاة الستة من االيس ت فال ها، الزبير 

المبرء.

يم،أبي بن لمثا دفه المجير، في الطبراني رئاء الهيشم،ت نال 
.اه.مدلس وهو 

بابمن بها الأمر عن المهي يكون هذا الربثر ابن نول فُلى نيتان 
ترى.كما صعيف الأثر هدا ولكن أولى. 

فولهو المسألة هذه في الأقوال من عليه ونسخ ما وأندم 
تهقفل قال فقد ين. وحموسع مائة سنة توفي والذي الأوزاعي؛؛؛'فأ، 

يسكت،لم فإن الناس، يصلي حتى سكن، الحم،. على الإمام صلى ُ'إذا 
اه.دءات4«لأ،.على وأمنوا الناس، أنمت، 

ثنتينسنة توفى حسثا هؤ يوسم، أبي نول البذم في بليه ثم 
تخطبته في قرأ إذا الإمام *إن ه؛ قال فقد الهجرة، س ومائة وثمانين 

أنللناس ينبغى أنه [ ٥٦]الأحزاب; ألقيه عق بملؤن أثت ؤإ)ا 
اه.الحال«ص._، فى ه الني على يصلوا 

فى. الحم، على الصلاة وجوب، إلى وأصحابه الشافعي ذهب، وقد 
فيوجوبها عر الحنابلة من والأكثر بهارن، إلا تنم لا وأنها الخلة، 

شخواختاره الخطبةلْ، 

انظر)١( 
انفر)٢( 
انظر)٣( 
انظر)٤( 
انظر)٥( 
انظر)٦( 

(.١٨٨)أ/ارواند مجمع 
(.jrrاساء)\امختمراخلأف 

xrrrاساء)\امخضراخلأف (، T،\/T)المسوط (، ٣٥١)ا/الأصل 
(.٥٧١اليان)•؟/الأم)ا/أأم(، 

(.٢٢٠)ه/الإنصاف (، ١٧٣)م/الخض 
.^.٦٦)ها\الإنصاف 



والخطبةالخطيب فقه في الشامل 
:ابم'م|ا|ً

يبلغأن إلى تمعوا يأن القوم ®على ؛ الطحاوي جعفر أبو ونال 
تيزأقه طأ ;١:^؛ أك وكي -سالى: قوله ولى 

أهآاا.اه.]الأحزاب: دّي-ثا4أا، 
فيما>>واحتاافوا _ت الثالث القرن أهل من وهو - المنذر ابن وقال 

أليإهعل بمئن أقن ؤإ)غ الإمام؛ قرأ إذا للحملة المتع يفعله 
((. , تسليما. المون ؤيهم أنففي عليه يملون ءلاJفةث فقالت الأية، 

اىإلحرى.
نيM الم عر الصلاة عن حدث معرض ني حرم ابن تال يند 
 Iعليهالصلاة في الخهليب أمر النبي.إذا على *والصلاة الخعلبة

دءاى<ااأم.اه.على والتأمين 
ؤا0الخْلبة! في الإمام قرأ إذا *البيان*؛ في *قال النووي! وتال 

هالنبي على يملي أن تمع للمجاز ألبيه عز ثنئث ةكء؛قيم أف 
اه.ا.صرزه*ل بها ؤيرفع 

فلمهذا، مثل إلى مثيرا ؛، iifeتيمية ابن الإسلام شيخ وتحدث 
لاموالبالصلاة كتابه في أمر تعالى الض أن *وذلك تال! حيث ينكره، 

كيألثى هل بمئن ويقثث أف ٠^^ فقال؛ بذلك، مخموصا عليه 
حقفي وأما وأمر. أحبر فهنا ميماه، ؤسنعإ قه محبملؤأ ءامنإ ألمن> 
ءأق؛لإبمتؤ أرمحا ظ؛ تعالى: فقال يأمر، ولم فأحثر المؤمنين، عموم 

اضإن : نالواذلك الحياء ذكر إذا ولهذا [، ٤٣]الأحزاب: 

أيبريته؛ من بالمؤمنين وأيه بملائكته، وش بنفسه، فيه بدأ بأمر أمركم 
;اثءأ4لْ،.اه.أك ؤتآ؛ا قال: 

انظر)١( 
انظر)٢( 
انظر)٤( 
انظر)٥( 

اكاتارحانة)آ/با■(.الفتاوى 

(.٦٢)ه/ المحلى انظر: )٣( (. ٨١)أ/ الأوسط 
)أ/آا؛(.والجموع )آ/"آ(، الان: 
)'اآ/ه-إ(.الخاوي مجموع 



والخطبةالخطيب فقه فى الشامل ٢—آر 
٢١٠!ا ;

في■ أى متقدم؛ ز*ن مند المقولة هذه شهرة عر هدا فدئ ؛ هالت، 
تعار.اض عند والعلم الهجري. الثار القرن 

أثن^إة الخطبة في فرأ من *وأول I البيازا *رؤح صاحب وقاو 
هدافي العمل وعليه العباسي المهدي الأية، ألبيه عل بمنئير ر،شةقتئ 

،.١١انملولة الخف في أي: - الزuن 
متبرعر المهدي ممعن ت هال الأصمعي عن آخر موصع في وذكر 

فمال؛بملائكته وثنى ه يتقفيه بدأ بأمر أمركم الله ررإن يقول. البصرة 

الصلاة*وأما قيه! يقول ققفأ للمشالي كلام على وقمت إنني ثم 
بلالدعاء، التزام وكدللث، نعلمه، ولا نقل إر فتحتاج . النبي على 

يقللأ"ا،.لم أكثريته 
تنمه ما -، المعاصرين من وهو - . الطنطاوي الشيخ وقال 

الصلاةمن - الثانية الخهلبة فى أي! - فيها الخطباء يلتزمه *وما 
منأحد يلتزمه لم بآسماتهم، والتابمن الخلفاء عن والترضي الإبراهيمية، 

اير.لفء.ال

تشه.*

للحضورالخف، أمر أن الفوران صالح الدكتور شيخنا فضيلة ذكر 
وربماI نمه ما قال فقد والجهل، الابتداع من . الني على يصلوا بأن 
-. النبي عر بالصلاة أي• - يدلك الحاصرين يأمر الخطباء بحض أن 

اه.. فعله يجوز لا وابتداع، جهل وهدا 

انظر)١( 
انظر)٢( 
انظر)٣( 
انظر)٤( 

(.)م/٢٧ jUlروح 
الأحزاب،()•ورة حدى للوا النزول أساب، وانفلر؛ (، ١٣١)U/ السابق المهدر 

ص)هآل(.إمحلأب نمول 
)ا/هم\ا(.القرنان صالح للشيخ الفقهي الملخص 



———أؤ— والخطبة الخطيب فقه في الشامل 

بعضهمورأى المسألة، هده عن العالم طلبة بعض مص تحدث وقد 
•ظه الإسلام شخ إلى ذك بوا ونبدعة، أنها 

بالصلاةالخهلثاء أمر وصف أنه الإسلام شيخ عن يثبت ولا ت تلت 
كلامهفى أوردها إنه يل وبحثي. اطلاعي ص، بالثدعية ه النبي على 
نقلوا١^^، هؤلاء فلعل • بشيء لها يتعرض لم إذ لها؛ المقر مئة على 
آحربكلام الأمر عليهم والتس وهموا قد الخالة هده الإسلام شخ عن 

يتعلقولا والحضور، المؤذنين يخمى لكنه الإسلام، شيخ ذكره 
كلامأن ظن أو عليه، الخطيب قاس قد ذلك، قرأ من فلعل ؛الخعليس،، 

الإسلامشخ كلام نص ؤإليك • الخطيب، حتى يثمل عام الإسلام شخ 
المسألة.هدا في 

-ه الّك، على بالملأة أي - بدللث، المؤذن ررحهر ت هقفؤ تال فقد 
؛الال.عاءجهره أو المنبر، الخهليب رقي عنلء والترصي بالصلاة كجهره 

ه،الله رسول، عهد على يكن لم ذلكا: ونحو والإمام، للخفب، 
الجهرذللث، من وأشد الأئمة. من أحد استحبه ولا الراشدين، وحلفانه 

اه.أءالمااأا،.وافه بدعة. ذك وكل الخهلمة، في ذك بنحو 
فيذللئ، بنحو الجهر ذللثإ من )وأشد الإسلام شخ قول، تلنا؛ 

شخأن ظن من وهم محل هي العبارة هده ذك؛ل.ءة(، وكل الخملبة، 
باطلالوهم وهدا بدعة، الخهليب، قبل من بالصلاة الأمر أن يرى الإسلام 

توجوه من 

أنومعلوم الخهلبة(.' في ذك بنحو )الجهر قال،؛ أنه الأول• الوجه 
هوالإسلام شخ مراد أن على قيئ جهرية، هي بل سريه، ليت، الخهلبة 
الحضور.أو المؤذن قبل من بها الجهر 

)أ'ا/ا/اأ(.الخاوي مجموع انفلر: 



ايخطسفقه في الشامل !أ——أم 
II  ت————————حتتتتت—'' ١—

الخطاءئول أورد الإسلام شيخ أن معنا ْر أنه ت الثاني الوجه 
بشيءبمم ولم بذلك، الإقرار سيل على المي. على بالصلاة بالأمر 

؛الدعية.يقول، لا أنه على فدث الإنكار، صور من 
يفعلهما هو الإسلام ثيخ مراد أن يؤيد مما أن .؛؛، ١^١٠الوجه 

هو.، النبي على بالصلاة بالأمر الجهر من الخهلبة وقت، المؤذنون 
رقعرروأما قال! حبث، السابق؛ الموصع من أصرح آخر موصع في كلامه 

باتفاقمكروه فهذا وغيرها، بالصلاة الخهلبة وفت، أصواتهم المؤذنين 
فىهناك كقوله هو الخلية( )وقت، : هناقوله أن على فدث اه، الأومة«لا،.
أعلم.واش المؤذن. فعل إلى يرجعان وكلاهما )الخلية(، 

اسي،:على أغلق -إذا ٩١
فيعليه يغلق كما حهلثته في عليه يغلق أو الخهلسب،، يتلعئم قاد 
علىوهم عليهم ، أريجلالذين من جملة قتيبة ابن ذكر فقد صلاته. 
القسري،اض عبد بن وحالد عامر، بن اض وعبد كالتربوعي،، المنبر، 

وغترهم•حاتم، بن ولوح اليشكري، ربه وعد زائدة، بن ومعز 
اش،فحمد بجتان، منيرا صحي• انه محهلنه يابتا عن ذكر انه كما 

ٍتيإئاظامحضس,
الناس"*.اء.أنن، محت طى؛لض ممها لو ك: مل 

هيبةله المنبر فإن عفليم، أمرها الجمعة خهلبة إذ بثعياد؛ ذلااثإ وليس 
رروذكربقوله! نلالث، على يدل ما مفلح ابن ذكر وقد إنكارها، يمكن لا 

(.T\A/Xi)الخاوي مجمؤع انظر: )١( 
ارنجتقل دلا عليه• أفق تمأنه ، ١^١٠٥على دئا،ر لم إذا القارق، صلى ارتج )٢( 

(.١٧٧)X/الهايت )رتح(، مادة ( ٢٧٩/١)الصحاح انثلر: باكيي. 
(.٦٤١ء؛ونالأخار)أ/انظر: )٣( 



أأم-أم-؛والصلبة اسفب ص ض سمل 

بنحالي بن الرحمن وعبد عثمان، منهم - جماعة عن البر عبد ابن 
أنهم_، ري الفوخالد زائدة، بن ومعن مروان، ن المللث، وعبد الوليد، 
وهيبة^؛١، تورث الزلل هيبة قالط: بعضهم وعن عليهم، فارتج حملوا 
.جبساتورث العافية 

فعاد، سفيازأأبي بن يزيد على أرتج أنه النحاس جعفر أبو وذكر 
يجعلأن اممه عى الشام، أهل يا عليه فأرتج ثلاثا، الحمد إلى 
إلىمنكم أحوج عائل إمام إلى وأنتم بياثا، عي وبعد را، بعر بعد 
فاسحنه.العاص بن عمرو ذللت، فبلغ ، نزل، نم فانل، إمام 

كيف،ففال! الشسب،، عيك عجل مروان• بن الملك، لعبد وقيل 
ْرتينلآ،إأو ْرْ جمعة كل في الناس على عقلي أعرض وأنا يعجل لا 

تفقال عليه، فأرتج أصحى يوم في عامر بن اممه عبد وحهلث، 
علي.وثمنها له فهي السوق من شاة أخد من وعيا، لوما علتكم أجمع لا 

ض٠ المنبر برحله وصرب - فقال زائدة، بن مجعن على وأرتج 
اه.مابرأم.فش لا خروب 

اعتدرعليه أرتج فعندما مرة، القرى الله عبد بن حالي حطبا وقد 
أحياناؤيعزب سببه، ب، فيتثأحيائا يجيء الكلام إن الماس، أيها قاتلات 

منأهومج لمجيبه فالمأدى فعمى، وكوبر فآبى، طولبا فربما طلبه، فيعر 
لآ؛؛هل؛/اه.المعاطي 

نال!أنه عثمان إلى العلم أهل بعض تب، وقد نلت،• 
المقاملهدا يعدان كانا وعمر بكر أبا إن ث فمال عليه، فارتج فه الحمد 

(.٦٤١)Y/ الأخار عتوي، قي تمحة ابن ذكرها ممال، أي بن يزيل• نمة  ٢١)
XMT)٦! الأخار ءٍون ر مة ابن ذم،دا •ردان بن الملك، عد نمة  ٢٢)

الفروعانظر: )٣( 
(.٣١ص)١ زهرة ابي لمحمد الخهuبان انفلر؛  ٢٤١



والخطبةالخطيب فقه فى الشامل 

وستاسكمقوال، إمام إلى منكم أحوج فعال إمام إلى وأنتم مقالا، 
عليهينكر ولم بهم، وصلى ونزل ولكم، لي الله وأستغفر بعد، الخهلب 
أحدرا،.

كتبفي تعرف لم ارانها هده: عئمان قحة عن الهمام ابن نال 
اهِ.،.الفقه،،ر كتب في بل الحديث، 

ثابتبن القاسم ذكرها ؤإنما سستده، ترو لم أنها الزيلعي وذكر 
فىحجر ابن وأقره سد. غير من  ٠٠الحديث غريب  ١١كتاب فى منهلي الثن 

ررالدرايةاارتيّ
البريد،قعقعة لولا الإمارة، الشيء ننم • نياد بن اش عبيد وقال 

،.اهرللخهليب.والتشرف 
لس.الإمام حصر ؤإذا ئه: الشافعي تال وتد 
والأصحاب:حامد أبو الشيح ا١قال ااالمجموع،ا: في النووي تال 

أبوالقاصي قال يلمن• لا أنه احر موأصع في - الشافعي أي - ونص 
حالين:على بل قولين، على ليت : أصحابناقال العليب: 

ينعلقولم سكمث، بحيث التلقين امتنعلقه إذا أراد : اايالق.نهاافقوله: 
•بشيء 

عليه،ينفتح أن ؤيرحو الكلام يردد دام ما أراد : يلقنه٠٠لا ١١وقوله: 
لس.عليه يشح لم فإن عليه، يفح حتى فيترك 

نت،ليوأنها التفحبميل، هدا الشافعي مراد أن على الأصحاب واتفق 
اههقوليناارْ،.على 

انفر)١( 
انفر)٢( 
انظر)٣( 
انظر)٤( 
انظر)٥( 

للمرفانيالداة ثرح الهداة المانع بيانع 

ءٍونالأحار)مآ/آأا■(.
Alii/r)الحاوي  ATo<\/i)المجموع 



والخطبةلخمليب ا فقه فى الشامل 
:11 ٣١٥ا :!

يفتحكما يعرفونها، معهودة الخطبه كانت إن ءيلمن ت الغوي وقال 
اه.،.يلقن١١ لا معروفة الخطبة تكن لم ؤإن • • القراءة. الإمام على 

فيالإمام على الفتح في العلم أهل جمهور فول وهو قك؛ 
علىؤيدل الصلاة، من ثمأتا أفنى الخطبة أن ثلث، ولا وتلقينه، الصلاة 

يزيدبن المنور حديث من - وغيره - داود أبر رواه ما الإمام تلقين جواز 
لمشيئا فترك الصلاة، في يقرأ . اض رسول ثهديتط ت فال >جهبم الأمدي 

فقال، وكازا كدا آية تركت، اش، رسول يا ت رجل له فقال ، يقرأه 
أقلمها[]أي: أراها كنتح قال: اذكرتسها*؟ »ملأ و0: اش رسول 

.  .)٢(
مسحت

صلىالمي. أن ه عمر ابن حدث من - أينا - داود ولأم، 
ُرأصليته: لأبي فال انصرف، فلما عليه، فلبس فيها فقرأ صلاة، 
متعل؛،؟!١١®فما قال؛ نحم• ت قال معنا١١؟ 

ودضه.'اشكاق 

-أيصا - داود أبو رواه ما السابقين؛ الحديثين هل-ين على يثكل نل■ 
عاليتقنع لا علي، ُبا ال؛ه.؛ رسول نال نال؛ خهته علي حدث من 

مالأمام 

جصعيفعلى -حديث، بأن يزول الإشكال أن هو هدا: على فالجواب، 
.حنئن.معارضة فلا المابقين، الحديثين يقاوم لا 

جيد،خهثه أبى حديث، إسناد : هن.اعلى حديث، عن الخطابي قال 

(.٣٤٣٨)الهزب انظر: )١( 
رنم)أ/٣٧( حزبمة ابن صمح وانفر: (، ٩٠٧)يتم )ا/مهْ( داود أبي سنن )٢( 

(.٧٤)(/أحمد وت (، ١٦٤٨)
(.٩٠٧)رنم )ا/مهه( داود أش سن )٣( 
)م'ه(.رنم ( 00))/{<داود أش ّن )٤( 



والخطبةالخطيب فقه في التامل أأ"؟أمِأم 

.اه.مقال وفيه الحارث، رواية من هئع على وحديث، 

الخلة:في وغيرهم انراثدين الخفاء ذم -  ٩٢
الخلناءذكر على الزمن قديم من السنة أهل بعض عاده حرمت، 

-والئبهلين والعقين بالجنة المبشرين كالعشرة _ وغيرهم الراشدين الأربعة 
أهلبعض عد لقد حض عليهم، والثناء لهم بالدعام وذلك حطبهم، في 

تيميةابن الإسلام شيخ ذللت، ذكر كما السنة، أهل شعار من ذللث، العلم 
•ٌثأبي ما على 

بنعمر هو الخهلبة في الراشدين الخلماء ذكر مس من أول ولعل 
شيحذللث، ذكر كما عليا، يبون أمية بني بحفي كان لما العزيز عبد 

تيميةابن الإسلام 
منهذا أن ورأى كالمملي، العلم أهل يحص ذللثح في حالم، وقد 

وحائرهم،عدلهم الخلفاء ذكر رروأما نمه: ما قال فقد المبتدعة. الأمور 
صدرمتخولا لأهلها، شاهد لا الذي والتعلق؛العوائد بدعة، إلا هو فما 
متثسثافيها فليس ٠ • الملوك. أرباب، من هي إنما محلها، عن 

اير.للمتقي«لم.
اسفاءذكر فأنكروا ذلل؛،، في السنة أهل حالفوا قد الثبعة إن تم 
عشرل؛،.الأم الأئمة ذكر مكانها وابتدعوا الأربعة، 

كانواالذين التومرتية إلى تيمية ابن الإسلام شيخ أشار وقد 

•)ا/ا،هه( داود أيي منن هامش على المْلوع للخطانى، المنن معالم )١( 
(.٢١٦)ا/للغيمان النيوية السنة منهاج مختصر انظرت )٢( 
(.٢٣٥/١اسار)في المار انظر: )٣( 
)ا/مأاآ(.الة مهاج مختصر انظر: )٤( 
(،٥٢٤)ت: المعمودى المغربي تومرت بن اش عبد بن محمل أتبلع هم النومرتية• )٥( 

التيالموحدين لدولة والمنفلر الروحي الزعيم وهو دلاالمهدي®، أتباعه عند الملمب، 
الثامن.إلى الخامس القرون قي وأفريقية والمعرب الأندلس ني عريصا ملكا أقامت 



أأ~يأةآ"أآوالخطبة لخطيب ا فقه في التامل 

وعثمانوعمر بكر أبي لدكر تركهم مع التومرت لابن يدعون 
همجربه وجعلوا باطالة، أنها يعلم التي بالصفات راووصموه فقال: 

وعثمانوعمر بكر أبي ذكر ذلك مع وتركوا ه، محمد أمة خواص 
اه..الخ .* . المهديين. والأئمة الراشدين الخلفاء وعلي، 

بماالخطبة في الراشد.ين الخلناء ذكر أنكر من على ثني أن ؤيمكن 
حلاصته:بما الباطل الزعم هدا على رادا الإسلام شخ ذكره 

الأول؛الوجه 

بل١^٢.^.، عند بن عمر عهد على كان المتر على الخلفاء ذكر أن 
بنصئة وحديث ه، الخطاب بن عمر عهد على كان أنه روي فد 

الأشعريموسى أبي قحة وفيه الأحاديث، أشهر من عنه خهئته محصن 
•ظتد الخهلاب بن لعمر حهلبته في يدعو كان الذي >هي 

التاق:الوحه 

كانلما الأربعة الخلفاء ذكر العزيز عبد بن عمر إن نيل: ند أنه 
والترصىالخلفاء بذكر ذلك عن فعوصى عليا، بون يأمية بني بعمى 
القاضية*ثة التلك ليمحو عنهم؛ 

الثالث:الوحه 

بلفرض، الخطة في الخلفاء ذكر إن يقولون: لا السنة أهل أن 
البدمةهو عشر الانني الأئمة أو وحده علي على الانتحار إن يهولون: 
منولا التابعين، من ولا الصحابة، من لا أحد، يفعلها لم التي المنكرة 

-المومنض أمتر لكونه - علذ ذكر كان ئن الماس، بك، من ولا أمية، بك، 
أولى؛الاستحباب.الراشدون الخلفاء هم الذين الأربعة فذكر مستحبا، 

(.٢١٧)ا/الستة منهاج مختصر انظر؛ )١( 
منهم.وص )٢( 



والخطبةالخطيب فقه فى الشامل أاسإ::

الرابع:الوحه 

تعويضهو إنما الجمعة يوم المنبر على الراشدين الخالفاء ذكر أن 
بإظهارللإسلام حفظا ذلك لياكون فيهم؛ ؤيفدح بمسلمهم من ب عن 

ولوعلتهم- والطعن عوراتهم يريل- ممن ومنعهم عليهم، والثناء موالاتهم 
الاهتصارالمنكر ؤإنما عليه، ينكر لم حميعا الأربعة ذكر الخهليب، ترك 

لعمرذكره موسى أبي على أنكر كما السابقين، الثلاثة دون واحد على 
اه..الوقت حليفة الحي هو كان عمر أن ْع يكر، أبي دون 

الراشدينالخلفاء ذكر أن هوت مدا في الإسلام شيح كلام وحاصل 
تقوملا الشرعية الواجبات أن فدر إذا إلا ومكان زمان كل في يجب لا 

إذابحيث الحال، هده في به مأمورا يكون فإنه الخلفاء، ذكر بإظهار إلا 
والتومرتيةعشرية كالاثتي والضلال البيع أهل شعار ظهر ترك 

بدستحنن؛ مالراشدين الخلفاء اروذكر الخفي! ئجيم ابن ومال 
اه..العمين٠٠ ؤيدكر التوارث. حرى 

ه•والماس حمزة بالعمتزت يعني ملت؛ 
•٢٤٢ابن نول مثل ءابد-ين ابن وذم 
والعمين،عمونا، الراشدين الخلفاء اروذكر الزميدي؛ وقال 
الأربعةذم إلى احتاج ؤإن تحن، م وحدتهما، وأمهما، والنبطين، 

يطلأف بأس فلا الرافضة، فيه بلد في كان بأن الخصوص على الخلفاء 
عليهميعهلف، نم بهم، اللائقة الأوصاف مع باسمه واحلو كل بدكرهم 
اه.،.العشرة®أ من ؛الباقين 

انظر)١( 
انظر)٢( 
انظر)٣( 
انظر)٥( 

.u_ Uj)ا/أا■؛( المة مهاج مخمر 
)ا/تماا'ا(.المابق المدر 

(.٢٠)م/الممحار رد انظر: )٤( )آ/ا/؛؛(. الراتق البحر 
(.٢٣١)م/ المقن ادة انإتحاف 



أ~آآّآ"أ[والخطبة الخطيب فقه مي الشامل 
ه؛^=*ا

الرانيين،الخلماء عن ررالترصي ت رصا رشيد محمد الشيخ وتال 
لنااض ثؤع ومد حن، ,هي بالجتة المبشرين الصحابة من العشرة ومائر 

العشرةوهؤلاء بالأيمان، سقونا الذين ولإخواننا نا لأنفندعوا أن 
اه..خيارهمء 

الجمعة!حهلبة في الدعاء _  ٩٢

\ددء\ء.'

ثاللغة في الدعاء تعريم، 
إليهابتهك أي: ودعوى؛ دعاء أدعوه اض دعوت مصدر هو 
دعايقال؛ النداء، بمعنى وهو الخير' من عنده فيما ورعبت، بالسؤال، 

واستدعيته،به صحت، ! فلأناودءورثإ نائي، أي؛ ودعاء؛ دعوا، الرجل 
إفال4لأآ،.ومحللبت تائيته، : زيداودءو٠ت، 

الاصطلاح:في الدعاء 
أيماؤيمى الخضؤع. مع الطالِح على الدال الإنشائي الكلام هو 

مزالا.

واستمدادهالعناية، رثه العبد استدعاء الدعاع حقيقة الخهلاري؛ تال 
المعونة.إياه 

منوالت؛نى إليه، الافتقار اهلهار حقيقته اليانعي: الدين عفيف قال 
معنىوفيه المثرية، لليلة والاستثمار البولية سمة وهو والقوة، الحول 

إليهل٣،.والكرم الجود ؤإصافة اف، على الثناء 

)؛م؛ه(.المار جلة انظر: )١( 
)دء1(.U^: )1\ا الترب لمان انظر: )٢( 
المغيرنالح الدعاء، في الترغيب مقدمة ص)*؛(، للخطابي الدعاء ثان انظر: )٣( 

ص)أه(.



fl ٣٢  f والخطبةالخطيب فقه في الشامل

بكرأبو »قال نصه: ما المربي بن بكر أبي عن السيوطي ونقل 
يريدلما تعالى الله مناداة حقيقة الزلفى«ث ررمراقي كتابه في العر؛ي، 

راادعاء((لا،.والبلاء والضار مضرة. أودفع منفعة جلب من 

مطله\,'\دحمعة حمئة ش \حد.ع\ء مسووعية ش \دعدم محق ام\ل 

فيدعا قد النبي. أن على يدل صريح صحيح نص على أقف لم 
يخطبوهو الاستسقاء دعاء في جاء ما سوى ممن بدعا؛ الجمعة حهلبة 

النبي.أن الصحابة بعض عن مبهما جاء ما وسوى النبر، على الجمعة 
وقدالله، ثاء إن بيانه سيأتي كما الخهلبة، فى دعا إذا بأصبعه يشير كان 

إلى— والامتقراء التتبم حسب — المسألة هده فى العلم أهل احتلن، 
قولن:

ا؛دول:القول 

لالؤمنينالخطبة فى الدعاء أن إلى القول هدا أصحالت، ذمب، 
الثانية.الخمحلبة ومحله به، إلا الخهلبة تصح لا وركز واجب 

ونقالهررالأمء، في عليه نص الشافعي، قولي أحد هو الفول وهذا 
منالخراسانيين جمهور بذلك وقال ،، مختص_رهل فى المزني عنه 

الووىر"آ،.قاله الشافعية، 
حامدوأبو الجوينى الشافعية: أئمة من ركنيتها إلى ذهب وممن 
الغزار'".
أركانأي ها(: اا)وحامالشافعي: المعطي عبد أبو مال وند 

أنؤيجب، للمؤمنين، دعاء اسم عليه يهللّق ما أي' )دعاء(؛ الخهلية، 

انفلر)١( 
انظر)٢( 
انظر)٣( 
انظر)٤( 

(.٢٢)للجوطي ال.عاء في الوين رغ أحاديث في الوعاء فص 
الأم.ض في الطبوع ايزني، سفممر (، ١٧٨الأم)؛/

(.٥٧٢)آ/الان وانظر: (، ٣٩المجموع)؛/•
(.٣٩•)؛/ والمجموع )أ/ويأ(، الوسط 



آةءآ~أأأأ"والخطبة الخْلمب فقه في الشامل 
رله____؛ؤ

•اه •التعميمءا الدعاء ني والأولى الدنيوي. يكفي فلا بأحروى، يكون 
-الخطبة أركان أي! - »)وحامها(أ الأنصاري! يحيى أبو ومال 

لالمؤض(<<لى.)دعاء 
الجمعة.حهلبة في الدعاء وجوب احتار من أقوال حاصل هو هدا 
الدعاءركنية على تدل القول هن.ا لأصحاب صريحة حجه أعالم ولا 

الأصوليةألة المعلى يخزج أن يمكن ما إلا الجمعة، حعلبة في 
علىيدل ما يرد ولم المرية. بها أؤيد إذا . المي أفعال في المشهورة 

بعضومنهم - العلم أهل بعض قال ففد ه، يالجي خاصة أنها 
.٢٣الوجوب عر تدل إنها _! الشافعية 

الث1ني:الذنول 
الجمعةخهلبة فى الدعاء أن إلى النول هدا أصحاب ذهب 

أهلجمهور قول وهدا الخهلبة، في ركنا ولا واجتا ولين حب، ت م
منالعراقيين جمهور رجحه الذي وهو الثافعى، قولى أحد وهو المدينة، 

الثاش4ر؛/

الدعاءاسحباب حول الأربعة المداهب عالماء _ txjأقوال ؤإليك 
الخطبة!في 

uU  :يدعوأن الخطبة سن »أمن الكاسانى: محال ففد الخث
والمؤمنات^للموبن 

للمؤمنينالخعلبة في ن يالا-ءاء أن إلى ال3لحعلاوي وذمت، 
،٠الأعداءر على والنمر والمرمنايت، 

انغلر (١)

انظر (٢)

انظر (٣)

انظر (٤)

انغلر (٥)

انظر (٦)

;هاةالزين)ا/-أا(.
(.١٣٤)\/الطلاب مهج شرح نح 

(.٢٢٦)المخول (، ٢٢٨)الحاجب ابن على المد شرح اورئن)ا/\امأ(، 
(.٥٧٢)آ/ايان وانظر: )أ/اأه(، المجموع 

(.٦١)أ/التاتارحانة النماوى وانظر: (، ١٩٦/٢)المانع بدائع 
(٣٣٤٠)ا/لطحطاوي اب 



والخطبةالخطيب فقه مي الثامل ||~^؟م"أ| 

مشروعيةعن نصوصا كتبهم في لهم أجد فلم * المالكية وأما 
Iقال أنه مالك عن القاسم ابن نمله ما إلا الجمعة حطبة في الدعاء 

افيغفر ت حطبته من مخ إذا يقول أن الإمام ثان ومن الإمام ننة ُمن 
منيعد وللمومنض له الخطيب استغمار أن شك ولا ولكم٠ل لنا 

اادطء.

وندالمسألة، هذه في قولين لهم أن معنا مر ففد الشافعية وأما 
أقوالفإليلث، - الدعاء استحباب وهو - الثاني وأما منهما، الأول ذكرنا 
المسالة!هده حول علمائهم بعض 

قطعويه استحبابه، الراقيين جمهور رررحح النووي! ئال ئد 
ؤإنمايجب، لا أنه على الإجماع وادعى مواصع، في حامد أبو شيخهم 

■سننمحمب؛ا 

لأتباعدنيوي، لا باحروي للمؤمنين الدعاء ين  ١٠الرملي! وقال 
بالخواتيماايليق الدعاء ولأن والخلف،؛ الملف 

الجمعةحطبة في اكعاء أن على متفقون فهم الحنابلة! وأما 
•واجبا وليس ح، ت م

والمومنامتحللمؤمنين يدعو أن ااويستص_ا ندامة! ابن قال لأي 
والحاصرين١١ولنفسه 

•نزاع بلا وهدا - عموما يعني - لمين للمررويدعو المرداوي• ومال 
فينون ملهم الدعاء لأن الأربعة؛ باتفاق أنه انملم أهل بعض وأثار 

أولى١١ففيها الخهلبة، غير 
الجمعة!حهلبة في الخلمح دعاء باستحباب القول إلى ذهب وممن 

اننلر)١( 
انظر)٣( 
انفر)٤( 

(.٥٢١/٤)المجموع انظر: )٢( (. ٢٣١)آ/
نهاةالمءتاج)آ/أام(.

)ه/مأآ(.الإنصاف انظر: )٥( المض)م/اخا(. 





والخطبةالخطيب فقه في الشامل |آ~آآّآ"أ| 

راقناالمنبر على مروان بن بثر رأى ه رؤية بن عمارة أن - ١ 
يزيدما ه اش رسول رأيت لقد اليدين؛ هاتين افه لانبح ت فقال يديه، 

وأبومسالم، رواه المسبحة، بأصبعه وأثار ،٠ . ٠ ٠ هكذا بيدْ يقول أن على 
مسالم.لفظ وهذا ،، واليهقيل حريمه، وابن وأحمد، داود، 

ثاهنااض رسول رأيت ارما ت قال )هبه، سعد ين سهل عن — ٢ 
وأشارهكذا، يقول رأيته ولكن عيره، على ولا منبره على يدعو قط يديه 

قال* والبيهقي حزيمة ابن رواه بالإبهاماُ، الوسطى وعقد بالسبابة 
الخط؛ةأفى الدعاغ إثبات الحديثن! من والقصد الثيهقى: 
البدوأهل من إعرائر رجل ارأتى قال: خهنه، مالك بن أنس عن - ٣ 

هلكالماشية، هلكت اض رمحول يا فقال! الجمعة، يوم . اض رسول إلى 
معهأيديهم الناس ورغ يدعو، يديه اض رسول فرغ الناس، هالكا العيال، 

حتىثمنلر زلا غما مطرنا، حتى المجد من حرجنا ارفما ت قال يدعوزا؛. 
ومسلمأالبخاري رواْ الحديث، .«، , الأحرى. الجمعة كانت، 

يستغفركان اض. رسول ررإن قال: .،<، ب، حني بن نمنْ عن - ٤ 
البزارأحرجه .* . جمعة. كل لمات والموالمسلمين والمؤمنات للمؤمنين 

الإسناد.بهيا إلا المي. ص نملمه لا الزار: قال واسرانْ،، 
المتى،خالد بن ، يوسفالمزار إسناد وفي الهيثمي' الحاقفل قال 

.، صعيم،ر وهو 

١(١ • رنم)٤ ( ٦٦٢)\/ داود أبي صتن (، ٨٧٤رنم)حدت لم، عصحيح انظر• ، ١١
الكيرىالمن (، ١٤٧/٢حزبمة>ابن صحتح مدأحماو)أ/\آ-:آ(، 

(.٢١•)م الكرى المن صححاينب)آ/مأا(، انفلر: ٢( 
(.٢١)•Y/• الكرى المن انظر: ٣( 
(.٨٩٧)رنم حلJثا لم، مصحح (، ١٠٢١)رقم حديث، البخاري، صحح انظر: ٤( 
الكير]ب (، )٤٦رنم •'٢( ٧/١)الثزار زوائد من الأ،تار كنف ص: ٥( 
(.١٩٠)آ/١يوائد مجمع انظر: ٦( 



٦'—آآوالخطبة الخطيب فقه فى الشامل 

ليزرا،.فيه بإسناد الزار رواه حجرت اين الحافظ وقال 
الحافظين.فول على بناء ترى كما صعيف فالحديث تلت؛ 

ابنعن جربح ابن عن مصنفه في الرزاق مد أحرجه ما - ٥ 
فيوميالجمعة، يوم المنبر على يدعو . النبي كان قال! شهاب، 
.وهومحدث[، ]أي! حدث هو عيناء; فال وند قاوت الاس، 

ابنقبل مى مرمل لأنه صعيم،؛ هذا الرزاق عبد حديث قلتا؛ 
•ه الثى وبين بينه الواسطة فأّقهل الزهري، وهو شهاب، 

وقولقوكا أصل في الروايارت، من والمرسل ت لم مالإمام نال يقد 
سة^.ليس بالأخار العلم أهل 

المرسل:عن المراني المحاقفل نال 
الإسنادني يالئانط للجيل اد العمن اهخنوردة 

صدروننلم مله عنهم التنهيد وصاحن، 
هذحيح••

الفائلمنلدى ليس أنه نلحثل فإننا المسألة، في القولين إلى بالظر 
مالهم أجد لم بل إليه، الرجؤع بجب دليل الركنية أو بالوجوب 

•بانوالهج ذللئا على نصوا هم ؤإنما • إليه ذهبوا ما على دليل أنه يذكرون 
*صلواقال.؛ وقد .، النبي، فعل هو استدلالهم يكون أن ويحتمل 

البخارىأْ،.رواء أصاي«، رأ؛بم<وني كما 
لمما الوجوب يقتضي إمحللافه عند والأمر أمر، *صلوا* ؛ هناوقوله 

الأصولض•أكثر قول ءامح، الوجوب، عن بمرقه صارف يرد 

انظر)١( 
انظر)٢( 
انظر)٣( 
انظر)٤( 
انظر)٥( 

بلوغاسمام)أ،ا(.
)y(.٦/٣)الرزاق عيد مصف 
إ ١٣٢)ا/النووي بشرح لم مصحح مقدمة 

(.١٣٤)ا/الحديث الفئة شرح الغيث فح 
(.٦٠٥رنم)حديث البخاري، صحح 



Jا٣٢٦ l .ا
والخطبةالخطيب فقه في الشامل 

تبقوله عود١١ ال®مراقي صاحب أثار هدا ؤإلى 
١،أو ؤفز ِطييوس الأكثم ندى وأسل 
سقالتي بالأحاديث استدلوا فقد بالأّنحباب، المائلون أما 

مايأت ولم الخطبة، في الدعاء أصل على بمجمونما تدل وهي ذكرها، 
ولاالوجوب، لا الاستحباب علي فدل بها، أمر . النثي أن على يدل 

لأن؛ أصليُ رأيتموني كما *صلوا الّكا بحديث يستدل أن يمكن 
المحقمنعند والمقرر الفعل، مجرد إلا يبق فلم صلاه، لست، الخطبة 

يدلولم الشربة وجه على كان إذا المي. فعل أن الأصول: أهل من 
قرركما الاستحباب، على يحمل فإنه به، اختماصه. على الدليل 
قاللن حلاقا وغيرهم، حزز،، وان الحاجب، وابن الجوبي، ذلك: 

وغيرهم.الث.افعية كبعض بالوجوب، 
لدلالةبالأستحباب؛ القول هو القولين من فالراجح ولهزا؛ 

كماهديه.، من كان الخطبة في الدعاء أن على بمجموعها الأحادث 
بنوسهل روية، بن عمارة حديثإ في وكما خطته، في استقائه. في 

أنه.علمنا وقد الخلية، في دعا إذا بأصبعه يثير كان أنه. من ّعد 
عمارةحديثإ وفي يديه. يرفع فإنه خطبته؛ في قنا تمدعا إذا كان 

حالتكون إنما الإثارة هذه أن على فدل بأصبعه، يثير كان أنه وسهل 
تعالى.اممه عند والعلم المهلر. لخير الخلثة في الدعاع 

هحمعة.'خهية ش هدء\ء مسهة حوق صية ني\ث 

الأول:الفائدة 
فيالدعاء يرى لا أنه منه يمهم ارالأم،؛ في الشافعي كلام خناهر 



|أزآةمآ|والحطبة اسطس فقه في الشامل 
دي__^ٍيإ

الخطبةفي القص ابتداء الإمام يخلص أن حب اروأ ت يقول حيث الخطبة، 
علىيزيد ولا والقراءة، والعقلة . رسوله على والصلاة اض، بحمد 

اه.^١،.٠٠ذلك 

لأثربإيراده هدا فوله أكد قد )هقفأ الشافعي إن ت يقال وفد ت نالت 
الخطبةفي به يدعون الناس أرى الذي ما ت جريج ابن سأله حين عؤناء 

إثماارلأ، قال؛ ه؟ النبي بحد عمن أو . المبي عن أبلعالق، يومتذ، 
تدكتا«لى.الخطبة كانت إنما أحدث، 

الشافعينص قراءة محي الدهن إلى المتبادر الفلاهر هدا يرد ولكن 
اسمعليه يقع ما وأقل  ١١ت قائلا ارالأم^ كتابه في ه نفالشافعي ذكره ما 

ؤيفرأالمي.، على ؤيملي تعالى، افن يحند أن الخطبتين من حملبة 
المبي.على محمر ذكره، عز اطه محيحمد الأولى، في القرآن من نيئا 

الأحرة٠٠في ويدعو افه، بتقوى ويوصي 
يقوللا الشافعي أن الشافعية يعص عن الممراني ذكر وقد 

أنإلى أثار أنه غير ررالإملأءا،. في الشافعي إلى وعزاه الدعاء، بوجوب 
،•بوجوبها؛ الثافعي نص ورجح بشيء، ليس القول هذا 

هوبالوجوب قوله أن غير محتملان، الشافعي عن القولان نالت،! 
ط4،الحمد على يزيد لا أنه على الأحر نمه حملنا إذا ترجيحا، الأكثر 

لمعينبالدعاء أى — والقراءة والعقلة افه رمول على والصلاة 
الشافعيقول ذلك ؤيويد - الدعاء مهللق يريد أنه لا غيره، أو كالسالهلان 

تكنولم كرهته، أحد على أو بعينه لأحد دعا فإن ! عقتاء أثر إيراده بعد 
اءادةلْ،.عله 

انفر)١( 

انفلر)٣( 

انظر)٥( 

\لأأ)\ر'ح\(.\نم: )٦( 
(.٥٧١/jUl(Tانظر: )٤( الأم)ا/(أ'\(. 



والخطبةالخطيب فقه فى الشامل |وس|وث

وفيه:عطاء، أثر الشافعي إيراد أن ذكرى U على ممل وم 
الهuن؛اااالدعاي المراد أن دعوى يرد قد إلح. . المي عن أنلعلث، 

فنللسلطان، الدعاء الني. عن أنلعلث، معنى• أراد أنه يظن لا لأنه 
لممن؛الدعاء على حملناه إذا إلا المي.؟! له ّميدعو الذي اللهلان هو 

ذللثح.عنه ينقل لم لأنه جدا؛ يعيد وهدا ه، لفالني. يدعو كأن 
ثال،:مناووص، عن شيبة أي ابن أحرجه ما ت ذكرناما يؤيد وفد 

يديه®يرم لا وكان الجمهة، يوم يدعونه الذي دعاءهم يكرم ®كان 
تعالى.اض عند والحلم 

الثانية:الفاثمة 

أنهمظاهرها من يمهم المتأحرين الملم أهل لبعض أقوال هناك 
الخهلبة،سنن من هو ولا واحتا، ليس الجمعة حهلبة في الدعاء أن يرون 

تحبْن كمحرا يقرأ من إن بل بأس* فلا تركه وإ0 بأس، فلا فعله إ0 بل 
.مطلما الجمعة حطبة في ال.ءاء على مصون لا يجدهم والمالكية الحنفية 

منولا الواحبات،، من يرونه لا أنهم على - مجمله في - بدل ا وهن. 
هن.ْحول الختأحرين العلم أهل لبعض كلاما وسأذكر الخطة. ش المنن 

اكالى:المحو على المسألة 
المبي.عر الصلاة ®وأما الممن: علماء من التجالؤ تال . ١ 
لم- أكثريته بل - المءاء التزام وطللثs نعلمه، ولا نقل، إلى فتحتاج 

ثقل«لى•
أي- دائما يلتزم أن ينبض ®ولا رصا: رشيد محمد الشخ تال — ٢ 
ضملتزما كان ؤإذا واجّح، أنه الموام يظن لئلا _؛ الخلية ض اكءاء 

موءيتقي أن للخطيب فتسغي الخامة، في تركه تأثير سوء س وحثي بلد، 

شيبة)أ/ْه(أيي لأبن الممنف، انظر؛ )١( 
(.٢٣٥/١فىالخار)المار انظر: )٢( 



إأ~آآم"أ|والخطبة الخطيب فقه في الشامل 

ولمإطلاقه، على مستحب دعاء هدا أل المتثر على يذكر بأن التأيتر هذا 
بقيو1لأ سها، من ولا أركانها من ليس فهو الخطبة، في الترع يطلبه 

ءاوه*أمواظتا 
آخرفي يكون الذي )اوالدuء الططاوي: عالي الشيخ قال - ٣ 

ءاليها(ليواظبون اللف كان ولا شرعا، ليس الخلبة 
يقولارقد ت الخطبة في الدياء عن عثيمين ين محمد الشخ تال — ٤ 

للمسلمينالدعاء وكون الإحاية، فيها ترجى مما الماعة هذه كون قائل* 
عهدفى محببه وحد وما النبي عهد فى موجودة عظيمة مملحة فيه 

البي.،لفعله شرعا كان لو إذ السنة؛ هو فتركه يفعله، ولم البي. 
فإنللمسلمين؛ يدعو كان الض. أن على يدل حاص دليل من بل فلا 
الخطبة،سنن من إنه ت نقول ولا به، اخذ لا فإننا خاص، دليل يوجد لم 

يستغفركان ه الك، أن • روي قد لكن الجائز، من إنه نقول• ما وغاية 
أصلفهو ، الخدين، هذا صح فإن جمعة، كل في منالت، والمؤ للمؤمنين 

يصح،لم إذا أما سنة، الدعاء إن نقول! أن لل وحينئذ الموصؤع، في 
إذالأنه عليه؛ يوامحلّسؤ راتبه سه يتخذ لا وحينئذ جائز، الدعاع إن فنمول! 

أنيوجب، ثيء وكل سنة، أنه الاس ئهم عاليه يوافلبخ راتبه ّنه ايخذ 
تجنبه،ينبغي فإنه الواخ؛ حقيقة خلافنا منه الاس يفهم 

الناسيفهم أن يوجب شيء ®كل عثيميزت ابن الشيح نول ت تلت 
شيخبمثله قال ند اى تجنبه،. ينبغي فإنه الواقع، حقيقة خلافن، منه 

فجروالإنسان جدة المحورتي ثراءة ترك حول ،^ ٤٤تيمية ابن الإسلام 
يقلنكلأ ذلالثإ؛ على المداومة ينبغى ررولأ ت نصه ما فقال أحيائا الجمعة 
القرآن،لمن غيرهما أحيانا يقرأ يل واجب،، ذللث، أن الجاهل 

ءسر1مآاإسلأب نمول انظر: )٢( المار ،جلة انظر: )١( 
اسم)ه/سذالشرح انظر: )٣( 



والخطبةالخطيب فقه فى الشامل ::لإحق|أ

كرهررولهدا ت نصه ما هءزفب القيم ابن قال الإسلام ثيخ قول وبمثل 
دفعاالجمعة؛ فجر في السور هذه قراءة على المداومة الأئمة مى كر0 مى 

لرهمالجامن''لا،•
أدلةفي معنا مث عثيمين ابن الشيح أورده الذي والحديث قالت! 

صعيفولكنه المزار، رواه وأنه الخطبة، في الدعاء باستحباب القاJلين 
.معنا مر كما 

الثالثة:الفانية 

بتحريموالغزالي ارالأمالي* في الملام عبد ابن ءوجزم الرمر: ثال 
المار؛لحولهم وبعدم ذنوبهم جميع بمغفرة والمؤمنات للمؤمنين الدعاء 

وأماالمار، يدخل من فيهم أن رسوله. وخبر تعال اض بخر نقطع لأنا 
هملولدذل آغفر ؤرم، نوح• عن حكاية تحار موله في بالمغفرة الدعاء 

فإنهذللث،؛ ونحو  JYA]نوح: وآلنؤيش؛ا4 ومحدج نؤإكا تؤثت< لثل نيش 
لأنالعموم؛ ينتفي لا وذللت، الإثبات، سياق في الفعل بصيغة ورد 

.(٢)مثلأءزمانه أهل وهو خاص، معهود فصد ولجواز نكرات، الأفعال 

مطلما;للسلطان الدعاء حكم -  ٩٤
بالمعروف،،الأمر ولاة طاعة والجماعة: المنة أهل اعتقاد من إن 

والموفتقبالصلاح لهم والدعاء بمعصية، يأمروا لم ما فريضة ذلإاثإ وأن 
دال.والللخير 

راونرىوالولاة: الأئمة عن الاعتقاد في متنه في الطحاوي قال 
لهموندعو بمعمية، يأمروا لم ما فريضة ه اض طاعة من طاعتهم 
إلح.٠ .والمعافاة. بالملاح 

)ا/هص.الماد زاد انظر: )٢( (. Y-n/Yi)الخاوي مجموع انظر: )١( 
ص)1ا-مآ(.الطحاؤة شرح اظر: )٤( (. r\Y/Y)الممحاج نهاية انظر: )"٢( 





lj واسلبةالفطيب ص .———لأ
دت=حا

والعملبالقول والرشاد بالملاح له الدعاء من وأكثن للسالءلان، ررفانصح 
عليهمتدعو أن ؤإياك بصلاحهم، العباد صلح صلحوا إذا فاتهم والحكم؛ 

بالتوبةلهم انع ولكن المسالين، على البلاء ؤيزداد ، فيزدادوا باللعة 
المومينءارا/عن البلاء فيرتفع الشر فتتركوا 

أنهفاعلم السلهلان، على يدعو الرحل رأيت، ررؤإذا • ايربهاري وئال 
أنهفاعلم بالملاح، للس_لهلان يدعو الرجل رأيت ؤإذا هوى، صاحمثا 
الله٠٠رشاء إن منة صاحب، 

فالصبرلهل-ان، النمح من يتمكن لم ررإن البر* عبد ابن ئال 
والدءاءا^٣،.
لهمالدعاء - المنة أهل - ءاؤيرون I الصابوني عشمان أبو وثال 

الرعية٠٠في العدل ويسهل والصلاح والتوفيق بالإصلاح 
بالمديدزمانه لهلان ليدعو تيمية ابن الإسلام شيخ كان وقد 

علمااممه يزيده وأن والتأييد 

بلحمرها، يصصت، حدا كثيرة البابر هدا في العلم أهل وأقوال 
أمورلولأة الدعاء مشروعية على الإجماع الأشعري الحز أبو حكى قد 

بجماعتهموالتولي للمسلمين النصيحة على وأجمعوا  ١١ت فقال الخلخين، 
.٢٦^٠٠.. المسامين. لأئمة والا«ءاء اممه في التوادد وعلى 

أنعلم والجماعة المنة أهل كلام تبع من أن الأمرت وحاصل 
لأنومهلروق؛ مبذول أمر والهداية بالصلاح الأمر لولأة مهللما الدعاع 

انظر)٢( )ّآا/أ،آ'(. الإبمان كم، الجامع  انفلر (١

(.٢٨٧المهياو)اأ/ انظر (٣

■( ١ * ص)آ الحادث اصحام؛ لف العقدة  انفلر (٤

بعدها(.ول  ٣١٤/XU)القاري مجموع  انظر (٥

الثغرص)اام(.أهل رسالة  انفلر (٦



أأ"ممم"أأوالخطبة الخطيب فمه في الشامل 
٥؛==؛،

liaiبالملاح الدعوة  u ،!( صالحإذا إنه بحث المصالحة، متعدية منفعتها
قولهعن عياض بن الفضل سئل لما ولهدا والبلاد، العباد بصلاحه صلح 

ررإذاقال: هذا، لما قنن علي، أبا يا ت له ففيل لطان ملاكءاء في 
بصلاحهصالح لطان الفي ححالتها ؤإذا J_^، لم نفي في حعالتها 

والبلأد«لا،.العباد 

عنحاء ما I الأمور لولأة باكءاء يتعلق فيما به تأنس يومما 
ويصلونويحبونكم، تحبونهم الدين أئمتكم ااحيار نالا أنه هؤ الّحم، 

ؤيبغضونكم،تبغضونهم الدين أئمتكم وشرار عليهم، يتصلون عليكم 
هنابالصلاة والمقصود ل لم مرواه الحديث. ليكونكم•••* دتثمونهم 

التفاسير.أحد على الدعاء؛٠ ١٠

لالسد؛لاناكءاء حكم عن الحديث قبل المهللس، هدا ذكرت ؤإنما 
هذافي الناس بعض قبل من الخلهل من ذلائ، في وقع لما الخهلبة؛ في 

يزلم من فرموا النحاك، هو الخطبة قي لهلان للالدعاء فجعلوا العصر، 
لأهلومخالف، منحرف بأنه الخهلبة في له اكءاء - فقهي منهللق ن م- 

مطلماالهلان لالالاعاع بين تفريئا هناك أن والصواب، والجماعة. المنة 
هاواأن الخهلبة، في ذللث، من المنع من يلزم فلا الخعلبة، في له واكءاء 

المنةأهل معتمد من ليس له انمءاء أن أو له، ومخالفة شأنه من حمل 
وهوعمدي، لا فقهى نرعى منطلق من ألة للمنغلروا ؤإنما والجماعة، 

فيالعلم أهل بين الخلاف نثا هنا ومن • ذللث، في النص يرد لم أنه 
المسألةفي سأذكره ما وهو الجمعة، حهلبة في لaلان للاكعاء حكم 
•ُاذزاض الأنة 

اظر:شرحاكص)آاا(.)ا(
مالكبن عوف حديث من ( ١٨٥٥)رقم حديث مسلم، صحح ت نظر ا )٢( 



والخطبةالخطيب فقه ض لشامل ا ؛م أ—
.II ٣٣٤

ا-محلمة:ق عموما لولأة الدعاي حكم 
نجدفإننا المسألة، هده حول العلم أهل كلام استقراء حلال من 

حهلبةفي الخلين أمور ولاة لعموم المطلق الوعاء أجازوا قد أنهم 
والمداد.والتوفيق بالصلاح _ بعينه أحد تسمية دون - الجمحة 

أمورهموولاة المسلمين لأئمة الدعاء فأما ر؛ النووي؛ لأل ئد 
ولجيوشذللئا ونحو بالعدل والقيامة الحق على والإعانة بالملاح 
؛الأتفاقا،فمستحب الإسلام، 

،.النووى١٢قول بمثل الشانمة من الرملي محال وقئ 
أمورهموولاة المسلمين لأئمة الدعاع ن ارؤيالمجيرمي؛ وئال 

الخطبةومحله ذللث،، ونحو بالعدل والقيام الحق على والإعانة بالصلاح 
الأولىُرفي بفعله المنة وتحصل الثانية، 

وولاةالمسلمين لأئمة الدعاء ررؤسن ! المعءد، تمد أبو وىل 
والحدلءوالهداية بالصلاح عموما أمورهم 

نصه؛ما عودية الالعربية بالمملكة للاقتاء الدائمة الالجنة فتوى وفى 
ورءيتهمااالملمين حكام بدعوته يمم أن الخطيب دعا إذا ءالأفضل 

العامالدعاء حواز على دالة وهي الحلم. أهل نصوص بحص هذه 
بينالوازع الخلاف أن يحلم وبهذا بعينه، للْلان الخاص الدعاء دون 
لمفإنك، التعميم، بخلاف بعينه، سلطان تخصيص ش هو إنما الحلم أهل 
التعميم،فيه مغ _ بعينه للهلان الدعام متع ممن _ لأحد قول على أقفا 

الأتية.المألة فى ذلك بيان وّيأنى 

انظر)١( 
انظر)٢( 
انظر)٣( 
انظر)٤( 
انظر)٥( 

اوجموع)؛/-هم.
الماني .(, Ts-x/y)الممحاج نهاة 

اوج؛رس)ا/ا،ا/م(.حاسة 
نهاةالزين)ا/'؛ا(.

(.٢٣٢)A/\ذد\ك1 اللجة محاوى 







|~يمم"أ|والخطبة الخطيب فقه مي الشامل 

ررلأالدعاء عن يال قفي يعلى؛ أبو القاصي أما - ٧ 
عطاء.بأثر واستدل . السلف٠ عن يقل لم لأنه يستحب؛ 
المتقدمن،للخلناء الخليب دعاء عن سئل قفي أصخ: أما - ٨ 

المسالمسنليدعو أن نه وأحبه، العمل ينبغى لا بدعة ارهو فقالأ 

فيللخلفاء الدعاء أن ذكر فقد ت السلام عبد بن العز أما - ٩ 
غيريدعة الخطبة 

ثمالخطبة. في لفلطان الدئء يرى لا فإنه القاطم: أما - ١ ٠ 
،١^٢^ ٧١عبد بن والعز أصغ كلام نقل 

أي:- اض ذكر مثر كيف قلت: >افإن قال: فانه القرطبي: أما - ١ ١ 
وفيهابالخهلبة، - ٩[ ]الجمعة: ردروا أس ذَؤ إق ؤةسعوأ تعالى: نوله 
وعلىعليه، والثناء ه الله رسول ذكر من كان ما نلت: ذلك؟ غير 

حكمفي فهو والتدكير، والموعظة المؤمنين، وأتقياء الراشدين، حلفاته 
عاليهموالثناء وألنابهم الئللمة، ذكر من ذلائ، عدا ما فأما اممه، ذكر 

منوهو الشيطان، ذكر من فهو ذلك،، بعكس أحقاء وهم لهم، والدعاء 
ماه،فىماخم'ُُْ■

مماللملطان الدعاء أن إلى أثار فقد حجر: ابن الحائل أما .  ١٢
الخْلةأا؛•في تنرغ لم 

فلابخصوصه، لالمالهلان الدعاع ءأما قال: فقد ث الرملي أما -  ١٣
< _)٧(.

اطر)١( 
اطر)٢( 
ا>)٤( 
انفر)٥( 
اطر)٧( 

(.rtr/oالكمر)الشرح )؛/ا،أآ•(، م شرح في تع ٠Jا
اuبق.اJماJر اطر: )٣( الأءممام)؛/؛'آ(. 

اتابق.١لمماور 
•( ٨١)م اناري نح اطر: )٦( ١(. • U/\A)القرآن احكام 

ءا؛ةالان)ا/ا"اا(.



والخطبةالخطيب فقه في الشامل أأ-آرمم-ؤ 

لمما كل إلى الخطيب انتهى ررإذا قال: فقد الزرقاني: ف إ  ١٤
oLisiالدياء مثل الخطبة في نمرع   U .را،.. مثلا».

ءط\.(ااعن روي لما يتحب؛ لا إنه ١١قال: فقل. ئجيم ابن أما — ١٥
-وحائرهم عدلهم - الخلفاء ذكر راوأما قال: فقد وأما ء  ١٦

عنصدرت ولا لأهلها، ثاهد لا التي بالعوائل وتعلق بدعة إلا هو فما 
الحكام،وعلماء السوء، وحطباء الملوك أرباب من هي إنما محلها، 

كماوالزور الكذب فيها يجري ما وأكثر كيف، للمتقي، متثئث، فيها فليس 
إلخ ٠٠٠ . تجدهم. 

فقدمودية، الاكيار مفتي إبراهيم بن محمد الشيخ أما ١  ١٧
الخطبة،في ميته ونلللهلان، الدعاء وهو بحثا: الة مهنا وها قال: 

فتركهشرط، له لكن أصله، مباحا كان ؤإن أنه سين: مند عليه والمعول 
أوررى•
لاطينلل»واللءاء قال: فقل الفطاوي عالي الشيخ أما ء  ١٨
.بدعة٠٠ يأمماتهم 
وهمالعلم، أهل أقوال بحص من عليه وقمتا ما حاصل هو ^ا 

الأربعة:الذام، جميع من متنوعون 

تينمه.'

مناستثنوا قد الخطبة في بعينه للسالهلان الدعاء من منعوا الذين 
فانهللسلطان، ينع لم إذا الضرر من ه نفعلى الخهلس_ا حشي لو ما ذللث، 

ذلك.في بأس ولا يدعو، 

انظر)١( 
انظر)٢( 
انظر)٤( 
انظر)٥( 

موطأض \لزوق\ني شرح 
اوخار)ا/همأ(.في المار انظر: )٣( )■ا/ا/؛ا(. الرائق البحر 
.إبراهيم بن محمد الشيخ ورمالل فتاوى 
(.١٢٦)ب وملأ نمول 



آنمم"أ|أأ~والخطبة الخطيب فمه في الشامل 

،عبر وأبو ،، حجرر ابن الحافظ ت ذلك استثنى وممن 
والإجيرْىأا"ا•ع والدرديرأ ءا؛د؛نل؛،، وابن دالزرذازل٣،، 

نهىآ الخطية ني بعينه للسلطان الدكاء من المانعين أدلة أما 
ئايار:

عنيتمل ولم التوقيف، مبناها والعبادات عبادة، الخطبة أن — ١ 
للسلطان.الدعاع حالفائه عن ولا . اض رسول، 

امنت ؛نال، .ؤ اف رسول، أن ,هأ عائشة حديث، من حاء ما - ٢ 
ومسلم،البخاري رواه ،، ريال نهو ب، ليس ما محيا أمرنا في أحدمث، 

هاض رمحول، أن هها عائشة عن ملم وعند البخاري. لمقل ا وهن. 
لاوسالعلاناء فالاJp! قالوا١ ردا نهو أمرنا عليه ليس عملا صل *من • ثال 

فيأحدمحث، مما فيكون الراساا.ون، الخلفاء ولا . الّك، بماله لم محدث 
•رد فهو المي أص 

بنعمر أن سئت نال؛ عون، ابن عن ال-ت-هقي، رواه ما - ٣ 
الوءا^ا.في أحد بمي ألا كتب ه العزيز همد 

الذيما عطاء! سأل، أنه جريج ابن عن تيه بالث.افعي رواه ما - ٤ 
عمنأو . النص عن أبلعلئ، يومئذ؟ الخعلبة في به يدعون الناس أرمح، 
تذك؛نار"ا،.الخطية كان إنما أحديثؤ، إنما لا، تال: البي.؟ بعد 

إلاصحيح، إسادها هازه: الشافعي رواية همن النووي نال 
حاتمأبو وصعقه معين، ين ؤيحص حنل، بن أحمد قومه المجيد، همد 

والدارممي.الرازي 

انظر
انظر
انظر
انظر
انظر
انظر

(.١٤)ا/•الزين ن4ايتانظر: )٢( (. ٨١)م انادي فتح 
(.٢١بين)م ئبالابن حاشة انظر: )٤( شرحالزرقابى)ا/ا،-مأ(. 

الموس>اشيت انظر: )٦( را/لأمآ(. الكسر الشرح 
؛^١٨١١)رنم حدث لم، مصحيح (، ٢٥٠)•رنم حل-ث البخاري، صحيح 
(.^١٨١١)رنم حديثا ملم، صحح 
الأم)ا/"ما(.)•ا(انظر:(. ٦١٧)T/الكيرى الش 



والخطبةالخطيب فقه في الشامل ؤ  ٦٩أن-ِ
ت؛ا

الخطبةأن ادعاء أن غير المنع، في ظاهرة وهي أدلتهم، هي هذه 
ألفافلبأن قلنا لو لأننا خاص؛ دليل إلى يحتاج فهذا عباده، تعد بألفاظها 
وهذا.، الني عن تثبت لم التي، الألفافل سلني فإننا تعبدية الخملبة 

بعيد.

التايءالأنول 

الخهلبة،فى االمالطان ؛الدعاء الإذن إلى الفول هذا أصحاب ذهب، 
عبرمن فمنهم ذللخ،؛ في عباراتهم واحتلمت ذلك،، من يمنعوا ولم 

بلاأو بالجواز، عثر من ومنهم يس، فال من ومنهم ذللاج، بامتحان 
أنهممع سيأتي(، )كما للمصلحة بالوجوب؛ عبر من منهم إن بل بأس، 
فيهوليس معتدلا، لالسلعلان الدعاء يكون أن اشترامحل على متفقون كالهم 

فيهليس بما وصفه أو وصنه فى كالمجازفة اعتداء 
العراقي،والحاففل والنووتم،، فدامة، ابن المولت بهذا قال وممن 

وا^/،،الرملي،، الدين، وشمس( مفلح، وابن سمية، ابن( الإسلام وشيخ 
واحتارْوالجثرمي،• ءا:ديز،، وابن، تاني، والقهوالزبيدي، والفتوحي، 

•والدموهي، والهلحهلاوي، المعهلي، عبد وأبو الأزهار؛؛، راحدائق صاحج، 
رشيدومحمد أبو؛علين، اض عبد الشيخ النجدية الديار مفتي يذللث، وقال 

كلقول بالنص وسأنقل بالسعودية. للأفتاء الدائمة اللجنة وكذلك، رصا، 
علىالقارئ وليكون القول، إستاد في التوثيق باب من أنما؛ ذكريت، من 
الأمر؛من، محنة 

فحن؛؛،بالملاح لمين المللطان دعا ررؤإن ئاJامةت ابن ئال - ١ 
الدعاعففي لهم، صلاح فيه كان صلح إذا لمين المّلعلان ارلأن وقال! 

دعاءكان ءرإن ! أيصاوقال مكروه؛؛، غير مستءص، وذلك لهم، دعاء له 
ؤإنله، أنمت، - العادل والإمام والمؤمنات؛ للمؤمنين كالدعاع - مشروعا 

له؛؛حرمه لا لأنه له؛ الإنصات يلزم لم لغيرْ كان 

(.٢٠١، ١٨١/٣)المش انظر: )٢( ^ ٣٤٦)؛/المجموع انظر: )١( 



أآ—والخطبة الخطيب فقه في  ١٠٠٢٠لشاا
مح=ثا

ليسالطانالدعاع بأس لا أنه والمختار ١١النووي! نال — ٢ 
ا،..يعينه.

خطةفي للملطان الديء عن ْتحدئا المرام الحافظ قال - ٣ 
الإسلام،وعز والتوفيق بالملاح ااوساكلان يدعى ارإنما ت نمه بما الجمعة 

ه*عمر زس في للأئمة يدعى كان وقد 
الخالماءذكر في الكلام  ١٠ت تيمية ابن الإسلام ثيخ نال - ٤ 

تكالمإذا ت ذلك، ونحو الونتح،  ٧١١٥٧الدعاع وفي الضر، على الرائدين 
الأدلة؛موحس، يتكلمون الأين واكين، الملم أهل الملماء للا، ذم 

شولأ«ص.ذلك، في كلامهم كان الشرعية، 
أعلم.واض . ذللا، ْبن يمغ لا أنه الشخ كلام فظاهر 

،.الطان1(ل لاليتحب، قيل• بل جائز، هو  ١١طبح'' ابن تال - ٥ 
اءبلالخطبة! م لاوسالهلان الدعاء عن الرملي الدين شص نال - ٦ 

الهلانلل؛الدعاء - ا، وررالمجمؤع  ١١الروضة  ١١م كما - بأس ولا بن، 
؛اسهاالْ/

والدعاءالالهلان، حتى لعين بالدعاع باس ®ولا • الثهوتي تال - ٧ 
الجمالة،،فى مستحس، له 

لأناريسن؛ الخملبة! م للمالطان الدعاء عن النتوحي نال — ٨ 
للخلمين١١صلاح صلاحه 
لهمانمعاء ارمهللق لاطين! للالاعاع عن الزبيدي قال - ٩

اللائفةالألقاب، ببعض يصمه بأن بأس لا وكدا به، بأس لا بالصلاح 

انظر)١( 
انظر)٣( 
انظر)٥( 
انظر)٧( 

انظر)٢( (. ٣٥المجموع)؛/•
انظر)٤( الموي؛نرأ/ما1\(. المنن .نهاج 

انظر)٦( )آأ/أ'ام(. الخحتاج نهاية 
)ا/ه؛ا'(.الممع شرح في الممع 

اكربطرح 
الدع)'ا/؛آ-ا(.

القثاع)!ا/اآ(.كنا؛، 



والخطبةالخطيب فقه في اثشامل ~آآم~|[ أ|

علىإرهاب وفيه الإسلام، أهل ثعار الملوك تعفلسم فإل بحاله؛ 
الأعواء«را،.

يدعوررثم الخطبة: في للسدلان الدعاء عن القهتاني ئال ِ ١ ٠ 
لوالإحسان(( بالعدل الزمان للطان 
الدعاءأي - تحسابه اممن مانع ارلأ عابدين: ابن قال ء ١ ١ 

صلاحصلاحه في فإن لمين؛ الملعموم يدعو كما فيها _ للسالهلان 
اسلم."<.

أمورهموولاة لمين الملأئمة الدعاء ارين الثجيرمي: قال -  ١٢
ذلاك((رونحو بالحيل والقيام الحق على والإعانة بالملاح 
في؛راوئدب : ارالأنهار((كتاب صاحب يحيى بن أحمد قال ء  ١٣

صريحا،للأمام الدعاء الثانية وفي، وسورة، الوعفل - الخطبة أي - الأولى، 
لاامس.لمينااثم كناية، أو 

بخصوصه((للسلطان الدعاء ءاؤيباح المعطي،: عبد أبو تال — ١٤
العدلبلدس_الهلان الدعاء ءوجاز الئحطاوي: قال . ١٥

والإحازلأى.
والدعاء_ الصحابة ص أي - ررالرصية الدّوقير: قال .  ١٦
مطالويان((ربل لغوا، ا ليللسلهلان 

الدعاععن، النجدية انميار مفتي يطين أيو اف عبد الشج قال —  ١٧
،ؤيددْ يصلحه، الله ؛أ0 يدعى، حن،، *الدعاع الخعلبة: فير للسانملان 

اد*الموأهل، الكفار عر ؤيتمره به، ^ ٠٠۵٧

انفر)١( 
اننلر)٢( 
انظر)٤( 
انظر)٦( 
انظر)٨( 

(.٢٣١)م انمُن ض إحياء بشرح المشن ازدة إتحاف 
الأبق.المدر انظر: )٣( •٢(. )م/ امح، حاشية 
)\الأي.الجرار اليل انظر: )٥( )ا/ا،دم(ّ الج؛رممح، حاشية 

)ا/إمم(.الطحطاو:،،1نظر:خشية)٧( الزين)ا/'؛ا(ُ نهاية 
(.٤١)ه/ المية اوورر انظر: )٩( الدّوش حاشية 



|أ~مآم~أ|واسطبة الخطيب فقه في الشامل 
هّ^^_،ا

للسلطانالدعاء أن إلى ذهب وقد _ رصا رشيد محمد قال . ١٨
أمرلولي الدعاء راوكذلك —ت حائز هو ؤإنما منة، ولا ركنا ليس 

ألافيه ؤيراعى سنها، من ولا الخطبة أركان من ليس قهو لمين، الم
٠٠لمتكر متضمنا يكون  ٠ ٠

العربيةبالسلكة للإفتاء الدس النمة نموي في حاء -  ١٩
بالهدايةبالدعاء بلأد0 إمام ء الخطيب أي - حص ررإذا نصه؛ ما السعودية 

إداللمسلمين العامة المصلحة من دللش فى لما حسن؛ فذللش ، وا 
الدعاء«لآ،.اض أجاب 

التتبعحلال من أقوالهم على وقنت من كلام حاصل هو هذا 
أقوالهم،في ممحوصه عليها أقف فلم ذلك، في أدكهم وأما والامتقراء. 

•يلي يما لهم يستدل أن يمكن لكن 
إصافةمن ماع فلا تعبديه، لست، الألفاظ حسن، من الخطبة أن - ١ 

أنيرى العلم أهل يعفى لأن الدعاء؛ في ميما لا المملحة تقتفيه ما 
حالالإنصات فجعلوا الإنصات، فيها يجبا الش الخطبة من ليس الدعاء 
الألفاظ.دون تعبدية حملتها في الخطبة فإن ولدا . واجباليس الدعاء 

وكان.٥ الأشعري موسى أيا أن محصن؛ ين صة روى - ٢ 
علىوصلى عليه، وأثنى اض فحمد حطب،، إذا كان الكوفة على ا أميت 

الدعاءقبل يعمر البداية صبة عليه وأنكر بكر، وأيي لعمر يدعو . الّهم، 
.وأرشدا؛ منه أوز ارأنت، لمبة؛ فقال عمر، إلى ذللث، ورقع يكر، لأبي، 

رواههذا موسى أبي فعل ررإل تيمية؛ ابن الأعلام شيخ قال 
الأحاديث®أشهر من وهو مهران• ين متمون حديث من الطلمنكى 

(.٢٣٢اظر:ذاوىاسةانم^طص/)٢( )؛م/هه(. المار مجلت انظر: )١( 
النوةالق مهاج انظر: )٣( 



والخطبةالخطيب فقه في الشاض اأ~؛~آةآ~ؤ .

متوفرونحينئذ راوالصحاية ت موسى أبى قصة عن عابدين ابن وقال 
أحدينكر ولم قواعد لها شهدت إذا إلا بدعة على يسكتون لا 

بكر.أبي على عمر تقديم يعني• ا؛ فقط،،ر التهديم بل الدعاء، منهم 
مملحةقيه والتوفيق والصلاح بالهداية لوسالهلان الدعام أن ِ ٣ 
•والملمين للامحلأم صلاحا صلاحه في لأن لمين؛ والمللأملأم 
لأنالشريعة؛ في المهللوبة الأمور من تعد المتعدية المصالح أن ومعلوم 
المماط.ودرء المصالح لتحصيل جاءت الشريعة 

ألةالمأن نجد قول كل أصحات أدلة في النفلر حلال من 
نه،الصحابة عن صريح صحح نص من حالية وأنها محفة، اجتهادية 

بالدعاءفيه يأذنون أو للسالهلان، الدعاع من فيه يمنعون منهم أحد عن أو 
فمهل.خهبع موسى أبي عن جاء ما إلا لالساإهلان، 

فيالإحدايث، في ها عائثة حديث، من المانعون به استدل ما فأما 
ليفتأنها والواقع تعبدية، الخهلبة ألفامحل إن قلنا لو يه مسألم فإنه الدين؛ 
ذللث،.في النص ورود لعدم تعبدية؛ 

فيأحد ثمى ألا كتب حين العزيز مد بن عمر فعل وأما 
حهلباءمخ أنه فيه ما وغاية شرعي. حكم فيه ليس هازا فإن الخملبة، 

الإسلامشيح ذكر بل الرواية. في يدكر ولم يرام كان لأمر ذلك من زمانه 
الخلفاءين.كر كان أنه العزيز عيد بن عمر عن اشتهر أنه تيمية ابن 

حعلتهفي الأربعة 
وأنهميما لا لغيره، ملزم غير منه اجتهاد فهو عمناء، قول وأما 

(.٢١)م ءادُن ابن حاشة انظر: )١( 
(.Ujbyوما \ )i/Uاكؤة الق منهاج انظر: )٢( 



—أر—١ والخطبة الخطيب فقه في الشامل 

بنعمر وفعل ه• موسى أبي نمل عليه حفي ند يكون أن يحتمل 
كذلك.العزيز عبد 

الدعاءأن زعم من إن أيما - نقول نإسا ذلك، نفرر إذا 
إلىيفتقر زعمه فال واجب، أو تون، مأو مستحب الخطة في لوسلهلان 

الخمسة،الأحكام من تكاليفي حكم الاستحباب لأن الئّرءي؛ الدليل 
عريدل دليل هناك وليس إليه، الرجؤع يجب بدليل إلا يمت لا والحكم 

الإباحة.فيه يكون ما غاية وهنبا موسى، أبي الصحابي فعل إلا ذلك 
منلاوسالهلان الدعاء أن _! أعلم تعالى وافه - لي الأظهر فإن ولذا، 

يذكرلا تركه ومن عليه، بمكر فلا ثعله فمن الخطبة، فى الجائزة الأمور 
كونهمعن يخرحون لا والجيز، والمتحب، والتارك، والفاعل، عليه، 

والمجتهدأجران له منهم المصيب، والمجتهل. والجماعت، السنة أهل من 
أجر.له المخهلئ 

يخكرونالسّنة حهلثاء كل ليس ررإنه ت تيمية ابن الإسلام شيخ تال 
يلوكرونلا وغيره بالمغرب الستة حطباء من كثير يل الخطة، في الخلفاء 

بكر،أبا يذكرون المغرب حطاء من كثير وكان باسمه، الخلفاء من أحدا 
السنةأهل فبعض حسنا، بأسمائهم الخلفاء ذكر كان فال وعثمان، وعمر، 

علّىفالحق يتركه، ثة الأهل فبعفى ثا، حيكن لم ؤإن يفعله، 
أعلم.واغ السنةلأا،. أهل عن يخرج لا التقديرن 

وفىالمنبر، على الراشدين الخلفاء ذكر فى ءالكلأم آيصا: وتال 
العلمأهل العلماء ذللث، فى تكلم إذا ذللث،ت ونحو الوقت،، لسلء؛لان الدعاع 

ذللثؤفى كلامهم كان الشرعية، الأدلة يتكلمون؛موجس، الذين والدين، 
منفعاله ما على أجر وللمخطئ أجران، منهم للمصتب وكان ممولأ، 

مغفور(اوحهلو0 الخير، 

A-XU/I)ازبق المدر انظر: )٢( )أ/آا-ا(. النوة الة ماج ام: 
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.d_

التأثيرله لكن الناس من حملة على يخفى محبنا هناك إن يقاوت فد 
كثرةوهو الخطبة، في للسالطان الدعاع من العالماء من جملة مغ في البالغ 

لهم.الدعام خلال من المنابر على السلاطين مدح في والمجازفة الإطراء 
فيكان ما على مني المتقدمين منع أن ااوالغلاهر عابدين: ابن قال 

شاهنشاهالأكرم، المائل السلهلان مثل وصفه، في المجازفة من زمانهم 
الأمم«لاآ.رفابج الأعظم، 

هحية.'ش همصاحيقححدع\أللسلطان \لياصلف، صمئةوكم\ولأش حكم 

وماالمقفلة للقرون التالية الخمور في المابقين أحوال امحتقرأ من 
الملأطينمدح أن يجد فوالتملق النفاق وكثرة الأحوال تغير من يحلها 

يعضهم.لدى متعة عادة الخابر على ؤإطراءهم 
الخهلثاءاروكان التركمانى! أيبالث، زوجة عن الذهبي ذكر فقد 

الدنياعصمة المسلمين ملكة المالحة الغنمه اللهم واحفغل يقولون: 
ا(لآ،.المالح الملك الملهلان صاحبه المتعممية خليل أم والدين 

يالحج،فاحتج الحهلا؛ة على أؤيد ®أنه الثاطبي: عن الذهبي وذكر 
ذكرهترمن الخطباء يلزمو0 كانوا مما تورعا إليه؛ بمد ولم يلده، وترك 

آ.محاننهءر يرها لم بأوصاف الأمراء 
فيالخعلباء عادة المحرمين® رامجرآة صاص، يامحسا إبراهيم وذكر 

الثناءيكيلوا أن بمكة الخطباء عادة راوكانت، فقال: عصره في الحرمين 
)هاحن،الخطبة: في الكامل للالاك، يقال كان ما ذللث، س كيلا؛ للملوك 

وصناديي.ها،والشام وصعيدها، وممر وز؛ياي.ها، واليمن وعبيدها، مكة 
الحرمينوحائم الملامتين ورب، القبلتين سلينال ووليدها والجزائر 

الؤمنين(لأ؛،.أمير خليل الكامل الللث، الشريفين 

(.٢٠/• XT)الجر )٢( )r/؛■؛(. عادين ابن حاشة انظر: )١( 
والمائة)"آ؛/ا<(.الجاة (، ٢٦٣;٢١السر))٣( 

الٍرمن)ا/مهآ(.)إ(مآة



أأ~يآّآ~|[واسطبة 

منالمغ على الخطبة في الهل1ن لا!للدعاع المجيزون اتفق وند 
أهلأقوال ؤإليالث، له. الدعاء أثناء السلطان وصف فى والمجازفة المبالغة 

ذلك:في العلم 
إذايعينه، لالسلهلان يالدعاع بأس لا أنه اروالمختار النووي: قال — ١ 

١١ونحوهاوصفه في مجازفة يكن لم 
الدعاءفى السلاطين أوصاف فى المجازفة ااويكرْ _: أيصا - وفال 

ونحويرلأالعادل السلطان كهولهم: ذللن،؛ من كثير في وظبهم لهم، 
الزاهد:المقدسي عمر أبي الثيح عن قمة كير ابن الحافظ ذكر - ٢ 

وصلفلما حاصرا، اليوناني اض عبد الشخ وكان الجمعة، يخهلب، كان أنه 
المالك،عبدك اللهم'أصلح قال: للسلهلان، الدعاء إلى عمر أبو الشيخ 
افهعبد الشيخ لهض ذللث، قال فلما أيومحح، بن بكر أبا الدين سيف العادل 

إلى. .. الجمعة. صلاة وترك الجامع، من وحرج نعليه، وأحل، اليوناني، 
معهصلستا لا العادلا الفلالم: لهاوا يقول اممه: عبد الشخ قال أن 

٣٠ لأبنولأءون كانوا عمن متحل،وا تيمية ابن الإملأم ميخ تال ٠ 
نعلمالتي بالصفارّته ارووصفه عليه: والثناء وصفه في ويجازفون التومرُتح، 

-ذللف مع - وتركوا محمد. أمة خواص هم حزبه وجعلوا باطلة، ألها 
١١^ .« . وعلي• وعثمان، وعمر، بكر، أبي ذكر 

:قالواعما متجنتا الزمان، لهتان لدا-ءو ارتم القهتاني: نال — ٤ 
،.لوحمران،، كفر إنه 

فيمجازفة ياك بكن لم إذا به، بأس ارلأ الزمالي: نال - ٥ 
،.٦١١١ممنوعايكون فإنه ؤإلأ وصفه، 

الملوكمن الجائرين مدح في الإطناب، *وكرهوا الربيدي: نال، - ٦ 

اظر)١( 
انفلر)٣( 
اظر)٥( 
انفلر)٦( 

المدر!□بق)أ/آهم(.انظر: )٢( (. ٣٥)أ/•الجموع 
\)i/Uالنوة الق يهاج انظر: )٤( والهاة البداة 
بعدها(.وما  ٢٠)T/ عابل،ين ابن حاشية 

)آ/أا"ا(.المحتاج نهاية 
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علىيوجف لم وهو بالغازي، يمنه أو ظالم، وهو عائلا يصفه بأن 
•، ركاب٠١ل ولا بخيل العدو 

أوصاففى المجازفة للخهليبا يكره ررومما _ت أيصا - وقال 
.Jاللءاء السلاطين 

عنخارجة مجازفة فيه يكن لم إذا ن رريالثججرس: تمال - . ٧ 
رمثلا١١ الشرك. أهل أخفى ت يقول كأن الحد؛ 

فيلهل-ان الأى - وصفه راؤيحرم المعطي مد أبو ئال — ٨ 
الكاذة((ر؛؛.الخلة-بالصفات 

فيه١١ليس بما وصمه — تحريما — راوكره الط٠ءsلاوي! وقال — ٩ 
المنابرعلى يخطبون الدين الخطباء عن الحنفي الصفار سئل — ١ ٠

الأعفلم،العادل السلهلان I السلاطين ألقاب في قالوا ما الجمعة يوم 
فقالتذلك،؟ يجوز هل إلخ، • • الأمم. رقاب مالك، الأعظم، شاهنشاه 

قالمن منصور! أبو وقال كدب، وبعمٌها كفر ألفاظه بعض لأن لا؛ 
فهوشاهنثاه، وأما كافر. فهو عائل، ت ظلم أفعاله بعض الدي ن  ١١٥٧١

يه،الحبال ومجف، يجوز لا الأعظم، وصف يال.ون تعالى الله خصائص من 
،.كد.بأ فهو الأمم رقاب مالك، وأما 

ررالدعاءحسن،ت الجا.ية الا_يار مفتي بطين أبو اف عيد الشخ قال — ١١
وأهلالكفار، على ؤينصره به، ويملح دله، وييصالحه الله بان يل.ءى 

ووليبالآكدب، والمدح ، الثناء من ب، الخهلبعض في ما بخلاف ١ القساد 
يمدحونالدين وهؤلاء فيه، ليس بما ميما لا يماءح، لا له، توعى إنما الأمر 

اليومالولاة في فليس مخطئ، فمادحهم الدين، أماتوا الدين هم الخلب، في 
والهلاية«بالتوفيق لهم يدعى ؤإنما عليه، بمي أن ولا المدح، يستحق من 

السابق.انمدر انظر: )٢( (. ٢٣١)r/ الضن الادة إتحاف انظر: )١( 
(.١٤)ا/•الزين نهاية اظر: )٤( )ا/ا'اِم(. المجترُي حاشية انثر: )٣( 
اكاوىاكا-أرحا;ية)ه/مآه(.انفلر:)٦( (. ٣٣٤)ا/اسطاوى حاشة انظر: )٥( 

(I (V :^ الدرر.)المة)0/اإ



ؤ" ٣٤٢١١لخطبة وا لخطيب ا فقه في الشامل 

ألا- لفلطان الدعاء - فيه *ؤيراعى ت رضا رشيد محمد الشخ مال - ١٢
منلألفاظ ولا - أهلهما ومدح أوالفسق الغللم لكقرار لمنكر- متضمنا يكون 

.، رار . . تعالى. ال،ه إلى إلا يوجه أن يليق لا الذي والتعغليم المدح في الإُلراء 
الجمعةحهلبه تكون أن النايع قصد ثمل ®وما آخر موضع في وقال 

تقولهم حد على الكذب وارتكاب والتعفلم، الإؤلراء بألقاب محشوة قصيده 
وموافقهالأيقاع حن فيه يتوحى موالا أو دورا، ولا أكذبه(، الشعر )أعذب 
الأمم!®سائر عند كما وطني( )نشيد بمثابة للأمة وتكون الأنغام، أصول 

بهااشتهر التي الأشياء من أن زهرة أبو محمد الشيخ ذكر ~  ١٣
لكثرةوالإغراق؛ ®المبالغة ت هي والكراهية الذم وجه على أمية بني خهلباء 

صوتيكون الأمور هذه فإن والمدح؛ والملق، والخداع، النفاق، 
منترد والغلو والمبالغات عالتا، الكذب وصوت حافتا، فيها المدق 
فيالخهلباء تسابق أن إلى هذا الصراحة، تختفي حيئح الكذب، أبواب 

إلىليصلوا فيها؛ والغوص المعاني في يجتهد كلأ جعل الخلفاء مدح 
الإغراق®إلى حتما يدفعهم وذلائ٠ غيرهم، قبل بق القصب 

®هلنمه؛ بما السعودية في للإفتاء الدائمة اللجنة سئلتف —  ١٤
الخهلبة؟®.أثناء البلد سلهلان يمدح أن للخهليب يصح 

الماصتعليم الجمعة حهلبة في *الأصل نصه! بما اللجنة فأحاسث، 
وتوجيههمالمنكر، عن ونهيهم بالمعروف، وأمرهم ووعفلهم، دينهم، أمور 

ماذكر إلى الحاجة دعت، إذا لكن والأحرة، الدنيا في مصلحتهم فيه ما إلى 
وترغيباعليه، الخروج لفتنة درءا الإسلام؛ محاسن من اللهنان[ ]أي، فيه 

حرجفلا الخير، فعل على له وتشجيعا الجماعة، ولزوم موالاته، في للناس 
التوفيق^؛،.وباض ذللثح. في الصالحة لعفلم حس؛ هو ل ذللث،، في 

(.l\U)\</الأبق المدر انظر: )٢( النار)\م0ه(. .جلة انظر: )١( 
.٣( • ص)غ زمرة أبي لمحمد الخaلاية انثلر: )٣( 
(.YV-A/A)الدائمة الاجة ناوي انظر: )٤( 



والخطبةالخطيب فقم فى الشامل :أإتهء[أ:

الحاجة.دعت إذا إلا المخ الفتوى نص ذذلاهر قلت: 
يالتعغلمم،لطان الذكر *يكره اللطاري: عالي السح قال . ١٠

عنيمولون ممر في الخطباء بعض كان كما - فيه ليس ما قال فإن 
واءتراء(الا،.فكذب _ . .فاروق. 

والمجازفةالبالغة من الغ في العلم أهل أقوال حاصل هو هذا 
أوالقوة حيث من عباراتهم في وتنؤع اختلاف مع للسلاطين الدعام في 

أنعلى يدل كله ذلك لكن المتع. هذا إلى الداعي والمسب التقريع، 
وهولأجله، شرعتإ التي الخطبة مقصد عن خارج والمجازفة الإطراء 
فيه.الوقؤع من وحدروا منه، منعوا فليلك والوعظة؛ التذكير 

يقعونالدين الخطباء من العلماء مواففج العلم أهل بعض ذكر وقد 
حتىالتباعد؛ احتار من *ومنهم جيم! ابن تال فقد المحاذير، هذه في 

ماالخهلسجا أن بعضهم احتار ولهذا الخطبة، في الظالمة ملح لمع لا 
الغللمةمدح في أحذ فإذا الاستماع، فعليهم والمواعفل الحمد في دام 

حينئذءابالكلام باس فلا عليهم، والثناء 
ارقالت نصه بما - أيئا - ءا؛ا-ين ابن قاله ما نجسم ابن كلام ؤيويد 

اليديوم المحراب عن يتباعدون خوارزم أئمة كان فلذا اأجزازيةت في 
لأ،اوالجمعة 

لطانللالدعاء في المالغة كرهوا الذين للملهاء تتأنى قد ئالت،: 
والجي*الحياء قال؛ . السي، عن >ه أمامة أبي عن الترمذي رواه بما 

عنالترمذي قال ^، L^Jlمن شعبتان واليان واليازاء الإيمان، من شعبتان 
الذينالخهلباء هؤلاء مثل الكلام، كثرة »هو المحدث; في الذي البيان 

الفيما الناس مدح من فيه ويتفصحون الكلام، في فيتومحون يخهلبون، 
اصا^٤،؛يرضى 

إّلأبنمول انظر: )١( 
(.٢١)م ابن حاشية انظر: )٣( )آ/هإا(. الراتق البحر انظر: )٢( 
(.٢٠٢٧)رنم حديث الترمذي، جامع انفلرت )٤( 



ؤ ١٣٠ ؤ واوف1ْدة الخطس فقه في الشامل 

خ\ثة.•

•الزبيدي قال فقل معتدلا، والوصف معتدلا الدعاء كان إذا وأما 
الملوكتعفلسم فإن بحاله؛ اللائقة الألقاب ببعض يصفه بأن بأس *لا 

الأءداءاال١،.على إرهاب وفه الإسلام، أهل شعار 
للسلاطينالدعاء من زماننا في اعتبر ما اروأما ت عابدين ابن وتال 

الحرمينوحائم والبحرين، البرين كلطان - تعالى اض أيدهم - العثماسة 
أءلمااتعالى واض منه. ماح فلا الشريفين، 

بطالبيليق لا أنه المسالةت هذ0 فى وحاصاله الأمر وحلاصة ت نالت، 
مواطنفى والإطراء المدح مجال في يقع أن - العالم عن فضلا - العلم 

للسلطان؛الا.ءاء حطته في الخطب يكتفي وأن وعلا، حز اممه لغير العبادة 
بصلاحه.للعباد صلاح من ذلك، في لما للخير، والتوفيق بالصلاح 

فيمبعثه يكون حيحإ المقصود؛ عن حروج فهو والإُزاء، الثناء أما 
السلهلان،عند فيما رغبة أو ن LlaJLJامن حويا إما ت والئه1ا الثء.1ا ١لغاو_ا 

مقامفي كان إذا فكيف، اممه؛ لغير صرفه يجوز لا مما والثم< والثع,ثا 
العيادة،هو الدعاء ®إن ت قال أنه الض. عن صح وفد إ الدعاء؟ وهو العبادة 

;مطلماللدعام اليدين رفع -  ٩٥
Iفولين على الخالة هذه في العلم أهل احتلف 

امح'ول!الذتول 
وممن. الدعاء في اليدين رم كراهية إلى العالم أهل من طائفة نم_ا 

بنوسعيد الماعدي، سد ين وسهل وأنس، مطعم، بن حبير I بدللئ، قال 
ماللث،،والإمام ومجاهد، وطاووس، وعيلهاء، روق، وموئّزيح، حبير، 

.الفقهاء(( أمر س ليس الدعاء في اليدين رارفع أن ماللث، عن غانم ابن نقل فقاو 

1 (تحاف |ظر: )١(  ^Ul /r(٢٣١ومن .) )(.٢١)م اينغدين اظر;حاش؛أت)٢
(١١٤•والشاتيرنم)•(، ٢٩٦٩(رنم)٦١والترذي)ه/ ١(،  ٤٧٩رقم)داود ابو احرجه )٣( 



والخطبةالخطيب فقه في الشامل أ  ٣٥٢لا 
"•^^=■؛،٥١

باية.البأصبعه يشير فانما الله، دعا قاذا القول! هذا أصحاب وقال 
قال:>جهمم، ماللث، بن أنس عن البخاري رواه يما هؤلاء واحتج 

يرقعؤإنه الاستسقاء، إلا دعائه من شيء في يديه يرفع لا الّما. رركان 
•إبطيه٠^١، بياص يرى حتى 

مروانبن بثر رأى وند روية.،، بن عمارة عن لم مرواه وبما 
اللهرمول رأيت، لقد اليدين؛ هاتين الله ُرقبح • نقال يديه، راقعا المسر على 

.، الخسثحةأبأصبعه وأشار هكذا®، بيده يقول أن على يريد ما 
رأيت،ما  ١١قال: )هي، معد بن سهل عن لمتا بما - أيئا - حتجوا وا 

يقولرأينه ولكن غيره، على ولا متبرم على يدعو قط يديه شاهرا اه رسول 
والثيهميحزيمة ابن رواْ بالإبهام، الوسهلى وعقد ثابة، بالوأشار هكذا® 

كلفكب عام غيرْ،• على ولا مدرْ على ريدعو سهل• فقول ت قالوا 
المنة.من ليس اليدين رغ أن على فدل دعاء. 

عنذلك، كبوُت، قاء، للأمت الدعاء في اليدين رغ هؤلاء واستثنى 
البخاري،رواه الذي أنس حدين، من ابما ممعنا مر كما النبي.، 

.، معنال مر الذي اللفظ غير آحر بلففل - أيصا - لم مورواه 
القول

والتابحين،الصحابة من ، والخلف، اللم، من العلم أهل هير حما ذهسبإ 
بالمنعالنص ورد ما إلا مهللما، الدعاء في اليدين رغ جواز إلى ، ومي؛عدُمل 

•الخلم أهل بين حلاف، من ^يأش 
أحاديث،في النبي عن ثبت، بما القول هن>ا أصحاب واستدل 

(.٩٨٤)رقم حديث، البخاري، صحح انفلرت )١( 
علىاليدين رفع واو_ا داود، أبي سن (، ٨٧٤)رقم حديث، لم، مصحيح انظرت )٢( 

(.١١٠٥)رقم الم؛ر)ل/بمم'ا( 
(.٢١٠)V/الكرى المن (، ١٤٧/٢)ب ابن صحيح انظر: )٣( 
(.٨٩٧)رقم لم مصحيح وانظر: ٠ تخريجه م تقل. )٤( 
XMXlw)ازري فتح U(Yr ،)/؛القرآن لأحكام الجاح )٥( 



ثخطبةوا لمملمب ا هق4 في الشامل 
:ا! ٣٠٣ا :!

أئمةروايتها في تنؤع الأحاديث وهده الدعاء، في يديه رم فير كثيرة 
وغيرهمسنده، في كأحمد وغيرهم؛ الستة الكنم، أصحاب من الحديث، 

■اند والمالسنن أصحاب، من 

كتابفي بذللق، خاصة ترحمة صحيحه في البخاري أفرد وند 
عدةفيها اق وسالدعاء. في الأيدي رفع باب ت فقال الدعوايتح، 

أحرهفي وساق اليدين، رغ أحادث في مستقلا جزءا وألم، ، أحاديث، 
جمعهاأحايين، عدة الباب وفي ،، الدعاءل في التدين رفع أحاديثج 
،•منردأ جزء في المندري 

رفععن حديثا ثلاثين ررالمهلباا ت على شرحه في الودي وأورد 
اودينشاس."ا.

منأكثر فيه ساق الدعاء، في اليدين رغ عن كتانا توطي الوألف، 
الاوعاءأْ،.حال اليدين رغ على دالة كلها ، حديثا ين حم

Iالتالية بالأدلة بالجواز القاتلون ل امتن. وفد 

وفيها;مكة، فتح قمة في صحيحه في لم معند جاء ما - ١ 
حتىعاليه فعلا الصفا أتى - . اغ رسول ت أي - طوافه من مغ ررفلما 

أنشاء بما ؤيدعو الله، يحمد فجعل يديه، ورفع تا، الثجإلى نفلر 
٠٠يدعو  ٠  ٠٠

اردعافال: .٥ موسى أبي عن صحيحه في البخاري رواه ما - ٢ 

;قمحديث (، ٢٣)رنم باب، الدءو_ات،، كاب، الخاري، الخاري، صحح انظر: )١( 
(٦٣٤١.)

اظر:ذحابري)اا/م؛ا(.)٣( يعدئ(. ;U ص)أ<ْ س زة ام: )٢( 
AiM/T)المجموع انظر: )٤( 

للسوطي٠الدعا.، في اليدين رفع أحاديث، في الوياء غض كتاب،؛ اّاجع ، ٥١
(.١٧٨٠)يرقم ملم صحح انظرن  ٢٦١



والخطبةسطيب ——؛م ٦>- 
^=^^========ض^======

أبيلنبيي اغفر ®اللهم فقال! يديه، رفع ثم به، فتوخا بماء، . الّكا 
كثيرنوى القيامة يوم اجعله ®اللهم فقال! إبطيه، بياخز ورأت عامرا، 

اكاس«لا،.من حلقلث، من 

أبيعن المقرئ® ®الأدب في - أيئسا - بخاري الرواه ما - ٣ 
.اض رسول على الدوس عمرو بن الثلمل ®لدم ت نال ه هربرة 
فاستقبلعليها، الله قالع وأبت، عصت ند دوسا إن ض ا رسول يا فقال• 

دوسا،أهد اراللهم  I(Jl_عليهم، يدعو أنه الناس فظن ، يديه ور؛ع ^ ٤١١
ُسم•"'.

ارجل. النمب ررذكر قال'• ه هريرة أبي عن لم مرواه ما - ٤ 
رب®يا رب يا ماء! الإلى يديه يمد أغبر، أشعث الفر يهليل 

يدعو. الني وقوف من - أيما - صحيحه في لم مرواه ما - ٥ 
حتىالقبلة تقبلا ميديه مادا بربه يهتف زال ®فما وفيه! بدر، يوم ريه 

متكبيه®عن رداؤه مقمحل 

قال!ه علي عن اليدن، رفع جزء في البخاري رواه ما - ٦ 
بالوليد*علبلئ، ®اللهم وفال! يديه، . اممه رسول رفع 

هعاننة عن الدين رفع حزء في - أيما - البخاري وعند - ٧ 
يدعو((صناه بدا حتى يديه رافعا . النمٍ، ®رأيت قالت! 

بلحصرها، محل هدا ليس كثيرة الجواز على الدالة والأحاديث، 
بالجواز.القائلين لقول الإثبامحت، مقام يقوم بما اكفين، 

انظر)١( 
انظر)٣( 
انظر)٤( 
انظر)٦( 

(.٦١١)برقم الفرد الأدب \ت£و: )٢( رنم الخاري صحح 

انظر:مةانمينص>أأ(يرنم)آو(.)٥( (. ١٧٦١٠)ج ع 
(.٩٠)رنم ، ٦ ٥ صن) السابق المصدر 



والخطبةالفطيب فقه في الشاعل 
\\خأ:.■

\لآددة.•مذ\قشة 

التالية:الأمور لما تضح القولين أصحاب أدلة إلى بالفلر 
القولأصحاب وأدلة نانية، الأول القول أصحاب أدلة أن - ١ 

بينالتعارض مسألة في الأصوليين بعض عند الممرر ومن مشتة، الثاني 
الخبرعلى مقدم المشت الخبر أن منها: المتعارض بين والترحيح الأدلة 

الأم"•
أرجحلالإبان فجانب الجمع، تعدر وبتقدير المندري: تال 

علىالإجابة يمكن إذ الحقيقة؛ في بينها تعارض لا الأدلة أن - ٢ 
يلي:بما الأول القول أصحاب أدلة 

فىيرفعها لا كان ه النص أن على بحمل عمارة حديث - أ 
كيلك،الأمر كان فإذا . مهللئاالرفع عدم عمارة يرد ولم فقعل، الخهلبة 

،وغيرها الخطبة في مطلما الرفع عدم على عمارة حديث يحمل فلا 
,المغ على دليلا يكون أن بمشح لا فحينئذ 

عنالعلمري ررحض ريبمة؛ بن هممادة حديث عن حجر ابن تال 
ياصعينير الداعي أن السنة وقال: بذلاهرْ، أحد أنه لف البحض 

فىءلاهر وهر الخْلبة، حال الخعليب فى ورد إنما بأنه ورده واحدة. 
معالدعاء، في اليدين رفع مغ في يه للتمئلث، معنى فلا الحديث،، سياقا 
١٠بمشروعيتهاالأحبار ثبومحت، 

وغيرها،الخهلثة في عام أنه ءلاهرْ سعد بن سهل حديثا - ب
أنه.كثيرة أحاديث، في ستح فد لأنه العموم؛ هذا منه نقبل لا ولكننا 

هويعلمه ما على نفيه يحمل أن بد فلا الدعاء، من مواطن في يديه رفع 

انظر)١( 
انظر)٢( 
انظر)٣( 

(.I'U/T)عود المراثي عر لورود ام 
فحالارى)؛؛/*ا؛؛(.

(.١٤٤ابرى)؛؛/'؟أ؛_ نتح 



واسطبةالخطيب ص -آ—٣-أر ١١
k؛=^؛i

نفيالصحابة بعض عن ثت لأنه لغيره؛ نلزم غير وهدا عاليه، واثللع 
•عالم نيادة فيه لأن المثبت،؛ فقدم آخر، وأسته شيء 

ونفيالكعبة، في صلى المي. أن ه بلال رواية في وكما 
حينالكعبة في صلى أنه. ت هع بلال فحديث، ، ؛، JLJJJخهئع أسامة 
حينالين نواحي في دعا أنه. ه أسامة وحدث ركعتيزرا،. لحلها 
بلالخبن لأن آ؛ أّامةر خبر على بلال خبر فقدم يصزأى. ولم دخله، 

ناف.أسامة وخبر مثبت، 
منشيء في يديه يرفع لا كان أنه. ه أنس حدث أما - ج 

الرفعنفي ءرظاهره حجر: ابن الحاففل قال فقد الاستسقاء؛ في إلا يعانه 
فيبالرفع الثابتة معارض؛الأحاديث، وهو الاستسقاء، غير دعاء كل في 

حديثوحمل أور، بها العمل أن إر بعضهم فدهب، الاستسقاء، غير 
إروذهب؛احرون غيره، رؤية نفي يستلزم لا وذللئ، رويته، نفي على أنس 

تمخصوصة صفة على النفي يحمل بأن الجمع لأحل أنس حديث تأويل 
أنؤيويده إ؛هليها،، بياض يرى ررحتى قولهI علبه فيدل البلح، الرح إما 

مدبه الراد إنما الدعاء في اليدين رح في وردت التي الأحاديث، غالت، 
فرفعهمازاد ذلك مع الاستسقاء عند وكأنه الدعاء، عند وسهلهما اليدين 

.٢٤١إبطيه((ياض ترى حنثد. ِ ربه حاذتاه، حتى وجهه جهة إلى 

هزحيتآ•

واحداعنها والجوام، الأول القول أهحاُبج أدلة متاننة على بناء 
إلامطلئا، اليدين رح مشروعية وهو الثاني، القول يترجح فانه واحدا؛ 

•تعار الله عند والعلم • وصراحتها أدلتهم لكثرة النهي؛ فيه ورد ما 

•( ٣٨٩برقم)لم وم(، ١٥٩٨برتم)صحيحه في الخاري رواه )١( 
(.٣٩٥برتم)صمحه ني مسلم رواء )٢( 
•٦(.٨/٢)الورود نثر •٩(، )ه/ الفض أصول ني الواضح انفلر: )٣( 
(.٢١٣/٣)البائي ضح (، ٢٧١للروي)!/مسالم ئرح انثلر: )٤( 



|"يةم"|||واسية ^طس 
مت=^^تا

هخْية.*حاق هدع\ء ش صبى لي حك؟ 
تولين:على المالة هذه في العالم أهل اختلف 

امح'ول:القول 

قاء،الامتفي إلا مشرؤع غير الجمعة في اليدين رفع إن : مالوا
الدعاءفي اليدين رفع مسألة في يالمغ نالوا من يه قال القول وهذا 

أصحوهو ، الشافعية الجمعة: خهلبة خصوصي في به وقال مطلما، 
،خزيمة وابن ، الزهري^ به وتال ،، الحنابالةلعند الروايتين 

الةيمّ،وابن ابن الإسلام وشيخ والوويل٦،، واومهقيلْ،، 
والنوكازلحجررأ،، ابن والحاففل 

بنبثر رأى أنه لم: معند رؤيبة بن عمارة بحديث هؤلاء واستدل 
رأيتلقد اليدين؛ هاتين اض رامح فقال: يديه، رافعا المنبر على مروان 
بأصبعهوأثار هكذاْ، بيده يقول أن على بزيد ما الله. رسول 

،.١١المنءةل

الزهري؛ص شبمة أبي وابن مصنفه، في الرزاق همد أحرج لقد 
المالالثs٠عبد أحدثه من وأول محدث، الجممة يوم الأيدي أري 

الذيدعاءهم يكره اكان قال: طاووس، عن شيبة أبي ابن وأحؤج 
يديه١١يرغ لا وكان الجمعة يوم يدعونه 

اننلر: )٢(؛(. TA/r)ليزوي ثرح.لم  انفلر (١)

ب)آ/هه(. مان  ا,ْمش (، ١٩٢)مالرزاق عد ْمش  اتفلر (٣)

n/-؛T(الكبرى اض  انغلر: )٥(حزيمة)آ/يأا(. ابن صحح  انفلر (٤)

ص)مأ؛(.الاحتارات  انغلر: )٧((. ٢٧١)٦! للووي سالم شرح  انفلر (٦)

غحالارى)اا/'أأا(. انظرت )٩()ا/خأأ(. الماد زاد  انظر (A)

(.٢A٣/٣)الاوًنار نبل  (انظر ١٠)

)٢(.رثم حاشية ( ٣٥٢ص)تخريجه  قدمتا  ١١)

ه
0

ا؛ين اصف (، ١٩٢)م/الرزاق عد مصف  نظرا(  ١٢)

رآ/هه(.شيبة أش ان صنم،  نغلرا(  ١٣)



واوفطلب4الخطيب فقه في ارسامل أأ~آم~~"آ~أ[ 

رمكراهة ياب  ١٠ت محقال باتا، صحيحه في حريمه ابن بوب، وقال 
الجمعة١٠يوم المنبر على اليدين 

فيالدعاء حال في يديه يرفع ألا المسنة ®من ت الميهقي ومال 
بأصبعه٠٠يثير أن ؤيقنصر الخطية، 

الدعاءحال يديه رفع للإمام ارؤيكره ت تيمية ابن الإسلام سخ ومحال 
يثيركان إنما . الني لأن ؛ لأصحابنا الوجهين أصح وهو الخمحلبة، محي 

علىقى امحتلما يديه فرفع ناء الامتمحي وأما دعا. إذا بأصبعه 
الض."<.

ادإةذكر عند حطبته في المبابة باصثعه يثير ١اوكان القيم؛ ابن ومحال 
.٢٤١٠٠ودعائهتعالى 

حالالمنبر على الأيدي رفع كراهة ١١إلى: الشوكانى ذهب ومحي 
بالعة(ارْ،.وأنه الدعاء 

القول

وهدابه، بأس ولا حائز الخهلبة حال للاو.عاء اليدين رفع إن ؛ قالوا 
الوجهينوأحد ، المالكية بعض فول وهو ، الخاري به قال القول 

للحنا؛لةص،.
اليدينرفع باب فقال؛ صحيحه، ش بابا لدلك البخاري بوب فقاو 

رفعجوار يرى فلعله الاستسقاء. في أنس حل.يث فيه ومحاق الخطبة. في 
٤٠^^ تبويبه في بشيء الرفع يميد لم أنه بدليل مط-لما، الخطبة في اليدين 

(٢١•)م الكرى الن انظر: )٢(  (.١٤٧/٢)خزيمة ابن صحح  انفلر (١)

)ا/حآ؛(.الماد زاد انظر: )٤(  ص)هأا(.الامحارات  انظر (٣)

(.٢٨٣/٢نلالأوطار) انظر (٥)

(.)٤٣رقم اب  الجمعة،كتان البخاري، صحح  انظر (٦)

الأخ؛اراتص>هإا(.انظر: )٨(  (.٢٧٧رم/الخالم إكمال  انظر (٧)



—٠١٢٢والخطبة لخملمب ا فقه في الشامل 
=لو_ك؛ل[ا ^============^=====:===^ 

حديثمن الصحيحين فى حاء ما هوت القول هذا اصحاب ودليل 
يديهمد الجمعة يوم في استسقى حين . النبي أن -• تقدم كما - أنى 
.٢١١ودعا

اعلم.وافه القول. هزا أصحاب استدلال من عليه وقفت ما هدا 

هذجيثآ••
منبالدليل الأحثل أن نجد فإننا الفريقين، أدلة في الفلر حلال من 

فيالدعاء حال اليدين رفع بمنع قالوا الذين هم الحدث فقه حيث 
الاستقاء،في أنس حديث، بين ذللتح في ليجمع للامثماء؛ إلا الخهلبة 

بجميعالعمل يمكن الفول وبهذا سعد. بن وسهل عمارة، وحديثا 
منأولى الدليلتن ®إعمال ت أن على تنمى المقررة والقاعدة الأدلة. 

لنفإننا الرغ، بجواز قلنا لو لكننا . أحدهما١٠ إهمال أو إهمالهما 
وهوأنس، ؛حديث، أخذنا نكون ؤإنما سهل، ولا عمارة حديثج لعمل 

٠الجمعة يوم قاء استفي هو ؤإنما ، عاما ليي 
قالمن فول هو - أعلم والله - الفولض من الراجح فإل وإذلائ،، 

١للأّتقاء كان إن إلا الخطبة حال الجمعة في الرفع مشروعية بعدم 
تعالى.اللة عند والعلم 

عاونا«:ولا حوالينا ®اللهم انملر: عن الخف، يقول ض -  ٩٦
ذللث،ثبت، كما الجمعة، في قي تيأن للخهلي.ّ_ا أن المعلوم من 

المطرنزول طلب، بين يفتنون لا الخلباء بعض أن غير الني.، عن 
فيقولدعائه، في الأمرين يجمع بعضهم إن حيث، من وذلك رفعه، وبض 

ينعثم إلخ مغسا...اا غيسا اسقنا ®اللهم •' قيا الطلب، في المشهور الدعاء 

)١(.رم ث خ ( ٣٥٢ص) تخرحه تقدم )١( 
(.٥٨٧)آ/الورود م (، ٣٧٦)قل.ا.ة لأبن الأ> روضة انفلر: )٢( 



او ٣٦٠ا !:
والخطبةالخطيب فقه فى الشامل 

والآكام...<الصراب على اللهم علينا، ولا حوالما  ٢٠٧١٠موله: ذللث، 
١^١

يجعلفلا الأمرين، بين التفريق هو المسالة هذه فى والصواب 
وحثواعليهم الطر كثر إذا غيما إلا علينا، ولا حوالما ®اللهم قوله: 

حينئذ.تثرع لا الصيغة ^ه فإن كذلك، يكن لم إذا وأما صرره، 
الدعاءباب فقال: ذلك، فى بابا صحيحه فى البخاري بوب وقد 

ءلماارا،.اه.ولا »حوالما الطر: كثر إذا 
ابتداء،يقال لا أنه فمفهومه المطر، كثر إذا بما المهولة هذه فقيد 

•صرره يخشى كثيرا يكن لم إذا المطر نرول بعد ولا 
طلبفي المشهور الأعرابي حديث الماب هذا في الخاري وأورد 

هالمي قام فلما وفيه: الجمعة، يوم الخبر على والخي. قيا ال
هايحباض قالع بل، الوانقطعتا اليولتا، متا تهل. إليه: صاحوا يخطبا 

اه.ءلبالأى.ولا حوالما أاللهلم قال: ثم المي. نبسم محا، 
كلاماالمألة هذه حول الحلم لأهل أن فاعلم ذلك،، علختا إذا 

المسالة:هذه لتأكيد بعضه؛ أورد 

اممهدعوا نهر أو ميل من غرقا الناس حافج ®ؤإذا الشافعي: تال فقد 
الشجرمن الميواتج، يفر ولا يفع حبشا يجعل وأن عنهم، الضرر بكما 

اه.الضرر،أم.بكف دعا إذا والصحاري والجبال 
يفرهم،بحيثح المئون مياه أو المطر كثر ®ؤإذا ندامة: ابن وتال 

تنفعأماكن في ويجعله مضرته، عنهم ويصرفا يخممه أن تعالى النه دعوا 
الضررين،أحل الطر بزيادة الضرر ولأن ه؛ الني كدعاء تضر، ولا 

ذلحالاري)"ا/ه•؟(.انظر:)؛(
(.٤١١)؛/الأم انظر: )٣( 'ا(. )اآ'برثم الخارى صحح انظر: )٢( 







لىط^^هوا لحملسب ا لما٠^^ ا
:[؛٣٦٣!: 

تفيه 3ال . حطبته وصف ني القيم لاين كلام على كيلك ووقفت 
بالأمتنفاراالا/افحطبه يختم *دكان 

بأنؤيختم فيه؛ قال المالكي، شاس لابن كلام على كذلك ووقفت 
يذكركم،اممه اذكروا قال! فإن ولكم، لي اض أستغفر يقول! 

i (T)''''. اه..محن

النبيأن على يدل حديث، على ونفت، فقد الأحاديث، وأما 
دونحمعة كنأ لمامت، والملمن والموالمؤمنات للمؤمنين يستغفر كان 

معجمهفي والهلثراني البزار أحرج ففد أولها، أو الخهلة لأحر تحديد 
يستغفركان . اممه رمول أن ت ظ؛نح حندب بن سمرة عن الكثير 

هذاإسناد وفى جمعة، كل والمسلمات لمين والموالمؤمنات للمؤمنين 
الهيثميذللث، ذكر كما صعيفا، وهو متي، الحالي بن يوسف الحديث، 

الروائداال؛ا.المج»ع في 
لنلْ،•فته بإسناد الزار رواْ حجر• اين الحافظ ينال 

.زيدبن يونس عن وهب ابن ْلريق ْن مراسيله في داود أبو وأحرج 
علىفيجلس يبدأ، كان . الله رسول أن بلغنا ت قال سهاب، ابن عن 

سيئاحلس ثم الأولى، الخهلبة فخهلب، نام المؤذن سكمتا فإذا المنبر، 
نزلنم الله، استغفر نفاها إذا حتى الثانية، فخعلبح نام نم يسيرا 

نمرلأ،.
بعينهشيء المسألة هذه في يثبتا لم أنه سبق ما حلال من فيتضح 

انفز)١( 
انظر)٢( 
انظر)٣( 
انظر)٤( 
انظر)٦( 

\(.AU/))iUJ\زاد 

التجةالجواعر عقد 
الكير)تما/ا/\*ا(.انمجم (، ٦٤١)رق؛ ( T'Vنواتيانزار)\/ص الأستار كشف، 
ص)ا'ا(.المرام بلوغ انظر؛ )٥( (. ١٩٠الزواتد)آ/مجمع 

ص)آ(.داود لأيي المراسيل 



والخطبةالخطيب فقه في اثشامل "ؤ ٣٦٢١١

امتثكلمن استشكل ؤإنما واسع. ذك في الأمر ولعل الاستغفار، من 
يعيته.موصع في له والالتزام عليه الموافلبة 

)باللام(؛الخطة اختتام وأما 
ذكرهما هو ء والتتبع البحث حب - عليه وقفت ما غاية فإن 

.اض رسول حهلها حهلبة أول وكانت قال؛ إسحاق، ابن عن هشام ابن 
علىنقول أن بالله ونعوذ - الرحمن عبد بن سلمة أبي عن بلغني فيما 

هوبما عليه وأثنى الله فحماو فيهم، قام أنه - يقل لم ما . الله رمول 
أمثالها،عشر نة الحيجزى بها فإن قال! أن إلى الحدت، . . أهله. 

اه.،.و؛ركاتهل الله ورحمة عليكم واللام صعق، سبعمائة إلى 
عنه،يرو ولم الرحمن عبد بن سلمة أيا رأى إسحاق ابن تلت؛ 

يا؛-رلثولم المحابة، بعض عن يروي الرحمن مد بن ملمة وأبو 
(٠٩٤)سنة توفي، ئد فإنه ه؛ القّ رسول 

أحرى،مرة . الله رسول حطب، ثم أيصا - إسحاق ابن وقال 
يغضبادله إن قال؛ أن إلى، • • وأمتعينه. أحمده فه، الحمد ارإن فقال؛ 

اه..و؛ركاتهاا اطه ورحمة عليكم واللام عهده، ينكث أن 
البوة«ل؛،ءدلائل في البيهقي أوردها قبلها والتي الرواية وهذه ثلث: 

ته كثير ابن ونال سلمة. أبي إلى إسحاق ابن طريق من - نده س- 
احتلمتؤإن ، ثبالها لما مقوية أنها إلا مرسلة، — أيصا — الطريق وهده 

الألفافللْ،.اه.

(.Tvr)\/انماد زاد ٥(، • • )ا/ هشام لأبن النوة السرة اظر: )١( 
التهدبتهذيب انظرت سنة• وسمن اثنتض ابن وهو رمانة، أريع منة ونيل: )٢( 

)آا/ا-لل(.

(.٣٧٤)\إ انماد 3اد (، ٥٠١)ا/النوة اليرة انفلر: )٣( 
اوداةوالهاة)أ/ا<آه(.اظر:)٥( (. oYi/Y)النوة دلائل انظر: )٤( 



ؤالخْليب فقه في اثشامل 
هت^=ت؛ا

نولتقدم ففد يدكركم( اممه )اذكروا بقوله؛ الخطبة اختتام أما 
المالكي.ماس ابن قول وكذلك قليل، قبل لمالك القاسم ابن 

إلخ.( . والإحسان. بالعدل يأمر اه )إن بقوله؛ الخطبة اختتام وأما 
يالعد.ليأمر اممه ]إن الخطبة آخر في قرأ من *أول السيوطي؛ قال فقد 

عصرناإلى الخهلثاء ولزمها العزيز عبد بن عمر .[ والإحسان. 
اللهعند والعلم ألة. المهل.ه في عليه وقمت ما حاصل ا هل. 

تعالى.

المشر؛من الخطسب، نزول وهت، -  ٩٨
وقفتمما سيئا أورد وسوف المسألة. هل؛ه حول كلام العلم لأهل 

ذلك؛فمن فيها، عليه 
الأمصارعلماء من العلم أهل عمل عليه والذي المنير؛ ابن قول 

فراغهأآ،.اه.عد بمزل ثم قال؛ أن إلى ٠ . الأئمة. يفعله ما 
فراغهحين يكون الخبر من الخمحليب نزول وقت أن كلامه؛ فجمهوم 

منالخهلبةّ
الصلاةأقيمت الخهلبة الإمام أم ررفاذا الحنفي؛ عابدين ابن وقال 

مقامالخمحليب بقيام الإقامة وتنتهي الخهلثة، بآخر الإقامة أود يتصل بحيث 
اه.،ؤالصلأة«١٣

عقبالخبر من النزول في يأخد أن له تحب، ويالشافعية؛ وقال 
فراغمع المحراب، ويبلغ الإقامة، في المؤذن ويأخذ فراغه، 
،ؤاه.الإقامة١٤

المؤذنوأخذ الزول، في أخذ الخهلبة من فيغ *فإذا الغوي؛ وقال 
اه.؛همأالْ،ؤفيصلي يتقدم نم الإقامة، في 

انفلر)١( 
انفلر)٢( 
انظر)٤( 

(،٦٩)ه/العريي التراث إحياء دار طيعة اليرنوي، لإصبماعيل البيان روح 
)ما"لإ(.ءابدين ابن حاشية انثلر: )٣( )؛/آه(. الأوصل 

اكهلب)'آ/"اأ'ا(.انم: )٥( )أ/ههم<. المجموع 



|،الخطاتا اثخطييفقه ق/ نشائ، ا

ح؛========س^ض=ك==ض
فييزيد بن السانب حديث من تنط ؤيحجرت ابن الحافظ وقال 

حينكان التأذين أن فيه ذكر لأنه الزوال؛ بعل الخطبة أن I البخاري 
اه.١^١،.نزل فإذا المنر، على يجلس 

لمثلعند ينزل وهل نزل، الخهلبة من إذا المرداوي! وقال 
وجمنيحتمل قولها؟ عند المحراب إلى يصل بحيث مخ إذا أو الإقامة، 

صفةأول في تميم وابن ررالمروعا١، في وتبعه راالتلخيص؛٠، في اله ف- 
الرعايتينفى ندمه الإقامة. لمغل عند ينزل ! أحدهما_1 الملأة 

اه.. فراغه عند ينزل ت والثاني والحاؤيين. 

المسألة،هدْ في العلم أهل ذمْ U عر يدل دليلا أطم لا تلم،: 
المابق،يزيد بن المائب حل.يث في هو كما خلافه، على يدل ما تا ملل 

بعدالإقامة أن فمفهومه أقام. المنبر من نزل إذا أنه ذكر حسثط 
فهوالخطة، من فراغه بعد نزل ؤإن واسع. ذلك في الأمر ولعل النزول• 

قمح،. النبي، هدى لموافقة النبر؛ على إلى؛مائه المحاجة لعدم أولى؛ 
تعالى.اش عند والعلم الإقامة. قبل المنر من نزوله 

الخطة؟بمول لم من الصلاة يتولى أن يجوز هل -  ٩٩
كانالنبي. لأن الخعلثة؛ يتولى من الصلاة يتولى أن المنة 

بعده.من حلفازه وكللك يفه، يتولاهما 

صورتان!الحلم أهل عند المسألة ولهاوْ 
ا؛ذول:الصورة 

ثلايثاالمسألة هذه في أحمل. فللامام آخر. ويصلي رجل يخطبا أن 
•روايات 

(.)An/0الإنصاف انظر: )٢( )آ/ا'ه(. انمر التنمص انظر: 



والى^لطب ا قصٌ قى لسا٠^^ ا

حازإذا لأنه عليه؛ نص العالر، لذلك جواز الأولى: الرواية 
أولى.الصلاة ْع الخطبة ففي للعذر، الواحدة الصلاة في الاستخلاف 

أحمد:فال فمد عذر، نإ يكن لم إذا أنه الثانجة: الرواية 
كانالنجي. لأن المنع؛ يحتمل وهذا عذر. غير من بيمني لا 

الخطبةولأن ، آصالي، رأيتموني كما ارصلوا قال: وند يتولاهما، 
الصلاة،عن منفصلة الخطبة لأن الجواز؛ ؤيحتمل ركعتين، مقام أقيمت، 

صلاتين.فأشبهتا 

لأنلغيرْ؛ ولا لعذر الاستخلاف يجوز لا أنه الثاكة: والرواية 
هيالأولى الرواية لكن خلفائه. عن ولا المي. عن ممد لم هذا 

الملم_،لآ،.في المقدمة 
.، ^،؟١٣العئيمين صالح بن محمل العلامة شيخنا قال والصحة وبالجواز 

والئافعيةوالمالكية الحنفية من العلم أهل حمهور قول وهو 
والخالأ؛ا.

أوالخطبة حضر ممن المصلي يكون أن ينترمحل هل : اختلفوالكنهم 
الخابلة:عند روايتان فيه لا؟ 

وأبيالرأي وأصحاب، الثوري قول وهو يثترهل، أنه إحداهما: 
،؛لجمهورهم لدى الازه~بج وهو الشافعية، عنطر القولين أحد وهو نور، 
يتحالف،.لم لو كما الخطية حضوره فاشترمحل الجمعة، في إمام لأنه 

(.٣٦١رنم)( ١٨)باب الأذان، الهخاري، دوام )١( 
الإضاف)ه/ممآ(.\(.< VAlT)المش انظر: )٢( 

/0(٢٣١.)

•،(.Y/Uالمجموع (، r«Y/Y)اليانع  UA/T\)i)المس انظر: )٠( 





٢٢لف^دة ا ٠ ا فضه ق/ الثا،ا، 

==ط==ط==ض======د^=إلأ!إت
غيرعلى أنه الخطبة يدأ الذي الإمام يذكر أن مثل ت لعذر كان ؤإذا 

منالخمحلبة الثاني يبدأ أن الأحوط ت نقول فهنا ليتوضأ، ينزل ثم ، وصوء 
اىشخصين١١^١،.من واحدة عبادة تكون لا حتى جديد؛ 

الجمعة:صلاة ز القراءة -  ١٠٠
الجمعةصلاة فى يقرأ أن - نية حن عن - الخطباء بعض يحرص 

ؤإنوهو السنة، حلاف وهدا الجمعة، حطبة موصؤع مع تتناسب آيات 
هقراءته جاءت وند صنته.، اتباع الأكمل فإل نية، همن عن كان 

وحو0:عدة على الجمهة صلاة في 
الوحم

الجمعةصلاة في يقرأ كان أنه لم معند - عنه. بت ند 
الثانيةل٢،.الركعة في المنافقين ومحورة الأولى، الركعة في الجمعة محورة 

الوحه

الثانيةوش بم، حمالأولى في دأ كان أنه. لم: معند بت 
الخاشيةص.

الثالث:الوحه 

أتناكوءؤذل بالجمعة فيها يفرأ كان أنه -• لم معند - عنه بت 
مهجورة.محنة الأخيرة وهن.ه ، ١[ تالغاثسثت آل٠نثبنه حديث 

خلافهو ذلك، ترك مجن الخطباء بحص يفعله ما أن هدا من فتين 
فيإساهما يقرأ أو السورة، بعض على الائتمار وكذلك السنة، 

.أيثا السنة خلاف وهذا الركعتين، 

يقصدذلكاا١ على يال.اومون الأئمة رروجهال 1 ١^^ القيم ابن مال 
الركعتين.فى إحداهما يقرأ أو السورة، بعض يقرأ من ؛ذللئ، 

اسم)0/أي(.الشرح اظر: )١( 
(.AVU)رنم )آآ/خهْ( لم مصمح ه: مريرة ا؛ي حدث ني كما )٢( 
(.٨٧٨)رنم ؟o( a/y)لم مصحح ت ظلئع يشير بن العمان حديث في كما )٣( 
(.٣٨١اوعاد)ا/زاد انفلر: )٠( اض. اواوءدر \ظو: )٤( 



:I  I٣٧٠ 11:
والخطبةالخطيب فقه فى الشامل 

هذهحول كلاما العلم لأهل أن فاعلم ذلك، علمت إذا قلت: 
ذمنذلك:المألة؛
الجمعةصلاه قراءة فى معينا شيئا يحددون لا وآصحايه: حنيفة أيا أن 

ن؛فحالمنافقين ومحورة الجمعة محورة قرأ ولو الكتاب، فاتحة إلا 
الأوقات؛يعفى في غيرها يقرأ بل قراءتها، على يواذل_ا لا وممن لفعله.، 

.اه.حتما العامة نقلته ولئلا القرأن، بعض هجر إلى يودي لا حتى 
أتنكالجمعة! في الإمام يقرأ أن يمتمؤ أنه مالك،! وعند 

الجمعة.محورة مع ١[، تالغائ.ة; ألثسأنه حويث 
ثديثأئنك ء_ؤثل الحديث، به حاء الوي أما أخرى: مرة وقال 

رهأند ^٠^ الناس• عليه أدركته والذي الجمعة، محورة مع آلعنسنه 
١[.الأءر: لس 

قراءتهماورتين الكلتا أن مالك، مل،هب تحصيل الر: عيال ابن قال 
ورةفالأولى وأما الثانية، الركعة في الجمعة محورة مع تحبة محنة 

^٠)،سورة: ولا الجمعة محورة يترك أن عنده للأمام ينبغي ولا الجمحة، 
ونرأفعل فإن الثاسة، في أ'لآىه ره أنم وؤثج حديث أكنك 

قرأإذا صلاته عليه بذلك د تفولا صغ، ما ويئس أساء، فقد بغيرهما 
اه.،.منهالركعة كل في معها ومحورة القرآن بأم 

قراءةلثبوته والمنافقين؛ الجمعة قراءة الأفضل أن الشافعي: وعند 
الجمعةيحفر من كان ؤإذا التأليف، في وتواليهما بهما، النبي. 

فحننوالغاشية بح يقرأ ؤإن المنافقين، في نزل وما الجمعة، بقرصي 
أممن وغيرها الجمعة يوم الإمام به قرأ وما أقفل، الأول لكن عنده، 

لهبحب ولا أحزأه، القرآن أم على انتصر ؤإن أجزأه، وآية القرآن 

•"؛(.كحاور)ه/أ<اظر:)٢( انظر: )١( 
)ا/؛هّا(.الأم انظر: )٣( 



والخطبةالخطيب فقه في الشامل 
—^و1ثقئ[ا=

ؤرةبفقرأ الجمعة، يوم الإمام بدأ *ؤإل • ؛ءقفأ الشافعي قال 
أنتبل القرآن أم فقرأ عاد المران، أم نل الأولى الركعة في المنافض 

بشيءمعها قرأ ولو المنافقين، سورة يعيد ولا بها يركع أن أحزأْ يركع، 
الجمعهءأبسورة الثانية الركعة ني ؤيمرأ إلي، أحث، كان الجمعة من 

قمح،نرأ المنافقين الأولى في قرأ فإن الشافعي: قال النووي: ينال 
فيقرأ ولو المنافقين، يحيد ولا وغيره: التولي قال الجمعة، الثانية 
ورتين،الالثانية في ترأ ت أصحابنا تال والمنافقين الجمعة غير الأولى 
الأحرمحن؛مح، يجمّ لا العشاء من الأولين قمح، الجهر ترك لو ما بخلاف، 

إلاالفاكة المنة تدارك ثنه ولا الأخريين، في الإسرار المنة لأن 
بغيرورتين الجمع فيمكنه هنا، وأما الأن، المشروعة المنة بتفويتإ 
عاليالثانية الركعة ئطويل إلى هدا قيل:( رفإن بسنة• إخلال 

يقاوملا الأدب، ذلك، أن )فالجواب،!( المنة، خلاف، وهذا الأولى، 
أءالمل٢،.واش ورتين. الفضيلة 

الشافعي.مثل أحمد! وعند 
إلاحس، حائز فهو قرأ، ارومهما ٥^،: ذكر بعد ندامة ابن وتال 

لمابالجمعة تليق الجمعة سورة ولأن أحس؛ اه. برسول الاقتداء أن 
ءليهااال'أ،.اير.والحث، بها والأمر ذكرها من فيها 

خ\ثة.•

منالميول عمرنا في فثا وقد ^! ٤٤نيد أبو بكر الشيخ تال 
منالإمام يراه ما إلى - الجمعة صلاة في أي - الخثرؤع هدا عن بعضهم 

لمالتمى وهدا الخطة، موخؤع ح محننامنا الكريم القرآن سرر أو آيايتإ 

المبموع)؛/يمإ(.انفلر:)أ(_. LJ1المدر انفر: )؛(
(.١٨٣)"Y/اقض انظر: )٣( 



:I  I1ا ٣٧٢.
والخطبةالخطيب فقه ظى الشامل 

بدعة،ذللث، فاكزام الأمة، سلف عن يعرف ولا ه، النبي عن يوض 
فيهنن، التسبيل على سواه إلى المشرؤع من العدول فمد وهكذا 

.به العامة ؤإيهام ذلك،، واستحباب، المشرئ وهجر الشؤع على استدراك 
ه.ا ،. ١٣١واه 
الحمعة!قى للتوازل المتومحت، _  ١٠١

الفجرصلاة فى ت، يقنكان . النبي أن ت الصحيحين فى ثبن، 
والممبحص\
منت،٠٠رهأ اص عيابن حدث من داود وأبي أحمد وعند 

والعشاءوالمغرب، والعصر الثلهر في متتابعا، س-هتا . اف رسول 
٠٠والصبح 

مسألةعلى مبص أنه الجواب،! لا؟ أم هذا في ندحل الجمعة فهل 
يدانها؟مستقلة صلاة أو مقصورة ظهر هي هل الجمعة; 

المسألةهذه قياس يصح لا وقد الجمعة، إلى تشر لم والأحاديث، 
والجمعة،الغلهر في موجودة فالعلة الصلاتين، بين الجمع مسالة على 

دعاء.هو إنما والقنومحتج حهلبة فيها بكونها الفلهر تفارق الجمعة ولكن 
الخقصود.لحصول الحملة؛ أساء بالدعاع يكتفي أنه الأظهر; فلعل 
عازي،بن الراء عن ررالأوسهل-اا في الملبراني رواه حديث، هناك لكن 

اه..فيهال؛، قنت، إلا مكتوبة صلاة يصلي لا كان ه الني ن أه 
موثقونرحاله الهيئس; قال 

ص)ها'أ(.الدياء تصحيح انظر; )١( 
رممحدين، الوتر، كتاب، ني هع، مالك بن أنس حدبث، من البخاري احرحه )٢( 

(.٦٧٨رنم)( ٤٧٠البرا،)\/ حاو.ث من وملم ١(، •  ٠٤)
(.١٤٤٣رنم)داود أيي سن (، ٣٠)ا/ا أصؤ مد اظر: )٣( 
(.٨٥٩)رنم ؛\( t/y)المعجمين زوالي في البحرين مجمع انفلر; )٤( 
(١٣٨/٢٠ايوائد)مجمع انظر: )٥( 



أ ٣٧٣!أ والخطبة الخطيب فقه في الشامل 

وهذانصه! ما الحديث هذا إسناده عن ^١٥٠ ١١٠في القيم ابن وقال 
المعنى؛حهة من صحيح فالحديث حجة، به تقوم لا كان ؤإن الإسناد 

إلامكتوبة يصسر؛ لم ه اض رمحول أن ومعلوم الدعاء، هو القنوين، لأن 
اه.مهالا،.دعا 

أحداعلمت، ما الجمعة . الني صلاه عدد ررحكى الشافعي! وقال 
كلهنالصلوات في قنوته حملة في دحلت، تكون أن إلا فيها قنت، منهم 
.معونةا،أآ، بئر أهل قتلة على قنته حين 

ليسقالا: وقادة، الزهري عن معمر، عن الرزاق همد روى قلته: 
مثليقول الحسن سمم من وأحبرنى محمر! قال قنوت. الجمعة فى 

فيالقنوت له: قالت، قال: عمناء، عن حرير عن - أيصا - وروى 
الصح،في إلا المكتوبة في يالقنوت أسمع لم قال: الجمعة؟ ركعتي 
اه.،.قوت^ الجمعة في يكون أن وأنكر 

أبوأ-تح-رذُا ذال؛ بون~ر(، بن إسرائيل عن ت الرزاق مد وعند 
عليحرج فلما غلام، وأنا الجمعة إلى أبي ْع حرحتإ قال: إسحاق، 

قال.ال٠ؤمنين، أمير إلى فانغلر قم، عمرو؟ أي أبي،" قال المنير، فصحد 
إزارعليه واللحية الرأس أبيض هو ؤإذا المنير، على قائم هو فإذا فقمت، 
نزلحتى المنبر على حلى رأيته فما قال: قميص، عليه ليس ورداء، 

اه.لألْ،.قال: فت،؟ فهل إسحاق: لأبى قلت، همه، 

انظر)١( 
انظر)٢( 
انظر)٣( 
انظر)٤( 
انظر)٥( 

,ومكتبتهاالمصرية المطبعة هليعة (، ٧٢)ا/ المعاد زاد 
الأم)\'/'اا/ا(.

(.٥٢٨٧)رقم ( ١٩٤)"Y/الرزاق عبد مصف 
(.٥٢٨٨)رثم ( ١٩٤)م الرزاق عبد مصف 
(.١٩•)م الرزاق صد مصف، 



والخطبةالفطيب فقه في اثشامل 

بومالقنوت نالا: وطاوس، إبراهيم عن سة أبي ابن وروى 
دض.الجمعة 

الجمعة.يوم القنوت يكره لكن أنه مكحول عن - أيصا - وروى 
تنال أبي، حدثني ت قال بكير، أبي بن يحيى عن - أبصا - وروى 

زمنلكن فلما الجمعة، في يقنتون العزيز عبد بن عمر فبل الناس أدركت 
.اه.الجمعة فى القنوت ترك العزيز عبد بن عمر 

تالجمعة ني القنوت في العلم أهل احتلف المنذرت ابن ونال 
صلاةفي يقنت، لا كان وممن الجمعة. في القنوت طائمة فكرهت 
 Iوبهبشير، بن والتعمان محبة، بن والمغيرة طالبإ، أبى بن على الجمحة

والشافعي،الثوري، وسميان وماللثه، وقتادة، والزهري، عطاء، نال 
ؤإمحاق.

نقنت،.لكنت بنوأمية أحمدت وقال 
اه..أقول الأول بالقول ؛ نفسه[ المنذر ابن ]يعني! بكر أبو قال 

للمطر!والعصر الجمعة بين الج،<ع -  ١٠٢
لعلءرالصلاتين بين الجمع في الخلاف، هو المسألة هدْ في الأصل 

هو:ذللخ، في الأقوال وحاصل الطر، 
الحنفية.عند عرفة يوم إلا طلئا الصلاتين بين الجمع جواز عدم 
المغرب،يصلي لمن المطر في التهديم فيجوز المالكية: عند وأما 

والحصر(٠)الفلهر غيرهما دون والعشاء، 

الغلهربين مراء الصلاتين؛ بين الجمع يجوز الشافعية: وعند 
والعشاء.المغرب، أو والعصر 

(.il/Y)ب أبي ابن سممح انظر: )١( 
الأوط)أ/آآآا(.انظر: )٢( 



أأ~ةم~أأوالخطبة الخطيب فقه في الشامل 

المعرببين إلا يجوز لا ت إحداهما I روايتان الحنابلة وعند 
والعصرالظهر بين الجمع عن مثل أحمد أن ندامة ابن وحكى والعشاء، 

سمعت.ما لا، قال؛ المطر، في 
والعصرالظهر بين الجمع يجوز أنه I ا( الإفصاح  ١١محاحس، وذكر 

المذهبهي إنها ت وقال أحمد، عن رواية أنها وذكر للمطر، 
علىدالة فانها - المشقة رغ وهي - الجمع علة إر وبالنظر • ملت 

لهدهوأن ميما لا التيسير، تجلب والمشقة والعمر، الفلهر في وجودها 
صلى ١٠الصحيحين! في ها عباس ابن حديث، وهو أصلا، المسألة 

غيرمن جميعا والعشاء والمغرب جميعا، والعمر الفلهر . اض رسول 
الأن أراد قال: ذللث،؟ فعل عباس: لابن نيل ، ٢٢مفر٠٠^ولا ، حوف

أمته.يحرج 
مطرا^ولا حوفؤ غير ارس حديثه: س وصح 
أرىعباس: ابن حليث، يعد قال مالكا أن هنا والحجسؤ هلت،: 

العشاءينبين إلا للمطر الجمع يرى لا فهو ذللث،، ومع المعلر، في ذلك، 
فتنبه.الغلهرين! دون فقتل 

الذي_، تعالى اممه ماء إن - فيها الصحيح أن المسألة: حلاصة 
الفلهربين الجمع جواز هو النظر: عليه ودئ النصوص، عليه للن، 

خوفهولا مفر ولا مطر بدون بينهما الجمع تجويزنا لأن للمهلر؛ والعصر 
فماالأعذار.  oJlAمن لواحد تجيزه أن يلزمنا السابق الحديث، في كما 

والعثاءين؟الغلهرين بين التفريق موجب 

i(\Yy/r)■المش (، rrr/i)المجموع )ا/ا'أا(، الم—وط مض: مما انظر )١( 
(.٢٦•)ا/ الوئ--، بو للقاضي المرنة 

(٤٨٩/١لم)مصحيح (، ٥٤٣رنم)( ١٢؛ابح)الصلاة، رامتج الخاري، صحح ، ٢١
وقم)ه-\(.

(.١٢١١رنم)\( i/rداود)ابي سن (، i'Vرقم)سلم)ا/اا'؛( صحح )٣( 



تلوتق4
والخطبةالخطيب فقه في الشامل 

إلاايثي. عن شت لم بأنه العشاءين على نمرها من حجة أما 
.عليهايدل لم عباس ابن حديث أن *عني لا هذا فإن ذلك، 

استدلويهدا الس_ابقت عباس ابن حديث عن الإسلام شيخ قال 
علىيدل الكلام هذا فإن الأولى، بهلريق الأمور لهذه الجمع على أحمد 

حمعإذا فانه بالفعل، التنبيه بار-ح من وهدا أولى، الأمور لهدم الجمع أن 
الحاصلفالحرج فر، والوالمطر الخوف بدون الحاصل الحرج ليرغ 

لغيرهالالجمع من أولى لها والجمع يرفع، أن أولى بهده 
وقدللمهلر، العصر ْع الجمعة صلاة جمع حكم عندنا بقي ت قلت 

قالفمد الثلاثة، الأئمة بخلاف الفلهر، في كقولهم الشافعية ذلك حون 
كجابن ذكره المهلر، في والعصر الجمعة بين الجمع رريجوز ت النووي 

اه..وآخرون® ارالبيان® وصاحب 

لمولمقارب شيء على يدل قد كلام المالكية من القاسم ولابن 
حتىالجمعة بالناس يصن لم إماما أن لو أرأت ت سئل فقد الشافعية، 

اليإن الشمس، تغب لم ما الجمعة بهم يصلي قال! العصر؟ وقتا لحل 
اه..الغروب بعد إلا العصر بعض يدرك 

وفتالحول بعد الجمعة صلى إذا أنه القاسم ابن كلام فممهوم 
•بينهما الجمع صور من صورة وهده الحصر. ؛عا-ها سيصلي فإنه الحصر، 

الجمعمبدأ أن إلا القاسم، ابن ذكره ما وجاهة عن التفلر وبقني 
ما؛دللثج فيوافق الحال، هده مثل في عنده وارد والحصر الجمعة بين 

الشافعية.اختاره 

(.VIA)؛الخاوي مجموع )١( 
 )Y( :الجموع انظر(YY-V/i ،) الخان(i/Y ،)لاهيتمي الحاج تحفة ؟؛.)T،\؛/Y(

(.٢٨)Y/•الحاج نهاية 
اداوونة)ا/ا'"اأ(.انظر:)٣( 



^^خيئ^ةآ"[ا_
ماهو المسالة هده في الراجح أن _! آعلم واش _ لي يفلهر قاليي 

ذكرعدم من يلزم ولا للجمع• المقتضية العلة لوجود الشافعية؛ احتارْ 
يوثرولا الجمع، إذن في داحلة غير أنها عباس ابن حديث في الجمعة 

هيأو مقصورة ءلهتا كونها في العلم أهل خلاف - الصحيح على - فيها 
وصعهو الصلاتين بين للجمع العام والمعنى بذاتها، مستقلة صلاة 

الإذنفي سئما لا بالجمعة، حاصل وهدا الأحرى، وقت في إحداهما 
السبتعصر بين فرق لا إذ الجمعة، موصع إلى موصعها من العصر بنقل 

الجمعة.عصر وبين والخميس 

بوجودنلزمهم للمطر، الظهرين محن الجمع يجوووا لم الذين إن نم 
هذاعن ؤينتج العشاءين، في الحاصل هو كما الفلهرين في المشمة 
فيجاء ما هذا يوكل وقد الحكم، في بهما الجمعة إلحاق الإلزام 

تقلت، ررإذا مطيرت يوم في لمؤننه قال ه عباس ابن أن الصحيحينلا،ت 
فيصلوا I قل الصلاة، على حي تقل! فلا اش، رسول محما.ا أن أشهد 

إنمني، حير هو من ،افعله قال! استنكروا، الناس فكان ا،. بيوتكم 
الطينفي فتمشون أحرجكم أن كرهتر ؤإني عزمة، الجمعة 

والدخض<<لآ،.
قالوبه هذا! عباس ابن حديث، عن حجر ابن الحافتل ئال 
المالك،! وعند وكئيرْ. المهلر قليل بين لإف من ومنهم الجمهور، 

فيحجة هذا عباس ابن ث، وحديالمطر. بتركها في ين-حص 
اير.الجوازص.

٤(٨ ٥ / )١ لم مصحيح (، ٩٠١)رقم ( ١٤)باب لجمعة، ١ البخاري، صحيح • اذُلر ، ١١
(.٦٩٩)رنم 

 )٢( Iنتحالزلق. هو فتحها، ؤيجوز المهملة، الحاء وسكون المهمالة الدال شح الدحض
٧١ ^/Y(٣٨٤ ،) ي.طعة

(٣١٨/٤٠)الجموع ؛(، Y/r)^ ٧١فح انظر: )٣( 



والخطبةالخملس فقه فى الشامل أ|س[ا::

فيالذي الأعرابي بحديث هذا على بعضهم يعترض ونل ت قلت 
اضرسول ®يا فقال! يخطب، وهو . الّما إلى جاء حينما ٢ ر المحيح 

رأيتحتى منبره عن ينزل لم رريم وفيه! الحديث، اآ ٠ . المال. هللت، 
الغل.وبعد الغد ومن ذللث، يومنا فمطرنا .، لحيته على يتحادر المطر 
٠١. الجمعة. حتى يليه والذي  !الحا.ي>ناهدا في قوله ! فقالواالحدين،. ١ 

علىدليل لحنها، على يتحادر المطر؛ رأيت حتى منبره عن ينزل لم ررثم 
تبلوحد الجمع سبب لأن للمطر؛ والعصر الجمعة بين الجمع من المخ 

وبينبينها جمع أنه الحديث في يرد لم ذلك ومع المنبر، من ينزل أن 
العصر.

تلجوه من فالجواب 
ا؛ذول:الوحه 

أنيحتمل لأنه يجمع؛ لم . أنه الجمع ذكر عا.م من يلزم لا أنه 
نصةمن إليه يحتاج ما روى ؤإنما به، للعلم الجمع يل>كر لم الراوي 

^اوأمثال المنبر، من نزوله بعل. . فعله ما يرو لم أنه بدليل الأعرابي؛ 
ومنالجمعة »مهلروا أنهم: ذكر الراوي أن كما الأحايين،. رواية في كثير 
.النك، أن يذكر لم ذلك وُع ، ١^٠٠^٠٠حتى يليه والذي الغل. ويعل. اكل 
٠بخصوصها الأيام تللثؤ في جمع 

الوحه

لأحلالجهعة رك في للناس أذن أته تقدم ند ه عباس ابن أن 
نملاكي. أن دم دالين، الزخل لأجل ردوا رفي المد، 

الثانيةالجمعة في حطب ه المي أن : هداالأعرابي حل.يثإ وفي ذلك،. 
يقلولم يتركها، ولم الجمعة، أقام أنه. فعلمنا ينزل، يزال لا والمطن 

.وصحكهالا الخطيب ْاوسثم بحث انظرت )١( 
(١٦٦)0ا^ ١٧١^. آلطن باكحريك: الزخل )٢( 



أأ~آيّآ~أ[والخطبة لخطيب ا فقه في الشامل 

فييكون وقد الرحمة، نبل أنه منه يفهم فقد بيوتكم. في صلوا للناس 
أحرى.أوجه من بها للعلم الحديين في تن.كر لم أشياء الواقع 

أنهه الض فعل مى رأينا لأننا هماس ابن حديث نرد لا ذلك ومع 
ينزل.والمهلر الثانية الجمعة حهلب 

الئالث.■الوحه 

المتم.الأت.بين يفرق ولا المتضادات، بين يجمع لا الثاؤع أن 
الجمعةبين بجمع ولا للمعلر، والعصر الفلهر بين يجمع ت يقول فمن 

كانلو I وهى القرصية؛ المسألة على يجيب أن يلزمه للمهلر؛ والعصر 
حاءثم الخلية، أناء انملر فنزل البشر، لألافج يتسع كير جامع هناك 

.ءلهتاحقهما فى تكون فإنها جميعا، الركعتان فاتتهما مسبوقان رجلان 
واذهبواتجمعوا لا الألوف،! لهؤلاء نقول أن الإمام سلم إذا يمكن فهل 
حقهمافي الجمعة صارت اللن«ين المسبوقين لهذين ونقول بيوتكم، إلى 

المهلر؛لأجل الحصر معها تجمعا أن لكما الركؤع! إدراكهما ^م نلهرا 
والعمر؟!الجمعة بين لا والعمر الفلهر بين جمعتما أنكما الحاصل ليكون 

منعرف عما بعيد جدا غريب هذا يمثل القول أن إدا فالوام 
وأصولها.الشريعة قواعد 

الرابع■'الوجه 

بهقال قد المشتركة الأمور بعض في الفلهر على الجمعة قياس أن 
فيهبابا عقد فقد صحيحه، في البخاري نحوه ونحا .،<، مالكا بن أنس 

بنأنى حديث فيه وأورد ّ ا الجمعة يوم الحر اشتد إذا ُباب • بقوله 
اشتدؤإذا بالصلاة، بغر البرد اشتد إذا الض. *كان يقول: ه مالك 
الجمعةيعنى بالصلاة،،، أبرد الحر 

رقم)،*•٩(.( ١٧)باب الجمعة، الخاري، صحح انثلرت 



والخطبةالخطيب فقه فى الشامل أ—آم 
صإا===ً===^====^=—======

أسعند الجمعة الإبراد أن بهيا وعرف حجرت ابن الحافظ تال 
بنالزين ونال -ت أيصا - الحافظ قال ثم الظهر. على بالقياس هو إنما 

المحكميبث ولم بالمحمعة، الإيراد مشروعية إلى البخاري نعحا المنتر! 
اه... . بالفلهر. إلحافها عنده فرجح . . بدلك. 

منبالفلهر القياس في بأولى الإيراد ليس أنه يتضح وبهذا تلت؛ 
للمهلر.المجمع 

جوازهو - أعلم وافه - والأقرب الأفلهر أن مضى: ما فحاصل 
والعلمذكره. تقدم ما بدليل المطر؛ لأجل والعصر الجمعة بين الجمع 

تعالى.اطة عند 

تسه.*

جمعحكم عن ئأب باز بن العزيز عبد العلامة شيخنا سماحة مثل 
للمطر؟الجمحة إلى العصر 

فيوالجمعة العصر صلاتي بين الجمع يجوز لا نصه: بما فأجاب 
هأصحابه ص المي.ولا عن ننقل لم ذلك لأن غيره؛ ولا مطر 
مستقلة،عبادة هي بل الفلهر، على تقاس لا الجمعة ولأن نعلم؛ فيما 

اه..الرأي بمجرد فيها شيء إحداث يجوز لا توفيقية والعبادات 
العلامةشيخنا قاله قد العزيز عبد الشيح قاله وبالذي نالت: 

هدهحول وبينه بيني دار حوار في بأذني سمعته فلقد عقيمين، بن محمد 
الموفق.واض المسألة. 

صلاةبعد غيره أو بالوعفل الماص على غيره أو الخطسج، تحدث ء  ١٠٣
الجمعة:

أوه نفالإمام يقوم حيث الجوامع من كثير في تتكرر مسألة هده 

اكع)*ا/خإ(.انظر: )؛(
ايناز)آا/أ-م.ناوي .جموع ١،^: )٢( 



اأ"~آآ/ّآ"Hوايفطبة الخطيب فقه في التامل 

أوبيان إلقاء أو بمواعظ الجمعة بعل الناس بيدثون الحريصين، بعض 
نحوه.

يقرؤونكانوا إذا قال: أنه أحمد الإمام عن ندامة ابن نمل فقد 
إذابمع أن إلي أعجب الصلاة، بعد الناس على الجمعة يوم الكتاب 

لمينالمأمور من شيء غيه كان أو لمين، المفتوح من فنحا كان 
اه.*يستمع فلا ذكرهم فيه إنما ثيئا كان ؤإن يليتمع، 

مامودية الالديار مفتي إيرامم بن محمد الشيح ومال 
فيهينظر بل بزمن، يتقيد لا والتعليم والإرسال الوعقل إن حاصله: 

وعدمبالموعنلة تخولهم فينبغي ونحوهم، المتعلمين وحالة المملحة 
فلاالجمعة، صلاة بحد والتدكير الموعنلة من المع وأما . . الإملال. 

الدينتقي كالشيخ الأئمة؛ من جماعة عن روي مد بل أصلا، له أعلم 
بنالغني عبي■ الشيح يذكر وكن>لك< الجمعة، صلاة يعل■ الحل■ين، يقرأ كان أنه 

اه.^٢،.وغير٥٣ارالع٠لةا،، صاحب سرور 
مفلهتاكان أبي ابن فإن تيمية: ابن قال —: أيصا — ومال 
يأمرالمجد في حهليثا يقوم حمعة كل وكان به، والإيمان البمحا. 

مماهدا ذلالث،: على معلما إبراهيم بن محمل■ الشيخ فال الّكا.■ باتباع 
شيء،كل في لا ولعله الجمعة، بعد بالموعنلة بأس لا أنه على يه ل تل. ي

المنة،بيان من أشياء في الجمعة بعل■ يحاصر الدين تقي الشيخ وكان 
الالوعفل، باب من كان إذا ولعله بأس، لا هامة لأشياء كان إذا فلعله 

؛الخطبةلم.اه.اكتفاء ينبغي؛ 
هلنصه: بما والإفناء العلمية للبحو'■؛، الدائمة اللجنة سئينتا وقد 

الجمعة؟صلاة بعد الوعقل أو الخطبة يجوز 

إيرامم)م/ْأءابن ناوي انظر: )٢( اسي)م/لهآ(. انظر: )١( 
اوماورانض)'آ/ا■؛(.انظر: )٣( 



والفطبةالخطيب فقه في الشامل |[ |~آآرم"|

الصلاة،بعد الموعغلة متع عالي يدل دليلا نعلم لا الجواب؛ 
يلقيها،من أحوال باختلاف تختلف الموعظة لإلقاء الدواعي أن ومعلوم 
فنالخطب، بإلقاء يقومون الدين الأئمة وأحوال لها، الناس وحاجة 

وأماواسع. ذلك في فالأمر الخروج، أراد أو للاستماع الجلوس أراد 
ؤاةشسرإأ آلمبمأؤة ضإب ^لإدا ت تعالى فوله نوهي ذكريها التي الأية 

التوفيقوباض الموعنلة، إلقاء ْع نتعارض فلا •١[[. ]الجمعة؛ 

محلى؟وأين عددها وكم وغيره، للخطسبج العدة الئنة -  ١٠٤
نال:المي. أن ه هم.رة أبي ءن الخاري إلا الجمائ روى 

أرسا،اأى.بعدها فليهبمل الجمعة، أحدكم صالي ®إذا 
النمب.ارأن هات عمر ابن حديث من - أيقا - الجماعة وروى 

سنه٠١في ركعتين الجمعة بعل بمالي كان 
بمكة،كان إذا ك1ن أنه ه: عمر ان عن ّسته في داود أبو وروى 

كانؤإذا أربنا، فصلى تقدم ثم ركعتين، فصلى تقدم الجمعة فصالي 
فييصل ولم ركعتين، فصلى بينه إلى رجع ثم الجمعة، صلى بالمدينة 

ذلكيفعل اض. رسول كان فقال؛ ذلك، في له فقيل المجد، 

(.٥١٨٦)رم ض ( ٢٨اظر;ظوىاس)ه/.)١( 
الترمذي١(،  ١٣١)رقم ( ٦٧٣)\إداود ابي ض (، ٨٨١)رنم •٦( ٠ )آ/ لم مصمح )٢( 

•/U( )المائي (، ٥٢٣)رنم •؛/D٩٢ ،).\roA/\)_j ).(١١٣٢رنم.)
رنم'٦( ٠ )أ/ لم مصحتح (، ٩٣١رنم)/( باب،)٩٣الجمعة، البخاري، صحيح )٣( 

(،٥٢٢رقم)الترمذي (، ١١٣٢رنم)داود ابي نن (، ٨٨٢)
(.١١٣٠رقم)( roA/\) 0-Uابن (، ٩٣)٣;الساتي 

(.١١٣٠رنم)داود)ا/ص( أبي سن )٤( 
(.٢٦)X/للمنذري داود أبي سن يمحر انظر؛ )ه( 
(.٢٩٢)مالأوطار نل انفلر؛ )أ(



أأ"مآرم"أموالخطبة الخطيب فقه في الشامل 
،ث=^^'ا

البعديةالسنة في ثلاثة أقوال عنها نتج الثلاثة الأحاديث هذه قلت! 
تللجمعة 

فالوممن منفمالة، ركعات أرع البعدية الجمعة محنه إن قوم' فقال 
ومالكالشافعي وكذا الرأي، وأصحاب ، والخعي١ عود مابن ت بذللث، 

السابق.خهم هريرة أبي بحديث واستدلوا . وأحمد 
Iبذلك قال وممن ركعتان، البعدية الجمعة محنة إن آخرون• وقال 

بنعمران ومعلمه ، الترمازي عنهما حكاه وند • وأحمد الشافعي 
•حصين 

لموأحمد الشافعي بأن الترمذي قول على العراقي رد ولكن ت قلت 
.^٦٢من أكثر امحتحا فقد ؤإلأ يستحب، U أنل بيان إلا بذلك، يريدا 

كماعمر، ابن عن الجماعق رواه بما استدلوا القول بهذ-ا قال ومن 
ذكره.سبق 

متفملة،ركعات ت للجمعة المعدية السنة إن ت حماعة ونال 

عليت ؛دلك، مال وممن داود. أبي عند السابق عمر ابن حديك لدليلهم• 
والثوريلَاا،الرحمن عد بن وحميد ومجاهد وعمناء ها، موسى وأبو 
،.محتال صلى شاء ؤإن قال؛ فقد أحمد، عن رواية وهو 

ماالإسلام شيخ عن الروض على حاشيته في قاسم ابن ونقل 

(.Tiv/nالرزاق ومد (، ١٣٣شث)م ابنأبي عودئبرامماوخمذكرْ; مل،ابنُ)١( 
)؟/{،n(.اسي (، ١٢٥)؛/الأومحط <، ٢٥٦/١)الأم اظر: )٢( 
(.٢٤٩/٣اسي)الأوط)(/ْآا(، الأم)ا/أهأآ(، اظر: )٣( 
(.٢٩٩٨)اص جامع انقلي: )٤( 
(.٢٩٣)٣; الأوطان نل انظر: )٦( (. ١٣٢)٣; شيت أيي ابن سفج انظر: )٥( 
الرزاقومد (، ١٣٢)م ثسة أبي ابن صف في؛ ه موس وأبي ءر نول، انظر: )٧( 

(Xtv/Y ،) مبم(آ(.اسي في; وحمد رمجائ عطا، وقول(
(.٢٩٣)مالأوطار نل (، ٢٤٩/٣)المني (، ١٢٥/٤)الأومحط انظر: )٨( 



ٍ|ا ٣٨٤ا !:
واسطبةالفطيب ص فى التامل 

اه..ت الكمال أدنى ت نمه 
إلابعض، من أكمل يعضه ولكن ستة، الجمع أن يفهم سق فمما 

العراشالحاففل عنه أجاب نل ركعات الست في عمر ابن حديث أن 
ؤإنماذلك، بمأكة يفعل كان . أنه ظن ولا علم ذلك في فليس بقوله؛ 

بمكة،الجمعة صلى أنه يمح لم لأنه فحب؛ بالمدسة فحله رفع أراد 
بلالأوقات، أكثر في ذلك، فليي منه، بمكة ونوعه تقدير وعلى 

1دنالآ/اه.
النفلر•من قوي وجه له العراقي ونول تلت؛ 
القولان.فيهما إذ والثتين؛ الأرع على دائر ، الخلافوأكثر 

صلاهاإذا الأرح أن على القولين: بين العلم أهل بعض جمع وفد 
وممنالروايات. بين جمنا سه. في صلاها إذا والثنتين المجد، في 

القيم.ابن وتلمين.ه الإسلام، وشيخ ، راهويه بن إسحاق نال؛دللئ، 
الستةوافق ما هو العدل، الوسعل والقول الإسلام؛ شخ نال وتد 
الجمعةيعد يصلي كان أنه عنه. ثبت، وند عنه.، الثاسة المحيحة 

الجمعةبمد مصلثا منكم كان أمن قال؛ أنه لم مصحيح وفي ركعتين، 
بينجمعا الصحابة من طائفة عن الخ، روى وفد أربئا،(، بعدها فليصل 

ايراوهدار؛،.هدا 
فيمحلى إن تيمية؛ ابن العباس أبو شيخنا نال القيم؛ ابن وقال 

هداوعلى فلت،؛ ركعتين. صلى بيته في صلى ؤإذا أربعا، صلى المسجد 
فيصلى إذا كان أنه عمر؛ ابن عن داود أبو ذكر وقد الأحاديث،، تدل 

٠اه .ركعتين صلى بيته في صلى ؤإذا أربعا، صلى الجد 

انظر)١( 
انظر)٣( 
انظر)٥( 
انظر)٦( 

نٍلالأوطار)'ا/مآهمآ(.انظر;)٢( حاشغالروضاورع)مآ/\ا1؛(. 
اكاوى)أأ/أ"أ(.مجموع انظر: )٤( اكر.دى)؛/؛«إ(. حا.ع 
(.١١٣)•رنم داود)ا/مِاآ•( آبي سن 
اوعاد)ا/،أأ(.زاد 



واتخطيب ا فقه في مل نشا ا

ؤيصاليأربتا، ثاء ؤإن ركعتين، صلى ثاء إن المنذر! ابن قال 
اه,إليلا،.أحج، بتسليمه ركعتين كل بين مصل أربتا 

يرومهفى ؛^٥، باز بن المزير عيد الملامة شيخنا سماحة قال وتد 
يمليهاأن بين فرق ولا أربع، وأكثرها اثنتان أقلها إف المرام• بلؤغ على 

علىمقدم النول لأن أظهر؛ القول وهذا المجد، في أو البست، في 
يأمرأن قبل هدا أن أو للتخفيف، فعله يكون أن يحتمل ولأنه الفعل، 

اه.الأدلةلى.بين حمتا القول؛ هدا هو والأظهر فالأولى بالأربع، 
سير.يتصرف كلامه 

أوالمسجد في البحدية المنة يملي أن للخطيب،! الأفضل هو ما 
المن؟في 

أنالجمعة صلاة من سلموا إذ اليوم للأئمة يشغي ماللث،! الإمام مال 
المجاص.اه.في يركع ولا ركعتين، ؤيركع منزله الإمام يدخل 

هعمر ابن عن الشيخان رواه ما هو ذكر فيما ماللث، ودليل ملمتات 
ويعدركعتين، وبعدها ركعتين الغلهر نل بملي كان . الله رسول *أن 

بعديصلي لا وكان ركعتين، العشاء وبعد بيته، في ركعتين الغرب، 
ركعتيزلأ؛،,فيملي يتصرف حتى الجمعة 

يطيلعمر ابن *كان ت نال نافع، عن حان وابن داود أبو رواه وبما 
أنويحديث، بيته، في ركعتين بحدها ؤيملي الجمعة قبل الصلاة 

ذللث،االيفعل كان . اش رسول 

^(.rv/i)الأوط انم: )١( 
(.٤٣٦)رقم الحديث المرام، للؤخ الشح ثرح انغلر• ، ٢١

الاووتأن)؛/يمأ(.انظر: )٣( 
.( ٨٨٢)رقم ٦( ٠ ٠ )Y/ لم عصحح (، ٩٣٧)رقم )٩٣( باب الجمعة، صءحالخارى؛ ، ٤١

(.١٤٦٧)جان)إ/أاا(رقم ابن صحيح (، ١١٢٨)(رiم ٦٧٢/١ثنأبيداود)صحح )٥( 



ث1ا ٣٨٦ا1 :
والخطبةالخطيب فقه فى الشامل 

لماالجمعة أن فيه والحكمة بطال; ابن قال حجرت ابن الحافظ تال 
فيبعدها التنمل ترك ركعتين على فيها واضس الفلهر يدل كانت 

فينبغيهذا، وعلى انتهى. حدفت. التي أنها يظن أن حسية المجد؛ 
اه.،.الخنىل لهدا المجي. في بها متملتين ونمن ؛jLi Lيتممل ألا 

•عيد يوم الجمعة يوم وافق إذا —  ١٠٠
ه:هريرة أبي حديث من وغيرهما ماجه وابن داود أبي محي ثبت 

أجرأ،شاء فمن عيدان، هدا يومكم في اجتمع ارقد قال! أنه . الض أن 
،.مجئعونءأ ؤإثا الجمعة، من 

أقوال!ثلاثة على العلم أهل فيها احتلم، المسألة وهدم 
سائرتجب كما العيد شهد مى على الجمعة تجب ت قال من سهم 

ابننصره القول وهذا الجمعة. وجوب على الدالة للعمومات الجنع؛ 
اه•ءبتطؤع فرم، يترك فلا ، فرهمل والجسة سة العيد ت فقال المنير، 

والنواذ؛العوالي أهل مثل النت، أهل عن تضل تال! من ومنهم 
العيد.بهم صلى لئا الجمعة ترك في لهم أرحص عفان بن محمان لأن 

علىلكن الجمعة، محه سقطتا العيد سهلي من إن قال! من ومنهم 
يشهدلم ومن شهودها، ثاء من ليشهدها الجمعة؛ يقيم أن الإمام 

العيدأ؛،ب
منجماعة احنارم الذي وهو الأنوال، هازه من والمحيح 

محهسقطتا العيد ثهل. من أن هءلفي! الإسلام شيح احتيار وهو المحققين، 
لينهيهاالجمعة؛ يقيم أن الإمام على لكن الإسلام! شخ وقال الجمعة. 

ذناينئ-بم)؛/آا1(رنم)آ؛"ا؛(ا(، ١٠٧٣)د\ود)\/\أهونم أي ض \نم:' )٢( 
نيل/«؛T(، Yi)الخاوي مجموع الأوط)؛/\'ا/'؛(، )٤( 

الأوطار



لى^ل^توا لف^ددا ا فضه مل لسا ١
تأوس[|:

.الض عن المأثور هر وهذا العيد• ينهي لم ومن شهودها شاء مى 
الزبيروابن شاس، وابن معود، وابن وعثمان، كعمر، وأصحابه؛ 

القولينوأص-حاب . حلاف ذلاانا في الصحاه عن يعرف ولا وغيرهم، 
.أا،-اه•الني عن السنة من ذللئ، في ما يلغهم لم المممدمن 

وحطباءالإمام راما ظه.' باز بى العزيز عبد شيخنا سماحة وتال 
،.اه.صلاها٠ . الّم، لأن فيصلون؛ اجد الم

بعدركعتين ليصلي حجرته، أو بيته الإمام لحول استحباب -  ١٠٦
Iالجمعة 

كان. اش رسول ارأن هات عمر ابن حدبن، من الشيخان أحرج 
يته،في ركعتض المغرب وبعد ركعتين، وبعدها ركعتين الغلهر قل يملكا 
فيصاليينصرف،، حتى الجمعة يعل- يملي لا وكان ركعتتن، العشاء وبعد 

ركحتيزرم-
بطلعمر ابن اركان فال؛ نافع عن همان وابن داود ابو واحرج 

أنؤيحدث بيته، ني ركعتين بعدها ؤيملي الجمعة، مبل الصلاة 
ذلكا(أ؛ا.يفعل كان ه اف رسول 

وكيع،حدثنا I قال بكر، أبو حدثنا ت مصنفه ؛ي شيبة أبي ابن تال 
تحبيكان أنه عمر: ابن عن سمناء، عن جريج، ابن عن سفيان، عن 

يدحل-أن ملي إذا للإمام 
بنمحمد عن العمين، أبي عن وكيع، حيننا -؛ أبصا - لقال 

ولحل.مسلم الجمعة صلى إذا كان عاس ابن أن عهناء عن عمرو، 

(.٢١١اكاوى)أآ/،جموع اننز: )١( 
(.٤٣٤)رقم الحاوين، للشخ، المرام بلهمغ ثرح انظر• ( ٢١

(.٣٨٢ص)وغيره للخهليب البعدين الستة ميحن، في تخريجه تقدم )٣( 
ص)ْعم(.السابق المحنر في تخريجه تقدم ( ٤١



~|y*aa ]'| والخطبةالخطيب فقه في الشامل

إصحاق،بن محمد عن الأحمر، خالد أبو حدثنا ؛ ٠٠أيخا — وهال 
بعدالركعتين يملي اض. رمحول كان ةالأ عمر، ابن عن نافع، عن 

اه.. بيته ش الجمعة 

الجمعةصلاة من سلموا إذا اليوم للائمة ينبغي ت مالك الإمام قال 
اه.،.المجدلفي يرتحر ولا ركعتتن، وير؛ع منزله الإمام يدحل أن 

عنلم، ومالبخاري حديث على معلما حجر ابن الحاففل وهال 
الفلهر،بدل كانت لما الجمعة أن فيه والحكمة بهيال؛ ابن قال عمرI ابن 

يقلنأن حية المجد في بحدها التنقل ترك ركعتين، على فيلا واقتصر 
ركعتيننلها يتنمل ألا فبغي هذا وعلى انتهى• حدقت• التي أنها 

اه..المعتى لهدا المجد فى بها متصلتين 

تالعيد يوم المنبر اتخاذ —  ١٠٧
هناللث،يكن ررولم ت العيدين صلاة في المضر عن هءزفأ الميم ابن هال 

قائنايخمحلبهم كان ؤإنما المدية، منبر يخؤج يكن ولم عليه، يرقى مضر 
العيد،يوم الصلاة اض. رسول مع ،اشهدت جابر; قال الأرض، على 
علىمتوكئا قام نم إقامة، ولا أذان بلا الخعلجة قبل بالصلاة فبدأ 

ءليهل؛،رْ،.متفق .« . بلال. 
صلاةصفة في غهثع محعيد أبي حديث من الصحيحين في هالت،ت 
علىجلوس والناس الناس، مقابل فيقوم • • • رر وفيه العيدين، 
حرجتحتى ذللث، على الناس يزل 'رفلم ت سعيل-أبو هال .٠ . صفوفهم. 

)\إس.١^ انظر: )٢( شا أبي ابن مصف \خم: )١( 
\،(.o/T)'القح انفر: )٣( 
(٦٠٣/٢)ملم صحح (، ٩٦١)ريم حديث العيدين، كتاب البخاري، صحيح انظرت )٤( 

)ْ،ةأ;:ش>,/ْ،«.



ا٠ الشليطض ء 1 ،ا ا

==ض===ت—ث=^===^^==اادءإا=
إذاالممر أتينا فلما فطر، أو أصحى في - المدينة أمير وهو - مروان مع 

٠الملت(( ين كر ينا٥ منير 

بغيرالصالي إر الخروج باب فقال؛ الحديث، لهدا البخاري بوب 
في،ورد ما إن، "يشتر الخاري؛ تريب عن، حجر ابن الحافظ قال مسر• 
أحرجهما وهو الباب، هدا في مافه الذي معيد أبي حديث طريهم، بعض 
رجاءين إسماعيل عن الأعمش طريق من ماجه وابن داود وأبو أحمد 

الصلاة،قبل بالخطبة وبدأ عيد، يوم النبر مروان ررأحرج قال؛ أبيه، عن 
اه.،.الحديث،١  ٠٠.. المنة. حالفت، مروان، يا فقال؛ رجل، إليه فقام 

علىعيد يوم ارحهلم، حزيمة؛ ابن رواية - أيصا - الحاففل وذكر 
عاليؤيال منبر• زمانه في بالممر يكن لم بأنه مشعر وهدا ، رجليه" 

معحرجتا حنى ذللثج على الماس يزل فلم عيد! مأبي نول ذلك 
،..أ.مروان.

غسانأبي عن نثة بن عمر ورواه لالانه، ااالدونةا٠ في وقع وقد 
ينعثمان المنبر على الصالي في الماس حطت، من *أول نال؛ عنه، 

الصلتج«.ين كثير بناه طين س منبر على كلهم عفان، 
الصحيحينفي وما معضل، هذا حجر! ابن الحافظ عنه نال 

أعائمحتى تركه ثم مرة، ذلك، فعل عنمان يكون أن ؤيحتمل أصح، 
اه.،.معيدل أبو ذلك، على يثللع ولم مروان، 

أناروفيه؛ يبر؛ أبى حديثإ قواني من - أبصا - الحافظ وذكر 

رنملم مصحح (، ٩٥٦)رنم حديث، المدين، كتامب، الخاري، صحثح ( ١١
(٨٨٩.)

)\/ص ابن وش (، ١١٤)•رقم )\/س داود اي وض )^-ا(، أحمد سند )٢( 
(.١٢٧٠)رقم ( ٤٠٦

الارك،)آ/آثأ(.فتح انظر: ( ٣١
ومرراحك•، 'على المعلؤع: ني وونع (، ١٤٤٥)رقم ( XiA/y)حزبمة ابن صجح )٤( 

الخ..٠ . الأرض. عر نائما الخله 'باب، • حزتمة ابن كلام ذللث، عر ئد حهلآ 
)"\/هآا(.ازرتم، فتح انفلر: )٦( )آ/آأأ(. اuرتم، نح ا>: )٥( 



والخطبةالخطيب فقه في الشامل ؤ " ٣٩" ١١

المسر،على القيام من أولى المملى فى مام عن الأرض على الخلة 
منفيتمكن ففاء فيه بمكان يكون المملى أن المجال! وبين بينه والمرق 

محصور،مكان في يكون فإنه المسجد، بخلاف، حضر، من كل رؤيته 
؛عضهم*ليرام لا فقد 

•هع جابر عن - أيما - الصحيحين *وقمح، •' ظه القيم ابن قال 
فمغفلما بعد، الناس خهلمِح ثم بالصلاة، فبدأ قام، . النبي أن ١١

أنهعلى يدل وهو . الحديث، ؛١ . . فذكرهن. النساء فأتى نزل ه اطه نبي 
منمنبر له بني ند كان ولعله راحلته، على أو متبر، على يخهلب كان 

.أوطنأونحوْالبزأم 
لمالمنبر أن ريب، ولا الحديثين، هذين صحة في ;J-، لا قيل: 

عليه،فأنكر الحكم بن مروان أحرجه من وأول المسجد، من لثخرج يكن 
مروانإمارة في الملت، بن كثير بناه من فأول والطين، اللبن منبر وأما 
المملىفي يقوم كان . فلعله ،، الصحيحيزأ في هو كما المدية، على 
إلىمنه ينحدر نم ، مصعلبه( سمى التي روهمح، دكان أو مرتفع مكان على 

.«لْ،.اه..اء.ال

ويعدهما.العيدين قبل الإمام تنمل حكم -  ١٠٨
اليدقبل الصلاة باب فقالا باتا، صحيحه في البخاري بوب 

كرهعباس ابن عن سعيدا >،ممعتإ ت الثنلأ أبو وقال قالا ثم . وبعدها
العياJ.قبل الملأة 

•)'م/آ"أا( اياري فخ انظر: )١( 
رنم)آآ/ُّا*ا'( لم مصحيح (، ٩٦١)رقم حديث، العيدين، كتامب، البخاري، صحيح )٢( 

(٥٨٥.)

ص)خ؛ه(ّالمنير الصباح نث. الواط، به، ؤيض الطض من سل ما اشنر: )٣( 
رنم)ما/ه'أ( لم مصحيح (، ٩٥٦)رنم الميدين، كتاب، البخاري، صحيح انفلر: )٤( 

(٨٨٣.)

)ا/'\اأ(.المعاد زاد انظر: )٥( 







لق^د^توا لحاْداب ا ضه لط ا
او  ٣٩٣ II:

سرع،بن الوليد حدث من الزار أحرجه ما ررالتالخيءساا قي وذكر 
ثاءغمز بعدها، ولا قبلها يمز لم . الض ررأن له• قمة في علي عن 

هذابين ؤيجمع ت ونال الحاقفل، عنه فسكت ا توذ؛لأ ثاء ومن فعل، 
.اه.المملى في الصلاة في وقع النفي أن سمد أبي حديث وبتن 

رأىأجازه ومن لنحل، ئعل لو الملي في الممل سم>ي•' ابن تال 
ومنيفعله، لم . السي أن رأى تركه ومن للصلاة، معللق وقت أنه 

اه.امتدىرم.فقد اقتدى 
لأحدليس وبعده، العيد صلاة قبل جارة الصلاة المندرت ابن وتال 

دليلوبعدها قبلها يملي أن . النك، ترك ُي، وليس ، شنئا منه يحفلر أن 
إلاحفلره يجوز لا مباح هو ما لأن الونت،؛ ذللثح في الصلاة كراهية على 

صلاةقبل الصلاة عن النهي على يدل ^١ نعلم ولا عنه، يأتي بنهي 
البيوتفى الأيام سائر وفي الحيي يوم في التطؤع وصلاة وبعده، العيد 
ذلكأأ،.اير.على الدالة للأخبار إلما؛ أحب 

منيلزم لا لأنه كرهها؛ لن الحديث في حجة ولا ت التولي وتال 
يئثتلْ/اه.حص نغ ألا والأصل كراهئها، الصلاة رك 

ستةلها يثت لم العيد صلاة أن والحاصل حجرت ابن الحافظ وتال 
وافهالجمعة• على قاسها لن خلاقا بعدها، ولا قبلها 

تاليدين حطض ز التمجير -  ١٠٩
تكثيت\الحييين خعلبة في الإمام يكبر أن المنة من I ماللئ، تال 
ئٍتاس.

انفلر)١( 
انظر)٢( 
انظر)٤( 
انظر)٥( 
انظر)٧( 

(.٦٥٤رُم)( y\Yالأمتار)\/كثف 
)*؛/A(.الأحوذى ب انظر: )٣( )T/٣٨(. السر التلخص 

)م/ا'ه؛(.ازري نح انظر؛ )٦( (. ilA/T)ليروي سلم شرح 
(.Yro)\/انموة (، YAU>؟/الأومط 



والخطبةالخطيب فقه في الشامل أ| ٣ ٩ ٤ |آ 

فإذاحطبته، أصعاف فى التكير يكثر أن تحب، ويقيامة: ابن وقال 
بتكيرْلا،.الماس كثر الخطبة أناء في كثر 

فيمشروعا - أبما - الكبير وكان تيمية: ابن الأملأم شيخ وتال 
،.اه.لالجمعية الخطب، على نيادة العيد حطبة 

غيرالعيدين، حهلبة في المكبير >نو0 وأصحابه والشافعي نلتإ: 
الخهلثة.به يستفح أن نحبون يأنهم 

)افتتاحمثحن، تحت، غيرهم وعن عنهم ذلك، ذكر معنا مئ وفد 
فلتراحعه.الخطب،(، 

روا0ما فهو ، وغيرهما قيامة وابن مالكؤ ذكره ما على الدليل وأما 
بينيكبر كان . أنه المثي. مؤذن المزظ معد عن مننه في ماجه ابن 

الحييينخطبتي في المكبير ويكثر الخهلثة، أصعاف، 
وهوالمؤذن، معد بن عمار بن سعد بن الرحمن عبد منيم وفى 

.تور معمار بن معد وأبوه ، صعيم، 
أنيجب، منة المنبر على الكبير عدد في ليس المنذر: ابن تال 
يكنلم وحطبؤ الكبير ترك ولو يجزئ، فهو الإمام كبر فما تستعمل، 

اه.ثيءأْ،.ذلك، في عليه 
العيديوم بمر كان أنه ت موسى أمح، عن روي ما ندامة ابن وأورد 

تكبيرةوأربعين التين المنبر على 
علىالعلم أهل جمهور عند العمل أن بظهر: الذي قلت،: 

تعالى.اض عند والعالم الخملبة. أناء المكبير استحثايبغ 

اسومح،)؛آ/هآآ(.مجموع انفلر: )٢( (. ٢٧٦)ماسي \ظل: )١( 
(.١٢٨٧)رنم )ا/ا<-أ( ماجه ابن ض )٠١( 
ص)أ'آأ(.والممريب، )ا/آها(، الزجاجة مصباح اننلر: )٤( 
\دض\ظز\)٦( ؟(. Jx-^l(AU/iانظر: )٥( 



^———٦١٢٢والخطبة الخطيب فقه في الشامل 
هث^^=تثا

يعدها؟أو الصلاة قيل هي هل العيدين حطبة —  ١١٠
ُركانقال• رف^ا عمر ابن عن صحي*محيهما في، الشيخان روى 

روايةوني الخلة*لا،، نل العيدين يصلون وعم بكر وأبو اض. رسول 
بكروأبي ء اض رسول مع العيد شهدت هات ماس ابن عن لهما 
-أيصا - وعندهما ا، ل الخطبة قبل يصلون كانوا نكلهم نه وعثمان وعمر 

الفطربدم يخرج . اشّ رسول رركان نال• >غهبم سعيد أبي حديث من 
فيقومينصرف، ثم الصلاة، به يبدأ سيء وأول المملى، إلى والأضحى 

ويأصءم*ل'آ،•ؤيوصيهم فعملهم صفوفهم، على والناس الناس مقابل 
ذجعال1،واحبة، تكن لم لأنها الصلاة؛ عن الخطبة أحرت ت قلت، 

كماالجمعة، خهلبة بخلاف، الدهاب،، من تركها أراد ص يتمكن ونت في 
قدامةرابن ذللث، قال 

فياJخaلثة وجوب عادم على الإجماع إسه الصنعاش نفل وفد 
الع؛دينلْ،•
نبلبالصلاة بدأ أنه . اض رسول عن نبت، المننرت ابن نال 

وعليهالمهدئون، الراشدون الخلفاء فعل وكذللث، العيد، يوم في الخعلبة 
،.اه.الأمصارأ أهل علماء عوام 

علماءمذاهب من عاليه المتفق هو هذا عياض! القاصي وتال 
،.اه.قرآ أئمتهم بين حلافج ولا الفتوى، وفقهاء الأمصار 

(.٨٨٨)رنم ( ٦٠٥)آ/لم مصح؛ح (، ٩٦٣)رنم العيدين محاب المخارى، صحيح )١( 
 )Y( ملم صحح (، ٩٦٢)رقم العيدين كتاب، الخاري، صحح(I'Y/Y ) (.٨٨٤)رقم
(.٨٨٩)رقم ( Y«،j/Y)ملم صحح (، ٩٠٦)رنم العيدين كتاب، البخاري، صحح )٣( 
٢١٧١سل اننلر: )٥( (. n٢٧٦/اسي انظر: )٤( 
)١;الدونت (، ٢٤)Y/•البدائع الأربعة: الuنام، وانظر (، ٢٧١الأوّءل)؛/انظر: )٦( 

(.٢٧٦)م/اسي (، ٣٩٦)\إ \م (، ٣٤٦
(.٢٨٩/٣)العلم إكمال، انظر: )٧( 



والخطبةالخطيب فقه في الشامل أأ~آآةأأم 
دُ=^^ئ،

بعدالعيال حطبة أن كافة العالماء مذهب النووي ومال 
الملأةلا،.اه.

الالصلاة، بعد العيدين حطبتى أن رروحملته ت ظه قيامة ابن وقال 
وابنعثمان عن وروى أمية، بمي عن إلا الملمين ين حلأما فيه نعلم 

لأنهأمية؛ بني بخلاف، يعتد ولا عنهما، ذلك، يصح ولم فعلاه أنهما الزبير 
اللهرمول لمسئة ، ومخالفلبالهم، كان الذي لإحماع با بوق م

اه.،.للمنةاءل ومخالما بدعه وعد فعلهم، عليهم أنكر وقد الصحيحة، 
،•.ل لهديه مخالف، بدعت فإنه تقدير، كل وعلى الصتعا،يث وقال 
يند— المنير ابن رواه فقد رق^نه عثمان عن روي ما أما I قالت 

الصلاةقبل ب، حهلمن أول  ١١قال! البصري، الحن إلى - صحيح 
لمناسا فرأى - الخالة على يحني - حهلبهم ثم بالماس صلى عثمان، 

يخْلب،صار ت أي حجرت ابن الحاففل قال ذللأ،اال ففعل الصلاة يدركوا 
قلالهلأةلْ،.اه.

قال!نجهتع، عازب بن المراء حديثا من ومسلم البخاري وأحرج 
نرجعنم نصلي، أن مذا يومنا في نبدأ ما أول رارن .I النبي قال 

الحديث،رفتنحر...١١ 
إيقاعقبل وقع الكلام بأن مشعر ررهذا حجرث ابن الحاففل قال 

منالكلام هذا أن على بناء الصلاة على الخهلبة تقديم فيستلزم الصلاة، 
؛الحراار٧،ااهبالصلاة ءم_، ولأنه الخطبة؛ 

(.TUn/nالمش انظر: )٢( (. infT)ليروى طم شرح انظر: )١( 
(.٢٧٢الأوط)؛/)٤( (. ١١٤/٢)الأم سل انظر: )٣( 
)م/ا/أا(.الباري فح انظر: )0( 
رنم)م/ّاهها( لم مصحيح (، ٩٦٥)رنم حديث العدين، كتائب، البخاري، صحح )٦( 

اواري)'م/لمآا(.فتح انظر: )٧( 



—ءءواا في القا٠٢^ 

علىمقدمة الخطبة أن البراء حديث من ءالمستماد الكرْانىت وتال 
الصلأةا<لا،.

اريابت فقال البراء، بحديث فترحم ائي، النغالعل ت بطال ابن وفال 
اه.،.٢١٠الصلاةفبل الخهلبة 

فيوالمعتمد ت الصلاة بعد الخهلة أن مرجحا حجر ابن الحاففل محال 
الحديثهدا فى . . وبيد. عن طالحة، بن محمد رواية تأولاْ ما صحة 
ثمركتس، نمز البقع إلى أصحى يوم . النحم، حرج بلفغلت بعينه 
ثمبالصلاة نيدآ أن هذا يومنا محي نسكنا *أول ت ومحال بوجهه، علينا اقبل 

اه.الملألأ،.بعد منه و؛، الكلام ذك أن فتبين الحدين،. محتنحرا رجع 
ودفعه.*\سذ\ق 

٥٠عمر وكدك الصلاة، على الخهلبة قدم هثع عثمان أن معنا مر 
.٢٤٧أبي وابن الرزاق عبد رواه فيما عنه 

للنامحيحلاقا صحيح، إسناد هذا عنهI حجر ابن الحافظ محال 
.، عمرأعن يصح لا أنه زعموه فيما تبعه ومن عياض 

يحارصهارلكن وعثمان: عمر عن حاء عما حجر ابن الحامثل ومحال 
،، عمرأان حدين، وكاوا ، بعاوه الذي الباب، في المذكور عباس ان يحج حل. 

(.)ا*/١٧الكرعاتي شرح انغز• ، ١١
(.١٣١)٣; اياري فح •٧(، )ا•/ الكرماني نرح انظر: )٢( 
فحاواري)م/اما(.ام:)٣( 
(.١٧١)Y/ شة ر ابن مض، (، ٥٦٤٤)رنم ( ٢٨٣>م/الرزاق محي مك، )٤( 
نحابرى)ملأآا(.ا;ظر;)٥( 

فكلهمه، وء؛نمان وععر بكر وأبي اش. رسوئا *ع العيد •تسهدن >،-_،: ومر ( ٦١
(.٩٦٢)رقم حدين، العيال.ين، كتاب، البخاري، صحيح الخلبة،; قبل يملون كانوا 

المصدرالخعلبة. نل العيدين يملون وعمر بكر وأبو اه.١ رٌروا كان وفيه• ( ٧١
(.٩٦٣)رنم حديث، ان؛ق، 







لخطبةوا لخطيب ا فقه مي ثقامل ا مؤ 
\Lz

،.اه.حطبتيزر فيخطب إمامهم يقوم ت مالك قال وئد 
.حطبتين للعيد يخطب أن فاستحب مالك، قول مثل الشافعي وهال 

وقدعليه إعادة فلا واحدة، حطبة الجمعة يوم غير في حطب ؤإن وقال• 
،.اه.هذار تخاف الجمعة وحطبة أساء، 

قال!أنه )جهبه جابر عن ماجه ابن رواه بما هؤلاء استدل وقد 
ثمقعد نم هائما، فخفا أصحى، أو فطر يوم . الأة رسول ارحرج 

حجرابن يكر كما ضعيفا وهو لم، مبن إسماعيل إسناد0 وفي ٠ ه قام 
بناض عبد بن اممه عبيد عن الشافعي رواه ويما . ررالتالخيصاال٤، فى 

يفصلحطتين، الحييين في الإمام يخطسمظ أن نة ررالهال; خهه عتبة 
بجلوس٠٠بينهما 

فولوليس التابعين، فقهاء من المذكور اش وعبيد الشوكاتيت قال 
رامنقوله: لأكون فلا المبي.، ّئة في طامزا تة،، الررمن التابعي: 

وقالالأصوللأ،.اه. في تقرر كما .، ١^؛ منة أنها على دليلا السنةاا 
احتجأنه مقتضاه ١٠الحييين: في الخطبتين يرى عمن حجر ابن الحافظ 

بالقياستما،اا.اه.

المنير؟يصعد أن يعد العيدين صلاة ش الخطيّ_ا يجالس هل -  ١١٢
روايتان^ ٠٤٤ماللث، عن المسألة هده فى ورد 

إنه: قلنافإذا الروايتين: لهاتين موجها البغدادي القاصي وقال 

(.٣٩٧\لأم)\اانظر:  (٢) )ا/عأآ(.الدرنة  انغلر (١)

(.١٢٨٩)رنم  )ا/ه*؛(ماجه ابن سنن  انثلر (٣)

)Y/٦٨(الصر اكلخيص  انثلر (٤)

(.٣٩٧\لأ؟)\إ  >_)UU(،الشاض مد  انفلر (٠)

(An/T)الصر اكلخص انظر:  (٧) .(.r\AfTالأوطار)نل  انظر (٦)

)\إىى. الثمتةالجواهر  عقد>ا/خ1آ(، الدرنة  انظر (٨)



أأ_———٢٢والخطبة الخطيب فقه في الشامل 

كلولأن تبلها، الجلوس الخطبة سنة من لأن بالجمعة؛ فاعتبارا يجلس 
الجلوسأصله العيد، حطبة في محس الجمعة في محس الحلبة في جلوس 

والأنتفلارالمعود تعب من استراحة الجلوس في ولأن الخهلبتين، بتن 
الفلأنه يجالس، ولا يخطب ت فلنا ؤإذا هم، مجالياحذوا أن للناس 

الأذان،مجن للفراغ انتذلارا الجمعة في يجلس لأنه جلوسه؛ يقتضي معنى 
زاه.العبير حهلثة في معدوم وهذا 

يستحبأنه ! منهماالصحيح وجهان! المسألة هدْ في وللشافعية 
واتفقالشافعي، عليه نمو الذي وهو الصعود، بعد المنبر على يجلس أن 

أصحا؛هر^.عليه 
المنبرصعودْ بعد يجلى قيل! روايتان! فيها الحنابلة وعند 

للاستماع.الناس ؤيتامح نمة، إليه ؤيرد ليتريح نبلهما؛ 
فيكما عليه، نص الماوهب، من الصحيح هو هذا أن وحكي 

اه.،.ر الصحيح وهو المرداوي! قال، الجمعة. حهلثة 
للأذان،الجمعة في الجلوس لأن صعوده؛ ءمّ_، يجلى لا وميل• 

نداءةل٤،.ابن ذلك ذكر ها. U أذان ولا 
فيأنه مع القولين، حكاية بعد ندامة ابن محكتإ هنا نيتا! 

لمثاء ؤإن جلس، المنبر صهد إذا المنبر! صعود عن نال، الاستسقاء 
وقتهرْ،.اه.في ليجلس أذان ها ها ولا ينقل، لم الجلوس لأن يجلس؛ 

هذاالصعود! بعد يجلس لا إنه يقول،! مجن قول، عن الشوكاتي ئال، 
يفرغكان بل انمي، حطة في قعد أنه . الني عن !رو لم لأنه صواب؛ 

اه.،.ر يخطب، ثم فتقوم الصلاة من 
انظر)١( 
انظر)٢( 
انظر)٣( 
انظر)٥( 

:بإ:َ;<7ُ,ص>ِْعم
(.xUA/r)المش انظر: )؛((. ٣٠٣)ْ/الإنصاف 

الجرارالمل انظر: )٦( (. rnfr)اسي 



والخطبةالخطيب فقه في الشامل —ؤ —٤ ؤ

يجلس؛لا أنه من الثولكنى إليه ذهب ما هو الصواب ولعل ت تلت 
الصحيحينفي العيدين صلاة وصف أحاديث ولأن للأذان، الجلوس لأن 

فييخطبا أن فبل يجالس كان . أنه على يدل، ما فيها ^^"٠ لم وغيرهما 
العيدثن•

ثم*نملك، ت وفيه ها، ماس ابن حديث من الصحيحين ففي 
®فبدأوفيه• هع، جابر حدين، من ولهما ، ®ل . . النساء. أتى ثم حطب، 

حطب((ثم ٠ لملأ يا 

بومصلى اممه. رسول *أن ت وفيه ه، أس حديث من ولهما 
أنهفيها يرد ولم الأحاديث،. من ذللثج وغير .٠، . حط_جل ثم النحر، 

يتخذالني. كان هل الخلاف، على يدل ما سق فد بل الخطة، فبل حلس 
الجلوسفيكون ي، اتخذ أنه يرى لا س فعلى لا؟ أم العيدين في '\ مس

تعالى.افه عند والعلم بين. واضح وهدا به، يأحد س على متعدرا 

بعدها؟أو الصلاة فل الاستسقاء خطبة هل -  ١١٢
Iهما قولين؛ إلى المسالة هذه في الحلم أهل احتلم، 

الثنول

بنمحمد قال القول وبهيا الخطبة. قبل الصلاة إن أصحابه! قال 
المرجحوهو ، المالكية قال وبه ٢، ل الحنفية من يوسم، وأبو الحسن 

^٦٠٦ملم)٦!صحح (، ٩٧٥رقم)حدث العطوين، كتاب البخاري، حبح ص انفلر؛ )١( 
(.٨٨٤)رنم 

ملم)'آ/ُا'أ'(صحيح (، ٩٥٨رنم)حدث العيدين، كتاب البخاري، صحبح انظر؛ )٢( 
(.٨٨٥)رقم 

رقمملم)أ/ههها( صحيح (، ٩٨٤رقم)حديث العيدين، كتاب البخاري، صحيح )٣( 
(١٩٦٢.)

(.٢٦١البدالح)آ/)ا/ه؛إ(، الخن بن لسد ^ ٧١\ظز.■ )٤( 
اوعون؛ن)ا/مآمآ'م(.اودرنة)ا/؛أأ(، ١^٠: )٥( 



أإقئ[ا::ئخطبةوا لخطيب ا فقه في مل لشا ا

فيالمشهور دهي أحمد، الإمام عض رواية وهو ، الشافعية عند 
اس>".

!منهابأدلة، إليه ذهبوا ما على القول، هذا أصحاب، واسل،ل، 
ههريرة أنح، حديث من ماجه وابن داليهقمح، أحمد رواه ما - ١ 

ولاأذان بلا ركعتين بنا مصلى يتتمي، يوما . الله رسول، ®حرج قال• 
ثميديه، راقنا القبلة نحو وحهه وحول، ه الله ودعا حعلبنا نم إقامة، 

الأيمن«أم.على والأسر الأسر، على الأيمن فجعل رداءْ، نلب 
»الخلأءياُت،امي اJيهقى عن *التلخيص* في حجر ابن الحافغل نقل 

لصحيح إسناده البوصيري: وقال رواته قال؛ أنه 
حادين،من نال الملي وأحمال الموطأ ني ماللث، رواه ما - ٢ 

قىفاستالمملى، إلى س الله رسول ®حرج قالت ه نيد بن افه مد 
استقبلنم الخطبة، قبل بالصلاة وبدأ القبلة، استقبل حين رداءه وحول 

،.٦١٠ذدءاالقبلة 
الصلاة،ذكر عدم في يختلنوا لم ماللئ، رواة إن ت البر مد ابن تال 

فزادمالك،، عن الحديث، هدا روى العلباع بن مى بن إسحا3، أن إلا 
وقد. .الخهلبة.قبل بالصلاة الاستقاء في يل،أ الله. رسول أن فيه* 
وحسبكالزهري، شهاب بن محمد تميم بن ماد عن الحدث هدا روى 

اه.الصلأةلص.فيه فاوكر وفهما، وحفهلا حلاله به 

المبموع)ه/س(.الأم)ا/أاأ(،انظر: )١( 
)0إهس.الإنماف (، TT\/T)اسي اظر: )٢( 
المن(، ١٢٦٨)رمم  U'T)\/ماجه ابن سن )أ/أآ-ا(، ١صLJ ند هانظر: )٣( 

(.tiv/r)للمهم الكبرى 
\<(.A/Y)المر اكلخص اننلر: )٤( 

(.١٥•/ )ا هاجه ابن زوال،- في الزجاجة ٌماح انخر؛ ( ٥١
(.٣٦٣/0)المر نح )؛/ائ(، أحمد ماد اننلر: )٦( 
(.٣٦٣)ه/انر نح انظر: )٧( 



لخطبةوا لخطيب ا فمه في مل لشا ا ~أا أأ~إ~رآ
لمشابهتهاالحهلبة؛ على الصلاة بتقديم القول يعتقد ت القرطبي تال 

الحاجةأمام الصلاة تقديم من تقرر ما وكدا للعيد، 
الئاق:القول 

بناللت قال القول وبهذا الصلاة، قبل الخعلبة إن أصحابه: قال 
أنإلى عنه رجع ثم الأول، ماللن، قول أنه البر عبد ابن وحكى سعد، 

بنعمر وندم الخطاب،، بن عمر عن مروى وهو ،، الصلألأ بعد الخطبة 
عثمان،بن وأبان الزبير ابن قال وبه الصلاة، على الخطبة العزيز عبد 

الصلاةباب، فقال: سنته، في ائي النله وبوب ،. ^ وغير٠٣المنير وابن 
ابننال وبه صحيحه، في حزيمة ابن له بزبف وكذلك الدعاء، يحد 

تمنها بأدلة، إليه ذه؛وا ما عر القول هدا أصحاب، واستدل 
هالني لاحرج ت خهئه زيد بن اممه عبد حديث، من الستة رواه ما - ١ 

جهرركعتين، صلى نم رداءه وحول يدعو، الملة إلى فتوجه يستسقي 
.، ؛القراءةال فيهما 

بزبدبن النه همد ررحرج إسحاق: أبي عن البخاري رواه ما ء ٢ 
فقامفاستسقى أرقم، بن وزيل عازيج بن المراء معه وحرج الأنماري، 

بالقراءة،يجهر ركعتين صلى نم فاستغفر منبر، غير على رجليه على بهم 
بمم*را"،•ولم يؤذن ولم 

الأوطار)أإ\•(.نل \(، A<\/nازري فح 
(.rnv/oالبر)فع 

المذر)أ/خلمآ(.لأبن 
)ه/ي(.المش انظر: ٤( 
رنم( ٦١١لم)أ/ مصحيح (، ١٠٢٤رقم)الأسماء كتاب البخاري، صحيح ٥( 

(.١٦٧٨)المائي سن (، ١١٦٢رنم))\/سا داود أبي سن (، ٨٩٤)
١رنم)الأسماء كتاب البخاري، صحح ٦(  ٠٢٢.)

انظر١( 
انظر٢( 
انظر٣( 
انظر٤( 



أأ~غآأواثخطبة الخطيب فقه في الشامل 

تيالت ها عانثة عن والحاكم حبان وابن داود أبو رواْ ما - ٣ 
.،فكبر المنبر على فقعد الخطر، نحومحل .٠ اف رسول إلى الناس أرثكا 

،•ركعتن٠٠١١نملي ونزل الناس، على أمل ثم 
القول.هذا أصحاب أدلة ملخص هدا 
فيهالأول الحدث بأن الأول! القول أصحاب أدلة عن أجابوا وقد 

ومتنه.الحديث سند في أخطأ وقل فيه، متكلم وهو راشد، بن النعمان 
منالثقات حالم، أنه وذكر راشد، بن النعمان اكارقaلني وهم فقد 
اه..عليه روايتهم وصوب الزهري، أصحاب 

ولمإسناده، في احْلآ ! راشلو بن النعمان عن البر عبد ابن ومال 
عنالحديث، هدا وليي هدا، إسناده على يتابع ولم الصلاة، فيه يذكر 
.اه.شهاب ابن عن ماللثخ 

منالفلم، في الأول! الحاوينؤ أحرج أن بعد حزيمة ابن وقال 
اه.كث؛ناأ؛،.تخؤ0ل\ الزهري عن حل.يثه في فان راشد؛ بن النعمان 

بنعيي بن إسحاق رواية من بانه ت الثاني الحدبث، عن وأجابوا 
رواةلأن ماللن،؛ على فيه أحهلأ أنه إلا صدوقا، كان ؤإن وهو العلباع، 

قبللمنه . ذلك،إلى البر  Jlpابن أشار وقد الصلاة، فيها يذكروا لم ماللث، 
الزيادلأبهذه روايته 

\دخلأصة.■

ابنذلك، ذكر كما الفقهاء عامة قول فيها علم قد الخالة هذه أن 
علىؤإنما للوحوب، ذللث، وليس الصلاة، بعد الخهلية وأن البر، عبد 

الصلاة.قدم ثاء ؤإن الخهلثة، قدم ثاء فإن التخيير، سبيل 

رنم)أ/لأآأ( حاي، ابن صحح (، ١١٧٣)ينم )\اص( داود أبي نن انظر: )١( 
)ا/\/مام(.المدرك (، ٢٨٤٩)

نحاور)ه/؛آم(.اظر;)٣( (. ١٦٦)آ/•للدارض الطل انم: )٢( 
(٣٦٣/0٠)الثر كح انغلر: )٥( (. XTA/y)حزبمة ابن محمح انظر: )٤( 



واثخملبةالخملبب فقه في الشامل [ا ٤ ٠ ٦ أ
الرواياتمن اختلف ما بين الجمع ؤيمكن حجرت ابن الحافظ تال 

فانتصرخعلب، ثم ركعتين صلى ثم بالدعاء، بدأ . بأنه ذلك،، في 
الدعاءعن بعضهم وعثر شيء، على وبعضهم شيء على الرواة بعض 

الأختلأفلا،.اهو.وي فليلك، بالخطة، 
هذابأن وغيره حامد أبو الشيخ وصئح ث آحر موصع في وقال 

اير.الجوازأآ،.في لا الأسماب،، في الخلاف 
هءزفألالسعودية الديار مفتي إبراهيم بن محمد العلامة سماحة تال 

الذيوهو الخعلبة، على الصلاة تقديم حاء قد أنه ررنحرف ت له تقرير قي 
يناحد وبين بينه يجمع ولكن الأصحاب،، به وصممح العمل، عليه 
كنأذللث،، في وجهان فيكون جائز، الكل بأن زيد بن افه عبد 

اه.ثلم.

الممالكةعام مفتي باز ين اف مد ين العرين نمد العلامة مماحة وتال 
ااأحرجI نحه ما البارىاا ررفتح على تعاليقه في قهفي السعودية الحربية 

حطت،بأنه فيه وصئح حسن، بإستاد المذكور هريرة أبي حديثإ ظه أحمد 
أءالمااأ٤،.واه الأمرين• بجواز الخديين ين ؤيجمع الصلاة. بعد 

ؤإنفجائز، الخطة قدم فإن ؛ اامراماا®بلؤغ على شرحه في وتال 
واردرْ،.اير.ذللث، كل فجائز، أولا صلى 

عليشرحه في العثيمين صاغ بن محمد العلامة شيخنا وقال 
الصلاةتبل قاء الاستحية فتكون هذا، اروعالى نصه؛ ما ءالزادا 

.اه.وبعدها١٠^٦، 

انظر)١( 
انظر)٣( 

انظر)٠( 
انظر)٦( 

(.f-v/n^ ٧١نح انظر: )٢( )"ا/ا'خا(. نح 
)ما'ا/ا(.\ب\وي نح انظر: )٤( (. ١٣٢)م إبرامم ابن ناوي 
(.٤٨٦)رقم البالؤغ لحديث الشخ شرح 

(.٢٨٠)ه/ الممتع الشرح 



١؟لخطبة وا الخطيب فقه فى الشامل 
]اق

أعلم،تعالى والله ، وملحصها ألة المحاصل هذا 
ثن![ 

تسه.'

تالاستسقاء حطبة مسألة في روايات أرع الحنابلة دهب مش 
المشهورة.وهى الصلاة، بعد الخطبة أن ت الأولى 

الملأة.قبل أنها انئة: الش
. Jbuأو قبل مخير هو • واكالثة 

ها:عباس ابن لقول ؤيتضئ؛ يدعو ؤإنما يخعلب، ألا والرابعة: 
رواه، والتف،رع® الدعاء في يزل لم لكن هده، كخطثتكم يخطب ألم 

ماحهوابن اني والنوالترماJى داود وأبو أحمد 
ف\ثة.*

سمعبكر أبي بن الله عبد طريق من صحيحه في البخاري روى 
قي،تيالمصلى إلى المبي. "حرج نالت عمه، عن تسم بن هماي 

فاحمرنىسفيان: نال رداءه، وقلب ركعتين فصلى القبلة، واستقبل 
ا.النمالاال على اليمين جعل فال: بكر، أبي عن المسعودي 
بنمحمر ابن يعني: بكر* أبي راعن فوله: الفتح: في الحافظ وئال 

ثمإلخ، . . عمه. عن تميم بن عثاد عن وهو بإسناده، حزم بن عمرو 
الخهلبة؛نبل الملأة أن على يدل بكر أبي حديث، ابن؛هلال: قال نال: 
ولدهمن للقمة أصبمل وهو قال: ردائه، يلمب، قبل صلى أنه ذكر لأنه 
أعلم.وافه اه. ،.الصلأة١ قبل الخْلثة ذكر حيث، بكر، أبي بن اض عبد 

اوغ.ني)م/هص.انظر: )١( 
جامع(، ١١٦٥)ريم داود أبي ض )ا/ههّاآ(، أحمد مّسند انظر:  ٢٢)

(i'X/S)ابن سن )مآ/ماآا(، اوساش نن (، ٥٥٨)رنم )آ/هأأ( اكر.ذي 
(.٣٣٩.  ٣٣٨/٣)المش ش: الذكورة الروايات، وانظر: (. ١٢٦٦)رنم 

رنمالاتقاء الخاري: صحتح انظر: )٣( 
(.١٨٩/٣)\و[وي فح انظر: )٤( 



أحنيا:
والخطبةالخطيب فقه فى الشامل 

نمان؟أو واحدة الاستسقاء حطبة هل ء  ١١٤
تأنوال ثلاثة على المسألة هذه في العالم أهل اختلف 

ا؛ذول:القول 

وممنبالجلوس. بينهما ينمل حطبتين يخطب الإمام إن ت قالوا 
،م1لكر والإمام ،، حنيفة١ أبى صاحب الحسن بن محمد باولك قال 

أحمدالإمام عن الروايتن إحدى وهو ،، الشافعي^ والإمام 
مالكذكره ما إلا القول هذا لأصحاب دليلا أعالم ولا نالت: 

الاتقاء؟صلاة في الخفين بين فيما الإمام أيجلس سئل: حجما 
اه.،.حالسةأخطبة كل بين فيما نعم؛ فقال: 

العيل.؛نلخطبة على الاستسقاء الشافعي قياس وكذلك 
أعلم.واه . عنهماذكرته ما غير دليلا القول لهذا أجد ولم 

القول

وممنواحدة. خطبة إلا الاستسقاء في يخطب لا الإمام إن قالوا: 
بهوقال ، عنه الروايتين أصح في أحمد الإمام بذلك: نال 
وابن، الزيلص واختاره • يوسف وأبو ،، ٣-؛>^ بن الرحمن عبد 

١^١١^.،

السّابقةالأحاديث في حاء ما هو: القول هذا أصحاب ودليل 

انظر
انظر
انظر
انظر
اننلر
انظر
انفلر
انظر

(.٢٦١)Y/اليانع )ا/ا<إ((، الأصل 
(.rnv/a)الثر نح (، ٢٤٤)/اJالوة 

(.)ه/٢٨المجموع الأم)ا/أاأ(، 
(.٤٢١الإنصاف،)ه/)ا/'لأا(، الإفصاح 

)ا/أاأ(.الأم انظر: )٦( اكوني)ا/؛(أ(. 
الإلمف)ه/اآ((.)ا/>حا(، الإفصاح 

(.٢٦١اوا.انع>أ/انظر: )٩( الأوّط>(/هأ"ا(. 
.(.nrfT)الخض )اا(انظر:الراين نم، 



—أمأ— والخطبة ^طيب 
=^==^========^^======لآططلأ 

أنهعلى يدل ْا يأت ولم مطاقا، هكذا الامتسناء في بهم خطب بأنه 
للأستراخ.حلمة بينهما جلس 

منماجه وابن اني والنداود وأبو والترمذي أحمد أ-مج ونل 
ننبذلاللأسماء . اممه رسول حرج ت محال ها، عباس ابن حديث 

كخطبتكميخطب فلم المملى، أتى حتى متفرعا، متخئعا متواصعا 
كماركعتين وصلى والتكبير، والتفرع الدعاء في يزل لم ولكن هذه، 

ءأمحأحن حديث، هذا الترمذي! قال العيد. في يصلي كان 
حهلبةحهلم، أنه مفهومه هذا! عباس ابن حديث بعد الزيلعي قال 

حطّتاأنه يرو ولم الجنس، ينفا ولم النؤع، نفى فلذللثا واحدة، 
اير.حطتينص.
أنهعلى يدل وهذا المايق! عياس ابن حاستؤ عن ندامة ابن وقال 

ينقللم الخهلبة نقل من ولأن حلوس، ولا كويت، ؛ذللثح بين نصز ما 
لكونهاأثر ولا ليغيثهم، تعالى اض دعاء هو إنما الممصود ولأن خهلبتين، 

ذلل؛اأ"اآ،.اه.في حمحلبتين 
الثالث.:القول 

مخيرأنه وهو ، غيرْ به نال من على أنف، ولم الهلثري، قال وبه 
حهلبتيزر؛،.أو واحدة حطة يخطبؤ أن بين 

أعلم.واض إليه. ذهب، ما على دليلا للطري أعلم لا تلت،! 
إنهاقال! من ولمل المسالة، هذه في الخلاف، حاصل هو هذا 

اضعند والخلم م. ما على الشرعي بالدليل الأحظ هم واحدة حهلبة 
تمار.

)\رداود أبي سن (، ٥٥٨)رغم ( iiofy)أكرض جامع (، ٢٣•احم،و)١; مد )١( 
رنمماجه)ا/م'أ( ابن نن \(، Tn/r>الم—اتي منن (، ١١٦٥رنم)( ٦٨٩

(١٢٦٦.)

(.nur)المخي ا>: )•١( )A؟؛t(. الراين نم، اننلر: )٢( 
(.٣٦١الر)ه/^نح  i(r\r/Yالعالم)إكمال انفلر: )٤( 



والخطبةالخطيب فقه فى الشامل 

تالأسماء في لردائه الخطيب تحويل حكم —  ١١٠
جميعفيها يشاركه بل وحده، والخطسا خاصة لت المسألة هدا 
كما- ه الكب لأن ميأتي؛ كما العلم، أهل جمهور قول على المملين، 

معه١١١الناس وتحول، رداءه ررحول( - أحمد عند المد في 
اختصاصهعلى ينم لم ما غيره حق في نم، . المي فعله ما ولأن 

التماولهوهو ذلك، في المعنى وعقل الدليل، ثبت وفد كيف دليل، به 
الخف.إلى الجاو.د_، من بهم ما الل4 ليقلج، الرداء، ؛قل.-، 

بنومحمد يوسم،، وأبو معد، بن الليث، ذللثؤ فى وخالف، 
أصحابه.دون . الك، عن محل بأنه احتجوا حثك الحسنرآ،، 

تالملم أهل فيه اختلف، فقئ الرداء، تحؤيل حكم أما 
لأنهالرداء؛ هل-، نس لا ت فقال، ذلاJثا، منع إلى حنيفة أبو فدم، 

روكاوما الأدعية، سائر في كما الرداء؛ تحويل فيه تحث، يفلا دعاء، 
أنهالراوك، قفلن فأصلحه، عليه تغير أنه يحتمل فمحتمل، الرداء نلبإ أنه 

منينقلبإ ااحال( أن الوحي طريق من ، عرفأنه يحتمل أو ، قاصدا فلبه 
يوحدلا وهدا فقحل، التفاولط بطريق الرداء قلمإ في الخمإ إلى الجيم، 

،.اير.فيحقغيرهر
ومالكر،حنيفة، أبك، حجي كما ~ العلم أهل جمهور ب، وذه

إنت فقالوا حنيفة، أبو إليه ذم، ما خلاف، إلى _، وأحمد والشافعي، 
فيالثابتة الأحاديث، جمع ! ذلك،في ودليلهم ا. ر منة الرداء تحويل 

)؛/؛أ(.المد انظر: )١( 
يحاور)ه/دا-مأ(،(، riY/T)اليانع (، ٤٥ين!لخن)؛/.لسد الأصل اظر: )٢( 

(.٣٤)f/•(، ٤١٨)؛/١^ (، ٢٤٤)؛/١^ اوداث)ث/آأ\(؛ ؛نظرإ )٤( 



والخطبةالخطيب فقه في الشامل 
:1ا ٤١١ا! :

حلاقلأنه حبة؛ أبو إليه ذهب يما مرة فلا ذلك. نمل . أنه 

ومحنةت هدا حنيفة أبى نول عرصى بعد ندامة ابن نال وقد 
اه..تتبع أن أحي اممه. رمول 

تالاستسقاء ش لردائه الخطيب تحؤيل كيفية —  ١١٦
تولين:عر الكيفية مده م الملم أهل اختلف 

الأول:القول 

الأيمنلنجعل الأيمن، على الأيسر يجعل أنه ت الجمهور مول وص 
وصاحباوأحمد، القديم، في والشافعي مالكؤ، قال وبهيا الأيسر، على 

دوكيعثور، وأبو ؤامحاقا، مهدي، بن الرحمن عد مال وبه حنفة، أبي 
)٢(

•وعترهم 
١^٣٢.أهل أكثر ذللث، وعر البر: عيد ابن تال 

عنتميم بن عثاد حدث من البخاري روى بما الجمهور واستدل 
القبلة،واستقبل قي، تيالمملى إلى . الك، *حرج نال• عمه، 

أبيعن المسعودي فأخبرني سفيان: قال رداءه. وقلب، ركعتين، فملي 
حزيمةوابن ماحه ابن فيه وزاد ، الثمال٠؛ على اليمين جعل قال: بكر، 

منداود أش عند رواية ومح، • اليمينُ على راوالثمال ت الوجه هدا من 
الأيسر،عاتقه على الأيمن ث؛و0ذ\خ ارفجحل بلففل: عباد عن الزهمي ٌلرير، 

،.الأيمن٠١٦عاتقه على الأيسر وعطائه 

الأصلرا/-ه؛(،)مأ/اأ-ا(، المض الأم)\/ا/اأ(، اسرنة)ا/إ؛:آ(، انظر: )٢( 
س.li)الأوط (، ٢٦٢)T/اوواتع 

)ه/بمأ"ا(.البر فح >(، rA/U)الأسذلكر انظر: )٣( 
(.١٠٢٧)ث الحي. رنم الأسماء البخاري، صحيح )٤( 
(.١٤١٤رقم) ixrolx)خزبمة ابن صحح (، ١٢٦٧رنم) 0-U (\/U'Tابن سن )٠( 
١(. ١٦٣)رنم )\إس( داود أبي سن )٦( 



والفطبةالخطيب فقه في مل لشأ ١ |[  ٤١٢١]

لثاف:اص 

التحويلكيفية أن إلى ذهب ففد الجديد، في الشافعي قول وهو 
فيجعله، تنكيمع ؤيزيد أسفله، أعلاه فيجعل الرداء؛ يقز أن هي! 
منكبهعلى والدي الأسر، منكبه على الأيمن منكبه على الذي شمه 

مناض رسول أراد بما حاء ند فيكون الأيمن، منكبه على الأيسر 
للجمهورخلائا •اه. الأيسر على الأيمن تحويل من فعل وبما نكسه، 

والأعلىالأعلى، الأسفل فيجعل يقلبه، لا ت بقوله نص الذي ولماللئ، 
اه.الأسفللى.

منداود وأبو أحمد رواه ما هو ت إله ذهب ما على الشافعي ودليل 
موداء،له حميصة وعاليه استسقى الني ارأن ريي• بن الله عبد حديث 

علىفلبها عليه ؛، jlIjفلما أعلاها، فيجعله بأسفلها يأحذ أن فأراد 
،.الصحح١٤رجال رجاله ت الإلمام في العيد يفيق ابن قال ،،  ١٠١عاتقه 

الشافعياسنحئه الذي أن ربمب، ولا حجر• ابن الحافظ نال 
أحرطء".

الدراوردي،على مدارها الشافعي بها استدل التي الرواية تلت• 
فهوكتابه من حديث، ؤإذا بالْللج، معرويا كان أحمدت عنه نال وند 

ؤيخطئ،كتبهم من يقرأ وكان وهم، الناس كب س حدُثح ^ا صحح، 
الشيءحفظه من حدث فربما الحففل، يئ مزرعة! أبو عنه وقال 

اه.فيخطئلا"،.
حطأله يغلهر زيد بن اض عبل• حدسثخ طرق في الناظر إن ثم 

الرواة.جمح مخالفته في الدراوردي 

(.٢٤٤)؛/الدونت انظر: )٢( )\/A؛؛(. الأم انظر: )١( 
سدأح»د)أ/؛أ(.(، ١١٦٤)رقم ( ٦٨٨)؛/داود ايي ّن )٣( 
نتحابرى)محما:انفلر؛)٥( الإوامص)'أ'ا(. اظر؛)٤( 
اصس،)آ/أه'آ(.تهدب انظر: )٦( 



١؟■وا ثخملمب ا فقه فى الشا4ل 
:Wisrw

لت

قالأنه المسعودي عن سفيان، عن الحميدي رواْ ما ذلك! ؤيوكد 
الأعلى؟على والأسفل الأسفل، على الأعلى جعل حزم: بن بكر لأبي 

علىوالأيمن الأيمن، على الأيسر جعل بل لا، ت حزم ين بكر أبو نال، 
\ضرص.

إننقلوها، الى الزيادة ياككيس: ئال، من تول عن ندامة ابن وتال 
تحويلنقل وقد المى.، فعل لها بمرك لا الراوي، ظن فهي بت، 
يكونأن ويبعد أسفله، أعلام جعل أته منهم أحد ينقل لم جماعة، الرداء 

الردالأآ/اه.لثقل الأوقات جمح فى ذللث، ترك المى. 
علىتعاليقه فى ١؟^^ باز بن العزيز عيد العلامة شيخنا سماحة وتال 

الذيأن ب، ريولا السابق: حجر ابن الحاففل كلام بعد الهاوي* 'رفتح 
بلالشارح، نال كما الأمر *لهى ت سماحته قال • أحوط الشافعي استحبه 
وعكه؛الأيسر على الأيمن على ما بجعل التحويل هو والأحوط الأولى 

وافههل. وأممر أيفعاله ولأن وأصرح، أصح بذلك، الحديث، لأن 
اه.^٣،.٠٠أعلم 

الأسماء:فى رداءْ الخهلهب، يحول مش -  ١١٧
التالي:الحو عر المالة هذْ حول العلم أهل كلام اختلف 

إذارداءه يحول أنه إلى الحز بن ومحمد ،، يوسفأبو ذهبح فقد 
منصدر مضى 

مكانه،القبلة تقبل يحطثته من فؤغ إذا أنه إلى ماللثؤ وذهب، 
قائمارداءه ويحول 

انظر)١( 
انظر)٣( 
انظر)٤( 
انظر)٥( 

(.٣٤١)م اJغنى انظر: )٢( )ا/م>أ(. سياسيي 
A^U/T)١لادي نح 

 ^١^١/Y(٢٦٢ ،) اكاتارحان؛،نالفتاوى
)ا/ممم(.المرنة (، ٢٤٤/١اسونت)



لفطبةوا ثخطيب ا فقه في الشامل —ؤ أأآأ-غ 

الخطبةفى القبالة تقبل موهو رداءه يحول أنه إلى الشانعى وذهب 
٥^١،.على هر نص كما مها، فراغه مل وذلك عدم، الثانية 

استقبالحال في رداءه يحول أن تهب يأنه أحمد مذهب وفى 
يتقى،حرج . الك، "أن • ريي بن افّ همد حديثر في لأن القبلةل٢،؛ 

،عليه متفق رداءه،، حول ثم القبلة واستقبل ظهره، الناس إلى فحول 
القبلة،،.استقبل حين رداءه ارفحول I لمسلم لنقل وفى 

ظاهرإن ثم الرداء: ثحؤيل حاوسث، عن حجر ابن الحافظ قال 
كدللث،،وليس الاستسقاء، فراغ بعد وقع التحويل أن رداءه،، ررفقلي، فوله: 

روايتهفي مالك سنه وند الاستسقاء. أثناء في رداءه فقلب الممى: بل 
روايةمن لم ولمالقبلةاا، استقبل حين رداءه *حول ولففله: كورة، الماو 

استقبليدعو أن أراد لنا »وإنه محمد: بن بكر أبي عن سعيد، بن يحيى 
•عباد عن الزهرمخا رواية س وله • للممنض وأصله رداءه،، وحول القبلة 
أنبلألك فثرفط رداءه،،، وحول القبلة مل توجه ثم قائما، اض يوعا *فقام 

الدعاءل؛،.إرادة محي الخلبة أناء وقع التحويل 
إليهذمت، ما أن _: تعالى اممه عند والعلم - لي يغلهر الأي هالت،: 

الأحظوهو الأقرب، هو _ ندامة ابن به وممقه حجر. ابن الحاففز 
دلت،والأحاديث الاس، تقبلا ميكون الخطبة حال الإمام لأن بالدليل، 

التوفيق.وبالله القبلة. استقبل حين كان التحويل أن على 
خ\ثة.■

تحؤيله؟يعد مكانه إلى الرداء يعيد مض 

الذ"يمكانه من انصرف إذا رداءه يحول ولا : ؛^؛٧١الشافعي تال 

ابع)ه/أخ(.)ا/خاأ(،الأم انظر: )١( 
(.٤٣)ه/•الإضاف (، ٣٤)م/• انظر: )٢( 
رنمحدث الاسقاء كتاب البخاري، هغ: j؛Lj بن اش عبد حديث من أحرحه )٣( 

(Yo ،)\< (.٨٩٤)رنم )أ/ا\ا■( سالم
(.١٨٧انرى)م فح انظر: )؛(



~|أآ~إأأ~لمحْلبة وا ثخمليب ا فقه فى الشامل 

ينزعوهاحتى هي، كما محوله أقروها أرديتهم حولوا ؤإدا ٠ فيه يخطب 
اه,,نزعوها متى 

وضمنازلهم، إلى يرجعوا حتى نحوله يتركونها ت النووي ينال 
وصولهمأود نزعوها سواء ثيابهم، ينزعوا حتى منازلهم فى كذلك 

اه.. يعده أم المنازل 

تالامضهاء محي للدعاء اليدين رغ كيفية —  ١١٨
رركانمال! هع، مالك بن أنس حديث من لم ومالبخاري أخرج 

يرفعؤإنه الاستسقاء، في إلا دعائه من شيء في يديه يرفع لا . المي 
.، إيطيه(١١٣يياص ترى حش 

فأشاراستسقى، النيئ ®أن —I أيئا — أنس حديث من ولمسلم 
الماء(ارن.إر كفيه ينلهر 

ومدهكذا*، قى يت®كان _ت أيصا - أنس حدث من داود ولأيي 
،•إطثهلأ ياض رأبتا حتى الأرض يلي مما بطونهما وجعل يديه 

فيإلا ه برفع لم أنه ظاهرْ يوهم الحديث هذا النووي• نال 
فيالدعاء في يديه رلمر ثبت قد بل كذلك، الأمر وليس الاستسقاء، 

الحديث،هذا ؤيتأول، تحمر، أن من أكثر وهى الاستسقاء، غير مواءلس 
فيإلا إبطيه بياض يرى بحث الهلهغ الرفع يرفع لم أنه على 

إلحلا'/اه...الأسماء.

.الأمانظر: )١( 
(.)ه/٤٨المجمؤع انظر؛ )٢( 
رقم( ٦١٢/٢)لم مصحح (، ١٠٣١)ريم ( ٢٢)باب الأسماء، الخاوي، صحتح )٣( 

(.٨٩٦)رنم ( ٦١٢٨)سلم صحح )٤( 
)مآ/خْأ(.لم مثرح انظر: )٦( (. ١١٧١)رقم )ا/أبمآ( داود أبي سن )٥( 



والخطبةالخطيب فقه في ل ٠LتاlJاأإ~آ~آآ"أا 
هذاالساهاءاا إلى كفيه بظهر ®فأنار قوله! ت همإصن اكاضى وئل 

وأما. ٠ الدعاء* مواطن عند اليدين رم في العلماء من حماعة اختيار 
مفسرونىسره الذي وهو الحديث، في الروي فهدا رفعها، صورة 

تنالوا •٩[ لالأنساء; ؤثمهباه ؤبما ونءرأسا ؤ ت تعالى نوله في دالثم_، 
وهداالأرض، إلى وظهورها الأيدي قبط والرغبة، المسالة عند وأما 

وحدوالمدر فوق رفعهما على يدل وهدا ت أيصا قال نم اه. .الرغج، 
اه.. الإبط بياض يكشف لا المدر مع رفعهما لأن الأذنين؛ 

كلفي المنة وغيرهم أصحابنا من جماعة قال ث النووي وتال 
إلىكفيه ظهر ويجعل يديه يرفع أن - ونحوه كالفحعل - البلاء لرفع دعاء 

ماء،الإلى كفيه بْلن جعل وتحمياله ثيء وال لدعا ؤإذا ماء، ال
اه.ا.الحديثال بهيا واحتجوا 

زاد،ذللث، مع الاستسقاء عند وكأنه حجرت ابن الحاففل ونال 
بماضبرى حينئذ وبه حاذتاه، حتى وحهه حهة إلى فرفعهما 

اه.إبْليهر؛،.

فيالكفين بفلهور الإثارة في الحكمة -! أيصا - الحافظ قال ثم 
فيقيل كما لبهلن، ظهتا الحال بتقلب للتفاؤل غيره دون قاء الامت

إلىحايح النزول وهو المؤول، صفة إلى إثارة هو أو الرداء، تحويل 
الآرض'".اه.

دعاءفي اليدين رفع من الناس بعض يفعله ما وأما ؛ ث، ئال
رواهما يرده غلهل هذا فان الرأس، به يجاوزون ■علو إلى ناء الامت

عنديستسقي الني. رأى »أنه اللحم(: آي )مولى عمير عن داود أبو 

انظر)١( 
انظر)٣( 
انظر)٥( 

(.T\U/r\_؟) ١JUSI^; )٢( (. ٣١٥/٣)الملم إكال 
؛T(.T/n!□ري كح انظر: )٤( )م\0أ(. منم شرح 

؛Y(.Y/r)^ ٧١كح 



والى^داب ا طصم ٠^^ لسا ا
س1:3ا  1٤١٧ =تت^:ت~^^^عتت^يض^^تعتتنم^ع^^^ت^:ت^ت^^^تت^تتٍتتتتتح^^1

مليديه رافعا قي تييدعو، قائما ازوداء من قريبا الزيت أحجار 
رأسه(١١بهما يجاوز لا وجهه، 

الأسماء:حطية موضع حول نظر وجهة -  ١١٩
أنيجد الاستسقاء صلوات من كثينا الحاصر ويتنا في يشاهد من 

الاستغفاركثرة وهو ألا فيها؛ مهم جانب عن يغملون الأئمة من جملة 
الخلبةفي اهتمامه يجعل بالقليل ليس منهم عددا إن حيث والتفميع، 

عنخارجة أمورا خهلبهم يضمنون حيث لأجله، الاستسقاء يشؤع لم بما 
عنوآخرون اجتماعية، قضايا عن بعضهم تحدث فلربما الحال، مقتضى 

الخاصة،أو العامة لمين المشؤون عن أحرى و٠لائفة سياسية، قضايا 
لهاالاستقاء خهلبة أن إلا ومصلحته. وأهميته الموضؤع ذلك كان أيا 

اممهإلى والابتهال والتضرع والدعاء الأستغمار مقام هو آخر، مقام 
أوالتغريب أو - مثلا - المرأة قضية لدكر فيه مجال فلا يديه، بين والتذلل 
إلىالأقرب هو وأنه ذكرته ما وجاهة ولبيان ذللد. ماكل ما أو التربية 

أمور;عدة خلال من هدا على يدل ما سأورد فإنني الممهلفى. منة 
يزيدبن الله عبد ®حرج إسحاق; أبي حديث في جاء قد أنه الأول; 
قى،فاسته أرقم بن وزيد عازب بن الراء معه وحرج الأنصاري، 

يجهرركعتتن صلى ثم فاستغفر، منر، غير على رحليه على بهم فقام 
البخاريرواْ مم'ا ولم يؤذن، ولم بالقراءة، 

رارأيتقال; .٥ الأنصاري نبد بن النه عجل عن • الثاني 
.٠^٤،.. المسألة. وأكثر الدعاء أطال لما، استسقى حين ه اممه رسول 

المسجد،نرب المرق عند يالخدينة مرصع هو - راء الواو وبعد ممدود - الزوراء 
نفه.المدية سوق الزوراء بل وقتل• كالنار• مرتفع أنه الداودي وذكر 

ت< ٢٠
انظر)٣( 

)ما-0\(.اسان سبمم )\إ0\ي< الأنوار مشارق 
(.١١٦٨رنم)( ٦٩٠داود)ا/أي سن 

•١٢٢)رنم ( ١٥)باب الأسماء، الخاري، صحيح 
(.٤١أجمد)؛/مد ;٤( 



:اااحا؛:أ
والخطبةالخطيب فقه في الشامل 

افتتاحإلا فيه تذكر لم وغيرْ داود أبي عند عائشة حديث ؛ ادالث 
واستخاردياركم جدب شكوتم ارإنكم .I الني قال ثم بالحمد، الخطبة 
أنووعدكم تدعوْ، أن هو اف أمركم وتد عنكم، زمانه إبان عن المطر 

يزدلم أنه فظاهره ، العالمينءر رب فه ))الحمد ت فال ثم ، لكم،، يستجيب 
الحديث.في وردت التي المقدمة هذه إلا والتضرع الدعاء على فيها 

ُُإننال. المنن، أصحاب عند عباس ابن حديث اراتع* 
فلمالمملى، أتى حتى ، متفرعا متواصنا، متبدلا حرج . اطة رمول 

وصلىوالكير، والقمع في يزل ولم هذه، خطبتكم يخهو_، 
•الترمذي لفغل هدا . العيدلأ في يصلي كما ركعتين 

الامتفاءفي حملبته أن في الصراحة أشد صريح وهو ت قالت، 
■هاماس ابن نول ذلك ؤيوكد والكثير، والضميع الدعاء هي إنما 
.طه،ا خ3لبتكم يخطت، ))فلم 

أنهه•' عمر عن شبمة أي وابن الرزاق همد رواه ما الخاص: 
له:فقالوا رجع، حتى الامتغفار على زاد فما بالاس، قي تيخرج 

النهلرطلبت، لقد فقال: قيتنا؟ امترأيناك ما المؤمنين، أمير يا 
إنمظ ؤآتتثغثوأ ةال: القئلر، بها تنزل يالي اوسماء ، رمجاديح١٣

١٠لندح• وثم،ه دب محبمددؤ . نديإيأ ءك؛ؤ آثك ؛وط . ■ثماثإ َكال 
نديإكءثآ=ظم ألث1ذأآ تسل إقه مأوا نز وم' ؤآسنعفثوأ [. ١٢ .

[.٥٢]عود: ، إق و زوواطأ 

)ا/هأم)(.للحاكم المث.رك وانظر: (، ١١٧٣)رقم ( ٦٩٦)\ا ٧١٥أبي سن )١( 
سن(، ١١٦٥رقم)داود)\إ٩^٦( أبي متن (، ٥٥٨رنم))ا/ه(أ( اكرمذى جامع )٢( 

(.١٢٦٦رنم)( i'rُاح0)\/ا؛ن سن \d ٦٦)T/او_ائي 
بالأنواء؛مشبها الاستغفار فجعل النجوم، من نجم وهو مجدح، واحدها المجادح: )٣( 

الالمجاديح هو الاستغفار فجعل بالأنواء، فولا لا يعرفونه، بما لهم مخاطبة 
)ا/م1أ(.الهاة انظر: الأنواء. 

(.٤٧٤)آ/نية أي ابن صف )م/٧٨(، الرزاق، عد ممف انظر: )٤( 



أأ"آآآأاوالخطبة الخمليب فقه في الشامل 

كماحطتي الأسماء في الإمام ؤيخطب ت الشافعي قال السائس; 
اضعلى ؤبملي ؤيحمده، فيهما، الله يكتر العيدين، محلاه في يخطب 
^٤٠٢ؤآسثثي/أوأ • كثيرا ؤيقول كلامه، أكثر يكون حتى الاستغفار فيهما ؤيكثر 

.[ ١ ١ - ١ ٠ ]نوح; يل-رارإه ثؤؤ ألثآ» أإنسلي ^!١^ َكاف إثم 
بهويفصل دعاءه، به يبدأ الاستغفار دعائه أكثر ويكون ت أيصا وئال 

ؤيحصالكلام، ينقطع حتى كلامه، أكثر ويكون به، ويختم كلامه، بين 
•^٢٢الله إلى والقرب والطاعة الخوبة على الماس 

يعظأن للإمام يستحب أنه س العلم أهل بعض ذكره ما اح ائ
يدلمما ذلك، ونحو المفلالم ورد بالموبة ؤيأمرهم الخرؤج، مبل الماس 

كالخهلب،أنه لا والاستغفار، الدعاع هو الاستسقاء في الأصل أن على 
العصر.^ا في تلمي المي 

إلىكتب أنه العزيز مل بن عمر عن الرزاق بد أحرج ففد 
كذابوم يخرجوا أن الأمصار أهل إلى كنت إني مهران؛ بن ميمون 
يتصدقأو يصوم أن امتهناع ومن يستسموا، وكدا كذا شهر وكذا، 

]الأعالي:سلاه رتبء أست ودؤ . ظ عن أثح يجف' يقول؛ افه فإن فليفعل؛ 
ومح٠ناتا ثغز ؤ وإن قئت؛ ؛؛^ ٧٠ؤربنا أبواكم؛ قال كما ومولوا [ ١٥-  ١٤

ؤ،ينفر نوح* قال كما وقولوا [، ٢١٠]الأعراق: آلختسئزه ين 
يجثإموسى؛ قال كما وقولوا [، ٤٧]هري: آدحنمم؛؛د،ه ين لًمح 

[،١٦]القصص: أؤمثِه آكمو هر إهدُ دم سمر ل أعفر متبم، قإك إؤ، 
مند=ىت إؤ سنحنغك ائت إلا إثه لا ؤ ت يونس ال فكما وقولوا 

[.٨٧]1^،: اكسن4لم 

أنأراد إذا كان أنه الأئمة بعض عن ار؛لعنا ت ؛ةق،مح الشافعي وفال 

\م)\ا\-\ه.انثلر: )٢( \يم)\ا\-\1(. انفر: )١( 
)٢!٧٨(.الرزاق عبد مش انغلر: )٣( 



والخطبةالخطيب فقه فى الشامل 

بماهق اض إلى وتقربوا متتابعة، أيام ثلاثة فصاموا الناس، أمر قي تي
أحبوأنا بهم، فاستسقى الرابع اليوم في حرج ثم حير، من امتهئاعوا 

أوجبأن غير من صياما، الرابم اليوم فى يخرحوا أن وآمرهم لهم، ذلك، 
ءاليهم«زا،.ذلك 

الماسيعد أن اثحب، الخروج، على الإمام عزم ررؤإذا ت قيامة ابن وئال، 
لم،امن والخروج المعاصى، من بالموبة ؤيامرهم فيه، يخرحون يوما 

اه.،.ل الخ ،٠ . . لإحابتهم. أقرب ليكون المثاحن، وترك والصدقة والصيام 
كثرةناء الامتحهلبة فى السنة أن يتضح يله سق ومما ت نالت، 

عباس،ابن قال كما وأنها اليسيرة، والموعذلة والمفميع والاستغفار الدعاء 
عنالذهبي ذكر وقد العصر هذا فى تخهل، التي كالخهلب ولست، 

فأمرالقحهل، كان أفريقية يحل لما أنه •' المغرب فاتح نمير بن موسى 
سائرومعه الصحراء إلى بهم وبرز والصلاح والصلاة بالصوم الناس 

إلىوبقي والضجيج المكاء قوقع أولادها وبين بينها ففرق الحيوانات 
تله فقيل - الملك، عبد ابن أي - الوليد ذكر فما وحطب صلى نم الفلهر 

فواقض، إلا فيه يدعى لا مقام هذا فقال: المزمنين؟ لأمير تدعو ألا 
المستعان.واش وأغيثواأ'آا. 

حطبة؟والكسوف للخسوف هل _  ١٢٠

لا؟أو حهلبة لها تثؤع هل الكسوف،؛ صلاة في العلم أهل احتلم، 
قولن؛>، 

الأول؟الثنول 

حهلبة.والخسوف، للكوف تشرع لا إنه ت قالوا 

(.)م٥٣٣اسي اظر: )٢( الأم انظر: )١( 
السر)؛/ا/ا،أ(.انظر: )٣( 



ا|ٍإقاا::والخطبةالخطيب فقه في الشامل 

عندالروايتين أصح وهو والمالكية، الحنفية، لدلك، قال وممن 
.الحنابلة 

ينمللم الخطبة لأن عندنا؛ فيها حطبة ولا قال ففد 
دعا،ت أي *خطب* - عاسة أي - نولها ومعنى اض.، رسول عهد عر 

لموتالشمس كنمب إنما الناس! لقول ردا الخطبة إر احتاج لأنه أو 
اه.أءاامأا،.وافه للصلاة. لا إبرامم، 

لأنالكسوف؛ في حطبة لا مالك: عن بر العبد ابن وذكر 
ينكفانلا والقمر الثمي أن الناس لتعريف حطب، إنما اطه. رمول 
اه.،.أ لحياته ولا أحد لموت 

حطمه،لها أن ظه أحمد عن يبلعنا ولم قيامة؛ ابن ونال 
...لهاحطة لا أنها على وأصحابنا 

ولموالصدقة، والتكسر والدعاء بالصلاة أمرهم . الّك، أن • دلّا 
المنفرديفعلها صلاة ولأنها بها، لأمرهم منه كانت، ولو بخطبة، يأمرهم 

ليعلمهمالصلاة يعد النكا. حطب ؤإنما خطة، لها يثيع فلم بثته في 
خطسبجأنه على يدل ما الخبر في ولص به، مختص وهذا حكمها، 

اه.،.الج٠عةل كخطبتي 
التاي:القول 

روايةوهو الشافعي، ؛ذللث، قال وممن خطثة، لهم-ا يسرع ! قالوا
واحاو.ا،قولا خطبتان أنها يرى الشافعي أن غير أحمد، الإمام عن 

أنهاالأخرى الرواية وفي الروايتين، إحدى عر خطتان ألها يرى وأحمد 
واحدة.خطبة 

انفز)١( 
انفز)٢( 
انغز)٣( 

)؛/داء(.ليرباني الهداة (، TM/T)انداع 
(.٣٣١)ا/ المرة (، ١٨٧)؛،/انر نح 

)ْ/ه-ئ(.الإنصاف .(, ryAfr)المش 



صصٍسٍٍٍٍٍٍطتٍٍثئسن؛<L،i_Jl4الخطدس فقه فَ ائشاما، ١; 

حطبتض.نهارا الكرف صلاة في الإمام ؤيخطب I الشافعي قال 
اه.ءاوهلا،.إعادة ولا له، ذلك، كرهن، الخطبة ترك ؤإن 

عنالمنذر ابن ونمله ،، لفالجمهور نال وبه ت النووي ئال 
اه..الجمهور 

تجلىمواء حعلبتان، صلاتها بعد دن-رع وعنه رداويت r٠الومال 
.اه.رجب ابن وقدمه والقاصي، حامد ابن اختارها ، لا أم الكسرف، 

.اه.البر عبد ابن ذللثج ذكر كما والطبري إسحاق قال ويه ت نالت، 

،:للك،سويالخلية ير لم من تول عالي معما حجر ابن الحافثد تال 
الأحاديثفي وبما كثرة، ذان، وهي فته، ثبتت، الأحاديث، بأن وتعقب 

والثناءالحمد من شرائهلها وحكاية بالخعلثة التصريح من الصحيعحة 
الإعلامعلى يقتصر فلم الأحاديث،، تضمنته مما ذللث، وعير والموعفلة 

إلات، تثبلا والحمانمس الأتباع، مشروعية والأصل الكرف، بسبب 
الإمامفيدكر س، التأسي؛المي فتبني المد؛ دقيق اض ونال • • • بدليل 

اه.،.اأ الكسوفحهلبة في ذللث، 
الصحيحهو الخسوف صلاة في الخهلية بمشروشة القول ت دلت 

تعالى.اف عند والعلم .٠ فعله من الدليل عليه دث الذي 

وكرف؛جمعة أو وكوف، عيد اجتمع إذا -  ١٢١
المسالة!هالْ حول أمران هناك 
المسألة،هذْ حول الطم أهل أقوال أذم أن قبل الأول: الأمر 

عيديجتمع أن يمكن هل وهوت حولها، مهم أمر إلى الإشارة أود فإنني 
لا؟أو وكرف 

انم)١( 
انم)٢( 
ام)٤( 

اوجرع)ه/حه(.الأم)ا/'\<أ(، 
/0(OA .) )الإضاذ،)ه/أ'أ(.انم: )٣

(.n٢٣٢/فتح ام: )٠( (. r<\n)؛،/ار نح 



أأ~مآإ"أملخطبة وا لخطيب ا فقه في التامل 

عيداجتماع إمكانية يرى أنه على يدل ما ةءل؛بج الشافعي ذكر 
راالأماالكتابه في كما وكرف 

القول.هدا الشافعي على العلم أهل بعض عاب وقد فلت؛ 
كسوففإن عادة، محال احتماعهمأ ررإن فأنفق المرافئ قال ئد 

وعشرين،تسع يوم درجتها في بيننا حال إذا بالقمر يكنج إنما الشمس 
يكونوالأضحى ومنزلة، درجة عشنْ ثلاث نحو بينهما يكون الفملر وعيد 

يدم،أن عقلا يمكن تعم، منازل. وعشر درجة وثلاثين مائة نحو بينهما 
رأسهقطع يعد إنسان كحياة القمر، غير بسثب أو صيب يغير الثمي ضوء 

الشافعيأن مع الفقهاء، بين منكر هن.ا مثل على الكلام جوفه. إخلاء أو 
اه.،.ل فيه تحدثوا العلماء من وجماعة 

قيل•فإن • يقوله الشافعي يه عينا ما إلى الماوردي أثار وقد 
يكونأن إما الحيي لأن محال؛ والعيد الخوف اجتماع الشافعي تصور 

إفوالخوف نزل كان إن العاشر فى أو ^١، كان إن الشهر أول فى 
كانإن ءثّر الرابع وفي للشمس، كان إن والعشرين الثامن في يكون أن 

اه.،.والعيدأ الخوف اجتماع فاستحال للقمر، 
أجوبةبثلاثة هذا عن الماوردي أماب، نم 

ؤإنماوقوعه، تصحيح هدا في غرضه يكن لم الشافعي أن الأول! 
قالواحتى ائل، المفي التفرع يإيقاع الأحكام معاني عن الكنفط غرضه 

مستحيلا.ذللئ، وجود كان ؤإن أحتا، وحمول جدة مائة الفرائفس! فى 
الالذين النجوم أهل قول يقتضيه ما على تكلم الشافعي أن الثاني! 

خمت،هس ال أن ر. الوأهل الواقدي نقل وقد قولهم، قبول يؤغ 
عنعلقمة ذللئ، وروى الشهر، من العاثر إبراهيم فيه مالت، الذي اليوم في 
الخ.. ّ ١ عود مابن 

•( ٤٣١)آ/للقراش الدض؛ انظر: )٢( الأم)ا/ه>أ(. انغلر: )١( 
•)آ/ا،*ْ( الحادي ا>: )م(



لخطبةوا لخطيب ا فقه فى لشامل ا أ| ٤ ٢ ٤ اآ 

قيامعند ينتفض فقد ذكروا، فيما العادة كانت ؤإن أنه الثالث، 
وجودهالا،.اه.نبل فيها الح؛كم من أشراطها، ووجود الساعة 

اجتماعقدر من على واعترض ت المالكي الحاجب ابن الفقيه لقال 
الفقهيقتضيه ما المقصود بأن وأجيب عادة، باستحالته وكسوف عيد 

دأد_،من ليس العادات، خوارق تقدير بان المازري وردم الوقؤع، بتقدير 
المقهاءلأ،.اه.

اجتماعإمكانية عدم واختار المسالة، هده إلى مفلح ابن أثار وقد 
وردقال! ثم الإسلام، شيخ اختيار هو هدا أن وذكر والعيد، ، الكون
،محقالقمر أن تاريخه؛ في الشافعي شامة أبو فدكر غيره، في ؛وقوءه 

وسمائة،ين وخمأريع منة الاخرة جمادى من عثر ادءس الليلة 
بدللث،واتضح نال! قدير، شيء كل على والله غده، في الشمس وكمن، 

النجامة.أهل وامنبعي٠ والعيد، الكسوف، اجتماع من الشافعي صوره ما 
الأول،ربح شهر عاشر إبراهيم موت، يوم الشص وكفت، كلامه. ^ا 
ال! #الفصول* فى فال اتفايا. أصحابنا بعض وذكره واحد، غير ناله 

وبننافزعوا الفقهاء وأن والزبيري، الواقدي نقله ذللث،، فى الفل يختلف 
وكسوفل''أ،.اه.عيد اتفق إذا ذللثؤ: على 

الأول.الأمر في القول حاصل هو هدا 
أووعيد كسوف اجتماع مسألة عن الفقهاء أقوال الثاني: الأمر 

جمعه.

أي- فالقرض فرض، مع اجتمعت، ارإذا المالكي: الحاجسؤ ابن نال 
اير.فواوهال؛،.، خيفإن - يقدم 

الكوفهلْ،.اير.3دم وكسوف عيد اجتمع إذا المرافئ: وقال 

انظر)١( 
انثر)٣( 
انظر)٥( 

:١٣٢٧الأمهات جامع انظر: )٢( )آ/ا<>ه(لأ الحاوي 
ص)آما:الأمان جامع انظر: )٤( )آ/آ-ها(. الفروع 

(.٤٣١النخرة)آ/



أأ-ةمآأ|واوسئبم لخطيب 
L؛=^i،

يومذلك ووافق جمعة، يوم الشمس كنمك ررؤإن الثافعي! وقال 
أنقبل الشمس تنجل لم إن الكسوف صلى مم العيد، يملأة بدئ الفهلر، 
بعدهأو العيد، صلاة في والإمام الشص كفت، ؤإذا الصلاة. في يدخل 

معاوالكسوف للعيد حيا ثم الكسوف، صلاة صلى يخطب، أن قبل 
اه..فيهماا؛ وللعيد للكوف الكلام يجمع حطبتين، 

صلىساعة في والكسوف العيد اتفق راؤإن _ت أيصا _ وقال 
ذهابالكسوف ووقت، الزوال، إلى العي،- ومي لأن العيد؛ قبل الكسوف 

الكسوف«لآ،.اه.
بدأالجمعة، وقت، في الشمس كسفت ررؤإن آخر• موصع ؛ي وقال 

الركعتينمن واحدة كل في فقرأ فيها، وحمق، الشص كسوف بصلاة 
•١[ لالإحلأصت اش هو ت وسورة القرآن بأم الركعة في اللتين 

خْلبةفي الكسوف وذكر الجمعة، في حييا ثم أثبهها، وما 
اه.الجمعة«ص.

ررإذافقال! عامة، قاعدة في كلها الأمور هده يجمع كلاما فال نم 
بدأالأحر، فولت، يخاف ولا أحدهما، فوث، أبدا يخاف أمران اجتمع 

اه..فوته؛؛ يخاف لا الذي إلى رحع ثم فوته، يخاف باليي 
الماورديقال هدا الشافعي قول وبمثل 
منغيره مع كالكوف، صلأتان، اجتمع إذا ت قيامة ابن وقال 

فانقويا، يأخوفهما بدأ الوتر، أو مكتوية، صلاة أو العيد، أو الجمعة، 
بدأواجبة فيهما يكن لم فان الواجبة، بالصلاة بدأ قومهما خيف، 

اير.1كدهمالأ،.
قويها،أمي إن - الجمعة على الكسوف أي ِ يقدم مفلح! ابن وقال 

اه..الأصح في والمكتوبة العيد على وكدا خهلبتها، في نشئ لم أو 

انظر)١( 
انفر)٣( 
انظر)٥( 
انظر)٧( 

انظر)٢( الأم)ا/\<\<-\(. 
انظر)٤( ٤(٠ ٠ ٥ )١/ السايق ١لمصدر 
انظر)٦( الكّر)آ/ا،>ه(. الحاوي 

)أ'/؛ها(.الفروع 

الأم)ا/ا،ا،'ا(.
السابق.المصدر 
(.٣٣١/٣)المش 



اسطسافقه فّ الشاما، 

=لا1!؛اا====^^^^======ن===
ابنكلام وفي المالة. هذه حول العلم أهل كلام حاصل هو هذا 

أولافيبدأ النغلر، من حظ وله التقعيد، هيئة على للمسألة تصوير قيامة 
إذاباكيهما يبدأ يم فواتها، حاف إن الواجبة يقدم لم فوته، يخاف بما 
يقوللا من رأى على عيد، أو قاء، وامحتككوف واجبتين، يكونا لم 

تعالى.الله عند والعلم العيل،. بوجوب 

الخف،:في البيع من أو مكروه إنه قيل؛ ما بعض -  ١٢٢
بعضفيها يقع التي الأمور بعض في العلم أهل من 'وكلم من هاك 

منهاجملة على نفلري وقع وفد والحديث،. القديم في حعلبهم في الخلباء 
دليلاليس الإ!راد هذا أن غير للمايوه، هنا أوردها أن المناسب، من رأيت، 
ؤإنمابعضها، أرفض أو أرففها أو ببعضها، أو بها أفول أتني على 

هذافي الحلم أهل ذكره ما على والاطلاع الفائدة تمام نلاائج من المقصود 
فمما• تجاهها نغلري وجهة وأبديت بعضها على علقتج ولربما الباب،، 
يلي:ما ذلالثإ في عليه وشت، 

أنأو يديه، بين يصيح ثاؤيس ومعه الخطيمخ حرؤج كراهة - ١ 
وهوالمنبر على يدعو أن أو سوادا، أو طرحة، أو طيالسانا، يلبس 

^١،.^١٥٥القيم ابن ذللثح ذكر القبلة. متقبل 
أنيعل. المنبر على وهو المأمومين على الخفي، سلام كراهية - ٢ 

المسجد.لحوله عند محالم قو يكون 

أحفلهم الذين الجمهور بخلاف . والمالكية الخفثة يذللث، قال 
فلتراجعه.مستقل، مثحن، في ذللث، ذكر سق وفد بالدليل. 

الماد)ا/ا،آ؛(.زاد انظر: )١( 
الخوة)ا/'ْا(،اساء)ا/إإم(، اختلاف، مخممر \<(، Y/Y)السوط انظر: )٢( 

)ا/ا'«*ا(.المرة 



~Mوالخطبة الخطيب فقه في الشامل  i~v\/~h

صعوده،ني المنبر يلج على بالعصا أو باليف الخيسا دق - ٣
اليبمتوأقتت قيحة«لا،، وبدعة له أصل لا ررباطل النووي: عنه نال وهذا 

.٢٢١٠٩٠۶ببدللإنتاء الدائمة 
وربماجلوسه، ئل المسر على صعوده انتهى إذا الخيس، دعاء — ٤ 

ساعةإنما حهلآ، وذلك، اللءعاء، إجابة ماعة أنها جهالتهم بعفى توهم 
،.النووي١ ذكره . . جلوسه. بعد الإجابة 

المؤذنينورنع صعوده، بعد الإمام دعاء وأما الأملأم؛ شخ ونال 
بلايفعلمه من يمعاله ؤإنما الخالماء، يدكره لم فهدا بالصلاة، أصواتهم 

اه.أصلشرءير؛ا.
المنبر،أمقل عند الخهلست، دعاء ةقا؛بج: نيل. أبو بكر الشيخ وزاد 

ءاوهرْ،.الجلوس وحال 
أوالتثي. الصلاة عند الخلية ني وشمالا يمينا الالطاتر - ٥ 

عابدينل٦،وابن رجب، وابن والنووي، الحاوي صاحبا قال يرها• غض 
المكره.البيع من معدود هو 

الالخطبة في ءالألتمات، ه.' نيد أبو بكر الشيخ ونال 
اهءمع^،.

والبيهقيوالشافعي رباح أبي بن عمناء ذكره للسلطان، الدعاء — ٦ 
؟. حجر. ابن والمحانفل والنووي والشيرازي لام المد بن والعز 

اتفلر: ا١ا

انفلرت (٢)

انغلرت (٣)

انخلرت (٤)

انظرن (٥)

Iانظر  (٦)

(٣٨•

انظر: (٧)

)أ/ههم.المجموع 
(.Y01/A)اسة ذاوي 

)؛/ا،همآ(ُالجموع 
الامحاراتالفتاوى مجموع 
ص)؟0إ(.الوءا» تمحح 
)دمرجب لأبن الاJؤ، نح (، ٣٥٧)؛/المجمؤع (، ١٤٤ )Y/ الكثم الُاوك، 



والخطبةالخطيب فقه فى الشامو ———٢٢ ٦١

فيه.والراجح التفصيل وتقدم حلاف، وفيه ،، محاJثال أنه على وغيرهم 
وابنمصنفه في الرزاق عبد ذكر الجمعة، في لالنوازل< القتور>ت، _ ٧ 

الجمعةفي والقنوت قال: إبراهيم عن - كيلك - شيبة أبي 
بدعة•الجمعة يوم القنوت قال: طاوس عن نتية، أبي ابن وروى 

٠الجمعة يوم القنوت يكره لكن أنه مكحول عن — أيقا - وأحمج 
:منهاذكر . . أشياء،. الخطبة في رريكره ظه: النووي قاله ما - ٨ 

منكثير في وكذبهم لهم، الدعاء في لامحلين الأوصاف في المجازفة 
الفتاوىصاحب، وذكره ونحوه. العادل العالم السالهلان كقولهم: ذلك،؛ 

عابديزأ؛،.وابن التاتارحانية، 
١بها الصوت وحفص الثانية الخهلية في اإلآر«ءراع في المبالغة _ ٩ 

الخهلبةلْ،؟في اJآكروهات في النووي ذكرها 
يعصهماومن رثد فقد ورسوله، اف ؛؛a^ ءمن الخيج،; قول ء ١ ٠ 

الشافعي،ذللا، ذكر رسوله. وصمير افه صمير بين باكسريلث، غوى،ا، فقد 
الخهلبةفي م الكلا مكروهات من وجعله 

.الرسول على والصلاة الحمد على الخعلبة فى الزيادة  ٠١١
هقفؤالشافعي كرهه فقد هن.ا، على زاد فمن والقراءة، والعقلة 

أوالناس، بعني ولا يعنيه لا فيما الخْلبة أثناء الإمام كلام —  ١٢
،.كدللأ،ر الشافعي كرهه فقد الكلام، من يمح بما 
لامالب بن العز فتاوى الكبرى المنن (، ١٨•)ا/ الأم انظر: )١( 

(.)v/١٨الباري فتح (، ١٠٥)أ/• المجمؤع (، ١٠٦٨ا/المهذب،) ص)خ؛(، 
؛(.T/Y)شبة أبي ابن .منف، )م1ا<ا(، الرزاق عبد سمم، ١ظر: )٢( 
•( ٤٦/٢)ثيية أبي ابن مممم، انظر؛ )٠٦( 
ءا؛د؛نابن حاشية (، ٥٢٦٠)ْ/١لتاتارحانية اكاوى )إ/ا<ه.ا(، المجموع انثلر: )٤( 

)ا/ا'م\ا(.الأم انظر: )٦( اوجموع)أ/ههما(. انظر:)٥( 
المدرالمابق.)٨( المابق. الصدر )٧( 



—ة—ة—— ١١والى^دة الق^د^ب فض، همخ الشامل 

الخطبة.حال . النبي على بالصلاة المأمومين الخطيب أمجر . ١٣
يجوزلا وابتداع جهل هذا ت الفوران صالح الشيح قال 

منفيها الراجح وبينت المسالة، هذه في القول فصلت، قد ت تلتؤ 
إليه.فارجمر الكتاب، هذا في مستقل مبحث، حلال 

مماه نفب، الخطيفى أو فيها الأدب وسوء الخهلية إطالة . ١٤
،.الناقص كرهه 

الخطبةأ'آ،.إطالة الخهلم< على حزم ابن حزم وفد 
ذكرالخاحة. بخطبة الجمعة حطّب، افتتاح الخطسج، التزام -  ١٥

،٠»لفلأنيد أبو بكر الثخ ذللت، 
مماذلكح ونحو وطيبه لبامه في لالخطيب الهيثة حن عدم - ١ ٦ 

أيذالْ،لأفص ١٠٧١كرهه 
وماالأفهام عن والبعيدة الخلبة ش المشتركة الكلمامتح كراهة —  ١٧

٠٢٦^^الووي ذلك ذكر الخاضرين. عقول تكره 
الخهلبة،حال القبلة واستقباله للمأمومين الخطسج، استدبار -  ١٨

والووىرَا،اقدامة وابن كالشافعي العلم أهل من جماعة كرهه 
بالمعروف،الأم غير في الخطبة حال الخف، كلام كراهه -  ١٩

الخفية^.ذلك، ذكر 
موصؤعتناي، آياُت، الجمعة صلاة في الخطسج، قراءة . ٢٠

ذلك؛ال.ءةلو،٠التزام وقال؛ نيد، أبو بكر الشح هذا ذم الخطبة. 

)٢(اسصاص)\/هيا(. اظر:)١( 
اظر:محٍحاللءاء)٤( )،،/•٦(. المحلى انظر: )٣( 
(.roA)؛/المجموع انثلر: )٦( الأم)ا/هب\(. )٥( 
(.Y-oA/t)الجموع (، ١٧AاJغني)٣/(، TIT\م)\اانفر: )٧( 
 )A( :اليانع انغر(Y-Y/Y .) )انغر:سحانمظءص)هام.)٩



والخطبةالخطيب فقه فى الشامل —٢٢ ٦١

ذلكذكر حاجة. غير من الناس رتاب الخطيب لخش كراهة - ٢ ١ 
،•وضوب والروي قدامة وابن النافعي 

المضرتصعود؛ عند التاطؤ من الخطباء بعض يفعله ما -  ٢٢

البيعررومن ت قوله شامة أبي عن ناقلا القاسمي الدين جمال قال 
مالفعله! مبتدعيها واستدامة وشهرتها بعمومها السنن من بأنها المشعرة 

الخهليبتبامحلو ! منهانذكرها؛ أمور من العوام وشبه الخطباء عوام يفعله 
.لأى..فىالطلوع.

منآيات تلاوة عند الخطبة أثناء صوته الخطيب مغايرة .  ٢٣
.حهلبته بقية فى صوته نسق حلاف على بها يتغنى بحيث القرآن، 

وبعضالوعافل أحدته مما وعده نيد، أبو بكر الشيخ هذا ذكر 
الخطبا^٣،.

الكتاب،هذا فى الخصوص بهذا مقتلا مثحئا ذكرت وقد هالت،! 
إله•فارجع 

فوق. التحي على الصلاة في الصوت رفع الخهليب تكلف - ٢ ٤ 
العتاد.

-واللام الصلاة عليه _ له دعاء لأنها جهل؛ اروذلالث، شامة! أبو محال 
غالتا٠الجهر دون الإمرار فيها المنة الأدعية وجمع 

الختلبةفي الحدتان من ذلك نيد أبو بكر المخ عد وقد 

اوجمع)أ/س.(، ٢٣١اوغني)م (، ٣٤٠)ا/الأم انثلر: )١( 
الساجدإصلاح ص)مآ-آ(، شامة لأبي والحوادث البدع إنكار صلى \و\ءث انظر: )٢( 

•ص)خة( القاسس الدين لجمال والعوائد البيع من 
(.٣٢٠)الدعاء بح )^اظر: 

ص)ا،؛(.الماجد إصلاح ص)هأآ(، الباعث انظر: )٤( 
ص)ههغ(,الدعاء تصحيح انظر: )٥( 



لا———٢٢والخْلمذ الخطيب فقه في الشامل 
٠٠٠ —تتتتتت— ^^تتتتتت^ت^:تتت^^

ئيالاستسقاء لغير الدعاء عند أيديهم الخطباء بعض رم -  ٢٥
فيوالقوت اليدين رغع هال: إبراهيم عن الرزاق، همد أحرج الخية: 

بد■٧^١،.الجمعة 
روىنديمة؛ فيدعق الدعاء، عند أيديهم رفع اروآما شامة: أبو وتال 

بنالمالاائ، عبد إلي بعث قال: خهم الحارث بن غضيف عن أحمد الإمام 
رمأمرين: على الناس جمعنا قد إنا أسماء، أبا ®يا فقال: مروان، 
فقال:والعصر®، المسح بعد والقصص الجمعة، يوم المنابر على الأبدي 
؟مأ قال: منها®• شيء إلى مجيباك، ت، ولعندي، بدعكم أمثل ررإنهما 

المنة،من مثالها رم إلا بدعه قوم أحدث ®ما قال: النبي. لأن قال: 
؛يئ،إحداث من خير سنة ذهنحك 

وقالبدعق، الصورة هذ0 مثل في اليدين رم أن الشوكاني وذكر 
؛قءزوزيد أبو بكر الشخ ذلك، مثل 

معها.تفاعلا الخطية حال يديه الخطسج، محر -  ٢٦

والنووي،قدامة، وابن كالشافعي، العلم أهل من حماعة ذللئ، كرْ 
وبكرعشمتن، وابن والثوكاني، والض، الشم، وابن الإسلام، وشخ 

نندأ؛،•أبو 
الخطبة:ض الشعر -قول ٢٧

البيع،من الخطبة في الشعر إيراد أن لام العبد بن العز ذكر 
نيدأبو بكر الشخ ومثله 

)ملأ\(.ارزاق محي مف انظر: )١( 
ص)ا<1(.الماحي إصلاح ■؛(، ص)-اا■^، ٧١انظر: )٢( 
ص)ا-ه؛(.الدئء تصحح (، ٢٨٣)r/الأوطار نل انظر: )٣( 
الاحشارات(، roU)؛/المجموع )م/ا<ي؛(، المفي (، ١٧٧)؛/الأم انقل: )٤( 

 ،)A-(_ زاد ،)الأوطار)نيل (، ٣٢•)م/ المانح ،رقاة الماد)ا/حآ؛dV'o/r
(.٤٥٦)الدعاء تصحح )ه/هخ(، الممتع الشرح 

٠ص)هه؛( الدعام تصحح ص)هتما(، اللام عبد ابن فتاوى اظر؛ )٥( 



:ا٤٣٢
والخطبةالخطيب فقه فى الشامل 

بحثفي مطولا الخطبة في الشعر عن الكلام ذكر تقدم وقد ت تلت 
إليه.فارجع ذلك، في الراجح بيان هع مستقل 

Iالخطبة ألتاء والتمعليط التر؛م -  ٢٨
ذلكفي وتبعه ه، ، أ كالشافعي العالم أهل من جماعة ذللا، كر0 

وابن، والنووي^ ، الحمرانيل ين الحوأبو ، وال-غوىل الشيرازىل٢، 
عليوالشيخ ، رصا رشيد محمد والشيح ، الجوزي وابن ، قدا٠^١ 

وغيرهم.،، نيدأ أبو باكر والشيح محفوظلا'ا، 
الحرير،عليه يغالمب، أمول ثوبا لأبنا يكون أن الخفج، تصد -  ٢٩

بل• ؛أقفب شامة وأبو الغزالي ذلك، ذكر ميما، ميما بيده ممسكا أو 
عليهوالإنكار فاسق، ا>هو الخهلباء; من حاله هازه فيمن الغزالي قال 

٠واجما ١٠

والسيفحرير السواد ْع يكون أن بشرط هذا الغزالي وقول ت نالته 
حلافأنه الميم ابن بين وقد فتنبه. واد، اللمجرد ولين ا مال،هم،! 

،؛^٢١هديه 
ذللث،ذكر ؤ بالإجابة موقنون وأنتم اطه ادعوا ت الخليسم، قول - ٣ ٠ 

نيل.أبو بكر والشخ رصا، رشيد محمد الشح 

انظر (١)

انظر (٣)

انظر (٠)

انظر (٧)

انظر (٩)

(انظر ١٠)

انفلر( ١١)

(انظر ١٢)

(انظر ١٣)

الدم

الأم)ل/تمأ'\ل(.
(.٣٤٢)r/الهزب 

)أ/خهم.الجموع 
اص)مل• لخاطر اب 

انظر)٢( 
انظر)٤( 
انظر)٦( 
انظر)٨( 

(.٣٧٠)١; الهدب 
(.oUA/r)الهاز 

(.١٨٠)م/الغض 
(.YA)>،\/المار مجاة 

ص)ه؛(االابتداع مقار قي الإبداع 
.٤( ٥ ٥ صن) الدعاء تصمح 

ٍس)\<ا•؟(..؛، ٠٧١(، ٣٣٦)Y/(، ١٨١الإحاء)١; 
)ما<ه؛(.زادالماد)ا/ا'آأ(، 

معجموانظر؛ صن)ههأ(، الاJءاء تصحيح )ا/مْ(، رمحامحمدرشي،. كاوي 
(٢٦٥١صن)'يان بن لخثهور المين القول عن نقلا صبري لراتد اللح 



والخطبةاتخطيب فقه فى مل نشا ا
ا:| ٤٣٣ا! :

دائنا.الأولى الخطبة آخر في حديث قراءة على المواظبة —  ٣١
الثميري:محها تال 

حديث:على أيضا. - الأولى الخية آخر في المواظبة -  ٣٢
كروالشيح الششري، ذلك ذكر له«، ذنب لا كمن الذنب س »اكاُب 

زيدرى.أم 
اف>ااذكروا بقول: الجمعة يوم من الثانية الخهلبة ختم التزام -  ٣٣

الثقيرى،ذلك ذكر ازا. والإحبالعدل يأمر اف ءإن أو؛ يدكركم*، 
،٠زئيرأبو يكر والشيخ 

الخطةآخر في الأية هذ0 ذكر وأصل نيئ: أبو بكر الشيخ وتال 
افرحمه _ القاري علي ملأ ذكره كما العزيز، عبد بن عمر إلى ينسب 
اه.الروافض«ر؛،.ذم في العوارض ررثم كتابه في - تعالى 

يراهما وتراءة الجمعة لصلاة القراءة في السنة عن العدول -  ٣٤
الشيخنلك، ذكر الخطبة. محوصؤع •ع متنامبة وسور آيات من الإمام 

،•نئدأأم اممه عد بن بكر 
المشرتعر من ليرش الم -  ٣٥
أعلىمن النعي - المحرم النعي أي؛ - ررومنه الصنعاني: تال 
عليهويقاس العفلماء،الآ، موت< في الأعمار هذه قي يعرف كما المنارات، 

٠محعنا مر كما المنير 

واب.ءاتص)آخ(.المن انظر: )١( 
عاجهابن أخرجه والحديث ء,رر)هه؛(. الد.عاء تصحيح والمبتدعات، السنن انظرت )٢( 

 A(•١٤٢ ) إأ0\(.الكرى المن ني دالمهقي (، ٤٢٥٠)ونم\'(
(.٤٥٥صن) الوعاء تصحح بل.عة، . عنهاوقال (، ٩٠والمتدعات سنن الانظرت )٣( 
ص)هْإ(.الدعاء تصحح اننلرث )٤( 
الدعاءص)ماه1(.تصحح ص)هه(، زيان بكرأبو د. القراء، بلع انفلرأ )٥( 
د\(.محفوظ لخلي الابتداع مضار في الإبداع (، ١٩•)آ/ اللام سل انقلي؛ )٦( 



والخطبةالخطس فقه فى الشامل —أم ٦١

وٌؤنطفأثن ؤاذ ث آية المنبر صعوده عغد الخطسم، نراءه _  ٣٦
ضاحبكنالت ارذا المبي وحديث [، ٥٦ه ألبي عل بميث 

البخاريرواه ، لنوت'١ فقد يخيب،، والأمام أنصتر، ت الجمعة يوم 
ومسلم

الدائمةواللجنة عادين، وابن الحنفي، لجيم ابن ذللث، بدعية ذكر 
للاقاءرى.
و؛فهقتثأثن ^إة آية• نراءة التزام زيد أبو بكر الشيخ عد وقد 

الخطةفي المحدثات من آئتجأه عل هنئن 
عنشيبة أبي ابن رواه جالس. وهو الخعليس—٠ حي، إذا ٠  ٣٧

بدعةالجمعة يوم المنبر على الجلوس ءال1 طاوس، 
العودةنم مملى، يرحة إلي الثانية الخهلية ني الخيجف نرول -  ٣٨

فيحجر ابن الفقيه عن عابدين ابن ذللث، ذكر انمليا، الدرجة إلى 
•اه .شنيعة قبيحة بدمه وقال؛ راالتحفةاا، 

ذكرالخطسب،. هو وكونه الخطبة في الشجيع اعتماد _  ٣٩
والشيحوالثميرى، السعودية، الديار مفتي إبراهيم بن محمد الشيخ ذللث، 
أبوبكر 

نيدأبو يكر الشيخ ذكر بالسلام. الثانية أو الأولى الخطة حتم - ٤ ٠ 
الخيارمحدثات من أنها 

رنم( ٥٨٣)t/ملم وصحيح (، ٣٩٤رنم)( )٦٢باب الجمهة، البخاري، صحيح )١( 

 )٢( :^١|1^1 _J ،^ ا)١^، )ما/هأاjbU _,(٤٣/٣ ،) الدانمةاليبمة فتاوى
)لأ/همأ(.

•( ٤٥٦صر)الJ■عاء تصحح انظرت )٣( 
ظدين)مآم(.ابن حاشيت انظر: )٠( (. i_>(YY/Yأبي ابن ممله، ١^^: )٤( 
الدئ،تصحيح ص)ابم(، والبدعات، المن (، ٢٠)م إبراعيم ابن كاوي انظر: )٦( 

ص)هه؛(.
(.٤٥٥ص)الدعام تصحح انظر: )٧( 



والخطبةالخطيب فقه فى الشامل 
نثلإئئن[ا

الكتاب،هذا في تقل ممبت في المسألة هدْ ذكرت« فد قلته: 
فراجعه.

أنهزيد أبو بكر الشخ ذكر • الدعاء ه نفالخيب تخمحسعس — ٤ ١ 
الخيارمحدثات من 

متنوعف!فوائد _  ١٢٢
يحتمللا مما والامحللاع البحث أثناء عليها وقفت متنوعة قواي- هناك 

دونشاردة أتركها أن علي يعر أنه كما حدة، على متكاملا بحثا يكون أن 
تيلي ما ذلك، من فكان ^، ١١وتمام الفائدة حصول لأجل تقييد؛ 

ليسلمالسر عر يصعد أن بعد يؤذن أن للخطيب يحق هل - ١ 
الناس؟عر 

المسألةهذه عن تكلم العلم أهل من لأحد نول على أنف لم 
علىيدل أثر أو حديث على ^١٧٠ أقم، ولم والأسفراء، البحث حب 

بينيجمع كان أنه بعدهم ومي الصحابة من أحدا أن أو .، الني أن 
الوفن،.نفس في ومؤذنا حْليبا كونه 

أومثلا، الوفليفتين بين لجمعه ذللث،؛ مثل فعل حْليبا أن فرض ولو 
واممه_ لي بغلهر فالذي ذللثج، نحو أو الأذان يحيس من وحول لخدم 
هذاكان ؤإن ذللت، من يمنع ما ورود بذللثج؛ بأس لا أنه -I أعلم 

فهذاالمأمومين، س الأذان يحن من هناك كان إن وأما الأور، حلاف 
هديهاتباع في حير وكل .i المي لهدى الموافق وهو الأولى، هو 

اض.عند والعلم عليه. وصلامه اف صلوات 
■الغير س الخطب ائباس — ٢ 

منحكم عن ظه باز بن العزيز عبد العلامة شيخنا سماحة مثل 
باتة؟كابن ، بالخف، مختص كتاب س الجمعة حطبة يقرأ 

هى)ا"ه؛(.الوعاء تصحح انظر؛ 



:11 ٤٣٦:ا! 
والخطبةالخطيب فقه في الشامل 

فينبغيالأخطاء، بعض فيها ثجاتة ابن ارحط_، ت نصه يما نأجاب 
Ja^>kU ،_ليستعيدالخطب؛ فى وصت التي الجيدة الكتب، يتحرى أن ؟
اضعبد الشيخ خطج، مثل نافعة، خطب، فيها كثيرة كتبا هناك فإن منها، 

بناض عبد الشيخ وخطبا عدى، الالرحمن عبد الشخ وخطبا الخياط، 
الشيخوخطبا عثيمين، بن صالح بن محمد الشيخ وخطكا نعود، 

العنايةمع العلم، أهل من وغيرهم حن، بن اض عبد بن العزيز عبد 
مامراعاة ْع خطبة، كل في الصحيحة النبوية والأحاديثح القرانية بالأيامحن، 
وفن،.كل في م المقا يناب 

والمضلبالعلم المعروفين العلم لأهل لبتا الحم، الخطبا أما 
وسلماغ وصلى . منهار الحل فالواحب، والجماعة، المنة أهل واءتة.اد 

أجمعين٠صحبه وآله محمل. نبينا على 
قديمأذلي بكلام تكلم اّتح إن قال• حقبا حلفا الصلاة حكم - ٣ 

عليه؟حجا وما لا؟ أم حلفه الجمعة نقط فهل صوت،، ولا بحرنا ليس 
تيقوله فأحاب، الموال، هذا تيمية ابن الإسلام شيخ محتل 

غيرمنزل اض كلام القرآن أن والجماعة المنة أهل عليه اتفق »الذى 
الناسيقروه اممه، كلام هو الناس يقروه الذي القرآن هذا وأن مخلوق، 

والقرآنالقاري، صوت، وال۵ورت، الباري، كلام فالكلام بأصواتهم. 
خلغهيصلى فإنه مبتدعا، الإمام كان ؤإذا ومعانيه. حروفه الله كلام جميعه 

أعلم٠٠واض ١ بذللث، ونضل الجمعة 
نفثا؟قتل إمام حلف، الصلاة حكم - ٤

هذهمثل في يدخل الخعلثاء من كان ررمن الإسلام: سيخ أجاب 
أنبملح ولا عزلهم، يتحثن الذين والعدوان، البغي أهل من فإنه الدماع، 

أءلمُوافه المحتدين. للظالمين إماما يكون بل للمسلين، إماما يكون 

يازابن فتاوى مجمؤع انظرت )١( 
(.nr/mالمدر انظر: )٣( (. ٣٦١/٢٣)الخاوي برع انظر: )٢( 



لحطبةوا الخطيب هق4 في الشامل 
:ا| ٤٣٧ا! :

فارتتهحض زوجها على امرأة ، حثب١١إمام سر حالفالصلاة حكم - ْ 
بها؟يخلو وصار 

أنهه النبي عن ني المرامي ت مالخصه بما الإسلام شيخ أحابر 
ومثلعر صدا أو زوجها، عر امرأة حثب من ءظ ألتس نال؛ 
افتاب تاب غإل، يتوب، أذ< إلا الملمين، إمامه يولى أن ينبغي لا هذا 

يملىأن فينبغي السيرة، مستقيم عدو حلمر الصلاه امكن فإذا عليه، 
ا.^ ١^٢٠٠واش حاجة. لغير فجوره ؤلهن من حلم، يملى فلا حلفه، 

ايتزؤج لم إمام حلما الجمعة تمح لا ت الناس بعض قول، - ٦ 
بمافأجاب المسألة، هذه عن بهلين أبو اض عبد الشخ العلامة مثل 

الزواجفليس تزوج، ما الذي الإمام حلما الجمعة صلاتكم اروأما ت نصه 
.اه.والأمتيطاناا اللؤخ الثرط- ؤإنما ، بشرمحل 

مبدأفي العقول تحيرتر الذي ف الحمد الخطسبرI قول حكم ~ ٧ 
ذاته؟وكه حمدسه ر الألباب ونامت، أنواره، 

الإسلامشيخ حفيد حن بن الرحمن عبد الشيخ العلامة سل 
فهذهت نصه يما فأجاب السؤال، هذا عن ثةِفي الوهاب عبد بن محمد 

المذموم،الحادين، الكلام أهل بقول تهسلث، من ابتدعيا التي الألفامحل 
ونزلت،الرمل إليه دعت، الذي الإيمان في ونحروا تاهوا الدين فإنهم 

وماوصماته بأسمائه ه لنماض حمد القرآن ذهلريمة ؤإلأ ،، الكت— به 
كماله،وصفات، ربوبيته ؤإئثامت، ومعرفته، به، الإيمان ؤيوحبؤ به يعرف، 

بهودعوا المرملين، توحيد هو الذي والإثبايت، المعرفة توحيد هو فهذا 
وفال;. . الإلهية. توحيد هو الذي والممد الإرادة توحيد إلى الأمم 

(.Y-U/Y)احمد مد )Y( الهاة)آ/أ(. وأقدم. حدي اي خ،: )١( 
وصححه\'\( n/Y)والحاكم (، ٢١٧٥)م رق( ٦٣)Y/-داود أبو وأحرجه قى: 

والحاكمداود أبو رواه فقال،؛ ( ٣١٨٥)ه/المغير الجا،ع في السيوطي وأورده الذهبي، 
بالصحة.له ورمز هريرة. أ;ي عن 

 )Y"( :انظر(٦ُجموعاكاوىY'/Y٣.)Y'
ّالعاصية دار طعة ( ٥٣٣إ )٥ المحيية والماثل الرصائل مجمومة انظر؛ )٤( 



والخطبةالخطس فقه في الشامل أ[ " ٤٣٢]أ

لالك_هف:فيماه ه علخ لإ ^، ٠٥٤ثيذ أدكثب همد، ء أنزو ه ثؤ اؤآ-لتث 
إلىبه يتعرف ما على ه نفيحمد القرآن ؤلريفة هو وأمثاله فهدا [، ٢٠١
ثاءبي_ِف ثلثي ؤ كقوله! به؛ وأنعم وأوجده أيدعه الذي بدلك ليعرنوه خالقه 

والعالموبتدبره كثير، القرآن فى هذا وأمثال ١[، طرت Ij]وإمحيرأه آلث1ر؛ت 
أهلمن الجدل أهل وأما الحيرة. وتنتفي الإيمان كمال يحصل به 

.اه.متقدميهم من نمر ^، Jbأخبر كما وتاهوا تحثروا الذين فهم الكلام، 
بواحدة؟يكتفي أم حهك ش مرتين الخيج، يتشهد هل - ٨ 

كانواءإنما وفيه: يناء: عن جريج، ابن عن الرزاق، همد أَج 
الأولى''لة واحل. مرة يتنهدون 

الصاواُت،في يزم أن له فهل الجمعة، إمامة شخصا الإمام ور - ٩ 
لا؟؛أو وبالعكس، الأحرى الخص 

أنه- >االمروع® صاص، وقدمه - اوسالطانيةاا ا>الأحكام صاحس، ذكر 
يومأن - الخمس أو الجمعة أي - أحدهما ولي لمن ولا ذلك، له ليس 

■ليلق ولايته سمول لعدم وامتسقاء؛ وكسوف همد فى 
عليهيمتنع أنه لا بالولاية، ذللث، تميد ي لا أنه المراد! ولعل 

جميعيلد إذا وأما إذنه. على تتوهم، لا الصالوامحت، إقامة إذ الإمامة؛ 
العمومبصيغة للأتيان عمومها؛ في المذكوراُت، فتدخل الصلوات، 

الخاتن؟على مرأ إمام حلفخ الصلاة حكم - ١ * 
يمليمن خالم، يملي أن أمكنه ®إذا قائلا! الإسلام شيخ أجاب، 

منخلف، الصلاة من أولى خلفه فالصلاة الوؤع، أهل من وهو كاملة، صلاة 
علىالقراءة أن وجه من وجهين! من منكروه هذا فإن الجنائز، على يقرأ 

(.٣٦٦)؛/الجدة الراتل مجموئ )١( 
)مأ/هم؛(.الرزاق صد .مله، انظر: )٢( 
الأحكام)آ/ا<\،(، والفروع (، ٣١٠)أ/المجمؤع (، r\/Y)القاع تمثاف انغلر; )٣( 

اسلانة)إ'ا(.



;أأ~آمآأ| والخطبة الخطيب فقه في الشامل 
د'-=^'ا

كراهة،اعفلم عليها الأجرة وأحد الأربعة، المذاهب في مكروهة الجنائز 
أءلم<اواه . العلهاء من أحد فيه يرحص لم التلاوة على الاستئجار فإن 

الخطة:طول حول حزم ابن حضرها قصة - ١ ١ 

ثدفرطبة جامع في معدان ابس شهدلت، حرم• بن محمد أبو نال 
وكانثيابه، فى بال أنه الناس وجوه بعض أحبرنى حتى الخطبة، أطال 

اه..!المقمورة فى ست، ند 

عنالبعد أثر معدان ابن عن أورده بما أراد حزم ابن لعل ت نلت، 
ه.البي لحديث، حلايا الخهلبة إطالة ثب، بوذللث، تطيقها، وعدم السنة 
أعلم.واف 

المحرابر؟ش يبصق إمام حلف، الصلاة حكم -  ١٢
ذللث،،عن ينهى أن ينبغي ه. اءالخمد ئائلأت الإسلام شيح أحايت، 

القبلة،في ماقه لأجل إمانا عزل أنه الني عن داود أبي سنن وفي 
يافقالت . النبي إلى فجاء حالفهاا، تصلوا ®لا المجد! لأهمل ونال 

افآذيتؤ ند إنلث، ®نعم؛ قال! حلفي؟ يملوا أن نهيتهم ت، أناف، رسول 
أنالجماعة انتهى أو ذللث، لأجل الإماى عن غزل فان ور-ولهلأم. 

،.٤١أءلمااواف مائعا. ذللئ، كان ذللثج، لأجل حلفه يملوا 
واستلامهالخطبة، حال الخرام المجد في الخطسج، موتم، -  ١٣

المنبر.عن نزل إذا الأسود للخجر 
حطب. اف رسول *أن ت هاهماس ابن عن أحمد، الإمام روى 

الملتزم«رْ،؛إلى وظهره 
ثقة،وهو المؤمل، بن اش عبد وفيه أحمل، رواْ • الهيثمي قال 

انفلر)١( 
انظر)٣( 
انظر)٤( 

)ه/•٦(.المحلى انظر: )!؛((. ٣٦٤; ٢٣)الخاوي سبموع 
(.٤٧٨)رنم حدسث، الملأة، كتاب داود، أبي سن 

(.٣٥المسد)؛/•انظر: )٥( (. ٣٦٤)م!؛/الخاوي مجموع 



لخطبةو! الخطيب فقه في الشامل أأآآآ-ؤ 
دث^=؛ا

•، إ كلأ وفيه 
عنأحمد أحرج ففد .، المي فنل مثو ه معاؤية فعل وقد 

ررنهىI يقول وهو الكعبة ظل في يخهلب معاؤية محمع أنه علي بن الله عبد 
،.٢١الحرير((ولبس الدهب حيق عن . الله رسول 

قال:عطاء، أخبرني قال: ^، ٠٣٢ابن عن الرزاق مد وأحرج 
.. البيت. إلى تندا م بالأرض، يائمأ يخهلب، العاص بن حالي رأيت 

١^٣،.!ه.
!لدء؛لاء قالت،  I١١ قال جريج، ابن عن - أيصا — الرناق عبد وروى 

المقام،يأتوا أن قبل الركن استلموا المنبر على نزلوا إذا الأئمة أرى 
اسلأمأن إلا لا، قال: أتمه؟ قلت،: لا، ىل: شء؟ فيه أطغالئ، 

خيرلأ؛،.فهو مه أكترU ،1 الركن 
حدمن حنقه الشمال يده عدر: به مى حالم، الصلاة حكم -  ١٤

لحم؟أصاع وله الكتم،، 
فيالأرض إلى يصلان يداه كانت، ررإذا موله: الإسلام شخ أحاب، 

كانإذا فيما النزاع ؤإنما نزاع• بلا حلفه الصلاة تجوز فإنه الجود، 
الأعضاءعلى جود الأمكنه إذا وأما ذلك،. ونحو والرحلين اليدين أقطع 

أعظم:محبعة على أسجد أى ررأمرمحتج النبي فيها قال التي السبعة 
منوصلاة ئام جود الفان ،، والقدمينءروالركبتين، واليدين، الجبهة، 

،١أءالماالوافه تامة. حالفه 

(.١٠)أ/• المد انظر: )٢( ءج،عابيامم)آ/ه«أ(ؤ )١( 
(.١٩٠)V/ ار3اق تمال •صف )٤( (. ١٨٣)مالرزاق مد .منف انظر: )٣( 
(٣٥٤)ا/لم وم(، ٨١٢)رقم ( )٤٣باب الأذان، صحيحه، ني البخاري أحرجه )٥( 

اك1وى)مآ/ه1آ(.مجموع انظر: )٦( 



والخطبةالخطيب فقه فى الشامل 

الجمعة:خطية القراءة؛ي .  ١٠
منشيء قراءة مشروعية على يدل ما الأحاديث بعض مي حاء 

ذلك:ممن كثيرة، أحاديث وهي الخطبة، في القرأن 
أمحديث من صحيحه في لم معند الني. عن بت ما - ١ 
علىإلا ١[ ]3: آتبمده ة'لأاتي أخذت: ما قالت: ها، هشام 

جمعةكل في الناس على يقروها ه الله رسول لسان 
أبيحديث من والحاكم حزيمة وابن داود أبو رواه ا م- ٢ 

نزلجدة البلغ فلما المنبر على اض. رسول قرأ خهنه: سعيد 
•ا الم^دي٠ ٠ معه■ النامي فم^ل■ نحاأ، 

رحالإسائم ورجال صحيح ؤإمحتاله العراقي: قال الشوكاتي: تال 
اه.. والمنن.ري داود أبو عليه سكت وقد الصحيح. 

يومقرأ أنه )غهنع: عمر عن صحيحه في البخاري رواه ما - ٣ 
جد،فنزل جدة الجاء إذا حتى ء الحج محورة المنبر على الجمعة 

الحا.يث،٠ ٠ الناص. فجد 

قال:أبيه، عن كليب،، بن عاصم عن شيبة أبي ابن رواه ما - ٤ 
.با حهلإذا الجمعة فى عمران آل محورة يقرأ أن يعجبه عمر كان 

ه•'علي عن ينديهما الرزاق، وهمد نية أبى ابن رواه ما - ٥ 
أضثووهثأي وؤ٠J آتبمده هوي المنبر على وهو فرأ أنه 

ا[ل]الاحلاص: أحنيه آثه هو وؤئل ١[، ]\ذك\»ووو: 

(.٨٧٣)رثم ،\'>،( Y/5)سلم صحح انظر: )١( 
رقم( ٣٠٤)Y/ حزيمت ا;س صحيح (، ١٤١)•رنم )أأ/أآا( داود أبي نن انظر: )٢( 

)ا/أخآ(.السيرك (، ١٤٥٥)
الأوطار)مه-ا(.نيل انظر: )٣( 
١(. ٠٧٧)رنم حديث القرآن صمجود كتاب البخاري، صحح انظر! )٤( 
)Y/؛T(.ب أبي ابن سف، )٥( 
.(.١٩٣)م الرزاق ب صف (، ٢٤)Y/نية أيي اين صف )٦( 



fl  والخطبةالخطيب فقه مي الشامل أ[ ٤ ٤ ٢

بنإسحاق به ^ ومحال: الأوط في الطراني رواه ت الهيثم قال 
موثومحونرجاله وبقية ترجمه من أجد ولم محلت؛ زريق، 

المسايدرى.جامع في السيوطي وصعقه 
•قرأ أنه حذيفة عن الرزاق وعبد شيبة أبي ابن رواه ما - ٦ 
.٩١]١^: ١'^^ ثآثق آلثاس ؤأذر؛ت 

قرأأنه خهض؛ الأشعري موسى أبي عن شبة أبي ابن رواه ما - ٧ 
المحجمحورة في الأحرة الجدة 

العزيزعبد بن عمر عن ماجه وابن وأحمد شيبة أبي ابن رواه ما - ٨ 
افر.،. عمار يدم وفي [ ٥٤]النم: اق المسر• على قرأ أنه 

تقرأ ه الني أن بكر أبي بن الله همد عن الرزاق همد رواه ما - ٩ 
التيجدة البلغ ا فلم-المنبر على وهو ١[، لالأسماق؛ أذثسه آلجء ٠^^١ 
٠^٧،^الماس فسجد فسجد نزل فيها 

سمعتقال أمية بن يعلى عن لم ومالبخاري رواه ما - ١ ٠ 
قاد،5^رج ءبئا شن يكيجئ ^^١٥^ المنر• على يفرأ ه الّك، 

،.UW]الزخرف: 
سمعتت يمول عامر بن عقبة عن ماجه ابن رواه ما — ١ ١ 

ءو،هين آنقلمم ما لهم ؤوأع-دوا الخبر: على يقرأ اممه. رسول 

سبمعايواىو)آ/باأ(.)١( 
)أ-ا/ا،أ(.الساند حا.ع )آ(
(.١٩٣)r/الرزاق عد ممف )مآ/أ'ا(، ب أ;ى ابن •منف )٣( 
ُصضاينزب)آ/؛أ(.)إ(
(،١١١١ماجه)ابن سن )ه/مأا(، المد ثسة)آ/هآ(، ابي ابن مصمم، انفلر؛ )٥( 

(.؛اب،)٦٨
(.١٩٣)٣;الرزاق مد صف، )٦( 
بابلم، مصحيح (، ٣١٦٠برئم)آمين أحدكم نال إذا باب البخاري، صحيح )ما( 

(,١٩٦١)برقم والخطبة الصلاة تخفيف 



—ءم٢" والخطبة الخطيب فقه فى الشامل 
========^=^^^^^=^^^===^===^لأ1ثثلا 

JuVG : ]ثلاثالرس القوة ؤإن ألا •٦
فىفقرأ . اض رمول حطب ارأن4 جابر عن الطرانى رواه ما - ١ ٢ 

مرتين،،المنبر فتحرك الزمر آخر خطبته 
.صعيمان رواته في أ الصتعاني وقال الهيثمي، صعقه وفد هلتا؛ 

،.الثوكانىل وصعقه 
®خفقال؛ هريرة أبي عن الكامل في عدي ابن رواه ما -  ١٣

البقرة®أصورة من آيايت، يقرأ المنبر على الناس . الّكا 
المنبرعلى قرأ اض رسول أن ماجه وابن أحمد رواه ما - ١ ٤ 

®قرأ. الله رسول أن كعب بن أبي عن ماجه ابن رواْ ما -  ١٥
تعالى®اس بأيام يدكر قائم وهو ®الفرقان® تبارك الجمعة يوم 

يدركه.ولم أبي عن ار ببن عطاء رواية س هو الشوكاتي؛ تال 
أنعم ابن عن الشب في واليء-قr^ عدي ابن رواه ما -  ١٦

ا.المبرأ على جمعة كل في الأعراف مورة آخر قراءة يلمع يكن لم ه النبي 
الأحاديثصمن رجب ابن المحافظ أورده الحديث هذا للتا؛ 

كانفلعله محفوظا هدا كان فإن وتال؛ الخمحلبة، في ه قراءته في الواردة 
لمآنشعوأ آلم-زءائ نيفي  ١٥٧^قوله؛ من فيها لما ذللث، على يواظب 

.١^٨٢أ*آ[ ]١^١^ مميزه لانل،قأ رآنيتإ 

(.١٩)ريم باب (، ٢٨٨٤)برقم ماجه ابن سنن ، ١١

(.rY/V)الأحوذي وتحفة (، Y-YY/V)الأوطاد نل ص نقلا )٤( 
(.)٦٨باب ( ١١١١)برقم ماجه ابن سنن )ه/"أ؛ا(، احمد ممني )٥( 
(.١١١١)رنم ئ-بم)ا/ماْ*أ( ابن ض )٦( 
(.٤٧١للمض)أ/اكب (، ٤٧١)Y/الكامل )٧( 

(.٢٥١)a/ رحب، لابن البائي فتح  ٢٨)



والخطبةالخطيب فقه في الشامل أإآإ~،~[[ 
وروايتهلهيعة ابن فيه فإن محفوظا الحديث كان ؤإن حتى ،ت iJL؛

بالحديث.العلم أهل عند مقرر هو كما صحيفة 

تطهميلفي عمه وابن الحجاج عن حجر ابن الحافظ ذكره ما .  ١٦
تالجمعة 

نانتاكان أنه الثقفي عقل أبي بن الحكم عن حم ابن الحاففل ذكر 
تطويلفي عمه ابن على وكان يوسف، بن الحجاج عمه ابن عن 

يعلىأبو أورد وند يخرج. أن الوقت يكاد حتى الجمعة يوم الخطبة 
اه.،.-^^ ٥١١هذا الحكم على ؤإنكارْ الضبي، يزيد نمة 

ولاجمعة، كل في معينة حطبه يردم الخفج، حكم ما .  ١٧
دقائق؟!ثمان تتجاوز 

الجمعةصلاة صحة فى يشترط لا ت نصه بما الدائمة اللجنة أحابت 
لكليكون أن صحتها في - أيقا - يشترط ولا طويله، الخهلبة تكون أن 

ولكنجمع، لصلوات، واحدة حملية تتكرر أن يجوز ل حهلبة، جمعة 
ذللث،في لما ؛ ذللث، له ر نيما بقدر الخملبة الخهليب، يجدد أن الأحسن 

المللعن بعد والالتأثير، وقوة والتشويق، العلم، زيادة من 
والآمةص.اه.

الجمعةأو العيد صلاة في مرتين الفاتحة ئراءة كرر حقبا -  ١٨
الحكم؟:نما 

قراءةتكرار إلى القصد يجوز رالأ نصه: بما الدائمة اللجنة أحابت، 
منغيرهما في ولا العيد، أو الجمعة صلاة في لا مرتين؛ الفاتحة 

انظر)١( 

انظر)٢( 

اطر)٣( 

ضأيي سند 
.CiA/Y)"الئتح 
(.YY-A/A)ااسن ذاوي 



——-٦١٢٢لى،لبت وا لق^داب ا فظ^ قي الشايل 
= lljjfjj====^==^==ذ========^=^=ت 

امن.■' نال وقد .، الممطفى عن ذلك ورود لعدم الصلوات؛ 
ولكنصحته. على متفق رد®، نهو منه ليس ما هدا أمرنا في أحدث 
صلاةفي إليه يعود لا حتى ذلك؛ بترك نصحه ؤينبغي صحيحة، الصلاة 

أخرى«لا/اه.

فماالدسة، الشؤون وزارة من تأتيه بورقة يخطب الخطيب -  ١٩
الحكم؟:

إذاحلفه الجمعة صلاة تجوز ١١نصه: بما الدائمة اللجنة أحابت 
النبي.،على والصلاة اغ على الثناء على مشتملة خهلبة كانت 

وبينذلك بين منافاة ولا تعالى، اممه بتقوى والأمر نة الحوالموعقلة 
الدسة<الآ،.اه.الشؤون وزارة من تاتيه ورقة في كونها 

الجمعة؟:حطبة على الأجرة الخيب، يأحد هل - ٢ ٠ 

علىللمانمين ١ايجوز بقولها: ذلك، على الدائمة اللجئة أحابتإ 
سواءاجد، المشؤون من به يقومون ما على مرتب، أحد المجد شؤون 

إسلاميبواجب، لقيامهم والفراشون؛ والموذنون والخعلباء الأئمة ه ذللفي 
اه.ا.التوفيقءر وباض العامة. بالمصالح واستغالهم عام، 

اشقبئ:حلف، الصلاة حكم — ٢ ١ 
كماحلفه، تصح ض. الحمد ١١بقوله: ذللتؤ عن الإسلام شيخ أحاب، 

هوممن بالإمامة أحق وهو الملمين، أئمة باتفاق الفحل ، حلفتمح 
فيعليه مقدما كان والدين العلم في غره من أفضل كان فإذا دونه، 

.٢٤^١^٢٠واض فحلا. الفضول، كان ؤإن الإمامة،  (٤).

(.YUU/A)اللجة فتاوى اظر: )٢( (. ٢٧٦/٨)الداتحة اللجة فتاوى انظر: )١( 
(.٣٦٦٨٣)الفتاوى مجموع انظر: )٤( (. YTU/A)اللجة فاوى انظر: )٣( 



والسيئةالخطيب كع ض أأ~آآآ~أ[ 
محت:

قق؟الم ^ ض اس صر؛اد،س م -  ٢٢
•نصه يما فآحاب المسألة، هذه عن رصا رثيد محمد الشيخ سئل 

رمحعأوائل أو صفر أواحر في الموت نزص نرص المي. إن : »ذالوا
لياو،ثلاث اض. رسول ض اشتد قد المرض إن : وقالواالأول، 
أباإن : وقالواالاثنين، يوم من الضحى اشتد حين توفي إنه ت وقالوا 

في- لام والالملأ٠ عليه - بأمرْ بالناس يملي كان الذي هو خهع بكر 
صيحةني حرج إنه : وقالوافيها، الغروج تطع ب يكن لم التي المدة 

برؤيتهم،مرورا فضحك بالماس، المح بملي بكر وأبو الاثنين يوم 
أنبكر أبو وأراد عوفي،، أنه ظنوا إذ به؛ فرحا صلاتهم في يفتنون وكادوا 
صلاته.في يمفي بأن إليه فأشار بالناس، الصلاة ليم. يناحر 

ولمصلاة، عشرة سع الناس في صلى بكر أبا إن ت بعضهم وتال 
الإذنابتداء أن ااالإحياءاا فى ورأين، الجمهة. صلاة منها إن قال أحدا أر 

كانتفإذا الأول، ربيع أول في كان بالماس بالصلاة ه بكر لأبي 
أبوأم التي فالملوات المشهور، هو كما منه عشر الثاني فى وفاته. 

فلاالمرض، بها اشتد التي الليالي ومنها متفرقة، ت، كانالناس بها بكر 
حياتهأيام من حمعة آحر بالماس صلى الأي هو كان. إذا عجب 

اير.اكريفة«أا،.
لا؟:أو الجن في الآس تقام هل .  ٢٣

الوديةاكيار مفتي ظه المخ آل إبراهيم بن محمد المخ سئل 
الجن.في الجمعة صلاة إقامة عن 

ذلك،يعل الملم، من أحدا أن يبلعنا ارلم نصه: بما فضيلته فآجاي، 
يجتمعأنه والعالم، المتورعين، العلماء مى أقوام المجون في كان أنه مع 

كانفلو الجمعة، بهم تنعقد من بصفالت، موصوفون وأكثر أربعون معهم 

(.٦٧١)A/المار سلة انظر: )١( 



١٦—^^——— ١١لص^د^ت وا الخطيب فضه في الشامل 

منالمقصود أل ت الجن في إقامتها جواز عدم ووجه لفعلوْ. جائرا ذلك 
يوجدلم ما اللي، من بمكان اختصت وليلك الشعار، إقامه الجمعة 

وغيرالعداوة وحصول المجد ضيق محن تعددها يوجس، شرعي ؤخ م
ذلكمنالأساب«را،.اير.

شيخناماحة ّقال، إبراهيم بن محمد الشيح قول وبمثل تلت،• 
بالمملكةالعلماء كار هيئة أقتت، وبه باز، بن العزيز عبد العلامة 

محمدالشخ زمن بتركيا الأستانة ني الجمعة لخطبة وصف، -  ٢٤
رصا.رشيد 

عنوانهاعثماني عالم من رسالة إليه وصلتا قد أنه ظه الشيخ ذكر 
صلاةفي يحمل ما فيها ذكر مما فكان أمته؟إ( في محمد يخلف )أهكذا 
العثمانيالحالم الرسالة صاحب، وأن )اللأمللث،(، يسمونها والتي الجمعة 

هذاقال ثم ؤيدعو. له يشكر وهو لهلانهم ّذدٌي بض بعمامته بهوي 
الجمعةفريضة لأداء المجد أم ؤإذا I الخفمج واصما العثماني العالم 

ويقول;الهلرب، يستثير بصولتا تغرد باليهتا المعلوقة المنبر حمامة سمع 
سالعلةبدوام حبيبه دين أيد اليتم، لله الحمد ش• الحمل• لم لله، الحمد 

سلالةببقاء نبيه شريعة وأبقى حان، الحميد عثل- الغازتم، عثمان آل ملوك 
عدوهمن انتقامه أحذ الذتم، فسبحان حان• الحميل- عبد الغازتم، عثمان آل 

اضإلا إله لا أن ونشهد حان، الحميد عبد الغازي عثمان آل ملوك ؛عا-الة 
آلملوك بمحاففلة عباده على والراحة الأمن منح له، شريلئ، لا وحده 
ورسولهعبده محمدا سبينا أن ونشهد حان. الحميل• عبد الغازتم، عثمان 
الغازىعثمان آل ملوك عساكر ؛إ٠لاءة عبادهعلى اف نمرة بني الذي 

حان.الحمد عجل 

؛١٣إبراهيم)مل/بن محمد الشيخ ورسائل ٠تاوءا اذءرِ• ، ١١
(.Tlo/\y)باز ابن الشح نتاوى انظر: )٢( 



والخطبة^^ليب أر  ٤٤٨١١

اض.ترسول قال قال؛ عنهما، تعالى اض رصي ماس ابن عن 
حان٠٠الحمد عبد الغازي عثمان ش فيها ورفيقي الجنة، في رفيق ض ررلكل 
عثبمانال بملوك المنتسبين حنود الحديث في مدح الذي الله رسول صدق 

العثماني.العالم بمنه الذي الخطمت، كلام انتهى حان. الحميد عبد الغازي 
ذكره؛مضى ما عالي معلما رصا رشيد مهمحمد الشيخ ئال نم 
هذهفى ارتبت وقد بك، كأني مؤنائ،أ اش أصحلث، القارئ أيها اراصحلث، 

لكأحالف لكني تماجنه، أو العلور، كانس، أوصاع من وحبتها الخهلبة 
أسكدارفي متعددة مرات، هرئت، الخطبة هذه أن به الحلم، تكلفتي ما بكل 

نهضوايفهمون الذين وبعض حشمة. بني في السوق رأس جامع في 
في- أيقا - وقرنتا الجامع، ص وحرجوا الجماعة، عن وانخزلوا حالا، 

وغيرهالإسلام شيح وسمعها ليره، بمائة واضعها وأجيز أحر، جوامع 
الأمةلحال ياسم، ونقلناْ قلناه فيما نقلوه أمعن ذْن . وسكتوا لعلماء اس 

إدارةفي أساؤوا حرة المتأ العصور في وكبراءها مادتها أن ، كيفالإسلامية 
حتىوالأستخذ.اء الاستكانة في واستدرجوها أبناثها وتربية شؤونها 

الفحفاذللث، محل وحيإ والحمية، النعرة وفقديتإ الحرية، روح منها 
.اه.الحقيقةار وحماية الحوزة بحففل المبالاة وعدم والخمول 
الخلة.أناء ينمون أولاد علي الإهام تكالم -  ٢٠

السعوديةالديار مفتي ١^١^ إبراهيم بن محمد العلامة الشيح مئل 
الخطة،عن ، فتوقفيلعبان، صعثان فجاء الجمعة، حهلبة يخطب، إمام عن 

الحاصرين،على تكلم نم يقاJعكماا، رراممه وقال؛ الأولاد، على وتكلم 
أحد،يقم فلم أحرجوهم. قوموا أولادكم، تربون تعرفون ما ررأنتم وقال؛ 

الصبيينوضرب، المنبر، عن ونزل عماه وأحد الأولى، الخلبة أكمل ثم 
.ذللأ،« حكم عن ويسأل ١ المسجال س وأحرجهما 

بمعتىأي اكمانيث، الدولة في العيا العلمة السلطة هوت هنا الإسلام بشخ المراد )١( 
لللاد.العام اJننى 

بعدها(,وْا  ٦١٦/٩)المنار مجلت انفلرت )٢( 



—أرأأ~آآإ لخطبة وا لخطيب ا فقه في الشامل 

هذا،يفعل أن للإمام ينبغي كان اما نمه يما ؛؛؛١^ الشخ نأحاب 
وتبيينالحنة والموعظة الحكمة بهنريقة فيكون يعلمهم، أن أراد ؤإذا 

تالصحيح الحديث يبلعه لم - اف وئقه - الإمام وكأن العالم، أهل كلام 
زينببنته بنت امامة حامل وهو إماما بالناس يصلي كان . النبي *أن 

وقصة. أعادها٠٠السجود من رفع ؤإذا وضعها، ركع فإذا عاتقه. على 
ومعمحروق،. هذا في العلماء وكلام سجوده. في عليه الحين ركوب، 
ؤإنمامحرم، بكلام ليس لأنه الكلام؛ هذا بمثل الخعلبة تثهلل فلا هذا، 

جنسأن ْع المهام، هذا مثل في الإمام هذا مثل من يليق لا مكروْ هو 
يخاطء_،أن له فيجوز به، بأس لا حائز يخهلكج وهو الإمام من الكلام 

،.اه.حاصهءل أو عامة مملحة فيه كان فيما يخاؤلتة أو المأمومين أحد 

المنبرعر الفجآة موت — ٢ ٦ 
الأصفهانيالفرج لأبي، أصحاتا أن ت الأدباء معجم في ياقوت ذكر 

الفرج!أبو فقال الفجأء، موُتح تذاكروا قد الأغاني® *كتاب، صاحِج 
إلافجاءة مامحت، من اعترُتج قان العالم أحوال حمح أن شيوخنا ُأ"؛مرذي 

كتاب،صاحي، المحض علي أبو قال منبر. عر، مات من أسمع لم أنّي، 
هناكمن قدم أنيلي ثيخ الفرج أبي مجلس في معنا كان إ *المشوار® 

بنمالك، بن يحيى زكريا، أبو له يقال المرج أبا ولزم العلم، لطلب 
زكرياأبو فأخبرنا ثقته؛ ؤياوكر ؤيكرمه يعنلمه الفرج أبا أرى وكنتا عائذ، 

صعدوقل البلد خيتح الأندلس من ببلدة الجامع المسجد في شاهد أته 
حتىالنبر فوق متتا خر خعلثته س يسيرا بلمر فلما ليخعلبؤ الجمعة يوم 

ؤ، بنا*ل الجمعة وصر بإ فخهلالمنبر ربي من الحال في وطلبا به، أنزل 
خهلم_احمرة أبي ن الأله عبد ترحمة في خلكان ان ذكر وقد تلتف؛ 

وكانالنبر أعلى ص متتا ومقعل جمعة يوم خهلمتج أنه المالكي غرناطة 

(.٤٤)V/إبرامم بن سو الشح ذاومح، انم: )١( 
)اض(.باب الأدباء سم انظر: )٢( 



واسْلبةالخطيب فقه في الشامل 

ونبعماتعشر سة يعد وذك بئ ومن عى لمن آية ذلك 
الشيبيالدين حمال أن هو علي مر ما غريب ومن ت آيصا ئلت 

مقبرةقبور ذكر في الأعلئ الشرف ٠٠سماه كتاب له  J^ATVسة: الموفئ 
ماأنه رراعلم ت فيها قال فائدة هذا كتابه مقدمة ني ذكر وقد باب 
ذلكاتفق كما الجماع حال في حتئ مت عليها مات وند إلا حالة من 
غيربدلك وأخرني مثائخنا، لعض أيما مصر وفى اليمن فى زماننا فى 

علمت.فيما أحد عليه يمت لم فاته المنبر إلا الثقات من واحد 
بهفأيقنت الموت شبه سنه فغشيتي حطبت I الأشعث بن جابر قال 

منأود هو يقال! بأن الوقت ذلك فى اهتمامي فكان أموت؛ أن وحفت 
منه®وجرعي بالموت غمي من أنل -؛ منبر على مات 

ماعلى طلع لم الشيبي الدين حمال أن هنا الغريب ومن ت نيتا 
الفرجأبي قول إلى ولا إليهما يثر ولم حلكان ابن ذكره وما ياقوت ذكرْ 

بالتاريخ.اهتمام وله مؤرخ الدين حمال أن مع 
العشرينليلة منه الفربخ وكان الكتاب، هاوا ش جمعه تم ما آخر هازا 

سيألف دعشوتن واثنين ارساتة عام من شعبان شهر من 
الكببجدار الججر داخل . الخصطس هجرة 

لوجههخالصا العمل هدا اطه جمل المشرفة 
.المرملين سيد هدي موافئا الكريم، 

تتمينعمنه الذي ف والحمد 
توفيقيوما الصالحات 

عاليهباق إلا 
وإا؛هتوكلت، 

جمرة(.أبي بن اش صد )ترجمة الأصان انغلر: )١( 
ب؛.الأعلن• •الشرف انظر: )٢( 



أأ~آةآأ[.والصلبة الخطيب ص ض ض

والمراجعالمصائر فهرس 

;;
المكر>دار للزييدي، الدين،ملوم إحتاء بممج التقين المائة إتحاف، ٣- 

المدر.لأبن الإجماع، - ٤ 
يان.لأبن ما0، ابن صحح بترس، الإحسان - ٥ 

احكامالجاتز،لأبنى.٦. 
للماوردي.اسانا،الأحكام ٧. 

بالقاهرة.العاصعة معلعن حزم، لأبن الأحكام، اصرل م الأحكام - ٨ 
اس.لاين القرآن، احكام ٩. 

للرار،•انميزا،احياءءلوم■١- 
عيدية.الة المرّللبعر، تيمية، ابن الأصلام شح احتيارامت، - ١١
مفلح.لابن المرعية، والمع الشرعية الأدايه -  ١٢

الملمة.المطعة للخاري، المغرد، الأدب، -  ١٢■
علان.لأبن الربانية، اكوحات، نرحه مع للروي الأذكار، - ١٤
او؛ورية،لالتووى.الأربعون -  ١٥
للزعخنري.،، LP^lاماس -  ١٦
 W - ،الثساني.الحن بن لخحملأ الأصل
١للماسس والخواتد، البيع من المساحي إصلاح -  ١٨
للثنمش.بالقرأن، القرآن ليضاح م المان امواء -  ١٩

الملمة.الكتب دار للثاطي، الأعمام، •٢- 
الميم.لأبن المؤلمين، إعلام - ٢١

الوفا،.دار عياض، لقاضي ملم، صحح في'نح المعلم إكال، .  ٢١٠
الميد.دنيق لأبن الأحكام، احادبث، الإلمام - ٢٤
الخلمية.الكب دار للثانمي، الأم، - ٢٥
هجر-دار للمرداوي، الخلان،، من الرامح معرفة م الأمان، -  ٢٦
لتجراتي.الأوائل، - ٢٧
الخلؤر.لأبن الأوط، -  ٢٨



والخطبةالخطيب فقه في الشامل 

للمام.الخلاب، المائل م الجب الامحارات . ٢٩
ارالأطك1ر،لأينبو>"أ_

شاكر.لأحمد الحديث، ملوم اختمار شمح الحثسث، اJاشث^ . ٣١
شاة.لأبي والحوادث، الدع إنكار ض  ۵٠٧١. ٣٢
باكستان.الرشيدة، ،كب نحم، لاين الدقائق، ممز ثمح الراتق الحر .  ٣٣
بيروت.العالمية، الكتب دار للكاساتي، الصتاتع، يانع -  ٣٤
رشد،لأبن المتصد، ونهاية المجتهد بداية -  ٣٥
مجر.دار كثير، لأبن والهاية، ايداية -  ٣٦
نيد.أبو لبكر القراء، بيع -  ٣٧
•تهلر الدسيا، العظيم عيد تحقيق للجويتي، الاض، أصول ني الرهان —  ٣٨
الدعوة.دار العقلاني، حجر لاين الأحكام، أدلة من المرام يلؤخ -  ٣٩

المنهاج.دار لااعمراني، الشاتم، مدمؤ ني الييان - ٤ ٠ 
اليانراكيين،شجاط.. ٤١
.تتيية لابن الخديثآ، مهمحتالم، تأؤيل -  ٤٢
للطبري.والملوك، الأمم تايخ -  ٤٣
٠للخيبا بغداد، تاؤيخ -  ٤٤
للخم.اكصرة، —  ٤٥
■للمباركفوري الأحوذي، تحفة -  ٤٦
للهيتمي.الحتاج، تحفة -  ٤٧
العاصمة.دار حليمة المقدصي، الغني لمد عليه، والخث، الدعاء م اكرمي، س  ٤٨
اورغس،واكرم،،سري.. ٤٩

نيد.أبو لبكر ، الدعاء تصحح - ٥ ٠ 
كثتر•ابن مثر - ٥١
الغوي.تفسير . ٥٢
حجر.لأبن اكهدسؤ، تقرم، -  ٥٣
اتيمية اين مكتبة البر، عجل لابن والأسانيد، المعاني من الموطأ ني لما اكمهيد .  ٥٤

ممر.

الهادى.عيد لابن اكحقيق، تنقيح -  ٥٥
حجر.لأبن اكهدسا، تهدما -  ٥٦
العلمية.الكتب دار للغوي، اكهدم،، -  ٥٧
المالكي.المحاجّح لابن الأمهات، جاع ِ  ٥٨
.اللام دار للترمدي، الجاع، -  ٥٩
لليوحلي.الصغير، الحاع -  ٦٠



;"ّآهآأا أ|واسطبة الخطيب فقه في الشامل 

رجب•لأبن والحكم، العلوم جاح -  ٦١
البر.عبد لابن رمحد، العلم سان جاع -  ٦٢
الثع_،.دار للقرطي، القرآن، لأحكأم الجاع .  ٦٣
البغدادي.للخيب، الماع، وآداب الراوي لأحلاق الجاع -  ٦٤
لب.الالدار للبيهمي، الإيمان، لشعب الجاع .  ٦٥
حاتم•أبي لابن واكعا-يل، المح -  ٦٦
القيم.لابن الأنام، خير مر سلام والامحلأ؛ م الأنهام جلاء -  ٦٧
الخاوي.الدين لعلم الأثراء، وكال، القراء جال -  ٦٨
القيم.لأبن الأزاح، يلاد إر الأرواح حائي .  ٦٩

 _U• تركباالإّلأب، المكتبة البجيرعي، يمر بن للعان الجيرم، حاشية.
ناسم•لأبن المربع، الروم، حاثية -  ٧١
الأميرين.الكبرى المْلثعة محمد، ن لأحمد الفلاح، مرام مر اكلحطاوي حاشية -  ٧٢
اكاتيّض اللي حاثية . ٧٣
للماوردي.الكبير، الحاوي . ٧٤
.للاصبهاني المحجة، بيان م الحجة -  ٧٥
العريي.الكاب دار الأصفهاني، نعيم لأبي الأوبء، حلية . ٧٦
العربي.الفكر دار نعرة، أبي لمحمد الخءلا؛ة، -  ٧٧
الدراوتتور،لوٍوءلي.. ٧٨
.قامم بن الرحمن عبد جمع التجلية، الأجوبة م المنية الدرر -  ٧٩
المرام؟بلؤخ علي باز ابن الشيخ مماحة د-روس - •٨ 
للمهقمح،•المو؛، للأم، - ٨١
الحطثة.ديوان .  ٨٢

ثابت.بن حان ديوان -  ٨٣
لالقرا»ي.اادحير؛،. ٨٤
ءا؛دين.لأبن المحتار، رد -  ٨٥
والحكم.العلوم مكية الأشعري، انمن لأبي الثغر، اعل إلى رمالة -  ٨٦
لالثاغعيؤاارالة،. ٨٧
اليي.حاتم لأبي الفضلاء، ونزمة المقلأء روصة ّ  ٨٨
الرشد.مكتبة ندامة، لأبن الا>، وجة الأ> روضة ٠  ٨٩
الرسالة.ة مرّالجونية، نيم لأبن المباد، حير عدي م المعاد زاد ّ •٩ 
المبارك.لابن النعي، . ٩١
سنعاني.اللام، بل م. ٩٢
امحيحة،لألمنى.الميالة د  ٩٣



والخطبةالخطيب فقه فى الشامل أر  ٤٠٤ ؤ

السة،لأبنى.الطلأ - ٩٤
عاصم.أبي لأبن الث، -  ٩٠
دارالراة.للخلأل،اث،- ٩٦
دادد•ام ّس -  ٩٧
ماجه.ابن نتن -  ٩٨
الدارسي.ّذن -  ٩٩

•ا_سناكارم.•
للناتئ.اص، -افن ١٠١

الرّالأن. l.yللتهقي، اص، المن - ١ ٢• 
للثشري.رانمدءات، افن - ١ ٣* 

.،النلأء ايلأم سر - ١ ٠ ٤ 
هشام.لأبن التيهمية، الير؛ —  ١٠٥

العالمة.الكتب دار للشوكاني، الجرار، اقل - ١  ٠٦
الدياق.يوسف حن تحقيق الخطابي، صاليمان لأبي ، الدياء ثان - ١  ٠٧
مالك.ابن الب محلي صل ابن -ثمح ١  ٠٨
العلب.الكتب، دار مالك،، موا ض ارزرتاتي قمح - ١  ٠٩

•المتم ابن دف ليربهادي، الث، يمح - ١ ١ ٠ 
للألكائيّ_درحادث، ١١١
العالمة.الكتب دار الإيجي، اسج>سا، ابن عختمر عر العضد شمح -  ١١٢
دارالسان.الخفي، اض أي لاين الطحاؤية، العقيدة شمح -  ١١٣

بيروت.الفكر، دار الدردير، لأحمد امير، الشمح - ١ ١ ٤ 
قدامة.الكر،لأين 0\\.ص 

1اا-شرحالكرماني.
امحام.مؤسسة عثيمين، ابن السقخ، زاد عر الممتع الشِح - ١  ١٧

المصرية.المهلبعة التروي، للإمام ملم، محيح شمح -  ١١٨
■;جب لأبن ، ؛;^■^، ١١ملل لمح - ١ ١ ٩ 

١البغيالي للخيج، الحديثه، أصحاب، شرف - ١ ٢ ٠ 
ّللجوهري اكحاح، - ١ ٢ ١ 

حبان.ابن -صحح  ١٢٢
الإسلامي.حنيا، ابن -صحح  ١٢٣
اللام.دار البخاري، إسماعيل بن محمل. الله عثل. أبي للإمام اليحاري، صحح -  ١٢٤
للألباني.ونبياداته، الصغير الجاح صحح -  ١٢٥

•للزمري ^امحد، العلم بيان جاح صحح - ١ ٢ ٦ 
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اللام.دار المسرى، الحجاج ين مسلم الحض أيي للإمام ملم، صحح .
الجوذي-لأبن الخاطر، -صيد 

■الألاني ونيادص، المغير الجاح عيف ص. 
الربجا•التراث، إحياء دار التترسا، شمح م اكرثب -ءيج 

القيم-لأبن الهجرتض، ->يذ، 
الربي•لأبن الأحوذي، -ءادءا 

•ثاس ض اف لعد المدينة، ءالم ملمح م اكينة الخواعر قد م. 
 ._ «Jالكويت،.لفية، الالمار الصابوني، مثعان لأيي الحديث، اصحاب لف ال

حاتم•أبي لأبن الخدين،، -محلل 
الجوزي.لاين انماعية، .الخلل 

لادارممي..الخلل، 
للناتب،•والليلة، اليوم -صل 
آبائي.للخفلم داود، أبي سن تمح المعود -مون 

الناس•ث• لأبن الأثر، -عيون 
تمحة•لأبن الأخاد، -مون 
دارالرملي، الدين، تص أحمد، ين لمحمد رملأن، ابن زبد تمج البيان -غاية 

ؤللمكان الألهام، غوي مغني شمح المرام -غاية 
نتسة.لاين الخدبث، ربب، غ- 

لالخهلا؛ىؤاكبيثؤ، -غرم، 

•الحيية حجر ابن -فناوى 
والخلوم.القرآن إدارة الدطوي، الخلاء لابن اياتارخانية، لفتاوى ا٠ 

باز•بن العزيز ب الشخ -فتاوى 
الملام.صد بن الخز -فتاوى 
جمعمودية، الالمربية المالكة في الملمية لالبحو>ث، الدائمة اللصة .فتاوى 

الخاصمة.دار الوؤيش، الرزاق، صد 
١رصا رسيال• محمد تاوى ف- 

الحكومةمطابع فاسم، ض محمل جمع إبراميم، بن محمد الشيح ورماتل .فتاوى 
المعودين.

المكر.دار الخئلأني، حجر لأبن اليخارى' صلح شمح اليائي -فع 
الخنلي.رحب لاض الخاري، صحيح تمح الباري .فع 
المغراوى.محمد ترسب، الر، -فع 
للثوكاتي.الضير، ملم من واليراية الرواية فتي بين الخاح الهدير -فتع 
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والخطبةالخطيب فقه فى الشامل م—؛٢ 
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حن.ين الرحمن عبد للثّخ التوحيد، كتاب شمح الجيد ع ن- 
العلمة.الكتب دار للخاوي، الحديث، ألفية شمح انمضث، -قع 
العيية.الكتب، دار الأنصاري، محمد بن لزكريا العللأب، منهج شِح الوهاب -نح 

حزم.ض و)ص رحوماء سع 
النار.دار الططاوي، علي للشخ إسلامية، -فصول 

المنار.مكتية للسيوطي، الدعام، م اليدين رفع أحادبمث، ش الوعاء -فض 
العليار.اض عبد جمع سمدي، ابن الشح ق4 ف- 
محفوظ.لعلي الخطاية، ن ف. 

القيم.لابن -الفوائد، 
الحربي.الفكر دار للمناوي، القدير، -فيض 

تيمية.ابن الإسلام لشخ والوسيلة، التوسل م جليلة اعي؛ ق- 
للفيروزآيادي.انمحيط، لقاموس ا- 

الأرقم.دار للبخاري، الميتين، -قرة 
٠للقاسس اكحديث<، -قواعد 

للمخاوي.الشفيع، الخسب، على الصلاة م البدع لقول ا- 
سلمان.لخنهور انمبين، لقول ا- 

عدي.لأبن السقاء، في -الكار 
لالمرد.-الكا.ل،

جان•لأبن المجروحين،، -كتاب 
الفكر.دار لاJهوتي، اكاع، شاف ك- 
الرسالة.مزسسة الهيثمي، الدين لزر اليرار، روائي عن الأمتار شما ك- 
للعجلوني.الخفا، شف، ك- 

ازلكي.الحس لأبي القموا؛ي، زد م ابن لرسالأ الريام الخالب .كناية 
الغدادى.للخيب الرواية، ملم م لكفاية ا. 

الفكر.دار مفلور، لأبن العرب، -لسان 
الإصلأس.المكتب مفلح، لابن لميع، ا- 
١رخص لل؛وط، لخسا. 

■بمصر النار مهلبة رصا، رشيد لحمد المنار، .محالة 

للهبمي،•المسبمم،، ندائي م الحرين -.جع 
•الفكر دار للهيئس، الغواني، ومنح الزواتد -مجح 

الجل.ية.والسائل الرمائل جمهمع م٠ 
المديص.موس لأيي والحدما، الغران غرسي م المغ—ث، لمجمؤع ا. 



لف^لماتوا لق^ددا ا ققه في يشا.ل ا
:II 1ا ٤٥٧:

العريي.التراث إحياء دار للتووي، المهذب، شمح الخجمؤع - ١ 
الملكمجمع تاسم، بن الرحمن ب جمع محمية، ابن الإصلأم شخ فتاوى مجمؤع - ١ 

.الشريف المصحف لطياعة فهد 
صعدي.ابن لخؤكات الكاملة المجموعة - ١ 
لأراُهحّ*>ي•دالدام، الرائي بض الفاصل المحدث - ١ 
عطتة•لأبن الوجم، المحرر - ١ 
الرشد.مكية حزم، لأبن الحر، -١ 
للجومري.الصحاح، مختار - ١ 
للطحاوى.الياء، اختلاف مختصر - ١ 
للمدري.داود، أم ض مختصر -١ 
للغنان.النة، مننهاج مختصر -١ 

العالمية.الكتب دار مالك، للإمام لملونة، ا- 
داود•لأبي -المراسل، 

حاتم-أبي -الرا-ءل،لأبن 
القاري.لعالي المابح، مشكا، ثمج المفاتح -مرقاة 

الأحمدى،الإله عبد جمع المقيئة، قي احمد الإمام من المرئية والرسائل لمائل ا- 

لا!كرئني.الماطك، م لاف٠ ا- 
للحاكم.الصحيحين، صر لمستدرك ا- 

•الموصلي بمر أبي -سند 
الدولية؟الأفكار س حجل، بن أحمد الأمام تد -م 
الحميدى؟تد -م 

الدارم.-مسد 
الثافم.ستد م- 

للديلمي.الفردوس، -مسني• 
تيمية.لأل لمودة، ا- 

المحمى.الفضل لأيي الأنار، صحاح مر الأنوار -مشارق 
ليوصيرى•ماجه، ابن زر.ائد م الزجاجة -بح 

للفثدمي•الممحر، -الممجاح 
-ُمنفاينام،شية•

الرزاق.صد -مصف 
حجر.لابن اكانية، الس،انيد برواتد لمالية ا -

لالأحءلابي.المن، -معالم 
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لخطبةوا لخطيب ا فقه فى مل لشا ا أن 
جإا=======^^==ت======ض=

للطراتي.الأرط، لمعجم ا- 
صري.لرائد المثع، عجم ع- 
الحموي.لياتوت الليان، عجم م- 
الماق.الأوقاف، وزارة ^١^١^، الكسر، لممجم ا- 
المالكي.العدائي الوعاب عبد ذلق\ض لمعونة، ا. 
عجر•دارّ ندامة، لأبن الخرم، مخممم قمح لمغم ا- 
للاهمهاني.الهرض، غرم، م لمقرئات ا. 
ئاوا0ة.لابن لمقنع، ا- 

للخرامملي.الأحلاق، -مكارم 
الفوران.صالح د. الفقهي، لملخص ا- 
•خضر دار للنتوحي، المقغ، ثمح م لممتع ا- 
الرمحالة.مومحة للمقبلي، الرحار، البحر جوامحر من المختار ؛ي لمنار ا- 

_ادض،لأينالخاروديم
•ليهوني المقرئات، شمح م الشامات الشفا -مع 

بدمنق.الفكر دار طعة الغزالي، حامد لأيي الأصول، تملقات من لمخول ا- 
ّللنووى ١^،^^، نهلج م- 
٠ترحلبة مؤسسة تيمية، لابن التيؤية، المنة ته١ج م- 
القلم.دار للثيرازي، لهدب،، ا- 

،.iUUللإئم .الولأ،
المار.دار الشضلي، الأمين لمحمد العود، مرام الورود،،ر ثر ن- 
للجزري.العشر، القراءات م لشر ا- 
١للزيلعي الراية، صي، ن- 
•بتردُت، الغكر، دار المعتلي، ■مد بن لحمل. الزين، هاية ن- 
الرملي،حمزة بن أحمد بن محمد الدين لشمس الخهاج، قمح إلى المحظج هاية ن- 

الخلي.مصعلفى مطعة 
الأتير.لأبن والأثر، الحايث، غريبج م ل،اية ا- 
اكراُث،.إحياء دار لاشوكاتي، الأحبار، متقى شرح الآوطار يل ن- 
اسلاوىّصلي للشخ الجد، اق حم- 
للمرغيتاني١لهداية، ا- 

القاهرة.الملام، دار الغزالي، _اب، 
مهودي.للالونا، ئء و- 





والخطبةالخطيب فقه فى الشامل —أم ٦١

اكشحةالوصؤع 

١٠٧الجمعة فى الخطيب باس ل0 
١٠٩للخطب البياض أو السواد ليس 0
١١٣. .........................المام؟ حكم في الخف كان إذا الجمعة تعقد هل 0
١١٥الخطيب ليحول التوقيت 0
١١٩لحوله؟ وقت قبل المسجد إلى الخطيب بمحضر هل 0
١٢١وغيره للخطيب القبلية نة ال0

١٢٦للختليب المسجد تحية حكم ٥
١٢٧الجمعة يوم المصلين رقاب الإمام تخطي ٥
١٢٩الخمعة في المنبر اتخاذ 0
١٣٢المسجد؟ في النبر موصع يكون أين 0
وموصعالأذان، وقبل الناس على يسلم أن بعد المنبر على الخْليب جلوس حكم ٠

١٣٣عله وقوفه 
١٣٥. ...................نزوله؟ عند وكدا النير صعوده عند الخطيب يقدم الرجلين أى ٠
١٣٧النبر الخهليب صعود كتفية 0
أوألبإه عز بمئ ؤتايقتإ أقن ^إن I آية المنبر صعوده عند الخطيب قراءة حكم 0

فقديخطب والإمام أنصت الجمعة يوم تلت وإدا الجى حدقث 
٣٨لخوتء 

٤٠للعصا الخطيب اتخاذ 0
٤٥العصا؟ الخطب يمك اليدين بأي يائية؛ 
٤٦.. ...................٠يفعل؟ فماذا عصا أو قوس الخطيب •ع يكن لم إذا فانية؛ 

٤٦الصوت؟ لكبر الخطيب اتخاذ حكم ٠
٤٩الخلبة في الحدث س الطهارة 0
٥٠المأمومين على الخطيب ملام 0
٥٥المؤذن حلف النبر على وهو الخطيب ترديد 0
٥٨. ................وشمالا يمينا التفاته وعدم الآمومين، على بوجهه الخطيب إقبال ٥
٦١القبلة واستقل المأمومين الخهليب استدبر إذا 0
٦٣فيها والترنم الخلة تلحين حكم ه
٦٦العربية لغير ترجمتها أو العربية بغير الخهلية 0

٧١إليها؟ احتيج إذا الترجمة تكون متى 
٧٢الخوعظة مفهوم 0
٧٤الخلية قي الحال لممتضى الخليب مراعاة ه







٢٢٠٦١لق^فت وا الخطيب قمم فى الشامل 
===خ=^=====ت==^=د=^=^^=]إلأؤ]ا 

الصمحةالموضؤع 

٣٥٩علما( ولا حوالما )اللهم المطر؛ عن الخطيب يقول ض 0 
أويازكركم(، اش )اذكروا بقوله؛ أو باللام أو بالاستغفار حطبته الخفب اختتام 0

٣٦٢إلخ ٠( ٠ والإحان. بالعدل يأمر اطه )إن بقوله■ 
٣٦٥المنير من الخطيب تزول وقت 0
٣٦٦الخطية؟ يتول لم من الصلاة يتور أن يجوز هل 0
٣٦٩الجمعة صلاة قي القراءة 0
٣٧٢الجمعة قي للتوارل القتوت 0
٣٧٤للمهلر والعصر الجمعة ين الجمع 0
٣٨٠. ...........الجمعة صلاة يعد غيره أو بالوعفل الناس على غثرْ أو الخْليب تحدث 0
٣٨٢. ........................تصلى؟ وأين عددها وكم وغيرْ، للخهلسب العيية الستة 0
٣٨٦عيد يوم الجمعة يوم وافق إذا ٠
٣٨٧. ................الجمعة بعد ركعتين ليصلي حجرته أو يته الإمام دخول استحباب 0
٣٨٨العيد يوم المنبر اتخاذ 0

٣٩٠الخيدينوسهما تبل الإمام طل 
٣٩٣الخيدين خطبتي في 0اصير 

٣٩٥يعدها؟ أو الصلاة قبل هي هل الحييين خهلية 0
٣٩٩خطيتان؟ للعيد هل 0
٤٠٠. .....................المنبر؟ يصعد أن بعد العيدين صلاة في الخهليب يجلس هل 0
٤٠٢يعدها؟ أو الصلاة تبل الاستقاء خهلية هل 0
٤٠٨ثتتان؟ أو واحدة الاستسقاء خهلية هل 0
٤١٠الاستسقاء في لرداته الخطيب تحويل حكم 0
٤١١الاستسقاء فى لردائه الخطيب تحويل كيفية 0
٤١٣الاستسقاء؟ ش رداءه الخطيب يحول متى 0
٤١٥الاستسقاء في للدعاء اليدين رتع كيفية 0
٤١٧الاستسقاء خطبة موصؤع حول نظر وجهة 0
٤٢٠خطبة؟ والكسوف للخسوف هل 0
٤٢٢وكسوف حمحة أو وكسوف عيد جبع ا إذا ٥
٤٢٦الخهلب في البيع من أو مكروه إنه ت قيل ما بعض ٥
٤٣٥منوعة فوائد ٥

٤٣٥المنبر؟ صعد إذا يؤذن أن للخهليب يحق هل 
٤٣٥الغير من الخطب اقتياس حكم 






