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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 يقذيــــــــــــــــــــــــــــــح

اٟتمد هلل الذم أسبغ علينا نعمو، حيث ىدانا لإلسالـ، ككفقنا لتعلم أحكاـ دينو 
الذم أكملو على أكمل التماـ، كأشهد أف ال إلو إال اهلل الواحد األحد الفرد السالـ، 

كرسولو سيد كلد آدـ كأفضل األناـ، صلى اهلل عليو كسلم، كأشهد أف نبينا ٤تمدان عبده 
 كزاده رفعة كإنعاـ. أما بعد:

فخطبة اٞتمعة ال غٌت للمسلمُت عن تعلم أحكامها، كلقد تكلم العلماء عن 
 ٔتا فيو الكفاية. شركط، كأركاف، كسنن خطبة اٞتمعة

رأيت أف أتطرؽ إىل ما جدَّ بدراسة  طبة اٞتمعةكنظران لتجدد بعض ا١تسائل ُب خ
فقهية، كإف كانت تلك ا١تسائل قد تكلم عنها العلماء ا١تعاصركف بالفتول، كلكن ال 
أعرؼ أف أحدان أفردىا بدارسة فقهية تأصيلية؛ لذلك ذكرهتا ٖتت عنواف" ا١تسائل 

 اٞتمعة". الفقهية ا١تعاصرة ا١تتعلقة ٓتطبة
أسأؿ اهلل بأٝتائو اٟتسٌت كصفاتو العال أف يبارؾ ُب ىذا اٞتهد ا١تتواضع، كأف 
يعفو عن تقصَتم، فما ُب ىذا البحث ا١تبسَّط من خَت فهو من توفيقو سبحانو، كما 

 فيو من خطأ فهو مٍت. كاٟتمد هلل رب العا١تُت.
 ب اختيارهاسثأأهمية المىضىع و

 :ا الموضوع فيما يليتلخصت دوافع االختيار لهذ
 طبة اٞتمعةأمهية ا١توضوع، كعظيم الفائدة العلمية ا١تًتتبة على ْتثو؛ لتعلقو ٓت-ُ

 ا.ال غٌت للناس عنه يتال
، سالميةإثراء للمكتبة اإل فقهية ا١تعاصرة ُب خطبة اٞتمعةف ْتث األحكاـ الأ-ِ

م كقت؛ ألخذ الفائدة، أك الوقوؼ على اٟتكم الشرعي كمن ٍب ديكن الرجوع إليها ُب أ
 .ماسألة ١ت

يػيعىد ىذا ا١توضوع من ا١تواضيع اٞتديدة، فال يوجد ْتث فقهي ػػ حسب  -ّ
 علمي ػػػ انفرد ٔتناقشة ا١تسائل ا١تعاصرة ا١تتعلقة ٓتطبة اٞتمعة.
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 الدراسات الساتقة

غَت ا١تعاصرة قد قتلت ْتثان ُب كتب ا١تتقدمُت  أحكاـ خطبة اٞتمعة-ُ
 كا١تتأخرين، كما من كتاب فقهي ُب أم مذىب من ا١تذاىب إال كقد تناكؿ ذلك.

ىناؾ فتاكل مفرَّقة من فتاكل اللجنة الدائمة لإلفتاء ُب ا١تملكة العربية -ِ
ب السعودية، ككذلك من فتاكل األزىر ُب دكلة مصر، كفتاكل لبعض ا١تشايخ كطال

العلم، ٖتدَّثت عن ا١تسائل ا١تعاصرة ا١تتعلقة ٓتطبة اٞتمعة كبياف اٟتكم الشرعي، 
 كليست دراسة فقهية مقارنة.

 خطة الثحث

 ، كخا٘تة، كفهارس.ُتفصلتتكوف خطة البحث من مقدمة، ك 
، مقدمة البحث: تشمل أمهية ا١توضوع كأسباب اختياره، كالدراسات السابقة

 و.، كمنهجكخطة البحث
 :مباحثمسائل قبل ا٠تطبة، كفيو ٜتسة  الفصل األول:

 .األكؿ: أمهية خطبة اٞتمعة ا١تبحث
 الثاين: آداب ا٠تطيب. ا١تبحث
 :مطلبافالثالث: ا٠تطب اٞتاىزة، كفيو  ا١تبحث

 األكؿ: أخذ خطبة الغَت. بلطا١ت
 .الثاين: بيع خطبة اٞتمعة ا١تطلب
 الرابع: التوسع ُب تعدد اٞتمع. ا١تبحث
 ا٠تامس: توحيد خطب اٞتمعة. ا١تبحث

 :مباحثمسائل أثناء ا٠تطبة، كفيو ستة  الفصل الثاني:
 األكؿ: االكتفاء با٠تطبة ا١تسجلة. ا١تبحث
 .ُب خطبة اٞتمعة الثاين: استخداـ التكنولوجيا ا١تبحث
 الثالث: ا٠تطبة بغَت العربية. ا١تبحث
 الرابع: ترٚتة ا٠تطبة إىل غَت العربية. ا١تبحث
 :مطالبا٠تامس: ا٠تطبة ُب غَت ا١تسجد، كفيو ثالثة  ا١تبحث
 األكؿ: ا٠تطبة ُب ا١تطارات. ا١تطلب
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 الثاين: ا٠تطبة ُب السجوف. ا١تطلب
 النػُّزىه الربيَّة. الثالث: ا٠تطبة ُب ا١تطلب
 السادس: ٖتديد كقت زمٍت للخطبة. ا١تبحث

 الخاتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: وفيها أىم النتائج التي توصلت إليها من خالل البحث.
 فهارس: سبعةالفهارس: وتشتمل على 

 ػػ فهرس اآليات القرآنية مرتبة حسب كركدىا ُب ا١تصحف الشريف.ُ
 حاديث النبوية مرتبة حسب اٟتركؼ ا٢تجائية.ػػ فهرس األِ
 ػػ فهرس اآلثار.ّ
 ػػ فهرس األعالـ.ْ
 ػػ فهرس الكلمات الغريبة.ٓ
 ػػ ثبت ا١تراجع.ٔ
 ػػ فهرس ا١توضوعات.ٕ

 منهج الثحث 

 يتضح منهج البحث فيما يلي:
 ٚتع ا١تادة العلمية من مصادرىا كتصنيفها حسب خطة البحث.-ُ
ْتثها قبل بياف حكمها إذا ظهر يل عدـ كضوحها  تصوير ا١تسألة ا١تراد-ِ

 للقارئ؛ ليتضح ا١تقصود من دراستها.
إذا كانت ا١تسألة متفقان عليها، أذكر حكمها، كدليلو، مع توثيق االتفاؽ من  -ّ

 مظانو ا١تعتربة.
إذا كانت ا١تسألة ٥تتلفان فيها، فإين أدرسها دراسة فقهية مقارنة ببياف أقواؿ  -ْ

ا، كأدلتهم، كمناقشة ما يرد على أقوا٢تم، مع بياف القوؿ الراجح، كسبب العلماء فيه
 ترجيحو.
عزك اآليات القرآنية بذكر اسم السورة، كرقم اآلية، مع كتابتها بالرسم -ػٓ
 العثماين.
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ٗتريج األحاديث النبوية، فإف كاف اٟتديث ُب الصحيحُت، أك ُب أحدمها  -ٔ
انو من كتب اٟتديث األخرل، كأبُت ظن ماكتفيت بذلك، كإف مل يكن، فأخرجو م

 درجتو معتمدان على الكتب اليت تعٌت بذلك.
 ٗتريج اآلثار من مظاهنا. -ٕ
 األلفاظ الغريبة.بعض شرح  -ٖ
 الوارد ذكرىم ُب البحث. صحابةالًتٚتة باختصار لل  -ٗ

 ألتـز بعالمات الًتقيم، كضبط ما حيتاج إىل ضبط. -َُ
ها باختصار ٣تمل ما تضمنتو الرسالة، مع إبراز أىم خا٘تة للبحث، أذكر في -ُُ

 النتائج.
 كضع الفهارس الفنية الالزمة، كما ىو مدكف ُب ا٠تطة سابقان.-ُِ

 



 

 األول انفصم
 يطائم قثم اخلطثح 

 :مباحثوفيو خمسة 
 األول: أىمية خطبة الجمعة. المبحث
 الثاني: آداب الخطيب. المبحث
 الثالث: الخطب الجاىزة.  المبحث
 عدد الجمع.الرابع: التوسع في ت المبحث
 الخامس: توحيد خطب الجمعة. المبحث
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 األول املثحث
 (1)أهًيح خطثح اجلًعح

، ا دكف غَتىماهلل ا١تسلمُت هبشعَتة من شعائر اإلسالـ خصَّ  خطبة اٞتمعة
ٱ ٻ ٻ ٻ )  كألمهية ىذه ا٠تطبة أمر اهلل بالسعي إليها، كما ُب قولو تعاىل:

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 

(ٹ 
تى لٍ إذا قػي "قاؿ:   اهلل أف رسوؿ  (ّ)أبو ىريرة ، ك٦تا يؤكد ذلك ما ركاه(ِ)

، ككل ذلك يدؿ على (ْ)"لصاحبك يـو اٞتمعة أنصٍت كاإلماـ خيطب فقد لغوت
أمهيتها؛ كألف اهلل ػػ تعاىل ػػ شرع الشرائع، كأكجب الواجبات، فكاف من رٛتتو بعباده 
ا١تؤمنُت أف فرض عليهم صالة اٞتمعة؛ ليستمعوا الذكر، فيتعلموا أحكاـ دينهم؛ 

 وهبم كقوالبهم؛ كلتكوف ا٠تطبة سببان ُب تزكية نفوسهم.كلتجتمع قل

                                                           

، رسوؿ اهلل  اسم ١تا يشتمل على ٖتميد اهلل كالثناء عليو، كالصالة على: ىي خطبة اٞتمعة( ُ)
ما ييلقى من الكالـ ا١تتوايل الواعظ باللغة . كقيل: كالدعاء للمسلمُت، كالوعظ كالتذكَت ٢تم

على عدد يتحقق ، مع القدرة قيامان  جهران  بعد دخوؿ كقتها بنيةو ، ك العربية قبيل صالة اٞتمعة
 هبم ا١تقصود.

 .  َِص  خطبة اٞتمعة كأحكامها الفقهية، ك ِِٔ/ُينظر: بدائع الصنائع 
 . ٗ( سورة اٞتمعة، اآلية: ِ)
كٍت بأيب ىريرة، أسلم   -على الصحيح-ىو الصحايب اٞتليل عبد الرٛتن بن صخر الدكسي (ّ)

 ّْٕٓمالزمة تامة، ككاف من أكثر الصحابة حفظان كركاية، ركل  ق، كلـز النيب  ٕسنة 
 ق.  ٗٓق، كقيل:  ٖٓق، كقيل:  ٕٓثان، توىل إمرة ا١تدينة، ٍب البحرين. توُب سنة حدي

 .  ُّٔ/ْ، كاإلصابة ُب ٘تييز الصحابة ّّٔ/ٔينظر: أسد الغابة 
، كمسلم ُب ّْٗرقم ُّ/ِباب اإلنصات يـو اٞتمعة كاإلماـ خيطب  ُبأخرجو البخارم  (ْ)

 . ُٖٓرقم  ّٖٓ/ِباب اإلنصات يـو اٞتمعة ُب ا٠تطبة 
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 انثاني املثحث
 آداب اخلطية

ىناؾ آدب ٠تطيب اٞتمعة، منها ما يتعلَّق بظاىره، كمنها ما يتعلَّق ببطانو، 
 كسوؼ أتطرؽ إىل أمهها، كليس إىل الكل، كمن ذلك:

ا١تنرب كُب قلبو على ا٠تطيب أف يتَّصف باإلخالص هلل ػػ عز كجل ػػ فال يرقى  -ُ
 .(ُ)"ع اهلل بو، كمن راءل راءل اهلل بوع ٝتَّ من ٝتَّ : "غَت اهلل. قاؿ النيب 

على ا٠تطيب أف يلبس لباس التقول ذلك لو خَت، فا٠تطيب الصادؽ تػيٍفتىح لو -ِ
ڱ ڱ ) : -تبارؾ كتعاىل-قلوب السامعُت، كالكاذب ٦تقوت ٦تحوؽ الربكو. قاؿ اهلل 

(ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 
(ِ). 

على ا٠تطيب أف يكوف ذا أىلية قبل تىصىديره، كىذا حيدث بطوؿ مكثو عند  -3
العلماء، فتصدر أحداث األسناف، أك من بضاعتو مزجاة يضر باألمة أكثر من أف 

 .(ّ)ينفعها
ان بأحواؿ ٣تتمعة، مطًَّلعان على كاقعو، ذا حكمة، على ا٠تطيب أف يكوف عا١ت -ْ

، ال تثَته العواطف، كال تستفزه اٟتوادث، بل ا١تيزاف عنده ما كاف موافقان ٢تدم النيب 
فيزف األمور ٔتيزاف الشريعة، مراعيان ا١تصاحل كا١تفاسد، متجنبان الوقوع ُب ا١تفسدة ما 

 استطاع إىل لك سبيالن.

                                                           

، كمسلم ُب باب من أشرؾ ُب ْٗٗٔرقم  َُْ/ٖأخرجو البخارم ُب باب الرياء كالسمعة ( ُ)
 . ِٖٔٗرقم  ِِٖٗ/ْعملو غَت اهلل 

 . ّػػ  ِ( سورة الصف، اآلية: ِ)
ُب ا١ترحلة  انتشر ُب ىذا الزمن تصدر أحداث األسناف للخطابة حىت إف بعضهم مل يزؿ( ّ)

معركفان بتاريخ علمي، ٦تا ترتَّب عليو ضعف ا٠تطابة، كعدـ  اٞتامعية، أك دكف ذلك، كليس
تأثَتىا التأثَت ا١تطلوب، كاألمل ُب اهلل ٍب ُب كزارة الشؤكف اإلسالمية كاألكقاؼ كالدعوة 
كاإلرشاد بعدـ ٘تكُت مثل ىؤالء، خاصة مع كجود العلماء، كطالب العلم، كا١تشايخ، نصحان 

 لألمة، كأداءن لألمانة. 
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ٍت ٓتطبتو؛ لتكوف مؤثرة ُب ا١تستمعُت، نائيان بنفسو عن  على ا٠تطيب أف يعت-ٓ
 كلمات التجريح، أك عبارات التخصيص، كيكفيو أف يقوؿ: ما باؿ أقوـا يفعلوف كذا ككذا.

على ا٠تطيب أف ال ييسىٌيس ا٠تطبة، كال جيعلها معاٞتة ألموره ا٠تاصة، بل ىو  -ٔ
ستمعيم، كموعظة تتأثر هبا قلوب مؤ٘تن، ينبغي أف جيعل ا٠تطبة رسالة نافعة ٞتميع ا١ت

 ا١تنصتُت.
 على ا٠تطيب أف خيفف التخفيف غَت الػميًخل، كال يطيل إطالة الػميًمل. -ٕ
 على ا٠تطيب أف يعتٍت بأصوؿ الدِّين، كما يتعلق بعبادة الناس كأخالقهم.-ٖ
على ا٠تطيب أف يتجنب سرد القصص دكف أخذ الفائدة منها، كعليو أف  -ٗ

الناس، حيث إف البعض جيعل خطبيت اٞتمعة ُب سرد قصة صاحيب، أك  يربطها بواقع
تابعي، كلكن دكف أف ييعرِّج على الفوائد من القصة، كليحرص على تنزيلها على الواقع 
بطريقة رائعة ليس فيها جرح للمشاعر، كال ٗتصيص أشخاص بأعياهنم، كبياف سبب 

 تقدـ األكلُت، كتأخر اآلًخرين.
ف يرتقي بنفسو ُب سيلَّم التعلم ْتضوره عند أىل العلم، على ا٠تطيب أ -َُ

كْتضوره خطب إخوانو ا٠تطباء ا١تتميزين؛ ليقف على مواطن القصور عنده، كالوصوؿ 
 إىل األفضل.
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 انثانث املثحث
 اخلطة اجلاهسج 

 :مطلبافكفيو 
 أخذ خطثة الغيز: األول المطلة

الناس يـو اٞتمعة، كىذا  انتشر ُب ىذا الزمن أخذ خيطىب الغَت كإلقاؤىا على
 .(ُ)داخل ٖتت اٟتق ا١تعنوم، الذم أٚتع العلماء على عدـ جواز االعتداء عليو

فإف كاف مؤلِّف ا٠تطبة قد أذف بوضعها ُب مواقع، أك منتديات إلكًتكنية، سواء  
كانت كتابة، أك تسجيالن صوتيان، فهذه قرينة على إذنو للمستفيد بأخذ الفائدة 

، كلكن ال جيوز آلخذىا أخذان كليان أف ينسبها لنفسو، أك السكوت عن باالقتباس منها
كىو ما ، العلم إىل صاحبو ةضركرة نسب على العلماء يؤكدكف نسبتها لصاحبها؛ ألف
 . (ِ)كذب  ؛ كألف عدـ نسبتها نوعيسمى باألمانة العلمية

وعليو، فإن الخطب الموجودة في الكتب، أو الشبكة العنكبوتية، ال بأس 
ن االقتباس منها دون نسبتها إلى أصحابها إذا كان االقتباس يسيرًا، أو فيو نوع م

 تَصرُّف.
أما نسخها أو طبعها كاملة، فيجوز إذا نسبها لصاحبها. وأما إذا منع 

 واهلل تعالى أعلم.. (ّ)صاحبها من ذلك منعاً باتاً، فال يجوز الخطبة بها إال بإذنو

                                                           

، ُٕٗ/ّ، كمنح اٞتليل ُٗٔ/ْ، كا١تدكنة ٕٓ/ّ، كبدائع الصنائع ِْٕ/ّ: ٖتفة الفقهاء ينظر (ُ)
، ٖٔٔ/ُ، كشرح منتهى اإلرادات َِٗ، كا٢تداية ص ّْْ/ٓ، كركضة الطالبُت ُّْ/ٕكاٟتاكم 

 . ّٕ، كحق ا١تؤلف ص ُٓٔ/ِ، كفقو النوازؿ َْٗ/ٖكالوسيط للسنهورم 
 . ّٕ، كحق ا١تؤلف ص ُٓٔ/ِو النوازؿ ، كفقَْٗ/ٖينظر: الوسيط للسنهورم ( ِ)
ال مانع من تسجيل  مانصُّو: " ُْٖٖٓفتول رقم  ُٕٖ/ُّجاء ُب فتاكل اللجنة الدائمة ( ّ)

األشرطة النافعة كبيعها، كتصوير الكتب كبيعها؛ ١تا ُب ذلك من اإلعانة على نشر العلم إال 
 ". إذا كاف أصحاهبا دينعوف من ذلك، فال بد من إذهنم
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 تيع خطثة الجمعة: الثاني المطلة

ىذه ا١تسألة داخلة ٖتت مسألة بيع اٟتقوؽ ا١تعنوية اليت اختلف فيها الفقهاء 
 ا١تعاصركف على قولُت:

، كاللجنة ا١تعاصرين: جيوز بيع اٟتقوؽ ا١تعنوية، كبو قاؿ كثَت من القول األول
 .(ُ)الزحيليالشيخ لزرقاء، ك مصطفى ا الشيخالدائمة لإلفتاء با١تملكة العربية السعودية، ك 

 .(ِ)أٛتد اٟتجي الكردم : ال جيوز بيع اٟتقوؽ ا١تعنوية، ك٦تن قاؿ بوالقول الثاني
 األدلـــــــــــــــــــــــــــــــة:

 :(3)استدل أصحاب القول األول بما يلي
د عى تػي التأليف، كاإلبتكارات ا١تباحة من ا١تنافع ذات القيمة، كىي بذلك أف  ــ 1

افعية، كاٟتنابلة، فيجوز بيعها، كبقية ا١تنافع كالش، الن عند ٚتهور الفقهاء من ا١تالكيةما
 .ا١تباحة ذات القيمة

، كالعرؼ يػيٍعمل بو أف العرؼ جرل على اعتبار حق ا١تؤلف ُب تأليفو كإبداعو-2
 .ما مل يرد ُب الشرع ما دينع من ذلك، كمل يثبت ُب الشرع ما دينع من بيع اٟتق ا١تعنوم

ا١تؤلف رٔتا ٖتمَّل من النفقة على إبداعو العلمي الشيئ الكثَت؛ فلو منع  أف -ّ
من بيعو ألدَّل ذلك إىل تقهقر أىل اإلبداع؛ بسبب قلة اليد، كىذا مناُب ١تقاصد 

 الشريعة من التحفيز على نفع الناس، كتبليغ شرع اهلل.
إف تعمدَّه، فلو أجرة صاحب اٟتق ا١تعنوم كالتأليف مثالن عليو كزر خطئو  أف -ْ

"، كىذا ىو العدؿ.  الصواب؛ للقاعدة"الغنم بالغـر
 :(4)واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي

                                                           

 ، العدد ا٠تامس٣تلة ٣تمع الفقو اإلسالمي، ك ُٖٖ/ُّفتاكل اللجنة الدائمة ينظر: ( ُ)
 . ُّ/ٕ، كالفقو اإلسالمي كأدلتو ِِٕٔ/ّ

 . ِِٕٔ/ّ ، العدد ا٠تامس٣تلة ٣تمع الفقو اإلسالميينظر:  (ِ)
، ك٣تلة ٣تمع الفقو ُٖٖ/ُّكفتاكل اللجنة الدائمة ، ِٕٔ/ٖالوسيط للسنهورم ينظر:  (ّ)

 . ِِٕٔ/ّ، العدد ا٠تامس مياإلسال
 . ِِٕٔ/ّالعدد ا٠تامس ك٣تلة ٣تمع الفقو اإلسالمي، ، ِٕٔ/ٖالوسيط للسنهورم ينظر:  (ْ)
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بيع اٟتق ا١تعنوم رٔتا ترتب عليو مفسدة، كما لو كتم العلم ألجل بيعو، أف -ُ
من سئل عن علمو ٍب كتمو أٞتم يـو القيامة "كتماف العلم منهي عنو، كما ُب حديث: ك 

بعض  دُب ىذا الوعيد عن، كمنع أخذ العلم كطبعو إال ٔتقابل يدخل (ُ)"جاـو من ناربل
 العلماء.
بو، فطبع الكتب العلمية كبيعها زاد من  ملَّ سى : بأف ذلك غَت مي يجاب عن ىذاو 

إقباؿ الناس على شرائها، كحصل بو عدؿ بُت صاحب اٟتق كا١تشًتم، كالواقع يشهد 
لعلمية ذات القيمة العالية أحيانان، كنفوذ بعضها من السوؽ بإثراء ا١تكتبات من الكتب ا

 من كثرة الطلب عليها.
 األجر ا١تايل عليها.ال جيوز ، فد قربةن كطاعةعى أف العلم يػي  -ِ
ىذا غَت مسلَّم بو، بل تراجع بعض القائلُت بو عندما رأكا  أفب: يجاب عن ىذاو 

، كاإلمامة،  لى فعل الطاعاتجرة عأفتوا ّتواز أخذ األ تعطل مصاحل األمة، حيث
 كتعليم القرآف.، كاألذاف

: الذي يترجح في نظري ــ والعلم عند اهلل ــ ىو القول األول الذي يرى الراجح
جواز بيع الحق المعنوي، كالتأليف، واإلبتكار، ونحوىما؛ لقوة أدلتو؛ ولما في ذلك 

لمستجدات، مع من مصلحة نشر العلم، وتحفيز العقول على اإلبتكار ومواكبة ا
تذكير الناس بأىمية اإلخالص، ولتكن أجرة التأليف تابعة وليست أصالً، وقد أفتت 

 .(2)اللجنة الدائمة لإلفتاء في المملكة العربية السعودية بجواز ذلك

وعليو، فإنو يجوز بيع خطب الجمعة، وعلى المشتري لها عند إلقائها نصَّاً 
عنى، أو اقتبس منها شيئاً يسيراً ال يلزمو ذلك. أن ينسبها لصاحبها، وإن ألقاىا بالم

 واهلل تعالى أعلم.

                                                           

، كأبو داكد ُب باب  ِْٔرقم  ٕٗ/ُأخرجو ابن ماجو ُب باب من سئل عن علم فكتمو  (ُ)
 ِْٗٔرقم  ِٗ/ٓ، كالًتمذم ُب باب ما جاء ُب كتماف العلم َّٔٔكراىية منع العلم رقم 

 . َُِرقم  ّٖ/ُكحسَّنو. كصححو األلباين ُب صحيح الًتغيب كالًتىيب 
 . ُْٖٖٓفتول رقم ، ُٖٖ/ُّفتاكل اللجنة الدائمة ينظر:  (ِ)
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 انراتع املثحث
ع

َ
ً

ُ
 انرىضع يف ذعذد اجل

ىذه ا١تسألة داخلة ٖتت حكم إقامة أكثر من ٚتعة كاحدة ُب البلد الواحد اليت 
 اختلف الفقهاء فيها على قولُت:

إال من حاجة، كبو قالت  دينع إقامة أكثر من ٚتعة ُب البلد الواحدالقول األول: 
 .(ُ)ا١تذاىب األربعة

جيوز إقامة أكثر من ٚتعة ُب البلد الواحد مطلقان، كبو قاؿ عطاء، القول الثاني: 
، كالشوكاين  .(ِ)كداكد، كابن حـز

 األدلـــــــــــــــــــــــــــــــة:
 استدل أصحاب القول األول بما يلي:

ُب مسجد كاحد، ككذلك ا٠تلفاء بعده، ك لو ع إال مِّ مل يكن جييى  أف النيب  -ُ
 لوا ا١تساجد.طِّ عى جاز مل يػي 
ف االقتصار على كاحدة أدعى لتحقيق ا١تقصود من إظهار شعار االجتماع، أ -ِ

كىو اجتماع ، القوؿ بتعدد اٞتمعة يؤدم لفوات ا١تقصود األعظم، ك كاجتماع الكلمة
 .ا١تسلمُت كائتالفهم

 ما يلي:واستدل أصحاب القول الثاني ب
لصحابتو، ألف تأخَت  لو كاف منع التعدد شرطان لصحة اٞتمعة لبينو النيب  -ُ

 .البياف عن كقت اٟتاجة ال جيوز
 أف ُب ذلك دفعان للحرج ا١تتوقع من عدـ إقامتها. -ِ

                                                           

، َُٔ/ُبداية اجملتهد ، ك ٖٗ/ُ، كاالختيار لتعليل ا١تختار ِٗٓ/ُبدائع الصنائع (  ينظر: ُ)
، ككشاؼ القناع ُُٖ/ِ كا١تغٍت، ٖٔٓ/ْ، كاجملموع ْْٕ/ِكاٟتاكم ، ِِٖ/ِالذخَتة ك 
ِ/ّٗ . 

 . ِٖٔ/ّ، كنيل األكطار ُُٖ/ِا١تغٍت (  ينظر: ِ)
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: الذي يترجح في نظري ىو القول األول الذي يرى عدم جواز تعدد الراجح
 قدر بقدرىا.الجمعة إال عند الحاجة، والحاجة ت

وعليو، فإنو ال يجوز التوسع في إقامة أكثر من جمعة إال عند الحاجة لذلك 
حاجة ماسَّة، وليس كما ىو موجود ومشاىد في واقعنا المعاصر حتى وجد في 
الحي الواحد ما يزيد عن خمس جمع، وقد ترتب على ذلك من المافسد الدينية، 

 ذلك: واالجتماعية، والمالية الشيء الكثير، ومن
، كعجزىا عن اإلتياف بأقل ا١تطلوب؛ كذلك بسبب ضعف خطبة اٞتمعةأواًل: 

ضعف ا٠تطباء من حيث اٞتملة؛ لكثرة اٞتيمىع، ٦تا جيعل كزرارة الشؤكف اإلسالمية 
كاألكقاؼ كالدعوة كاإلرشاد ٦تثلة ُب فركعها تزجُّ بعدد كبَت من ا٠تطباء أحداث 

سناف، كثَت منهم غَت مؤىل شرعيان، كال أكادميان؛ لتغطي عجز ا٠تطباء مقارنة مع  األ
 كثرة ا١تساجد اليت تقاـ فيو اٞتيمىع.

تػىفىرُّؽ ٚتاعة ا١تسلمُت، كتربيتهم على الكسل، كالزىد ُب األجر، حىت كجد ثانياً: 
معة ُب بعض اٞتمع ما يقل عن نصف ا١تسجد فارغان، ككجد من يتأخر عن صالة اٞت

حىت ٝتاع األذاف الثاين لقرب ا١تسجد من بيتو، كأصبحت صالة اٞتمعة تشبو إىل حد  
 كبَت صالة اٞتماعة ُب الصلوات ا٠تمس.

كمن الناحية ا١تالية ترتب على ا١تبالغة ُب تعدد اٞتمع إىدار األمواؿ، ثالثاً: 
ية أك ستة، فا١ترتبات أك ا١تكافآت اليت يأخذىا خطييب ٚتعة ليست كاليت يأخذىا ٙتا

 كتوضيح ذلك:
بعد تجهيز - لو أقيمت في كل حي من األحياء خطبة جمعة واحدة فقط

ثم اختير خطيبان متمكنان، لنفع اهلل بهما، ولما كلَّف  -المسجد ليتسع لعددىم
األوقاف أكثر من أربعة أالف أو نحوىا، بينما المشاىد اآلن أن المتوسط من 

ب فيها ثمانية خطباء يكلِّفون األوقاف ما يزيد األحياء فيو أربع جمع، ربما يخط
 عن ثالثة أضعاف الحالة األولى.

وإذا تصورت الحالة في جميع محافظات البالد، فعندىا يعلم المنصف قدر 
 المشكلة، وكثرة األموال المهدرة.
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فحبذا لو أعادت الوزارة النظر في ىذه المسألة، وكوَّنت لجنة علمية رقابية؛ 
من عدد الُجَمع قدر المستطاع، ويمكن توسعة بعض المساجد  لغرض التقليل

لتتسع إلى أكبر عدد من المصلين، ولو كان عن طريق رفع دور ثاني وثالث. واهلل 
 تعالى أعلم.
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 اخلايص املثحث
 ذىحيذ خطة اجلًعح

ليس ا١تعٍت ىنا تعميم ا٠تطبة عن حدث ما عند كجود ا١توجب لذلك، كإمنا 
من جهة معيَّنة بصيغة كبأسلوب كاحد ال خيرج عنو ا٠تطيب كلو ا١تقصود جعلها ٗترج 

ْترؼ كاحد، كىذه الصورة عند استقراء كالـ ا١تعاصرين حوؿ ىذه ا١تسألة ظهر يل 
 اختالفهم فيها على قولُت:

، كإليو ذىب أغلب العلماء : ال جيوز توحيد خطبة اٞتمعةالقول األول
ين، كىو ا١تعموؿ بو ُب كافة كزارات الشؤكف اإلسالمية كاألكقاؼ ُب الدكؿ ا١تعاصر 

 .(ُ)اإلسالمية
، كإليو ذىب بعض ا١تسؤكلُت ُب : ال بأس من توحيد خطبة اٞتمعةالقول الثاني

ة دكلة اإلمارات العربيكزارات األكقاؼ ُب ست دكؿ عربية منها: مصر، كاألردف، ك 
 .(ِ)، ككذلك ناصره بعض الكتَّابا١تتحدة

 األدلـــــــــــــــــــــــــــــــة:
 استدل أصحاب القول األول بما يلي:

أف ىذا الصنيع مل يػيٍعمل بو من قبل على مدار تاريخ ا١تسلمُت، كىو أقرب  -ُ
 إىل اٟتدث كاالبتداع؛ لتعلقو بشعَتة من شعائر الدِّين.

العلماء، كا٠تطباء الفصحاء، كاستبدا٢تم، ٔتن يلقي كلو  أنو يؤدم إىل إقصاء-ِ
 بدكف علم، كيكفي ىذا مفسدة.

 أنو يؤدم إىل قتل ا١توىبة، كمنهجة ا٠تطبة، كثبيط العزائم.-ّ
 أنو جيعل الناس، كا١تدف، كالقرل، متساكيُت ُب ا٠تطاب، كىذا خالؼ الواقع.-ْ

 واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

                                                           

 .www. alarabiya، ك=www. hawamer. com/vb/showthread. php?tَُُٕٕٖٗ(  ينظر: ُ)

net ، ـ. ََُِسبتمر َّق ػػ ُُّْ/َُ/ُِ، ا٠تميس ِّّٗكصحيفة عكاظ، العدد 
  ا١تصادر السابقة.ينظر:  (ِ)
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نع من ٕتاكز بعض ا٠تطباء، أك االستطراد ا١تفاجئ على ا٠تطيب أف ذلك دي-ُ
 الذم رٔتا يدفعو إىل ا٠توض ُب أمور تضر ٔتصاحل األمة.

بأنو ديكن تالُب مثل ذلك ْتسن اختيار ا٠تطيب، الذم جيمع : ويجاب عن ىذا
 بُت العلم كاٟتكمة.

ة ١تناسبات الدينيامراعاة ك رصد حاجات الناس، ذلك يساعد على  أف-ِ
كفق معايَت كثَتة أمهها توجيو ا١تستمعُت إىل حسن  كالعا١تي، كالدنيوية بشقيها احمللي

 التعايش مع بعضهم البعض، كمع من خيالطوهنم من غَت ا١تسلمُت.
: بأف ىذا حيدث دكف اٟتاجة إىل توحيد ا٠تطبة، كا٠تطباء قدديان ويجاب عن ىذا

زؿ باألمة من مصائب كنكبات، كما كحديثان يراعوف أحواؿ الناس كمشاكلهم، كما ين
يستجد على اجملتمعات من تغَتات كمناسبات، كا٠تطيب ا١توفق ال يغفل عن ذلك، 
كالتعايش ا١تزعـو ُب نظرىم، منضبط بتعاليم الكتاب كالسنة، كىذا أمر بديهي بالنسبة 

 ٠تطيب اٞتمعة ا١تتمكن.
م جواز : الذي يترجح في نظري ىو القول األول الذي يرى عدالراجح

؛ وذلك لقوة ما ذكروه؛ وألن ذلك يفضي إلى توحيد أحوال توحيد خطبة الجمعة
الناس ومخاطبتهم بأسلوب موحَّد يستوي فيو الغني والفقير، والصحيح والسقيم، 

 . واهلل تعالى أعلم.(ُ)والبر والفاجر، وىذا ال يقبلو شرع وال عقل

                                                           

 ـ، ُب لقاءَُِٔفرباير  ٕق، ُّْٔربيع اآلخر  ُٖ، ُب( جاء ُب صحيفة تواصل اإللكًتكنيةُ)
توفيق السديرم ما الدكتور: ككيل كزارة الشؤكف اإلسالمية لشؤكف ا١تساجد كاإلرشاد، مع 

كال من الناحية االجتماعية،  غَت كارد، ال من الناحية الشرعية، نصُّو: " توحيد خطبة اٞتمعة
فما يتناسب مع قرية قد ال يتناسب مع مدينة، كما يتناسب مع حي قد ال يتناسب مع آخر، 
كنفس اٟتاؿ ما قد يتناسب مع ٤تافظة ُب الشماؿ، قد ال يتناسب مع ٤تافظة ُب اٞتنوب، 

ؿ لإلبداع، لكن قد كالوزارة تثق ُب خطبائها، كتًتؾ ٢تم حرية اختيار ا١توضوع، كتعطيهم اجملا
من الضركرة التحدث عنو، كنصح الناس فيو ىنا يتم توجيو ا٠تطباء  يستجد أمر كترل الوزارة

ُب كافة أ٨تاء ا١تملكة ُب ىذا ا٠تصوص، كتًتؾ لكل خطيب حرية مناقشة ا١توضوع بالطريقة 
 قي". لى اليت يستطيع فيها إيصاؿ األفكار ا١تناسبة كا٢تدؼ إىل ا١تتػى 

 



 

  انفصم انثاني
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 لاألو املثحث
 االكرفاء تاخلطثح املطجهح

رٔتا يلجأ بعض اٟتاضرين إلٝتاع ا١تأمومُت خطبة مسجَّلة ُب جوالو، أك ُب جهاز آخر 
 عند تأخر خطيب اٞتمعة، كقد أثار البعض مثل ىذه ا١تسألة، فرأيت إدراجها للفائدة.

كحسب اطالعي مل أقف على من أجازىا من أىل العلم الشرعي، كأىل الفتول 
ن، فكل من كقفت على كالمو أكجب مباشرة ا٠تطبة من قبل أحد اٟتاضرين، ا١تعتربي

ٓتطبة مسجلة، كمن فعل ذلك مل تصح منو،  كأنو ال جيوز استبداؿ خطبة اٞتمعة
ككجب عليهم إعادهتا إف كانوا داخل ا١تسجد، كإال كجب عليهم أف يصلوا اٞتمعة ظهران 

 كمن أدلتهم على ذلك ما يلي:أربع ركعات، 
قياسان على الصالة، فالصالة خلف ا١تذياع، كالتلفاز، ك٨تومها ليست -ُ

 .(ُ)من ىذه األجهزة ال يعتد بو صحيحة، كذلك استماع خطبة اٞتمعة
يشًتط ُب صحة ا٠تطبة أف يكوف ا٠تطيب داخل ا١تسجد الذم بعض العلماء ف أ -ِ

 .ِ()خارج ا١تسجدخطبتو من ا٠تطيب يذيع أف  ال يصح اـ فيو اٞتمعة، فمن باب أكىلتق
من شريط  ىل يكفى استماع خطبة اٞتمعة كجاء ُب فتاكل األزىر ما نصُّو: "

 مسجل إذا مل يتوافر ا٠تطيب الكفء؟.
أك ، أك من اإلذاعة، من شريط مسجل ال جيوز االكتفاء بسماع خطبة اٞتمعة: اٞتواب

التليفزيوف ٍب تقاـ الصالة، بل البد من خطيب يؤدل ا٠تطبة، كإذا تعذر من جييدىا أك من ال 
 فإف ا٠تطبة عند بعض األئمة ٖتصل ٔتجرد صيغة فيها ذكر هلل حىت بقراءة، خيطئ َب القرآف

(ٱ ٻ ٻ ٻ)
اتقوا اهلل لعلكم : كبعضهم اكتفى بعبارة فيها ترغيب كترىيب، مثل، (ّ)

 .(ْ)"تفلحوف، كابتعدكا عن ا١تعاصى حىت ال يعاقبكم اهلل
                                                           

 . َّٕ/ُ، كفتاكل ابن عثيمُت ُِْكَّ/ٖفتاكل اللجنة الدائمة ينظر: ( ُ)
٣تلة ، ك ٗٔ/ِإعانة الطالبُت ك ، َِٖ/ُحاشية كنز الراغبُت ك ، ِّٕ/ُينظر: الشرح الصغَت ( ِ)

 . َْٖص ، ْاألزىر، العدد 
 . ُ( سورة اإلخالص، اآلية: ّ)
 . ِٕٖٗ ، رقم الفتولُُٔ/ٗموقع األزىر، فتاكل دار اإلفتاء ا١تصرية ( ْ)
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 انثاني املثحث
 يف خطثح اجلًعح (1)اضرخذاو انركنىنىجيا

 :(ِ)صركف ُب ىذه ا١تسألة على قولُتاختلف ا١تعا
عبد الرؤكؼ ، ك٦تن قاؿ بو: ال جيوز استخدامها ُب خطبة اٞتمعةالقول األول: 

الدكتور ٤تمد األٛتدم أبو النور كزير األكقاؼ ، ك فقو ا١تقارف ّتامعة األزىرالأستاذ 
 .ا١تصرم األسبق

الدكتور ٤تمد ، ك٦تن قاؿ بو: مها ُب خطبة اٞتمعةجيوز استخداالقول الثاني: 
ا١تختار ا١تهدم عضو ٣تمع البحوث اإلسالمية، كالدكتور عبد اهلل ٝتك رئيس قسم 
األدياف بكلية الدعوة جامعة األزىر، كالدكتور ٤تمد فؤاد الربازم رئيس الرابطة اإلسالمية 

 .ُب الدمنارؾ
 ــــــــــــــــــــــــــــة:األدلـــ

 استدل أصحاب القول األول بما يلي:
أف استخدامها يشغل عن اإلنصات للخطيب، كرٔتا كافق متابعة تلك الشاشات -ُ

 كما يعرض فيها ضجيج بعض اٟتاضرين كتفاعلهم الذم رٔتا أخرجهم إىل اللغو.
اب كضوابط شرعية، تعرضها تلك التقنيات للنسياف، ٢تا آد أف خطبة اٞتمعة-ِ

 كالضياع مع تعاقب األجياؿ.

                                                           

ىي كلمة يونانٌية ُب األصل، كىي تتكٌوف من مقطعُت، ا١تقطع األٌكؿ: لغة:  التكنولوجيا( ُ)
Techno  ة، أك مهارة، أك فن، أما الثاين: فى رٍ حً : كيعٍتLogy   أك دراسة، علم: يعٍتك . 

 . ىو استعماؿ الكمبيوتر كاألجهزة اٟتديثةكاصطالحان: 
، كموقػػػع كمنتػػػديات الدكتور/عبػػػد الوىػػػاب ِٔٗ/ُينظػػػر: معجػػػم اللغػػػة العربيػػػة ا١تعاصػػػرة 

 جودة. 
ثػػل الكمبيػػوتر، كشاشػػات م قلػػت: كالتكنولوجيػػا الػػيت ديكػػن أف تسػػخدـ ُب خطبػػة اٞتمعػػة

 ىا. كغَت ، مثل: باكر بوينت، أك فالش فيهايعرض اليت العرض الكبَتة 
 . htmlَّْٗwww. feqhweb. com/vb/t .ينظر:  ( ِ)
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أف استخداـ مثل تلك األجهزة كالتقنيات فيو من اإلسراؼ ما ال خيفى مع  -ّ
قلة الفائدة، كلو كضعت قيم تلك التقنيات ُب إصالح ا١تسجد، أك توسعتو لكاف أعظم 

 أجران.
 ي:واستدل أصحاب القول الثاني بما يل

أف تلك التقنيات اٞتديدة ال تتعارض مع ٝتاحة الشريعة، كأخذىا بكل ما  -ُ
 ىو نافع مفيد.

أنو ال يوجد دليل شرعي دينع من استخدامها، فاألصل اإلباحة حىت يأٌب ما -ِ
 دينع منها.
ٛتل معو العصا ُب ا٠تطبة، كقػىلىب الرداء ُب ا٠تطبة، كتلك ُب  أف الرسوؿ -ّ

 ُب ىذا الزمن. زمنهم، كىذه كسائل
الذي يترجح في نظري ىو القول األول الذي يرى المنع من : الراجح

ىذا يفضي إلى ؛ لقوة ما ذكروه؛ وألن في خطبة الجمعة استخدام التكنولوجيا
مع مرور األيام، وربما جرَّ إلى مفاسد، ومحاذير تزداد  ضياع ىيبة خطبة الجمعة

شيئًا فشيئًا مع األجيال، وألن ذلك يضعف من مكانة المسجد في قلوب 
المسلمين حيث يغلب عليو طابع التسلية بداًل من السكينة، والوقار، وألن الشرع 

ليست في غيرىا، حتى حرَّم األمر  ، وضبطها بضوابطشدد في خطبة الجمعة
بالمعروف والنهي عن المنكر أثناءىا، وجعل رفع اليدين بالدعاء أثناء خطبة 

. واهلل (1)غير مشروع إال إذا استسقى اإلمام، فمن باب أولى غير ذلك الجمعة
 تعالى أعلم.

                                                           

ما حكم رفع اليدين للمأمومُت للتأمُت ما نصو: " ِْٗ/َّجاء ُب ٣تموع فتاكل ابن باز  (ُ)
ج: ال يشرع رفع ، ، كما حكم رفع الصوت بقوؿ آمُت؟ على دعاء اإلماـ ُب خطبة اٞتمعة

ه ءكال خلفا، مل يفعل ذلك ال لإلماـ كال للمأمومُت؛ ألف الرسوؿ  اليدين ُب خطبة اٞتمعة
 ". شرع ن، لكن لو استسقى ُب خطبة اٞتمعةيالراشد
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 انثانث املثحث
 اخلطثح تغري انعرتيح

ناء القرآف، اختلفت ا١تذاىب األربعة ُب اشًتاط ا٠تطبة باللغة العربية على باستث
 ثالثة أقواؿ:

بأم لغة، كال يشًتط أف تكوف باللغة العربية،  : تصح خطبة اٞتمعةالقول األول
 .(ُ) كإليو ذىب اٟتنفية، كىو كجو عند الشافعية

باللغة العربية، كإليو ذىب ا١تالكية،  كوف خطبة اٞتمعة: يشًتط أف تالقول الثاني
 .(ِ)كىو ا١تذىب عند اٟتنابلة

باللغة العربية إال عند العجز عن  : يشًتط أف تكوف خطبة اٞتمعةالقول الثالث
 .(ّ)لةذلك، كىو مذىب الشافعية، كقاؿ بو بعض اٟتناب

 األدلـــــــــــــــــــــــــــــــة:
 استدل أصحاب القول األول بما يلي:

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ) قول اهلل ــ تعالى ــ: -1

(ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 
(ْ). 

وا بلغات ٥تتلفة؛ ليقيموا اٟتجة على أف الرسل أرسل: وجو الداللة من اآلية
أقوامهم، كذلك لو أف خيطب اٞتمعة بأم لغة؛ ألف ا١تقصود ىو إقامة اٟتجة على 

 اٟتاضرين.

                                                           

، كأسٌت ا١تطالب ِِٓ/ْ، كاجملموع َُُ/ُ، كتبُت اٟتقائق ِِٔ/ُينظر: بدائع الصنائع ( ُ)
ُ/ُٔٔ . 

، كحاشية الصاكم على الشرح ُِٖينظر: ا٠تالصة الفقهية على مذىب السادة ا١تالكية ص ( ِ)
 . ّْ/ِ، ككشاؼ القناع ُُّ/ِالفركع ك ، ّْٕ/ِالصغَت 

 . ّْ/ِ، ككشاؼ القناع ُُّ/ِالفركع ك ، ُٔٔ/ُ، كأسٌت ا١تطالب ِِٓ/ْينظر: اجملموع ( ّ)

 . ْ( سورة إبراىيم، اآلية: ْ)
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أف ىذا يستقيم على حسب اٞتنس ا١تخاطىب، : ويجاب عن وجو الداللة ىذا
، كمن ىنا ال يستقيم أف ييقاؿ ّتواز  فكل قـو خياطبوف بلغتهم، كليس على العمـو

بأم لغة، كإمنا خييٍطىب ُب كل قـو بلغتهم؛ لتقـو عليهم اٟتجة، كتتضح  طبة اٞتمعةخ
 .٢تم شعائر الدين، كتصلهم ا١توعظة، كىذا ىو ا١تقصود األٝتى من خطبة اٞتمعة

 غة.ل لصل بكحي ذاىو الوعظ، كىمن ا٠تطبة أف ا١تقصود -2
: بأف ىذا ال يستقيم، فكيف يتعظ قـو بشيئ ال يفهمونو؟ ٍب عن ويجاب عن ىذا

 اللغة العربيةىي اليت جاءت هبا السنة، فاألصل أف تكوف ا٠تطبة هبا إال عند العجز، أك اٟتاجة.
 واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

 .(ُ): "صلوا كما رأيتموين أصلي"قوؿ النيب -ُ
 كاف خيطب باللغة العربية.  : أف النيب من الحديث وجو الداللة

٣تتمع  : أف اجملتمع الذم كاف خيطب فيو النيب ويجاب عن وجو الداللة ىذا
 عريب، فال حاجةللخطبة بغَتىا.

، ّتامع أف كالن قياسان على القرآف ال يقرأ بغَت العربية، كذلك خطبة اٞتمعة-ِ
 توقيفي. منهما

قياسان على تكبَتة اإلحراـ، فال تصح بغَت اللفظ ا١تعهود، كذلك ا٠تطبة ال  -ّ
 تصح بغَت اللغة العربية.
بأنو قياس مع الفارؽ؛ حيث ا١تقصود من ا٠تطبة ىو ا١توعظة، : ويجاب عن ىذا

 كىذا ليس ُب تكبَتة اإلحراـ.
 واستدل أصحاب القول الثالث بما يلي:

 مع القدرة على ذلك. باشًتاط اللغة العربية ُب خطبة اٞتمعةبأدلة القائلُت  -ُ
(ہ ہ ہ ھ ) قوؿ اهلل ػػ تعاىل ػػ -ِ

(ِ). 

                                                           

، كمسلم ِٖٔرقم  ُِٖ/ُو البخارم ُب باب من قاؿ: ليؤذف ُب السفر مؤذف كاحد أخرج (ُ)
 . ْٕٔرقم  ْٓٔ/ُُب باب من أحق باإلمامة 

 . ُٔ( سورة التغابن، اآلية: ِ)
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: أف العاجز عن ا٠تطبة باللغة العربية غاية ما يستطيع أف يةوجو الداللة من اآل
و اليت ال يكلَّف بغَتىا، كتكليفو ٔتا ال طاقة لو بو ٥تالفة ١تدار خيطب بلغتو، كىذه قدرت
 التكليف، كىو اإلمكاف.

باللغة  : الذي يترجح في نظري ىو اشتراط أن تكون خطبة الجمعةالراجح
العربية إال عند العجز عن ذلك، أو عند الحاجة ــ جمعًا بين القولين: الثاني 

لثالث ــ كأن يخطب القادر على اللغة العربية في أناس ال يفهمونها بلغتهم؛ ألن وا
المقصود من الخطبة يتحقق بذلك، وأما إذا غلب ظنو أن أغلب المستمعين 
يفهمون اللغة العربية، فليس لو أن يخطب بغيرىا، ويمكنو بعد الخطبة أن يترجمها 

 واهلل تعالى أعلم. إلى لغة غير الفاىمين لها، ويأتي بيان ذلك.
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 انراتع املثحث
 ذرمجح اخلطثح إىل غري انعرتيح

بناءن على ما ًب ترجيحو من جواز ا٠تطبة بغَت اللغة العربية عند العجز، أك 
إىل غَت اللغة العربية عند اٟتاجة إىل ذلك من  اٟتاجة، فإنو جيوز ترٚتة خطبة اٞتمعة

نو نوع من أنواع التبليغ، كإقامة اٟتجة، كألنو إذا مل يفعل ذلك فسيبقى باب أكىل؛ أل
عدد كبَت من ا١تسلمُت على جهلهم؛ كىذا ٥تالف ١تقصود الشريعة من تفقيو الناس؛ 
كألف عدـ ترٚتة ا٠تطبة جيعل كثَتان من ا١تسلمُت يعزفوف عنها، كيتأخركف ُب بيوهتم ْتجة 

كر األياـ، كتقلب األعواـ إىل ىجر اٞتيمىع، كضياع عدـ فهم ا٠تطبة؛ ٦تا يؤدم مع مر 
ىيبتها بُت ا١تسلمُت ا١تتحدثُت بغَت العربية، كىذه مفسدة عظيمة، تدرأ بًتٚتة ا٠تطبة 

 . كاهلل تعاىل أعلم.(ُ)٢تم اتقاء الوقوع فيها

                                                           

 ك٦تن أفىت بذلك اللجنة الدائمة لإلفتاء ُب ا١تملكة العربية السعودية.  (ُ)
 .  ُْٓٗرقم  ِّٓ/ٖينظر: فتاكل اللجنة الدائمة 
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 اخلايص املثحث
 اخلطثح يف غري املطجذ 

 :مطالبوفيو ثالثة 
 اتالخطثة في المطار: األول المطلة

حيُت كقت صالة اٞتمعة، كعدد كبَت من موظفي ا١تطار، أك من ينتظر رحلة 
ا١تغادرة، أك من يستقبل بعض القادمُت، متواجدكف ُب ا١تطار مع عدـ كجود مسجد 
قريب، أك كجود مشقة ُب الذىاب إىل مسجد خارج ا١تطار، أك يًتتب على الذىاب 

زا فيها مراعاة ألحواؿ الناس ُب ا١تطار، أـ فوات الرحلة، فهل ٢تم أف يصلوىا ٚتعة، كجييىوِّ 
ال جيوز، كعليهم أف يصلوىا ظهران؟. ىذه ا١تسألة داخلة ٖتت مسألة اشًتاط اٞتمعة ُب 

 ا١تسجد اليت اختلفت فيها ا١تذاىب األربعة على قولُت:
: ال يشًتط إلقامة اٞتمعة كجود ا١تسجد، كإليو ذىب اٟتنفية، القول األول

 .(ُ)نابلةكالشافعية، كاٟت
: يشًتط ا١تسجد إلقامة اٞتمعة، فال تقاـ ُب غَته، كإليو ذىب القول الثاني

 .(ِ)ا١تالكية
 األدلـــــــــــــــــــــــــــــــة:

 استدل أصحاب القول األول بما يلي:
 أنو مل يثبت دليل على شرط إقامتها ُب ا١تسجد. -ُ
، فأديا رجل من أميت طهوران كجعلت يل األرض مسجدان ك ...: " قول النبي -ِ

 .(ّ). . . "أدركتو الصالة فليصل

                                                           

، كشاؼ القناع ُُٕ/ِ، كا١تغٍت ُِٗ/ُ، كتبيُت اٟتقائق ُِٔ/ُينظر: بدائع الصنائع ( ُ)
ِ/ّٕ . 

 . ٕٓ/ِ، كشرح ا٠ترشي ُٗٓ/ِ( ينظر: التاج كاإلكليل ِ)
، كمسلم ُب كتاب ا١تساجد كمواضع ّّٓرقم  ْٕ/ُ( أخرجو البخارم ُب كتاب التيمم ّ)

 . ُِٓرقم  َّٕ/ُالصالة 
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: أنو عاـ ُب ٚتيع الصلوات، ما مل يدؿ على ٗتصيص وجو الداللة من الحديث
 اٞتمعة، كال دليل، فيبقى العاـ على عمومو ُب جواز إقامتها ُب غَت ا١تسجد.

 .(ِ)"ٚتىًِّعوا حيث كنتم: " (ُ)قوؿ عمر -ّ
 قياسان على صالة العيد اليت تقاـ خارج ا١تسجد، ّتامع أف كالن منهما عيد. -ْ

 واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:
 أنو صلى اٞتمعة ُب غَت ا١تسجد. مل يثبت عن النيب -ُ

 :من وجهين ويجاب عن ىذا
  : أف عدـ الفعل ال يدؿ على ا١تنع، فهناؾ أشياء كثَتة مل يفعلها النيب ولاأل

 رٛتة باأليمَّة، أك خشية أف تفرض عليهم، أك غَت ذلك.
اٞتمعة ُب ا١تسجد فعل، كقولو: "جعلت يل األرض  : أف صالة النيب الثاني

 مسجدان. . "، خطاب تشريع لألمة مقدَّـ على الفعل احملتمل.
 الناس جرل على أف صالة اٞتمعة تكوف ُب ا١تسجد. أف عرؼ -ِ

: أف العرؼ ال يعترب ىنا؛ ١تخالفتو اٟتديث: "كجعلت يل ويجاب عن ىذا
 األرض مسجدان".

: الذي يترجح في نظري ىو القول األول الذي ال يشترط المسجد الراجح
إلقامة الجمعة؛ وذلك لقوة ما ذكروه؛ وألن القول باشتراط المسجد إلقامة 
الجمعة ربما أدَّى إلى تعطيل الجمعة في بعض البلدان؛ لعدم وجود المسجد، أو 

 .(3)لوجود إصالح لبناء مسجد موجود
                                                           

بن نفيل بن عبد العزل بن رباح بن عبد اهلل بن  ليل عمر بن ا٠تطابىو الصحايب اٞت(  ُ)
.  عدم. أسلم سنة ست من النبوة، كقيل: سنة ٜتس، شهد ا١تشاىد كلها مع رسوؿ اهلل

 عز -شديد البكاء كا٠توؼ من اهللك ، ثاين ا٠تلفاء الراشدين، كاف شديد االىتماـ برعيتو 
 ق.  ِّتوُب سنة  -كجل

 .  َِ/ُ، كالعرب ُب خرب من غرب ُُُ/ُنظر: صفة الصفوة ي
رقم  َْْ/ُأخرجو ابن أيب شيبة ُب مصنفو ُب باب من كاف يرل اٞتمعة ُب القرل كغَتىا  (ِ)

 . ٔٔ/ّ. كصححو األلباين ُب اإلركاء َٖٔٓ
 ُِٔ/ٖية السعودية حيث جاء ُب ك٦تن أفىت بذلك: اللجنة الدائمة لإلفتاء ُب ا١تملكة العرب ( ّ)

، كال نعلم لو إنشاء ٚتعتُت ُب مسجد كاحد غَت جائزة شرعان  ما نصُّو: " ِّٗٔفتول  رقم 
= 

 



 . د. عبد هللا بن محمد الجرفالي ا ودراسة  المسائل الفقهية المعاصرة المتعلقة بخطبة الجمعة جمع  
28 

وعليو، فإنو يجب إقامة الجمعة في المطارات؛ ولو في غير المسجد، 
فيجب إقامتها في المصلَّى، أو في الصالة بداًل من صالة الظهر، وإذا كان عند 

غرق صالة الجمعة من الوقت أكثر من وقت صالة الظهر أربعاً، اإلمام فقو لن تست
حيث يكفيو ــ في دقائق معدودة ــ أن يُذَكِّر الناس بكلمات يسيرة، ثم يصلي بهم 
ركعتين، وال يلزم وجود خطيب خاص، فلو قام شخص من المسلمين، ووعظ 

مراعاة الناس، فهو المطلوب، ونؤكد على مسألة التخفيف خاصة في المطارات، 
 .(ُ)ألحوال الناس

ثم ىناك تنبيو مهم، وىو أن المطار إذا كان منفصاًل عن البنيان، فالمغادرون 
شرعوا في السفر، فلهم أن يصلوىا جمعة، وال مانع من جمع صالة العصر معها؛ 
لعدم الدليل على المنع، واألفضل أن يدخلوا مع اإلمام بنية الظهر قصراً، ويجمعوا 

 أرادوا. معها العصر إن

                                                           

= 

ُب دين اهلل، كاألصل أف تقاـ ٚتعة كاحدة ُب البلد الواحد، كال تتعدد اٞتمع إال لعذر  أصالن 
ؿ الذم تقاـ فيو عن شرعي؛ كبعد مسافة على بعض من ٕتب عليهم، أك يضيق ا١تسجد األك 

قاـ تفعند ذلك ، إلقامة ٚتعة ثانية استيعاب ٚتيع ا١تصلُت، أك ٨تو ذلك ٦تا يصلح مسوغان 
فعلى اإلخوة السائلُت أف ، ٚتعة أخرل ُب مكاف يتحقق بإقامتها فيو الغرض من تعددىا

 فكإعادة صالة اٞتمعة فيو كيقيمو ، آخر كسط من يأتوف للمسجد ا١تطلوب يلتمسوا مكانان 
كا١تيادين العامة اليت ، ككاٟتدائق، كا١تساكن ا٠تاصة  فيو ٚتعة أخرل، حىت كلو مل يكن مسجدان 

 . "تسمح اٞتهات ا١تسؤكلة عنها بإقامة اٞتمعة فيها

فلم يشًتط ٢تا إذف ، ألهنا من فرائض األعيافكال يلـز أخذ اإلذف من كيل األمر بإقامتها؛ ( ُ)
كىذا الذم عليو اٞتمهور، خالفان أليب . ت سائر الصلواتكألهنا صالة أشبه؛ اإلماـ كالظهر

 حنيفة، كركاية عند اٟتنابلة بوجوب إذف اإلماـ. 
، ككشػػػػاؼ ُُٕ/ِ، كا١تغػػػػٍت ُِٗ/ُ، كتبيػػػػُت اٟتقػػػػائق ُِٔ/ُينظػػػػر: بػػػػدائع الصػػػػنائع 

 .  ّٕ/ِالقناع 
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وأما إذا كان المطار متصاًل بالبنيان، فيجب عليهم أن يدخلوا مع اإلمام بنية 
الجمعة؛ ألنهم لم يشرعوا في السفر، فهم مقيمون، ويجوز أن يتولى الخطبة 

 والصالة أحد المسافرين.
كما ينبو على أن ما ذُِكر من وجوب إقامة الجمعة في المطارات إذا لم يمنع 

ذلك، فإذا منع ولي األمر من إقامتها في غير المسجد، فيتبع في ولي األمر من 
ذلك، وال ُيخاَلف؛ ألن المسألة خالفية بين العلماء، واختيار ولي األمر ىنا يرفع 
الخالف فيُتََّبع اتقاًء للوقوع في الخالف؛ حيث إن الخالف شر، كما في أثر 

لكنو لم يخالفو،  عود لما أتم الصالة في ِمنى، فأنكر عليو ابن مس عثمان 
 . واهلل تعالى أعلم.(ُ)بل صلى خلفو

 :الخطثة في السجىن: الثاني مطلةال

ُب غَت ا١تسجد، فالذم يظهر يل  بناءن على ما ًب ترجيحو ُب مسألة خطبة اٞتمعة
من إقامتها ُب  كجوب إقامة اٞتيمىع ُب السجوف، بل إف إقامتها ُب السجوف أيسر بكثَت

ا١تطارات؛ كألف السجناء أحوج إىل ا١توعظة من غَتىم، كديكن أف يستفاد من بعض 
السجناء ُب ىذا األمر، حيث إف بعضهم حيفظ كثَتان من القرآف كالسنة، كرٔتا حفظ 
القرآف كامالن كىو ُب السجن، كبعض السجناء قضيتو تتعلق بالديوف مع كونو على خلق 

 الدين، لكنو لضيق اٟتاؿ مل يستطع سداد بعض الدَّين، فمثل ىذا عظيم، كاستقامة ُب
 ٦تكن أف يستفاد منو.

كديكن تالُب بعض اإلشكاالت ا١تتوقعة بإقامة خطبة ٚتعة ُب كل عنرب لوحده؛ 
ٕتنبان لبعض األمور، كما تقاـ الصالةٚتاعة ُب كل عنرب، كيصلي هبم أحد السجناء،  

 كاهلل تعاىل أعلم.كذلك يػيٍفعىل ُب صالة اٞتمعة. 

                                                           

بو داكد ، كإُُْْٔرقم  ٖٕٔ/ّأخرجو ابن أيب شيبو ُب مصنفو ُب الصالة ُب مٌت كم ىي ( ُ)
. كصححو األلباين ُب السلسة ُِٔٗرقم  ُْٓ/ُِب سننو ُب باب الصالة ُب مٌت 

 . ِِّ/ُالصحيحة 
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 الخطثة في النَُّزه الثزية: الثالث المطلة

ىذه ا١تسألة داخلة ٖتت مسألة اشًتاط االستيطاف إلقامة اٞتمعة اليت اختلفت 
 فيها العلماء على قولُت:

أك ، إلقامة ُب قرية مبنية ْتجارة: االستيطاف شرط إلقامة اٞتمعة، فيشًتط االقول األول
ن عنها صيفان أك شتاء، كأما أىل ا٠تياـ كبيوت عى ظٍ جرت بو العادة، ال يي أك ما ، أك قصب، ًب لى 

 .(ُ)، كبو قاؿ أكثر العلماء، بل قاؿ بعضهم ال تصحالشعر فال ٚتعة عليهم
، ا٠تياـ: ال يشًتط االستيطاف إلقامة اٞتمعة، فيجوز إقامتها ُب القول الثاني

 .(ِ)ية عن أٛتدركاك ك٨توىا، كىو أحد قويل الشافعي، ، كبيوت الشعر
 األدلـــــــــــــــــــــــــــــــة:

 استدل أصحاب القول األول بما يلي:
 أنو مل يثب إقامة اٞتمعة ُب غَت موطن، سواء كاف مصران، أك قرية، أك ٨تو ذلك. -ُ
أف بعض العلماء حكى اإلٚتاع على ذلك، كالنوكم ُب اجملموع، فال خيرؽ -ِ

 بدكف دليل.
 وطنُت يتنقلوف حسب اٟتاجة، فهم كا١تسافرين الذم ال ييسىن ٢تم إقامتها.أف غَت ا١تست-ّ
إهنم ف، حوؿ ا١تدينةاليت كانت قبائل العرب أف غَت ا١تستوطنُت حا٢تم كحاؿ -ْ

ؾ رى تػٍ ف كمل يػي  خيىى ب عليهم ملكلو كاف ذلك جي، كال أمرىم هبا النيب ، مل يقيموا ٚتعة
 .و مع كثرهتم كعمـو البلول بولي قٍ نػى 

 واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:
 .(ّ)"ٚتىًِّعوا حيث كنتم: "عمـو قوؿ عمر -ُ

: بأنو مقيَّد بالصورة كالضوابط اليت كردت ُب الشرع، كلو ويجاب عن ىذا األثر

                                                           

، كشرح ُٗٓ/ُ، كبداية اجملتهد ُِٓ/ِ، كالبحر الرائق َِٔ/ُينظر: بدائع الصنائع ( ُ)
، ُّٕ/ّ، كالفركع ُُٕ/ِ، كا١تغٍت َُٓ/ْ، كاجملموع َْٕ/ِ، كاٟتاكم َٖ/ِا٠ترشي 

، كفتاكل اللجنة الدائمة ُب ا١تملكة العربية السعودية ّٔٓ/ٓفتاكل البن تيمية ك٣تموع ال
 . َُِْفتول رقم  ُُٖ/ٖ

 . ّٔٓ/ٓ، ك٣تموع الفتاكل البن تيمية ُّٕ/ّ، كالفركع َُٓ/ْينظر: اجملموع ( ِ)

 . ِٕتقدـ ٗترجيو ص ( ّ)
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ء كنا ُب حضر قلنا بعمومو، ألكجبنا إقامة اٞتمعة ُب كل مكاف نكوف فيو بإطالؽ، سوا
أك سفر، أك كنا ُب البحر أك اٞتو، أك مكاف صغَت أك كبَت تيٍشرىع إقامتها فيو أك ال 

 تيٍشرىع، كىذا مل يقل بو أحد.
 قياسان على صالة اٞتماعة ُب الصلوات ا٠تمس، ّتامع فرضية العُت ُب كلو منهما.-ِ
النصوص على : بأف ىذا غَت مسلَّم بو، فصالة اٞتماعة دلَّت ويجاب عن ىذا 

أمر  كجوهبا ػػ على الصحيح ػػ حىت ُب البادية، بينما صالة اٞتمعة ٍب يثبت أف النيب 
 أىل البوادم هبا.

: الذي يترجح في نظري ىو القول األول الذي يرى اشتراط الراجح
 االستيطان إلقامة صالة الجمعة؛ وذلك لقوة ماذكروه.

الَبرِيَّة، ومن كان في ذلك المكان  وعليو، ال يجوز إقامة الُجَمع في النـَُّزه
 ممن تجب عليهم الجمعة من حيث األصل، فهم على ثالثة أحوال:

األولى: أن يكون مكانهم قريبًا من قرية بحيث يسمعون النداء، فيجب 
ٱ ٻ ) عليهم السعي وإجابة النداء لصالة الجمعة؛ لظاىر قول اهلل ــ تعالى ــ: 

ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 

(ٿ ٹ 
(1). 

الثانية: أن يكونوا على مسافة ــ دون مسافة السفر ــ ال يسمع النداء في 
 مثلها، فال يقيموا الجمعة في ذلك المكان، وعليهم أن يصلوا الظهر أربعاً.

السفر من مكان خروجهم، فكذلك ال يقيموا الثالثة: أن يكونوا على مسافة 
الجمعة، والسنة أن يصلوا الظهر ركعتين، ولهم أن يجمعوا جمع تقديم، أو 

 . واهلل تعالى أعلم.(ِ)تأخير
                                                           

 . ٗ( سورة اٞتمعة، اآلية: ُ)
إف اٞتمعة ال شركط ٢تا، كأهنا : ما نصُّو: " أما قو٢تم ّٕٖ/ِّ( جاء ُب ٣تموع فتاكل ابن باز ِ)

كعملو كعمل أصحابو، ك٥تالف  تصلى ُب البادية، فهذا قوؿ باطل ٥تالف لسنة الرسوؿ 
كفيما حوؿ ا١تدينة، كمل  إلٚتاع أىل العلم ا١تعتربين، فقد كانت البوادم ُب عهد النيب 

 صالة اٞتمعة". ب يكونوا يصلوف اٞتمعة، كمل يأمرىم النيب 
ىػػػل تقػػػاـ ، فضػػػيلة الشػػػيخ مػػػا نصُّػػػو: " ّْ/ُٔكُب ٣تمػػػوع فتػػػاكل كرسػػػائل ابػػػن عثيمػػػُت 

 ".  صالة اٞتمعة ال ٕتوز إقامتها ُب الربارمػػ:  فأجاب فضيلتو بقولوػػ صالة اٞتمعة ُب الربارم؟ 
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 انطادش املثحث
 حتذيذ وقد زيني نهخطثح

 اختلف العلماء ُب ىذه ا١تسألة على قولُت:
ديد كقت ميعُتَّ ٠تطبة اٞتمعة : السنة ًقصىر ا٠تطبة، كال ييشرىع ٖتالقول األول

ْتيث ال تتجاكزه، كإليو ذىب أغلب العلماء، كىو ا١تعموؿ بو ُب أغلب أكقاؼ البلداف 
 .(ُ)اإلسالمية

، كىو ٤تىًٍكيٌّ عن ابن جربين، طبة اٞتمعة٠ت زمٍت: جيوز ٖتديد كقت القول الثاني
 .(ِ)كذىبت إليو األكقاؼ ا١تصرية

 األدلـــــــــــــــــــــــــــــــة:
 استدل أصحاب القول األول بما يلي:

أف التحديد الزمٍت ٠تطبة اٞتمعة مل يثب ال ُب الكتاب كال ُب السنة، كمل يقل -ُ
 بو أحد على مدار التاريخ اإلسالمي.

 أف ٖتديد كقت ٠تطبة اٞتمعة رٔتا يسرم مع األياـ إىل ٖتديد كقتو لذات الصالة.-ِ
أف الشرع أمر بالتخفيف كأشار إىل ٖتديدات أغلبية تقريبية، كما فيما بُت -ّ

األذاف كاإلقامة، ككما فيما يقرأ ُب الصالة، ككما فيما بُت السحور كأذاف الفجر، 
كخطبة اٞتمعة ٦تا تعم بو البلول، كمع ىذا اكتفى الشرع باألمر بالتخفيف؛ كمن ًحكىم 

رىح على ا١تنابر، كما يقتضيو حاؿ نازلة ما، لن يكوف على ذلك أف أحواؿ الناس، كما ييطٍ 
 نسق كاحد؛ ليتم ضبطو بزمن كاحد للجميع.

أف إقرار التحديد جيىير إىل ٖتديد أقل، فاليـو ٖتيىدُّ ا٠تطبة بعشرين دقيقة، كبعد  -ْ
جيل بعشر دقائق، كيأٌب جيل كيطالب بأقل من ذلك، فعندىا يذىب ليبُّ ا٠تطبة 

 شهوات الناس كرغباهتم ا١تبنية على ا٢تول كاتباع الرأم ال غَت.كركنقها مع 
                                                           

، كفتح البارم البن رجب ٕٗٓ/ِِ، ك٣تموع فتاكل ابن تيمية ْْٖ/ْجملموع( ينظر: ُ)
 . ُِٔ/ٖ، كفتاكل اللجنة الدائمة ٓٔ/ٓ، كالشرح ا١تمتع ِّٔ/ِكهناية احملتاج ، َْٗ/ٓ

 ،ٖتديد زمن خطبة اٞتمعة، ك ا١توقع الرٝتي للشيخ ابن جربين على اإلنًتنتينظر:  (ِ)
 7ْْٕawkafonline. com/portal/?p= www. ق.  ُّْٔ/ُُ/ِٗ، ُب 
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أف القائلُت بالتحديد اضطرب ٖتديدىم، فمنهم من حدَّ عشرين دقيقة ال  -ٓ
تتجاكزه ا٠تطبتاف، كمنهم من حدَّ ساعة كاملة للخطبتُت كحد أقصى، كىذا يدؿ على 

 كىو عدـ التحديد. عدـ كجود ما يستندكف عليو ُب ٖتديدىم، فنرجع إىل األصل،
قياسان على عدـ مشركعية تكرار اٞتمعة ُب مكاف كاحد ّتامع عدـ الثبوت  -ٔ

 .ُب كل منهما عن النيب 
 واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

 أف التحديد كفٌّ للخطباء عن التطويل ا١تبالغ فيو. -ُ
أنو ديكن منع ذلك بالنصح، فإف مل يستجب ا٠تطيب : ويجاب عن ىذا

 فبالتوقيف، أك غَت ذلك من األساليب الًتبوية كالنظامية ا١تعركفة.
 قياسان على التحديد الزمٍت بُت األذاف كاإلقامة ا١تعموؿ بو دكف نكَت.-ِ

: بأنو قياس مع الفارؽ، فما بُت األذاف كاإلقامة كرد فيو ٖتديد ويجاب عن ىذا
؛ سان فى بُت أذانك كإقامتك نػى اجعل : "مبٍت على غالب حاؿ الناس، كما ُب قوؿ النيب 

، (ُ)"كقدر ما يفرغ اآلكل من طعامو ُب مهل، قدر ما يقضي ا١تعتصر حاجتو ُب مهل
 بينما خطبة اٞتمعةمل يرد فيها شيء من ذلك.

: الذي يترجح في نظري ىو القول األول الذي يرى عدم جواز التحديد الراجح
نية الرد على المخالف، وإنما يُْكتَفى الزمني لخطبة الجمعة؛ وذلك لقوة ما ذكروه، وإمكا

 بما ورد في السنة من األمر بالتخفيف، وىذا يختلف من حال إلى آخر.
وعلى الخطيب أن يكون فقيهاً، فال يطيل الخطبة فينفر منو الناس، وال 
يخفف التخفيف الذي ال يفي بالغرض، وعليو أن يتألَّف الناس، وينظر إلى 

ي يخطب فيو، وطريقتو في الخطبة، ومع ىذا كلو ال أحوالهم، وحال المكان الذ
ينبغي أن يخرج عن المتعارف عليو، فإذا حكم أغلب الحاضرين بإطالتو، فقد وقع 

 في التطويل الممنوع.
وعلى الناس أن ينظروا إلى الفائدة من الخطبة، وال ينبغي إحداث الفرقة 

وشموليتها، وعليهم  باختالفهم على إمامهم، ومطالبتو بما يذىب جمال الخطبة
إن طول : "مناصحة الخطيب إذا تكررت منو اإلطالة، وتذكيره بقول النبي 

، فأطيلوا الصالة، واقصروا الخطبة، وإن َمِئنٌَّة من فقو الرجل، وِقَصر خطبتو صالة
 . واهلل تعالى أعلم.(2)" من البيان لسحرا

                                                           

 . ٕٖٖ. كحسنو األلباين ُب السلسلة الصحيحة برقم ُِِٖٔد ُب مسنده برقم أخرجو أٛت( ُ)

  .ٖٗٔأخرجو مسلم ُب صحيحو برقم ( ِ)

 



 

 ــــــــحاخلامتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ـــحاخلامتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اٟتمد هلل الذم أكرمٍت بإ٘تاـ ىذا البحث ا١تختصر، كصلى اهلل كسلم على عبده 

 كرسولو ٤تمد، كعلى آلو كأصحابو. أما بعد:
 فهذه أىم النتائج اليت توصلت إليها من ىذا البحث:

من رٛتة اهلل بعباده ا١تؤمنُت أف فرض عليهم صالة اٞتمعة؛ ليستمعوا الذكر، -ُ
هم؛ كلتجتمع قلوهبم كقوالبهم؛ كلتكوف ا٠تطبة سببان ُب تزكية فيتعلموا أحكاـ دين

 نفوسهم.
أف ٠تطيب اٞتمعة آدابان ينبغي أف يتحلَّى هبا، كعلى رأسها اإلخالص، -ِ
 كالتقول.
أف ا٠تطب ا١توجودة ُب الكتب، أك الشبكة العنكبوتية، ال بأس من االقتباس -ّ

س يسَتان، أك فيو نوع تصىرُّؼ. أما نسخها منها دكف نسبتها إىل أصحاهبا إذا كاف االقتبا
أك طبعها كاملة، فيجوز إذا نسبها لصاحبها. كأما إذا منع صاحبها من ذلك، فال جيوز 

 ا٠تطبة هبا إال بإذنو.
جيوز بيع خطب اٞتمعة، كعلى ا١تشًتم ٢تا عند إلقائها نصَّان أف ينسبها -ْ

 يسَتان ال يلزمو ذلك. لصاحبها، كإف ألقاىا با١تعٌت، أك اقتبس منها شيئان 
ال جيوز التوسع ُب إقامة أكثر من ٚتعة إال عند اٟتاجة لذلك حاجة ماسَّة، -ٓ

كليس كما ىو موجود كمشاىد ُب كاقعنا ا١تعاصر حىت كجد ُب اٟتي الواحد ما يزيد عن 
ٜتس ٚتع، كقد ترتب على ذلك من ا١تافسد الدينية، كاالجتماعية، كا١تالية الشيء 

 الكثَت.
 .ال جيوز توحيد خطبة اٞتمعة-ٔ
ٓتطبة مسجلة، كمن فعل ذلك مل تصح منو،  ال جيوز استبداؿ خطبة اٞتمعة-ٕ

ككجب عليهم إعادهتا إف كانوا داخل ا١تسجد، كإال كجب عليهم أف يصلوا اٞتمعة ظهران 
 أربع ركعات.

و يفضي إىل ضياع ىيبة نأل؛ ُب خطبة اٞتمعة استخداـ التكنولوجياال جيوز -ٖ
مع مركر األياـ، كرٔتا جرَّ إىل مفاسد، ك٤تاذير تزداد شيئان فشيئان مع  خطبة اٞتمعة
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من مكانة ا١تسجد ُب قلوب ا١تسلمُت حيث يغلب عليو األجياؿ، كألف ذلك يضعف 
 طابع التسلية بدالن من السكينة، كالوقار.

باللغة العربية إال عند العجز عن ذلك، أك  يشًتط أف تكوف خطبة اٞتمعة-ٗ
 عند اٟتاجة.

 ىل غَت اللغة العربية عند اٟتاجة لذلك.إ جيوز ترٚتة خطبة اٞتمعة-َُ
 جيب إقامة اٞتمعة ُب ا١تطارات ك٨توىا، كلو ُب غَت ا١تسجد ما مل دينع كيل األمر.-ُُ
ًيَّة، كُب ذلك تفصيل موضَّح ُب موضعو.-ُِ  ال جيوز إقامة اٞتيمىع ُب النػُّزىه الربى
 ال جيوز ٖتديد كقت زمٍت ٠تطبة اٞتمعة.-ُّ

 



 

 انفهارش
ــ فهرس اآليات القرآنية مرتبة حسب ورودىا في المصحف 1

 الشريف.
 ــ فهرس األحاديث النبوية مرتبة حسب الحروف الهجائية.2
 ــ فهرس اآلثار.3
 ــ فهرس األعالم.4
 ــ فهرس الكلمات الغريبة.5
 ــ ثبت المراجع.6
 ــ فهرس الموضوعات.7
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 رآنيحفهرش اآلياخ انق
 رقى انصفحح رقى االيح انطىر اآلياخ
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 اديث اننثىيحفهرش األح
  ّّ.........................................   سان فى اجعل بُت أذانك كإقامتك نػى 

 ٕ............................................   تى لصاحبك يـو اٞتمعةلٍ إذا قػي 
 ّّ.................................   مىًئنَّةه  الرجل، كًقصىر خطبتو إف طوؿ صالة

 ِْ، ِٕ ...................................... كطهوران  مسجدان  األرض يل جعلت
 ِّصلوا كما رأيتموين أصلي...............................................   

 ٖ......................................................   ع اهلل بوع ٝتَّ من ٝتَّ 
 ُِ................................................  من سئل عن علمو ٍب كتمو
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 فهرش اآلثار
 َّ، ِٕ ..................................................... كنتم حيث ٚتىًِّعوا
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 فهرش األعالو
 ٕ ................................................. الدكسي صخر بن الرٛتن عبد
 ِٕ .......................................................... ا٠تطاب بن عمر
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 فهرش انكهًاخ انغريثح
 َِ ............................................................... التكنولوجيا

  ٕ .............................................................. اٞتمعة خطبة
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 ثثد املراجع
ا١تؤلف: عبد اهلل بن ٤تمود بن مودكد ا١توصلي ، االختيار لتعليل المختارــ  1

(، ٖتقيق: عبد اللطيف ٤تمد عبد الرٛتن، الناشر: دار الكتب ىػ  ّٖٔاٟتنفي) ت: 
 ـ. ََِٓ -ىػ  ُِْٔ: الثالثة  الطبعةالعلمية ػػ بَتكت لبناف ػػ، 

ا١تؤلف: ٤تمد ناصر الدين ، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلــ  2
 َُْٓلثانية  : االطبعةق (، الناشر: ا١تكتب اإلسالمي ػػ بَتكت ػػ، َُِْاأللباين)ت: 

 ـ.ُٖٓٗػػ 
، الشيباين  أبو اٟتسن علي بن ٤تمد بن عبد الكرميالمؤلف: ، أسد الغابةــ  3
الطبعة: ، بَتكت، الناشر: دار إحياء الًتاث العريب(، قَّٔ)ت: األثَت ابنبا١تعركؼ 

 .ىػ ُُْٕ، األكىل
ا١تؤلف: شيخ اإلسالـ زكريا ، أسنى المطالب في شرح روض الطالبــ  4

ىػ(، ٖتقيق: د، ٤تمد ٤تمد تامر، دار النشر: دار الكتب العلمية ِٔٗنصارم )ت: األ
 ـ. َََِىػ  ػػ  ُِِْ: األكىل الطبعةػػ بَتكت ػػ، 

أٛتد بن علي بن حجر العسقالين المؤلف: ، اإلصابة في تمييز الصحابةــ  5
طبعة ال، بَتكت ػػالناشر: دار اٞتيل ، ٖتقيق: علي ٤تمد البجاكم(، ىػِٖٓ: )ت

 ق.ُُِْاألكىل، 
ا١تؤلف: أبو بكر )ا١تشهور ، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعينــ  6

ىػ(، الناشر: دار ٤َُُّتمد شطا الدمياطي الشافعي ) ت:  بنابالبكرم( عثماف 
 ـ. ُٕٗٗ -ىػ  ُُْٖ: األكىل الطبعةالفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع، 

ا١تؤلف: زين الدين ابن ٧تيم اٟتنفي ) ت: ، ئقالبحر الرائق شرح كنز الدقاــ  7
 ىػ(، الناشر: دار ا١تعرفة ػػ بَتكت ػػ.َٕٗ

ا١تؤلف: أبو الوليد ٤تمد بن أٛتد بن ، بداية المجتهد ونهاية المقتصدــ  8
ىػ(، الناشر: مطبعة ٓٗٓالقرطيب الشهَت بابن رشد اٟتفيد )ت:  ٤تمد بن أٛتد بن رشد

 ـ.ُٕٓٗىػػ ػُّٓٗ: الرابعة الطبعةده ػػ مصر ػػ، مصطفى البايب اٟتليب كأكال
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ا١تؤلف: عالء الدين الكاساين )ت: ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعــ  9
 ـ. ُِٖٗ: الطبعةدار الكتاب العريب ػػ بَتكت ػػ،  ىػ (، الناشر ٕٖٓ

٤تمد بن يوسف بن أيب القاسم ، ا١تؤلف: التاج واإلكليل لمختصر خليلــ  11
سنة النشر ، مكاف النشر بَتكت، الناشر دار الفكر(، ٕٖٗ)ت: اهلل أبو عبدالعبدرم 
 ق.ُّٖٗ

ا١تؤلف: فخر الدين عثماف بن علي ، تبين الحقائق شرح كنز الدقائقــ  11
 ىػ.ُُّّ(، الناشر: دار الكتب اإلسالمي ػػ القاىرة ػػ، ط:  ىػ ّْٕالزيلعي )ت: 

ىػ (، الناشر: ّٗٓالسمرقندم ) ت: ا١تؤلف: عالء الدين ، تحفة الفقهاءــ  12
 ـ.ُْٖٗىػ ػػ  َُْٓ: الطبعةػػ بَتكت ػػ،  دار الكتب العلمية

وسننو  الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل ــ  13
ىػ (، ِٔٓإٝتاعيل بن إبراىيم بن ا١تغَتة البخارم ) ت:  بناا١تؤلف: ٤تمد ، وأيامو

: األكىل الطبعةصر، الناشر: دار طوؽ النجاة، ٖتقيق: ٤تمد زىَت بن ناصر النا
 ىػ.ُِِْ

ا١تؤلف: أبو العباس أٛتد بن ٤تمد ــ حاشية الصاوي على الشرح الصغير،  14
 ق(، الناشر: دار ا١تعرفة.ُُِْا٠تلوٌب الشهَت بالصاكم ) ت: 

، ا١تؤلف: أٛتد بن أٛتد قليويب، الناشر: مكتبة ــ حاشية كنز الراغبين 15
 لرياض ػاٟترمُت، ا
ا١تؤلف: أبو اٟتسن علي بن ٤تمد بن ٤تمد ، الحاوي في فقو الشافعيــ  16

ىػ (، ٖتقيق: علي ٤تمد َْٓالبغدادم، الشهَت با١تاكردم ) ت:  بن حبيب البصرم
: األكىل الطبعةمعوض، كعادؿ أٛتد عبد ا١توجود، الناشر: دار الكتب العلمية، 

 ـ.ُْٗٗىػ ػػ ُُْْ
الطبعة: كنعاف، نواؼ، مكتبة دار الثقافة، عماف، ؤلفاف:  ا١ت، حق المؤلفــ  17

 ـ.ُِٗٗالثانية، 
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ا١تؤلف: عبد العزيز بن ٤تمد بن عبد ، وأحكامها الفقهية خطبة الجمعةــ  18
الناشر: كزارة الشؤكف اإلسالمية كاألكقاؼ كالدعوة ، األكىل: الطبعة، اهلل اٟتجيالف

 ـ.ََِِ -ىػ ُِّْتاريخ النشر: ػػ،  مركز البحوث كالدراسات اإلسالمية ػػد كاإلرشا
٤تمد العرىب : ا١تؤلفالخالصة الفقهية على مذىب السادة المالكية، ــ  19

 .دار الكتب العلمية: دار النشر، القركل
ىػ(،  ْٖٔا١تؤلف: شهاب الدين أٛتد بن إدريس القراُب ) ت: ، الذخيرةــ  21
 حجي، الناشر دار الغرب ػػػػ بَتكت ػػػػ. دٖتقيق: ٤تم
ا١تؤلف: أبو زكريا ٤تيي الدين حيِت بن ، روضة الطالبين وعمدة المفتينــ  21

ىػ(، ٖتقيق: زىَت الشاكيش، الناشر: ا١تكتب اإلسالمي  ٕٔٔشرؼ النوكم )ت: 
 ـ.ُُٗٗىػ ػػ ُُِْ: الثالثة الطبعةبَتكت ػػػ دمشق ػػػ عماف، 

الناشر: مكتبة ، ٤تمد ناصر الدين األلباينالمؤلف: ، صحيحةالسلسلة الــ  22
 .الرياض ػػا١تعارؼ 

ا١تؤلف: ٤تمد بن يزيد أبو عبداهلل القزكيٍت ) ت: ، سنن ابن ماجوــ  23
 عبد الباقي، الناشر: دار إحياء الكتب العربية. ىػ(، ٖتقيق: ٤تمد فؤادِّٕ

ن األشعث السجستاين )ت: ا١تؤلف: أبو داكد سليماف ب، سنن أبي داودــ  24
 ىػ (، الناشر: دار الكتاب العريب ػ بَتكت.ِٕٓ

ا١تؤلف: ٤تمد بن عيسى بن سىٍورة بن موسى بن الضحاؾ ، سنن الترمذيــ  25
ىػ(، ٖتقيق: أٛتد ٤تمد شاكر، ك٤تمد فؤاد عبد الباقي، ِٕٗ)ت:  الًتمذم أبو عيسى

اشر: مطبعة مصطفى البايب اٟتليب ػػػ كإبراىيم عطوة عوض ا١تدرس ُب األزىر الشريف، الن
 ـ. ُٕٓٗ -ىػ  ُّٓٗ: الثانية، الطبعةمصر ػػػ 

ا١تؤلف: ٤تمد بن عبد اهلل ، شرح الخرشي على مختصر سيدي خليلــ  26
 ىػ (، الناشر: دار الفكر للطباعة، بَتكت. َُُُا٠تراشي ) ت: 

ٛتد الدردير أبو الربكات أٛتد بن ٤تمد بن أالمؤلف: ــ الشرح الصغير،  27
الطبعة: األكىل ، الناشر: دار الفضيلة، ٖتقيق: الدكتور مصطفى كماؿ كصفي، العدكم
 ـ.ََُِ
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ا١تؤلف: ٤تمد بن صاحل بن ٤تمد ، الشرح الممتع على زاد المستقنعــ  28
 ىػ. ُِْٖ-ُِِْ: األكىل الطبعةىػ(، الناشر: دار ابن اٞتوزم، ُُِْ)ت: يمُتالعث

، دات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهىشرح منتهى اإلراــ  29
ىػ (، الناشر: عامل الكتب ػػػػ  َُُٓيونس بن إدريس البهوٌب )ت:  بناا١تؤلف: منصور 

 بَتكت ػػػػ.
الناشر: ، ا١تؤلف: ٤تمد ناصر الدين األلباين، صحيح الترغيب والترىيبــ  31

 .الطبعة: ا٠تامسة، الرياضػػ مكتبة ا١تعارؼ 
 ة تواصل اإللكترونية.ــ صحيف 31
رئيس ٣تلس ، سسة عكاظ للصحافة كالنشرؤ ا١تالك: م، صحيفة عكاظــ  32

 .ـَُٔٗتأسست ُب جدة ُب عاـ ، كامل اإلدارة: عبد اهلل صاحل
 ٕٗٓ)ت: عبد الرٛتن بن علي بن ٤تمد أبو الفرج: ا١تؤلف، صفة الصفوةــ  33

: الطبعة، بَتكت، دار ا١تعرفة الناشر:، د. ٤تمد ركاس، ٖتقيق: ٤تمود فاخورم(، ىػ
 ق.ُّٗٗالثانية، 

أبو عبداهلل ٤تمد بن أٛتد بن عثماف ، ا١تؤلف: ــ العبر في خبر من غبر 34
الناشر: دار الكتب العلمية ، ىاجر ٤تمد السعيد بن بسيوين زغلوؿ احملقق: أبو، الذىيب

 .بَتكتػػ 
للبحوث العلمية كاإلفتاء، ا١تؤلف: اللجنة الدائمة ، فتاوى اللجنة الدائمةــ  35 

 بن عبد الرزاؽ الدكيش. ٚتع ترتيب: أٛتد
الفرج عبد الرٛتن ابن شهاب الدين  وا١تؤلف: زين الدين أب، فتح الباريــ  36

: دار ابن ، الناشرٖتقيق: أبو معاذ طارؽ بن عوض اهلل بن ٤تمد، الشهَت بابن رجب
 .ىػُِِْ، الطبعة: الثانية، السعودية / الدماـ، اٞتوزم

ا١تؤلف: ٤تمد بن مفلح بن ٤تمد بن مفرج أبو عبد اهلل مشس ، الفروعــ  37
ىػ(، ٖتقيق: عبد اهلل بن عبد احملسن ٍّٕٔب الصاٟتي ) ت:  الدين ا١تقدسي الراميٌت

 ـ. ََِّ -ىػ  ُِْْ، : األكىلالطبعةالًتكي، الناشر: مؤسسة الرسالة، 
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د/ كىبة بن مصطفى الزُّحيلي، ا١تؤلف: أ. ، الفقو اإلسالمي وأدلتوــ  38
 : الرَّابعة.الطبعةػػػ دمشق ػػػ،  سوريَّةػػ  الناشر: دار الفكر

ق(، الناشر: ُِْٗا١تؤلف: بكر بن عبد اهلل أبو زيد )ت: ، فقو النوازلــ  39
 ـ.ََِٗىػ ػػ َُّْ: األكىل الطبعةناشركف،  مؤسسة الرسالة

منصور بن يونس بن إدريس  ا١تؤلف:، كشاف القناع عن متن اإلقناعــ   41
(، ٖتقيق: ىالؿ مصيلحي مصطفى ىالؿ، ، الناشر دار الفكر  قَُُٓالبهوٌب )ت: 
 ىػ.َُِْ: الطبعةػػػػ بَتكت ػػػػ، 
ُب  شريفباألزىر ال ٣تمع البحوث اإلسالمية يصدرىامجلة األزىر، ــ  41

 .٤تمد عمارة رئيس ٖتريرىا: الدكتور، مطلع كل شهر عريب
، عن ٣تمع ا١تؤ٘تر اإلسالمي ةدر اص، المجمع الفقو اإلسالمي ــ مجلة 42
 .جدة، ر اإلسالميمطبعة ا١تؤ٘ت
ا١تؤلف: أبو زكريا ٤تيي الدين حيِت بن شرؼ ، المجموع شرح المهذبــ  43

 ىػ(، الناشر: دار الفكر.ٕٔٔالنوكم )ت: 
ا١تؤلف: عبد العزيز بن عبد ، مجموع فتاوى العالمة عبد العزيز بن بازــ  44

يعر، ىػ(، أشرؼ على ٚتعو كطبعو: ٤تمد بن سعد الشو َُِْاهلل بن باز ) ت: 
 مصدر الكتاب: موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية كاإلفتاء.

ٚتع كترتيب: عبد الرٛتن ، مجموع فتاوى شيخ اإلسالم أحمد بن تيميةــ  45
ق(  كساعده ابنو ٤تمد، الناشر: كزارة الشؤكف ُِّٗ)ت:  بن ٤تمد بن قاسم

 .ىػُُْٔكاألكقاؼ كالدعوة كاإلرشاد، ا١تملكة العربية السعودية 
ا١تؤلف: ٤تمد بن صاحل بن ٤تمد ، مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمينــ  46

ىػ(، ٖتقيق: فهد بن ناصر بن إبراىيم السليماف، الناشر: دار ُُِْالعثيمُت )ت: 
 ىػ. ُُّْالوطن، دار الثريا، 

ا١تؤلف: مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي ، المدونة الكبرىــ  47
ٖتقيق: زكريا عمَتات، الناشر: دار الكتب العلمية ػػػػ بَتكت ىػ(، ُٕٗا١تدين ) ت: 

 لبناف ػػػػ.

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9
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ىػ(، َِْا١تؤلف: أٛتد بن حنبل )ت: ، مسند اإلمام أحمد بن حنبلــ  48
ىػ ػػػػ َُِْاألرنؤكط كآخركف، الناشر: مؤسسة الرسالة، ط: الثانية  ٖتقيق: شعيب

 ـ.ُٗٗٗ
، عن العدل إلى رسول اهلل  المسند الصحيح المختصر بنقل العدلـــ  49

ىػ(، ٖتقيق: ُِٔاٟتجاج أبو اٟتسن القشَتم النيسابورم )ت:  بناا١تؤلف: مسلم 
 ٤تمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء الًتاث العريب ػػػػ بَتكت ػػػػ.

ا١تؤلف: أبو بكر عبد اهلل بن ٤تمد بن أيب شيبة ، مصنف ابن أبي شيبةــ  51
ىػ(، ٖتقيق: كماؿ يوسف اٟتوت، الناشر: مكتبة الرشد ػػػػ  ِّٓ: العبسي الكوُب )ت

 ق.َُْٗ: األكىل الطبعةالرياض ػػػػ، 
ا١تؤلف: د أٛتد ٥تتار عبد اٟتميد عمر )ا١تتوَب: ، معجم اللغة العربية المعاصرةــ  51

 .ىػ ُِْٗالطبعة: األكىل، ، الناشر: عامل الكتب، ىػ( ٔتساعدة فريق عملُِْْ
ا١تؤلف: عبد اهلل بن أٛتد بن قدامة ا١تقدسي أبو ٤تمد )ت: ، غنيالمــ  52

 ىػ. َُْٓ: األكىل الطبعةالفكر ػػػػػ بَتكت ػػػػ،  ق(، الناشر: دارَِٔ
ت: ا١تؤلف: ٤تمد عليش )، منح الجليل شرح على مختصر سيد خليلــ  53

 ـ.ُٖٗٗىػ ػػػػ َُْٗ، ىػ(، الناشر: دار الفكر ػػػػ بَتكتُِٗٗ
 ػػ فتاكل دار اإلفتاء ا١تصرية. قع األزىر على الشبكة العنكبوتيةــ مو  54
 ــ الموقع الرسمي للشيخ ابن جبرين. 55
 ــ موقع ومنتديات الدكتور/عبد الوىاب جودة. 56
ا١تؤلف: مشس الدين ٤تمد بن أيب ، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاجــ  57

ىػ(، الناشر: دار الكتب ََُْ ابن شهاب الدين الرملي) ت: العباس أٛتد بن ٛتزة
 ىػ.ُُْْ: الطبعةالعلمية ػػػػ بَتكت ػػػػ، 

ا١تؤلف: ، نيل األوطار من أحاديث سيد األخيار شرح منتقى األخبارــ  58
ق(، الناشر: إدارة الطباعة ا١تنَتية، مع ٤َُِٓتمد الشوكاين )ت:  بنا٤تمد بن علي 

 الكتاب: تعليقات يسَتة حملمد منَت الدمشقي.
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الهداية على مذىب اإلمام أبي عبد اهلل أحمد بن محمد بن حنبل ــ  59
ق(، َُٓ)ت:  ا١تؤلف: ٤تفوظ بن أٛتد بن اٟتسن، أبو ا٠تطاب الكلوذاين، الشيباني

احملقق: عبد اللطيف مهيم، كماىر ياسُت الفحل، الناشر: مؤسسة غراس للنشر كالتوزيع، 
 ـ.ََِْىػ ػػ  ُِْٓ: األكىل، الطبعة

ا١تؤلف: عبد الرازؽ السنهورم )ت: ، الوسيط في شرح القانون المدنيــ  61
 ـ.ََِٕق(، ُُّٗ
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 فهرش املىضىعاخ
 ِ ___________________________________ مقدمــــــــــــــــــــــــــــــة

 ِ ___________________________ ية ا١توضوع كأسباب اختيارهأمه
 ّ _________________________________ الدراسات السابقة

 ّ ____________________________________ خطة البحث
 ْ ___________________________________ البحث منهج

 ٔ _________________________ مسائل قبل ا٠تطبة الفصل األول:
 ٕ _________________________ أمهية خطبة اٞتمعة :األكؿ ا١تبحث
 ٖ ___________________________ آداب ا٠تطيب :الثاين ا١تبحث
 َُ _________________________ ا٠تطب اٞتاىزة :الثالث ا١تبحث
 َُ _________________________ األكؿ: أخذ خطبة الغَت ا١تطلب
 ُُ _________________________ الثاين: بيع خطبة اٞتمعة ا١تطلب
 ُْ ______________________ التوسع ُب تعدد اٞتيمىع :الرابع ا١تبحث
 ُٕ ______________________ توحيد خطب اٞتمعة :ا٠تامس ا١تبحث

 ُٗ ________________________ مسائل أثناء ا٠تطبة الفصل الثاني:
 َِ _____________________ االكتفاء با٠تطبة ا١تسجلة :األكؿ ا١تبحث
 ُِ _______________ استخداـ التكنولوجيا ُب خطبة اٞتمعة :الثاين ا١تبحث
 ِّ ________________________ ا٠تطبة بغَت العربية :الثالث ا١تبحث
 ِٔ ____________________ ترٚتة ا٠تطبة إىل غَت العربية :الرابع ا١تبحث
 ِٕ _____________________ ا٠تطبة ُب غَت ا١تسجد :ا٠تامس ا١تبحث
 ِٕ ________________________ األكؿ: ا٠تطبة ُب ا١تطارات ا١تطلب
 َّ ________________________ الثاين: ا٠تطبة ُب السجوف: ا١تطلب
 ُّ _______________________ الثالث: ا٠تطبة ُب النػُّزىه الربية ا١تطلب
 ّّ ___________________ ٖتديد كقت زمٍت للخطبة :السادس ا١تبحث

 ّٔ _______________________________ الخاتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
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 ّٖ _____________________________________ الفهارس
 ّٗ ______________________________ فهرس اآليات القرآنية

 َْ _____________________________ فهرس األحاديث النبوية
 ُْ ___________________________________ فهرس اآلثار

 ِْ __________________________________ فهرس األعالـ
 ّْ ______________________________ فهرس الكلمات الغريبة

 ْْ ___________________________________ ثبت ا١تراجع
 ُٓ ________________________________ فهرس ا١توضوعات
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