
 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

  ي خطبة اجلمعةـأحكام األخرس ف

٥٢٤  

   الجمعة خطبة في األخرس أحكام

 د. شهد عطوان المالكي

  ي قسم اللغة العربية بالكلية اجلامعية بأضم جبامعة أم القرىـاألستاذ املساعد ف
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 هـ)١٧/٠٤/١٤٤٢يف  روقبل للنش هـ؛٢٧/١٢/١٤٤١(قدم للنشر يف 

يعنى هذا البحـث بدراسـة أحكـام األخـرس يف خطبـة الجمعـة، ويهـدف إلـى بيـان  خلص:المست

حكم حضور األخرس الجمعة، وحكم انعقاد الجمعة بـه ضـمن العـدد، وتوضـيح أقـوال العلمـاء يف 

إنصات األخرس واشتغاله بالذكر أثناء خطبة الجمعة، وبيان ما يندرج تحتها من قواعد، وبيان حكـم 

ــة الجمعــة. وقــد ســلكت يف هــذا البحــث إشــارة األخــرس أث ــاء خطب المــنهج االســتقرائي يف جمــع ن

المعلومــات واألقــوال، والمــنهج االســتنباطي يف الدراســة والمقارنــة بــين األقــوال والرتجــيح بينهــا، 

وذكرت األقـوال الـواردة واألدلـة حـول المسـألة ومناقشـتها وصـوًال إلـى الـرأي الـراجح يف المسـألة 

 .تي استدلوا هبا على أقوالهمحسب قوة األدلة ال

األخرس البالغ مـن الـذكور المتمتِّـُع بُقـواه العقليـة يجـب عليـه وخلصت إلى عدة نتائج من أهمها: 

امرأًة أو مريًضـا  صبي�ا أو شهود الجمعة كغيره من الناطقين، أما إِْن كان األخرس من أهل األعذار ككونه

ن يجب والمالكيـة،  الحنفيـة، كما أن الصـحيح الـذي ذهـب إليـه .عةُ عليه الجم أو مسافًرا فإنه يخرج ممَّ

به الجمعـة، كمـا أن  تنعقد الذي العدد يف الصم بوجود الجمعة انعقاد إلى وجه، والحنابلة يف والشافعية

علـى الصـحيح، بشـرط أن  لغة اإلشارة من األدلة المعتربة شرع� عند الفقهاء، وهـي تقـوم مقـام العبـارة

تقوم مقام الكالم، كما انقسـمت أقـوال العلمـاء يف اإلشـارة أثنـاء الخطبـة بـين مؤيـد تكون مفهومة حتى 

 .ومعارض، والصحيح من قال بتحريم اإلشارة واستثنوا اإلشارة للحاجة أو لتسكيت متكلم

وأما أبرز التوصيات البحثية: بحث مسألة أحكام األعمى واألعرج يف خطبة الجمعـة، واألحكـام 

 .ألعمى واألعرجالفقهية لألخرس وا

 .الجمعة ،خطبة ،اإلشارة ،األخرس الكلمات المفتاحية:

* * * 

 



              

 

  م٢٠٢١ ارسم -هـ ١٤٤٢ ) رجب٨٤(العدد 

  د. شهد عطوان املالكي

  

٥٢٥ 

 The provisions of the Akhras in the Friday sermon 

Dr. Shahd Atwan al-Maliki 

Assistant Professor in the Department of Basic Sciences at Adham University, 
 College at Umm Al-Qura University 

Email: sasmalki@uqu.edu.sa 

(Received 17/08/2020; accepted 02/12/2020) 

Abstract: This research is concerned with studying the rulings of al-Akhras in the 
Friday sermon, and it aims to clarify the ruling on the presence of al-Akhras during 
the Friday sermon, and the ruling on Friday being held in it within the number, and to 
clarify the sayings of scholars in listening to the mute and engaging in dhikr during 
the Friday sermon, explaining the rules that fall under it, and explaining the rule of the 
sign of al-Akhras during the sermon Friday. In this research, I followed the inductive 
approach in collecting information and sayings, and the deductive method in the study 
and the comparison between statements and the weighting between them, and 
mentioned the received statements and evidence about the issue and discussed it in 
order to reach the most correct opinion on the issue according to the strength of the 
evidence that they inferred from their statements. 

It concluded with several conclusions, the most important of which are: The mute 
adult male who enjoys his mental powers must witness the Friday prayer like other 
speakers, but if the mute is among the excuses such as being a boy, woman, sick, or 
traveler, then he goes out of those who are obligated on Friday. Likewise, the 
authenticity to which the Hanafis, Malikis, and Shafi'is went in the face, and the 
Hanbalis to the Friday session, with the presence of the deaf in the number in which 
the Friday is held, and the sign language is one of the evidence considered by Sharia 
according to the jurists, and it takes the place of the phrase on the correct, provided 
that it is understood until It takes the place of speech, just as the sayings of scholars in 
the sign during the sermon were divided between supporters and opponents, and the 
correct one is who said that the sign is forbidden and excluded the reference to the 
need or to silence a speaker. 

As for the most prominent research recommendations: Discussing the issue of 
rulings for the blind and the lame in the Friday sermon, and the jurisprudential rulings 
for the dumb, the blind and the lame. 

Key words: the mute, the signal, the sermon, the Friday sermon. 
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 المقدمة

 

 وأشهد الحامدين شكر ونشكره الشاكرين حمد نحمده العالمين رب هللا الحمد

 آلـه ورسـوله، وعلـى عبـده محمـداً  أن وأشـهد لـه شـريك ال حـدهو اهللا إلـه إال ال أن

 :وبعد الدين يوم إلى على دربه سار ومن وصحبه

 مقادير خلقه، وقدر يف مشيئته وجرت مخلوق كل قدرته شملت سبحانه اهللا إن

 كـاملي الحـواس مـنهم فأحسـن صـورهم، وصـورهم بيـنهم أرزاقهـم وقسم الخالئق

وفضـال منـه، وفـرض  رحمة بل وظلم� جوراً  يسل الحواس، بعض البعض من وأخذ

 اإلسـالم اعتنـى كمـا .عليهم العبادات، كالً حسـب اسـتطاعته، ال تكليـف إال بمقـدور

ــدعوهتم ــيمهم ب ــأهيلهم وتعل ــان وت ــام وبي ــنهم أحك ــوا دي ــارة ليقوم ــاء األرض بعم  وبن

 .المجتمع

 يف توواجبـا حقـوق مـن ومـالهم والـبكم الصـم مـن الفاعلة الفئة هذه ولوجود 

 جانـب لهـم تبـين التي الدراسة هبذه الصابرة الفئة هذه أخدم أن رأيت اإلسالم شريعة

 يف األخــرس أحكــام( وأســميتها وواجبــاهتم، حقــوقهم وتوضــح الدينيــة األحكــام مــن

 .وتوفيق منه بفضل ويتمها يباركها أن اهللا أسأل والتي ،)الجمعة خطبة

  أهمية الموضوع وأسباب اختياره:* 

 :همية وأسباب اختيار هذا الموضوع يف النقاط التاليةتتجلى أ

 .يف عرض هذه المسألة الفقهية وفق منظور شرعي الرغبة -١

حكـام هـذه الفئـة يف خطبـة الجمعـة أالخالف الفقهـي بـين العلمـاء يف  وجود -٢

  .فكان لزام� معرفة الراجح يف المسألة
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عند حضور أهـم شـعيرة مـن العملية لمثل هذا الموضوع لهذه الفئة  األهمية -٣

 .شعائر اإلسالم

 .التي سيضيفها هذا البحث للمكتبة الفقهية العلميةاإلضافة  -٤

 :أهداف البحث* 

 .وحكم انعقاد الجمعة به ضمن العدد ،حكم حضور األخرس الجمعة بيان -١

أقــوال العلمــاء يف إنصــات األخــرس واشــتغاله بالــذكر أثنــاء خطبــة  توضــيح -٢

 .الجمعة

 .ن حكم إشارة األخرس أثناء خطبة الجمعةبيا -٣

 :مشكلة البحث* 

واالشتغال بالـذكر واإلشـارة  واإلنصات ،مسألة حضور األخرس خطبة الجمعة

 .له أثناء الخطبة

 :الدراسات السابقة* 

بعد بذل الجهد يف البحث والسؤال، ومن خالل أدوات البحث الموضوعي مـن 

ة المعلومات الحاسوبية، لم أجـد أي دراسـة فهرس المراكز العلمية، والبحث يف شبك

لــى تصــانيف فيمــا يتعلــق بأحكــام األخــرس عامــة يف إوقــد توصــلت حــول المســألة، 

 :منها ،العبادات والمعامالت ونحوها

أحكام إشارة األخرس: ألدهم صابر عبـد العـال، رسـالة ماجسـتير مـن كليـة  -١

ــانونالشــريعة  ــزة عــام  والق ـــ١٤٣٠يف الجامعــة اإلســالمية بغ ذكــر أحكــام إشــارة  .هـ

األخـرس يف األحــوال الشخصـية كالنكــاح والطــالق واللعـان والظهــار والوصــية، ويف 

ولـم  .الحدود كاإلشارة يف الشهادة ويف اإلقرار على الحدود، واإلشارة يف المعـامالت
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 .يذكر شيء عن أحكام األخرس يف خطبة الجمعة

سماعيل محمد شندي، بحث أحكام األخرس المختلف فيها بين الفقهاء: إل -٢

، ٤٠علوم الشـريعة والقـانون، المجلـد  ،علمي من جامعة القدس المفتوحة بفلسطين

وقــد ذكــر أحكــام األخــرس المختلــف فيهــا يف القضــاء والحــدود  .م٢٠١٣، ٢العــدد 

 .والقصاص والديات، ولم يتطرق لموضوع البحث

مقارنة: أسماء جمال أحكام الصم والبكم والعمى يف العبادات دراسة فقهية  -٣

، رسالة ماجستير من كليـة الشـريعة والقـانون يف الجامعـة اإلسـالمية بغـزة عـام قطايف

ــارة، ١٤٢٩ ــالة والطه ــة كالص ــادات البدني ــبكم يف العب ــم وال ــام الص ــرت أحك ـــ. ذك هـ

 .والعبادات المالية والبدنية مع� كالحج. ولم يتطرق لمسألة البحث

يعة اإلســالمية: جمــال عبـد الجليــل يوســف، أحكـام الصــم والــبكم يف الشـر -٤

ــطين، عــام  ــة بفلس ــاح الوطني ــريع بجامعــة النج ــه والتش ــم الفق ــتير يف قس رســالة ماجس

وقد ذكر أحكام األخرس يف العبـادات كالصـالة واإلمامـة والحـج والعمـرة  .هـ١٤٢١

ــين  ــذرواليم ــات، والن ــات والجناي ــالق، ويف العقوب ــزواج والط ــامالت، وال ، ويف المع

 .ية المناصب يف الدولة لهم، ولم يتطرق للمسألةوتول

أحكام األصم يف الشـريعة: عبـد الـرحمن عبـد العزيـز الالحـم، دار القاسـم،  -٥

صفحة عبارة عن إجابات ألسئلة الصـم والـبكم عـن  ٤٣كتيب صغير جدا مختصر يف 

ــدة والطهــارة والصــالة والصــيام والحــج والنكــاح  أحكــام األصــم يف الشــريعة والعقي

 .، ولم يتطرق للمسألةوالحدودلبيوع وا

أحكام األخرس يف العبادات واألحوال الشخصية، دراسـة فقهيـة مقارنـة، د.  -٦

غادة محمد عبد الـرحيم محمـد، حوليـة كليـة الدراسـات اإلسـالمية والعربيـة للبنـات 
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 .تناولت مسألة انعقاد الجمعة باألخرس. ٣٥، عدد: ٤، مجلد: باإلسكندرية

رس يف الفقه اإلسالمي، ليلى عبد اهللا، القـاهرة: مكتبـة الزهـراء، األخ أحكام -٧

 .م، تناولت مسألة انعقاد الجمعة باألخرس١٩٩٧، ١ط

 :خطَّة البحث* 

المصـادر وفهرس وخاتمة،  ،وثالثة مباحث ،وتمهيد ،وقد جاء البحث يف مقدمة

 :والمراجع

 :وتوضـيح أهـداف  وتشتمل على: بيان أهمية الموضوع وأسباب اختياره، المقدمة

 .دراسة الموضوع، والدراسات السابقة، وذكر خطة البحث ومنهجه

  :خطبة الجمعة) –يحتوي على: التعريف بمصطلحات البحث (األخرس التمهيد. 

  :حضور األخرس الجمعة، وفيه ثالثة مطالب:المبحث األول 

 حضور األخرس الجمعةالمطلب األول :. 

  :ي تنعقد به الجمعةاألخرس والعدد الذالمطلب الثاين. 

  :إذا كان الحاضرون كلهم خرس حكم إقامة الجمعةالمطلب الثالث.  

 خطبة الجمعة، وفيه مطلبان أثناءاألخرس  إنصاتالثاين:  المبحث: 

 يف الُخطبة لألخرس المطلب األول: اإلنصات. 

 :بالذكر أثناء الخطبة اشتغال األخرس المطلب الثاين. 

  :خطبة الجمعة أثناءس إشارة األخرالمبحث الثالث. 

  :وفيها أذكُر أهمَّ النتائج والتوصياتالخاتمة. 

 فِْهِرس المصادر والمراجع. 

 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

  ي خطبة اجلمعةـأحكام األخرس ف

٥٣٠  

 منهج البحث:* 

 .االستقرائي يف جمع المعلومات واألقوال المنهج -١

 .المقارنة بين األقوال والرتجيح بينهاو االستنباطي يف الدراسة المنهج -٢

ة حول المسألة ومناقشـتها وصـوًال إلـى الـرأي األقوال الواردة واألدل ذكرت -٣

 .الراجح يف المسألة حسب قوة األدلة التي استدلوا هبا على أقوالهم

  َوثَّْقت المادة العلمية يف البحث كما يلي: -٤

اآليات إلى سورها يف القرآن الكريم، واالعتماد علـى الرسـم العثمـاين يف  َعْزو -

 كتابتها.

 تها إلى مصادرها، وبيان حكم العلماء عليها.األحاديث بإحال تخريج -

ورقـم  –إن ُوجـد  -إحالة اآلثار واألقوال المختلفة إلى مصادرها بذكر الجزء  -

 الصفحة.

 .الكلمات الغريبة، والتعريف بالمصطلحات التي تحتاج إلى تعريف شرح -

  .المما يحتاج إلى ضبٍط بالشكل وُيشكُِل فِهمه، وضبط ما يستقيم به الك ضبط -

 ،-ما اسـتطعت إلـى ذلـك سـبيال -يف التوثيق على المصادر األصلية  االعتماد -

 .مع عدم إهمال المراجع الحديثة التي استفدت منها كالبحوث والمجالت العلمية

ومن اهللا أسأل العون وَأستمد التوفيق، وَأْسَأُله سبحانه ُحسن القصد؛ فهو المولى 

 .الـُمِعين

* * * 
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 التمهيـــد

 خطبة الجمعة) –التعريف بمصطلحات البحث (األخرس 

 

 :تعريف األخرس لغة واصطالح� :أوالً * 

 :األخرس يف اللغة تعريف -أ

الَخَرس بالتحريك: مصدر األَْخـَرِس، وَأْخَرَسـُه اهللا، وكتيبـٌة َخْرسـاُء، هـي التـي ال 

خلقـة، أو عيـا...  والَخـَرُس: ذهـاب الكـالم .)١(َتسمع لها صوت� مِـن َوقـارهم يف الحـرب

: منسوب إلى ُخراساَن، ومثله: الُخراسـيُّ  وناقة خرساء: ال يسمع لها صوت. والُخْرِسيُّ

، ويجمع الُخْرسّي على الُخْرِسين، بتخفيف ياء النسبة كاألشـعرين وقـال  .)٢(والُخراسانِيُّ

طـق، األول جـنس مـن اآلنيـة، والثـاين عـدم الن«ابن فارس يف معناها ثالثة أصـول وهـي: 

، ويقـال لصـانعه  نُّ والثالث نـوع مـن الطعـام. فـاألول: اْلَخـْرُس بسـكون الـراء، وهـو الـدَّ

اُس. والثـاين: اْلَخـَرُس يف اللسـان، وهـو ذهــاب النطـق. ويحمـل علـى ذلـك فيقــال  اْلَخـرَّ

كتيبة خرساء، إذا صمتت من كثرة الدروع، فليس لها قعقعة سالح. ويقـال َلـبٌَن َأْخـَرٌس: 

  .)٣(»ت له يف اإلناء عند الحلب. وسحابة خرساء: ليس فيها رعد...صو خاثر ال

(الَخـَرس يف اللسـان وهـو  :والتعريف اللغوي الذي نريده يف دراستنا الحالية هـو

 ).ذهاب النطق

                                           
 ) فصل الخاء، كلمة (خرس).٣/٩٢٢للجوهري ( ،انظر: الصحاح   )١(

 ثي الصحيح من الخاء.) حرف العين، باب الثال٤/١٩٥للخليل بن أحمد ( ،انظر: العين   )٢(

) كتــاب الخــاء، بـاب الخــاء والــراء ومــا يثلثهمــا، كلمــة ٢/١٦٧البــن فــارس ( ،مقـاييس اللغــة   )٣(

 ) باب السين، فصل الخاء.١/٥٤٠للفيروزآبادي ( ،(خرس)، وانظر: القاموس المحيط
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  ي خطبة اجلمعةـأحكام األخرس ف

٥٣٢  

  :األخرس يف االصطالح تعريف -ب

 :منها ،وردت بعض التعريفات الشرعية لألخرس

َساِن َتْمنَُع اْلَكَالَم َأْصًال «) بَِفْتَحَتْيِن َأْيًضا: َخَرسٍ ( -١  .)١(»آَفٌة بِاللِّ

  .)٢(كان فيه خرس فانعقد لسانه عن الكالم منهو  -٢

 . )٣(»الَخَرَس: آفة تصيب اللسان فتمنعه من الكالم«وقيل:  -٣

  .)٤(»هو الذي يجمع بين الصم والعجمة، واألعجم الذي ال يتكلم«وقيل:  -٤

شـيء مـن الكـالم لتغيـر اللسـان، يعنـي مـع كونـه هو الذي ال يمكنـه «وقيل:  -٥

 .)٥(»أصم

يـتمكن مـن الكـالم  ويمكن وضع تعريف� جـامع لمـا سـبق: (األْخـَرس: الـذي ال

 .يسمع له صوت�) عارض فال خلقة أو

 .تعريف الجمعة لغة واصطالح� :ثاني�* 

 :يف اللغة الجمعة -أ

ء، يقال جمعت الشيء الجيم والميم والعين أصل واحد يدل على تضامِّ الشي

ي الجتماع الناس فيه، وكذلك يوم الجمعة    ويف التنزيل: .)٦(جمع�، وَجْمع مكة ُسمِّ

                                           
 . )٩/٣٢٩(، والعيني، البناية، )٨/١٨٠(عّرفه بذلك: ابن الهمام، فتح القدير،    )١(

 ) حرف الهمزة.٥٠محمد رواس (ل ،انظر: معجم لغة الفقهاء   )٢(

 ) حرف الخاء، باب الخاء والراء وما بعدها.٣/١٧٧٣لنشوان الحميري ( ،شمس العلوم   )٣(

 ).٣/١١للشوكاين ( ،السيل الجرار   )٤(

 ).١/٢٤٥للمرتضي ( ،شرح األزهار   )٥(

 ).٤٨٠ - ١/٤٧٩يم والميم (انظر: معجم مقاييس اللغة، كتاب الجيم، باب الج  ) ٦(
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٥٣٣ 

                                             

            :الُجْمعة والُجُمعة والُجَمعة، خففها األعمش «، وقيل: ]٩[الجمعة

وثقلها عاصم وأهل الحجاز، واألصل فيها التخفيف (ُجْمعة)، فمن ثقل أتبع الضمة 

الضمة، ومن خفف فعلى األصل، والقراء قرؤوها بالتثقيل، ويقال يوم الُجْمعة لغة 

وقيل: الُجْمعة  ،.. ويجمع على ُجُمعات وُجَمعٍ .قرئ هبا كان صوابا بني عقيل ولو

وسمي  ،)٢(وهو يوم العروبة ،)١(»على تخفيف الُجُمعة والُجَمعة ألهنا تجمع الناس كثيرا

 .)٣( بذلك الجتماع الناس فيه

                                           
 ،للفيروزآبـادي ،) والقـاموس المحـيط٨/٥٨البـن منظـور، بـاب العـين ( ،انظر: لسان العرب  ) ١(

 ).٩١٧باب العين (

ى يف الجاهليـة: (العروبـة)؛ ألن العـرب كانـت تعظمـه، قـال السـهيلي يف    )٢( كان يوم الجمعة يسـمَّ

ب بن لؤي، فكانت قريش تجتمـع إليـه أول من سمى العروبة كع«): ٢/١٩٦الروض األنف (

ويعلمهـم بأنـه مـن ولـده، ويـأمرهم  يف هذا اليوم، فيخطبهم، ويذكرهم بمبعـث رسـول اهللا 

وزعـم ثعلـب أن أول مـن « :)٨/٥٨، وقال ابـن منظـور يف لسـان العـرب (»باتباعه واإليمان به

كـر السـهيلي يف وكـان يقـال لـه العروبـة، وذ ،سماه به كعب بن لؤي جـد سـيدنا رسـول اهللا 

الروض األنف أن كعب بن لؤي أول من جمع يوم العروبة، ولم تسم العروبـة الجمعـة إال مـذ 

جاء اإلسالم، وهو أول من سماها اْلُجُمَعَة فكانت قريش تجتمـع إليـه يف هـذا اليـوم فيخطـبهم 

 .»واإليمان به ،ويعلمهم أنه من ولده ويأمرهم باتباعه  ،ويذكرهم بمبعث النبي 

). فسـميت ١/٢٩٧البن األثير، حرف الجـيم، بـاب الجـيم ( ،انظر: النهاية يف غريب الحديث  ) ٣(

بالجمعة؛ الجتماع الناس لها، وقيل: لَِما جمع فيها من الخير، وقيل: لجمعهـا الخلـق الكثيـر، 

وقيل: ألن آدم جمع مع حواء فيها، وقيل: ألنه اليوم الـذي اجتمعـت فيـه المخلوقـات، وقيـل: 

 =)، واإلعـالم٤/٩٧للزمخشـري ( ،وم الجمعة؛ ألن آدم جمع خلقه فيها. انظر: الكشافسمي ي
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٥٣٤  

 :يف االصطالح الجمعة -ب

 وقيـل: .)١(ة ُتصلَّى فيه صالة خاصة هـي صـالة الجمعـ ،هي يوم من أيام األسبوع

صالة مستقلة بنفسها، تخالف الظهر يف الجهر، والعدد، والخطبة، والشروط المعتـربة 

 .)٢(لها، وتوافقها يف الوقت

* * * 

                                           
)، واإلنصـاف يف معرفـة الـراجح مـن ١٠٣-٤/١٠٢البـن الملقـن ( ،بفوائد عمـدة األحكـام=

 ). ٥/١٧٥للمرداوي ( ،الخالف

اس ( ،انظر: معجم لغة الفقهاء  ) ١(  ).١٦٦محمد روَّ

 ).٥/١٦٤للمرداوي ( ،)، واإلنصاف١/٤١٧يم (البن الق ،انظر: زاد المعاد  ) ٢(
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٥٣٥ 

 المبحث األول

 حضور األخرس الجمعة
  

 

 وفيه ثالثة مطالب:

 .حضور األخرس صالة الجمعة :المطلب األول* 

ه العقلية يجب عليه شهود الجمعة كغيره األخرس البالغ من الذكور المتمتُِّع بُقوا

 :وقد دلَّ على ذلك الكتاب والسنة واإلجماع ،)١(من الناطقين

 فمن الكتاب قوله تعالى:                      

                                  :٩[الجمعة[ . 

فأمر بالسعي، ومقتضى األمر الوجـوب مـا لـم يـرد مـا يصـرفه عـن  وجه الداللة:

الوجــوب إلــى غيــره، والخــرس لــيس مــانع وال صــارف عــن أداء الجمعــة، وال يجــب 

و لم تكن فرض� َلَما هنى السعي إال إلى واجب، وهنى عن البيع؛ لئال يشتغل به عنها، فل

 .)٢(عن البيع

الُجُمعاِت أوليختمنَّ اهللا على  )٣(: (لينتهينَّ أقوام عن َوْدعهمومن السنة: قوله 

                                           
 ).٢/٢١٨البن قدامة ( ،انظر: المغني  ) ١(

 ).٢/٢١٨( المرجع السابقانظر:   ) ٢(

َوْدِعهم: الَوْدع: الرتك، وهو مصدر َوَدع َيَدُع َوْدعـ�، وزعـم بعـض النحـويين، أن مصـدر مثـل   ) ٣(

وعـن الـَوْدع » َتـَرك«بــ» َوَدع«ون عـن هذا الفعل مرتوك وكذلك أفعالها الماضية، وأهنـم يسـتغن

   ،أفصــح وأعـــرف بالعربيــة. انظـــر: جــامع األصـــول بــالتَّْرك، ونحـــو ذلــك، ورســـول اهللا 

 ).٥/٦٦٦البن األثير (



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

  ي خطبة اجلمعةـأحكام األخرس ف

٥٣٦  

، وقال: (على كل محتلم رواح الجمعة، وعلـى مـن )١(قلوهبم، ثم ليكوُننَّ من الغافلين)

ــل) ــا )٢(راح الغس ــ� هب ــرات هتاون ــالث م ــة ث ــرك الجمع ــن ت ــال: (م ــى ، وق ــع اهللا عل طب

 . )٥((رواح الجمعة واجب على كل محتلم) .وقال:)٤())٣(قلبه

واألحاديث داللة على وجـوب شـهود الجمعـة للبـالغ العاقـل مـن  وجه الداللة:

 .واألخرس منهم ،الذكور

واألخرس ممن تجب  ،)٦(وأما اإلجماع: فقد أجمع الفقهاء على وجوب الجمعة

                                           
 ).٨٦٥حديث رقم ( ،)٢/٥٩١أخرجه مسلٌم يف كتاب الجمعة، باب التغليظ يف ترك الجمعة (   )١(

)، وأبــو داود يف ٤/٢٢هــارة، بــاب غســل الجمعــة (أخرجــه ابــن حبَّــان يف صــحيحه، كتــاب الط   )٢(

حه األلبـاينُّ يف صـحيح ١/٢٥٧سننه، كتاب الطهـارة، بـاٌب يف الُغسـل يـوَم الجمعـة ( ). وصـحَّ

 ).٧٤٨٤الجامع الصغير (

طبع اهللا على قلبه: الطبع والختم واحد، والمـراد أنـه برتكـه الجمعـة قـد أغلـق «قال ابن األثير:   ) ٣(

 ).٥/٦٦٦البن األثير ( ،. جامع األصول»ال يصل إليه شيء من الخيرقلبه وختم عليه ف

حــديث رقــم  ،)٧/٢٦أخرجــه ابــن حبــان يف صــحيحه، كتــاب الصــالة، بــاب صــالة الجمعــة (   )٤(

)، والرتمذي يف سننه، كتاب أبواب الجمعة، باب ما جاء يف ترك الجمعة من غيـر عـذر ٢٧٨٦(

، كتـاب إقامـة الصـالة والسـنة فيهـا، بـاب فـيمن )، وابن ماجه يف سـننه٥٠٠برقم ( ،)٢/٣٧٣(

)، والحــديث حســنه الرتمــذي، وقــال ١١٢٥بــرقم ( ،)١/٣٥٧تــرك الجمعــة مــن غيــر عــذر (

وقــال األرنــاؤوط يف جــامع  ،»حســن صــحيح«): ١/٤٤٢األلبــاين يف صــحيح ســنن النســائي (

 .»وصححه جماعة، وهو حديث صحيح بشواهده«): ٥/٦٦٦األصول (

 ،)٣/٨٩ئي يف ســننه، كتــاب الجمعــة، بــاب التشــديد يف التخلــف عــن الجمعــة (أخرجــه النســا   )٥(

 )، وصححه األلباين يف صحيح النسائي.١٣٧٠حديث رقم (

 ).٣/١٥٩البن قدامة ( ،انظر: المغني   )٦(
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٥٣٧ 

وأجمعـوا علـى أن الجمعـة واجبـة علـى « :هــ)٣١٩قال ابن المنـذر (ت:  ،عليه كغيره

 .)١(»البالغين، المقيمين الذين ال عذر لهم ،األحرار

امرأًة أو مريًضا أو مسافًرا فإنه  صبي�ا أو وإِْن كان األخرس من أهل األعذار ككونه

ن تجب (الجمعة حق واجب على كـل مسـلم يف : عليهم الجمعُة؛ لقوله  يخرج ممَّ

(ليس على المسافر  :ولقوله ، )٢()امرأة أو صبي أو مريض : عبد أوجماعة إال أربعة

 .)٣(جمعة)

* * * 

                                           
 ).٤٤البن المنذر ( ،انظر: اإلجماع   )١(

حـديث  ،)١/٢٨٠رأة (أخرجه أبو داود يف سننه، كتاب الصالة، بـاب الجمعـة للمملـوك والمـ   )٢(

ـن يف البـدر المنيـر، كتـاب ١٠٦٧رقم ( حه األلبـاين يف صـحيح ابـي داود، وابـُن الملقِّ ). وصـحَّ

): ١/٤٢٥)، وقال الحاكم يف المستدرك على الصحيحين، كتاب الجمعـة (٤/٦٣٧الجمعة (

 .»صحيح على شرط الشيخين«

حديث رقم  ،)٢/٣٠٧عدد يف الجمعة (أخرجه الدارقطنيُّ يف سننه، كتاب الجمعة، باب ذكر ال   )٣(

حه األلبـــاينُّ يف صـــحيح الجـــامع، حـــرف الـــالم (١٥٨٢( حـــديث رقـــم  ،)٢/٩٥٢). وصـــحَّ

)٥٤٠٥(. 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

  ي خطبة اجلمعةـأحكام األخرس ف

٥٣٨  

 .األخرس والعدد الذي تنعقد به الجمعة :المطلب الثاين* 

األخرس الذي يسمع الخطبة ال اختالف يف أنه كالناطق يف العدد الذي تنعقـد بـه 

عــدد الــذي تنعقــد فيــه يف ال األخــرس األصـم وجــود يف ، واختلــف الفقهــاء)١(الجمعـة

وهذا االختالف بينهم بناء على كون األخرس ال يسمع الخطبة وال يفهـم مـا  ،الجمعة

 :قولين وهي يقال فيها، فكان اختالفهم على

 انعقاد إلى وجه، والحنابلة يف والمالكية، والشافعية الحنفية، ذهب :األول القول

 .به الجمعة تنعقد الذي العدد األخرس األصم يف بوجود الجمعة

فالحنفية قالوا بصحة الجماعة التي تنعقد ببعض الصـم أو كـانوا كلهـم صـم� يف 

أن يكون بحضرة جماعة تنعقـد هبـم الجمعـة، « :هـ)٩٧٠الجمعة، قال ابن نجيم (ت: 

 .)٢(»وإن كانوا صما

اشـرتطوا  بـل الجمعـة هبـم تنعقـد التي الجماعة يشرتطوا سماع أما المالكية فلم

هــ) يف حاشـيته علـى الشـرح ١٢٣٠قـال الدسـوقي (ت:  ،صـم� انواكـ حضورهم ولو

ــر:  ــمعون«الكبي ــما ال يس ــة ص ــان الجماع ــو ك ــا أي ول ــر هب ــاوي  ،)٣(»والجه ــال الص   وق

 .)٤(»أن يجهر هبا أي ولو كانت الجماعة صما« :هـ)١٢٤١(ت: 

وقالت الشافعية يف وجه بصحة الخطبة يف الجماعة التي تنعقد بالصم، أو سمعوا 

.. فلو رفـع صـوته قـدر .رفع الصوت« :هـ)٦٧٦يفهموا معناها، قال النووي (ت:  ولم

                                           
 ).٢/٢١٨البن قدامة ( ،انظر: المغني  ) ١(

 ).٢/١٤٧بن عابدين (ال ،)، رد المحتار٢/١٥٨نجيم ( بنال ،الرائق البحر   )٢(

 ).١/٣٧٨للدسوقي ( ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير   )٣(

 ).١/٢٦٠للنفراوي ( ،)، وانظر: الفواكه الدواين١/٤٩٩للصاوي ( ،بلغة السالك   )٤(



              

 

  م٢٠٢١ ارسم -هـ ١٤٤٢ ) رجب٨٤(العدد 

  د. شهد عطوان املالكي

  

٥٣٩ 

.. الثاين: تصح، كما لو حلـف ال .ما يبلغ، ولكن كانوا كلهم أو بعضهم صما، فوجهان

يكلم فالنا، فكلمه بحيث يسمع، فلم يسمع لصممه، حنث، وكما لو سمعوا الخطبـة، 

 .)١(»ولم يفهموا معناها، فإهنا تصح

 الكـل كـان لـو أمـا الجمعـة، هبـم تنعقد الحنابلة فاشرتطوا سماع واحد ممنأما 

لفوات الخطبـة، أو كـانوا كلهـم خرسـ� لفـوات المقصـود.  تنعقد لم اإلمام عدا صم�

حضور أربعين فأكثر من أهل القريـة باإلمـام (ولـو كـان «هـ): ١٠٥١قال البهويت (ت: 

(ال) تصـح (إن كـان و أهل الوجـوب بعضهم) أي األربعين (خرسا أو صما) ألهنم من

الكل كذلك) أي خرسـا أو صـما أمـا إذا كـانوا خرسـا مـع الخطيـب، فلفـوات الخطبـة 

صــورة ومعنــى فيصــلون ظهــرا. وإن كــانوا كلهــم صــما فلفــوات المقصــود مــن ســماع 

الخطبة وعلم من ذلك: أهنـم لـو كـانوا خرسـا إال الخطيـب، أو كـانوا صـما إال واحـدا 

 .)٢(»يسمع صحت جمعتهم

  واستدلوا على ذلك بقوله تعالى:                 

                                  :٩[الجمعة[.  

شرتط لصحتها كوهنا مسموعة لهم بل يكفـي حضـورهم حتـى ال ي الداللة: وجه

 .)٣(جمع بالسعي المأمور ألن ؛لو بعدوا عنه أو ناموا أجزأت

 المكتوبة الصلوات يف للرجال إماما يصلح من كل كما استدلوا بالمعقول فقالوا

                                           
 ).٢/٢٨للنووي ( ،روضة الطالبين   )١(

 ).٢/٢٩للبهويت ( ،كشاف القناع   )٢(

 ).٢/١٤٧البن عابدين ( ،انظر: رد المحتار   )٣(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

  ي خطبة اجلمعةـأحكام األخرس ف

٥٤٠  

كمـا أنـه  .)١(أولـى لغيـره لإلقتداء فصالحيته لإلمامة األصم يصلحو الجمعة هبم تنعقد

 كـان إن يضـر فـال الخطبـة مقصـد تحقـق فقد الجمعة خطبة الحضور بعض سمع اإذ

 .)٢(يسمع ال بعضهم

 بوجـود األخـرس الجمعـة انعقاد عدم إلى وجه يف الشافعية قالت :الثاين القول

 الجمعة، وهو الوجه المختار عندهم.  لها تنعقد المشرتط الذي العدد يف األصم

اقتداء بعضـهم بـبعض بـأن ال يكـون فـيهم وصح « :هـ)١٠٦٩قال القليوبي (ت: 

 .)٣(»طارئ الخرس وال أصم ألهنا ال تنعقد بمن فيهم أصم

           :قولهواستدلوا على ذلك ب

 .]٢٠٤[األعراف:

 على الشتمالها قرآنا الخطبة وسميت ،الخطبة يف اآلية هذه نزلت :الداللة وجه

 .)٤(واشرتاطه واألمر فيها لوجوب االستماع ،فيها يتلى الذي القرآن

 :الراجح القول

 وهو األول القول الراجح فيها وهو نعرض وأدلتها بأقوالها المسألة عرض بعد

 عـةالجم والشافعية يف وجه، والحنابلة، وهـو انعقـاد والمالكية، ،الحنفية إليه ذهب ما

                                           
 ).١/٣٢٢البن قدامة ( ،يف)، الكا١/٢٦٨للكاساين ( ،انظر: بدائع الصنائع   )١(

 )، ٢/٣٩٠للمرداوي ( ،انظر: اإلنصاف   )٢(

للنـووي  ،)، روضـة الطـالبين١/٥٥٣للشـربيني ( ،)، مغني المحتـاج١/٣١٨حاشية قليوبي (   )٣(

)٢/٢٨.( 

 ،)، مغني المحتاج٢/٣٠٨( للرملي ،المحتاج هناية)، ١٣/٣٥٢( للطربي ،البيان جامع :انظر   )٤(

 ).١/٥٥٣للشربيني (



              

 

  م٢٠٢١ ارسم -هـ ١٤٤٢ ) رجب٨٤(العدد 

  د. شهد عطوان املالكي

  

٥٤١ 

 ألسباب منها: وذلك الجمعة به تنعقد الذي العدد يف األخرس الذي ال يسمع بوجود

 .من الكتاب وبالمعقول استدل به أصحاب القول األول ما قوة -١

 .)١(التي استدل هبا أصحاب القول الثاين تحتمل أكثر من معنى اآليةأن  -٢

ولم تـرد يف  معة،األخرس مستثنى من حضور الج أن تبين لم السنة أن كما -٣

أحاديث أهل األعذار أنه ممن تسقط عنـه الجمعـة كالمسـافر والمـريض وغيـرهم مـن 

أهل األعذار. بل أنه وردت أحاديث تعمم وجوب الجمعة علـى كـل مسـلم بمـا فـيهم 

الجمعة حـق واجـب علـى كـل (: األخرس واألصم واستثنت أهل األعذار، لقوله 

 .)٢()مرأة أو صبي أو مريضمسلم يف جماعة إال أربعة: عبد أو ا

* * * 

                                           
 ).٧/٣٥٣لقرطبي (ل ،القرآن ألحكام الجامع )،١٣/٣٥٢( للطربي ،البيان انظر: جامع   )١(

حـديث  ،)١/٢٨٠أخرجه أبو داود يف سننه، كتاب الصالة، بـاب الجمعـة للمملـوك والمـرأة (   )٢(

ـن يف البـدر المنيـر، كتــاب ١٠٦٧رقـم ( حه األلبـاين يف صـحيح ابـن داود، وابـُن الملقِّ ). وصـحَّ

): ١/٤٢٥)، وقال الحاكم يف المستدرك على الصحيحين، كتاب الجمعـة (٤/٦٣٧الجمعة (

 .»صحيح على شرط الشيخين«



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

  ي خطبة اجلمعةـأحكام األخرس ف

٥٤٢  

 .حكم إقامة الجمعة إذا كان الحاضرون كلهم خرس :المطلب الثالث* 

اختلـف الفقهـاء فيمـا إذا كـان الحاضــرون يف خطبـة الجمعـة كلهـم خرسـ�، هــل 

وهـذا االخـتالف بيـنهم بنـاء علـى كـون  ،تنعقد هبم الجمعة أو ال تنعقد وتصـلى ظهـراً 

 ،وعــن ســماعها إذا كــان حاضــراً  ،الخطبــة إذا كــان إمامــ� األخــرس عــاجزًا عــن إلقــاء

 :)١(فاختلفوا على قولين

 .ويصلوهنا ظهراً  ،ال تنعقد هبم الجمعة :القول األول

، والحنابلـــة يف الصـــحيح مـــن )٣(، والشـــافعية يف وجـــه)٢(وهـــذا مـــذهب المالكيـــة

شـروط  واستدلوا على ذلك بالمعقول وهـو: أن القـدرة علـى الخطبـة مـن .)٤(المذهب

وجــوب الجمعــة وهــم قــد عجــزوا عــن إلقــاء الخطبــة وعــن ســماعها فســقطت عــنهم 

 .)٥(الجمعة لفوات الخطبة صورة ومعنى 

 .تنعقد الجمعة هبم ويخطب أحدهم باإلشارة :القول الثاين

 .)٧(، والحنابلة يف وجه)٦(وهذا مذهب الشافعية

                                           
 ). ٣٧/٤علي عبده (ل ،انظر: بحث أحكام األخرس   )١(

لمحمــد  ،)، مــنح الجليــل١/٣٧٨للدســوقي ( ،انظــر: حاشــية الدســوقي علــى الشــرح الكبيــر   )٢(

 ). ١/٤٣٣عليش (

 ).٢/٢٨للنووي ( ،انظر: روضة الطالبين   )٣(

)، واإلنصـاف ١/١٤٦البـن مفلـح ( ،)، النكت والفوائد٢/٢٩انظر: كشاف القناع، للبهويت (   )٤(

 ).٢/٣٩١يف معرفة الراجح من الخالف، للمرداوي (

 ).٢/٢٨)، روضة الطالبين، للنووي (٢/٢٩انظر: كشاف القناع، للبهويت (   )٥(

 ).٢/٢٨انظر: روضة الطالبين، للنووي (   )٦(

 =)، واإلنصاف١/١٤٦البن مفلح ( ،)، النكت والفوائد٢/٢٩انظر: كشاف القناع، للبهويت (   )٧(
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  د. شهد عطوان املالكي

  

٥٤٣ 

كما تصح جميع  واستدلوا على ذلك بالمعقول وهو: أنه تصح جمعتهم باإلشارة

 .)١(عباداهتم من صالة وإمامة وظهار ولعان ويمين وتلبية وغير ذلك

  :الراجح

ما ذهب إليه أصـحاب القـول الثـاين مـن انعقـاد الجمعـة هبـم، ويخطـب أحـدهم 

باإلشارة، وال تسقط عنهم الجمعة؛ لتكليفهم، ولقيام إشارهتم مقام النطق يف كثير مـن 

م تصح من صالة وإمامة، وظهار ولعان ويمين، وتلبيـة األحوال، كما أن جميع عباداهت

 .وشهادة، وإسالم وردته ونحو ذلك

* * * 

                                           
 ).٢/٣٩١يف معرفة الراجح من الخالف، للمرداوي (=

 ).٥/٤٦)، أحكام القرآن، للجصاص (١/١٦٤انظر: المنثور يف القواعد الفقهية، للزركشي (   )١(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

  ي خطبة اجلمعةـأحكام األخرس ف

٥٤٤  

 المبحث الثاين

 نصات األخرس أثناء خطبة الجمعةإ

 

 وفيه مطلبان:

 .لألخرس اإلنصات يف الخطبة :المطلب األول* 

دخل اختلف الفقهاء يف حكم اإلنصات يف الخطبة لمن لم يسـمعها لبعـد أو غيـره ويـ

ــون  ــنهم؛ لك ــتالف بي ــد، وهــذا االخ ــة كالبعي ــمع الخطب ــه ممــن ال يس فيهــا األخــرس؛ كون

االستماع واإلنصات مطلبين مأمور هبما يف خطبة الجمعة كمـا سـيأيت بيانـه هنـا، كمـا ظهـر 

ــد جــاءت بعــض النصــوص تــأمر  ــذا االخــتالف للتعــارض الظــاهري للنصــوص، فق ه

ستدل هبا الفريق األول على وجـوب اإلنصـات، باإلنصات ومنع الكالم وهي األدلة التي ا

ألصـحابه مـن الكـالم، وهـي األدلـة  وجاءت نصوص أخرى ظهر فيها عدم منع النبـي 

 :التي استدل هبا الفريق الثاين على جواز الكالم، وهذا االختالف على قولين

 .ويحرم الكالم ،يجب عليه اإلنصات القول األول:

وقول للشافعية، والمذهب عند الحنابلة، وبه قـال  وهبذا قال الحنفية، والمالكية،

 .ابن حزم

فــإن كــان بحيــث ال يســمع الخطبــة « :هـــ) ٤٨٣فالحنفيــة، قــال السرخســي (ت: 

فظاهر الجواب أنه يسكت ألن المأمور به شيئان االستماع واإلنصات فمـن قـرب مـن 

فيـأيت بمـا اإلمام فقد قدر عليهما ومن بعد عنه فقد قدر علـى أحـدهما وهـو اإلنصـات 

 .)١(»قدر عليه

                                           
ــي (   )١( ــوط، للسرخس ــر:، )٢/٢٨المبس ــدا وانظ ــاين(ب ــنائع، للكاس ــل يف١/٢٦٤ئع الص  =)، وقي
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  د. شهد عطوان املالكي

  

٥٤٥ 

قوله فـإن للمنصـت الـذي ال يسـمع مـن « :هـ)٤٧٤وعند المالكية، قال الباجي (ت: 

وقـال الحطـاب  .)١(»الحظ مثل ما للمنصت السامع دليل على استواء الحالتين يف الوجوب

(ولو لغير سامع) ظاهره سواء كـان بالمسـجد أو خارجـه وقـال ابـن عرفـة «هـ): ٩٥٤(ت: 

 .)٢(»ماعها والصمت لها وبينهما ويف غير سامعهما ولو بخارج المسجدويجب است

ليس يختلف قوله يف اإلنصـات أنـه « :هـ)٤٥٠أما الشافعية، قال الماوردي (ت: 

مستحب، وإنما اختلف قوله يف وجوبـه، فلـه يف ذلـك قـوالن: أحـدهما: وهـو قولـه يف 

مـن تكلـم جـاهال كـان القديم إن اإلنصات واجـب، فمـن تكلـم عامـدا كـان عاصـيا، و

.. وال فرق يف تحريم الكالم بين القريب والبعيـد، واألصـم والسـميع، كلهـم يف .الغيا

أنـه خطـب فقـال: أنصـتوا فـإن حـظ  اإلنصات سواء، وروي عن عثمـان بـن عفـان 

 .)٣(»المنصت الذي لم يسمع كحظ المنصت السامع

، ا وعنـد الجمهـوراالستماع واإلنصات واجـب عنـدن«أما مذهب الحنابلة، قيل: 

ــه يكــره قــراءة القــرآنحتــى  ونحوهــا ورد الســالم وتشــميت العــاطس وكــذا األكــل  إن

 .)٤(»والشرب وكل عمل

                                           
والنائي عن اإلمـام يف اسـتماع الخطبـة كالقريـب واإلنصـات يف «): ١/١٤٧الفتاوى الهندية(=

 ).١/٢٦٤وانظر: بدائع الصنائع، للكاساين( ».حقه هو المختار

 ).١/١٩٠المنتقى شرح الموطأ، للباجي (   )١(

 ).٢/١٧٩مواهب الجليل، للحطاب (   )٢(

ــووي (٢/٤٣٠الحــاوي، للمــاوردي (   )٣( )، وروضــة ٤٢٤ – ٤/٤٢٣)، وانظــر: المجمــوع، للن

 ).٢٩ – ٢/٢٨الطالبين، للنووي (

 ).١/٤٠٧البن قدامة ( ،)، وانظر: المغني٥٦٠منية المصلى، للكاشغري (   )٤(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

  ي خطبة اجلمعةـأحكام األخرس ف

٥٤٦  

 :واألثر والقياس والمعقول والسنة واستدل أصحاب هذا القول بالكتاب

 فمن الكتاب: قوله تعالى:                              

 .]٢٠٤[األعراف:

ومـن السـنة: األدلــة الدالـة علـى تحــريم الكـالم يف خطبـة الجمعــة، ومـن أبرزهــا 

أنصت، يوم الجمعة واإلمام يخطـب فقـد :: (إذا قلت لصاحبكحديث أبي هريرة 

. وقـول النبـي )٢(، فقالوا: إهنا عامة تشمل من يسـمع الخطبـة ومـن ال يسـمعها)١(لغوت)

 يحضر الجمعة ثالثة نفر: فرجل حضرها يلغو فهو حظه منهـا، ورجـل حضـرها) :

يــدعو فهــو رجــل دعــا اهللا إن شــاء أعطــاه وإن شــاء منعــه، ورجــل حضــرها بإنصــات 

فهـي كفـارة إلـى الجمعـة التـي تليهـا  ،وسكوت ولم يتخط رقبة مسلم، ولم يـؤذ أحـدا

 .)٣(وزيادة ثالثة أيام)

كان يقول يف خطبته قلمـا يـدع ذلـك  بن عفان  ومن األثر: ما روي عن عثمان

إذا قام اإلمام يخطب يوم الجمعة فاستمعوا وأنصتوا فإن للمنصـت الـذي «إذا خطب: 

ال يسمع يف الحـظ مثـل مـا للسـامع المنصـت، فـإذا قامـت الصـالة فاعـدلوا الصـفوف 

                                           
أخرجه البخاري يف صحيحه، كتـاب الجمعـة، بـاب اإلنصـات يـوم الجمعـة واإلمـام يخطـب،    )١(

)، ومسـلم يف صـحيحه، كتـاب الجمعـة، بـاب اإلنصـات يـوم الجمعـة يف ٩٣٤قم () ر٢/١٣(

 ).٨٥١) رقم (٢/٥٨٣الخطبة، (

 ).١/٤٠٧البن قدامة ( ،)، المغني١/١٩٠انظر: المنتقى شرح الموطأ، للباجي (   )٢(

أخرجــه البيهقــي يف ســننه الكــربى، كتــاب الجمعــة، بــاب اإلنصــات للخطبــة وإن لــم يســمعها    )٣(

انظر: صحيح ابـن خزيمـة،  ».إسناده حسن«وقال األلباين:  ).٥٨٣١حديث رقم ( ،)٣/٣١١(

 ).٣/١٥٧كتاب الجمعة، باب طبقات من يحظر الجمعة (
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٥٤٧ 

رجـال  وحاذوا بالمناكب فإن اعتدال الصفوف من تمام الصالة، ثم ال يكرب حتى يأتيـه

 .)١(»قد وكلهم بتسوية الصفوف فيخربونه أن قد استوت، فيكرب

كما أن المأمور به يف الخطبة شيئان االستماع واإلنصات، فمن قـرب مـن اإلمـام 

فقد قدر عليهما، ومن بعد عنه فقد قدر على أحدهما وهو اإلنصـات، فيجـب عليـه أن 

 .)٢(يأيت بما قدر عليه

كـالم يف الخطبـة علـى عـدم جـواز الكـالم يف ومن القيـاس: قيـاس عـدم جـواز ال

اْلُخْطَبَتــْيِن َبــَدُل َرْكَعَتــْيِن َفَحــُرَم «الصــالة؛ ألن الخطبتــين بــدل ركعتــين، قــال النــووي: 

َالةِ   .)٣(»َبْينَُهَما اْلَكَالُم َكالصَّ

ا اْشَتَغُلوا َوِألَنَُّه فِي اْلُخْطَبِة ُيَخاطُِبُهْم بِاْلَوْعِظ َفإِذَ «ومن المعقول: قال السرخسي: 

 .)٤(»ِفْد َوْعُظُه إيَّاُهْم َشْيًئابِاْلَكَالِم َلْم يُ 

  .ويجوز له الكالم يجوز له اإلنصات، :القول الثاين

ورواية عن اإلمام  ،)٥(وهبذا قال بعض الحنفية، وهو القول الصحيح عند الشافعية

 .)٦(أحمد

                                           
أخرجــه البيهقــي يف ســننه الكــربى، كتــاب الجمعــة، بــاب اإلنصــات للخطبــة وإن لــم يســمعها    )١(

 ).٥٨٣٥حديث رقم ( ،)٣/٣١٢(

 )١/٢٦٤بدائع الصنائع، للكاساين ( )،٢/٢٨انظر: المبسوط، للسرخسي (   )٢(

 ).٥٢٥، ٤المجموع، للنووي (   )٣(

 ).٢٨، ٢المبسوط، للسرخسي (   )٤(

ـــاوي (   )٥(  ـــر: الح ـــاء (٣/٤٢انظ ـــة العلم ـــوع (٢/٢٨٥)، وحلي ـــة ٤/٥٢٢)، والمجم )، وروض

 ). ٢/٢٨الطالبين (

 .)٢/١٢٥(، والفروع )٣/١٩٣(انظر: المغني    )٦(
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٥٤٨  

ه إذا لـم يسـمع الخطبـة أما البعيـد منـ«هـ): ٥٨٧(ت:  عند الحنفية، قال الكاساين

كيف يصنع؟ اختلف المشايخ فيه... أن االستماع واإلنصات إنما وجـب عنـد القـرب 

ليشرتكوا يف ثمرات الخطبة بالتأمل والتفكر فيها، وهذا ال يتحقق من البعيد عن اإلمام 

فليحرز لنفسه ثواب قراءة القرآن ودراسة كتب العلم وألن اإلنصات لم يكن مقصودا 

ل به إلى االستماع فإذا سقط عنه فرض االستماع سقط عنـه اإلنصـات أيضـا بل ليتوص

 .)١(»واهللا أعلم

ليس يختلف قوله يف اإلنصات «هـ): ٤٥٠أما عند الشافعية، قال الماوردي (ت: 

.. والقـول .أنه مستحب، وإنما اختلف قوله يف وجوبه، فله يف ذلـك قـوالن: أحـدهما:

ات مســتحب ولــيس بواجــب.. وال فــرق يف تحــريم الثــاين: قالــه يف الجديــد إن اإلنصــ

 .)٢(»الكالم بين القريب والبعيد، واألصم والسميع، كلهم يف اإلنصات سواء

ــة (ت:  ــن قدام ــال اب ــة، ق ــد الحنابل ــا عن ـــ)٦٢٠أم ــال ال أدري « :ه ــاألطرش؟ ق ف

ـــه اإلنصـــات  ـــه ال يســـمع، فـــال يجـــب علي فيحتمـــل أن يشـــرع يف حقـــه القـــراءة؛ ألن

 .)٣(»...كالبعيد

  :منها ،استدلوا بما استدل عليه القائلون باستحباب االنصات للسامع

 قوله تعالى:  -١                             

 .]٢٠٤[األعراف:

                                           
 ).١/٢٦٤اساين (بدائع الصنائع، للك   )١(

)، وروضـة الطـالبين، ٤/٤٢٣). وانظـر: المجمـوع، للنـووي (٢/٤٣٠الحاوي، للماوردي (   )٢(

 ).٢٩ – ٢/٢٨للنووي (

 ).١/٤٠٧البن قدامة ( ،المغني   )٣(
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٥٤٩ 

ب نصات وأن األمر يف اآليـة للنـداستدلوا باآلية على استحباب اإل وجه الداللة:

 .وليس للوجوب

ــدليل: ــذا ال ــى ه ــاب عل ــدة  ويج ــة المؤي ــاهر اآلي ــالف لظ ــل مخ ــذا الحم ــأن ه ب

باألحاديـث الســابقة الــذكر والتــي اســتدل هبـا الفريــق األول، والجمــع بــين األحاديــث 

يكون بإبقائها على ظاهر داللتها وقصر ما ورد فيه الكالم على الحاجة حسب مـا يـدل 

 .عليه مضموهنا

قــال: (إذا قلــت لصــاحبك يــوم  أن رســول اهللا  ريــرة ولحــديث أبــي ه -٢

ويف حــديث أبــي هريــرة اآلخــر عنــد  .)١(الجمعــة أنصــت واإلمــام يخطــب فقــد لغــوت)

: (ومن لغـا أو تخطـى كانـت وقال الرسول  .)٢(مسلم: (ومن مس الحصى فقد لغا)

 .)٤()(ومن تكلم فال جمعة لهويف لفظ:  .)٣(له ظهرا)

بــاللغو الكــالم الفــارغ ومنــه لغــو اليمــين. وقــد اتفقــت  أن المــراد وجــه الداللــة:

أي قلت اللغـو،  »فقد لغوت«ومعنى  ،)٥(األقوال على أن اللغو: ما ال يحسن من الكالم

                                           
بـرقم  ،)٢/١٣أخرجه البخاري، كتاب الجمعة، باب اإلنصات يوم الجمعة واإلمام يخطـب (  ) ١(

الجمعـة، بـاب اإلنصـات يـوم الجمعـة يف الخطبـة، بـرقم  )، ومسلم يف صـحيحه، كتـاب٩٣٤(

)٨٥١.( 

 تقدم تخريجه قريب�.  ) ٢(

)، الحــديث رقــم ٣/١٥٦أخرجــه ابــن خزيمــة يف كتــاب الجمعــة، بــاب ذكــر الخــرب المفســر (   )٣(

 .»وسنده حسن«): ١/٤٣٠)، وقال األرنؤوط يف هامش زاد المعاد (١٨١٠(

إسـناده «): ١/٤٣٠قال األرنؤوط يف هامش زاد المعـاد (و ،)١/٩٣أخرجه أحمد يف المسند (   )٤(

 .»ضعيف لجهالة مولى امرأة عطاء الخرساين، لكن يشهد له ما رواه ابن خزيمة

 .) ٢/٤١٤البن حجر ( ،انظر: فتح الباري   )٥(
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٥٥٠  

وهو الكالم الملغي الساقط الباطل المردود، وقيل: معناه قلت غيـر الصـواب، وقيـل: 

عـن جميـع أنـواع الكـالم ففي الحـديث النهـي «وقال النووي:  ،)١(تكلمت بما ال ينبغي

أنصــت، وهــو يف األصــل أمــر  حــال الخطبــة، ونبــه هبــذا علــى مــا ســواه؛ ألنــه إذا قــال:

 .)٢(»بمعروف، وسماه لغوا، فغيره من الكالم أولى

بأنه قـد ورد يف بعـض األحاديـث مـا يـرد ذلـك، ويفيـد  ويجاب على هذا الدليل:

قـال: (ومـن لغـا أو  نبـي أن ال التحريم، ومـن ذلـك مـا رواه عبـد اهللا بـن عمـرو 

(من تكلم يوم الجمعة واإلمام يخطـب  :. وقال رسول اهللا )٣(تخطى كانت له ظهرا)

 .)٤(ليس له جمعة) ،والذي يقول له: أنصت ،فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا

تبـارك) وهـو ( يـوم الجمعـة (قـرأ رسـول اهللا وما رواه ُأبي بن كعب قال:  -٣

يغمزين، فقال: متى أنزلت هـذه السـورة؟  ، وأبو الدرداء أو أبو ذرقائم، فذكرنا بأيام اهللا

فإين لم أسمعها إال اآلن، فأشار إليه أن اسكت، فلما انصرفوا قال: سألتك متى أنزلـت 

                                           
)، ونيـل األوطـار ٢/٤١٤)، وفـتح البـاري (٦/١٣٨انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (   )١( 

)٣/٢٧٣ .( 

 .) ٦/١٣٨شرح صحيح مسلم (   )٢(

)، الحــديث رقــم ٣/١٥٦بــاب ذكــر الخـرب المفســر ( -أخرجـه ابــن خزيمــة يف كتـاب الجمعــة    )٣( 

 . »وسنده حسن«): ١/٤٣٠)، وقال األرنؤوط يف هامش زاد المعاد (١٨١٠(

)، وابن أبي شيبة يف مصنفه يف كتاب الصـلوات، بـاب ١/٢٣٠أخرجه اإلمام أحمد يف مسنده (   )٤(

): ٧٩)، وقـال ابـن حجـر يف بلـوغ المـرام (٢/١٢٥الكالم إذا صعد اإلمام المنرب وخطـب (يف 

 .»ال بأس بإسناده«

 ).٣/١٧٢)، وسبل السالم، للصنعاين (٢/٤١٤البن حجر ( ،انظر: فتح الباري  ) ٤(
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٥٥١ 

هذه السورة فلم تخربين، فقال: إنه ليس لك من صـالتك اليـوم إال مـا لغـوت، فـذهب 

 :ال لـه ُأبـي، فقـال رسـول اهللا فـذكر لـه ذلـك، وأخـربه بالـذي قـ إلى رسول اهللا 

 .)١()صدق ُأبي

 .أي أن المراد نقص جمعته بالنسبة إلى الساكت وجه الداللة:

أن هذا مخالف لظاهر النص، فإذا كـان الكـالم يـنقص  ويجاب على هذا الدليل:

الجمعة فهـذا يـدل علـى وجـوب اإلنصـات وتحـريم الكـالم؛ ألن تـرك المسـتحب ال 

 .أجر فعل المستحب ينقصها، وإنما يفوت به

يخطــب يـوم الجمعــة  أن رجـال قــام والنبـي  مـا رواه أنــس بـن مالــك  -٤

وأومـأ لـه بالسـكوت، فلـم يقبـل،  فقال: يا رسول اهللا! متى الساعة؟ فأعرض النبي 

: (ويحـك، مـا أعـددت لهـا؟ قـال: ، فلما كان يف الثالثة قـال لـه النبـي وأعاد الكالم

 . )٢() ورسوله، قال: إنك مع من أحببتحب اهللا

أن األعرابي تكلم أثناء الخطبـة، ولـم ينكـر عليـه النبـي ذلـك، ولـو  :وجه الداللة

 . )٣(حرم عليه ألنكره

                                           
)، ١/٣٥٣أخرجه ابن ماجه يف سننه يف كتاب إقامة الصالة، باب ما جاء يف االستماع للخطبة (   )١(

، وصححه األلبـاين يف »إسناده صحيح رجاله ثقات«)، وقال يف الزوائد: ١١١١الحديث رقم (

 .»وإسناده حسن«): ١/٤٣١). وقال األرنؤوط يف هامش زاد المعاد (٣/٨١إرواء الغليل (

بــاب مناقــب عمــر بــن الخطــاب  -أخرجــه البخــاري يف صــحيحه يف كتــاب فضــائل الصــحابة    )٢( 

)، الحـديث ٤/٢٠٣٢باب المرء مـع مـن أحـب ( -ب الرب والصلة )، ومسلم يف كتا٤/٢٠٠(

 ). ٢٦٣٩رقم (

 ). ٣/١٩٥البن قدامة ( ،)، والمغني١/٢٨٧انظر: مغني المحتاج (   )٣( 
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٥٥٢  

 الخطبـة مطلقـا أن االستدالل به على جـواز الكـالم يف :ويجاب على هذا الدليل

ــألة  ــص عمــوم المس ــيمكن أن يخ ــى األعــم، ف ــاألخص عل ــه اســتدالل ب ــه نظــر؛ ألن في

باإلنصات بمثل ذلك كـأمر عـارض يف مصـلحة عامـة، كمـا خـص بعضـهم رد السـالم 

 .)١(لوجوبه

ــا ــة أيض ــن األدل ــى  :وم ــه إل ــل ب ــل ليتوص ــه، ب ــودا لذات ــيس مقص ــات ل أن اإلنص

 .)٢(سقط عنه اإلنصات أيض� االستماع، فإذا سقط عنه فرض االستماع

 :والراجح

القول األول القائل بتحـريم الكـالم يف خطبـة الجمعـة لغيـر السـامع لهـا، وذلـك 

 :ألسباب منها

 .قوة ما استدلوا به من أدلة أوًال:

 .وألنه يؤدي إلى التشويش على المستمعين ثاني�:

تـم توجيهـه  اإضافة علـى مـ -به أصحاب القول الثاين  استدلوا ما على ويعرتض

 اإلنصـات وجـوب بعـدم القـائلون هبـا اسـتدل التـي األحاديث بأن :-تحت كل قول 

عليهـا، فمـا  االحتمـاالت دخـول مـن تسـلم لـم أهنـا صـحيحة إال كانـت وإن للخطبـة

احتجوا به، فيحتمل أنه مختص بمن كلم اإلمام، أو كلمه اإلمام؛ ألنه ال يشتغل بـذلك 

هل صلى؟ فأجابه. وسأل عمر عثمـان حـين  بي عن سماع خطبته، ولذلك سأل الن

دخــل وهــو يخطــب، فأجابــه، فتعــين حمــل أخبــارهم علــى هــذا، جمعــا بــين األخبــار، 

وتوفيقا بينها، وال يصح قيـاس غيـره عليـه؛ ألن كـالم اإلمـام ال يكـون يف حـال خطبتـه 

                                           
 ). ٢/٤١٥انظر: فتح الباري (   )١( 

 ).١/٢٦٤انظر: بدائع الصنائع، للكاساين (   )٢(
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٥٥٣ 

ونصـه،  بخالف غيره، وإن قدر التعارض فاألخـذ بحـديثنا أولـى؛ ألنـه قـول النبـي 

احتمال أن المتكلم تكلم «وقال الرملي:  .)١(ذلك سكوته، والنص أقوى من السكوتو

قبل الخطبة، أو أنـه معـذور لجهلـه،  قبل أن يستقر يف موضع وال حرمة حينئذ قطعا، أو

يرد بأهنا واقعة قولية واالحتمال يعمها، وإنما الذي يسقط باحتمال الواقعة الفعلية كما 

 .)٢(»هو مقرر يف محله

 ** * 

                                           
 ).٢/٢٣٨البن قدامة ( ،انظر: المغني   )١(

 ).٢/٣١٩المحتاج، للرملي ( هناية   )٢(
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  ي خطبة اجلمعةـأحكام األخرس ف

٥٥٤  

 .بالذكر أثناء الخطبة اشتغال األخرس :المطلب الثاين* 

بعد معرفة القول الراجح بتحريم الكالم يف خطبة الجمعة لغير السامع لهـا، كـان 

لزامــ� معرفــة الحكــم حــول اشــتغال األخــرس بالــذكر أثنــاء الخطبــة مــادام ال يســمع 

ه مفهوم� وغير مفهـوم، الخطبة، سواء كان هذا االشتغال بالتسبيح صدر عنه صوت� من

 .أو كانت فعالً غير الكالم كالتسبيح بالحصى واألصابع ونحوها

وقد ظهر هذا االختالف من خالل االستطالع على أقوال العلماء يف البعيد الذي 

وتبـين اخـتالف أقـوالهم حـول اشـتغاله بالـذكر، واألخـرس األصـم  ،ال يسمع الخطبة

كمـا  ،ختلف الفقهاء حول المسألة؛ ألنه من اللغـويشرتك مع البعيد يف عدم السماع، فا

أنه إذا رفع صوته بالذكر منع من هو أقرب منه من السماع، فيكون مؤذيا لهم، وفريقـ� 

 .اعتربوه ذكرًا كالخطبة فأجازوه

 :فما حكم اشتغاله بالذكر أثناء الخطبة؟ اختلفوا يف ذلك على قولين، وهي

 .ذكرال يجوز االشتغال بال :القول األول

 .، وقول عند الحنابلة)١(وهو الصحيح عند الحنفية، وقول عند الشافعية

: الصـالة يف وقـال عقبـة بـن عـامر « :هـ)٤٨٣فالحنفية: قال السرخسي (ت: 

حالة الخطبة خطيئة وألن االستماع واجب والصـالة تشـغله عنـه وال يجـوز االشـتغال 

 تحريمـ� مكـروه الكـالم« :ـ)هـ٩٧٠. وقال ابن نجـيم (ت: )٢(»بالتطوع وترك الواجب

 يسـمع ال الـذي .. والنـائي.غيـره أو تسـبيح� أو بمعروف أمراً  كان ولو الخطبة وقت

                                           
 ).٢/٣٢٠هناية المحتاج، للرملي ( انظر:   )١(

)، والمنتقــى ١/٢٦٤نظــر: وبــدائع الصــنائع، للكاســاين (ا)، و٢/٢٩المبســوط، للسرخســي (   )٢(

 ).١/٢٦٤)، وبدائع الصنائع، للكاساين (١/١٨٨شرح الموطأ، للباجي (
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٥٥٥ 

 .)١(»األصح .. وهو.األحوط وهو يسمعها الذي كالقريب الخطبة

 :هـ)١٠٥١وقيل: يحرم ذلك، قال البهويت (ت:  ،)٢(قيل: ال يجوز :الحنابلة وعند

أي بعد خروج اإلمام للخطبة (غير تحية مسجد) روي ذلك (ويحرم ابتداء نافلة إذن) «

عـن ابـن عبـاس وابـن عمـر ولـو كــان قبـل الشـروع يف الخطبـة أو كـان بعيـدا بحيــث ال 

 .)٣(»يسمعها

وقيل: ألنه إذا رفع صوته منع من هو أقـرب منـه مـن السـماع، فيكـون مؤذيـا لـه، 

 .)٤(فيكون عليه إثم من آذى المسلمين، وصد عن ذكر اهللا تعالى

ألخـرس، ة لبأدلة الفريق األول السابقة الذكر حول اإلنصات يف الخطبـ :واستدلوا

وقــالوا بعمومهــا، فيجــب علــى مــن حضــر صــالة الجمعــة أن ينصــت لخطبــة اإلمــام، 

ويستمع إليها وال يشتغل عنها بما يصرفه عن االستماع إليها من كالم، ويدخل يف ذلك 

 .لنهي عن الكالم واإلمام يخطباالستغفار والذكر ونحو ذلك؛ لعموم ا

 .جواز االشتغال بالذكر :القول الثاين

وهو قول عنـد الحنفيـة، والصـحيح عنـد الشـافعية، وقـول عنـد الحنابلـة، وقـول 

 .المالكية

أن االستماع واإلنصات إنما وجب عند « :هـ)٥٨٧فالحنفية، قال الكاساين (ت: 

كر فيها، وهذا ال يتحقق من البعيد عن القرب ليشرتكوا يف ثمرات الخطبة بالتأمل والتف

                                           
 ).٢/١٦٨البن نجيم ( ،البحر الرائق   )١(

 ).٢/٤١٩اإلنصاف، للمرداوي (: رانظ   )٢(

 ).٢/٤٣كشاف القناع، للبهويت (   )٣(

 ).٢/٢٣٩البن قدامة ( ،انظر: المغني   )٤(
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٥٥٦  

اإلمام فليحرز لنفسه ثواب قراءة القرآن ودراسة كتـب العلـم وألن اإلنصـات لـم يكـن 

مقصــودا بــل ليتوصــل بــه إلــى االســتماع فــإذا ســقط عنــه فــرض االســتماع ســقط عنــه 

وال يمنع مـن لـم يسـمع « :هـ)٧٦٣. وقال ابن مفلح (ت: )١(»اإلنصات أيضا واهللا أعلم

ذكر اهللا خفية، بل هو أفضل يف المنصوص فيسجد لتالوة، ويف الفصول: إن بعـدوا  من

 .)٢(»فلم يسمعوا همهمته جاز أن يتشاغلوا بالقراءة والمذاكرة يف الفقه

 يشـتغل أن السـامع لغيـر األولـى« :هــ)١٠٠٤الرملي (ت:  قال :الشافعية وعند

 .)٣(»...والذكر بالتالوة

يجوز لمن بعد عن الخطيب ولـم « :هـ)٨٨٥اوي (ت: قال المرد :الحنابلة وعند

فيسجد للتالوة، وقال  ،يسمعه االشتغال بالقراءة والذكر خفية، وفعله أفضل نص عليه

ابن عقيل يف الفصول: إن بعدوا فلم يسمعوا صوته جاز لهم إقراء القرآن والمذاكرة يف 

 .)٤(»العلم

يسـيرًا فـال بـأس، وتـرك ذلـك وعند المالكية: إن من أقبل على الذكر وكان ذلك 

 .)٥(أحسن

  :ومن أدلتهم

يخطـب النـاس  جـاء أعرابـي والنبـي قـال: ( ما رواه جابر بن عبد اهللا  -١

                                           
 ).١/٢٦٤بدائع الصنائع، للكاساين (   )١(

 ).٢/٩٨البن مفلح ( ،الفروع   )٢(

 ).٢/٣٢٠هناية المحتاج، للرملي (   )٣(

 ).٢/٢٣٩بن قدامة (ال ،). وانظر: المغني٢/٤١٩اإلنصاف، للمرداوي (   )٤(

 ).١/٣٨٧)، حاشية الدسوقي (٣٨٤ -١/٣٨٣انظر: شرح الزرقاين (   )٥(
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٥٥٧ 

 .)١(ع)يوم الجمعة فقال: أصليت يا فالن؛ قال: ال، قال: قم فارك

ذلك، ولو  أن األعرابي تكلم أثناء الخطبة، ولم ينكر عليه النبي  وجه الداللة:

 . )٢(حرم عليه ألنكره

أن االستدالل به على جواز الكالم يف الخطبة مطلقا فيه  يجاب على هذا الدليل:

نظر؛ ألنه استدالل باألخص على األعم، فيمكن أن يخص عموم المسـألة باإلنصـات 

 .)٣(كأمر عارض يف مصلحة عامةبمثل ذلك 

بــأن اإلنصــات لــيس مقصــودا لذاتــه، بــل ليتوصــل بــه إلــى  :واســتدلوا أيضــ� -٢

 . )٤(االستماع، فإذا سقط عنه فرض االستماع سقط عنه اإلنصات أيض�

ــدليل: ــى هــذا ال ــاب عل ــه ولعــدم  يج ــل ل أن اإلنصــات لــيس لالســتماع فقــط، ب

، فإذا سقط االستماع لتعـذره للبعـد بقـي التشويش على غيره من الحاضرين ليستمعوا

 .التشويش على الحاضرين ممن يمكنهم االستماع لقرهبم من الخطيب

 :الراجح

القول األول وهو القائل بعدم جواز االشتغال بالذكر،  -واهللا أعلم  -والصحيح 

 :وذلك ألسباب منها

                                           
باب إذا رأى اإلمـام رجـال جـاء وهـو يخطـب  -أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب الجمعة    )١(

بـاب التحيـة واإلمـام يخطـب  -)، ومسـلم يف كتـاب الجمعـة ١/٢٢٣أمره أن يصلي ركعتين (

 ). ٨٧٥م ()، الحديث رق٢/٥٩٦(

 . )٣/١٩٥(، والمغني )١/٢٨٧(انظر: مغني المحتاج    )٢( 

 . )٢/٤١٥(انظر: فتح الباري    )٣( 

 . )١/٢٦٤(انظر: بدائع الصنائع    )٤( 
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  ي خطبة اجلمعةـأحكام األخرس ف

٥٥٨  

ة مخـالف لمـا لعموم األدلة التي تنهى عن الكالم، فاالشـتغال بغيـر الخطبـ أوًال:

 .جاء من األدلة يف المنع من ذلك

ألن غيــر الســامع للخطبــة إذا لــم يشــتغل بشــيء آخــر حصــل لــه أجــر مــن  ثانيــ�:

كـان يقـول يف خطبتـه قلمـا يـدع ذلـك إذا  لما روي عن عثمان بـن عفـان  استمعها،

إذا قام اإلمام يخطب يوم الجمعة فاستمعوا وأنصتوا فـإن للمنصـت الـذي ال (خطب: 

 .)١()ع يف الحظ مثل ما للسامع المنصتيسم

* * * 

                                           
 سبق تخريجه قريب�.   )١(
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٥٥٩ 

 المبحث الثالث

 إشارة األخرس أثناء خطبة الجمعة

 

لم يذكر العلماء إشـارة األخـرس يف خطبـة الجمعـة بخصوصـه، ولكـنهم ذكـروا 

فعنـدما تطلـق اإلشـارة يف  ،اإلشارة مطلقة، فتدخل فيها إشارة األخرس وإشارة الناطق

قـال الخطيـب الشـربييني  ،خرس والناطق علـى حـٍد سـواءالخطبة فهي تعني إشارة األ

قضية إطالق المصـنف اإلشـارة يقتضـي أنـه ال فـرق فيهـا بـين إشـارة « :هـ)٩٧٧(ت: 

 .)١(»الناطق واألخرس

 ،ومن خالل ذلك انقسمت أقـوالهم بـين مؤيـد ومعـارض لإلشـارة أثنـاء الخطبـة

اإلشـارة يـنجم عنهـا  وسبب اختالفهم هو أن إشـارة األخـرس كنطـق السـامع، كمـا أن

االنشغال، والعلة من النهي يف الكالم يف الخطبة هـي اإلنشـغال، فـال شـك أن الحركـة 

وإن كانـت مفهومــة فإهنــا داخلـة يف االنشــغال، وخــالف الـبعض فقــال بجــواز اإلشــارة 

حتـى  ،للحاجة، وإن إقباله على هذا وإشارته له باإلنصات أخف من كونه يسكت عنـه

 :وهي ،وعلى هذا فاختالفهم على ثالثة أقوال .الذكر واإلنصاتال ُيضيِّع عليه 

 .تحريم اإلشارة واستثنوا اإلشارة للحاجة أو لتسكيت متكلم :القول األول

بتحريم إشـارة األخـرس أثنـاء  )٣(والراجح عند الحنابلة ،)٢(قال به المالكية يف قول

ام الكـالم عنـد السـامع، الخطبة؛ ألن الشارع جعل إشارته كنطق القادر، فهي تقـوم مقـ

                                           
 ).٦/٢١٨مغني المحتاج، للخطيب الشربيني (   )١(

 ).٢/٦٣١التوجيه، للتنوخي ( مبادئالتنبيه على  انظر:   )٢(

 ).١/٣٢٣)، شرح منتهى اإلرادات، للبهويت (٢/٤١٨انظر: اإلنصاف، للمرداوي (   )٣(
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٥٦٠  

 .واستثنوا من ذلك اإلشارة لتسكيت متكلم أو للحاجة من األخرس والناطق

ويلزم من ال يسمع الخطبة مـن « :هـ)٥٣٦بعد  :فعند المالكية، قال التنوخي (ت

الصمت ما يلزم سامعها النسحاب حكم السماع عليه. فإن تكلـم أحـد فـال يـأمره مـن 

 .)١(»رد الحديث. وله أن يشير إليه بذلكسمعه بالصمت نطق�. وفيه و

ــرداوي (ت:  ــة، قــال الم ــد الحنابل ـــ)٨٨٥وعن ــرس المفهومــة « :ه إشــارة األخ

كالكالم، ويف كالم المجد: له تسكيت المتكلم باإلشارة، وقال يف المستوعب وغيـره: 

 .)٢(»يستحب

 :ومن أدلتهم على ذلك

ــرة  -١ ــي هري ــديث أب ــول اهللا  ح ــت أن رس ــال: (إذا قل ــوم  ق ــاحبك ي لص

  .)٣()جمعة أنصت واإلمام يخطب فقد لغوتال

 .وإشارة األخرس كنطق القادر ،واللغو يدخل فيه كل قول وفعل :وجه الداللة

تبـارك) وهـو ( يـوم الجمعـة (قـرأ رسـول اهللا وما رواه ُأبي بن كعب قال:  -٢

 ؟أنزلت هـذه السـورةمتى  :يغمزين، فقال قائم، فذكرنا بأيام اهللا، وأبو الدرداء أو أبو ذر

فإين لم أسمعها إال اآلن، فأشار إليه أن اسكت، فلما انصرفوا قال: سألتك متى أنزلـت 

هذه السورة فلم تخربين، فقال: إنه ليس لك من صـالتك اليـوم إال مـا لغـوت، فـذهب 

: فقـال رسـول اهللا  ،فـذكر لـه ذلـك، وأخـربه بالـذي قـال لـه أبـي إلى رسول اهللا 

                                           
 ).٢/٦٣١التوجيه، للتنوخي ( مبادئالتنبيه على    )١(

 ).١/٣٢٣)، وانظر: شرح منتهى اإلرادات، للبهويت (٢/٤١٨اإلنصاف، للمرداوي (   )٢(

 سبق تخريجه قريب�.  ) ٣(
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٥٦١ 

 .)١(صدق ُأبي)(

كمـا أن النبـي  ،الحديث فيه داللة على تحريم الكالم أثنـاء الخطبـة وجه الداللة:

  لم ينكـر إشـارة ُأبـي ألبـو ذرألنـه أشـار إليـه بعـد أن تكلـم، وإشـارته كانـت  ؛

إذ ال يجـوز أن يقـرهم علـى أمـر  ،فلـو حـرم ذلـك ألنكـره النبـي  ،لتسـكيت مـتكلم

 .متكلممحرم، مما يدل على جواز اإلشارة لتسكيت 

ــد  -٣ ــارة النــاطق، فهــي تقــوم مقــام الكــالم عن وألن الشــارع جعــل إشــارته كعب

 .السامع

 .تحريم اإلشارة أثناء الخطبة :القول الثاين

 .وهو قول المالكية على الصحيح

وبالجملــة فمقتضــى مــذهب مالــك: أن ال يشــير « :هـــ)٥٣٦قــال المــازري (ت: 

ذا الذي جعله هذا من مقتضـى مـذهب وهو الصواب؛ ألن اإلشارة كالنطق وه .إليهما

 .)٢(»مالك

 :ومن أدلتهم على ذلك

 : قوله -١                           :٢٠٤[األعراف[. 

ذكــر كثيــر مــن المفســرين أهنــا يف خطبــة الجمعــة، وســميت قرآنــ�  وجــه الداللــة:

فدل ذلك  يه، وقد أمر اهللا باالستماع واإلنصات، ومطلق األمر للوجوب،الشتمالها عل

 .على وجوب االستماع واإلنصات وحرمة الكالم أثناء خطبة الجمعة

                                           
 سبق تخريجه قريب�.   )١(

اق (١/١٠٠٥لتلقـين، للمـازري (شرح ا   )٢( )، وشـرح ٢/٥٥١)، وانظـر: التـاج واالكليـل، للمـوَّ

 ).٢/٨٩مختصر خليل، للخرشي (
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ــرة  -٢ ــي هري ــديث أب ــول اهللا  ح ــوم  أن رس ــاحبك ي ــت لص ــال: (إذا قل ق

  .)١(الجمعة أنصت واإلمام يخطب فقد لغوت)

اء الخطبة حتى ولو كان لإلنصات فـدل ذلـك عدم جواز الكالم أثن وجه الداللة:

  .أثناء الخطبة -ويدخل تحته كل فعل كاإلماء واإلشارة ونحوها  -على حرمة الكالم 

 .جواز اإلشارة مطلق� القول الثالث:

 .والحنابلة يف وجه ،)٢(قال به الحنفية

بَّابة على فيه إشارة با«قال البهويت:  :فعند الحنابلة ألن  ؛لسكوتولعل المراد السَّ

 .)٣(»ففي الخطبة أولى ،اإلشارة تجوز يف الصالة للحاجة

 :ومن أدلتهم على ذلك

تبـارك) وهـو ( يـوم الجمعـة (قـرأ رسـول اهللا  :ما رواه ُأبي بـن كعـب قـال -١

يغمزين، فقال: متى أنزلت هـذه السـورة؟  قائم، فذكرنا بأيام اهللا، وأبو الدرداء أو أبو ذر

ن، فأشار إليه أن اسكت، فلما انصرفوا قال: سألتك متى أنزلـت فإين لم أسمعها إال اآل

هذه السورة فلم تخربين، فقال: إنه ليس لك من صـالتك اليـوم إال مـا لغـوت، فـذهب 

: فـذكر لـه ذلـك، وأخـربه بالـذي قـال لـه ُأبـي، فقـال رسـول اهللا  إلى رسول اهللا 

 .)٤()صدق ُأبي

                                           
 سبق تخريجه.  ) ١(

 ).١/٥٤٥انظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين (   )٢(

 ،). المحـيط الربهـاين٢/٢٣٩البـن قدامـة ( ،). وانظر: المغني٢/٤٧كشاف القناع، للبهويت (   )٣(

 ).٢/٩٨البن مفلح ( ،)، والفروع٢/٨٣ن مازة (الب

 سبق تخريجه قريب�.   )٤(
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فلــو حــرم ذلــك  ،ُأبــي ألبــو ذر لــم ينكــر إشــارة  أن النبــي  وجــه الداللــة:

 .إذ ال يجوز أن يقرهم على أمر محرم، مما يدل على جواز اإلشارة ،ألنكره النبي 

ألنـه أشـار  ؛بأن النبي لم ينكر إشارة ُأبـي ألبـو ذر  ويجاب على هذا الدليل:

 .إليه بعد أن تكلم، وإشارته كانت لتسكيت متكلم

 .)١(وألن اإلشارة تجوز يف الصالة التي يبطلها الكالم ففي الخطبة أولى -٢

 .بأهنا تجوز يف الصالة استثناء للضرورة وليست مطلقةويجاب على هذا الدليل: 

 :الراجح

ما ذهب إليـه الفريـق األول القـائلون بتحـريم اإلشـارة  –واهللا أعلم  -والصحيح 

ــتثناء اإلشــارة للحاجــة أو لتســكيت مــتك لم؛ لقــوة اســتداللهم، ولعــدم تعطيــل واس

 .األحاديث الصحيحة التي جاءت بجواز اإلشارة عند الحاجة

 :رد األخرس السالم باإلشارة أثناء الخطبة :مسألة

حيـث تحـرم اإلشـارة  ،رد األخرس السالم باإلشارة يدخل تحـت هـذه المسـألة

األخـرس المفهومـة  كما أهنا تندرج تحت مسألة رد الناطق السالم فإشارة ،لغير حاجة

هـو  -واهللا أعلـم بالصـواب  -والـذي يظهـر رجحانـه يف هـذه المسـألة  ،ككالم الناطق

القول بتحريم رد السالم يف خطبة الجمعـة، لقـوة مـا اسـتدلوا بـه، وعـدم اسـتقامة أدلـة 

  .)٢(األقوال األخرى

 .)٣(وقد أفتى بعدم جواز رد السالم فيها فضيلة شيخنا محمد بن صالح العثيمين 

                                           
 ).٢/٢٣٩البن قدامة ( ،انظر: المغني   )١(

 ). ٢٢٧/١انظر يف هذه المسألة: خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية، للحجيالن (   )٢( 

 ). ٤المنشورة ضمن سلسلة كتاب الدعوة رقم ( )١/١٢٦(انظر: فتاوى فضيلته    )٣( 
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 الخاتمة

 

 ،الحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات، والصالة والسالم علـى سـيد المرسـلين

 وبعد:

فهذه دراسة مختصرة يف مسألة: أحكام األخرس يف خطبة الجمعة، أرجو من اهللا 

  ـة نقـص أو تقصـير يف أن تكون قد أحاطت بالموضوع إحاطة مقبولـة. وإذا كـان ثمَّ

وأرجـو أن  ،ث، فالكمـال هللا وحـده، والعصـمة لنبيـه جانب من جوانـب هـذا البحـ

 .تكون هذه الدراسة توطئًة لدراسات عسى أن تكون أكثر شمولّية وتفصيالً 

لت من خالل هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها  :وقد توصَّ

 الجمعة انعقاد إلى وجه، والحنابلة يف والمالكية، والشافعية الحنفية، ذهب -١

 .به الجمعة، وهو الصحيح تنعقد الذي العدد يف صمال بوجود

اختلف الفقهاء فيما إذا كان الحاضرين يف خطبة الجمعة كلهم خرس�، علـى  -٢

عـنهم الجمعـة، ويصـلوهنا ظهـرًا. وقيـل: تنعقـد الجمعـة هبـم ويخطـب  تسـقطقولين: 

 .أحدهم باإلشارة وهو الصحيح

ــم يســمعها لبعــد -٣ ــة لمــن ل ــره ويــدخل فيهــا  يجــب اإلنصــات يف الخطب أو غي

وهبذا قـال الحنفيـة، والمالكيـة، وقـول  .األخرس؛ كونه ممن ال يسمع الخطبة كالبعيد

 .عند الحنابلة، وبه قال ابن حزم، وهو الصحيح والمذهبللشافعية، 

 :العلماء يف اشتغال األخرس بالذكر أثناء الخطبة على قـولين، وهـي اختلف -٤

تغال بالـذكر؛ لعمـوم األدلـة التـي تنهـى عـن الكـالم، الجواز، ويف قول: ال يجوز االشـ

فاالشــتغال بغيــر الخطبــة مخــالف لمــا جــاء مــن األدلــة يف المنــع مــن ذلــك، وألن غيــر 
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 السامع للخطبة إذا لم يشتغل بشيء آخر حصل له أجر من استمعها.

ــمت -٥ ــارض.  انقس ــد ومع ــين مؤي ــة ب ــاء الخطب ــارة أثن ــاء يف اإلش ــوال العلم أق

 .ل بتحريم اإلشارة واستثنوا اإلشارة للحاجة أو لتسكيت متكلموالصحيح من قا

فقــد اســَتْرعى انتبــاهي بعــض المواضــيع التــي تســتحقُّ اإلشــارة إليهــا،  وأخيــًرا:

 فأقرتح جملًة من التوصيات لطالب العلم والباحثين، وهي كالتالي:

 .األعمى واألعرج يف خطبة الجمعة أحكام -١

واألعمــى واألعــرج يف المعــامالت والعبــادات الفقهيــة لألخــرس  األحكــام -٢

 .ونحوها

 .إشارة األخرس أحكام -٣

هذه أبرز النتائج والتَّْوِصيات، وباهللا تعالى التوفيق، وصلَّى اهللا وسلم وبارك على 

 .نبينا محمٍد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد هللا رب العالمين

* * * 
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 والمراجع المصادر فهرس

 

ــ -  ــد المــنعم، دار المســلم للنشــر اإلجمــاع: محمــد ب ــراهيم النيســابوري، المحقــق: فــؤاد عب ن إب

 هـ.١٤٢٥والتوزيع، السعودية، الطبعة: الطبعة األولى 

اإلحســان يف تقريــب صــحيح ابــن حبــان: الُبســتي، ترتيــب: األميــر عــالء الــدين علــي بــن بلبــان  - 

لرســالة، بيــروت، الفارســي، حققــه وخــرج أحاديثــه وعلــق عليــه: شــعيب األرنــؤوط، مؤسســة ا

 هـ.١٤٠٨الطبعة: األولى، 

عضـــو لجنـــة مراجعـــة -أحكـــام القـــرآن: الجصـــاص، المحقـــق: محمـــد صـــادق القمحـــاوي  - 

 هـ.١٤٠٥المصاحف باألزهر، دار إحياء الرتاث العربي بيروت، الطبعة األولى، تاريخ الطبع: 

النُّْعَمـاِن: ابـن نجـيم، وضـع حواشـيه وخـرج أحاديثـه: اْألَْشَباُه َوالنََّظائُِر َعَلى َمْذَهِب َأبِْي َحنِْيَفـَة  - 

 هـ.١٤١٩لبنان، الطبعة: األولى،  –الشيخ زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت 

 هـ.١٤١١لبنان، الطبعة: األولى،  –األشباه والنظائر: السيوطي، دار الكتب العلمية، بيروت  - 

 هـ.١٤١١لبنان، الطبعة: األولى  –علمية، بيروت األشباه والنظائر: السبكي، دار الكتب ال - 

إعالم الموقعين عن رب العالمين: ابن قيم الجوزية، قدم له وعلق عليه وخرج أحاديثه وآثـاره:  - 

أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، شارك يف التخـريج: أبـو عمـر أحمـد عبـد اهللا أحمـد، دار 

 هـ.١٤٢٣ية السعودية، الطبعة: األولى، ابن الجوزي للنشر والتوزيع، المملكة العرب

اإلعالم بفوائد عمدة األحكام: ابن الملقن، المحقق: عبد العزيز بن أحمد بن محمـد المشـيقح  - 

 هـ.١٤١٧الناشر: دار العاصمة للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الطبعة: األولى، 

، الناشر: دار إحياء الرتاث العربـي، الطبعـة: اإلنصاف يف معرفة الراجح من الخالف: المرداوي - 

 بدون تاريخ. -الثانية 

البحر الرائق شرح كنز الـدقائق: ابـن نجـيم، ويف آخـره: تكملـة البحـر الرائـق لمحمـد الطـوري،  - 

 وبالحاشية: منحة الخالق البن عابدين، دار الكتاب اإلسالمي، الطبعة: الثانية، بدون تاريخ.

 هـ.١٤٠٦ترتيب الشرائع: الكاساين، دار الكتب العلمية، الطبعة: الثانية،  بدائع الصنائع يف - 
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الواقعــة يف الشــرح الكبيــر: ابــن الملقــن، المحقــق:  واآلثــارالبــدر المنيــر يف تخــريج األحاديــث  - 

 -مصــطفى أبــو الغــيط وعبــد اهللا بــن ســليمان وياســر بــن كمــال، دار الهجــرة للنشــر والتوزيــع 

 هـ.١٤٢٥، األولىبعة: السعودية، الط-الرياض

بلغة السالك ألقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير (الشرح الصـغير  - 

َماِم َمالِـٍك)، دار المعـارف،  هو شرح الشيخ الدردير لكتابه المسمى أقرب المسالك لَِمْذَهِب اْإلِ

 بدون طبعة وبدون تاريخ.

التتمـة تحقيـق  -األثير، تحقيق: عبد القـادر األرنـؤوط جامع األصول يف أحاديث الرسول: ابن  - 

 مكتبة دار البيان، الطبعة: األولى، بدون تاريخ. -مطبعة المالح  -بشير عيون، مكتبة الحلواين 

 :المحقـق للبخاري، وسننه وأيامه: الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهللا  - 

 .هـ١٤٢٢األولى،  :الطبعة النجاة،دار طوق  :الناشر محمد زهير الناصر،

الجامع ألحكام القرآن = تفسير القرطبي: القرطبي، تحقيق: أحمد الربدوين وإبـراهيم أطفـيش،  - 

 هـ.١٣٨٤القاهرة، الطبعة: الثانية،  –دار الكتب المصرية 

 تاريخ. ، بدوناألولىحاشية الدسوقي على الشرح الكبير: ابن عرفة، الناشر: دار الفكر، الطبعة  - 

، الطبعــة ٤بيــروت، عــدد األجــزاء:  –حاشــيتا قليــوبي وعميــرة: القليــوبي وعميــرة، دار الفكــر  - 

 هـ.١٤١٥، األولى

الحاوي الكبير يف فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو شرح مختصر المـزين: المـاوردي، المحقـق:  - 

 –لميـة، بيـروت الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتـب الع -الشيخ علي محمد معوض 

 هـ.١٤١٩لبنان، الطبعة: األولى، 

 هـ.١٤١٢بيروت، الطبعة: الثانية، -رد المحتار على الدر المختار: ابن عابدين، دار الفكر - 

الــروض األنــف يف شــرح الســيرة النبويــة البــن هشــام: الســهيلي، المحقــق: عمــر عبــد الســالم  - 

 هـ.١٤٢١عة: الطبعة األولى، السالمي، دار إحياء الرتاث العربي، بيروت، الطب

ــالمي،  -  ــب اإلس ــاويش، المكت ــر الش ــق: زهي ــووي، تحقي ــين: الن ــدة المفت ــالبين وعم ــة الط روض

 هـ.١٤١٢عمان، الطبعة: الثالثة،  -دمشق -بيروت
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مكتبــة المنــار  -زاد المعــاد يف هــدي خيــر العبــاد: ابــن قــيم الجوزيــة، مؤسســة الرســالة، بيــروت  - 

 هـ.١٤١٥طبعة: السابعة والعشرون، اإلسالمية، الكويت، ال

، األولـىسـنن ابـن ماجـه: ابـن ماجـة، تحقيـق: محمـد فـؤاد، دار إحيـاء الكتـب العربيـة، الطبعـة  - 

 م.١٩٥٢

ِجْستاين، المحقق: شَعيب األرنؤوط  -  ـد كامِـل قـره بللـي، دار الرسـالة  -سنن أبي داود: السِّ مَحمَّ

 هـ.١٤٣٠العالمية، الطبعة: األولى، 

)، ٣)، ومحمد فؤاد (جـ ٢، ١ن الرتمذي: الرتمذي، تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر (جـ سن - 

)، شـركة مكتبـة ومطبعـة مصـطفى البـابي ٥، ٤وإبراهيم عطوة المدرس يف األزهر الشريف (جـ 

 هـ.١٣٩٥مصر، الطبعة: الثانية،  –الحلبي 

ــد الم -  ــيخ محمَّ ــماحة الش ــق: س ــي، المحق ــين: التَِّميم ــرح التلق ــرب ش ــار الّســالمي، دار الغ خت

 م.٢٠٠٨اِإلسالمي، الطبعة: الطبعة األولى، 

بيـروت، الطبعـة: بـدون طبعـة  –شرح مختصر خليـل للخرشـي: الخرشـي، دار الفكـر للطباعـة  - 

 وبدون تاريخ.

شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم: الحميرى. المحقق: د حسين بن عبد اهللا العمري  - 

لبنـان)، دار  -د يوسف محمد عبد اهللا، دار الفكر المعاصر (بيروت  -اإلرياين  مطهر بن علي -

 هـ.١٤٢٠سورية)، الطبعة: األولى،  -الفكر (دمشق 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: الجوهري، تحقيـق: أحمـد عبـد الغفـور عطـار، دار العلـم  - 

 . هـ١٤٠٧بيروت، الطبعة: الرابعة  –للماليين 

امع الصغير وزياداته: األلبـاين، الناشـر: المكتـب اإلسـالمي، الطبعـة: بـدون طبعـة، صحيح الج - 

 هـ.١٤٠٩تاريخ النشر: 

 هـ.١٣١٠، ٢الفتاوى الهندية: لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، دار الفكر، ط:  - 

، هــ١٣٧٩، ٢بيـروت، الطبعـة  -فتح الباري شرح صـحيح البخـاري: العسـقالين، دار المعرفـة  - 

 رقم كتبه وأبوابه: محمد فؤاد، قام بإخراجه: الخطيب، عليه تعليقات: ابن باز.
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 فتح القدير: ابن الهمام، دار الفكر، الطبعة: بدون طبعة وتاريخ. - 

 هـ.١٤١٥الفواكه الدواين على رسالة ابن أبي زيد القيرواين: النفراوي، دار الفكر، تاريخ النشر:  - 

صالح األنام: ابن أبي القاسم السلمي، راجعه وعلق عليه: طه عبد الرؤوف قواعد األحكام يف م - 

 هـ.١٤١٤جديدة مضبوطة منقحة،  ٢القاهرة، طبعة:  –سعد، مكتبة الكليات األزهرية 

دمشق، الطبعة: األولى،  –القواعد الفقهية وتطبيقاهتا يف المذاهب األربعة: الزحيلي، دار الفكر  - 

 هـ.١٤٢٧

لضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير: عبـد الـرحمن بـن صـالح العبـد اللطيـف، عمـادة القواعد وا - 

البحــث العلمــي بالجامعــة اإلســالمية، المدينــة المنــورة، المملكــة العربيــة الســعودية، الطبعــة: 

 هـ.١٤٢٣األولى، 

ــروت  -  ــة، بي ــب العلمي ــة، دار الكت ــن قدام ــد: اب ــام أحم ــه اإلم ــايف يف فق ــة:  –الك ــان، الطبع ، ١لبن

 هـ.١٤١٤

كتـاب العـين: الفراهيـدي، المحقـق: المخزومـي والسـامرائي، دار ومكتبـة الهـالل، الســعودية،  - 

 م.١٣٩٩، ٣ط

كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع: المرداوي: محمد بن مفلح المقدسـي، المحقـق: عبـد اهللا  - 

 .هـ١٤٢٤بن عبد المحسن الرتكي، مؤسسة الرسالة، السعودية، الطبعة: األولى 

، ١لبنـان، ط –كشاف القنـاع عـن مـتن اإلقنـاع: البهـوتى، الناشـر: دار الكتـب العلميـة، بيـروت  - 

 م.٢٠٠٩

بيــروت، الطبعــة:  –الكشــاف عــن حقــائق غــوامض التنزيــل: الزمخشــري، دار الكتــاب العربــي  - 

 هـ.١٤٠٧ -الثالثة 

 هـ.١٤١٤ -لسان العرب: البن منظور، دار صادر، بيروت، الطبعة: الثالثة  - 

 هـ.١٤١٤، تاريخ النشر: ١بيروت، ط –المبسوط: السرخسي، دار المعرفة  - 

المجتبى من السنن = السنن الصغرى للنسائي: النسائي، تحقيق: عبـد الفتـاح أبـو غـدة، مكتـب  - 

 .هـ١٤٠٦حلب، الطبعة: الثانية،  –المطبوعات اإلسالمية 
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ي): النـووي، دار الفكـر، بيـروت، بـدون المجموع شرح المهذب (مع تكملة السبكي والمطيعـ - 

 طبعة وتاريخ.

 بيروت، بدون طبعة وبدون تاريخ. –المحلى باآلثار: األندلسي، دار الفكر  - 

المحيط الربهاين يف الفقه النعماين فقه اإلمام أبي حنيفة: ابن َماَزَة، المحقق: عبد الكـريم سـامي  - 

 هـ.١٤٢٤الطبعة: األولى،  لبنان، –الجندي، دار الكتب العلمية، بيروت 

المستدرك على الصحيحين: النيسابوري، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية  - 

 هـ.١٤١١بيروت، الطبعة: األولى،  –

لمسـلم بـن الحجـاج،  :المسند الصحيح المختصر بنقل العـدل عـن العـدل إلـى رسـول اهللا  - 

 ، بدون طبعة وتاريخ.ث العربي، بيروتدار إحياء الرتا، محمد فؤاد :المحقق

 هـ.١٤٠٨، ٢معجم لغة الفقهاء: محمد رواس، دار النفائس ط - 

 هـ.١٣٩٩، ١معجم مقاييس اللغة: الرازي، المحقق: عبد السالم هارون، دار الفكر، ط - 

ولـى، مغني المحتاج إلى معرفة معاين ألفاظ المنهاج: الشربيني، دار الكتب العلمية، الطبعة: األ - 

 هـ.١٤١٥

مغني المحتاج إلى معرفة معاين ألفاظ المنهاج: الشربيني، دار الكتب العلمية، الطبعة: األولـى،  - 

 هـ.١٤١٥

 م.١٣٨٨المغني البن قدامة: ابن قدامة، مكتبة القاهرة، بدون طبعة،  - 

ولــى، بجــوار محافظــة مصــر، الطبعــة: األ -المنتقــى شــرح الموطــإ: البــاجي، مطبعــة الســعادة  - 

 هـ.١٣٣٢

 هـ.١٤٠٥، ٢المنثور يف القواعد الفقهية: الزركشي، وزارة األوقاف الكويتية، ط - 

بيـروت، بـدون طبعـة  –منح الجليل شرح مختصر خليل: محمـد بـن أحمـد علـيش، دار الفكـر  - 

 وتاريخ.

 هـ.١٤١٢مواهب الجليل يف شرح مختصر خليل: الحطاب، دار الفكر، الطبعة: الثالثة،  - 

 هـ.١٤٢٤ُمْوُسوَعة الَقواِعُد الِفْقِهيَّة: محمد صدقي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: األولى،  - 
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النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيمية: ابن مفلح، مكتبـة المعـارف  - 

 هـ.١٤٠٤الرياض، الطبعة: الثانية،  –

 هـ.١٤٠٤ -الفكر، بيروت، الطبعة: ط أخيرة  هناية المحتاج إلى شرح المنهاج: الرملي، دار - 

محمود محمـد  -النهاية يف غريب الحديث واألثر: أبو السعادات، تحقيق: طاهر أحمد الزاوى  - 

 هـ.١٣٩٩، ١بيروت، ط -الطناحي، الناشر: المكتبة العلمية 

ان، الطبعـة: لبن –الكلية: محمد صدقي، مؤسسة الرسالة، بيروت  الفقهالوجيز يف إيضاح قواعد  - 

 هـ.١٤١٦الرابعة، 

* * * 
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List of Sources and References 
 

 - Ijma'i: Muhammad bin Ibrahim Al-Nisaburi, mai bincike: Fuad Abdel Moneim, 
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Bugawa da Rarrabawa, Masarautar Saudi Arabia, Bugu.: Na farko, 1423 AH. 
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 - Tekun Ni'ima, Bayani game da Taskar Mintuna: Ibn Nujim, a karshen: Cikakken 
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bugu na biyu, 1406 AH. 

 - Al-Badr Al-Mounir a cikin samar da hadisai da wuraren tarihi a cikin babban 
tafsirin: Ibn Al-Malqin, mai bincike: Mustafa Abul Gheit, Abdullah bin Suleiman 
da Yasser bin Kamal, Dar Al-Hijrah na Bugawa da Rarrabawa - Riyadh - Saudi 
Arabia, Bugu: Na farko, 1425 AH. 

 - A yaren Salik ga yanki mafi kusa wanda sanannen sanannen al-Sawy akan al-
Sharh al-Sagheer (al-Sharh al-Sagheer shine bayanin Sheikh al-Dardir na littafinsa 
mai suna Hanyoyin Mafi Kusa da karantarwar Imamu Malik), Dar al-Ma'arif, ba 
tare da bugawa ba kuma ba tare da kwanan wata ba. 
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 - Jami al-Usul a cikin hadisan Manzo: Ibn al-Atheer, an shirya shi: Abd al-Qadir al-
Arnaout - al-Taqmah, Bashir Ayoun ya gyara shi, Laburaren Halawani - Jaridar 
Al-Mallah - Makarantar Dar Al-Bayan, bugu na farko, ba tare da kwanan wata ba. 

 - Al-Jami al-Musnad al-Saheeh al-Musnad al-Sahih al-Muqtisah daga sha’anin 
manzon Allah, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, sunnarsa da 
kwanakinsa: na Bukhari, mai bincike: Muhammad Zuhair al-Nasir, mai bugawa: 
Dar Tawq al-Najat, bugun farko, 1422 AH. 

 - Al-Jami 'Ahkam Al-Kur'an = Tafsirin Al-Qurtubi: Al-Qurtubi, wanda Ahmad Al-
Bardouni da Ibrahim Atfeesh suka shirya, Dar Al-Kutub Al-Masrya - Alkahira, 
bugu na biyu, 1384 AH. 

 - Alamar kafa ta El-Desouki zuwa ga babban bayani: Ibn Arafa, mai bugawa: Dar 
Al-Fikr, bugu na farko, wanda ba'a sake shi ba. 

 - Bayanin Qalioubi da Amira: Qalioubi da Amira, Dar Al Fikr - Beirut, Yawan 
Bangarori: 4, Bugun Farko, 1415 AH. 

 - Al-Hawi Al-Kabeer a Fikihu na Aqidar Imam Al-Shafi’i, wanda shine takaitaccen 
bayani game da Al-Muzni: Al-Mawardi, mai binciken: Sheikh Ali Muhammad 
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Bugu na biyu, 1412 AH. 
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Larabawa, Beirut, Bugu: Fitowa ta farko, 1421 AH. 
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 - Sunan Abi Dawood: Al-Sijjistani, mai bincike: Sha`ib Al-Arna`ut - Muhammad 
Kamil Karah Belli, Dar Al-Risalah Al-Alamiah, Bugun Farko, 1430 AH. 

 - Sunan Tirmizi: Tirmizi, Tacewa da Sharhi: Ahmad Muhammad Shaker (Kashi na 
1, 2), Muhammad Fuad (Kashi na 3), da Ibrahim Atwah, malami a Al-Azhar Al-
Sharif (Kashi na 4, 5), Mustafa Al-Babi Al-Halabi Library da Kamfanin Jaridu - 
Egypt, Bugu. Na biyu: 1395 AH. 

 - Bayani kan karantarwa: Al-Tamimi, mai tabbatar da gaskiya: Mai martaba Sheikh 
Muhammad Al-Mukhtar Al-Salami, Dar Al-Gharb Al-Islami, Buga: Fitowa ta 
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 - Bayanin Khalil Al-Kharshi a takaice: Al-Kharshi, Dar Al-Fikr don bugu - Beirut, 
Buga: ba tare da bugu ba kuma ba tare da kwanan wata ba. 
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 - Al-Kafi a Fikihun Imamu Ahmad: Ibn Qudama, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya, Beirut 
- Lebanon, Bugu: 1, 1414 AH. 
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Muflih Al-Maqdisi, mai bincike: Abdullah bin Abdul-Mohsen Al-Turki, Al-Risala 
Foundation, Saudi Arabia, Bugu: Na farko, 1424 AH. 

 - Al-Maskah Scout a jikin Al-Iqna'a: Al-Bahouti, Mai bugawa: Dar Al-Kutub Al-
Ilmiyya, Beirut - Lebanon, Bugu na daya, 2009 AD. 

 - Bayanin hujjojin asirin saukarwar: Al-Zamakhshari, Gidan Littafin Larabawa - 
Beirut, Buga: Na Uku - 1407 AH. 

 - Lisan al-Arab: na Ibn Manzur, Sader House, Beirut, Bugu: Na uku - 1414 A.H. 
 - Al-Mabsout: Al-Sarkhasi,Gidan Ilmi-Beirut, Buga na 1, Ranar Bugawa: 1414 

A.H. 
 - Al-Mujtaba daga al-Sunan = al-Sunan al-Soghra na al-Nisa’i: al-Nasa’i, wanda 

Abd al-Fattah Abu Ghuddah ya shirya, Office of Publications Office - Aleppo, 
bugu na biyu: 1406. 
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 - Al-Majmuu 'Sharh Al-Muhadhdhab (tare da Al-Sabki da Al-Mutaiee tare): Al-
Nawawi, Dar Al-Fikr, Beirut, ba tare da bugu da tarihi ba. 

 - Al-Mahalla a cikin Al-Athar: Al-Andalusi, Dar Al-Fikr - Beirut, ba tare da 
bugawa ba kuma ba tare da kwanan wata ba. 

 - Al-Muheet al-Burhani a Fiqh al-Numani Fikihu na Imam Abu Hanifa: Ibn Mazah, 
mai binciken: Abd al-Karim Sami al-Jundi, Dar al-Kutub al-Ilmiyya, Beirut - 
Lebanon, bugu na farko, 1424 AH. 

 - Al-Mustadrak Ali Al-Sahihin: Al-Nisabouri, an shirya shi: Mustafa Abdel-Qader 
Atta, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya - Beirut, Bugun Farko, 1411 AH. 

 - Ingantaccen Musnad an taqaita shi ta hanyar canza al-Adl a kan al-Adl zuwa ga 
manzon Allah mai tsira da amincin Allah: daga Muslim bin Al-Hajjaj, mai 
binciken: Muhammad Fuad, Gidan Revival na Heritage Heritage, Beirut, ba tare 
da bugu da kwanan wata ba. 

 - Kamus din harshen Malamai: Muhammad Rawas, Dar Al-Nafaes, bugu na biyu, 
1408 AH. 

 - Kamus na Ka'idodin Harshe: Al-Razi, mai bincike: Abd al-Salam Harun, Dar Al-
Fikr, Bugu na 1, 1399 AH. 

 - Mughni wanda yake da bukatar sanin ma'anar kalmomin Al-Minhaj: Al-Sherbiny, 
Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya, Bugun Farko, 1415 AH. 

 - Mughni wanda yake bukatar sanin ma'anonin kalmomin Minhaj: El-Sherbiny, Dar 
Al-Kutub Al-Ilmiyya, Bugun Farko, 1415 AH. 

 - Al-Mughni na Ibnu Qudama: Ibn Qudama, Laburaren Alkahira, ba tare da bugu 
ba, 1388 AD. 

 - Al-Muntaka Sharh Al-Muwatta: Al-Baji, Jaridar Al-Saada - kusa da Governorate 
na Misira, Bugun Farko, 1332 AH. 

 - Al-Manthur a cikin Dokokin Fikihu: Al-Zarkashi, Ma’aikatar Awowi ta Kuwaiti, 
i: 2, 1405 AH. 

 - Baiwa Al-Jalil wani takaitaccen bayani daga Khalil: Muhammad bin Ahmed 
Alish, Dar Al Fikr - Beirut, ba tare da bugu da tarihi ba. 

 - Talenti na Galili a cikin Takaitaccen Bayanin Khalil: Al-Hattab, Dar Al-Fikr, 
Bugu na Uku, 1412 AH. 

 - Encyclopedia na Dokokin Fiqhu: Muhammad Sidqi, Resala Foundation, Beirut, 
Bugun Farko, 1424 AH. 

 - Barkwancin Ahlus-Sunnah da Fa'idodi kan Matsalar Edita daga Majddin Din Ibnu 
Taimiyya: Ibn Muflih, Laburaren Maarif - Riyadh, Bugu: Na biyu, 1404 AH. 

 - Karshen Mabuqata Don Bayanin Minhaj: Al-Ramli, Dar Al-Fikr, Beirut, Bugu: 
Bugun Qarshe - 1404 AH. 

 - Karshe a Gharib al-Hadith da Tasiri: Abu al-Saadat, edita ta: Taher Ahmad al-
Zawy - Mahmoud Muhammad al-Tanahi, Madaba'ar: Laburaren Kimiyya - Beirut, 
Fitowa ta 1, 1399 AH. 

 - Al-Wajeez a cikin bayanin hukunce-hukuncen fikihun duniya: Muhammad Sidqi, 
Resala Foundation, Beirut - Lebanon, bugu na hudu, 1416 AH. 

* * * 


