
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سم ـ ب   

 

وهي عيد من أعياد املسلمني يعود عىل املسلم البالغ العاقل،    اجلمعة من شعائر اإلسالم، وهي فرض عني،

العناية  من  اهلل  كتاب  يف  جاء  وقد  أسبوع،  كل  قوله    عليهم  وأدائها  إَِذا  }:تعاىلباجلمعة  آَمنُوا  ِذيَن  الَّ َا  َأُّيه َيا 

تَ ُنوِدَي   ُكنُْتْم  إِْن  َلُكْم  َخْْيٌ  َذلُِكْم  اْلَبْيَع  َوَذُروا  اهللَِّ  ِذْكِر  إِىَل  َفاْسَعْوا  اجْلُُمَعِة  َيْوِم  ِمْن  اَلِة    {ْعَلُمونَ لِلصَّ

وعاتب اهلل أقواما خرجوا وانفضوا عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وهو قائم خيطب يوم  ،  [ 9]اجلمعة: 

وا إَِلْيَها َوَتَرُكوَك َقائًًِم ُقْل َما ِعنَْد اهللَِّ َخْْيٌ ِمَن اللَّْهِو َوِمَن الت  َوإَِذا َرأَ }فقال:   اجلمعة اَرًة َأْو ََلًْوا اْنَفضه َجاَرِة ْوا ِِتَ

اِزِقنيَ  َلَينَْتِهنَيَّ َأْقَواٌم ) )  :منها   ، وجاءت فيها آثار عن النبي صىل اهلل عليه وسلم[11]اجلمعة:  {َواهللَُّ َخْْيُ الرَّ

اٍت،  (( و)) َعْن َوْدِعِهُم اجْلُُمَعاِت، َأْو َلُيْخَتَمنَّ َعىَل ُقُلوِِبِْم، ُثمَّ َلُيْكَتُبنَّ ِمَن اْلَغافِلنِيَ  َمْن َتَرَك اجْلُُمَعَة َثاَلَث َمرَّ

 .((ِمْن َغْْيِ ُعْذٍر َوالَ ِعلٍَّة، َطَبَع اهللُ َعىَل َقْلبِهِ 

أن   الواجبات  والعجيب  بعض  يف  تقصْيهم  رغم  بلداهنم  اختالف  عىل  املسلمني  يف  بقيت  الشعْية  هذه 

وأضحت عنايتهم باالغتسال ليوم اجلمعة والطيب ولبس النظيف من الثياب سمة ظاهرة يف  ،  والفرائض 

   .شتى بالد املسلمني 

 . من والنصح واإلرشاد رضوريا   اخلطيب احلارضين بًم يراه وينبه عظ اتلقى املوفيها  و

 . مقدار طول اخلطبة وقرصها، ومن أهم املوضوعات التي اختلف أهل العلم يف ضبطها

 :منها  إلينا أحاديث عدة حتث عىل إقصار خطبة اجلمعة وإطالة صالهتا تنقلفقد  

َعَلْيِه َوَسلَّمَ وله  ق وا  :  َصىلَّ اهللُ  اَلَة َواْقرُصُ يُلوا الصَّ
َمئِنٌَّة من فِْقِهِه َفَأطِ ُجِل َوِقرَصَ ُخْطَبتِِه  ))إِنَّ ُطوَل َصاَلِة الرَّ

َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َأَمَرَنا رسول اهلل))اخْلُْطَبَة َوإِنَّ من اْلَبَياِن ِسْحًرا((، وقال عًمر ريض اهلل عنه:     بِإِْقَصارِ   َصىلَّ اهللُ 

َسُمَرَة ريض اهلل عنه:وقال    ((،اخْلَُطِب  بن  ُأَصِّل  مع رسول اهلل))َجابِِر  َوَسلَّمَ  كنت  َعَلْيِه  اهللُ   َفَكاَنْت   َصىلَّ 

معتدلة،َقْصًدا  َوُخْطَبُتهُ   َقْصًدا  َصاَلُتهُ  أي  رواية:  ((  َوَسلَّمَ    اهللكان رسول  ))  ويف  َعَلْيِه  اهللُ  ُيطِيُل    َصىلَّ  اَل 

املَْْوِعَظَة يوم اجْلُُمَعِة إنًم ُهنَّ َكلًَِمٌت َيِسَْياٌت(( وغْيها من األحاديث التي تدل عىل إقصار اخلطبة وإطالة  

 وعامة  ،أن أقل اخلطبة كأقرص سورة يف القرآن:  الصالة، و مل يرد حدٌّ ألقل اإلقصار، وُنقل عن الشافعي



 

 

اختلف العلًمء يف قدرها  و،  ألحاديث من إقصار اخلطبة وعدم إطالتها الفقهاء عىل استحباب ما جاءت به ا  

 .  ويف فهم معنى اإلقصار املأمور به 

الة إطالتها  قال شيخ اإلسالم زكريا األنصاري: املراد بإقصار اخلطبة إقصارها عن الصالة، وبإطالة الصف

واعتمد اخلطبة،  العلم  عىل  أهل  بعض  بقراءقوله  الصالة  من حسب  ومنهم  واملنافقون  ،  اجلمعة  ة سوريت 

اخلطبة   مقدار  فيكون  ثلث ساعة،  من  قريبًا  فكانت  ربعمرتساًل  من  هذا   رد  و،  ساعة  قريبا  العلًمء  بعض 

تحديد اخلطبة بزمن معني ليس عليه دليل، وهو مبني عىل فهم غْي دقيق  ففيه نظر،    وقالوا  الفهم للحديث

 .ألحاديث اإلقصار 

للخطبة موضوع وفكرة ال  لكن    كون اخلطباء يطيلون عادة،    األمر بإقصار اخلطبة العلًمء من فهم أن    ومن

 بّد أن يوضحها اخلطيب طالت خطبته أم قرصت.  

بتخفيفها،   األمر  جاء  التي  الصلوات  من  لغْيها  بالنسبة  وإنًم  للخطبة  بالنسبة  فليست  الصالة  إطالة  وإما 

ل يرى الشيخ ابن جربين رمحه اهلل تعاىل أن اخلطبة  وليس معنى ذلك أن تكون اخلطبة أقرص من الصالة. ب

ما قسمت يوم اجلمعة إىل خطبتني إال لطوَلا فاقتىض ذلك اجللوس لالسرتاحة بني اخلطبتني، وحّد الطويلة 

 بساعة فأكثر. 

، وأن عدم التحديد كان مقصودًا للشارع  وأننه ال حّد لطول اخلطبة أو قرصها،  والذي يظهر واهلل أعلم أ

 وذلك لعدة وجوه:  مرتوك الجتهاد اخلطيبذلك 

مل يقل من  وسلم  عليه  اهلل   صىل   حاديث حتديد هذا اإلقصار، والنبي األأنه مل يرد يف أي من  :  الوجه األول

 . فقه الرجل أن تكون خطبته أقرص من صالته

أنه ))  :َربِيَعَة التَّْيِمي  الوجه الثاين: ما جاء يف بعض املرويات طول اخلطبة دون نكْي من الصحابة فقد روى  

َنزَ  ْجَدَة  السَّ إذا جاء  النَّْحِل حتى  بُِسوَرِة   
املِْنرَْبِ اجْلُُمَعِة عىل  يوم  َقَرَأ  اهلل عنه  اخْلَطَّاِب ريض  بن  ُعَمَر  َل حرض 

ْجَدَة   ا َنُمره َفَسَجَد َوَسَجَد الناس حتى إذا كانت اجْلُُمَعُة اْلَقابَِلُة َقَرَأ ِبا حتى إذا جاء السَّ َا الناس إِنَّ قال: يا َأُّيه

عنه اهلل  ُعَمُر ريض  َيْسُجْد  ومل  عليه  إِْثَم  فال  َيْسُجْد  مل  َوَمْن  َأَصاَب  َفَقْد  َسَجَد  َفَمْن  ُجوِد  ، البخاري  ((بِالسه

 وظاهر احلديث أنه قرأ السورة كلها يف اجلمعتني كلتيهًم، ومعلوم أن سورة النحل طويلة جدًا، وبعيد أن  

طيل الصالة أكثر من اخلطبة وإال لشق عىل الناس، وكانت خطبتاه بمحرض من الصحابة ريض اهلل عنهم  ي

 ومل ُيعرف منكر عليه هذا التطويل. 



 

 

مع مالحظة أنه مل يكن ثمة رضورة لقراءة سورة النحل فيًم يظهر، حتى ال يقال: إن الرضورة دعت َلذا     

 .ريض اهلل عنه أن يقرأها عليهم يف غْي اخلطبة  هالتطويل بسبب نازلة اقتضت ذلك؛ إذ بإمكان

أبان بن عثًمن    وأن وجاء ان أبا موسى األشعري قرأ سورة احلج عىل منرب البرصة فسجد بالناس سجدتني،  

 . كان يقرأ يوم اجلمعة عىل املنرب سورة األنعام رمحه اهلل تعاىل: 

الثالث للشارع    :الوجه  مقصود  اإلقصار  حتديد  ترك  فالنبي أن  يف   وسلم  عليه   اهلل  صىل    احلكيم،  مكث 

 يف   صىل    ىل اهلل عليه وسلم ص    والسنة الواحدة فيها مخسون مجعة تقريبًا، فيكون النبي   املدينة عرش سنوات،

  عليه  اهلل  صىل    من خطبهمئتني    منها   حذفنا  فلو   مجعة،(  500)  من   يقارب   ما  وفاته  إىل  هجرته  منذ  املدينة 

خطبته وهم احلفاظ الذين    ونأسفاره وغزواته لبقي ثالث مئة، والصحابة متوافرون، وحيرض بسبب  وسلم

ثم ال ُينقل إلينا خطبة    ،مهًم كانت طويلة  أقواله وأفعاله وتقريراته اهلل عليه وسلم  صىل   حفظوا عن النبي

النبي  عن  كاملة  وسلم مجعة  عليه  اهلل  كل   صىل  تكررها  مع  هنايتها،  إىل  بدايتها  عرش من  طيلة  أسبوع 

ليس  عدم النقل كان مرادًا للشارع احلكيم سبحانه وتعاىل، وأن حتديد خطبة اجلمعة بمقدار معني  ، ف سنوات

، وأن ذلك ُترك ألحوال الناس والزمان واملكان، وُأنيط باجتهاد اخلطباء بحيث يأتون بًم ينفع الناس،  مراداً 

   مقدار هذا التخفيف   مع مراعاة األصل العام وهو التخفيف؛ دون حتديد 

عىل اهلل تعاىل، وال يكلف اهلل نفسا إال وسعها، وليتخْي املصِّل    ا فهي أربعون دقيقة باألسبوع فال تستكثروه

 املسجد الذي يتناسب مع وقته قربا وبعدا، قرصا وطوال.   

 واحلمد هلل رب العاملني. 

 

 

 

 

    


