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باب األولال

مقدمةال

ث خلفية البح.أ

ىل إحد يبدأ من يوم األيام اإلسالمية.حسب ترتيب األتب علىترت سبوع واحد أيام يف أسبعة 

يوم اجلمعة ىل اليوم السابع واليوم السادس فهو يوم اجلمعة.إول خرى من اليوم األأيوم السبت أو بعبارة 

فضائل هذا اليوم يف األحاديث الرسول صلى اهللا عليه وسلملقد ذكر .1سبوعاأليفياماألهو خري 

عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول رواه مسلم وأبو داود والنسائي والرتمذي وصححهماالكثرية، منه

(خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة: فيه خلق آدم عليه اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: 

.إال في يوم الجمعة)يه أخرج منها. وال تقوم الساعةالسالم، وفيه أدخل الجنة وف

عبادة هللا و تزكية النفس. السنن الىت تركها  اإلكثار يفاحلسنات والفضائل من هذا اليوم 

حىت يف هذا اليوم،الرسول صلى اهللا عليه وسلم فيها يدعو األمة اإلسالمية ليعمل األعمال الصاحلات

.يدا واجتماعاجعل اهللا هذا اليوم للمسلمني ع

فعليه وجوب ،2قامة وعدم العذر املوجب للتخلف عنهاوأما الذكورة واحلرية والصحة واإل

بو أرواه (الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة)اجلمعة لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم: 

.2008350(فقه السنةالسابق، السيد. 1
.362ص:املرجع السابق.2
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يَا َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لقول هللا تعاىل (3إتفقداود.

ٌر َلُكْم إِ  ْن ُكْنُتْم ِإَذا نُوِدَي لِلصََّالِة ِمْن يـَْوِم اْلُجُمَعِة فَاْسَعْوا ِإَلى ِذْكِر اللَِّه َوَذُروا اْلبَـْيَع َذِلُكْم َخيـْ

.9اجلمعة:تـَْعَلُموَن ) 

ع رسول اهللا صلى اهللا واحلديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أنه مس

5السابقون يوم القيامة، بيد4خرونعليه وسلم يقول: (حنن األ

فاختلفوا فيه فهدانا اهللا. فالناس لنا فيه تبع: اليهود غدا 6بعدهم، مث هذا يومهم الذي فرض عليهم

).7والنصارى بعد غد

مجهور أهل العلم إىل وجوب خطبة اجلمعة واستدلوا على وأما حكم اخلطبة فيه، فذهب 

حاديث الصحيحة ثبوتا مستمرا أنه كان خيطب يف كل الوجوب مبا ثبت عنه صلى اهللا عليه وسلم باأل

رواه ابن حبان (صلوا كما رأيتموني أصلي)مجعة، واستدلوا أيضا بقوله صلى اهللا عليه وسلم: 

(يا أيها الذين آمنوا إذا نودي ة ية التاسعاجلمعة األوجل يف صورةوالدارقطين والبيهقي. وقول اهللا عز

نه ال جيب وهذا أمر بالسعي إىل الذكر فيكون واجبا ألللصالة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر اهللا)،

.8السعي لغري الواجب وفسروا الذكر باخلطبة الشتماهلا عليه

.358املرجع السابق. ص:3
حنن االخرون: أي زمنا: السابقون: أي الذين يقضى هلم يوم القيامة قبل اخلالئق.4
5

الذي فرض عليهم: أي فرض عليهم تعظيمه.6
والنصارى بعد غد يعين يعظمون يوم األحد.اليهود غدا والنصارى بعد غد: أي أن اليهود يعظمون غدا يوم السبت، 7
.365املرجع السابق. ص:8
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الدليل يدل علي وجوب اخلطبة، فسماع عليه يكون واجبا. فذهب اجلمهور إىل كاناإذ

وجوب اإل

(من تكلم يوم الجمعة . فروى عن ابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: 9اخلطبة أم ال

رواه أمحد وابن خطب فهو كالحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت ال جمعة له)مام يواإل

10أيب شيبة والبزار والطرباين.

. اجلماعة األخرىستماع وال النقاش مع نصات أثناء اخلطبة هي السكوت واإلالذي قصد به اإل

وقراءة القرأن أثناء هللا اجاز ذكر أنصات هي السكوت وليس ذكر اهللا. ألن ابن خزمية يقول أن اإل

11نصات يف احلديث هي السكوت متاما.اخلطبة. لكن الواضح أن معىن اإل

ثـََنا أمث بني الرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف حديثه أن الكالم  ثناء اخلطبة فهو من اللغو. َحدَّ

ُرْمٍح َأْخبَـَرنَا اللَّْيُث َعْن ُعَقْيٍل َعِن اْبِن ِشَهاٍب قـُتَـْيَبُة ْبُن َسِعيٍد َوُحمَمَُّد ْبُن ُرْمِح ْبِن اْلُمَهاِجِر قَاَل اْبُن 

ِإَذا قـُْلَت َأْخبَـَرِىن َسِعيُد ْبُن اْلُمَسيَِّب َأنَّ أَبَا ُهَريـْرََة َأْخبَـرَُه َأنَّ َرُسوَل اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم قَاَل (

بو داود والرتمذي أرواه البخاري ومسلم و فـََقْد َلَغْوَت ) ِلَصاِحِبَك يـَْوَم اْلُجُمَعِة َأْنِصْت َواِإلَماُم َيْخُطبُ 

. محد بن حنبلأو النسائ وابن حبان و 

.372املرجع السابق. ص:9
قال احلافظ يف بلوغ املرام: إسناده ال بأس به.10
Abu(.338املرتجم : واوان جنيدي. جاكرتا: مكتبة العزام. ص:.)2007(نقد عام لكيفية الصالة ابو عبيدة، مشهور بن حسن بن حممود بن سلمان. 11

Ubaidah Masyhur bin Hasan bin Mahmud bin Salman. Koreksi Ritual Shalat. Penerjemah:Wawan
Junaedi. Jakarta:Pustaka Azzam, 2007. Hal:338(
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كون لغوا. لكن قد بني الرسول تيتقد كان لفظ اللغو عموما والرسول مل يذكر ما األفعال ال

ثـََنا نواع اللغو يف احلديث أن مسح احلصى وهو من اللغو.أمن النوعحدا َحيَْىي ْبُن َحيَْىي َوأَبُو َبْكِر َوَحدَّ

ثـََنا أَبُو ُمَعاِويََة َعِن اَألْعَمشِ  َعْن َأِىب َصاِلٍح ْبُن َأِىب َشْيَبَة َوأَبُو ُكَرْيٍب قَاَل َحيَْىي َأْخبَـَرنَا َوقَاَل اآلَخَراِن َحدَّ

تـََوضََّأ فََأْحَسَن اْلُوُضوَء ثُمَّ َأَتى اْلُجُمَعَة َمنْ (قَاَل َرُسوُل اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم,َعْن َأِىب ُهَريـْرََة قَالَ 

َنُه َوبـَْيَن اْلُجُمَعِة َوزِيَاَدُة َثالَثَِة َأيَّاٍم َوَمْن َمسَّ اْلَحَصى فـَقَ  رواه ْد َلَغا)فَاْسَتَمَع َوَأْنَصَت ُغِفَر َلُه َما بـَيـْ

.ود والرتمذي وابن ماجه وابن حبان والبيهقيامسلم وأبو د

نواع اللغو ألن هذا العمل يطلق الراكز لسماع اخلطبة. واألعمال األخرى أاحلصى من مسح

ومع ذلك وجود الواقع 12املسبح ولعب مفتاح اجلوالة واألدوات األخرى.اليت من بعض اللغو هي مسح

كون العادية وال اهلمة فيها. توا اخلطبة حىت اخلطبة أن اجلماعة مل يبلّ 

الرسول عليه وسلم يف احلديث األخر، جاء رجل أثناء خطبته فسأللكن بني الرسول صلى اهللا

(وهو ابن زيد) عن عمرو لصالة، وحدثنا أبو الربيع الزهراين وقتيبة بن سعيد قاال حدثنا محادبافأمره إليه

بن دينار عن جابر بن عبداهللا قال: بينا النيب صلى اهللا عليه و سلم خيطب يوم اجلمعة إذ جاء رجل 

رواه البخاري ومسلم قال قم فاركع)،قال ال(أصليت يا فالن؟ل له النيب صلى اهللا عليه و سلمفقا

أخربنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر ابن عبد اهللا قال : دخل رجل يوم اجلمعة و .بو داودأو 

341املرجع السابق.  ص:12
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رواه البخاري النيب صلى اهللا عليه وسلم خيطب فقال له: " أصّليت " ؟ قال: ال. قال: " فّصل ركعتني". 

.ومسلم

ثناء أول، أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم مينع عن الكالم كأن هناك تناقض بني احلديث األ

مر أحدا من أصحابه الذي اخلطبة وهو من اللغو واحلديث الثاين أن الرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يأ

األخرين إصالة. مع أن الصالة هناك التحركات الكثرية و للدخل املسجد أثناء خطبته

يف عنايتهم إىل اخلطبة.

من هذه األحاديث، ظهر السؤال كيف مكانة خطبة اجلمعة هلذا احلال. إذ خطبة اجلمعة 

ثناء اخلطبة.أالذي جاء احبهمر الرسول لصأود مناملقصتكون بدال لركعتني من صالة الظهر، فما 

ثناء اخلطبة هي توزيع صناديق اإلنفاق أو الصداقة للمسجد وأالظاهرة األخرى اليت حدثت و 

رسول أحاديثما هو معىن اللغو وحقيقته يف ،السؤالظهر حوالإ

؟للغوداخلة يف معين ا،إذا ؟اهللا صلى اهللا عليه وسلم

دراسة معنى "تدفع الباحثة لتبحث عنها وتكوينها حبثا دقيقا حتت املوضوع : اليت هذه املسألة

"ديث خطبة الجمعة.احااللغو وحقيقته في 
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ختيار الموضوعإأسباب .ب

ختيار املوضوع فهي فيما يايل :إوأما الدوافع اليت تدفع الباحثة يف 

كون واجبا. لكن الواقع، أن يئ واجب يف صالة اجلمعة فسماعه يخطبة اجلمعة هي ش.1

أوا إىل اخلطبة. واخلطبة تكون شيئا ال مها فيها وكاجلماعة مل يبلّ 

الواجبة للصالة.

سالمية على فعلها بدون اإلمة األفعال اليت تفسد صحة صالة اجلمعة تكثر وتعّود على األ.2

نظر إىل شأن األخرين.

معرفة معىن اللغو وحقيقته الذي ذكر الرسول عموما يف األحاديث املذكورة هي مهم جدا .3

غو أم ال.لنواع الأعرف هل هي من ألن أفعال اجلماعة حتدث ومل تُ 

تأكيد مصطالحات البحث.ج

بتعاد عن لإل" ديث خطبة اجلمعة.احأدراسة معىن اللغو وحقيقته يف "املوضوع هلذا البحث هو

األخطاء يف فهم املوضوع السابق، فهذا األمر حيتاج إىل بيان املصطالحات املوجودة يف هذا املوضوع، 

منها :
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13دراسة: الدرس أو إستعمال الوقت والفكرة لطلب العلم واملعرفة..1

14داللة اللفظ.املعىن:.2

15الثابت قطعيا ويقينا.حقيقة: الشىء.3

16أو ليس يف وقت مناسب.ةمقبولغرياألقوال واألفعالاللغو:.4

خطبة اجلمعة: اخلطبة أو التوجيه قبل صالة اجلمعة..5

حدود البحث وتحديده.د

حدود البحث.1

حتبحث عن مسألة اللغو الذي يهذا البحث

فقط.17ةستيف الكتب الهذا البحثويرتكزاملعاصر

تحديد البحث.2

:يتمحور هذا البحث يف النقاط التالية

دراسة عامة عن خطبة اجلمعة..1

Poerwadarmita. Kamus Besar Bahasa). 1036). جاكرتا:ف ت.بايل فوستاكا. ص:1982(القاموس العام اإلندونسي فوروادرميتا. 13
Indonesia. Jakarta:PT.Balai Pustaka. Hal:1036.

328ه). الرياض. ص:1425(املعجم العريب بني يديك الفوزان، د. عبد الرمحن بن ابراهيم وأصحابه. 14
.121املرجع السابق. ص:15
.293املرجع السابق. ص: 16

ح مسلم وسنن أيب داود وسنن الرتمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجه.الكتب الستة هي صحيح البخاري وصحي17
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دراسة االحاديث الواردة يف اللغو أثناء خطبة اجلمعة..2

معىن اللغو وحقيقته..3

هأهداف البحث و فوائدهـ. 

أهداف البحث.1

.عن خطبة اجلمعة واملسألة عرفة نيل املل- 

ملعرفة درجة االحاديث الواردة يف اللغو أثناء خطبة اجلمعة.- 

.معىن اللغو وحقيقتهملعرفة - 

فوائد البحث.2

اجلمعة.حول اللغو أثناء خطبةحلل املسألة العامة- 

ثناء خطبة اجلمعة.أتعلق مبعىن اللغو وحقيقتهتلرتقية العلوم واملعرفة فيما - 

ثناء خطبة اجلمعة.ألنيل الفهم الصحيح من معىن اللغو وحقيقته - 

شرط من الشروط املقررة لنيل الشهادة اجلامعية للدرجة األوىل يف كلية أصول اللتكميل - 

الدين.
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الدراسات السابقة.و

م و يف خلفية البحث أن هذا البحث يبحث عن معىن اللغو وحقيقته ومفهت الباحثةكما ذكر 

الباحثة استخدمتلكل األحاديث. هذا البحث 

وجدت الباحثة وفق سنة الرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. ومن املعلومات اليت تتعلق بأحاديث اللغو،

، بنت مصلحةهاي كتبتثناء خطبة اجلمعة (درسة ختريج احلديث) الذأ,حبثا حتت املوضوع

.فقطبحث عن درجة االحاديث ودرستهاي. هذا البحث2009سنة طالبة يف قسم التفسري واحلديث

يضا، وجدت الباحثة بابا يف الكتاب الذي ترمجه حممد جريوس. لكن املؤلف مل يبحث عن درجة أو 

عن هذه املسألة.فقطراء العلماءأحاديثه وهو يستعرض أ

ه، قد حبث العلماء هذه املسألة حبثا خفيفا عاما مثل السيد السابق يف كتابخريف اجلانب األ

ثناء خطبة اجلمعة من ناحية احلكم مع األحاديث املتعلقة. أ"فقه السنة"

يل مسائإ، وحممد بن ""هد بن رشد يف كتابمحالوالد حممد بن أبوأوقد حبثه 

يت وامل يبحثونوالعلماء السابق.حبثا عاما"سبل السالم"هيف كتابينالكحال

باللغو، فسوف حبثت عنها الباحثة يف هذا البحث، إن شاء اهللا. تتعلق
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منهج البحث.ز

من خالل طريقة ختريج احلديث باستخدام االحاديث الواردة يف اللغو أثناء خطبة اجلمعة مث حللتها 

األحاديث من مفهوماملنت ملعرفة جمنه، و نقطاعتصال واالسند ملعرفة احلديث من حيث االالمنهج 

الباحثة البيانات واملعلومات من شروح االحاديث وأراء العلماء مث ومجعت.االتفاق واالختلفحيث

واملعلومات ملعرفة مفهوم معىن اللغو و لتحل املسألة املتعلقة حول اللغو أثناء خطبة حللت تلك البيانات 

اجلمعة.

:وأما خطوات عملية البحث فهي فيما تأيت

مصادر المعلومات.1

يتكون من املصدر الرئيسي واملصدر الثانوي. املصدر الرئيسي حيتوى على الكتب هذا البحث

اللغو،كتاب شرح احلديث مبا يتعلق حبديث النيب صلى اهللا عليه وسلم الذى يتحدث عن و الستة، 

، عون املعبود شرح بن احلجاجسلممج شرح صحيح ا ، املنهيكتاب فتح البارى شرح صحيح البخار ك

وغري ذلك. واملصدر الثانوي يبشرح جامع الرتمذيداود، شرح سنن ابن ماجه، حتفة األحوذسنن أيب
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طريقة جمع المعلومات.2

التقنية املنفذة يف عملية البحث. والبحث يفهم كاحملاولة يف الناحية الطريقة تفهم كالكيفية أو

18املنظم إلجياد احلقيقة.و نتباه اإلو ألخذ الواقعيات واملبادئ من خالل الصرب املعرفة املنفذة

طريقبامليدانية. الدراسة و املكتبيةالدراسةطريقمن يف هذا البحث املعلومات ة باحثالمجعت 

وثائق والتاتمن خالل مجع البيانات واملعلوماملكتبيةالدراسة

من خالل مجع البيانات امليدانية الدراسةطريقبأما و ، تا مموالسري وغري ذلك العلمية

واملقابلة الشخصيةاحلوارمبساعدةاتواملعلوم

19ة علم نقل احلديث أيضا.حثابواستخدمت الرياو.مبحافظة 

البيانات املستخدمة يف هذا البحث فهي فيما تأيت:وأما تقنية مجع 

مبطالعة الكتب الىت تناسب مبوضوع هذا البحث..أ

مبالحظة احلديث (بدراسة الكلمات يف النصوص احلديثية) املنفذة باملراجعة إىل املكتبة .ب

A.Jلفه وينسنك أالشاملة، وكتاب املعجم املفهرس أللفاظ احلديث النبوى الذي 

Wensinck .بتقدمي أحاديثه وأمساء اللغواملعلومة عن الباحثةومن تلك الكتب أخذت

.Mardalis. 24:). جاكرتا، بومي أكسرا، ص1993(منهج البحث: طريقة كتابة خطة البحث مرداليس. 18 Metode Penelitian: Suatu
Pendekatan Proposal.

.Bustamin dan M.Isa H.A.7- 6رجا كرفندوا فريسدا. ص، جاكرتا، . )2004(مناهج نقد احلديث بستمني و حممد عيسى سامل. 19
Salam, Metodologi Kritik Hadits, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal 6-7)
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قوال العلماء فيهم من ناحية اجلرح والتعديل.وبعد أوبعد ذالك ،مؤلفيها ومبطالعة تراجم الرواة

حاديث.ىل شرح األإذلك النظر

.وحلّلهامن أراء العلماء عن هذه املسألةواملعلوماتجبمع البيانات.ج

البحثهيكل.ح

:هذا البحث يتكّون من مخسة أبواب وهي

خلفية البحث وأسباب إختيار املوضوع وتأكيد : املقدمة اليت تتكّون منالباب األول

والدراسات السابقة ومنهج هااملصطالحات وحدود البحث وحتديدها وأهداف البحث وفوائد

البحث.هيكلالبحث و 

ة، تعريفها وتارخيها ومكانتها وشروطها خطبة اجلمع: تقدمي اإلستعراض العام عن الباب الثاني

.

خترجيها.مع األحاديث املتعلقة باللغو تقدمي : الباب الثالث

والتحليل الدقيق عن معىنوشروحهام األحاديثو : البحث الذي يتكّون من مفهالباب الرابع

.واملسائل املتعلقة بهاللغو وحقيقته

حات.واإلقرتاالصةتكّون من اخلتيتالامتة: اخلالباب الخامس


