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الباب الخامس

الخاتمة

خالصةال.أ

األحاديث اليت تتعلق باللغو وخترجيها معا. والنتيجة من ذلك، أن ة حبثالباحثتلقد حاول

األول مجيع األحاديث تتوفر شروط صحة احلديث اخلمسة اليت أثبتها احملدثون. وبالتفصيل، احلديث

احلديثالثالث حديث حسن, و احلديثالثاين حديث حسن صحيح, و احلديثحديث صحيح, و 

الرابع حديث صحيح. فاحلكم عليه العمل به.

ط املهمة امليسرة لتسهيل اوتلخيصا ملا جاء من األبواب السابقة، وضعت الباحثة بعض النق

ما يلي :معرفتها إمجاال، فهي في

إن معىن اللغو هو كل الكالم واألفعال ال ينبغي وجوده أثناء اخلطبة وهو يضيع ركز - 1

املستمع من إستماع اخلطبة. ومن فعله صارت مجعته صالة الظهر متاما ومل ينل أجر 

اجلمعة كامال.

األخرين من استماع اخلطبة. ومنع الرسول صلى اهللا عليه شويشإن حقيقة اللغو هي ت- 2

وسلم الكالم بني املستمع كقصة أيب بن كعب أو أيب الدرداء مع أيب ذر رضي اللـــه 

لكالم بني اخلطيب ومن يسأله فال بأس به كقصة اإلستسقاء وقصة عنــهم، أما ا

سليك داخل املسجد وقت اخلطبة. 
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إن من أنواع اللغو هي الكالم مع أحد من اجلماعة أو مس احلصى أو أشياء أخرى - 3

عبثا عن استماع اخلطبة واستعمال اهلاتف والتصدق وكتابة اخلطبة وكل أفعال يشغل 

طبة.املستمع من استماع اخل

حاتاقتر اإل. ب

باخلالصة. فتقرتح الباحثة بواب السابقة مع تكميلها األوبعد أن شرحت الباحثة البيانات يف 

من مساحة القراء الكرماء عدة إقرتاحات لكي يكون هذا البحث ذا منفعة وإفادة للحياة:

لمستمعي الخطبة : 

د أن يتكلم فال جيوز فيه رفع ير يفإذا ة ولو أمر باملعروف.طبأثناء اخلكلم تيأن ال- أ

ن على دعاء اخلطيب من غري رفع غريه، وكذا يسن لسامع اخلطبة أن يؤمّ يوسوسحىت ال الصوت 

فكما اً، بينه وبني نفسه. وال يشرع تشميته لوجوب اإلنصات،ري مد اهللا يسحيصوت. فإن غلبه العطس 

وال بأس بالكالم قبل . طبةذلك ال يشمت العاطس يف حال اخلكال يشمت العاطس يف الصالة،

فهو جائز ،ااخلطبة وبعدها وبني اخلطبتني ملصلحة، فإذا كان الكالم يف حق من يسمع خطبة اجلمعة لغو 

.يف حق اخلطيب

الصف بسكينة يف يقفواإلمام خيطب، بل املسجدوال جيوز إلقاء السالم ملن دخل- ب

للخطبة، وال جيوز له مصافحة من جبواره، فإن ، ويصلي ركعتني خفيفتني، مث جيلس منصتا و هدوءووقار
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سلم بقوله :"السالم عليكم"، فقد لغت مجعته وحرم أجرها، وال جيوز رد السالم عليه، فإن صافح من 

.غري كالم كره لتنافيه مع التهيؤ واإلنصات للخطيب، وال تلغو مجعته

ل فاألول، ملا ورد يف ويتوجه إليه وحيرص على الصف األو وينبغي أن يدنو من اإلمامج_ 

ىوال جيوز ملن يسمع اخلطبة أن ميس احلصذلك من الفضل، واألحقية يف املكان للسابق يف احلضور.

أو غري ذلك لتنافيه مع اخلشوع.مثالحليته أو ثوبه,وحنوه من العبث

ل بالنظر إىل ما حوله، فقد  غويشتفت ميينا ومشاال،توال ينبغي ملستمع اخلطبة أن يل-د

يملا رو جهون إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم حال اخلطبة،و يتأمجعني الصحابة رضوان اهللا عليهم كان

املنرب استقبلُه ى"كان النيبُّ صلى اهللا عليه وسلم إذا قام علعبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال:عن 

اهللا عليه وسلم يدل على أن وأما السؤال الذي قدمه الصحابة إىل النيب صلىأصحاُبُُه بُوُجوِهِهم".

عهدهم هو عهد التعليم وعصر التنزيل، واهللا أعلم.

: أن يوضح الكالم يف اخلطبة لسماع املستمع عليه وال يطيل الكالم حىت تشعر اجلماعة للخطيب 

بامللل. وأن خيتصر اخلطبة لكي يستطيع املستمع أن يأخذ العربة و حيفظ النقطة املهمة 

منها.
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وألجل ذلك ومملوءة باألخطاءعن الكمالااعرتفت الباحثة على أن هذا البحث مازال بعيدمث 

حث الىت مل تبحثها الباحثة فألجل ذلك تريد بكن أن تكثر المي

قرتاح املشيد.الباحثة التعليق واإل


