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 مقدمــة

إن احلؿد هلل ، كحؿده، وكستعقـه، وكستغػره، وكعوذ باهلل من ذور أكػسـا، ومن 

اهلل ؾال مضل فه، ومن يضؾل ؾال هادي فه، وأصفد أن ال إفه شقئات أظامفـا، من هيده 

 إال اهلل وحده ال ذيك فه، وأصفد أن حمؿدًا ظبده ورشوفه .

آل ] (ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ)

 [.201ظؿران:

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ )

 [.2:]افـساء (ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

ے ۓ ۓ ﮲   ے ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ)

  [.02-00]األحزاب:  (﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽

، وذ  ، وخر اهلدي هدي حمؿدؾنن أصـدق احلديث ـتاب اهلل  ؛أما بعد 

 األمور حمدثاهتا، وـل حمدثة بدظة، وـل بدظة ضالفة، وـل ضالفة يف افـار : وبعد.

حَوْت ـل صغرة وـبرة من ؾروع افدين تلمل يف افسـة افـبوية دجدها ؾنن اد

احلـقف وافؼيعة  أمته حتى أـؿل هلم افدين وأصوفه، ومل يسك افـبي 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ  )، وصدق اهلل حقث ؿال: افغراء

فذا ـان متحتام ظذ ـل مسؾم أن يؿتثل (   ڍ ڍ ڌ ڌ 

ک ک ڑ ک ) ، وفقحذر من خمافػة أمره هلذه األوامر اإلهلقة

وهذه األوامر ، (   ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ

 يستحقؿسؿفا افسادة افعؾامء ؿسؿغ، مـفا ما هو واجب متحتم ؾعؾه، 
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، وإن ال يستب ظذ ترـه ظؼاب، ومـفا ما هو مستحب، رـه افعؼابات

، ومن افسـن ادستحب ؾعؾفا فؾخطقب يوم اجلؿعة ظذ ـان يالم تارـه

أربع ، وؿد تـاوفت يف هذا افبحث ، أو افؼوساالظتامد ظذ افعصاادـز، 

 مسائل تتعؾق هبا:

 .أو افعصا يف اخلطبة ،افؼوس حؽم اظتامد اخلطقب ظذ األوىل:املسألة 

 .افسقف يف اخلطبة حؽم اظتامد اخلطقب ظذ املسالة الثانية:

 .أو افؼوس ،افعصا يؿسك هبا اخلطقبافتي افقد  املسالة الثالثة:

 .أو افؼوس ،ظذ افعصا إن مل يعتؿدبقده ماذا يػعل اخلطقب  ملسالة الرابعة:ا

حديثقا وؾؼفقا، وبقـت افراجح ظرضا ، ذه ادسائل األربعهل ظرضتوؿد  

 .مـفا ـل مسلفة افسادة افعؾامء يفمن أؿوال 

، وأن يثبتـا ظذ غػر فـا وآبائـا ومشاخيـا وشائر ادسؾؿغهذا وأشلل اهلل أن ي

 احلق، وصذ اهلل وشؾم وبارك ظذ آفه وصحبه أمجعغ.

 وـتب                                                                                           

 اجلوينخالد بن حمنىد                                                                               

 هـ8/2/2341                                                                                  

 

                                 

بن افـجار احلـبع،  قحؼقق: حمؿد افزحقع، وكزيه اماد، ضبعة: ، اليـظر: ذح افؽوـب ادـر (2)

 (.433-2/431م، )2990 -هـ 2328مؽتبة افعبقؽان، افطبعة افثاكقة 

 (.304-2/301يـظر: افسابق، ) (1)
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 املسالة األوىل:
 اعتناد اخلطًب علىحكه 

 القىس أو العصا يف اخلطبة

 

 

أو  ،القىس حكه اعتناد اخلطًب علىاختلف أهل العله يف 

 على قىلني: العصا يف اخلطبة

 .تحبيس :لالقول األو

 القائلون به: 
 .ادافؽقة .2

 .افشاؾعقة .1

 .احلـابؾة .4

                                 

هـ، 2321( يـظر: اددوكة، فإلمام مافك بن أكس، ضبعة دار افؽتب افعؾؿقة، افطبعة األوػ 2)

، دحؿد بن أامد بن رصد افؼرضبي، قحؼقق: افدـتور (، وافبقان وافتحصقل2/143م، )2993

هـ،  2308فثاكقة حمؿد حجي وآخرين، ضبعة: دار افغرب اإلشالمي، بروت فبـان، افطبعة ا

 (.2/133م، )2988

( يـظر: األم، فإلمام حمؿد بن إدريس افشاؾعي، قحؼقق: افدـتور رؾعت ؾوزي ظبد ادطؾب، ضبعة 1)

ادجؿوع، فإلمام ذف افدين (، و1/122م، )1008هـ، 2319دار افوؾاء، افطبعة اخلامسة 

فرياض، افطبعة افثاكقة ا -افـووي، قحؼقق: افشقخ حمؿد كجقب ادطقعي، ضبعة ظامل افؽتب

 (.3/108م، )1003هـ ،2310

يـظر: ادغـي، البن ؿدامة ادؼدد، قحؼقق: افدـتور ظبد اهلل بن ظبد ادحسن افسـي، وافدـتور ( 4)

م، 1000هـ ،  2318ظبد افػتاح حمؿد احلؾو، ضبعة دار ظامل افؽتب، افطبعة افسادشة 
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 األدلة:
ِ  عن الح  .2

يب ِز ا اِلمََكفح مب ِبنب زح   اهللِ َوَؾْدُت إَِػ َرُشوِل  :َؿاَل   مَكح

 اهللَِيا َرُشوَل  :َؾُؼْؾـَا ،َؾَدَخْؾـَا َظَؾْقهِ  ،(1)َشابَِع َشْبَعٍة، َأْو َتاِشَع تِْسَعةٍ 

 ِمَن افتَّْؿرِ َأْو َأَمَر َفـَا بَِقْ  ،َؾَلَمَر بِـَا ،َفـَا بَِخْرٍ اهللَ َؾاْدُع  ،ُزْرَكاكَ 
ٍ
 ،ء

ْلُن إِْذ َذاَك ُدونٌ  اًما َصِفْدَكا ؾِقَفا اجْلُُؿَعَة َمَع َرُشوِل  ،(4)َوافشَّ َؾَلَؿْؿـَا هِبَا َأيَّ

ًئا َظَذ َظًصا  اهللِ ِـّ ؾاَِمٍت  اهللََؾَحِؿَد  ،َأْو َؿْوسٍ  ،َؾَؼاَم ُمَتَو ـَ َوَأْثـَى َظَؾْقِه 

اٍت  ـَ مََكِم لحِن َتطبيَقوا: »ُثمَّ َؿاَل  ،َخِػقَػاٍت َضقَِّباٍت ُمَباَر حا النَّاَس إبنَّ ُّيه
أحِو  ،أح

َدوا د  ِن سح
لحمَكب  وح

ِرَتِم ببهب ا َأمب َفوا َكلَّ مح ِيعح لحِن تح
وا (3) َ

أحِبِشب  . «(4)وح

                                 

(4/209.) 

صحايب وؾد  –بضم أوفه وؾتح افالم -ـظؾة بن مافك افُؽَؾػي هو احلؽم بن حزن بن ـؾػة بن ح (2)

، وهذه افـسبة إػ افؽؾػة وهو بطن من متقم. يـظر: االشتقعاب البن ظبد افز  ظذ افـبي 

 (.80-1/83(، واإلصابة )2/432)

أو أحد افتسعة. يـظر: ذح شـن  أي: حال ـوين أحد افسبعة افذين وؾدوا إػ رشول اهلل ( 1)

 (.3/343أيب داود فؾعقـي )

مجؾة حافقة، وادعـى: واحلال حقـئذ دون أراد به ؿؾة األؿوات «: وافشلن إذ ذاك دون »ؿوفه: (4)

(، وذح 1/340)يف ؽريب احلديث واألثر، البن األثر، يـظر: افـفاية وظدم افسعة يف افدكقا.

 (.3/343شـن أيب داود، فؾعقـي )

يعـي: اؿتصدوا واظؿؾوا صقئًا ال ُتعابون ظؾقه، ؾال تػرضوا يف إرشافه، وال «: َشدُدوا »(ؿوفه: 3)

أي: اضؾبوا بلظامفؽم افسداد واالشتؼامة، وهو افؼصد يف األمر، »تشؿره، وؿال ابن األثر: 

 (.1/411، )افـفايةيـظر: «. وافعدل ؾقه 

يـظر: ذح شـن أيب داود، فؾعقـي  «.ويرسوا»افصحقحة: ويف بعض افـسخ «: وأبؼوا»ؿوفه: (1)
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أن االظتامد إكام يؽون ظـد احلاجة، ؾنن احتاج اخلطقب إػ  أجيب عنه

اظتامد، مثل أن يؽون ضعقػًا حيتاج إػ أن يعتؿد ظذ ظصا ؾفذا شـة: 

ألن ذفك يعقـه ظذ افؼقام افذي هو شـة، وما أظان ظذ شـة ؾفو شـة، 

 .أما إذا مل يؽن هـاك حاجة، ؾال حاجة إػ امل افعصا

ظذ ؿدر -دفقل، وال يوجد دفقل أ  هذا التيريق حيتاج إىل اجلواب: 

 .ظؾقه -اضالظي

ِيب َظْن  .1 بح  اهللب ِبنب الزه
ِبدب اَن خَيُْطُب  َأنَّ َرُشوَل اهللِ »،  عح ـَ

ةٍ   .«بِِؿْخَكَ

                                 

(3/343.) 

(، وافصغرى 4/103(، وافبقفؼي يف افؽزى )3/121، وأامد )(2098( رواه أبو داود )2)

(، وافطزاين يف 21/103(، وابن أيب يعذ يف مسـده )1/411(، وابن خزيؿة )2/149)

ب بن زريق ظن احلؽم بن حزن (، مجقعفم ظن صفاب بن خراش ظن صعق4/439افؽبر )

  .  يػِ ؾَ افؽُ 

إشـاده حسن، ؾقه صفاب بن خراش، وؿد اختؾف ؾقه، (: »1/219ؿال احلاؾظ يف افتؾخقص )

 «.واألـثر وثؼوه، وؿد صححه بن افسؽن وابن خزيؿة

أما حديث احلؽم بن حزن ؾحديث حسن رواه أبو داود (: » 3/100وؿال افـووي يف ادجؿوع )

 «.د حسـةوؽره بلشاكق

 (.4/08(: إشـاده حسن. وـذا حسـه يف اإلرواء )1/482وؿال األفباين يف افضعقػة )

 -فؾشقخ حمؿد بن صافح افعثقؿغ، ضبعة: دار ابن اجلوزيظذ زاد ادستؼـع، ( يـظر: افؼح ادؿتع1)

 (.1/34) ، هـ 2314افدمام، افطبعة األوػ صعبان 

ُة: ما اْخَتَك ( 4) اَزٍة، َأو ؿضقب، ادِْخَكَ اإِلكساُن بقده ؾَلمسؽه من ظصا َأو ِمْؼَرَظٍة، َأو َظـََزٍة، َأو ُظؽَّ
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 بلكه ضعقف، ؾقه ابن هلقعة دء احلػظ، ـام بقـا يف احلاصقة. أجيب عنه

 خيطبفمْ  اهلل  رشوُل  ـانَ »، ؿال : ريض اهلل ظـفام عباسا  ابنب  نِ ظَ  .4

ِـّ  يف افسػرِ  اجلؿعةِ  يومَ   .«ؿائاًم  ئا ظذ ؿوسٍ متو

احلسن بن ظامرة، ؿال ؾقه أامد: مسوك، إشـاده واٍه، ؾقه  بلن أجيب عنه

 ـام بقـا يف احلاصقة.

ِعدا  ظن .3 نِ  سح اَن إَِذا َخَطَب يِف  اهللِ َأنَّ َرُشوَل »،   اهللَِرُشوِل  ُمَمذِّ  ـَ

اجْلُُؿَعِة َخَطَب َظَذ  َذ َؿْوٍس ، َوإَِذا َخَطَب يِف احْلَْرِب َخَطَب ظَ 

 .«َظًصا

                                 

 «.خك»وما َأصبففا، وؿد يتؽُل ظؾقه. يـظر: فسان افعرب، مادة 

(، وافبغوي يف 324) (، وأبو افشقخ يف أخالق افـبي 2/400( رواه ابن شعد يف افطبؼات )2)

ظبد اهلل بن هلقعة، ظن أيب  (، مجقعفم ظن4/230يف احلؾقة ) ، وأبو كعقم(3/134ذح افسـة )

 األشود، ظن ظامر بن ظبد اهلل بن افزبر، ظن أبقه.

 (: رجافه ثؼات، ؽر أن ؾقه ابن هلقعة، دء احلػظ.1/482ؿال األفباين يف افضعقػة )

احلؽم ، ظن  ظن احلسن بن ظامرة ، ظن (480 )( رواه أبو افشقخ األصبفاين يف أخالق افـبي 1)

مؼسم، واحلسن بن ظامرة، ؿال ؾقه أامد: مسوك. يـظر: افؽامل يف افضعػاء البن ظدي 

(4/90.) 

 «.ضعقف جدا(: »2/309وؿال ؾقه احلاؾظ يف افتؾخقص )

 (: إشـاده واه.1/482وؿال األفباين يف افضعقػة )

بن ظامر بن شعد، وظبد (، ظن هشام بن ظامر، ظن ظبد افرامن بن شعد 4/103( رواه افبقفؼي )4)

-20/241يـظر: هتذيب افؽامل )«. ضعقف»افرامن بن شعد ضعقف، ؿال ؾقه حيقى بن معغ: 

244.) 
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، ؾقه ظبد افرامن بن شعد ضعقف، ـام بقـا يف ه ضعقفبلك أجيب عنه

 احلاصقة.

ِيجا ظن  .1   :ؿال ،ابن َجرح
ٍ
اَن رشول  :ُؿْؾت فَِعَطاء ـَ َيُؼوُم ظذ   اهللِ َأ

 .«كعم ـان َيْعَتِؿُد ظؾقفا اْظتاَِمًدا» :ؿال ؟إَذا َخَطَب  َظًصا

 ـام بقـا يف احلاصقة. من ؿول ظطاء ظن افـبي ، مرشلبلكه  أجيب عنه

 .ألن ذفك أظون فه .3

ظـد ؿراءته  يلمن من افعبث ومس افؾحقة االتؽاء ظذ افعصاألن  .0

  .فؾخطبة

 .هذه هي أصفر أدفتفم

 
 

                                 

 «.يف حديثه كؽارة ( : »1/480« )ادغـي يف افضعػاء»وؿال ؾقه افذهبي يف 

(، 4/284(، وظبد افزاق يف مصـػه )181، وادسـد )(1/122( رواه افشاؾعي يف األم )2)

(: إشـاده 1/482(، ؿال األفباين يف افضعقػة )3/432ؼي يف معرؾة افسـن واآلثار )وافبقف

  مرشل صحقح.

 (.4/209( يـظر: ادغـي، البن ؿدامة )1)

ظقـي ادافؽي، ضبعة: دار (2/432( يـظر: افبقان وافتحصقل )4) ، ومواهب اخلؾقل، فؾحطاب افرُّ

افػواـه افدواين ظذ رشافة ابن أيب  و (،1/201م، )2991هـ، 2312افػؽر، افطبعة افثافثة 

 -هـ2321زيد افؼرواين، ألامد بن ؽاكم افـػراوي األزهري ادافؽي، ضبعة: دار افػؽر، 

 (.2/132م، )2991

 



01          ةالعصا والقىس والسًف أثناء خطبة اجلنع حكه اعتناد اخلطًب على

 

 يؽره. القول الثاني:

  القائلون به:
 .احلـػقة .2

 .اختقار ابن افؼقم .1

 .اختقار افشقخ األفباين .4

 .اختقار افشقخ افعثقؿغ .3

 األدلة:
 .ألكه يف مؼابؾة افسـة .2

 بلكه ثبت يف افسـة االظتامد ظذ افؼوس وافعصا ـام تؼدم. أجيب عنه

                                 

( يـظر: ادحقط افزهاين، أليب ادعايل برهان افدين افبخاري احلـػي، قحؼقق: ظبد افؽريم شامي 2)

م، 1003هـ ،  2313بروت فبـان، افطبعة األوػ  -اجلـدي، ضبعة: دار افؽتب افعؾؿقة

، وحاصقة افطحطاوي، ألامد بن حمؿد افطحطاوي احلـػي، قحؼقق: حمؿد ظبد افعزيز (1/01)

م، صـ 2990هـ ،  2328بروت فبـان، افطبعة األوػ  -ضبعة: دار افؽتب افعؾؿقة اخلافدي،

(133.) 

ؿقم اجلوزية، قحؼقق: افشقخ صعقب األركموط،  ( يـظر: زاد ادعاد يف هدي خر افعباد، البن1)

م، 1000هـ ، 2318وافشقخ ظبد افؼادر األركموط، ضبعة ممشسة افرشافة، افطبعة األوػ 

(2/321.) 

افرياض،  -( يـظر: شؾسؾة األحاديث افضعقػة، فؾعالمة حمؿد كارص افدين األفباين، ضبعة ادعارف4)

 (.1/482م، )2991هـ ، 2321افطبعة اخلامسة 

 (.1/34( يـظر: افؼح ادؿتع، )3)

 (.133( يـظر: حاصقة افطحطاوي صـ )1)

 



00          ةالعصا والقىس والسًف أثناء خطبة اجلنع حكه اعتناد اخلطًب على

 

اظتؿد ظذ ـان إذا خطب  وبؾغـا أن رشول اهلل »: الشافعِاإلمام ؿال 

وـل ذفك  ،وظذ ؿوس ،زةـَ خطب معتؿدا ظذ ظَ  :وؿد ؿقل ،ظصا

 .«اظتامد

 .«أمر افـاس افؼديممن وهو »: اإلمام مالكوؿال 

بعد اختاذ ادـز أكه ـان يرؿاه بسقف وال  افـبي  ال حيػظ ظنألكه  .1

 .ؿوس وال ؽره

 ظذ هذا افتػريق. بلن األحاديث وردت مطؾؼة، وال دفقل عنه أجيب

 الرتجيح:
اخلطقب ظذ  ظتامدا افراجح واهلل أظؾم افؼول األول افؼايض باشتحباب

 .أو ؿوس ظذ ادـز ،ظصا

 التعليل:
 . افؼائؾغ باالشتحباب ال شقام حديث احلؽم بن حزن افُؽَؾػيفؼوة أدفة   .2

 فؾؼائؾغ بافؽراهة.فعدم وجود دفقل  .1

 وافتابعغ من بعدهم.  ألكه ظؿل افصحابة  .4

 

                                 

 (.1/120( األم )2)

 (.2/143( اددوكة )1)

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



02          ةالعصا والقىس والسًف أثناء خطبة اجلنع حكه اعتناد اخلطًب على

 

 

 املسالة الثانية:      

 حكه اعتناد اخلطًب على       

 السًف يف اخلطبة       

 

 

حكه اعتناد اخلطًب على السًف اختلف أهل العله يف 

 على ثالثة أقىال: يف اخلطبة

 يستحب. القول األول:

 القائلون به: 
 .ادافؽقة .2

 .افشاؾعقة .1

 .احلـابؾة .4

 عللوا بـ :
 ،إصارة إػ أن هذا افدين ؿام بافسالحألن االظتامد ظذ افسقف ؾقه  .2

                                 

، دحؿد بن أامد بن رصد (، وافبقان وافتحصقل2/143( يـظر: اددوكة، فإلمام مافك بن أكس، )2)

 (.2/133افؼرضبي، )

ادجؿوع، فإلمام ذف افدين (، و1/122افشاؾعي، )( يـظر: األم، فإلمام حمؿد بن إدريس 1)

 (.3/108افـووي، )

 (.4/209يـظر: ادغـي، البن ؿدامة ادؼدد، )(  4)

 حؿد بن أامد اخلطقب افؼبقـي افشاؾعي، ضبعة: دار افؽتب افعؾؿقة،( يـظر: مغـي ادحتاج، د3)

 



03          ةالعصا والقىس والسًف أثناء خطبة اجلنع حكه اعتناد اخلطًب على

 

 .ح بهتِ ؾُ و

 :جفل ؿبقح من وجفغلكه بـ أجيب عنه

 توـل ظذ افعصا وظذ افؼوس. أن ادحػوظ أكه  أحدهنا:

ق أهل افضالل أن افدين إكام ؿام بافوحي، وأما افسقف ؾؾؿحْ  الثاني:

افتي ـان خيطب ؾقفا إكام ؾتحت بافؼرآن ومل  وافؼك، ومديـة افـبي 

 تػتح بافسقف.

 .ؾخطقبأمؽن ف االظتامد ظذ افسقف ألن .1

ظـوة دون ؽرها افتي ؾتحت  يسن يف افبالد ادػتوحة القول الثاني:

 صؾحا.

  القائلون به:
 .احلـػقة

                                 

 (.2/110م، )2993 -هـ 2321افطبعة: األوػ، 

افطبعة:  فبـان، –يف ذح ادؼـع، البن مػؾح، ضبعة: دار افؽتب افعؾؿقة، بروت ادبدع ( يـظر: 2)

 (.1/233م، )2990 -هـ2328األوػ، 

 (.2/284( يـظر: زاد ادعاد، البن ؿقم اجلوزية )1)

: ـشاف افؼـاع ظن متن اإلؿـاع، فإلمام مـصور افبفويت، قحؼقق: جلـة متخصصة يف وزارة ( يـظر: 4)

م، 1001هـ ، 2314وزارة افعدل، بادؿؾؽة افعربقة افسعودية، افطبعة األػ  افعدل، ضبعة:

(4/413.) 

، وحاصقة (1/01( يـظر: ادحقط افزهاين، أليب ادعايل برهان افدين افبخاري احلـػي، )3)

(، وافبـاية ذح اهلداية، فبدر 133افطحطاوي، ألامد بن حمؿد افطحطاوي احلـػي، صـ )

 



04          ةالعصا والقىس والسًف أثناء خطبة اجلنع حكه اعتناد اخلطًب على

 

 عللوا بـ 
 .تخويف احلارضينف .2

 ،ؾنذا رجعتم ظن اإلشالم ،ؾتحت بافسقف افبؾد أن افـاس فري .2

ؾذفك باق بليدي ادسؾؿغ يؼاتؾوكؽم به حتى ترجعوا إػ 

)اإلشالم ). 

لن افدين إكام ؿام بافوحي، وأما افسقف بـ هذين التعليلني أجيب عن

 .ؾؾؿْحق أهل افضالل وافؼك

 ال يؼع مطؾؼا. القول الثالث:

  القائلون به:
 .ابن افؼقم .2

 .اختقار افشقخ األفباين .1

                                 

 -هـ2310بروت، فبـان، افطبعة: األوػ،  -عة: دار افؽتب افعؾؿقة افدين افعقـي، ضب

 (.4/34م، )1000

افػواـه افدواين ظذ رشافة ابن أيب زيد افؼرواين، ألامد بن ؽاكم افـػراوي األزهري ( يـظر: 2)

 (.2/132ادافؽي، )

افؼكباليل ادكي احلـػي، ( يـظر: مراؿي افػالح ذح متن كور اإليضاح، حلسن بن ظامر بن ظع 1)

 (.293م، صـ)1001 -هـ2311قحؼقق: كعقم زرزور، ضبعة: ادؽتبة افعكية، افطبعة: األوػ، 

 (.2/284( يـظر: زاد ادعاد، البن ؿقم اجلوزية )4)

 (.2/321( يـظر: زاد ادعاد يف هدي خر افعباد، البن ؿقم اجلوزية، )3)

 (.1/482فؾعالمة حمؿد كارص افدين األفباين، ) ( يـظر: شؾسؾة األحاديث افضعقػة،1)

 



05          ةالعصا والقىس والسًف أثناء خطبة اجلنع حكه اعتناد اخلطًب على

 

 .اختقار افشقخ افعثقؿغ .4

 بـ : عللوا
 .أكه أظتؿد ظذ شقف ألكه مل حيػظ ظن افـبي 

 الرتجيح:
بلن اظتامد اخلطقب ظذ افثافث افؼايض  افراجح واهلل أظؾم افؼول

 ال يؼع مطؾؼا. ةافسقف أثـاء اخلطب

 التعليل:
 فعدم وجود دفقل ظذ مؼوظقته، وافعبادات مبـاها ظذ افتوؿقف. .2

 فضعف أدفة افؼائؾغ بافؼول األول وافثاين. .1

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 (.1/34( يـظر: افؼح ادؿتع، فؾشقخ حمؿد بن صافح افعثقؿغ، )2)

 (.2/321( يـظر: زاد ادعاد يف هدي خر افعباد، البن ؿقم اجلوزية، )1)

 



06          ةالعصا والقىس والسًف أثناء خطبة اجلنع حكه اعتناد اخلطًب على

 

 

 ة:لثاملسالة الثا

 ميسك بوا اخلطًباليت الًد 

 العصا أو القىس

 

اختلف العلناء القائلىن باستحباب اعتناد اخلطًب على 

على  ميسك بوا العصا، أو القىس يتيف الًد ال أو القىس ،العصا

 ثالثة أقىال:

 يؿسؽه بقده افقؿـى. القول األول:

 ادافؽقة القائلون به:
 عللوا بـ :

، وافغافب أن افقد افقؿـى فئال يعبث بقده يف حلقته ظـد ؿراءته فؾخطبة

 .تستخدم فذفك

 يؿسؽه بقده افقرسى. القول الثاني:

  القائلون به:
 .افؼايض حسغ وافبغوي من افشاؾعقة .2

 .ابن مػؾح من احلـابؾة .1

                                 

زهري افػواـه افدواين ظذ رشافة ابن أيب زيد افؼرواين، ألامد بن ؽاكم افـػراوي األ( يـظر: 2)

 (.2/132ادافؽي، )

 (.2/132افسابق، )( يـظر: 1)

 (.3/108ادجؿوع، فإلمام ذف افدين افـووي، )( يـظر: 4)

 



07          ةالعصا والقىس والسًف أثناء خطبة اجلنع حكه اعتناد اخلطًب على

 

 عللوا بـ :
يسن أن يؽون مل يذـروا تعؾقال فؾعصا وافؼوس، أما افسقف، ؾؼافوا: 

 .يف يده افقرسى ـعادة من يريد اجلفاد به افسقف

أو  ،واألخرى بحرف ادـز، يؿسؽه بام صاء من يديه القول الثالث:

 .يرشؾفا

  القائلون به:
 .احلـابؾة .2

 .مجفور افشاؾعقة .1

 عللوا بـ :
 ؼوهلم.ف مل يذـروا تعؾقال

 الرتجيح:
افعصا، افؼايض بلن اظتامد اخلطقب ظذ  ولاأل افراجح واهلل أظؾم افؼول

 .افقد افقؿـىبيؽون أثـاء اخلطب أو افؼوس 

                                 

افػروع، البن مػؾح، قحؼقق: افدـتور ظبد اهلل بن ظبد ادحسن افسـي، ضبعة: ممشسة ( يـظر: 2)

 (.4/200م، )1004 -هـ 2313افرشافة، افطبعة: األوػ 

 (.2/110دحتاج، دحؿد بن أامد اخلطقب افؼبقـي افشاؾعي، )مغـي ا( يـظر: 1)

(، واإلكصاف مع ادؼـع وافؼح افؽبر، فؾؿرداوي، 4/200، البن مػؾح، )( يـظر: افػروع4)

هـ، 2313افرياض،  –قحؼقق: افدـتور ظبد اهلل بن ظبد ادحسن افسـي، ضبعة: دار ظامل افؽتب 

 (.1/130م، )1001

 (.3/108ادجؿوع، فإلمام ذف افدين افـووي، )( يـظر: 3)

 



08          ةالعصا والقىس والسًف أثناء خطبة اجلنع حكه اعتناد اخلطًب على

 

 التعليل:
اَن افـَّبِيُّ »َظْن َظاِئَشَة، َؿاَفْت: وي دا رُ  َن َما اْشَتَطاَع يِف  ـَ حُيِبُّ افتََّقؿُّ

ؾِهِ  ؾِِه َوَتـَعُّ ؾِِّه، يِف ُضُفوِرِه َوَتَرجُّ ـُ  .«َصْلكِِه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 (.138(، وافؾػظ فه، ومسؾم )313متػق ظؾقه: رواه افبخاري )( 2)

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10          ةالعصا والقىس والسًف أثناء خطبة اجلنع حكه اعتناد اخلطًب على

 

 

 :رابعةاملسالة ال
 بًده ماذا يفعل اخلطًب 

 على العصا أو القىس إن مل يعتند

 

 

، ؾقستحب أن يسؽن مل يعتؿد اخلطقب ظذ افؼوس أو افعصاإن 

، ، أو يرشؾفام شاــتغ مع جـبقهيضع يؿقـه ظذ صامفهأضراؾه، إما أن 

 . وهذا ؿول افشاؾعقة، واحلـابؾة

وإن مل يضع إحدامها ظذ األخرى، وترك ما »: اإلمام الشافعِؿال 

افقؿـي ـرهته فه، أحببت فه ـؾه أو ظبث هبام أو، وضع افقرسى ظذ 

 .«وال إظادة ظؾقه

 التعليل:
 .فؾخشوع، وادـع من افعبث

 

                                 

ادجؿوع، فإلمام (، و4/280(، وادغـي، البن ؿدامة )1/122( يـظر: األم، فإلمام افشاؾعي، )2)

 (.3/108ذف افدين افـووي، )

 (.1/122يـظر: األم، فإلمام افشاؾعي، ) (1)

 (.3/109ادجؿوع، فإلمام ذف افدين افـووي، )( يـظر: 4)

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12          ةالعصا والقىس والسًف أثناء خطبة اجلنع حكه اعتناد اخلطًب على

 

 اخلامتـة

فؾسـة ؾاكؼادت التباظفا  احلؿد هلل افذي ذح صدور أهل اإلشالم

مات كػوس أهل افطغقان بافبدظة بعد أن متادت يف أو ،وارتاحت فسامظفا

 ،ال اهلل وحده ال ذيك فهإفه إوأصفد أن ال  ،كزاظفا وتغافت يف ابتداظفا

ادطؾع ظذ ضامئر افؼؾوب يف حافتي اؾساؿفا  ،ؾئدة وامتـاظفاباكؼقاد األ افعاملُ 

 وأصفد أن حمؿد ظبده ورشوفه افذي اكخػضت بحؼه ـؾؿة ،واجتامظفا

افباضل بعد ارتػاظفا واتصؾت بنرشافه أكوار اهلدى وطفرت حجتفا بعد 

 ،وهذه يف اتساظفا ،هذه يف شؿوها ،ما دامت افسامء واألرض  ،اكؼطاظفا

وظذ آفه وصحبه افذين ـرسوا جقوش ادردة وؾتحوا حصون ؿالظفا 

ومل يعاودها بعد وداظفا  ،وضانوضار واألم إػ اهلل األوهجروا يف حمبة داظقف

ـت هبم افسـن حوافه حتى أمِ أؾعافه وأؿوافه وأوحػظوا ظذ أتباظفم 

 ..أما بعد ،افؼيػة من ضقاظفا

افتي تـاوهلا نكـي تعرضت يف هذا افبحث فؼضقة من افؼضايا افػؼفقة ؾ

ويؿؽن ، إال جامع ألؿواهلم، وما أكا افسادة افعؾامء ؿديام بافبحث وافدراشة

أهم افـتائج افتي توصؾت إفقه من خالل هذا افبحث يف افعـارص أن أخلص 

 اآلتقة:

                                 

( يـظر: هدي افساري، فؾحاؾظ ابن حجر افعسؼالين، قحؼقق: حمب افدين اخلطقب، ضبعة دار 2)

 (.1افريان فؾساث، وادؽتبة افسؾػقة، افطبعة افثافثة، صـ )

 



13          ةالعصا والقىس والسًف أثناء خطبة اجلنع حكه اعتناد اخلطًب على

 

يستحب اظتامد اخلطقب ظذ ظصا، أو ؿوس ظذ ادـز: حلديث  .2

فعدم وجود دفقل فؾؼائؾغ بافؽراهة، و، احلؽم بن حزن افُؽَؾػي 

 وافتابعغ من بعدهم.  ألكه ظؿل افصحابة و

فعدم وجود دفقل ، اظتامد اخلطقب ظذ افسقف أثـاء اخلطبة يؼعال  .1

فضعف أدفة وه، وافعبادات مبـاها ظذ افتوؿقف، ظذ مؼوظقت

 بؿؼوظقته.افؼائؾغ 

اظتامد اخلطقب ظذ افعصا، أو افؼوس أثـاء اخلطب يؽون بافقد  .4

اَن افـَّبِيُّ »َظْن َظاِئَشَة، َؿاَفْت: دا ُروي ، افقؿـى َن َما  ـَ حُيِبُّ افتََّقؿُّ

ؾِهِ  ؾِِه َوَتـَعُّ ؾِِّه، يِف ُضُفوِرِه َوَتَرجُّ ـُ  .«اْشَتَطاَع يِف َصْلكِِه 

، ؾقستحب أن يسؽن إن مل يعتؿد اخلطقب ظذ افؼوس أو افعصا .3

 ،أضراؾه، إما أن يضع يؿقـه ظذ صامفه، أو يرشؾفام شاــتغ مع جـبقه

 . فؾخشوع، وادـع من افعبث

 ،أو شفو ،ما ـان من توؾقق، ؾؿن اهلل جل وظال، وما ـان من خطلهذا، و

 أو كسقان، ؾؿـي ومن افشقطان.

 * مت البحث واحلمد هلل* 

 

 

                                 

 (.138(، وافؾػظ فه، ومسؾم )313متػق ظؾقه: رواه افبخاري )( 2)
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 املصادر واملراجع

 

: صافح بن حمؿد ، قحؼققيِب افشقخ األصبفاين، ألوآدابه أخالق افـبي  .1

 م.2998افطبعة: األوػ، ، دار ادسؾم، ضبعة: افوكقان

حؿد كارص افدين ، دافغؾقل يف ختريج أحاديث مـار افسبقلإرواء  .3

هـ  2301افطبعة: افثاكقة ت، برو -: ادؽتب اإلشالمي، ضبعةاألفباين

 .م2981 -

قحؼقق: ظادل أامد ظبد  ، فؾحاؾظ ابن حجر افعسؼالين،اإلصابة .0

، بروت -: دار افؽتب افعؾؿقة، ضبعةحمؿد معوض وظع ،ادوجود

 .هـ2321افطبعة: األوػ 

األم، فإلمام حمؿد بن إدريس افشاؾعي، قحؼقق: افدـتور رؾعت ؾوزي  .8

 م.1008هـ، 2319ظبد ادطؾب، ضبعة دار افوؾاء، افطبعة اخلامسة 

اإلكصاف مع ادؼـع وافؼح افؽبر، فؾؿرداوي، قحؼقق: افدـتور ظبد اهلل  .9

 هـ،2313 افرياض، –بن ظبد ادحسن افسـي، ضبعة: دار ظامل افؽتب 

 .م1001

 -افبـاية ذح اهلداية، فبدر افدين افعقـي، ضبعة: دار افؽتب افعؾؿقة  .20

 م.1000 -هـ2310بروت، فبـان، افطبعة: األوػ، 

افبقان وافتحصقل، دحؿد بن أامد بن رصد افؼرضبي، قحؼقق: افدـتور  .22
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حمؿد حجي وآخرين، ضبعة: دار افغرب اإلشالمي، بروت فبـان، 

 م.2988هـ،  2308افطبعة افثاكقة 

، فؾحاؾظ ابن حجر افتؾخقص احلبر يف ختريج أحاديث افراؾعي افؽبر .21

: ن ضبعةقحؼقق: أبو ظاصم حسن بن ظباس بن ؿطبافعسؼالين، 

 .م2991،هـ2323افطبعة: األوػ، ، مك –ممشسة ؿرضبة

 افدـتور: ، قحؼققدزيا احلجاج يبألهتذيب افؽامل يف أشامء افرجال،  .24

افطبعة: ، بروت –: ممشسة افرشافةضبعة، بشار ظواد معروف

 م.2980 –هـ  2300األوػ، 

حاصقة افطحطاوي، ألامد بن حمؿد افطحطاوي احلـػي، قحؼقق: حمؿد  .23

بروت فبـان،  -ظبد افعزيز اخلافدي، ضبعة: دار افؽتب افعؾؿقة

 م.2990هـ ،  2328افطبعة األوػ 

هـ 2493 مك، -ةافسعاد ، ضبعة:كعقم األصبفاين أيبحؾقة األوفقاء .21

 .م 2903 -

زاد ادعاد يف هدي خر افعباد، البن ؿقم اجلوزية، قحؼقق: افشقخ  .23

صعقب األركموط، وافشقخ ظبد افؼادر األركموط، ضبعة ممشسة 

 م.1000هـ ، 2318افرشافة، افطبعة األوػ 

: دار ، ضبعةظع حمؿد افبجاوي ، قحؼقق: البن ظبد افز ،االشتقعاب .20

 .م2991 -هـ 2321افطبعة: األوػ، ،بروت -اجلقل

 



16          ةالعصا والقىس والسًف أثناء خطبة اجلنع حكه اعتناد اخلطًب على

 

شؾسؾة األحاديث افضعقػة، فؾعالمة حمؿد كارص افدين األفباين،  .28

 م.2991هـ ، 2321افرياض، افطبعة اخلامسة  -ضبعة ادعارف

شـن أيب داود، أليب داود شؾقامن بن األصعث افسجستاين، ضبعة : دار  .29

 بروت. -افؽتاب افعريب

: ، ضبعةظبد ادعطي أمغ ؿؾعجي، قحؼقق: فؾبقفؼي ،افسـن افصغرى .10

افطبعة: األوػ، ، جامعة افدراشات اإلشالمقة، ـراتق ـ باـستان

 .م2989 -هـ 2320

افسـن افؽزى فؾبقفؼي ، ضبعة: جمؾس دائرة ادعارف افـظامقة افؽائـة  .12

 هـ .2433يف اهلـد ببؾدة حقدر آباد، افطبعة األوػ ـ 

حمؿد زهر ، وصعقب األركموط ، قحؼقق:فؾبغوي ،ذح افسـة .11

افطبعة: ، دمشق، بروت -اإلشالمي  ادؽتب، ضبعة: افشاويش

 .م2984 -هـ 2304افثاكقة، 

ادـذر خافد بن  : أيبقحؼقق ،فعقـيفإلمام ا ، ذح شـن أيب داود .14

افطبعة: األوػ، ، افرياض –: مؽتبة افرصد ، ضبعةإبراهقم ادكي

 .م2999-هـ  2310

ذح افؽوـب ادـر، البن افـجار احلـبع،  قحؼقق: حمؿد افزحقع،  .13

 -هـ 2328وكزيه اماد، ضبعة: مؽتبة افعبقؽان، افطبعة افثاكقة 

 م.2990
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افؼح ادؿتع، فؾشقخ حمؿد بن صافح افعثقؿغ، ضبعة: دار ابن  .11

 هـ . 2314افدمام، افطبعة األوػ صعبان  -اجلوزي

،دار ضوق افـجاة ،ؾماد ظبدافباؿيترؿقم حمؿد ، صحقح افبخاري .13

 .هـ2311افطبعة: األوػ، 

ادؽتب ، ضبعة: حمؿد مصطػى األظظؿي، قحؼقق:صحقح ابن خزيؿة .10

  . بروت –اإلشالمي 

: دار إحقاء ، ضبعة: حمؿد ؾماد ظبد افباؿي، قحؼققصحقح مسؾم .18

 .بروت –افساث افعريب 

دار  ضبعة:، إحسان ظباس، قحؼقق: البن شعد ،افطبؼات افؽزى .19

 .م2938افطبعة: األوػ، ، بروت –صادر 

افػواـه افدواين ظذ رشافة ابن أيب زيد افؼرواين، ألامد بن ؽاكم  .40

 م.2991 -هـ2321افـػراوي األزهري ادافؽي، ضبعة: دار افػؽر، 

افػروع، البن مػؾح، قحؼقق: افدـتور ظبد اهلل بن ظبد ادحسن  .42

 -هـ 2313افطبعة: األوػ افسـي، ضبعة: ممشسة افرشافة، 

 م.1004

قحؼقق: ظادل أامد ، ظدي اجلرجاين، البن افؽامل يف ضعػاء افرجال .41

-بروت -افعؾؿقة افؽتب، ضبعة: ظع حمؿد معوض، وظبد ادوجود

 .م2990، هـ2328افطبعة: األوػ، ، فبـان
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ـشاف افؼـاع ظن متن اإلؿـاع، فإلمام مـصور افبفويت، قحؼقق: جلـة  .44

وزارة افعدل، ضبعة: وزارة افعدل، بادؿؾؽة افعربقة  متخصصة يف

 م.1001هـ ، 2314افسعودية، افطبعة األػ 

افطبعة: ، بروت -: دار صادرضبعة ،فسان افعرب، البن مـظور .43

 .هـ2323 -افثافثة 

ادبدع يف ذح ادؼـع، البن مػؾح، ضبعة: دار افؽتب افعؾؿقة، بروت  .41

 .م2990 -هـ2328 األوػ،: افطبعة فبـان، –

ادحقط افزهاين، أليب ادعايل برهان افدين افبخاري احلـػي، قحؼقق:  .43

بروت  -ظبد افؽريم شامي اجلـدي، ضبعة: دار افؽتب افعؾؿقة

 م.1003هـ ،  2313فبـان، افطبعة األوػ 

مراؿي افػالح ذح متن كور اإليضاح، حلسن بن ظامر بن ظع  .40

كعقم زرزور، ضبعة: ادؽتبة افؼكباليل ادكي احلـػي، قحؼقق: 

 م.1001 -هـ2311افعكية، افطبعة: األوػ، 

كجقب ادجؿوع، فإلمام ذف افدين افـووي، قحؼقق: افشقخ حمؿد  .48

افرياض، افطبعة افثاكقة  -ادطقعي، ضبعة ظامل افؽتب

 م.1003،هـ2310

اددوكة، فإلمام مافك بن أكس، ضبعة دار افؽتب افعؾؿقة، افطبعة  .49

 .م2993هـ، 2321األوػ 

 



21          ةالعصا والقىس والسًف أثناء خطبة اجلنع حكه اعتناد اخلطًب على

 

: دار ادلمون ، قحؼقق: حسغ شؾقم أشد، قحؼققادوصع مسـد أيب يعذ .30

 م.2983 هـ، 2303افطبعة: األوػ، ، دمشق –فؾساث 

ين، وآخر ظادل مرصد،، وصعقب األركموط ، قحؼقق:مسـد أامد .32

 .م1002 ،هـ2312افطبعة: األوػ، ، : ممشسة افرشافةضبعة

، افسـدي األبواب افػؼفقة: حمؿد ظابدرتبه ظذ ،مسـد افشاؾعي .31

: افسقد يوشف ظع افزواوي احلسـي، افسقد ظزت افعطار قحؼقق

 -هـ  2400،فبـان -دار افؽتب افعؾؿقة، بروت، ضبعة: احلسقـي

 .م2912

: ادجؾس ، ضبعةحبقب افرامن األظظؿي ، قحؼقق:مصـف ظبدافرزاق .34

 هـ .2304افطبعة: افثاكقة، ، اهلـد -افعؾؿي

: امدي بن ظبد ادجقد ، قحؼققافؼاشم افطزاين أيب، جم افؽبرادع .33

 .افطبعة: افثاكقة، افؼاهرة –: مؽتبة ابن تقؿقة ، ضبعةافسؾػي

، : ظبد ادعطي أمغ ؿؾعجي، فؾبقفؼي، قحؼققمعرؾة افسـن واآلثار .31

 -هـ 2321افطبعة: األوػ، ، افؼاهرة -: دار افوؾاء ادـصورةضبعة

 .م2992

ؿدامة ادؼدد، قحؼقق: افدـتور ظبد اهلل بن ظبد ادحسن  ادغـي، البن .33

افسـي، وافدـتور ظبد افػتاح حمؿد احلؾو، ضبعة دار ظامل افؽتب، 

 م.1000هـ ،  2318افطبعة افسادشة 
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 .افدـتور كور افدين ظس، فإلمام افذهبي، قحؼقق:ادغـي يف افضعػاء .30

افشاؾعي، ضبعة: دار مغـي ادحتاج، دحؿد بن أامد اخلطقب افؼبقـي  .38

 م.2993 -هـ 2321افؽتب افعؾؿقة، افطبعة: األوػ، 

ظقـي ادافؽي، ضبعة: دار افػؽر، افطبعة  .39 مواهب اخلؾقل، فؾحطاب افرُّ

 م. 2991هـ، 2312افثافثة 

افـفاية يف ؽريب احلديث واألثر، البن األثر، قحؼقق: ضاهر أامد  .10

بروت،  -افعؾؿقةافزاوي، وحمؿد حمؿد افطـاحي، ضبعة ادؽتبة 

 م.2909هـ، 2499

هدي افساري، فؾحاؾظ ابن حجر افعسؼالين، قحؼقق: حمب افدين  .12

 اخلطقب، ضبعة دار افريان فؾساث، وادؽتبة افسؾػقة، افطبعة افثافثة.
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