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 المقدمة
 وسيئات أنفسنا شرور من باهلل ونعوذ ونستغفره، ونستعينو نحمده هلل الحمد إف

 اهلل إال إلو أال وأشهد لو، ىادي فبل يضلل ومن لو، مضل فبل اهلل يهده من أعمالنا،
 .ورسولو عبده محمًدا أف وأشهد لو، شريك ال وحده

 {مُّْسِلُموفَ  َوَأنُتم ِإالَّ  َتُموُتنَّ  َوالَ  تُػَقاتِوِ  َحقَّ  اللَّوَ  اتػَُّقوا آَمُنوا الَِّذينَ  َأيػَُّها يَا}
 (.ٕٓٔ: عمراف آؿ)
َها َوَخَلقَ  َواِحَدةٍ  نػَّْفسٍ  مّْن َخَلَقُكم الَِّذي رَبَُّكمُ  اتػَُّقوا النَّاسُ  َأيػَُّها يَا}  َوَبثَّ  َزْوَجَها ِمنػْ

ُهَما ـَ  بِوِ  َتَساَءُلوفَ  الَِّذي اللَّوَ  َواتػَُّقوا َوِنَساءً  َكِثيراً  رَِجاالً  ِمنػْ  َعَلْيُكمْ  َكافَ  اللَّوَ  ِإفَّ  َواأَلْرَحا
 (.ٔ: النساء{ )رَِقيباً 

 َلُكمْ  َويَػْغِفرْ  َأْعَماَلُكمْ  َلُكمْ  ُيْصِلحْ * َسِديداً  قَػْوالً  َوُقوُلوا اللَّوَ  اتػَُّقوا آَمُنوا الَِّذينَ  َأيػَُّها يَا}
 (.ٔٚ ،ٓٚ: األحزاب{ )َعِظيماً  فَػْوزاً  فَازَ  فَػَقدْ  َوَرُسوَلوُ  اللَّوَ  يُِطعِ  َوَمن ُذنُوَبُكمْ 

 المتعلقة األحكاـ عن فيو تكلمت ،"المساجد أحكاـ جامع" كتاب فهذا: بعد أما
 ِمنْ  ِبَشْيءٍ  ُيِحيطُوفَ  َواَل } وحده اهلل فمن وصواب حقّ  من فيو كاف فما المساجد،ب

( ، ٖٔٔ: النساء{ )تَػْعَلمُ  َتُكنْ  َلمْ  َما َوَعلََّمكَ ( ، }ٕ٘٘: البقرة{ )َشاءَ  ِبَما ِإالَّ  ِعْلِموِ 
 .اهلل وأستغفر والشَّيطاف، نفسي فمن وخطأ تقصير من فيو كاف وما

 تجعلو وأف سبيلك، في الجهاد من الكتاب ىذا في عملي تجعل أف اللهم فأسألك
 السنة أىل وجوه تبيض يـو وجهي بو وبيض عليك، العرض يـو وصحائفي موازيني من

 .واالختبلؼ الفرقة أىل وجوه وتسود واالئتبلؼ
 وتوفيقو وإعانتو، وتيسيره، فضلو، على الحسن، والثَّناء والمنَّة، والشكر الحمد فللو

 .وآخًرا أوال هلل والحمد
 وعبل فيو عيبَ  ال من جلَّ ...  الخلبل فسدَّ  عيًبا تجد إف
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 .وصحبو آلو وعلى محمد نبينا على وسلم اهلل وصلى
 جبل أبي نصر بن محمد: كتبو
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 )باب في تعريف المسجد(
 بدف من السجود موضع -الجيم بفتح- والمسجد الصبلة، بيت: اللغة في المسجد
 .ٔوقدماه وركبتاه ويداه وأنفو جبهتو وىي مساجد، كذلك وجمعو اإلنساف،

 هلل فيها للصبلة المبنية البيوت أنها:  منها كثيرة بتعريفات عرؼ:  االصطبلح وفي
 .ٕولعبادتو سبحانو لو خالصة فهي

 مسجدا المالك جعلها التي األرض :( بقولوٖٖٛ)ص الفقو قواعدفي  البركتيوعرفو 
 اىػ فيو بالصبلة وأذف طريقو وأفرز مسجدا جعلتو :بقولو ،

 جعلت ) وسلم عليو اهلل صلى لقولو ،ٖلو ويسجد فيو اهلل يعبد أف يمكن موضع وكل
 .ٗ( وطهورا مسجدا األرض لي

 فيو المجتمع المصلى ليخرج الخمس، للصلوات المهيأ بالمكاف العرؼ وخصصو
 لغير ىيئت فإنها والمدارس الربط وكذلك ، حكمو يعطى فبل ونحوىا، لؤلعياد

 .٘ذلك
 وشرعا؟ لغة المسجد ىو ما ( عن:ٕٕٓ/ٙاللجنة الدائمة )وسئلت 

 المسلموف فيو ليؤدي أعد ما كل وشرعا السجود، موضع لغة المسجدفأجابت: 
 يتخذه ما فيو فيدخل ىذا من أعم ىو ما على يطلق وقد جماعة، الخمس الصلوات
 يمنعو شرعي مانع وجود عند الفريضة فيو ليصلي أو النافلة ليصلي بيتو في اإلنساف

 رواه ما ذلك ومن الجماعة، فيو الناس يقيم الذي المسجد في جماعة أدائها من
 خمسا أعطيت ) وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ جابر عن وغيره البخاري

                                                           

 لؤلصفهاني القرآف غريب الصحاح، مختار التعريب، ترتيب المنير، المصباح الوسيط، المعجم العرب، لساف ٔ
 .(سجد: )مادة

 (.ٖ-ٔ/ٗ) النسفي تفسير ٕ

 (.ٛٚ/ٕتفسير القرطبي ) ٖ

 ( من حابر رضي اهلل عنو.ٖٛٗأخرجو البخاري ) ٗ

 (.ٛ)ص للزركشي المساجد بأحكاـ الساجد إعبلـ ٘
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 مسجدا األرض لي وجعلت شهر، مسيرة بالرعب نصرت قبلي، أحد يعطهن لم
 ا.ىػ الحديث..  ( فليصل الصبلة أدركتو أمتي من رجل فأيما وطهورا

 شرعا، المعتبرة المسجد حدود ىي ما ( عن:ٕٕٓ/ٙوسئلت اللجنة الدائمة أيضا )
 عند الجمعة صبلة فيها تصح للمسجد تابعة للمسجد المجاورة الشوارع تعتبر وىل
 بالمصلين؟ تمتلئ لم أخرى مساجد توجد أنو مع الناس لكثرة المسجد ضيق

 جماعة الخمس الصلوات المسلموف فيو ليصلي أعد الذي المسجد حدود فأجابت:
 الذي ىو وىذا ذلك، نحو أو قصب أو جريد أو أخشاب أو بناء من بو أحاط ما ىي

 فيو، المكوث من ونحوىم والجنب والنفساء الحائض منع من المسجد حكم يعطي
 الجمعة المسجد خارج يصلي أف بالمصلين ضاؽ وقد المسجد إلى جاء لمن ويجوز
 ما لو المجاور الطريق من المسجد إلى مكاف أقرب في والنوافل الفرائض من وغيرىا

 ال لكن اإلماـ، أماـ يكوف أال بشرط ذلك إلى للحاجة إمامو بصبلة صبلتو يضبط داـ
  .أعلم واهلل. المسجد حكم لها يكوف
 .الجامعو  : الفرؽ بين المسجدمسألة

 ألنو بذلك وسمي الجمعة، فيو تصلى الذي المسجد أنو: اللغة في الجامع معاني من
 .ٔالمعنى ىذا عن االصطبلحي المعنى يخرج وال، معلـو لوقت الناس جمعي

، ىو أنو ال يسمى المسجد بالجامع إال بشرط إقامة الجامعو  فالفرؽ بين المسجد
 المسجد على يطلق لمسجد، فابجامع ليس مسجد فهو وإالصبلة الجمعة فيو، 

 .الجمعة صبلة فيو تؤدى بالذي خاص الجامع أف إال وغيره الجامع
 الجامع المسجد في واالعتكاؼ (:٘ٔٔ/ٕ(: قاؿ اإلماـ الشافعي في األـ )فرع)

 ا.ىػ  الجمعة إلى الجمعة فمن غيره في اعتكف وإف إلينا، أحب

                                                           

 .ٜٔ/  ٗ الدسوقي حاشيةو  ،المنير المصباح ٔ
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 حاجة عن فضل ما أف فالصواب (:ٖٙ/ٔٔقاؿ العبلمة العثيمين في الشؤح الممتع )
 في الناس يكن لم ما أو يتعذر لم ما آخر، مسجد في يصرؼ أف يجب المسجد

 .شك وال المسجد حرمة من أشد اآلدمي حرمة ألف أولى؛ فهم مجاعة
 إف جامع مسجد في يصرؼ أف فيجب جامع مسجد المسجد أف فرض لو حتى

 المسجد ألف جامع؛ مسجد: قلنا وإنما الصلوات، بقية مسجد ففي وإال تيسر،
 فيها تصلى ال المساجد وبقية الجمعة، فيو تصلى إنو حيث وثوابا؛ أجرا أكثر الجامع

 .األخرى المساجد من عددا أكثر يكوف الجمعة صبلة في إنو ثم الجمعة،
 الواقف، مقصود أقرب إلى يصرؼ أف يجب فإنو الوقف بيع جاز متى أنو :والخبلصة

 ا.ىػ اإلمكاف حسب يقاربو أو األوؿ الوقف يساوي بحيث
 سواء المساجد ىل (:ٖٕٚ/ٖالعبلمة العثيمين في تعليقاتو على الكافي ) (: قاؿفرع)

 مسجد في فاألفضل جمعة اعتكافو تخلل إف نقوؿ ؟-المعتكف– للرجل بالنسبة
 أف إما ألنو الجمعة صبلة ترؾ أو الجمعة صبلة إلى الخروج إلى يحتاج لئبل الجامع

 ا.ىػ معتكفو فيغادر الجمعة إلى يخرج أو الجمعة صبلة فيترؾ معتكفو في يبقى
 اعتكف إذا أيضاً  وكذلك وقاؿ الشيخ محمد المختار الشنقيطي في شرح الزاد:

 يترؾ أف فمظنة الجمعة، فيو تقاـ وال الجماعة فيو تقاـ مسجد في األواخر العشر
 في المعذور المريض: ذلك من العلماء بعض واستثنى، الجمعة يـو في الجمعة

 إذا ألنو فيو؛ يجمع ال مسجد في األواخر العشر يعتكف أف يجوز: قالوا الجمعة،
  .الجمعة يشهد أف مثلو على يجب وال ظهراً، صبلىا الجمعة حضرت

 : الفرؽ بين المسجد والمصلى.مسألة
 المصباحكما في    الدعاء أو الصبلة موضع: المفعوؿ اسم بصيغة اللغة في المصلى

 .المنير
 .ٔونحوىا لؤلعياد فيو المجتمع وىو والصحراء، الفضاء االصطبلح في بو ويراد

                                                           

 .ٕٛ للزركشي المساجد بأحكاـ الساجد إعبلـو  ،ٖٖٙ/ٔ للكشناوي السالك إرشاد شرح المدارؾ أسهل ٔ
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 .المسجد حكم للمصلى ىل :مسألة
 لمصلى ليس: الحنفية فقاؿ، المصلى على المسجد أحكاـ إجراء في الفقهاء اختلف

 المسجد حكم لهما كاف وإف الحائض، دخوؿ منع في المسجد حكم والجنازة العيد
 .ٔالصفوؼ اتصاؿ عدـ مع االقتداء صحة في

 فيو المكث يحـر ال بمسجد ليس الذي وغيره للعيد المتخذ المصلى: الشافعية وقاؿ
 فيو الدارمي وذكر الشافعية جمهور قطع وبو المذىب، على والحائض الجنب على

  .ٕوجهين
 البلد خارج العيد لصبلة بني الذي المصلى عن سئل أنو الغزالي عن: الزركشي ونقل
 األحكاـ، من وغيره الجنب ومكث االعتكاؼ في المسجد حكم لو يثبت ال: فقاؿ
 غيرىا، في بو ينتفع ال حتى لها وعين الصبلة لرواتب أعد الذي ىو المسجد ألف

 ولعب الدواب ولركوب القوافل ولنزوؿ لبلجتماعات معد العيد صبلة وموضع
 مسجدا اعتقدوه ولو فيو، ذلك من شيء بمنع السلف عادة تجر ولم الصبياف،

 ال وىو تطوع العيد وصلوات الصلوات، سائر إلقامة ولقصد األسباب ىذه عن لصانوه
 .ٖبالتبع فيو تقع والصبلة االجتماع، لقصد يبنى بل تكرره يكثر
 ولو المسجد في اللبث دمها انقطع ونفساء وحائض جنب على يحـر: الحنابلة وقاؿ

 .ٗمسجدا فليس الجنائز مصلى ال مسجد ألنو عيد، مصلى
 أعني ؟ والمصلى المسجد بين الفرؽ ما(: ٜٙٔ/ٖٔوسئل علماء اللجنة الدائمة )

 سبيل على ىي أو حكمو، عن خارجة أـ المصلى في واجبة المسجد تحية ىل: بذلك
 ؟ والندب االستحباب

                                                           

 .ٙٙ/  ٔ المختار الدر على الطحطاوي وحاشية ،ٜٗٔ/  ٔ عابدين ابن حاشية ٔ

 .ٓٛٔ/  ٕ المجموع ٕ

 .ٖٙٛ ص للزركشي المساجد بأحكاـ الساجد إعبلـ ٖ

 .ٜٗٔ ،ٛٗٔ/  ٔ القناع كشاؼ ٗ
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 والموقوفة ، دائمة بصفة المفروضة للصلوات المخصصة البقعة:  المسجدفأجابوا: 
 أو الجنازة أو العيدين كصبلة عارضة؛ لصبلة اتخذ ما فهو المصلى أما ، لذلك

 وإنما المصلى، لدخوؿ المسجد تحية تسن وال ، الخم للصلوات يوقف ولم غيرىما،
 النبي لقوؿ يجلس أف قبل بها ويأتي فيو، الجلوس أراد لمن المسجد لدخوؿ تسن
 ( ركعتين يصلي حتى يجلس فبل المسجد أحدكم دخل إذا ):  وسلم عليو اهلل صلى
 . صحتو على متفق

 .الزاويةو  : الفرؽ بين المسجدمسألة
 قطرين جمعت ألنها ذلك من فاعل اسم البيت وزاوية الزوايا، واحدة: اللغة في الزاوية

 .ٔمنبر فيو ليس الجامع غير المسجد على ويطلق منو
 وتطلق عرفا في بعض األماكن: على المسجد الصغير. 

 .ٕاللغوي معناه عن اللفظ لهذا االصطبلحي المعنى يخرج وال
 عندىمف الصغيرة، المساجد: أو عند البعض األماكن بعض في بها يقصد الزوايا( تنبيو)

 ، فالزاوية بهذا المعنى الصبلة فيو مشروعة.الصغير المسجد ىي الزاوية أف
 بعض تتخذىا التي األماكن: أو عند البعض األماكن بعض الزوايا فيب يقصد كما

 بالدعاء اهلل غير إلى فيها يلجئوف الذين المبتدعة طريقتهم وفق للتعبد الصوفية الطرؽ
 .إلخ... العيوب وستر الكروب، وتفريج والمدد، العوف وطلب واالستغاثة،

 للعمل، والمحبط التوحيد، ألصل المناقض األكبر الشرؾ من األمور ىذه أف شك وال
 فيما مخالطتهم وال مجالستهم، وال ،في زواياىم خلفهم الصبلة تجوز ال وىؤالء
  .  باطل من عليو يقدموف

 مسجد يوجد فيو أسكن الذي الحي في(: ٖٔٓ/ٕوقد سئلت اللجنة الدائمة )
 الزاوية؟ ىذه في الصبلة تجوز ىل صوفية، لطريقة تابعة زاوية وتوجد

                                                           

 .المنير والمصباح الصحاح، مختار ٔ

 .ٕ٘ٚ/ٔ الزرقاني وشرح ،ٖٜ/ٔ اإلكليل جواىر ٕ
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 بهم واالختبلط صحبتهم واحذر زاويتهم، في الصوفية ىؤالء مع تصل ال فأجابت:
 ويحرصوف السنة يتحروف جماعة مسجد في الصبلة وتحر أصابهم، ما يصيبك لئبل

 .عليها
 

 القبور اتخاذ عن والنهي القبور على المساجد بناء عن النهي باب) 
 (مساجد

 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ ) قالت عنها اهلل رضي عائشة عنثبت في الحديث 
 أنبيائهم قبور اتخذوا والنصارى اليهود اهلل لعن منو يقم لم الذي مرضو في وسلم

 .ٔ( مسجدا يتخذ أف خشي أنو غير قبره أبرز ذاؾ فلوال قالت مساجد
 اهلل قاتل)  وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ قاؿ عنو اهلل رضي ىريرة أبي عنو 

 .ٕ( مساجد أنبيائهم قبور اتخذوا اليهود
 لما وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف)  رضي اهلل عنهما عباس وابن عائشة وعن

 وجهو عن كشفها اغتم فإذا لو خميصة طرؼ وجهو على يلقي جعل الوفاة حضرتو
                                                           

 قبره كشف أي (قبره أبرز ذاؾ فلوال، وقوؿ عائشة رضي اهلل عنها )(ٜٕ٘) ومسلم( ٖٖٓٔ) البخاريأخرجو  ٔ
 .الباري فتح في كذا بيتو خارج دفن والمراد الحائل عليو يتخذ ولم وسلم عليو اهلل صلى

 الذي السبب على واضحة داللة يدؿ ىذا عائشة قوؿ (فائدة) (:ٓٔاأللباني في تحذير الساجد )صقاؿ العبلمة 
 فبل مسجد عليو يبني أف عسى من على الطريق سد وىو أال بيتو في وسلم عليو اهلل صلى النبي دفنوا أجلو من

 األصل خبلؼ أنو ذلك يؤيد البيت في وسلم عليو اهلل صلى غيره دفن في حجة ذلك يتخذ أف ىذه والحالة يجوز
 والدفن ( :ٛٗ٘ تفسير ٔ/  ٛٛٔ ؽ" ) الدري الكوكب"  في عروة ابن قاؿ ولهذا المقابر في الدفن السنة ألف
 األحياء على ضررا أقل ألنو البيوت في الدفن من( أحمد اإلماـ يعني) اهلل عبد أبي إلى أعجب المسلمين مقابر في
 في يقبروف بعدىم ومن والتابعوف أصحابو يزؿ ولم عليو والترحم لو للدعاء وأكثر اآلخرة بمساكن وأشبو ورثتو من

 ذلك فعل إنما: عائشة قالت: قلنا معو؟ صاحبو وقبر بيتو في قبر وسلم عليو اهلل صلى فالنبي قيل فإف الصحارى
 وإنما غيره فعل من أولى وفعلو بالبقيع أصحابو يدفن كاف وسلم عليو اهلل صلى النبي وآلف مسجدا قبره يتخذ لئبل

 عن لو تمييزا الطراؽ كثرة عن لهم وصيانة"  يموتوف حيث األنبياء يدفن :روي وألنو بذلك تخصيصو رأوا أصحابو
 ." غيره

 .(ٖٓ٘) ومسلم ،(ٖٚٗ) البخاريأخرجو  ٕ
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 مثل يحذر عائشة تقوؿ. مساجد أنبيائهم قبور اتخذوا اليهود على اهلل لعنة: يقوؿ وىو
 .ٔ( صنعوا الذي

 تذاكر وسلم عليو اهلل صلى النبي مرض كاف لما ) قالت عنها اهلل رضي عائشة عنو 
 قد حبيبة وأـ سلمة أـ كانت وقد مارية لها يقاؿ الحبشة بأرض كنيسة نسائو بعض

 وسلم عليو اهلل صلى النبي فرفع قالت وتصاويرىا حسنها من فذكرف الحبشة أرض أتتا
 تلك صوروا ثم مسجدا قبره على بنوا الصالح الرجل فيهم كاف إذا أولئك فقاؿ رأسو

 .ٕ( القيامة يـو اهلل عند الخلق شرار أولئك الصور
 وسلم عليو اهلل صلى النبي سمع أنو رضي اهلل عنو البجلي اهلل عبد بن جندب عنو 

 إلى ٖأبراء وإني وأصدقاء إخوة فيكم لي كاف قد)  يقوؿ وىو بخمس يموت أف قبل
                                                           

 قاؿ (:ٛٔقاؿ العبلمة األلباني في تحذير الساجد )ص (ٖٔ٘) ومسلم ،(ٖٙٗ،  ٖ٘ٗ) البخاريأخرجو  ٔ
 فعل كما قبره يعظم أف فخاؼ المرض ذلك من مرتحل أنو علم وسلم عليو اهلل صلى وكأنو: " حجر ابن الحافظ

 اآلتي الحديث وفي األمة ىذه من يعني: قلت " فعلهم يفعل من ذـ إلى إشارة والنصارى اليهود فلعن مضى من
 .فتنبو ذلك عن بنهيهم التصريح

 يدؿ الحديث ىذا (:ٕٕٓ/ٖقاؿ الحافظ بن رجب في فتح الباري ) (ٕٛ٘) ومسلم ،(ٕٚٗ) البخاريأخرجو  ٕ
 واحد كل أف ريب وال النصارى، يفعلو كما فيها صورىم وتصوير الصالحين، قبور على المساجد بناء تحريم على

، اآلدميين صور فتصوير انفراد، على محـر منهما  عليو دلت كما محـر بانفراده المساجد على القبور وبناء محـر
 تصوير مع الصالحين آثار من ونحوىا القبور على المسجد بناء اجتمع فإف... .بعضها ذكر يأتي أخر النصوص
 في النصارى يفعلو كما ونحوه، حائط على أو كاألصناـ مجسدة صورا كانت سواء تحريمو، في شك فبل صورىم

 الحيطاف على كانت بالحبشة رأتاىا أنهما سلمة وأـ حبيبة أـ ذكرتها التي الكنيسة في التي والتصاوير كنائسهم،
 صور مثل على الصور فتصوير .الحبشة إلى ىاجرتا قد حبيبة وأـ سلمة أـ وكانت ظل، لها يكن ولم ونحوىا،
 الذي وىو األوثاف، عبادة جنس من وىو اإلسبلـ، دين في محـر بها واالستشفاع بها للتبرؾ والصالحين؛ األنبياء

 أو برؤيتها للتآنس الصور وتصوير .القيامة يـو اهلل عند الخلق شرار أىلو أف - وسلم عليو اهلل صلى - النبي أخبر
، والتلهي بذلك للتنزه  اهلل بأفعاؿ ممثل ظالم فإنو القيامة، يـو عذابا الناس اشد من وفاعلو الكبائر من وىو محـر
 في وال صفاتو في وال ذاتو في ال[ ٔٔ:الشورى{ ]شيء كمثلو ليس} تعالى واهلل غيره، فعلها على يقدر ال التي

 .وتعالى سبحانو أفعالو
: وقيل الحاجة وىي الخاء بفتح الخلة من مشتق ىو: قيل إليو المنقطع ىو والخليل وأنكره ىذا من امتنع أي ٖ
 غير إلى وانقطاعو حاجتو تكوف أف وسلم عليو اهلل صلى فنفى القلب في المودة تخلل وىي الخاء بضم الخلة من
 .للنووي"  مسلم شرح. " تعالى اهلل
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 إبراىيم تخذ كما خليبل اتخذني قد وجل عز اهلل وإف خليل فيكم لي يكوف أف اهلل
 كاف من وإف أال خليبل بكر أبا التخذت خليبل أمتي من متخذا كنت ولو خليبل
 مساجد القبور تتخذوا فبل أال مساجد وصالحيهم أنبيائهم قبور يتخذوف كانوا قبلكم
 .ٔ( ذلك عن أنهاكم فإني

 أف قبل وسلم عليو اهلل صلى النبي سمعت ) قاؿ رضي اهلل عنو النجراني الحارث عنو 
 أنبيائهم قبور يتخذوف كانوا قبلكم كاف من وإف أال يقوؿ وىو بخمس يموت

 .ٕ( ذلك عن أنهاكم إني مساجد القبور تتخذوا فبل أال مساجد وصالحيهم
 في قاؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف رضي اهلل عنهما ) زيد بن أسامة عنو 

 معافري ببردة متقنع وىو عليو فدخلوا أصحابي علي أدخلوا  فيو مات الذي مرضو
 .ٖ( مساجد أنبيائهم قبور اتخذوا والنصارى اليهود اهلل لعن  فقاؿ القناع فكشف

 عليو اهلل صلى النبي بو تكلم ما آخر ) قاؿ رضي اهلل عنو الجراح بن عبيدة أبي عنو 
 شرار أف واعلموا العرب جزيرة من نجراف وأىل الحجاز أىل يهود أخرجوا وسلم
 .ٗ( مساجد أنبيائهم قبور يتخذوف: رواية وفي اتخذوا الذي الناس

                                                           

 .(ٕٖ٘) مسلمأخرجو  ٔ
( ٖٙٚ/  ٕ وط ٕ/  ٖٛ/  ٕ ؽ) شيبة أبي ابن رواه (:ٕٕقاؿ العبلمة األلباني في تحذير الساجد )ص ٕ

 .مسلم شرط على صحيح وإسناده
 ٘) وأحمد( ترتيبو من ٖٔٔ/  ٕ) مسنده في الطيالسي رواه (:ٕٕقاؿ العبلمة األلباني في تحذير الساجد )ص ٖ
 نيل"  في الشوكاني وقاؿ الشواىد في حسن وسنده( ٔ/  ٕٕ ؽ ٔ ج" ) الكبير"  في والطبراني( ٕٗٓ/ 

 . موثقوف رجالو :(ٕٚ/ٕ) الزوائد مجمع في الهيثمي وقاؿ"  جيد سنده( " ٗٔٔ/  ٕ" ) األوطار
 مشكل"  في والطحاوي( ٜٗٙٔ ،ٜٔٙٔ رقم) احمد رواه (:ٖٕقاؿ العبلمة األلباني في تحذير الساجد )ص ٗ

"  في الهيثمي وقاؿ صحيح بسند( ٕ/  ٖٚٙ/  ٛ) عساكر وابن( ٔ/  ٚ٘) يعلى وأبو( ٖٔ/  ٗ" ) اآلثار
 ورواه إسنادىا متصل ثقات منها الطريقين ورجاؿ( بإسنادين األصل) بأسانيد أحمد رواه ( :ٕٖ٘/  ٘) المجمع

 عن ميموف بن إبراىيم على إليها أشار التي الثبلث الطرؽ مدار ألف رظاى نظر الكبلـ ىذا وفي: قلت يعلى أبو
 بينو كما وىم وىو سمرة بن سعد بن إسحاؽ بينهما الرواة بعض أدخل الثالث الطريق أف إال سمرة بن سعد

 مكاف في الهيثمي ذكره الحديث ىذا ثم . . .(الناس شرار أف واعلموا"  فيو ليس إنو ثم"  التعجيل"  في الحافظ
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- اهلل لعن ): قاؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أفرضي اهلل عنو  ثابت بن زيد عنو 
 .ٔ( مساجد أنبيائهم قبور اتخذوا اليهود -اهلل قاتل: رواية وفي

 ال اللهم ): وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ رضي اهلل عنو ىريرة أبي عنو 
 .ٕ( مساجد أنبيائهم قبور اتخذوا قوما اهلل لعن وثنا قبري تجعل

                                                                                                                                                  

 رواه. نحوه مرفوعا العزيز عبد بن عمر عن مرسل شاىد ولو، ثقات ورجالو البزار رواه :وقاؿ نحوه( ٕٛ/  ٕ) آخر
 .(ٕٗ٘/  ٕ) سعد ابن
 بن غيرعقبة ثقات ورجالو( ٙٛٔ ،ٗٛٔ/  ٘) أحمد رواه (:ٕٗقاؿ العبلمة األلباني في تحذير الساجد )ص ٔ

 رواه( : " ٕٚ/  ٕ) الهيتمي بقوؿ تغتر وال"  التقريب"  في كما مجهوؿ وىو معمر أبي ابن ىو الرحمن عبد
 ألف وذلك"  جيد وسنده( " ٗٔٔ/  ٕ) قاؿ فإنو الشوكاني فعل ما"  موثقوف رجاؿ ورجالو الكبير في الطبراني

 فكأف قويا توثيقو ليس رواتو بعض أف إلى منهم إشارة"  موثقوف"  قولهم فإف"  ثقات"  قولو دوف"  موثقوف"  قولو
 توثيق وكوف، أعلم واهلل بو موثوؽ غير حباف ابن توثيق وأف فقط حباف ابن وثقو إنما ىذا عقبة أف إلى يشير الهيثمي

 ردي في ذلك في القوؿ فصلت وقد الشريف العلم ىذا في المتضلعوف فيو يرتاب ال مما بو يوثق ال حباف ابن
 ثم متتابعة مقاالت في اإلسبلمي التمدف في نشر وقد الحبشي اهلل عبد للشيخ"  الحثيث التعقب"  رسالة على
 في القائل قوؿ أف على( . ٕٔ ٛٔ ص) فراجع"  الحثيث التعقب على الرد"  عنواف تحت مستقلة رسالة في نشر

 ىذا غير في بينتو كما صحيح إسناده أف معناه فليس"  الصحيح رجاؿ رجالو"  أو"  ثقات رجالو"  ما حديث
 الحديث لكن( اإلسبلمي المكتب طبع ٘ ص ٕ طج" ) الصحيحة األحاديث سلسلة"  مثبل فانظر الموضع
 .المتقدمة لشواىده صحيح

 وابن ،(ٕ٘ٓٔ رقم ،٘ٗٗ/ ٕ) الحميدى ،(ٕٖٙ/ ٕ) الطبقات في سعد وابن ،(ٕٙٗ/ ٕ) أحمد أخرجو ٕ
 عنو، اهلل رضي ىريرة أبى حديث من( ٕٓٔٓ رقم ،ٖٜٗ/ ٔ) والديلمى( ٗٗو ٖٗ/ ٘) التمهيد في البر عبد

 في األلباني العبلمة وصححو ثابت،(: ٛ٘ص) البيت آؿ حقوؽ في شيخ اإلسبلـ عنو قاؿ والحديث والحديث
 وحسنو صحيح، إسناده(: ٖٚٔ/ ٚ) المسند تحقيق في شاكر أحمد الشيخ وقاؿ ،(ٕٙٚص) الجنائز أحكاـ

 المسند تحقيق في معو ومن األرنؤوط وقاؿ ،(ٖٗٗٔ) الصحيحين في ليس مما المسند الصحيح في الوادعي
 بأس، بو ليس: معين ابن قاؿ الكوفي، المخزومي نشيط ابن ىو: المغيرة بن حمزة قوي، إسناده(: ٖٗٔ/ ٕٔ)

 .الصحيح رجاؿ ثقات رجالو وباقي ،"الثقات" في حباف ابن وذكره
 إليو، يصلى صنما قبري تجعل ال: يقوؿ الصنم الوثن: البر َعْبد ابن قاؿ(: ٔٗٗ/ٕقاؿ ابن رجب في فتح الباري )

 يحذر صلى اهلل عليو وسلم اهلل رسوؿ وكاف ، ذلك فعل من على اهلل غضب اشتد فقد ويعبد، نحوه، ويسجد
 كما ، ومسجدا قبلة واتخذوىا ، أنبيائهم قبور في صلوا الذين قبلهم األمم صنيع سوء من أمتو وسائر أصحابو
صلى اهلل  اهلل رسوؿ وكاف ، األكبر الشرؾ وذلك ، ويعظمونها إليها يسجدوف كانوا التي باألوثاف الوثنية صنعت

 ، طرقهم امتثاؿ من عليهم خشية ؛ يرضاه ال مما وانو ، وغضبو اهلل سخط من ذلك في بما يخبرىم عليو وسلم
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 وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سمعت: قاؿ رضي اهلل عنو مسعود بن اهلل عبد عنو 
. ٔ(مساجد القبور يتخذ ومن احياء وىم الساعة تدركو من الناس شرار من إف)  يقوؿ

 وغيرىا من األحاديث.
                                                                                                                                                  

 أال اتباعهم، أمتو على يخاؼ وكاف الكفار، وسائر الكتاب أىل مخالفة يحب صلى اهلل عليو وسلم اهلل رسوؿ وكاف
 ، بالنعل النعل حذو قبلكم كانوا الذين سنن لتتبعن)  والتوبيخ التعيير جهة على صلى اهلل عليو وسلم قولو إلى ترى
 يحذر كاف صلى اهلل عليو وسلم النبي أف ذكره ما ويؤيد .انتهى( ( لدخلتموه ضب حجر دخل لو أحدىم إف حتى
 موتو قبل ذلك قاؿ)  النبي أف جندب حديث وسبق عباس، وابن عائشة حديث في كما موتو، مرض في ذلك من

صلى اهلل عليو  اهلل رسوؿ بو تكلم ما آخر: قاؿ الجراح، بن عبيده أبي حديث من أحمد اإلماـ مسند وفي، بخمس
 قبور اتخذوا الذين الناس شرار أف واعلموا العرب، جزيرة من نجراف وأىل الحجاز أىل يهود أخرجوا)  وسلم

 (. مساجد أنبيائهم
 بن وأسامة علي، حديث من موتو مرض في ذلك قاؿ وانو ،صلى اهلل عليو وسلم النبي عن المعنى ىذا روي وقد
 . وغيرىم مالك بن وكعب زيد،

 علي أدخل: ) صلى اهلل عليو وسلم اهلل رسوؿ لي قاؿ قاؿ:  ولفظو زيد، بن أسامة حديث أحمد اإلماـ وخرج
 (. مساجد أنبيائهم قبور اتخذوا ؛ والنصارى اليهود اهلل لعن  قاؿ ثم القناع، فكشف عليو، فدخلوا  أصحابي

 ذلك يحـر)  حديثو آخر في وقاؿ الزىري، عن كيساف، بن صالح عن إسحاؽ، ابن رواية من عائشة حديث وخرج
 (. أمتو على
 : المعنى ىذا على اإلسبلـ أئمة اتفق وقد
 بعده من وعلى عليو الفتنة خشية ، مسجدا قبره يتخذ حتى مخلوؽ يعظم أف وأكره:  - اهلل رحمو - الشافعي قاؿ

. 
 . فحراـ إليو متوجها اهلل رسوؿ قبر رأس عند الصبلة أما:  أصحابو من التنبيو صاحب وقاؿ

 ، إليها الداخل وسدوا ، تربتو حيطاف فأعلوا ،)  النبي قبر في الذريعة سد في المسلموف بالغ:  القرطبي قاؿو 
 بصورة الصبلة إليو فتتصور المصلين مستقبل كاف إذ قبلة قبره موضع يتخذ أف خافوا ثم بقبره، محدقة وجعلوىا

 حتى ، الشماؿ ناحية من مثلث زاوية على التقيا حتى وحرفوىما ، الشماليين القبر ركني من جدارين فبنوا ، العبادة
 . قبره ألبرز ذلك ال ولو:  عائشة قالت المعنى ولهذا.  قبره استقباؿ من أحد يتمكن ال
 

 رقم ،ٖٙٔ/ ٘) والبزار ،(ٙٔٛٔٔ رقم ،ٖٓ/ ٖ) شيبة أبى وابن ،(ٖٗٗٛ رقم ،٘ٓٗ/ ٔ) أحمد أخرجو ٔ
 ،(ٔ/ ٙٙ) المدينة فضائل في الجندي والمفضل ،(ٕٔٗ/ ٕ) سعد وابن ،(ٖٙٔ٘) يعلى وأبو ،(ٕٗٚٔ

/ ٔ) أصبهاف تاريخ في نعيم وأبو ،(ٜٜٚ/ ٖ) معجمو في واإلسماعيلي ،(ٚٗٛٙ) حباف وابن ،(ٕٛ٘) والشاشي
 صحيحو في البخاري وعلقو، (ٖٔٗٓٔ رقم ،ٛٛٔ/ ٓٔ) والطبرانى ،(ٕٖٛ/ ٙ) الحلية وفي ،(ٕٗٔ

 عنو قاؿ والحديث مساجد، القبور يتخذ ومن: قولو دوف بو، عاصم، عن عوانة، أبي عن الجـز بصيغة( ٚٙٓٚ)
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 السابقة األحاديث من تبين لقد(:  ٜٕقاؿ العبلمة األلباني في تحذير الساجد )ص
 عز اهلل عند الشديد الوعيد من ذلك فعل من على وما مساجد القبور اتخاذ خطر
 :فأقوؿ نحذره حتى المذكور االتخاذ معنى نفقو أف فعلينا وجل
 :معاف ثبلث ىو إنما االتخاذ ىذا من يفهم أف يمكن الذي
 .عليها السجود بمعنى القبور على الصبلة: األوؿ
 .والدعاء بالصبلة واستقبالها إليها السجود: الثاني
 .فيها الصبلة وقصد عليها المساجد بناء: الثالث
 عن صريحة نصوص بها وجاءت العلماء من طائفة قاؿ المعاني ىذه من واحد وبكل
 .وسلم عليو اهلل صلى األنبياء سيد
 معناه مسجدا القبر واتخاذ (:ٕٔٔ/ٔ) الزواجر في الهيتمي حجر ابن فقاؿ األوؿ أما

 لمعنيين شامبل المذكور االتخاذ يفهم أنو على منو نص فهذا. إليو أو عليو الصبلة
 .القبر على الصبلة أحدىما

 يكوف أف من أعم مساجد القبور واتخاذ(: ٕٗٔ/ٔ) السبلـ سبل في الصنعاني وقاؿ
 " عليها الصبلة بمعنى أو إليها الصبلة بمعنى
 فهمو الذي وىو الثبلثة المعاني أراد انو ويحتمل كليهما المعنيين يعم أنو يعني: قلت

 :أحاديث األوؿ للمعنى ويشهد ذلك في كبلمو نص وسيأتي اهلل رحمو الشافعي اإلماـ
 يبنى أف نهى وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف ): الخدري سعيد أبي عن: األوؿ
 .ٔ( عليها يصلى أو عليها يقعد أو القبور على

                                                                                                                                                  

 ،(ٜٕٔ/ ٔ) اللهفاف إغاثة بن القيما قاؿ وكذا جيد، إسناده(: ٙٛٔ/ ٕ) المستقيم الصراط اقتضاء في تيمية ابن
 حسن، إسناده(: ٕٚ/ ٕ) المجمع في الهيثمى وقاؿ اإلسناد، قوي حسن(: ٔٓٗ/ ٜ) السير في الذىبي وقاؿ

(: ٚ٘/ ٗ) المسند تحقيق في شاكر أحمد الشيخ وقاؿ ،(ٕٙص) الساجد تحذير في األلباني العبلمة وصححو
 معو ومن األرنؤوط وقاؿ ،(ٕٖٛ) الصحيحين في ليس مما المسند الصحيح في الوادعي وحسنو صحيح، إسناده

  .الشيخين رجاؿ ثقات رجالو وبقية النجود، أبي بن عاصم أجل من حسن إسناده(: ٜٖٗ/ ٙ) المسند تحقيق في
 ورجالو(: ٔٙ/ٖ) الهيثمي وقاؿ صحيح وإسناده( ٕ/  ٙٙ ؽ) مسنده في يعلى أبو رواهقاؿ العبلمة األلباني:  ٔ

 .ثقات



 - 05 - 

 .ٔ( قبر على تصلوا وال قبر إلى تصلوا ال ): وسلم عليو اهلل صلى قولو: الثاني
لصبلة إلى ا عن نهى وسلم عليو اهلل صلى النبي أف رضي اهلل عنو ) أنس عن: الثالث

 .ٕالقبور (
 النبي أف لي ذكر: قاؿ القبور وسط الصبلة عن وسئل –الرابع: عن عمرو بن دينار 

 فعلنهم مساجد أنبيائهم قبور اتخذوا إسرائيل بنو كانت ): قاؿ وسلم عليو اهلل صلى
 .ٖ( تعالى اهلل
 الثالث الحديث شرح حيث القدير فيض في المناوي فقاؿ: الثاني المعنى وأما

 ٗالـز مساجد اتخاذىا وإف الباطل اعتقادىم مع قبلتهم جهة اتخذوىا أي :المتقدـ
 في المغاالة من فيو لما لعنهم سبب بو بين وىذا كعكسو عليها المساجد التخاذ
 أنبيائهم لقبور يسجدوف اليهود كانت لما( : البيضاوي يعني) القاضي قاؿ. التعظيم
 اهلل لعنهم أوثانا فاتخذوىا نحوىا الصبلة في ويتوجهوف قبلة ويجعلونها لشأنهم تعظيما

 عنو ونهاىم ذلك مثل عن المسلمين ومنع
 تجلسوا ال)  وسلم عليو اهلل صلى فقاؿ عنو الصريح النهي جاء قد معنى وىذا: قلت
 .٘( إليها تصلوا وال القبور على

                                                           

"  المختارة"  في المقدسي الضياء وعنو( ٕ/٘ٗٔ/ٖ) الكبير المعجم في الطبراني رواهقاؿ العبلمة األلباني:  ٔ
: البخاري فيو قاؿ كيساف بن اهلل وعبد :المقدسي وقاؿ مرفوعا عباس ابن عن عكرمة عن كيساف بن اهلل عبد عن

 والبستي خزيمة ابن رأيت لما أني إال"  بالقوي ليس النسائي وقاؿ ضعيف الرازي حاتم أبو قاؿ الحديث منكر
 ىذه من خيرا آخر طريقا( ٔ/  ٓ٘ٔ/  ٖ) الطبراني عند لو فإف صحيح الحديث لكن: قلت " أخرجناه لو أخرجا

 يأتي مرثد أبي حديث من شاىد لو األوؿ وشطره( ٖٙٔ ص" ) الصغير التاريخ"  في البخاري علقو عباس ابن عن
 .قريبا

 (. ٖٖٗقاؿ العبلمة األلباني: رواه ابن حباف ) ٕ

 عمرا أف منو الشاىد وموضع اإلسناد صحيح مرسل وىو( ٜٔ٘ٔ) الرزاؽ عبد رواهقاؿ العبلمة األلباني:  ٖ
 . المذكور المعنى يعني أنو على فد القبور بين الصبلة عن النهي على بالحديث استشهد

 امر وىذا إليها السجود عليها المساجد بناء من يلـز كما عليها المساجد بناء إليها السجود من يلـز: يعني ٗ
 .مشاىد واقع

 رضي اهلل عنو. الغنوي مرثد أبي( من حديث ٕٜٚأخرجو مسلم برقم ) ٘



 - 06 - 

 البالغ التعظيم من فيو لما :النهي معلبل( ٕٖٚ/ٕ) المرقاة في القاري علي الشيخ قاؿ
 المعظم لكفر لصاحبو أو للقبر حقيقة التعظيم ىذا كاف ولو المعبود مرتبة من كأنو

 الجنازة منو أولى بل معناه وفي تحريم كراىة تكوف اف وينبغي مكروه بو فالتشبو
 الجنازة يضعوف حيث مكة أىل بو ابتلي مما وىو( المصلين قبلة يعني) الموضوعة

 تعداه قد عاـ ببلء وىذا الفريضة صبلة في يعني: قلت، إليها يستقبلوف ثم الكعبة عند
 جدا قبيحة شمسية صورة على شهر منذ وقفنا وقد وغيرىا واألناضوؿ الشاـ ببلد إلى

 من جماعة جثث فيها أمامهم مصفوفة نعوش تجاه ساجدين المصلين من صفا تمثل
 من الغالب أف إلى النظر نلفت المناسبة وبهذه. ٔباخرة في غرقا ماتوا كانوا األتراؾ

 المسجد خارج المصلى"  في الجنائز على الصبلة ىو وسلم عليو اهلل صلى ىديو
 عليها نبو التي المخالفة ىذه مثل في الوقوع عن المصلين إبعاد ذلك حكمة من ولعل

 رضي أنس عن البناني ثابت روى ما السابق الحديث ونحو، اهلل رحمو القاري العبلمة
 القبر القبر: فقاؿ الخطاب بن عمر فرآني قبر من قريبا أصلي كنت)  قاؿ عنو اهلل

 .ٕ( القمر: يقوؿ أحسبو وأنا السماء إلى بصري فرفعت
 باب"  بقولو األوؿ للحديث ترجم فإنو البخاري اإلماـ بو قاؿ فقد: الثالث المعنى وأما

 عن النهي أف إلى بذلك أشار فقد " القبور على مسجدا القبور اتخاذ من يكره ما
 وقد واضح أمر وىذا عليو المساجد بناء عن النهي منو يلـز مسجدا القبور اتخاذ

                                                           

العبلمة ابن باز كما في فتاوى نور  قلت ىذه ىو قوؿ العبلمة األلباني رحمو اهلل وفي المسألة قوؿ آخر فقد سئل ٔ
 وراءنا؟ أو أمامنا نضعها ىل الصبلة، أثناء الجمعة يـو جنازة أحضرت لو (:ٖٕ/ٕٔعلى الدرب )

 ذلك، في حرج ال شمالهم، أو المصلين يمين عن أو خلف، أو أماـ وضع سواء واسع، ىذا في األمر فأجاب:
 أف في حرج وال عليو، الناس يصلي حتى يقدـ ثم الناس، يصلي حتى المسجد قرب أو المسجد في يوضع الميت
 يبادر أف المهم لكن بأسا، بهذا أعلم ال خلفهم، أو شمالهم عن أو يمينهم عن أو المصلين، أماـ موضوعا يكوف

 .. ا.ىػ األكثرين بصبلة ينتفع حتى الناس، خروج قبل عليو بالصبلة
/  ٖ ؽ) القزويني الحسن أبي أمالي من محالس فيو حزء"  في الدينوري الحسن أبو رواه قاؿ العبلمة األلباني: ٕ
( ٔٛ٘ٔ/ ٗٓٗ/ٔ" ) مصنفو"  في ايضا الرزاؽ عبد ووصلو( فتح ٖٚٗ/ٔ) البخاري وعلقو صحيح بإسناد( ٔ

 . " إليو تصل ال: القبر أقوؿ إنما: " وزاد
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: الكرماني قاؿ: " الحديث شرح في حجر ابن الحافظ وقاؿ آنفا المناوي بو صرح
 القبر على المسجد اتخاذ الترجمة ومدلوؿ مسجدا القبر اتخاذ منع الحديث مفاد

 الذي ىو المعنى وىذا " المفهـو تغاير وإف متبلزماف بأنهما ويجاب متغاير ومفهومها
 :األوؿ الحديث آخر في بقولها عنها اهلل رضي عائشة السيدة إليو أشارت

 الذي اللعن ذاؾ فلوال المعنى إذ مسجدا يتخذ أف خشي انو غير قبره أبرز ذاؾ فلوال
 لجعل عليها البناء المستلـز مساجد القبور اتتخاذىم بسبب والنصارى اليهود استحقو

 لم عنهم اهلل رضي الصحابة ولكن مكشوفة بارزة أرض في وسلم عليو اهلل صلى قبره
 اللعنة فتشملهم بعدىم يأتي من بعض من مسجد عليو بينى أف خشية ذلك يفعلوا
( البصري) وىو الحسن عن صحيح بسند( ٕٔٗ/  ٕ) سعد ابن ماروى ىذا ويؤيد
 رسوؿ إف: عائشة فقاؿ المسجد في وسلم عليو اهلل صلى يدفنوه أف ٔائتمنروا: قاؿ
 اتخذوا أقواما اهلل قاتل: قاؿ إذ حجري في رأسو واضعا كاف وسلم عليو اهلل صلى اهلل

 عائشة بيت في قبض حيث يدفنوه أف رأيهم واجتمع مساجد أنبيائهم قبور
 :اثنين أمرين على تدؿ إرسالها على الرواية ىذه: قلت

 يشمل انو الحديث في المذكور االتخاذ من فهمت عائشة السيدة أف: أحدىما
 على بني الذي المسجد يشمل أف فباألحرى القبر فيو يدخل قد الذي المسجد

 .القبر
 اهلل صلى فدفنوه رأيها إلى رجعوا ولذلك الفهم ىذا على أقروىا الصحابة أف: الثاني
 .بيتها في وسلم عليو
 المسجد في القبر إدخاؿ أو القبر على المسجد بناء بين فرؽ ال أنو على يدؿ فهذا

 :العراقي الحافظ قاؿ ولذلك واحد المحذور ألف حراـ فالكل

                                                           

 .تشاوروا :أي ٔ
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 في الدفن يحـر بل اللعنة في دخل بعضو في يدفن أف يقصد مسجدا بنى فلو
 .ٔمسجدا وقفو لمخالفة الشرط يصح لم فيو يدفن اف شرط وإف المسجد

 تقدـ كما اإلسبلـ دين في يجتمعاف ال والقبر المسجد أف إلى إشارة ىذا وفي: قلت
 فيهم كاف إذا قـو أولئك :بلفظ المتقدـ الخامس الحديث المعنى لهذا ويشهد، ويأتي
 . . .(الخلق شرار أولئك. . . مسجدا قبره على بنوا فمات الصالح الرجل

 أنو صرح ألنو والصالحين األنبياء قبور على المسجد بناء تحريم في صريح نص فهو
 عنو اهلل رضي جابر حديث ويؤيده تعالى اهلل عند الخق شرار من كونهم أسباب من
 يبنى وأف عليو يقعد وأف القبر يجصص اف وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ نهى)  قاؿ
 بل عليو القبة بناء يشمل كما القبر على المسجد بناء يشمل بعمومو فإنو، ٕ( عليو

 لفظ عليو يدؿ أيضا صحيح المعنى ىذا أف فثبت، يخفى ال كما بالنهي أولى األوؿ
 في الصبلة عن للنهي األحاديث شموؿ أما، األخرى األدلة وتؤيده( االتخاذ)

 بناء عن النهي ألف وذلك أوضح ذلك على فداللتها القبور على المبنية المساجد
 الوسيلة عن النهي أف باب من فيها الصبلة عن النهي يستلـز القبور على المساجد

 الخمر بيع عن الشارع نهى إذا مثالو إليو بها والتوسل بها المقصود عن النهي يستلـز
 البين ومن، أولى باب من عن النهي بل يخفى ال كما ذلك في داخل شربو عن فالنهي

                                                           

 .وأقره( ٕٗٚ/٘) القدير فيض في المناوي نقلو ٔ
 القبر على النباء عن النهي في ىذا جابر حديث اف واعلم( قاؿ العبلمة األلباني: ٜٓٚأخرجو مسلم برقم ) ٕ

"  مقاالتو"  في لو الكوثري باعبلؿ تغتر فبل والتضعيف التصحيح بطرؽ علم ذو ذلك في يرتاب ال صحيح حديث
 أف أعتقد وما احمد وكذا مسلم عند بالتحديث صرح قد الزبير ابن فإف"  الزبير أبي عنعنة فيو"  باف( ٜ٘ٔ ص)

 إذا الصحيحة األحاديث يضعفوف وحديثا قديما األىواء أىل شأف عمدا ذلك يفعل ولكن الكوثري على يخفى ىذا
 بينت وقد العلم أىل عند بذلك مشهور ىذا والكوثري لهم كانت إذا الضعيفة األحاديث ويصححوف عليهم كانت
( ٕ٘ و ٕٗ و ٖٕ األحاديث" ) األمة في السئ وأثرىا والموضوعة الضعيفة األحاديث"  في ىذا من شيئا

 بو يتفرد لم الزبير أبا أنا الحديث صحة ويؤيد الكتاب ىذا في آخر مثاؿ ويأتيك نقوؿ مما التأكد شاء من فليراجع
 وتابعو"  جابر عن وجو غير من روي وقد: " قاؿ الترمذي صححو ولما وغيره أحمد عند موسى بن سليماف تبعو بل

 وآخر أحمد عند سلمة أـ عن شاىد ولو (ٔ/ٕٔٓ/ٓٔ" ) بغداد تاريخ ذيل"  في النجار ابن عند نضرة أبو أيضا
 .  (ٛٗ٘ تفسير ٚٛٙٛ ؽ" ) الدراري الكواكب"  في كما سعيد أبي عند
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 ببناء األمر أف كما بالذات مقصودا ليس القبور على المساجد بناء عن النهي أف جدا
 الصبلة أجل من كلو ذلك بل بالذات مقصودا ليس والمحبلت الدور في المساجد

 قفر مكاف في مسجدا بنى رجبل أف لو: اآلتي المثاؿ ذلك يوضح إيجابا أو سلبا فيها
 لهذا بنائو في أجر أي الرجل لهذا فليس فيو للصبلة أحد يأتيو وال مأىوؿ غير

 محلو غير في الشئ ووضعو الماؿ إلضاعة آثم عندي ىو بل المسجد
 المقصودة ىي ألنها فيها بالصبلة ضمنا يأمر فهو المساجد ببناء الشارع أمر فإذا

 فيها الصبلة عن ضمنا ينهى فهو القبور على المساجد بناء عن نهى إذا وكذلك بالبناء
 . تعالى اهلل شاء إف العاقل على يخفى ال بين وىذا أيضا بالبناء المقصودة ىي ألنها

 المعاني ىذه كل يشمل المتقدمة األحاديث في المذكور االتخاذ أف: القوؿ وجملة
 الشافعي اإلماـ بذلك قاؿ وقد وسلم عليو اهلل صلى كلمو جوامع من فهو الثبلثة
 وأف مسجد القبر على يبنى أف وأكره :نصو ما( ٕٙٗ/ٔ) األـ كتابو ففي اهلل رحمو

 قاؿ إليو يصلى أو( معروؼ ظاىر أنو يعني) مسوى غير وىو عليو يصلى أو يسوى
 :قاؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف مالك أخبرنا أساء وقد أجزأه إليو صلى وإف
 للسنة ىذا وأكره: قاؿ".  مساجد أنبيائهم قبور اتخذوا والنصارى اليهود اهلل قاتل

 مسجدا قبره يتخذ يعني المسلمين من أحد يعظم أف أعلم تعالى واهلل كره وأنو واآلثار
 .بعده يأتي ما على والضبلؿ الفتنة ذلك في تؤمن ولم
 دليل فهو كبلمو سياؽ في ذكرىا التي الثبلثة المعاني على بالحديث استدؿ فقد

 القارئ على الشيخ المحقق صنع وكذلك عمومو على الحديث يفهم أنو على واضح
/  ٔ" ) المصابيح مشكاة شرح المفاتيح مرقاة"  في فقاؿ الحنفية أئمة بعض عن نقبل
 ىو وذلك لهم تعظيما أنبيائهم لقبور يسجدوف كانوا ألنهم إما: لعنهم سبب ( :٘ٗ

 والسجود األنبياء مدافن في تعالى هلل الصبلة يتخذوف كانوا ألنهم وإما الجلي الشرؾ
 اهلل عبادة إلى بذلك منهم نظرا الصبلة حالة قبورىم إلى والتوجو مقابرىم على

 تعظيم إلى يرجع ما لتضمنو الخفي الشرؾ ىو وذلك األنبياء تعظيم في والمبالغة
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 لمشابهة إما ذلك عن أمتو وسلم عليو اهلل صلى النبي فنهى لو يؤذف لم فيما مخلوؽ
 أئمتنا من الشراح بعض قالو كذا. الخفي الشرؾ لتضحية أو اليهود سنة الفعل ذلك

 .صنعوا ما يحذر: رواية في جاء ما ويؤيده
 كاف وإف لهم تعظيما األنبياء لقبور السجود وىو ذكره الذي األوؿ والسبب: قلت
 عليو اهلل صلى قولو من متبادر غير فإنو والنصارى اليهود من حصولو مستبعد غير

 اهلل لعبادة مساجد اتخذوىا أنهم ظاىره فإف"  مساجد أنبيائهم قبور اتخذوا: " وسلم
 كما بهم أدى ىذا كاف وإف األنبياء من فيها دفن بمن تبركا السابقة المعاني على فيها

 . القارئ الشيخ ذكره الجلي الشرؾ في وقوعهم إلى بغيرىم يؤدي
 قليبل نقف أف بنا يحسن المتقدمة األحاديث في الوارد االتخاذ معنى لنا تبين أف بعد
 بما ذلك في مسترشدين المذكور االتخاذ حكم منها لنتعرؼ األحاديث ىذه عند
 :فأقوؿ حولو العلماء ذكره

 االتخاذ أف فيها شك ال بصورة لو يظهر الكريمة األحاديث تلك في يتأمل من كل إف
 من بأنهم المخالفين ووصف فيها الوارد اللعن ألف الكبائر من كبيرة بل يحـر المذكور

 ليس ما يرتكب من حق في يكوف أف يمكن ال وتعالى تبارؾ اهلل عند الخلق شرار
 يخفى ال كما كبيرة
 كبيرة بأنو صرح من ومنهم ذلك تحريم على األربعة المذاىب اتقفت وقد

  :ذلك في المذاىب تفاصيل وإليك
 عن الزواجر في الهيتمي حجر ابن الفقيو قاؿ: كبيرة انو الشافعية مذىب - ٔ

 والسابعة والسادسة والخامسة والرابعة الثالثة الكبيرة (:ٕٓٔ/ٔ) الكبائر اقتراؼ
 والطواؼ أوثانا واتخاذىا عليها السرج وإيقاد مساجد القبور اتخاذ: والتسعوف والثامنة

 ص) قاؿ ثم وغيرىا المتقدمة األحاديث بعض ساؽ ثم، إليها والصبلة واستبلمها بها
 أخذ وكأنو الشافعية بعض كبلـ في وقع الكبائر من الستة ىذه عد: (تنبيو) ( :ٔٔٔ
 فعل من لعن ألنو واضح منها مسجدا القبر اتخاذ ووجو األحاديث من ذكرتو مما ذلك
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 يـو تعالى اهلل عند الخلق شر صلحائو بقبور ذلك فعل من وجعل أنبيائو بقبور ذلك
 ذلك لهم بقولو أمتو يحذر أي"  صنعوا ما يحذر :رواية في كما لنا تحذير ففيو القيامة

 الصبلة تحـر: أصحابنا قاؿ ثم ومن لعنوا كما فيلعنوا أولئك كصنع يصنعوا أف من
 وكوف واإلعظاـ للتبرؾ عليو الصبلة ومثلها وإعظاما تبركا واألولياء األنبياء قبور إلى
"  :الحنابلة بعض فقاؿ علمت لما المذكورة األحاديث من ظاىرة كبيرة الفعل ىذا

 وسلم عليو اهلل صلى ولرسولو هلل المحادة عين بو متبركا القبر عند الصبلة الرجل قصد
 وأسباب المحرمات أعظم فإف إجماعا ثم عنها للنهي اهلل بو يأذف لم دين وابتداع
 على محموؿ بالكراىة والقوؿ عليها بناؤىا أو مساجد واتخاذىا عندىا الصبلة الشرؾ

 لعن وسلم عليو اهلل صلى النبي عن تواتر فعل تجويز بالعلماء يظن ال إذ ذلك غير
 مسجد من أضر ىي إذ القبور على التي القباب وىدـ لهدمها المبادرة ويجب فاعلو

 ذلك عن نهى ألنو وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ معصية على أسست ألنها الضرار
 أو قنديل كل إزالة وتجب المشرفة القبور بهدـ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ وأمر

 الهيتمي حجر ابن الفقيو كبلـ كلو ىذا " انتهى. ونذره وقفو يصح وال قبر على سراج
 فهم على يدؿ كبلـ وىو( ٖٔ/٘) المعاني روح  في اآللوسي المحقق عليو وأقره
 غير على محموؿ بالكراىة والقوؿ :الحنابلة بعض عن نقلو فيما وقولو الدين في وفقو
 كبلمو الخ. . " مسجد القبر على يبنى أف وأكره: الشافعي قوؿ إلى يشير كأنو،  ذلك
 وشرحو ،التهذيب في كما الشافعية من أتباعو ىذا وعلى ،سبق فيما بتمامو نقلتو الذي

 أنها مع المتقدمة األحاديث ببعض ذلك على يحتجوف أنهم الغريب ومن ،المجموع
 لقرب للتحريم عندىم كانت الكراىة أف ولو فاعلو ولعن ذلك تحريم في صريحة

 التي األحاديث تلك مع( الكراىة) ب القوؿ يتفق فكيف للتنزيو لديهم ولكنها األمر
 عليها؟ بها يستدلوف

 على خاصة المتقدمة الشافعي عبارة في الكراىة حمل أستبعد ال كنت وإف ىذا أقوؿ
 شك وال القرآني االستعماؿ في المقصود الشرعي المعنى ىو ألنو التحريمية الكراىة
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 معنى لو لفظ على كبلمو في وقفنا فإذا التأثر غاية القرآف بأسلوب متأثر الشافعي أف
 عند عليو المصطلح المعنى على ال عليو حملو وجب الكريم القرآف في خاص

 كلها وىذه{ والعصياف والفسوؽ الكفر إليكم وكره} تعالى قاؿ فقد المتأخرين
"  المتقدـ بقولو اهلل رحمو الشافعي أراده الذي ىو اعلم واهلل المعنى فهذا محرمات

"  قولو فإف"  أساء وقد أجزأه إليو صلى وإف: " ذلك عقب قاؿ انو ويؤيده"  وأكره
 أيضا القرآف أسلوب في بالسيئة المراد ىو فإنو حراما أي سيئة ارتكب معناه"  أساء
 وقتل الزنى وقرباف األوالد قتل عن نهى أف بعد( اإلسراء) سورة في تعالى قاؿ فقد

 ىذا أف ويؤكد محرما أي( مكروىا ربك عند سيئو كاف ذلك كل: )ذلك وغير النفس
 أف مذىبو أف المسألة ىذه في الشافعي كبلـ في الكراىة من المراد ىو المعنى
 في بذلك صرح كما آخر لمعنى أنو على الدليل دؿ ما إال التحريم النهي في األصل
 المعلـو ومن( ٖٖٗ ص) الرسالة كتابو في ونحوه( ٕ٘ٔ ص) العلم جماع رسالتو
 في الوارد النهي يصرؼ دليل أي يوجد ال أنو بأدلتها المسألة ىذه درس من كل لدى
 كما للتحريم أنو تؤكد واألحاديث كيف التحريم غير إلى المتقدمة األحاديث بعض
 صرح وقد سيما ال الشافعي مذىب ىو التحريم بأف أقطع فإني ولذلك سبق؟

 مساجد أنبيائهم قبور اتخذوا والنصارى اليهود اهلل قاتل"  حديث ذكر أف بعد بالكراىة
 بناء بتحريم المذىب شافعي وىو العراقي الحافظ صرح إف إذف غرابة فبل تقدـ كما" 

 أعلم واهلل تقدـ كما القبر على المسجد
 بنتو الرجل تزوج بإباحة القوؿ الشافعي اإلماـ إلى نسب من اخطأ لقد: نقوؿ ولهذا

 قاؿ للتنزيو كانت إذا الجواز تنافي ال والكراىة ذلك بكراىة صرح أف بحجة الزنى من
 تزوج كراىة على الشافعي نص (:ٛٗٚٗ/  ٔ" ) الموقعين إعبلـ"  في القيم ابن

 وإمامتو بجبللتو يليق والذي جائز وال مباح أنو قط يقل ولم الزنى ماء من بنتو الرجل
 وأطلق التحريم وجو على منو الكراىة ىذه أف الدين من بو اهلل أحلو الذي ومنصبو

 عقب تعالى قاؿ وقد وسلم عليو اهلل صلى ورسولو اهلل يكرىو الحراـ ألف الكراىة لفظ
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 إلى. . .( إياه إال تعبدوا إال ربك وقضى{ قولو عند من المحرمات من حرمو ما ذكر
 ليس ما تقف وال ) قولو إلى. . .(  بالحق إال اهلل حـر التي النفس تقتلوا وال{ قولو
 ( مكروىا ركب عند سيئو كاف ذلك كل ) :قاؿ ثم اآليات آخر إلى(  علم بو لك
 (الماؿ وإضاعة السؤاؿ وكثرة وقاؿ قيل لكم كره عزوجل اهلل أف)  الصحيح وفي

 ورسولو اهلل كبلـ في فيو استعملت الذي معناىا في الكراىة يستعملوف كانوا فالسلف
 ليس بما الكراىة تخصيص على اصطلحوا المتأخرين ولكن وسلم عليو اهلل صلى
 االصطبلح على األئمة كبلـ منهم حمل من حمل ثم فعلو من أرجح وتركو بمحـر

 في ينبغي ال لفظ أو الكراىة لفظ حمل من منو غلطا وأقبح ذلك في فغلط الحاديث
 " الحاديث االصطبلحي المعنى على وسلم عليو اهلل صلى ورسولو اهلل كبلـ
 التي الحديثة للمعاني ينتبهوا أف العلم أىل على الواجب من إف :نقوؿ المناسبة وبهذه
 ىذه غير ىي العرب عند معروفة خاصة معاني تحمل التي العربية األلفاظ على طرأت

 حدود في وجملو مفرادتو تفهم أف فيجب العرب بلغة نزؿ القرآف ألف الحديثة المعاني
 المعاني بهذه تفسر أف يجوز وال القرآف عليهم أنزؿ الذين العرب يفهم كاف ما

 في المعاني بهذه المفسر وقع وإال المتأخروف عليها اصطلح التي الطارئة االصطبلحية
 مثبل وقدقدمت يشعر حيث من وسلم عليو اهلل صلى ورسولو اهلل على والتقوؿ الخطأ
 :آخر مثاال وإليك( الكراىة) لفظ ذلك على
 اهلل صلى الرسوؿ عليو كاف ما كل يشمل وىذا الطريقة اللغة في فإنو( :. السنة) لفظ
 ليس بما خاص فهو اصطبلحا وأما نفبل أو كاف فرضا والنور الهدى من وسلم عليو
 االصطبلحي المعنى بهذا يفسر أف يجوز فبل وسلم عليو اهلل صلى ىديو من فرضا
: ". . وسلم عليو اهلل صلى كقولو الكريمة األحاديث بعض في ورد الذي( السنة) لفظ

 فليس سنتي عن رغب فمن". . .  وسلم عليو اهلل صلى وقولو. . . " بسنتي وعليكم. 
 التمسك على الحض في المتأخرين المشايخ بعض يورده الذي الحديث ومثلو"  مني

 :مرتين فأخطأوا"  شفاعتي تنلو لم سنتي ترؾ من: " وىو االصطبلحي بمعناىا بالسنة



 - 14 - 

 نعلم فيما لو أصل وال وسلم عليو اهلل صلى النبي إلى الحديث نسبتهم: األولى
 أكثر وما الشرعي معناىا عن منهم غفلة االصطبلحي بالمعنى للسنة تفسيرىم: الثانية

 الغفلة ىذه مثل بسبب فيو نحن فيما الناس يخطئ ما
 ذلك على اهلل رحمهم القيم ابن وتلميذه تيمية ابن اإلسبلـو شيخ نبو ما أكثر ولهذا
 أصل الحقيقة في وىذا العرؼ ال اللغة إلى بالرجوع الشرعية األلفاظ تفسير في وأمروا

 " لئللفاظ التاريخية الدراسة"  ب اليـو يسمونو لما
 العربية الجمهورية في العربية اللغة مجمع أغراض أىم من أف إلى نشير اف بنا ويحسن
 تاريخ في دقيقة بحوث ونشر العربية للغة تاريخي معجم وضع"  مصر في المتحدة

 من الثانية الفقرة في جاء كما"  تغيير من مدلوالتها على طرأ وما الكلمات بعض
 مجمع تنظيم بشأف الخاص( ٜ٘٘ٔ( )ٖٗٗ) الرقم ذي القانوف من الثانية المادة
 بهذا المجمع يقـو أف فعسى( . ٘ ص ٛ ج"  المجتمع مجلة"  انظر) العربية اللغة

 وصاحب بشعابها أدرى مكة أىل فإف مسلمة عربية أيد إلى بو ويعهد العظيم العمل
 ومكر المستشرقين كيد من المشروع ىذا يسلم وبذلك فيها بما أدرى الدار

 .المستعمرين
 ىنا بو قاؿ قد الشرعي المعنى بهذا والكراىة، التحريمية الكراىة الحنفية مذىب - ٕ

 ( :٘ٗ ص" ) اآلثار"  كتابو في حنيفة أبي تلميذ محمد اإلماـ فقاؿ الحنفية
 عنده يجعل أو يطين أو يجصص أف ونكره القبر من خرج ما على يزاد أف نرى ال

 مسجدا
 صرح وقد لديهم معروؼ ىو كما للتحريم فهي أطلقت إذا الحنفية عن والكراىة
 .يأتي كما منهم الملك ابن المسألة ىذه في بالتحريم

 ذكر أف بعد( ٖٛ/  ٓٔ) تفسيره في القرطبي وقاؿ: التحريم المالكية مذىب - ٖ
 األنبياء قبور يتخذوا أف المسلمين على يحـر وىذا: علماؤنا قاؿ"  :الخامس الحديث
 ." مساجد والعلماء
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 المنتهى شرح في كما أيضا التحريم الحنابلة ومذىب: التحريم الحنابلة مذىب - ٗ
 على المبنية المساجد في الصبلة بطبلف على بعضهم نص بل وغيره( ٖٖ٘/  ٔ)

 ما بياف صدد في( ٕٕ/ٖ) المعاد زاد في القيم ابن فقاؿ ىدىما ووجوب القبور
 اهلل نهى الذي الضرار مسجد قصة ذكر أف وبعد والفوائد الفقو من تبوؾ غزوة تضمنتو

 :قاؿ وحرقو ىدمو وسلم عليو اهلل صلى أنو وكيف فيو يصلي أف نبيو وتعالى تبارؾ
 مسجد فيها وسلم عليو اهلل صلى ورسولو اهلل يعصى التي المعصية أمكنة تحريق ومنها
 ومأوى المؤمنين بين وتفريقا ضررا بناؤه كاف لما فيو اهلل اسم ويذكر فيو يصلى

 وإما تحريق أو بهدـ إما تعطيلو ٔاإلماـ على فواجب شأنو ىذا مكاف وكل للمنافقين
 فمشاىد الضرار مسجد شأف ىذا كاف وإذا لو وضع عما وإخراجو صورتو بتغيير
 وأوجب بذلك أحق اهلل دوف من أندادا فيها من اتخاذ إلى سدنتها تدعو التي الشرؾ
 وقد المنكرات وأرباب الخمارين وبيوت كالحانات والفسوؽ المعاصي محاؿ وكذلك

 ٕالثقفي رويشد حانوت وحرؽ الخمر فيها يباع بكاملها قرية الخطاب بن عمر حرؽ
 اهلل صلى اهلل رسوؿ وىم ٖالرعية عن احتجب لما سعد قصر وحرؽ وسماه فويسقا

 منعو وإنما -متفق عليو-، والجمعة الجماعة حضور تاركي بيوت بتحريق وسلم عليو
 أف ومنها. ٗذلك عن ىو أخبر كما عليهم تجب ال الذين والذرية النساء من فيها من

                                                           

 الصحيح النظر يقتضيو الذي ىو وىذا عنو ينوب من ومثلو اإلماـ غير على يجب ال ذلك أف ىذا مفهـو: قلت ٔ
 .جلبها يراد التي المصلحة من أكبر تكوف قد المسلمين بين وفتن مفاسد ذلك على لترتب غيره بو قاـ لو ألنو

 رأيت: قاؿ عوؼ بن الرحمن عبد بن إبراىيم عن( ٜٛٔ/  ٔ" ) الكنى في الدوالبي روى قاؿ العبلمة األلباني: ٕ
 الرزاؽ عبد ورواه. صحيح وسنده. الخمر يبيع جارنا وكاف حمة أو جمرة كأنو حتى الثقفي رويشد بيت أحرؽ عمر
 عن( ٖٓٔ ص" ) األمواؿ"  في عبيد وأبو( ٔ/  ٕٗٓ/  ٖ" ) الكبيرة الجامع"  في كما عبيد ابي بنت صفية عن
 .أيضا صحيح وسنده عمر ابن

"  من( ٔ/  ٜٚٔ" ) الزىد"  في المبارؾ بن اهلل عبد رواىا والقصة القصر باب يعني قاؿ العبلمة األلباني: ٖ
 .ثقات رجالو بسند( ٜٖٓ رقم) وأحمد( ط ٕٛ٘ ٖٔ٘ ورقم ٘ٚ٘) تفسير"  الدراري الكواكب

 فإف وسلم عليو اهلل صلى عنو يصح لم بذلك السند لكن المعقوؿ ىو كاف وإف ىذا: قلت  قاؿ العبلمة األلباني:ٗ
"  المشكاة تخريج"  في بينتو كما منكر ىذا حديثو بل حفظو لسوء ضعيف وىو المدني نجيح معشر أبا فيو

 . الثاني التحقيق( ٖٚٓٔ)
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 ىذا وعلى المسجد ىذا وقف يصح لم كما قربة وال بر غير على يصح ال الوقف
 على نص المسجد في دفن إذا الميت ينبش كما قبر على بني إذا المسجد فيهدـ
 على طرأ أيهما بل وقبر مسجد اإلسبلـ دين في يجتمع فبل وغيره أحمد اإلماـ ذلك

 وال الوقف ىذا يصح وال يجز لم معا وضعا فلو للسابق الحكم وكاف منو منع اآلخر
 عن وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ لنهي المسجد ىذا في الصبلة تصح وال يجوز
 الذي اإلسبلـ دين فهذا ٔسراجا عليو أوقد أو مسجدا القبر اتخذ من ولعنو ذلك
 ." ترى كما الناس بين وغربتو ونبيو رسولو بو اهلل بعث

                                                           

 الطيالسى أخرجو(  والسرج المساجد عليها والمتخذين القبور زائرات اهلل لعن ) عباس ابن حديث إلى يشيير ٔ
 والترمذى ،(ٖٕٖٙ رقم ،ٕٛٔ/ ٖ) داود وأبو ،(ٖٛٔٔ رقم ،ٖٖٚ/ ٔ) وأحمد ،(ٖٖٕٚ رقم ،ٖٚ٘ ص)
/ ٗ) والبيهقى ،(ٖٗٛٔ رقم ،ٖٓ٘/ ٔ) والحاكم ،(ٖٕٗٓ رقم ،ٜٗ/ ٗ) والنسائى ،(ٕٖٓ رقم ،ٖٙٔ/ ٕ)

 عباس ابن حديث من( ٔ/ ٗ٘) حديثو في القطاف اهلل عبد وأبو ،(ٕ/  ٗٚٔ/ ٖ) والطبراني ،(ٜٜٛٙ رقم ،ٛٚ
 صالح أبو: الذىبي وتبعو الحاكم قاؿ(: ٕٕ٘) الضعيفة في األلباني العبلمة عنو قاؿ والحديث عنهما، اهلل رضي

 طالب أبي بنت ىانيء أـ مولى ىو ىذا صالح وأبو حسن، حديث: فقاؿ الترمذي وأما بو، يحتجا ولم باذاف ىو
 قاؿ كما وحده العجلي إال أحد يوثقو ولم النقاد، ر جمهو عند ضعيف وىو: قلت أيضا باذاـ: ويقاؿ باذاف واسمو

 في الحافظ وقاؿ بالتدليس، بعضهم ووصمو واألزدي، خالد أبي بن إسماعيل كذبو بل التهذيب في الحافظ
 تحسين حكى أف بعد المنير البدر خبلصة في الملقن ابن قاؿ لهذا، وكأنو: قلت .مدلس ضعيف: التقريب
 لنقف عليو أقف ولم المنير البدر يعني األصل في ذكرتها لنكتة وقفة فيو: قلت(: ٔ/ ٜ٘) قاؿ للحديث الترمذي

 الحق عبد أعلو وبو وتدليسو، المذكور صالح أبي ضعف بها أراد أنو الظاىر كاف وإف إليها أشار التي النكتة على
 تحسين يحسن ال حالو ىذا فمن: قلت جدا، ضعيف عندىم وىو: فقاؿ( ٔ/ ٓٛ) الكبرى أحكامو في اإلشبيلي

 سنن وعلى المسند على تعليقو في شاكر أحمد الشيخ فعل كما تصحيحو فكيف! الترمذي فعل كما حديثو
 على الحديث بهذا االستدالؿ اشتهار إلى باإلضافة والتصحيح التحسين وىذا ؟(ٖٛٔ - ٖٙٔ/ ٕ) الترمذي

 ما وسلم عليو اهلل صلى إليو ينسب ال لكي الحديث ىذا إسناد حقيقة أبين أف على حملني السرج، إيقاد تحريم
 والحاكم، ،(ٛٚٗ/ ٔ) ماجو ابن رواه القبور، زائرات فلعن أخرى، طرؽ من الحديث غالب جاء قد نعم يقلو، لم

/ ٕ) وأحمد والطيالسي والبيهقي ماجو وابن والترمذي ثابت، بن حساف حديث من( ٕٗٔ/ ٖ) وأحمد والبيهقي
 على المتخذين ولعن( ٚٛٔ - ٘ٛٔ) الجنائز أحكاـ انظر ،" القبور زوارات: " بلفظ ىريرة أبي عن( ٖٖٚ
 ىريرة وأبي عباس وابن عائشة حديث من وغيرىما الصحيحين في وسلم عليو اهلل صلى عنو متواتر المساجد القبور
 على الجياد التعليقات"  في وخرجتها أحاديثهم سقت وقد زيد، بن وأسامة الجراح بن عبيدة وأبي ثابت بن وزيد
 عباس وابن عائشة حديث ونص مطبوع، وىو ،" مساجد القبور اتخاذ من الساجد تحذير"  في ثم"  المعاد زاد
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 األحاديث أفادتو ما على متفقة األربعة المذاىب أف العلماء عن نقلناه مما فتبين
 اعلم ذلك على العلماء اتفاؽنقل  وقد. القبور على المساجد بناء تحريم من المتقدمة

 اهلل رحمو تيمية ابن اإلسبلـ شيخ وىو أال واختبلفهم اتفاقهم ومواضع بأقوالهم الناس
 :نصو بما اهلل رحمو سئل فقد
 الجماعة لصبلتي فيو تجتمع والناس قبر فيو كاف إذا المسجد على الصبلة تصح ىل

  حائط؟ أو حاجز عليو يعمل أو القبر يمهد وىل ال؟ أـ والجمعة
 عليو اهلل صلى النبي ألف قبر على مسجد يبنى ال أنو األئمة اتفق الحمدهلل :فأجاب
 القبور تتخذوا فبل أال مساجد القبور يتخذوف كانوا قبلكم كاف من إف :قاؿ وسلم

 كاف فإف مسجد في ميت دفن يجوز ال وأنو".  ذلك عن أنهاكم فإني مساجد
 كاف وإف جديدا كاف إف بنبشو وإما القبر بتسوية إما غير الدفن قبل المسجد
 فالمسجد القبر صورة تزاؿ وإما المسجد يزاؿ أف فإما القبر بعد على بني المسجد

/  ٔ) لو الفتاوى في كذا"  عنو منهي فإنو نفل وال فرض فيو يصلى ال القبر على الذي
 اإلسبلـ شيخ فتوى المصرية الديار في اإلفتاء دار تبنت وقد، (ٕٜٔ/  ٕ/  ٚٓٔ

                                                                                                                                                  

 ذلك يحـر: " روايتو في أحمد زاد"  مساجد أنبيائهم قبور من اتخذوا والنصارى اليهود على اهلل لعنة: " مرفوعا
 ومن أحياء، وىم الساعة تدركو من الناس شرار من إف: " مرفوعا مسعود ابن حديث من أيضا وأخرج"  أمتو على
 من كثيرا تجد القبور على المساجد يتخذ من لعن في الكثيرة األحاديث ىذه ومع ،" مساجد القبور يتخذ

 النهي في الزواجر"  انظر ورسولو، هلل المحادة عين وىذا فيها، والصبلة عليها ببنائها اهلل إلى يتقربوف المسلمين
 الصبلة بكراىة وغيرىم الحنفية بعض صرح وقد( ٕٔٔ/ ٔ) الهيثمي حجر بن أحمد للفقيو"  الكبائر اقتراؼ عن

/ ٕ ،ٚٓٔ/ ٔ) تيمية ابن اإلسبلـ شيخ فتاوى فانظر ذلك، على العلماء اتفاؽ المحققين بعض نقل بل فيها،
 ،(ٙٓٔ/ ٖ) حجر ابن للحافظ وشرحو( ٜٗٔ/ ٗ) الحنفي للعيني البخاري صحيح شرح القاري وعمدة( ٕٜٔ

 لهج وإف ضعيف، الحديث من القدر فهذا لو، يشهد ما األحاديث في نجد فلم. السرج عليها المتخذين لعن وأما
 وسلم عليو اهلل صلى إليو نسبتو عن يمسكوا أف إليهم ونصيحتي بو، باالستدالؿ الببلد بعض في السلفيوف إخواننا

 كل: " وسلم عليو اهلل صلى قولو مثل الشريعة، بعمومات القبور على السرج منع على يستدلوا وأف صحتو، لعدـ
 بالكفار التشبو عن ونهيو الماؿ، إضاعة عن وسلم عليو اهلل صلى نهيو ومثل ،" النار في ضبللة وكل ضبللة، بدعة

 .ونحوذلك
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 في الدفن جواز عدـ على تنص أصدرتها لها فتوى في عنو فنقلتها ىذه تيمية ابن
 .(ٖٓ٘ و ٔٓ٘ ص ٕٔٔ ج" ) األزىر مجلة"  في شاء من فليراجعها المسجد

 واتخاذ القبور على اإلسراج يحـر ( :ٕ٘ ص) العلمية االختيارات في تيمية ابن وقاؿ
، المعروفين العلماء بين خبلفا فيو أعلم وال إزالتها ويتعين وبينها عليها المساجد القبور
 وىكذا، وأقره( ٔ/  ٕٗٗ/  ٕ" ) الدراري الكواكب"  في الحنبلي عروة ابن ونقلو
 المساجد اتخاذ تحريم من األحاديث عليو دلت ما على اتفقوا كلهم العلماء أف نرى
 يشملهم أف خشية طريقتهم عن والخروج مخالفتهم من المؤمنين فنحذر القبور على
 سبيل غير ويتبع الهدى لو تبين ما بعد من الرسوؿ يشاقق ومن ) وجل عز قولو وعيد

  ( مصيرا وساءت جهنم ونصلو تولى ما نولو المؤمنين
 ( ا.ىػ شهيد وىو السمع ألقى أو قلب لو كاف لمن لذكرى ذلك في وإف) 

 يبنيو ال أف: المساجد أحكاـ من :(ٙٛٗ-ٜٚٗ/ٔ) المستطاب الثمروقاؿ أيضا في 
 - اهلل رسوؿ قاؿ: قالت عنها اهلل رضي عائشة روتو لما ذلك يحـر فإنو قبر على
 والنصارى اليهود اهلل لعن»: منو يقم لم الذي مرضو في - وسلم وآلو عليو اهلل صلى

 يتخذ أف خشي أنو غير قبره أبرز ذلك فلوال»: قالت «مساجد أنبيائهم قبور اتخذوا
 قوما اهلل لعن وثناً، قبري تجعل ال اللهم»: والسبلـ الصبلة عليو وقاؿ «مسجدا
 «مساجد أنبيائهم قبور اتخذوا

 .... صحيح وكبلىما ىريرة أبي حديث من واآلخر عائشة حديث من األوؿ الحديث
 اتخاذ معاني من البناء فإف القبور على المساجد بناء تحريم األحاديث ىذه وفي

 بنوا»: بلفظ بذلك مصرحاً  الروايات بعض في جاء وقد...  القبور، على المساجد
. «القيامة يـو اهلل عند الخلق شرار أولئك الصور، تلك فيو وصوروا مسجداً  قبره على

 .أخرجاه
 :«اآلثار» كتابو في محمد اإلماـ فقاؿ العلماء من كثير التحريم إلى ذىب وقد
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 عنده ويجعل يطين أو يجصص أف ونكره «القبر» منو خرج ما على يزاد أف نرى وال»
 «مسجداً 

 :«األـ» في فقاؿ الشافعي وأما اإلطبلؽ عند للتحريم عنده والكراىة
 واهلل -كره وإنو واآلثار للسنة ىذه أكره: قاؿ مسجد القبر على يبنى أف وأكره»

 ذلك في تؤمن ولم -مسجداً  قبره يتخذ يعني -المسلمين من أحد يعظم أف -أعلم
 .«بعده يأتي من على والضبلؿ الفتنة
 :«المجموع» وفي

 كاف سواء القبر، على مسجد بناء كراىة على واألصحاب الشافعي نصوص واتفقت»
 .«األحاديث لعمـو غيره أو بالصبلح، مشهوراً  الميت
 يصلي أف ويكره: قالوا أنهم ذلك على الدليل ومن. للتنزيو عندىم الكراىة لكن: قلت
 :النووي فقاؿ. قبر على

 فلو «يبعد لم سبق مما وغيره مرثد أبي لحديث يحـر: قيل ولو( يكره: )قالوا ىكذا»
 وأولى؛ أحق لكاف البناء بكراىة أصحابو قوؿ في ىذا مثل قاؿ اهلل رحمو النووي أف

 من على يخفى ال كما القبر، إلى الصبلة عن منو وأرىب أشد البناء عن النهي ألف
 في اإلسبلـ شيخ قاؿ ولذلك الموضوع، ىذا في الواردة األحاديث على وقف

 :«االقتضاء»
 متابعة عنو بالنهي الطوائف عامة صرح فقد القبور على المساجد بناء فأما»

 بتحريمو، وغيرىما والشافعي مالك أصحاب من وغيرىم أصحابنا وصرح لؤلحاديث،
 بو عنى أدري فما( الشافعي إلى يشير كأنو) الكراىة لفظ فيو أطلق من العلماء ومن

 .«بتحريمو القطع في ريب وال التحريم؟ أو التنزيو
 :ملخصو ما «تفسيره» في القرطبي وقاؿ. الباب ىذا في الواردة األحاديث ساؽ ثم
 تضمنتو مما ذلك غير إلى عليها والبناء فيها والصبلة القبور على المساجد فاتخاذ»

 .«ممنوع عنو؛ النهي من السنة
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 على يحـر وىذا(: المالكية) علماؤنا قاؿ» :قاؿ ثم األخير عائشة حديث ذكر ثم
 في أيضاً  اإلسبلـ شيخ وقاؿ.«مساجد والعلماء األنبياء قبور يتخذوا أف المسلمين

 :«اإلخبلص سورة تفسير»
 على بني مسجد كل ىدـ ويجب. القبور على المساجد بناء يحـر: العلماء قاؿ»

 تظهر ال حتى القبر سوي مكثو؛ طاؿ وقد مسجد، في قبر قد الميت كاف وإف قبر،
 صلى - النبي مسجد كاف ولهذا صورتو، ظهرت إذا يحصل إنما الشرؾ فإف صورتو،

 بالقبور فأمر وخرب، نخل، وفيها للمشركين، مقبرة أوالً  - وسلم وآلو عليو اهلل
 فصار مقبرة يكوف أف عن فخرج فسويت، وبالخرب فقطع، وبالنخل فنبشت،
 شيء يكن لم محرماً  عليها المساجد وبناء مساجد القبور اتخاذ كاف ولما مسجداً،

 على مسجد قط يعرؼ يكن ولم بإحساف، لهم والتابعين الصحابة عهد على ذلك من
 .«قبر
 بني لو ال الدفن بعد القبور على المساجد اتخاذ ىو إنما المحذور أف يتوىم وقد ىذا

 قاؿ غيره، أو المسجد واقف فيو ليدفن جانبو في القبر وجعل أواًل، المسجد
 :الشوكاني

 بعضو في يدفن أف لقصد المسجد بني إذا وإنو فرؽ، ال أنو والظاىر: العراقي قاؿ»
 لم فيو يدفن أف شرطوا وإف المسجد في الدفن يحـر بل اللعنة، في داخل فهو أحد

 .«أعلم واهلل مسجداً، وقفو لمقتضى لمخالفتو الشرط يصح
 في اآلف نراه فإنا ،- وسلم وآلو عليو اهلل صلى - النبي قبر قصة فما: قيل فإف

 للنووي مسلم شرح في الجواب: قلت ؟- وسلم وآلو عليو اهلل صلى - مسجده
 :قاؿ حيث

 وقبر قبره اتخاذ عن - وسلم وآلو عليو اهلل صلى - النبي نهى إنما: العلماء قاؿ»
 الكفر إلى ذلك أدى فربما بو، واالفتتاف التعظيم في المبالغة من خوفاً  مسجداً؛ غيره
 عليهم تعالى اهلل رضواف الصحابة احتاجت ولما الخالية، األمم من لكثير جرى كما
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 - وسلم وآلو عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ مسجد في الزيادة إلى والتابعوف أجمعين
 ومنها فيو، المؤمنين أمهات بيوت دخلت أف إلى الزيادة وامتدت المسلموف كثر حين

 ،- وسلم وآلو عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ مدفن عنها اهلل رضي عائشة حجرة
 مستديرة مرتفعة حيطاناً  القبر على بنو -عنهما اهلل رضي وعمر بكر أبي وصاحبيو

 جدارين بنوا ثم المحذور، إلى ويؤدي العواـ إليو فيصلي المسجد في يظهر لئبل حولو
 القبر، استقباؿ من أحد يتمكن ال حتى التقيا حتى وحرفوىما الشماليين القبر ركني من

 :الحديث في قالت ولهذا
 .«مسجدا يتخذ أف خشي أنو غير قبره أبرز ذلك ولوال»

 فإف «العمدة» في العيني ذلك على تبعو وإف نظر القصة ىذه في الصحابة ذكره وفي
 :«المنكي الصاـر» في الهادي عبد ابن قاؿ فقد صحابي أي بحضور يقع لم ذلك

 يكن ولم المسجد عن خارجة حجرتو والصحابة الراشدين الخلفاء عهد على وكاف»
 بن الوليد خبلفة في المسجد في الحجرة أدخلت إنما إنو ثم الجدار، إال وبينو بينهم
 جابر موتا آخرىم من وكاف بالمدينة، كانوا الذين الصحابة عامة موت بعد الملك عبد
 تولى والوليد وسبعين، ثماف سنة توفي فإنو الملك عبد خبلفة في وتوفي اهلل، عبد بن

 فيو الحجرة وإدخاؿ المسجد بناء فكاف وتسعين، ست سنة وتوفي وثمانين، ست سنة
 - «المدينة أخبار» كتاب في النميري شبة بن عمر زيد أبو ذكر وقد ذلك، بين فيما

 عمر أف: عنو حدثوا وعمن أشياخو عن - وسلم وآلو عليو اهلل صلى - الرسوؿ مدينة
 ىدـ وتسعين إحدى سنة في المدينة على للوليد نائباً  كاف لما العزيز عبد بن

 حجرات وىدـ الذىب، وماء بالساج سقفو وعمل المنقوشة، بالحجارة وبناه المسجد،
 .«فيو القبر وأدخل المسجد في فأدخلها - وسلم وآلو عليو اهلل صلى - النبي أزواج

 :تيمية ابن اإلسبلـ شيخ عن الهادي عبد ابن ذكر ثم
 الصحابة، عامة مات قد كاف الحجرة فيو وأدخلت الوليد فيو زاد لما المسجد أف»

 التمييز سن يبلغ ولم ،- وسلم وآلو عليو اهلل صلى - النبي أدرؾ من إال يبق ولم
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 الوليد خبلفة في كاف ذلك أف بالتواتر المعلـو ومن والصبلة، بالطهارة فيو يؤمر الذي
 العزيز عبد بن عمر وأف وتسعين، إحدى سنة كاف ذلك أف ذكروا وقد الملك، عبد بن

 مثل التابعين من كثير خلق فيها مات وتسعين ثبلث وسنة سنين ثبلث بنائو في مكث
 .«الفقهاء سنة: لها ويقاؿ السبعة، الفقهاء من وغيره المسيب بن سعيد

 توسيعو، لحاجة مسجده إلى والسبلـ الصبلة عليو الرسوؿ قبر أدخلوا فإنما وبالجملة
 وقد المسجد إلى منها ليزيدوا األخرى الجهات من فسحة يجدوا لم أنهم والظاىر

 أخذ إلى فاضطروا القبلة جهة من فيو زادا قد عنهما اهلل رضي وعثماف عمر كاف
 مع -ولكنهم الشريف، المسجد في قبره بذلك فصار الحجرات، جهة من الزيادة

 فصبلً  المسجد عن القبر فصلوا حيث لؤلمر احتاطوا قد -العمل ىذا إلى حاجتهم
 أعلم تعالى واهلل النووي، عن ذكره سبق كما للمحذور حسماً  المرفوعة بالجدر تاماً 
 ا.ىػ

 قبور على المساجد تشييد (:ٖٗٗ/ٔفي مجموع فتاواه ) باز ابن وقاؿ العبلمة
 منو بالمنع الكاملة اإلسبلمية الشريعة جاءت مما وآثارىم والصالحين األنبياء

 األنبياء في والغلو الشرؾ وسائل من لكونو ؛ فعلو من ولعن ، عنو والتحذير
 عند من أنها على ودليل ، الشريعة بو جاءت ما بصحة شاىد والواقع ، والصالحين

 وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ صدؽ على قاطعة وحجة ساطع وبرىاف ، عزوجل اهلل
 فيو حصل وما اإلسبلمي العالم أحواؿ تأمل من وكل ، األمة وبلغو اهلل عن بو جاء فيما
 وتجميلها وفرشها وتعظيمها األضرحة على المساجد إشادة بسبب والغلو الشرؾ من

 الشريعة محاسن من وأف ، الشرؾ وسائل من أنها يقينا علم لها السدنة واتخاذ
 وقد كثيرة، الباب ىذا في واألحاديث... .إشادتها من والتحذير منها المنع اإلسبلمية

 عن النهي على وغيرىم األربعة المذاىب جميع من المسلمين علماء من األئمة نص
 عليو اهلل صلى الرسوؿ بسنة عمبل ،ذلك من وحذروا القبور على المساجد اتخاذ
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 اليهود غبلة من قبلها من فيو وقع فيما تقع أف لها وتحذيرا لؤلمة ونصحا ، وسلم
 . األمة ىذه ضبلؿ من وأشباىهم والنصارى

 قاؿ: ) الكهف أىل قصة في وجل عز بقولو الباب ىذا في الناس بعض تعلق وقد
 (ٕٔ:الكهف)( مسجدا عليهم لنتخذف أمرىم على غلبوا الذين

 السيطرة وأىل الرؤساء عن أخبر وتعالى سبحانو اهلل إف: يقاؿ أف ذلك عن والجواب
 لهم والتقرير الرضا سبيل على ذلك وليس ، المقالة ىذه قالوا أنهم الزماف ذلك في

 الرسوؿ أف ذلك على ويدؿ ، صنيعهم من والتنفير والعيب الذـ سبيل على ىو وإنما
 نهى قد بتأويلها الناس أعلم وىو اآلية ىذه عليو أنزلت الذي وسلم عليو اهلل صلى
 كاف ولو، فعلو من وذـ ولعن ذلك من وحذرىم القبور، على المساجد اتخاذ عن أمتو

 وبالغ العظيم التشديد ذلك في وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ شدد لما جائزا ذلك
 فيو وىذا ، وجل عز اهلل عند الخلق شرار من أنو وأخبر ، فعلو من لعن حتى ذلك في

 قبلنا لمن جائز القبور على المساجد اتخاذ أف فرضنا ولو ، الحق لطالب ومقنع كفاية
 عليو ورسولنا قبلها للشرائع ناسخة شريعتنا ألف ؛ ذلك في بهم التأسي لنا يجز لم

 المساجد اتخاذ عن نهانا وقد عامة كاملة وشريعتو الرسل خاتم ىو والسبلـ الصبلة
 ما وترؾ بو جاء بما والتمسك اتباعو علينا ووجب مخالفتو، لنا تجز فلم القبور، على

 ال ألنو ؛ فعلها من عند المستحسنة والعادات ، القديمة الشرائع من ذلك خالف
 واهلل، وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ ىدي من أحسن ىدي وال اهلل شرع من أكمل

 رسولو بشريعة والتمسك دينو على للثبات جميعا والمسلمين يوفقنا أف المسئوؿ
 سائر وفي ، والباطن والظاىر ، واألعماؿ األقواؿ في والسبلـ الصبلة عليو محمد

 ورسولو عبده على وسلم اهلل وصلى قريب سميع وإنو وجل عز اهلل نلقى حتى الشئوف
 . ىػ.ا. الدين يـو إلى بهداه اىتدى ومن وصحبو وآلو محمد

 تنبش أف ويجب فيها، يصلى ال قبور فيها التي المساجدأيضا:  باز ابن وقاؿ العبلمة
 كسائر خاصة حفرة في قبر كل رفات ويجعل العامة، المقابر إلى رفاتها وينقل القبور
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 صلى الرسوؿ ألف غيره؛ وال ولي قبر ال قبور، المساجد في يبقى أف يجوز وال القبور،
... ذلك عملهم على والنصارى اليهود ولعن ذلك، من وحذر نهى وسلم عليو اهلل

: وأخبر ذلك، فعل من ولعن مساجد، القبور اتخاذ عن والسبلـ الصبلة عليو فنهى
 . ذلك من الحذر فالواجب الخلق، شرار أنهم

 فقد مسجدا عليو بنى ومن ، مسجدا اتخذه فقد قبر عند صلى من كل أف ومعلـو
 امتثاال قبور؛ فيها يجعل وأال المساجد، عن القبور تبعد أف فالواجب مسجدا، اتخذه
 وجل عز ربنا من صدرت التي اللعنة من وحذرا وسلم، عليو اهلل صلى الرسوؿ ألمر
 لو يزين قد قبور فيو مسجد في صلى إذا ألنو القبور؛ على المساجد بنى لمن

 الشرؾ فيقع لو، السجود أو لو، الصبلة أو بو، االستغاثة أو الميت، دعوة الشيطاف
 عن نبتعد وأف نخالفهم، أف فوجب والنصارى، اليهود عمل من ىذا وألف األكبر،

 عليها بني ثم القديمة ىي القبور كانت لو لكن.  السيئ عملهم وعن طريقهم،
 أىل ذلك على نص كما ، المحدث ىو ألنو ؛ وإزالتو ىدمو فالواجب ، المسجد

الفتاوى  مجموع "التوفيق ولي واهلل. لذرائعو وسدا الشرؾ ألسباب حسما ؛ العلم
(ٔٓ/ٕٗٙ). 

 يعيدوا لكي مسجد بهدـ بلدتنا أىل قاـ(: ٔٔٗ/ٔ) لئلفتاء الدائمة اللجنة وسئلت
 على البناء ىذا ارتفع البناء بدءوا أف وبعد قبر، على مقاما المسجد ىذا وكاف بناءه

 تجوز وىل ؟ المسجد لهذا التبرع حكم فما المسجد، خارج يضعوه ولم القبر،
 . المسجد في وبابها حجرة في القبر بأف العلم مع القبر؟ على بنائو بعد فيو الصبلة

 المشاركة وال المسجد، ىذا لبناء التبرع يجوز فبل ذكر ما الواقع كاف إذا: فأجابت
 . انتهى" ىدمو يجب بل فيو، الصبلة تجوز وال بنائو، في
 «مقبرة في الصبلة تصح وال»:  قولو: "  شرحو في اهلل رحمو عثيمينال عبلمةال قاؿو 

 تكوف أف وإما ، صحيحة تكوف أف إما عبادة كل ألف ؛ الفساد يقتضي الصحة نفي
 . الفساد ثبت الصحة انتفت فإذا شرعا، نقيضاف فهما بينهما، واسطة وال ، فاسدة
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 قاؿ فإذا ...نافلة أـ فريضة كانت سواء صبلة، يسمى ما كل يعم «الصبلة»:  وقولو
 :الدليل قلنا ؟ المقبرة في الصبلة صحة عدـ على الدليل ما: قائل
 ، «والحماـ المقبرة إال مسجد كلها األرض»:  وسلم عليو اهلل صلى النبي قوؿ: أوال

 .العمـو معيار واالستثناء استثناء، وىذا
 قبور اتخذوا والنصارى، اليهود اهلل لعن»:  وسلم عليو اهلل صلى النبي قوؿ:  ثانيا

 المكاف بو يراد قد ألنو البناء؛ من أعم تكوف قد ىنا والمساجد «مساجد أنبيائهم
 جمع المساجد ألف يبن؛ لم وإف مسجدا يتخذ الذي المكاف بو يراد وقد يبنى، الذي

 . البناء من أعم ىذا فيكوف السجود، مكاف والمسجد مسجد،
 إلى أو القبور، عبادة إلى ذريعة تتخذ قد المقبرة في الصبلة أف وىو ؛ تعليل: ثالثا

 طلوعها عد للشمس يسجدوف الكفار كاف لما ولهذا القبور، يعبد بمن التشبو
 لئبل ؛ وغروبها طلوعها عند الصبلة عن وسلم عليو اهلل صلى النبي نهى ، وغروبها

 . بالكفار يتشبو أف إلى أو ، اهلل دوف من الشمس تعبد أف إلى ذريعة يتخذ
 المقبرة تكوف أف خشية المقبرة في الصبلة عن النهي علة بأف ذلك علل من وأما

" الممتع الشرح" من انتهى"  الروح فيو تحل لم ميت بل عليل، تعليل فهذا نجسة،
(ٕ/ٕٖٚ. ) 

 مسجد في الصبلة حكم عن(: " ٖٗٚ/ٕٔ)كما في مجموع فتاواه  اهلل رحمو وسئل
 قبر؟ قبلتو في

 عن وال المصلين، خلف وال قبلتو في ال قبر، المسجد في يوضع أف يجوز ال: فأجاب
 فإنو لو المؤسس ىو كاف ولو المسجد في أحد دفن وإذا ، شمائلهم عن وال أيمانهم،

 المسجد على سابقا القبر كاف إذا أما الناس، مع يدفن وأف القبر ىذا ينبش أف يجب
 فتنة ألف القبر، عن يبعد وأف المسجد يهدـ أف يجب فإنو ، عليو المسجد وبني

 زمن بعد ولو المقبور ىذا عبادة إلى يدعو فربما جدا عظيمة المساجد في القبور
 المسلمين، على عظيم خطر وىذا بو التبرؾ وإلى فيو، الغلو إلى يدعو وربما بعيد،
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 ىو المسجد كاف وإف مكانو، ويغير المسجد يهدـ أف وجب سابقا القبر كاف إف لكن
 إلى والصبلة ، المسلمين مع ويدفن قبره من الميت ىذا يخرج أف يجب فإنو األوؿ
 إلى تصلوا ال: ) وسلم عليو اهلل صلى لقولو القبر إلى الصبلة تصح وال محرمة القبر

 . انتهى"  المستعاف واهلل ،(القبور
 مقبرة؟ أمامو الذي المسجد في الصبلة حكم :مسألة

 أمامو مسجد في اإلنساف صلى إذا قاؿ العبلمة العثيمين في لقاءات الباب المفتوح:
 ال المصلوف يكوف بحيث تاـ، جدار أو مثبلً  شارع فاصل؛ ىناؾ كاف فإف مقبرة،

 فيو وليس مباشرة، المسجد يلي قريباً  كاف إذا أما بذلك، بأس فبل المقبرة يشاىدوف
 ألف يجوز؛ ال فإنو القبور ىذه المصلوف يشاىد بحيث قصير، جدار فيو أو جدار
 (عليها تجلسوا وال القبور، إلى تصلوا ال: )قاؿ وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى النبي
 ا.ىػ

 عن مفصولة القبور كانت إذا(: ٖٔٗ/ٔوقاؿ الشيخ الفوزاف في مجموع فتاواه )
 مكاف في والمقبرة ، فيو للصبلة يبنى وإنما ، أجلها من المسجد يبن ولم المسجد

 عند المسجد وضع يقصد ولم ، المسجد عند المقبرة وضع يقصد ولم ، عنو منعزؿ
 في الصبلة من مانع فبل ، فاصل وبينهما ، مكانو في وضع منهما كل وإنما ، المقبرة

 إذا أما، منو قريبة المقبرة كانت وإف قبور، على يُقم لم المسجد ىذا ألف ؛ المسجد
 صلى النبي ألف ؛ تصح وال فيو الصبلة تجوز فبل القبور، على أقيم قد المسجد كاف
 القبور، على المساجد بناء عن ونهى ، القبور عند الصبلة عن نهى وسلم عليو اهلل

 ىذا وألف وجل؛ عز باهلل الشرؾ إلى وسيلة ىذا ألف ،فعلو من ولعن ذلك في وشدَّد
 في الممنوعة األمور من القبور على المساجد فبناء ،والمشركين النصارى عمل من

 وكذلك ، فعلها من وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ لعن والتي اإلسبلمية، الشريعة
 فاألمر مساجد عليها بني وإذا ، مساجد عليها يكن لم لو حتى القبور، عند الصبلة

 ممنوعة فهي مساجد، عليها بني قد تكن لم ولو القبور عند الصبلة حتى ولكن ، أشد
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 القبور؛ إلى أو القبور عند الصبلة عن نهى وسلم عليو اهلل صلى والنبي عنها، ومنهي
 ا.ىػ الشرؾ وسائل من ىذا ألف

 في الصبلة حكم ما (:ٙٙوسئل العبلمة الوادعي كما في تحفة المجيب )ص
 مقبرة؟ أمامو الذي المسجد
 ألفّ  صحيحة، المسجد جدار خارج مقبرة أمامو الذي المسجد في الصبلة فأجاب:

 الخدري سعيد أبي عن جاء كما مقبرة، فيو الذي المسجد في الصبلة عن النهي
 كّلها األرض) : قاؿ أنو وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى النبي عن عنو اهلل رضي

 .ٔ( والحّماـ المقبرة إالّ  مسجد،
 وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى النبي عن جندب حديث من" مسلم صحيح" وفي
 فبل أال مساجد، وصالحيهم أنبيائهم قبور يّتخذوف كانوا قبلكم كاف من وإفّ  أال: )قاؿ

 (.ذلك عن أْنهاكم إّني مساجد، القبور تّتخذوا

                                                           

 ،(ٕٜٗ) داود وأبو ،(٘ٓٛٔٔ رقم ،ٖٛ/ ٖ) وأحمد ،(بدائع - ٘ٙٔ) المسند في الشافعي أخرجو ٔ
 ،(ٜٖٓٔ رقم ،ٖ٘ٚ/ ٔ) ارمي والد ،(٘ٗٚ رقم ،ٕٙٗ/ ٔ) ماجة وابن ،(ٖٚٔ رقم ،ٖٔٔ/ ٕ) والترمذي

/ ٔ) والحاكم ،(ٖٖٛ) حباف وابن ،(ٕٜٚ ،ٜٔٚ/  ٚ/ ٕ) خزيمة وابن ،(ٖٓ٘ٔ رقم/ ٕ ج) يعلى وأبو
( ٜٓٗ/ ٕ) السنة شرح في والبغوي ،(ٖ٘ٗ ،ٖٗٗ/ ٕ) والبيهقي ،(ٕٚ/ ٗ) المحلى في حـز وابن ،(ٕٔ٘

 ابن وقاؿ الترمذي، قبلو ومن مرسل أنو الدارقطني ورجح إضطراب، فيو حديث ىذا: الترمذي عنو قاؿ والحديث
 فيو حديث(: ٜٓٗ/ ٕ) السنة شرح في البغوي وقاؿ بو، يحتج مما مثلو ليس(: ٕٕ٘/ ٘) التمهيد في البر عبد

: فقاؿ الحاكم أما ،(ٕٖٔ/ ٔ) الخبلصة في والنووي ،(ٖٔ٘/ ٔ) العارضة في العربي ابن وضعفو اضطراب،
 ص) االقتضاء في اهلل رحمو تيمية ابن اإلسبلـ شيخ وقاؿ الذىبي، وأقره ومسلم البخاري شرط على صحيح
 وقاؿ ،(ٜٔٔ/ ٗ) المنير البدر في الملقن ابن وصححو طرقو، استوفى ما فيو تكلم ومن جيدة أسانديو(: ٕٖٕ

 ثقات رجالو(: ٜٕ٘/ ٔ) الفتح في الحافظ وقاؿ باإلرساؿ، فيو طعن بما عبرة ال(: ٖٜٗ/ ٘) البخاري شرح في
 في شاكر أحمد الشيخ وصححو حباف، وابن الحاكم بصحتو ذلك مع وحكم وإرسالو وصلو في اختلف لكن

 تحت النافلة في الحويني وصححو الترمذي، صحيح في األلباني العبلمة وصححو التلرمذي، سنن على تعليقو
 .(ٕٖٔ/ٛٔ) المسند تحقيق في معو ومن األرنؤوط وصححو ،(ٕٕٔ) رقم الحديث
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 وال القبور، إلى تصّلوا ال: )قاؿ وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى النبي أفّ : وحديث
 وجد إذا أما. جدار أو حائط بدوف إليها الصبلة كانت إذا فهذا (عليها تجلسوا
 .اهلل شاء إف صحيحة فالصبلة المسجد، خارج وىي الحائط أو الجدار
 لبلستسقاء؟ وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ قبر فوؽ نافذة فتحت ىل :مسألة

 المدينة أىل قحط: ) قاؿ اهلل عبد بن أوس الجوزاء يأبورد في ىذه المسألة حديث 
 وسلم عليو اهلل صلى النبى قبر انظروا: فقالت عائشة إلى فشكوا شديدا، قحطا

 ففعلوا، قاؿ سقف السماء وبين بينو يكوف ال حتى السماء إلى كوى منو فاجعلوا
 عاـ فسمى الشحم، من تفتقت حتى اإلبل، وسمنت العشب نبت حتى مطرا فمطرنا
 . الفتحة وىي" كوة" جمع :كوى، وال(الفتق
 . موتو بعد نبيو تعالى اهلل أكـر ما:  باب تحت( ٕٜ) رقم( ٙ٘/ٔ) الدارمي رواه
 النكري مالك بن عمرو ثنا ، زيد بن سعيد ثنا ، النعماف أبو حدثنا:  الدارمي قاؿ

 . الحديث ذكر ثم: . . .  قاؿ اهلل عبد بن أوس الجوزاء أبو حدثنا
:  كتابو في فقاؿ ضعفو، األلباني العبلمة بين وقد ، يصح ال ضعيف، األثر وىذا

 : ثبلثة ألمور حجة بو تقـو ال ضعيف سند وىذا" (:ٕٛٔص) التوسل
 في الحافظ فيو قاؿ. ضعف فيو يزيد بن حماد أخو وىو زيد بن سعيد أف: أولها

. ضعيف: سعيد بن يحيى قاؿ: الميزاف في الذىبي وقاؿ.  أوىاـ لو صدوؽ: التقريب
. بالقوي ليس: وغيره النسائي وقاؿ. حديثو يضعفوف بحجة، ليس: السعدي وقاؿ
 " .يستمرئو ال سعيد بن يحيى كاف بأس، بو ليس: أحمد وقاؿ

 ولو وسلم، عليو اهلل صلى النبي إلى بمرفوع وليس عائشة على موقوؼ أنو: وثانيها
 لبعض االجتهادية اآلراء قبيل من يكوف أف يحتمل ألنو حجة، فيو تكن لم صح

 . بها بالعمل ملزمين ولسنا ويصيبوف، فيو يخطئوف مما الصحابة
 فقد ثقة كاف وإف وىو بعاـر يعرؼ الفضل بن محمد ىو ىذا النعماف أبا أف: وثالثها
 رمي بمن االغتباط" في الحلبي الدين برىاف الحافظ أورده وقد. عمره آخر في اختلط
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 وقاؿ" المقدمة" كتابو من( المختلطين) في أورده حيث الصبلح البن تبعا" باالختبلط
 أخذ من يقبل وال ، االختبلط قبل عنهم أخذ من حديث يقبل أنو فيهم والحكم: "

 " .بعده أو االختبلط قبل عنو أخذ ىل يدر فلم أمره أشكل أو ، االختبلط بعد عنهم
 ، بعده أو االختبلط قبل منو الدارمي سمعو ىل يدرى ال األثر وىذا(: األلباني) قلت
 . بو يحتج فبل ، مقبوؿ غير إذف فهو
 اهلل رضي عائشة عن روي وما: البكري على الرد في تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ وقد
 يثبت وال ، بصحيح فليس المطر لينزؿ السماء إلى قبره من الكوة فتح من عنها

 كاف بل كوة للبيت يكن لم عائشة حياة مدة في أنو:  ىذا كذب يبين ومما ، إسناده
 وبعضهم ، مسقوؼ بعضو ، وسلم عليو اهلل صلى النبي عهد على كاف كما باقيا

 النبي أف عائشة عن الصحيحين في ثبت كما ، فيو تنزؿ الشمس وكانت ، مكشوؼ
 بعد.  الفيء يظهر لم حجرتها في والشمس العصر يصلي كاف وسلم عليو اهلل صلى
 زاد لما إمارتو في المسجد في الملك عبد بن الوليد زاد حتى كذلك الحجرة تزؿ ولم

 الحجرة دخلت حينئذ ومن. .  وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ مسجد في الحجر
 وبعد عاليا جدارا القبر فيها التي عائشة حجرة حوؿ بنى إنو ثم المسجد في النبوية
.  تنظيف أو كنس ألجل ذلك إلى احتيج إذا ينزؿ من منها لينزؿ الكوة جعلت ذلك
 . انتهى" بين فكذب عائشة حياة في الكوة وجود وأما
 من الصوفية غبلة يعتقده لما دليل -على فرض ثبوتو– الحديث ىذا في ليس :ثانيا

 شيئا الحديث في تجد ال فأنت ، وسلم عليو اهلل صلى محمد بالنبي االستغاثة جواز
 عليو اهلل صلى للنبي كرامة إثبات فيو ما وغاية بعيد، من أو قريب من ذلك على يدؿ

 بركة وىي الحديث، تبويب في مسنده في الدارمي وصفها كما موتو، بعد وسلم
 يذىب أف جواز ذلك يعني وال تعالى، اهلل عند الشريف وقدره الطاىر، جسده

 يفعلوا لم عليهم اهلل رضواف والصحابة قبره، في وىو بو ليستغيثوا إليو المسلموف
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 منهم أحد يطلب ولم السماء، ليواجو حجرتو سقف من كوة كشفوا إنما ذلك،
 .ذلك إلى بحاجتهم خاطبوه وال وسلم، عليو اهلل صلى النبي من السقيا

(: ٖٖٛ/ص) المستقيم الصراط اقتضاء في اهلل رحمو تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ
 بالدعاء رجائها من أكثر رجاء ىناؾ بالدعاء اإلجابة ورجاء عندىا، للدعاء القبور قصد

 وال الصحابة من أحد فعلو وال رسولو وال اهلل يشرعو لم أمر: الموطن ذلك غير في
 بل ، المتقدمين والصالحين العلماء من أحد ذكره وال ، المسلمين أئمة وال التابعين

 . الثانية المائة بعد المتأخرين بعض عن ذلك من ينقل ما أكثر
 غير نوائب ودىمتهم ، مرات أجدبوا قد وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ وأصحاب

 !؟ وسلم عليو اهلل صلى النبي قبر عند واستغاثوا فاستسقوا جاءوا فهبل ، ذلك
 صلى النبي قبر عند يستسق ولم ،( بدعائو أي) بو فاستسقى بالعباس عمر خرج بل
 النبي قبر عن كشفت أنها عنها اهلل رضي عائشة عن روي قد بل، وسلم عليو اهلل

 وال عنده، تستسق ولم قبره، على تنزؿ رحمة فإنو المطر، لينزؿ وسلم عليو اهلل صلى
 . انتهى" ىناؾ استغاثت

 .فيو يدفن أف وأوصى مسجدا بنى: إذا مسألة
 أبدا، وقبر مسجد اإلسبلـ في يجتمع فبل للشرع، مخالفة باطلة، الوصية ىذه

 القبر نبش فيجب ، أوال بني الذي ىو المسجد أف وطالما منهما، للسابق والحكم
 .المقابر في المسلمين مع الميت ويدفن المسجد، من وإخراجو

 إذا المسجد يهدـ(:" ٕٚ٘/ٖ" )المعاد زادفي  تعالى اهلل رحمو القيم ابن اإلماـ قاؿ
 أحمد اإلماـ ذلك على نص ، المسجد في دفن إذا الميت ينبش كما ، قبر على بني

 ، منو منع اآلخر على طرأ أيهما بل وقبر، مسجد اإلسبلـ دين في يجتمع فبل ، وغيره
 وال ، يجوز وال الوقف ىذا يصح وال ، يجز لم معا وضعا فلو ، للسابق الحكم وكاف
 ولعنو ذلك عن وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ لنهي ؛ المسجد ىذا في الصبلة تصح
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 بو اهلل بعث الذي اإلسبلـ دين فهذا سراجا، عليو أوقد أو مسجدا، القبر اتخذ من
 . انتهى"  ترى كما الناس بين وغربتو ونبيو رسولو

 أعني الوصية ىذه:"  فأجاب ، السؤاؿ ىذا مثل اهلل رحمو عثيمينال عبلمةال سئل وقد
 يجوز وال ، مقابر ليست المساجد ألف ؛ صحيحة غير المسجد في يدفن أف الوصية
 القبر ىذا نبش اآلف والواجب ، محـر الوصية ىذه وتنفيذ ، المسجد في الدفن

 . انتهى"  المسلمين مقابر إلى وإخراجو
 حجر؟ال في السبلـ عليو إسماعيل قبر ىل: مسألة

 ذكر ما وأما( ٜٜ) مساجد القبور اتخاذ من الساجد تحذير في األلباني العبلمة قاؿ
 الحراـ المسجد من الحجر في وغيره السبلـ عليو إسماعيل قبر أف الكتب بعض في

 : فالجواب فيو الصبلة يتحرى مسجد أفضل وىو
 ىذه ولكن صبلة ألف بمائة فيو والصبلة المساجد أفضل الحراـ المسجد أف شك ال

 تطرأ ولم السبلـ عليهما اسماعيل ابنو مع إبراىيم قواعده رفع منذ فيو أصلية الفضيلة
 زعم ومن ،فيو دفن أنو صح لو فيو السبلـ عليو إسماعيل بدفن عليو الفضيلة ىذه

 رضي الصالح السلف من أحد يقلو لم بما وجاء بعيدا ضبلال ضل فقد ذلك خبلؼ
 .بو الحجة تقـو حديث بو جاء وال عنهم اهلل
 ىذا يدؿ أال ولكن ذلك يخالف ال فيو إسماعيل ودفن ذكرت فيما شك ال: قيل فإف
 ؟ قبر فيو الذي المسجد في الصبلة كراىية عدـ على األقل على

 :وجوه من البياف وىاؾ كبل ثم كبل: فالجواب
 األنبياء من غيره أو السبلـ عليو اسماعيل أف مرفوع حديث في يثبت لم أنو: األوؿ
 السنة كتب من كتاب في ذلك من شئ يرد ولم الحراـ المسجد في دفنوا الكراـ

 الدواوين من وغيرىا الثبلثة الطبراني ومعاجم أحمد ومسند الستة كالكتب المعتمدة
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 بعض عند موضوعا بل ضعيفا الحديث كوف عبلمات أعظم من وذلك المعروفة
 .ٔالمحققين

 األزرقي أخرجها موقوفات واىيات بأسانيد معضبلت آثار من ذلك في وري ما وغاية
 بعض ساقها وإف إليها يلتفت فبل(  ٕٕٓ و ٜٕٔ و ٜٖ ص)  مكة أخبار في

 رواية من الجامع في السيوطي أورد ما ذلك ونحو. ٕالمسلمات مساؽ المبتدعة
 .(الحجر في إسماعيل قبر إف: ) بلفظ مرفوعا عائشة عن الكنى في الحاكم
 بارزة ال و ظاىرة غير الحراـ المسجد في وجودىا المزعـو القبور أف: الثاني الوجو

 فبل المسجد أرض بطن في وجودىا من ضرر فبل تعالى اهلل دوف من تقصد ال ولذلك
 على مرتفعة قبور على المساجد اتخاذ جواز على اآلثار بهذه االستدالؿ حينئذ يصح
 اهلل اهلل رحمو القاري على الشيخ أجاب وبهذا الصورتين بين الفرؽ لظهور األرض وجو

 أشرت الذي المفسر قوؿ حكى أف بعد( ٙ٘ٗ/ٔ) المفاتيح مرقاة في فقاؿ تعالى
                                                           

 العقوؿ يباين الحديث رأيت إذا: القائل قوؿ أحسن ما :قاؿ"  الجوزي ابن عن"  التدريب"  في السيوطي نقل ٔ
 من خارجا يكوف أف لؤلصوؿ مناقضتو ومعنى: قاؿ. موضوع أنو فاعلم األصوؿ يناقض أو المنقوؿ يخالف أو

 .(الثانية الطبعة من ٘ٛ ص" ) الحثيث الباعث في كذا المشهورة والكتب المسانيد من اإلسبلـ دواوين
 (ٛٗٚٗ) المقبور إحياء انظر ٕ

 المقبرة في الصبلة جواز على اآلثارالواىية بهذه احتج المتأخرين المفسرين بعض أف بالسنة الجهل عجائب ومن
 دليل ال أنو مع وىذا نحوه والتوجو لو للتعظيم ال )!( عبادتو أثر من ما أثر وصوؿ أو الميت بروح االستظهار بقصد

 المساجد من شابهها وما المقبرة في الصبلة عن الناىية األدلة لعمـو مخالف فهو الجواز من زعمو ما على فيها
 بناء( !) كراىة الشيخين خبر لكن :بقولو إليو المشار المفسر احتجاج المناوي رد ولهذا القبور على المبنية

 قبري تجعل ال اللهم: خبر لقرينة المقبور فيها يعبد أف خشية المسلمين قبور والمراد مطلقا القبور على المساجد
 يعبد وثنا

 بو التبرؾ قصد: يقاؿ( لو لتعظيم ال: )قولو :أيضا عليو معتقبا( ٕٗٔ/  ٕ" ) السبلـ سبل"  في الصنعاني وقاؿ
 التشبو عن والبعد للذريعة سد العلة أف والظاىر ذكر بما التعليل على دليل وال مطلقة النهي أحاديث ثم لو تعظيم
 والتبذير العبث من ذلك في الماؿ إنفاؽ في ولما تضر وال تنفع ال التي الجمادات يعظموف الذين األوثاف بعبدة

 المشاىد من القبور على يبنى ما ومفاسد فاعلو الملعوف عليها السرج إليقاد سبب وألنو بالكلية النفع عن الخالي
 ص) سبق فيما ضعفو بينت الذي عباس ابن حديث إلى يشير" فاعلو الملعوف" :وقولو: قلت .تحصر ال والقباب

 .فتنبو( ٖٗ
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 تحت الحجر في السبلـ عليو إسماعيل قبر صورة أف غيره وذكر:  التعليق في إليو
 .نبيا سبعين قبر وزمـز األسود الحجر بين الحطيم في وأف الميزاب

 يصلح فبل مندرسة وغيره السبلـ عليو إسماعيل قبر صورة أف وفيو: القاري قاؿ
 آنفا ذكرناه ما إلى اإلشارة وفيو خريت وفقيو نحرير عالم جواب وىذا. االستدالؿ

 فبل القبور من األرض بطن في ما وأف الظاىرة بالقبور المسألة ىذه في العبرة أف وىو
 ألننا الحكم ىذا مثل عن تنزه الشريعة بل الظاىر حيث من شرعي حكم بو يرتبط
 نجعل ألم:)  تعالى قاؿ كما األحياء مقبرة كلها األرض أف والمشاىدة بالضرورة نعلم

 ٔ(ألحيائكم وظهرىا ألمواتكم بطنها) الشعبي قاؿ(  وأمواتا أحياء كفاتا األرض
 : الشاعر قوؿ ومنو
 ؟ عاد عهد من القبور فأين*  الرحب تمؤل قبورنا ىذي صاح
 األجساد ىذه من إال األرض*  اديم أظن ما الوطأ خفف

 العباد رفات على اختياال ال*  رويدا الهواء في استطعت إف سر
 وراء من يترتب فبل مكانو معروفا غير ظاىرا يكن لم إذا القبر أف الواضح البين ومن
 القبور عند تقع إنما والشركيات الوثنيات ترى حيث مشاىد ىو كما مفسدة ذلك

 فالحكمة حقيقة كانت ولو المندرسة القبور عند ال مزورة كانت ولو حتى المشرفة
 يجوز فبل سابقا بينا كما الشريعة بو جاءت ما وىذا النوعين بين التفريق تقتضي
 . المستعاف واهلل بينهما التسوية
 لنتخذف أمرىم على غلبوا الذين قاؿ ) الكهف سورة في تعالى قولو : تفسيرمسألة
 (. مسجدا عليهم

 عنها فالجواب األولى الشبهة أما (:٘ٙقاؿ العبلمة األلباني في تحذير الساجد )ص
 :وجوه ثبلثة من

                                                           

 .ثقات ورجالو عنو( ٜٕٔ/  ٔ) الدوالبي رواه ٔ
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 لنا شريعة ليست قبلنا من شريعة أف األصوؿ علم في المتقرر الصحيح أف: األوؿ
 يعطهن لم خمسا أعطيت) : - وسلم وآلو عليو اهلل صلى - قولو منها كثيرة ألدلة
 خاصة قومو إلى يبعث النبي وكاف( وآخرىا فذكرىا،... ) قبلي األنبياء من أحدا

 .ٔ( كافة الناس إلى وبعثت
 بناء جواز أف على تدؿ كانت لو اآلية في بما باألخذ ملزمين فلسنا ىذا تبين فإذا

 !قبلنا لمن شريعة كاف القبر على المسجد
 مشروط فذلك «لنا شريعة قبلنا من شريعة»: قاؿ من قوؿ الصواب أف ىب: الثاني

 األحاديث ألف ىنا معدـو الشرط وىذا يخالفو ما شرعنا في يرد لم إذا بما عندىم
 ليس اآلية في ما أف على دليل فذلك سبق كما المذكور البناء عن النهي في تواترت
 .لنا شريعة
 جماعة أف فيها ما غاية قبلنا لمن شريعة كاف ذلك أف تفيد اآلية أف نسلم ال: الثالث

 مؤمنين، كانوا بأنهم التصريح فيها فليس{ َمْسِجًدا َعَلْيِهمْ  لََنتَِّخَذفَّ : }قالوا الناس من
 مرسل، نبي بشريعة متمسكين صالحين، مؤمنين كانوا أنهم فيها فليس التسليم وعلى

 «البخاري شرح في الباري فتح» في رجب ابن الحافظ قاؿ ذلك، خبلؼ الظاىر بل
 اتخذوا اليهود اهلل لعن»: حديث شرح في «الدراري الكواكب» من( ٕٓٛ/ ٘ٙ)

 «مساجد أنبيائهم قبور
 قصة في وجل عز اهلل قوؿ وىو الحديث، ىذا عليو دؿ ما مثل على القرآف دؿ وقد»

 فجعل{ َمْسِجًدا َعَلْيِهمْ  لََنتَِّخَذفَّ  َأْمرِِىمْ  َعَلى َغَلُبوا الَِّذينَ  قَاؿَ : }الكهف أصحاب
 مستنده باف يشعر وذلك األمور، على الغلبة أىل فعل من المساجد على القبور اتخاذ
 اهلل أنزؿ لما المنتصر والفضل العلم أىل فعل من ليس وأنو الهوى وإتباع والغلبة القهر
 «الهدى من رسلو على

                                                           

 (.ٕ٘ٛ رقم) «الغليل إرواء» في مخرج وىو ومسلم البخاري أخرجو ٔ
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 ابن للحافظ تبعا( ٕ/ٕٚٓ/ ٓٔ) «الكوكب مختصر» في عروة بن علي الشيخ وقاؿ
 :قولين ذلك القائلين في جرير ابن حكى (:ٛٚ/ ٖ) «تفسيره» في كثير

 .منهم المسلموف أنهم: أحدىما
 أصحاب ىم ذلك قالوا الذين أف والظاىر أعلم فاهلل .منهم الشرؾ أىل: والثاني
 وآلو عليو اهلل صلى النبي ألف نظر فيو ال؟ أـ محمودوف ىم ولكن والنفوذ، الكلمة
 روينا وقد فعلوا، ما يحذر «مساجد أنبيائهم قبور اتخذوا اليهود اهلل لعن»: قاؿ  وسلم

 عن يخفى أف أمر بالعراؽ زمانو في دانياؿ قبر وجد لما أنو الخطاب بن عمر عن
 «وغيرىا المبلحم من شيء فيها عنده وجدىا التي الرقعة تلك تدفن وأف الناس

 العبلمة وقاؿ الوجوه، من وجو على باآلية االحتجاج يصح فبل ىذا، عرفت إذا
 على البناء جواز على باآلية واستدؿ (:ٖٔ/ ٘) المعاني روح في اآللوسي المحقق

 الشهاب ذلك ذكر وممن ذلك في الصبلة وجواز عليها، مسجد واتخاذ العلماء قبور
 روي فقد كاسد، فاسد عاطل، باطل قوؿ وىو البيضاوي، على حواشيو في الخفاجي

 لو مقرا «الزواجر» في الهيتمي بكبلـ وأتبعها المتقدمة األحاديث بعض ذكر ثم ... .
 جمع أفتى وقد :نصو ما المنهاج شرح كتابو في عنو نقل ثم سبق فيما نقلتو وقد عليو
 بناىا التي الرحمة، عليو الشافعي اإلماـ قبة حتى األبنية من مصر بقرافة ما كل بهدـ
 الرفع فيتعين مفسدة، منو يخش لم ما ذلك ىدـ أحد لكل وينبغي الملوؾ بعض
 :اآللوسي اإلماـ قاؿ ثم «انتهى. الصلح في الرفعة ابن كبلـ من آخذاً  لئلماـ

 روي فقد بها استدؿ وقد قبلنا من شرائع من ذكر ما كوف في ظاىرة اآلية إف: يقاؿ ال
 تبل ثم الحديث ٔ( نسيها أو صبلة عن ناـ من) : قاؿ وسلم وآلو عليو اهلل صلى أنو

 االستدالؿ وسياقو السبلـ عليو لموسى مقوؿ وىو ،{ِلذِْكِري الصَّبَلةَ  َوَأِقمِ } تعالى قولو
َنا} بآية واألنثى الذكر بين القود جري على يوسف أبو واحتج...   ،{َعَلْيِهمْ  وََكَتبػْ

                                                           

 في الضعف على يدؿ ألنو «روي» بقولو تصديره يحن فبل الصحيحين على مخرج صحيح الحديث ىذا: قلت ٔ
 في عندي مخرج الحديث إف ثم .فتنبو( ٗٙ - ٖٙ ص) «التراويح صبلة» في بينتو كما العلماء اصطبلح

 (.ٖٕٙ) «اإلرواء» و( ٔٙٗ) «داود أبي صحيح»
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 بني في الواردة اآلية بتلك ٔوالذمي والمسلم والعبد الحر بين جريو على والكرخي
 على يلزمنا أنو كاف وإف قبلنا من شرع في مذىبنا: نقوؿ ألنا ذلك غير إلى إسرائيل

 صلى - رسولو وإنكار إنكار، ببل علينا تعالى اهلل قص إف بل مطلقا ال لكن شريعتنا أنو
 .ٕوجل عز كإنكاره - وسلم وآلو عليو اهلل
 على القبور، على المساجد يتخذوف الذين لعن والسبلـ الصبلة عليو أنو سمعت وقد
 المساجد اتخاذ يكوف أف يمكن وكيف ممنوع، قبلنا من شرائع من ذكر ما كوف أف

 حيث والنصارى اليهود لعن من سمعت ما مع المتقدمة الشرائع من القبور على
 األئمة احتجاج آنفا ذكرنا التي كاآليات ليست واآلية مساجد، أنبيائهم قبور اتخذوا

 ذلك، فعل على وعزمهم الناس من طائفة قوؿ حكاية من أكثر فيها وليس بها،
 فيهم أف يثبت لم فمتى بهم التأسي على والحض لهم المدح مخرج خارجة وليست
 .بصدده كانوا ما مشروعية على عزمهم عن فعلهم على يدؿ ال معصوما

 عن روي كما والسبلطين األمراء بهم المراد بأف القوؿ بفعلهم الوثوؽ قلة يقوي ومما
 .قتادة
 مشروعية بعدـ عالمين مؤمنين كانوا األولى الطائفة إف: يقوؿ أف لقائل ىذا وعلى
 التعرض وكف وسده الكهف باب على بالبناء فأشاروا القبور، على المساجد اتخاذ

 .المسجد اتخاذ على أقسموا حتى ذلك وغاظهم منهم، األمراء يقبل فلم ألصحابو،
 عليهم المسجد اتخاذىم إف: تقوؿ أف فلك الثانية بالطائفة الظن حسن إال أبيت وإف
 ىو وإنما فاعلو، الملعوف عنو، المنهي القبور على المساجد اتخاذ طراز على ليس

 القصة رواية في بالعندية التصريح جاء وقد كهفهم من وقريبا عندىم مسجد اتخاذ

                                                           

 مسلم يُقتل ال» - وسلم وآلو عليو اهلل صلى - لقولو جائزًا، يسل والذمي المسلم بين القود إجراء: قلت ٔ
 المشار باآلية فاالحتجاج .(ٓٙٗ رقم حديث،  ٔٚٙ/ ٔ) الضعيفة األحاديث انظر وغيره البخاري رواه.«بكافر
  !.فيو نحن فيما الكهف بآية كاالحتجاج المسألة في إليها

 رغم وإف صحيح، حديث وىو.«اهلل حـر ما مثل اهلل رسوؿ حـر ما فاف...  » - وسلم عليو اهلل صلى - لقولو ٕ
 (.ٖٙٔ) بتخرجي «المشكاة» انظر «األضواء» صاحب أنف
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 أف ذلك على يلـز ما غاية إذ محذوراً  ليس االتخاذ ىذا ومثل ووىب السدي عن
 المرقد إلى النبوي المسجد كنسبة فيو ىم الذي الكهف إلى المسجد نسبة يكوف

 ىذا على{ َعَلْيِهمْ  لََنتَِّخَذفَّ } قولو ويكوف وسلم فيو من على تعالى اهلل صلى المعظم
 {.َعَلْيِهمْ  ابْػُنوا} الطائفة قوؿ لمشاكلة

 وفيو فيو، ىو الذي الجبل فوؽ كهف على كاف االتخاذ ذلك إف: قلت شئت وإف
 أقرب وىذا مسجدًا، كهفهم علي وبنى كهفهم في تركهم الملك أف مجاىد خبر

 أصحاب بأف القوؿ على إليو يحتاج إنما كلو وىذا يخفى ال كما اللفظ لظاىر
 يحتاج فبل أوال ناموا كما ناموا بأنهم القوؿ على وأما عليهم اإلعثار بعد ماتوا الكهف

  .ٔقيل ما على إليو
 األخبار نطقت ما خبلؼ إلى يذىب أف رشد أدنى لو لمن ينبغي ال وبالجملة
 الغواية في ذلك فإف اآلية، بهذه االستدالؿ على معوالً  الصريحة، واآلثار الصحيحة

 من الصالحين قبور في الجهلة يفعلو ما يبيح من رأيت ولقد نهاية النهى قلة وفي غاية
 بها والطواؼ إليها والصبلة عليها، القناديل وتعليق واآلجر بالجص وبنائها إشرافها،

 اآلية بهذه محتجاً  ذلك غير إلى مخصوصة أوقات في عندىا واالجتماع واستبلمها،
 عيداً، سنة كل في لهم الملك جعل من القصة روايات بعض في جاء وبما الكريمة
 هلل محادة ذلك وكل بعض على لبعض ومقيساً  ساج، من توابيت في إياىم وجعلو
 اهلل بو يأذف لم دين وابتداع ،- وسلم وآلو عليو اهلل صلى - ورسولو تعالى

 .وجل عز

                                                           

 يعني) اتخذ أنو الحسن وعن :قولو وىو إليهما المشار الصفحتين من األولى الصفحة أوؿ في ذكره ما إلى يشير ٔ
 كما ناموا بل يموتوا لم أنهم على مبني وىذا :اآللوسي قاؿ .استيقظوا إذا الكهف أصحاب فيو ليصلى( المسجد

 على معوؿ وال. أنصاره من ويكونوا المهدي يظهر حتى يموتوف ال إنهم: قيل بل بعضهم ذىب وإليو أوال ناموا
 .بالخرافات شيء أشبو عندي وىو ذلك
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 في وسل عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أصحاب صنع ما تتبع الحق معرفة في ويكفيك
 في أفعالهم على والوقوؼ األرض وجو على قبر أفضل وىو والسبلـ الصبلة عليو قبره

 .«ىداؾ يتولى سبحانو واهلل ىناؾ وما ىنا ما وتأمل ذاؾ فتتبع عليو والسبلـ لو زيارتهم
 بناء استحباب على بل المزعـو الجواز على المذكورة باآلية استدؿ وقد: قلت

 الشيء بعض مغاير مبتدع آخر وجو من لكن ٔالمعاصرين بعض القبور على المساجد
 :نصو ما فقاؿ ورده حكايتو سبق لما
 .«عليهم رده وعدـ قالوا ما على إياىم اهلل إقرار اآلية ىذه من والدليل»

 :وجهين من باطل االستدالؿ ىذا: قلت
 كانوا أنهم ثبت إذا إال لهم، إقرارا عليهم الرد عدـ يعتبر أف يصح ال أنو: األوؿ

 إلى إشارة أدنى يشير ما اآلية في وليس نبيهم، بشريعة متمسكين وصالحين مسلمين
 كانوا أنهم األقرب ىو وىذا كذلك، يكونوا لم أنهم يحتمل بل كذلك كانوا أنهم

                                                           

 بناء استحباب أدلة من المقبور إحياء» المسمى كتابو في الغماري الصديق أحمد الفيض أبو الشيخ ىو ٔ
 يكوف ما وأبعد العصر، ىذا في المسلموف بو ابتلى ما أغرب من الكتاب وىذا! «القبور على والقباب المساجد

 بضعة منذ بو التقيت فقد! الشريف بالحديث والعمل التقليد ترؾ يدعي المؤلف فاف النزيو العلمي البحث عن
 يدعو وأنو الحديث بعلـو معرفة على أنو وبينو بيني جرى الذي الحديث من لي وظهر الظاىرية المكتبة في أشهر

 كانت الجلسة ولكن لي قاؿ كما المؤلفات بعض ذلك ولو فيها، ىوادة ال محاربة التقليد ويحارب لبلجتهاد
 ثم صوفي، خلفي انو حديثو فقرات بعض من شعرت كنت وإف العقيدة في اتجاىو أعرؼ أف من تمكني لم قصيرة
 عقيدتهم في ويخالفهم التوحيد أىل يحارب أف لي تبين حيث وغيره الكتاب ىذا لو قرأت أف بعد ذلك من تأكد

 لؤلىواء االنتصار إال االجتهاد دعواه من يستفد ولم! للمبتدعة وينتصر الحسنة، البدعة ويقوؿ شديدة مخالفة
 » الكتاب ىذا ذلك على برىانا فحسبك أقوؿ ما على دليبل شئت وإف تماما الشيعة مجتهدوا يفعل ماك وأىلها

 الفحوؿ األئمة بو قاؿ الذي القبور على المساجد البناء تحريم في المتواترة األحاديث كل قبر فإف! «المقبور... 
 من ذكرناه ما كل يرد وىو ال كيف الحق محاربة في ولكن جرئ: يقاؿ والحق فهو بينهم يعرؼ خبلؼ ببل

 ذلك في شأنو ىذه، الكهف كآية النصوص من المتشابو إتباع إال اللهم حجة أي دوف األئمة واتفاؽ األحاديث
 األمثلة بعض كبلمو من وسيأتيك الخذالف من باهلل نعوذ بالمتشابو المحكمات النصوص رد في المبتدعة شأف

 .المستعاف واهلل ذكرنا، ما على األخرى
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 الرد فعدـ وحينئذ وغيرىما كثير وابن رجب ابن كبلـ من سبق كما فجاراً، أو كفاراً 
 بل إقرارًا، يعد ال عليهم
 يعتبر فبل إليهم عزوه رده في يكفي والفجار الكفار عن القوؿ حكاية ألف إنكاراً،

 :اآلتي الوجو ويؤيده يخفى، ال كما إقراراً  عليو السكوت
 الماضين من األىواء أىل طريقة على يستقيم إنما المذكور االستدالؿ أف: الثاني

 طريقة على وأما وزناً، للسنة يقيموف وال ديناً، فقط بالقرآف يكتفوف الذين والمعاصرين
 وآلو عليو اهلل صلى - بقولو مصدقين بالوحيين، يؤمنوف الذين والحديث السنة أىل

 وفي.«معو ومثلو القرآف أوتيت إني أال»: المشهور الصحيح الحديث في - وسلم
 . «اهلل حـر ما مثل اهلل رسوؿ حـر ما إف أال»: رواية
 الرد ألف البطبلف، ظاىر باطل -منهم أنو يزعم والمستدؿ -عندىم االستدالؿ فهذا
 يرد ولم أقرىم اهلل إف: يقوؿ فكيف سيق كما المتواترة السنة في وقع قد نفاه الذي
 أوضح رد فأي - وسلم وآلو عليو اهلل صلى - نبيو لساف على لعنهم اهلل أف مع عليهم
 !ىذا؟ من وأبين

 يستدؿ من كمثل إال المتقدمة؛ األحاديث خبلؼ على اآلية بهذه يستدؿ من مثل وما
 لسليماف مذللين كانوا الذين الجن في تعالى بقولو واألصناـ التماثيل صنع جواز على
 َوُقُدورٍ  َكاْلَجَوابِ  َوِجَفافٍ  َوَتَماثِيلَ  َمَحارِيبَ  ِمنْ  َيَشاءُ  َما َلوُ  يَػْعَمُلوفَ : }السبلـ عليو

 التماثيل تحـر التي الصحيحة األحاديث خبلؼ على بها يستدؿ( ٕ{ )رَاِسَياتٍ 
 .- وسلم وآلو عليو اهلل صلى - بحديثو يؤمن مسلم ذلك يفعل وما والتصاوير

 عنها والجواب الكهف بآية االستدالؿ وىي األولى الشبهة عن الكبلـ ينتهي وبهذا
  .منها تفرع ما وعن

 ولو الشريف مسجده في وسلم عليو اهلل صلى النبي قبر كوفالرد على شبهة   :مسألة
 .مسجده في وسلم عليو اهلل صلى دفنوه لما يجوز ال ذلك كاف
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 قبر بوجود استدؿ من على وردوا المسألة، ىذه في وحديثا قديما العلماء تكلم قد
 إدخاؿ أو مساجد، القبور اتخاذ جواز على مسجده في وسلم عليو اهلل صلى النبي
 ما تفصيل وفيها المحققين، علمائناأقواؿ   بعض  ىاىنا وسنذكر المساجد، في القبور

 .رد على ىذه الشبهةال في
 قبر أف وىي الثانية الشبهة وأما: (ٛٚص)قاؿ العبلمة األلباني في تحذير الساجد

، مشاىد ىو كما مسجده في - وسلم وآلو عليو اهلل صلى - النبي  كاف ولو اليـو
 .فيو يدفن لم حراما ذلك

، المشاىد ىو كاف وإف ىذا أف: والجواب  عهد في كذلك يكن لم فإنو اليـو
 في دفنوه وسلم وآلو عليو اهلل صلى النبي مات لما فإنهم عنهم، اهلل رضي الصحابة
  النبي كاف باب، فيو جدار بينهما يفصل وكاف مسجده، بجانب كانت التي في حجرتو
 عند بو مقطوع معروؼ أمر وىذا المسجد، إلى منو يخرج وسلم وآلو عليو اهلل صلى

 اهلل صلى دفنوه حينما عنهم اهلل رضي والصحابة بينهم، ذلك في خبلؼ وال العلماء،
 اتخاذ من بعدىم أحد يتمكن ال كي ذلك فعلوا إنما الحجرة، في وسلم وآلو عليو
 يكن لم ما بعدىم وقع ولكن، وغيره عائشة حديث في بيانو سبق كما مسجداً، قبره
 المسجد بهدـ وثمانين ثماف سنة أمر الملك عبد بن الوليد أف ذلك حسبانهم في

 فيو فأدخل إليو وسلم وآلو عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أزواج حجر وإضافة النبوي
 .ٔالمسجد في بذلك القبر فصار عائشة حجرة النبوية الحجرة

 .بعضهم توىم لم خبلفاً  حينذاؾ الصحابة من أحد المدينة في يكن ولم
 وإنما (:ٖٙٔص) المنكي الصاـر في الهادي عبد ابن محمد الحافظ العبلمة قاؿ

 عامة موت بعد الملك، عبد بن الوليد خبلفة في المسجد في الحجرة أدخلت
 خبلفة في وتوفي اهلل، عبد بن جابر موتا آخرىم وكاف بالمدينة، كانوا الذين الصحابة

                                                           

 (.٘ٚٗٚ/ ٜ) كثير ابن وتاريخ( ٖٕٕٕٕ/ ٘) جرير ابن تاريخ ٔ
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 سنة وتوفي وثمانين، ست سنة تولى والوليد وسبعين، ثماف سنة توفي فإنو الملك عبد
 .ٔذلك بين فيما فيو الحجرة وإدخاؿ المسجد بناء فكاف وتسعين، ست

                                                           

 ترد لم ألنها ذلك فيها وقع التي السنة الهادي عبد ابن الحافظ يسم لم وإنما: )الكبلـ للعبلمة األلباني( قلت ٔ
 شبة ابن ورواية متهم، وىو الواقدي رواية من ىو جرير ابن عن نقلناه وما المحدثين، طريقة على ثابتة رواية في

 شيء في حجة فبل ظاىر ىو كما مجهوؿ عن وىم مجاىيل، على مدارىا الهادي عبد ابن الحافظ كبلـ في اآلتية
 القدر وىذا الوليد والية في كاف المسجد إلى الحجرة إدخاؿ أف على المؤرخين اتفاؽ على العمدة وإنما ذلك من

 ما عليو يعكر لكن الحافظ بينو حسبما المدينة في كانوا الذين الصحابة موت بعد كاف ذلك أف إثبات في كاؼ
 ىو بالمدينة سعد بن سهل توفي»: الجيزي الربيع بن محمد عن( ٔ/ ٕٛٔ) مشيختو في الرازي اهلل عبد أبو رواه
 عليو اهلل صلى - النبي أصحاب من بالمدينة مات من آخر وىو وتسعين إحدى سنة وفاتو وكانت سنة مائة ابن

( ٚٛ/ ٕ) «اإلصابة» في حجر بن الحافظ مثلو ذكر وقد معضل ىو ثم اعرفو لم ىذا الجيزي لكن «.- وسلم
 مات أنو داود أبي ابن وزعم ذلك قبل وقيل»: بقولو عقبو ثم مرسل أو أيضا معضل فهو قولو من الزىري عن

 .أعلم فاهلل ٛٛ سنة مات أنو «التقريب» في وجـز «باإلسكندرية
 ىذه، التغيير عملية عهد في كاف الصحابة من أحدا أف على الحجة بو تقـو نص لدينا ليس أنو القوؿ وخبلصة

 الصحابة عهد في كاف ذلك أف( ٖٗٔٔ/ ٘) «مسلم شرح» في جاء فما الدليل فعليو ذلك خبلؼ ادعى فمن
 صحت لو فإنها الدعوى من أخص أنها على حجة تقـو ال وبمثلها المرسلة أو المعضلة الرواية تلك مستنده لعل
 :علم بغير المسألة ىذه في كتب من بعض قوؿ وأما (.الصحابة) ال حينذاؾ الصحابة من واحد وجود تثبت إنما

 منو، يكن لم ما المسجد في وأدخل عنو اهلل رضي عثماف وسعو منذ - وسلم عليو اهلل صلى - النبي فمسجد»
 وال -! لها حدود ال التي جهاالتهم فمن .«ذلك السلف من أحد ينكر لم بالمسجد محاطة الثبلثة القبور فصارت

 عثماف عهد في كاف الثبلثة القبور إدخاؿ إف يقل لم العلماء من أحدا فإف -افتراءاتهم من إنها: أقوؿ أف أريد
 نصف بنحو عثماف بعد أي سبق كما الملك عبد بن الوليد عهد في كاف ذلك أف على اتفقوا بل عنو، اهلل رضي
 .يعرفوف ال بما يهرفوف ولكنهم قرف

 الوقوع من احترز الشريف النبوي المسجد وسع لما فإنو إليو نسبوا ما خبلؼ فعل عنو اهلل رضي عثماف ألف ذلك
 صنعو ما عين وىذا فيو يدخلها ولم الحجرات جهة من المسجد يوسع فلم إليها المشار األحاديث مخالفة في

 المحذور فيو إليها المشار الجهة من التوسيع أف إلى ىذا أشار بل جميعا عنهم اهلل رضي الخطاب بن عمر سلفو
 .«ذلك السلف من أحد ينكر ولم»: قولهم وأما قريبا عنو ذلك سيأتي كما المتقدمة األحاديث في المذكور

 ىو كما يعلم ولم يقع أف يمكن شيء نفي إثبات العقبلء على األشياء أصعب من فإف! بذلك؟ أدراكم وما: فنقوؿ
 بها يتعلق التي الحادثة حوؿ قيل وما جرى، ما بكل واإلحاطة التاـ االستقراء يستلـز ذلك ألف العلماء عند معروؼ

 بعض راجعوا أنهم ولو استطاعوا لو ذلك يفعلوا أف إليو المشار البعض ىذا لمثل وأنى عنها، نفيو المراد األمر
 يحيطوا لم ما ينكروا ال أف على يحملهم ما جدوا ولو الفاضحة الجهالة تلك في وقعوا لما المسألة لهذه الكتب
 :المسجد في النبوي القبر إدخاؿ قصة ساؽ أف بعد( ٜ ج ٘ٚ) تاريخو في كثير ابن الحافظ قاؿ فقد بعلمو
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 .«مسجداً  القبر يتخذ أف خشي كأنو المسجد في عائشة حجرة إدخاؿ أنكر المسيب بن سعيد أف ويحكي»
 بن بسعيد الظن لكن شرعيا حكما عليها نبني ال ألننا صحتها عدـ أو الرواية ىذه صحة كثيرا يهمني ال وأنا

 األحاديث تلك لمنافاتو اإلنكار أشد ذلك أنكروا أنهم التغيير ذلك أدركوا الذين العلماء من وغيره المسيب
 «مسجدا يتخذ أف خشي أنو غير قبره أبرز ذاؾ فلوال»: تقوؿ التي عائشة رواية منها وخاصة بينة منافاة المتقدمة

 أف بين فارؽ ال إذ المسجد في القبر بإدخاؿ -الشديد األسف مع -وقع قد عنهم اهلل رضي الصحابة خشي فما
 بعدىم الذين فعلو ما وبين -ذلك عن وحاشاىم -المسجد في مات حين - وسلم عليو اهلل صلى - دفنوه يكونوا

 وشيخ العراقي، الحافظ عن تقدـ كما حاؿ كل على حاصل فالمحذور بتوسيعو، المسجد في قبره إدخاؿ من
 بمن البلئق فهل سبق، كما الثاني الحديث رواة أحد المسيب بن سعيد أف الظن ىذا ويؤيد تيمية، ابن اإلسبلـ
 أف أـ رواتو أحد ىو الذي الحديث خالف من على أنكر أنو بو يظن أف الحق في وجرأتو وفضلو بعلمو يعترؼ
 والحقيقة !«ذلك السلف من أحد ينكر لم» قالوا حين إليهم المشار ىؤالء زعم كما ذلك إنكاره عدـ إليو ينسب

 منكر المسجد إلى القبر إدخاؿ ألف السلف، جميع في -يعلموف كانوا لو -ظاىراً  طعنا يتضمن ىذا قولهم أف
 جهلهم السلف جميع إلى ننسب أف المحاؿ ومن وبمعانيها المتقدمة األحاديث بتلك علم من كل عند ظاىر

 ذلك، أنكروا بأنهم القوؿ من بد فبل كذلك األمر كاف وإذا يقيناً، ذلك يعلم بعضهم األقل على أو فهم، بذلك،
 .غفراً  اللهم ذلك؟ ينكروا لم إنهم: يقاؿ فكيف وقع، ما كل لنا يحفظ لم التاريخ ألف نص على فيو نقف لم ولو
 الصحابة من دمشق المسلموف دخلو أمية بني مسجد وكذا» :السابق قولهم على عطفاً  قولهم جهالتهم ومن

 ما كل أف ليتوىموف إنهم! غريب عجيب ىؤالء منطق إف .«ذلك أحد ينكر لمن المسجد ضمن والقبر وغيرىم
 بهذا يقوؿ فهل الملك، عبد بن الوليد األوؿ منشئو عهد في موجوداً  كاف أمية بني مسجد في اآلف يشاىدونو

 ظاىراً  قبراً  ير لم والتابعين الصحابة من أحدا وأف قولهم ببطبلف نقطع ونحن! ىؤالء غير ذلك يقوؿ ال كبل عاقل؟
 العمليات أثناء في أنهم واقد بن أرقم بن زيد عن الروايات بعض فيو جاء ما غاية بل غيره، أو أمية بني مسجد في

: عليو مكتوب السبلـ عليهما زكريا بن يحيى رأس السفط وفي( كالقفة وعاء) سفط فيو صندوؽ فيها مغارة وجدوا
 األعمدة من مغيرا فوقو الذي العمود اجعلوا: وقاؿ المكاف إلى فرد الوليد بو فأمر السبلـ عليو يحيى رأس ىذا

 عساكر ابن طريقو ومن( ٖٖ) «الشاـ فضائل» في الربعي الحسن أبو رواه. الرأس بسفط مسبك عمود عليو فجعل
 زرعة وأبو حاتم أبو كذبو الغساني ىشاـ بن إبراىيم فيو جدًا، ضعيف وإسناده( ٓٔ/ ٜ ؽ ٕ ج) «تاريخو» في

 أخرجو لما الثاني القرف أواخر حتى قبر صورة المسجد في يكن لم أنو نقطع فإننا ىذا ومع.«متروؾ» الذىبي وقاؿ
 إلى بيده وأشار ثم أنو بلغني: قاؿ زكريا؟ بن يحيى رأس بلغك أين سئل أنو مسلم بن الوليد عن عساكر وبن الربعي
 توفي وقد مسلم بن الوليد عهد في قبر ىناؾ يكن لم أنو على يدؿ فهذا الشرقي، الركن من الرابع المسفط العمود

 .ومائة وتسعين أربع سنة
 كثيرًا، اختبلفا المؤرخوف اختلف ولذلك إثباتو، أف يمكن فبل السبلـ عليو يحيى رأس ىو الرأس ذلك كوف وأما

 في شيخنا حققو كما دمشق مسجد في ليس حلب مسجد في مدفوف السبلـ عليو يحيى رأس أف على وجمهورىم
 - ٔٗ ص ٔ ج) بدمشق العربي العلمي المجمع مجلة في نشره لو بحث في الطباخ راغب محمد العبلمة اإلجازة
 ىذا ثبوت الشرعية الوجهة من يهمنا ال ونحن .شاء من فليراجعو «زكريا ورأس يحيى رأس» عنواف تحت( ٕٛٗٔ
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 - الرسوؿ مدينة «المدينة أخبار كتاب» في النميري شبة بن عمر زيد أبو ذكر وقد
 لما العزيز عبد بن عمر أف عنو حدثوا عمن أشياخو عن - وسلم وآلو عليو اهلل صلى
 بالحجارة وبناه المسجد ىدـ وتسعين إحدى سنة في المدينة على للوليد نائباً  كاف

 وآلو عليو اهلل صلى - النبي أزواج حجرات وىدـ الذىب، وماء بالساج المنقوشة
 .«فيو القبر وأدخل المسجد في فأدخلها - وسلم
 يكن لم حين النبوي المسجد إلى أدخل إنما الشريف القبر أف أوردناه مما لنا يتبين

 حين إليو رموا الذي غرضهم خبلؼ على كاف ذلك وإف الصحابة من أحد المدينة في
 عرؼ أف بعد لمسلم يجوز فبل ،- وسلم وآلو عليو اهلل صلى - حجرتو في دفنوه
 وما الصحيحة لؤلحاديث مخالف ألنو الصحابة، بعد وقع بما يحتج أف الحقيقة ىذه
 وعثماف عمر لصنيع أيضا مخالف وىو بيانو، سبق كما منها واألئمة الصحابة فهم
 .فيو القبر يدخبل ولم المسجد، وسعا حين

 إلى مضطرا كاف ولئن عنو، اهلل عفا الملك عبد بن الوليد فعلو ما بخطأ نقطع ولهذا
 يتعرض أف دوف األخرى الجهات من يوسعو أف باستطاعتو كاف فإنو المسجد، توسيع

 ىو قاـ حين الخطأ من النوع ىذا إلى الخطاب بن عمر أشار وقد الشريفة للحجرة
 إنو» قاؿ بل للحجرة يتعرض ولم األخرى الجهات من المسجد بتوسيع عنو اهلل رضي

                                                                                                                                                  

 من كل في وجوده عدـ تيقنَّا لو بل ذاؾ، أو المسجد ىذا في الكريم الرأس أكاف عندنا وسواء ذاؾ، أو
 ال الظاىر عل تبنى إنما المطهرة الشريعة أحكاـ ألف المخالفة، في كاؼ فيهما القبر صورة فوجود المسجدين

 في القبر كاف إذا المخالفة تكوف ما وأشد العلماء، بعض كبلـ من لهذا يشهد ما وسيأتي معروؼ، ىو كما الباطن
 رفع في يجدي ال أنو واعلم !علمائها من لذلك منكر وال حلب مسجد في الحاؿ ىو كما المسجد، قبلة

 العامة من ومقصود ظاىر حاؿ كل على ألنو الرسالة مؤلفو زعم كما مقصورة ضمن المسجد في القبر أف المخالفة
 فظهور وتعالى تبارؾ اهلل دوف من بو واالستغاثة إليو التوجو من تعالى؛ اهلل إال بو يقصد ال بما الخاصة من وأشباىهم

 يحيى قبر أف إليهم أشرنا من قوؿ أف الكبلـ وخبلصة .اهلل رحمو النووي عن سيأتي كما المحذور سبب ىو القبر
 إال ىو إف منهم أحد ذلك ينكر لم وغيرىم الصحابة دمشق دخل منذ األموي المسجد ضمن كاف السبلـ عليو

 !.اختبلؽ محض
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 ىدمها جراء من يترقب الذي المحذور إلى عنو اهلل رضي فأشار ٔ«إليها سبيل ال
 .المسجد إلى وضمها

 فإف الراشدين، الخلفاء وسنة المتقدمة لؤلحاديث الصريحة المخالفة ىذه ومع
 ما شيئاً  لؤلمر احتاطوا الشريف المسجد في النبوي القبر أدخلوا لما المخالفين

 (:ٗٔ/ ٘) «مسلم شرح» في النووي قاؿ أمكنهم ما المخالفة تقليل فحاولوا
 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ مسجد في الزيادة إلى والتابعوف ٕالصحابة احتاجت ولما»

 أمهات بيوت دخلت أف إلى الزيادة وامتدت المسلموف، كثر حين وسلم وآلو
 وآلو عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ مدفن عنها اهلل رضي عائشة حجرة ومنها فيو، المؤمنين

 مستديرة مرتفعة حيطانا القبر على بنوا عنهما اهلل رضي وعمر بكر أبي وصاحبيو وسلم
 بنوا ثم المحذور، إلى ويؤدي العواـ، إليو فيصلي، ٖالمسجد في يظهر لئبل حولو

                                                           

 في السيوطي وقاؿ ،(ٕ/ٛٚٗ/ ٛ) عساكر البن «دمشق تاريخ» و( ٕٔ/ ٗ) «سعد ابن طبقات» انظر ٔ
 «الوفاء وفاء» و عمر يدرؾ لم النضر أبا سالما أف إال صحيح وسنده(: ٕ/ٕٕٚ/ ٖ) «الكبير الجامع»

 رحمو العصومي سلطاف محمد للعبلمة «البرية خير قبر عند المعصومية المشاىدات» و( ٖٖٗ/ ٔ) للسمهودي
 لو ليست أنها الدكاترة أحد ادعى التي «الياباف ببلد إلى السلطاف ىداية» رسالة مؤلف وىو( ٖٗ ص) تعالى اهلل

 .ىػ ٖٛٙٔ سنة األولى حجتي في مكة في زرتو حين مطبوعة ىدية منو تناولتها أنني مع! إخواننا لبعض وإنما

 .فتنبو. . .( - وسلم عليو اهلل صلى -) تقدـ كما يثبت ال الصحابة إلى ىذا عزو ٕ

 المحذور، يزيل ال واألبواب والحديد النوافذ وراء من ولو المسجد في القبر ظهور أف على واضح دليل ىذا في ٖ
 أف على أحمد نص ولهذا وحلب، دمشق في أمية بني مسجد في السبلـ عليو يحيى قبر في الواقع ىو كما

 كما آخر حائل المقبرة وبين المسجد حائط بين يكوف حتى القبر، إلى قبلتو الذي المسجد في تجوز ال الصبلة
 :بعضهم قوؿ أف تعلم ذلك ومن حائل؟ جدار ودوف الداخل من المسجد قبلة في القبر كاف إذا فكيف سيأتي

 إنها يقاؿ ال أمية بني ومسجد - وسلم عليو اهلل صلى - النبي كمسجد قبر بو الذي المسجد في الصبلة إف»
 «فيو الصبلة من المانع فما المسجد عن بنفسو مستقل مقصورة ضمن فالقبر الجبانة في صبلة
 وراء من القبر ظهور وىو قائما يزاؿ ال األموي للمسجد بالنسبة المانع ألف وفقو علم عن يصدر لم قوؿ فهذا

 ال مما ذلك وغير اهلل، دوف من بو واالستغاثة وبو عنده والدعاء للقبر الناس قصد ذلك على والدليل المقصورة
 تقع التي األمور ىذه لمثل ومنعاً  للذريعة سداً  القبور على المساجد بناء عن نهى إنما الحكيم والشارع اهلل، يرضاه

 !القبر؟ عند وغيرىا المنكرات ىذه وقوع مع حينئذ المقصورة ىذه قيمة فما بيانو، سيأتي كما القبر ىذا عند
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 من أحد يتمكن ال حتى التقيا، حتى وحرفوىما الشماليين القبر ركني من جدارين
 .«القبر استقباؿ

/ ٘ٙ) الكواكب في كما القرطبي عن نحوه الفتح في رجب ابن الحافظ ونقل
 إلى أدخلت لما الحجرة أف (:ٕ/ ٜ ؽ) الباىر الجواب في تيمية ابن وذكر( ٔ/ٜٔ

 أف وسلم وآلو عليو اهلل صلى لو صيانة آخر حائط عليها وبني بابها، سد المسجد
 .«وثناً  وقبره عيداً  بيتو يتخذ
 -أزيل قد يكن لم إف -قروف منذ عليو بني قد البناء ىذا أف لو يؤسف ومما: قلت
 والزخارؼ النحاسية بالنوافذ الشريف القبر وأحيط العالية الخضراء القبة تلك

 بل. وسلم وآلو عليو اهلل صلى نفسو القبر صاحب يرضاه ال مما ذلك وغير والسجف

                                                                                                                                                  

 الناس يحمل الذي المنكر من آخر نوع ىي إنما المزخرؼ، الشكل ىذا على المقصورة بهذه القبر إحاطة إف بل
 مشاىد ىو مما شرعاً، يجوز ال بما القبر صاحب وتعظيم ،- وسلم عليو اهلل صلى - ورسولو اهلل معصية على

 .بعضو إلى اإلشارة وسبقت معروؼ،
 إليهم المشار أولئك ولعل قصد، وبدوف قصداً  الصبلة عند القبر يستقبلوف الناس أف المانع إثبات في يكفي أال ثم

 وشبكتو القبر نوافذ وىو أال والقبر المصلين بين فاصل لوجود االستقباؿ ىذا من أيضا مانع ال: يقولوف وأمثالهم
 ولم مستدير مرتفع بجدار الشريف النبوي القبر أحاطوا لما المنع في كافيا المانع ىذا كاف لو فنقوؿ النحاسية

 ابن عن صح وقد! المستدير الجدار وراء كاف ولو. القبر استقباؿ من بهما يمنعوف جدارين بنو بل بذلك، يكتفوا
 عن ينهى كاف نعم: قاؿ قبر؟ إلى مسجد في أو القبور؟ وسط في تصلي أف أتكره: لعطاء قلت: قاؿ أنو جريج
 يعتبر لم( رباح أبي بن عطاء) الجليل التابعي ىذا كاف فإذا(.ٗٓٗ/ ٔ) «مصنفو» في الرزاؽ عبد أخرجو ذلك
 في والقبر والشبكة النوافذ فاصبلً  يعتبر فهل. المسجد خارج وىو القبر وبين المصلى بين فاصبلً  المسجد جدار

 لعل بو؟ لهم علم ال بما القوؿ على وىجومهم وخطئهم، بجهلهم الكاتبين أولئك يقنع ما ىذا في فهل !المسجد؟
 .وعسى

 في فيو القوؿ تفصيل وسيأتي علينا افتروه لما خبلفا فيو الصبلة في كراىة فبل الكريم، النبوي المسجد وأما
 الكاتبين أولئك أف على الكراـ القراء أنبو أف يفوتني أف أريد ال أني على .تعالى اهلل شاء إف «السابع الفصل»

 مكروىة صبلة أنها بمقصورة محاط غير قبر فيو الذي المسجد في الصبلة أف في السابقة بكلمتهم يعترفوف
 للناس يجهروا أف لهم فهل بزعمهم أمية بني مسجد في الصبلة عن الكراىة نفوا أجلها من التي العلة النتفاء

 ال كانوا وإف علناً  السابقة األحاديث معارضة من التهرب بو القوؿ إلى اضطرىم شيء ىو أـ ىذا؟ باعترافهم
 !.العقبلء؟ على تخفى ال لغاية بو العمل إلى الناس يدعوف
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 صلى  اهلل رسوؿ على بالسبلـ وتشرفت الكريم النبوي المسجد زرت حين رأيت قد
 محراباً  الشمالي القبر حائط أسفل في رأيت ىػ ٖٛٙٔ سنة وسلم وآلو عليو اهلل

 خاص المكاف ىذا أف إلى إشارة قليبل، المسجد أرض عن مرتفعة سدة ووراءه صغيراً 
 عهد في حتى قائمة الوثنية الظاىرة ىذه ضلت كيف حينئذ فعجبت القبر وراء للصبلة

 !التوحيد دولة
 لشدة فيو، للصبلة المكاف ذلك يأتي أحداً  أر لم بأنني االعتراؼ مع ىذا أقوؿ

 عند الشرع يخالف بما يأتوا أف من الناس منع على الموكلين الحرس قبل من المراقبة
 يشفي وال يكفي ال ىذا ولكن السعودية، الدولة عليو تشكر مما فهذا الشريف القبر
 من ٕٛٓ) «وبدعها الجنائز أحكاـ» كتابي في سنوات ثبلث منذ قلت كنت وقد

 بينو بالفصل وذلك السابق، عهده إلى النبوي بالمسجد الرجوع فالواجب» (:أصلي
 إلى الداخل أف بحيث الجنوب إلى الشماؿ من يمتد بحائٍط، النبوي القبر وبين

 - وسلم وآلو عليو اهلل صلى - مؤسسو ترضى ال محالفة أي فيو يرى ال المسجد
 حامية تكوف أف تريد كانت إذا السعودية الدولة على الواجب من ىذا أف اعتقد

 ىذا اقتراحنا تتبنى فلعلها مجددا المسجد بتوسيع أمرت أنها سمعنا وقد حقا التوحيد
 سعة سيصيبو الذي النقص بذلك وتسد وغيرىا الغربية الجهة من الزيادة وتجعل

 .«منها؟ بذلك أولى ومن يدىا على ذلك اهلل يحقق أف أرجو االقتراح نفذ إذا المسجد
 الصحابة عهد في عليو كاف ما إلى إرجاعو دوف تقريبا سنتين منذ وسع المسجد ولكن
 ا.ىػ المستعاف واهلل

 الجهلة بعض احتجاج أما (:ٖٙٓ/ٓٔوقاؿ العبلمة ابن باز في مجموع فتاواه )
 ذلك؛ في حجة فبل مسجده في صاحبيو وقبر وسلم، عليو اهلل صلى النبي قبر بوجود

 صاحباه معو ودفن المسجد، في وليس بيتو في دفن وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ ألف
 مرواف بن الملك عبد بن الوليد وسع لما ولكن عنهما، اهلل رضي وعمر بكر أبو

 الواجب وكاف ىذا، في وغلط ، التوسعة بسبب المسجد؛ في البيت أدخل المسجد
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 عليو أنكر وقد بذلك، وأشباىهم الجهلة يحتج ال حتى المسجد؛ في يدخلو ال أف
 جنس من ىذا أف ظاف يظن وال ىذا، في بو يقتدى أف يجوز فبل ذلك، العلم أىل

 المسجد؛ في أدخل مستقل بيت ىذا ألف مساجد؛ اتخاذىا أو القبور على البناء
 ال المسجد عن مفصولة المسجد أماـ التي المقبرة جنس من وىذا للتوسعة، للحاجة
 . وقضباف بجدار مفصوؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي قبر وىكذا تضره،
 ولي واهلل.  المسألة ىذه في يغلطوا ال حتى ىذا؛ إلخوانو يبين أف للمسلم وينبغي
 ا.ىػ التوفيق

كما في مجمموع فتاواه   التوحيد كتاب شرح المفيد القوؿ في العثيمين لعبلمةا قاؿو 
 بالنسبة مشكلة في واقعوف اآلف نحن: قائل قاؿ إذا :وجوابو اعتراض (:ٖٜٖ/ٜ)

 الجواب؟ ىو فما المسجد، وسط في فإنو اآلف، وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ لقبر
 :وجوه من ذلك على الجواب: قلنا

 صلى النبي حياة في المسجد بني بل القبر، على يبن لم المسجد أف: األوؿ الوجو
 .وسلم عليو اهلل

 ىذا إف: يقاؿ حتى المسجد في يدفن لم وسلم عليو اهلل صلى النبي أف: الثاني الوجو
 .بيتو في دفن بل المسجد، في الصالحين دفن من

 مع عائشة بيت ومنها وسلم، عليو اهلل صلى الرسوؿ بيوت إدخاؿ أف: الثالث الوجو
 إال منهم يبق ولم أكثرىم انقرض أف بعد بل الصحابة، من باتفاؽ ليس المسجد
 أف مع عليو، أجمعوا أو الصحابة أجازة مما فليس تقريبا، ىػٜٗ عاـ وذلك القليل،
 يرض فلم التابعين، من المسيب بن سعيد أيضا خالف وممن ذلك، في خالف بعضهم

 .العمل بهذا
 مستقلة حجرة في ألنو إدخالو، بعد حتى المسجد، في ليس القبر أف: الرابع الوجو

 ومحوطا محفوظا المكاف ىذا جعل ولهذا عليو، مبنيا المسجد فليس المسجد، عن
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 في والركن مثلث، أي القبلة، عن منحرفة زاوية في الجدار وجعل جدراف، بثبلثة
 .منحرؼ ألنو صلى إذا اإلنساف يستقبلو ال بحيث الشمالية، الزاوية

 المسجد شملو الذي وسلم عليو اهلل صلى النبي قبر أماوقاؿ العبلمة العثيمين أيضا: 
 على يبن فلم موتو قبل بني وسلم عليو اهلل صلى النبي مسجد أف المعلـو فمن النبوي
 في دفن وإنما ، فيو يدفن لم وسلم عليو اهلل صلى النبي أف أيضا المعلـو ومن ، القبر
 على أميره إلى كتب الملك عبد بن الوليد عهد وفي ، المسجد عن المنفصل بيتو

 النبوي المسجد يهدـ أف الهجرة من ٛٛ سنة في العزيز عبد بن عمر وىو المدينة
 الناس وجوه عمر فجمع ، وسلم عليو اهلل صلى النبي زوجات حجر إليو ويضيف
 تركها:  وقالوا ، ذلك عليهم فشق الوليد المؤمنين أمير كتاب عليهم وقرأ والفقهاء

 ، عائشة حجرة إدخاؿ أنكر المسيب بن سعيد أف ويحكى ، للعبرة أدعى حالها على
 إليو الوليد فأرسل الوليد إلى بذلك عمر فكتب مسجدا القبر يتخذ أف خشي كأنو
 عليو اهلل صلى النبي قبر أف ترى فأنت ، ذلك من بد لعمر يكن فلم بالتنفيذ يأمره
 على لمحتج فيو حجة فبل ، المسجد عليو يبن ولم ، المسجد في يوضع لم وسلم
 وسلم عليو اهلل صلى النبي عن ثبت وقد ، القبور على بنائها أو المساجد في الدفن

 ذلك قاؿ ،"  مساجد أنبيائهم قبور اتخذوا والنصارى اليهود على اهلل لعنة: "  قاؿ أنو
 رضي سلمة أـ لو ذكرت ولما ، ىؤالء صنع مما ألمتو تحذيرا الموت سياؽ في وىو
 مات إذا أولئك: "  قاؿ الصور من فيها وما الحبشة أرض في رأتها كنيسة عنها اهلل

 الخلق شرار أولئك ، مسجدا قبره على بنوا الصالح العبد أو ، الصالح الرجل فيهم
 إف: "  قاؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي أف عنو اهلل رضي مسعود ابن وعن ،"  اهلل عند
"  مساجد القبور من يتخذوف والذين ، أحياء وىم الساعة تدركهم من الناس شرار من

 والنصارى اليهود مسلك يسلك أف يرضى ال والمؤمن، جي بسند أحمد اإلماـ أخرجو
 رقم السؤاؿ/ٕٔ" )عثيمينال عبلمةال فتاوى مجموع. " الخلق شرار من يكوف أف وال ،

ٕٜٕ. ) 
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 الحكم أف اعلم ثم: (ٛٚٔص)(: قاؿ العبلمة األلباني  في تحذير الساجدفرع) 
 فبل ،ٔاألدلة لعمـو وحديثها قديمها وصغيرىا كبيرىا المساجد كل يشمل السابق
 ال خاصة فضيلة لو ألف الشريف النبوي المسجد إال قبر فيو مسجد ذلك من يستثنى
)  :وسلم وآلو عليو اهلل صلى لقولو وذلك ،ٕالقبور على المساجد من شيءٍ  في توجد

                                                           

 رسوؿُ  نهى»: بلفظ المتقدـ جابر حديث ذكر أف بعد «القبور رفع تحريم في الصدور شرح» في الشوكاني قاؿ ٔ
 ىذا وفي :المنيرية المجموعة من( ٓٚ ص) «عليو يبنى وأف القبر يجصص أف - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل

 الناس من كثير يفعلو كما القبر حفرة جوانب على بنى من على يصدؽ وىو القبور، على البناء عن بالنهي التصريح
 المراد أف على دؿ مما فذلك مسجدًا، القبر نفس يجعل أف يمكن ال ألنو فوقو، فما ذراعاً  الموتى قبور رفع من

 والمساجد القباب في كما كذلك، القبر جوانب من قريباً  بنى من على ويصدؽ. بو يتصل مما يقربو ما بعض
 ذلك يخفى ال كما القبر على بناء ىذا فإف منها، جانب في أو وسطها في القبر يكوف وجو على الكبيرة والمشاىد

 المكاف في فبلف بنى يُقاؿ وكما سورًا، كذا قرية أو كذا مدينة على السلطاف بنى: يقاؿ كما فهم أدنى لو من على
 تلك تكوف أف بين فرؽ وال المكاف أو القرية أو المدنية جوانب إال يباشر لم البناء سمك أف مع مسجداً، الفبلني

 الضيق، والمكاف الصغيرة والقرية الصغيرة المدينة في كما الوسط من قريبة عليها البناء وضع وقع التي الجوانب
 ىذا من يمنع ما العرب لغة في أف زعم ومن الواسع، والمكاف الكبيرة والقرية المدينة في كما الوسط من بعيدة أو

 .«كبلمها في استعمل بما يدري وال لسانها، يفهم وال العرب، لغة يعرؼ ال فهو اإلطبلؽ

 عابدين ابن العبلمة نقلو ما المضلة، واألوىاـ الواىية، األخبار من رأينا ما أعجب من إف: أقوؿ المناسبة وبهذه ٕ
 بثبلثين دمشق مسجد في الصبلة أف» الثوري سفياف إلى بالسند «الدوؿ أخبار» كتاب عن( ٔٗ/ ٔ) الحاشية في

 فقد الثوري، سفياف عن وال بل - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ عن لو أصل ال باطل ىو: قلت «صبلة ألف
/ ٕ) «دمشق تاريخ» في عساكر وابن( ٖٚ - ٖ٘ ص) «ودمشق الشاـ فضائل» في الربعي الحسن أبو أخرجو

 بمكة كنا» :قاال الشعباني أمية وأبو الشعباني زياد أبو أنبأ المؤذف حبيب أنبأ مالك بن أنس بن أحمد عن( ٕٔ
 البلد؟ ىذا في الصبلة في تقوؿ ما اهلل عبد أبا يا: رجل فقاؿ الثوري سفياف ىو وإذا الكعبة، ظل في رجل فإذا
 قاؿ صبلة ألف بخمسين: قاؿ ؟- وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ مسجد ففي: قاؿ صبلة ألف بمائة: قاؿ
 إسناد وىذا: قلت «ألف بثبلثين: قاؿ دمشق؟ مسجد ففي قاؿ صبلة ألف بأربعين قاؿ المقدس؟ بيت ففي

 يحمد فهو الشعباني أمية أبو وقرينو الشامي زياد أبو سلمة بن خيار أنو الظاىر الشبعاني زياد أبو مجهوؿ ضعيف
 المؤذف حبيب عنهما الراوي لكن «التقريب» في كما مقبوالف وىما الميم وكسر المهملة وسكوف التحتانية بضم

 «األحد سوؽ مسجد في يؤذف كاف» فيو قولو على ترجمتو في يزد ولم «تاريخو» في عساكر ابن أورده مجهوؿ
 .ترجمة لو أجد لم أنس بن أحمد عنو والراوي

 عليو اهلل صلى - مسجده في الصبلة أف اآلتي ىريرة أبي حديث رواة أحد أنو سفياف عن األثر ىذا يبطل ومما
 أف أيضاً  يبطلو ومما - وسلم عليو اهلل صلى - عنو عنده صح ما بخبلؼ يقوؿ أف فيبعد صبلة، بألف - وسلم
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 فإنو] الحراـ المسجد إال سواه فيما صبلة ألف من خير ىذا مسجدي في صبلة
 روضة ومنبري ٕبيتي بين ما) : أيضا  وسلم وآلو عليو اهلل صلى ولقولو ،ٔ( [أفضل

 .ٖ( الجنة رياض من
 غيره مع تسويتو ذلك معنى كاف فيو الصبلة بكراىة قيل فلو الفضائل، من ذلك ولغير

 المعنى وىذا ظاىر ىو كما يجوز ال وىذا عنو، الفضائل ىذه ورفع المساجد، من
 صبلة إباحة سبب بياف في( ٕٛٔ - ٕٚٔ ص) السابق تيمية ابن كبلـ من استفدناه

 األوقات ىذه في أبيحت الصبلة أف فكما عنها، المنهي األوقات في األسباب ذوات
 فكذلك وقتها، لفوات فضلها استدراؾ يمكن ال بحيث لها تضييعاً  منها المنع في ألف

                                                                                                                                                  

 ماجة ابن رواه صبلة بألف أنها المقدس بيت في الصبلة فضل في - وسلم عليو اهلل صلى - عنو صح ما أكثر
 غير أنو لي بدا ثم !صبلة ألف بأربعين أنها: يقوؿ األثر وىذا جيد بسند( ٖٙٗ/ ٙ) وأحمد( ٖٓٗ ٜٕٗ/ ٔ)

 باب) «داود أبي ضعيف» في بينتها وقد تصحيحو في سلف لي كاف وإف صحتو في تقدح علة فيو السند جيد
 (.المساجد في السرج

 أثر يبطل وبف البيهقي رواه النبوي المسجد في الصبلة من الربع على المقدس بيت في الصبلة أف صح قد نعم
 .يخفى ال كما أولى باب من الثوري

 عنده ولو عمر ابن حديث من لو والزيادة وأحمد ومسلم ىريرة أبي حديث من وغيرىما ومسلم البخاري أخرجو ٔ
 السنة فقو في المستطاب الثمر» في طرقو ذكرت وقد الصحابة من جماعة عن متعددة وشواىد كثيرة طرؽ

 .«والكتاب

 جـز كما الرواة بعض من خطأ فهو «قبري» األلسنة على المشهور اللفظ وأما «بيتي» الصحيح اللفظ ىو ىذا ٕ
 ال الروايات بعض في ووروده الصحاح، من شيءٍ  في يخرج لم ولذلك وغيرىم والعسقبلني تيمية وابن القرطبي بو

 ذكر أف بعد( ٗٚ ص) «الجليلة القاعدة» في تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ بالمعنى رواية ألنو صحيحاً  يصيره
 - وسلم عليو اهلل صلى - وىو «قبري» فقاؿ بالمعنى رواه بعضهم ولكن الصحيح، الثابت ىو ىذا»: الحديث

 حينما الصحابة، من أحد بهذا يحتج لم ولهذا ،- وسلم عليو اهلل صلى - قبر قد يكن لم القوؿ ىذا قاؿ حين
 الموضع في عائشة حجرة في دفن ولكن النزاع محل في نصا لكاف عندىم ىذا كاف ولو دفنو موضع في تنازعوا
 .«عليو وسبلمو اهلل صلوات وأمي ىو بأبي. فيو مات الذي

 عندىما لو أصل وال «قبري» بلفظ للشيخين الحديث عزا «المجموع» في النووي أف العلماء أوىاـ ومن(: تنبيو)
 .التنبيو فاقتضى

 وقد السيوطي، قاؿ كما متواتر حديث وىو المازني زيد بن اهلل عبد حديث من وغيرىما ومسلم البخاري رواه ٖ
 .- وسلم عليو اهلل صلى - عنو طرؽ سبعة السابق المصدر في لو ذكرت
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 تيمية ابن وجدت ثم.- وسلم وآلو عليو اهلل صلى - مسجده في الصبلة في يقاؿ
 (:ٕ - ٔ/ ٕٕ ص) المقابر زوار في الباىر الجواب كتابو في فقاؿ بهذا صرح

 صلى - مسجده بخبلؼ مطلقاً  عنها منهي القبور على المبنية المساجد في والصبلة
 وكانت التقوى على أسس فإنو صبلة، بألف فيو الصبلة فإف - وسلم وآلو عليو اهلل

 دخوؿ قبل الراشدين خلفائو وحياة ،- وسلم وآلو عليو اهلل صلى - حياتو في حرمتو
 (:ٕ/ٜٙٔ/ ٚٙ) قاؿ ثم.«الصحابة عصر انقراض بعد أدخلت وإنما فيو، الحجرة

 - النبي بأف المسجد فضيلة وكاف فاضبل فيو الحجرة دخوؿ قبل المسجد وكاف»
 يـو إلى والمؤمنوف ىو هلل يصلي وللمؤمنين لنفسو، بناه - وسلم وآلو عليو اهلل صلى

 ألف من خير ىذا مسجدي في صبلة»: قاؿ وقد فكيف لو، بنيانو ففضل القيامة،
: مساجد ثبلثة إلى إال الرحاؿ تشد ال»: وقاؿ. «الحراـ المسجد إال سواه فيما صبلة

 .«ىذا ومسجدي األقصى والمسجد الحراـ المسجد
 بدخوؿ صار أنو يظن أف يجوز فبل الحجرة، فيو يدخل أف قبل لو ثابتة الفضيلة وىذه

 قصدوا وإنما فيو، الحجرة دخوؿ يقصدوا لم وىم كاف، مما أفضل فيو الحجرة
 الحجرة فدخلت - وسلم وآلو عليو اهلل صلى - النبي أزواج حجر بإدخاؿ توسيعو

 .«السلف من ذلك كره من كراىة مع ضرورة فيو
 - النبي كاف إذ فضيلة لو تكن لم القبر قبل أنو اعتقد ومن» (:ٕ - ٔ/ ٘٘) قاؿ ثم

 لو حدثت وإنما واألنصار، والمهاجروف فيو يصلي - وسلم وآلو عليو اهلل صلى
 يقولو ال فهذا مسجده في الحجرة أدخل لما الملك عبد بن الوليد خبلفة في الفضيلة

 وكاف للقتل، مستحق عنو جاء لما مكذب فهو كافر، أو الجهل، في مفرط جاىل إال
 غير شريعة لهم تحدث لم حياتو، في يدعوف كانوا كما مسجده في يدعوف الصحابة
 غيره قبر أو عيداً، قبره يتخذوا أف نهاىم بل..  حياتو في إياىا علمهم التي الشريعة
 وسلم آلو وعلى عليو اهلل فصلى الشرؾ، ذريعة ليسد وجل عز هلل فيو يصلوف مسجداً 
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 ونصح األمانة وأدى الرسالة بلغ فقد أمتو، عن نبيا جزى ما أفضل وجزاه تسليمًا،
 .«ربو من اليقين أتاه حتى اهلل وعبد جهاده، حق اهلل في وجاىد األمة

 نبيا. سبعين قبر فيو الخيف مسجد: ىل مسألة
  النبي أف وىي الثالثة الشبهة وأما(: ٖٜقاؿ العبلمة األلباني في تحذير الساجد )ص

 قبر فيو أف الحديث في ورد وقد الخيف مسجد في صلى وسلم وآلو عليو اهلل صلى
 .!نبياِّ  سبعين

 ولكننا المسجد ىذا في وسلم وآلو عليو اهلل صلى صبلتو في نشك ال إننا :فالجواب
 :وجهين من فيو حجة ال نبيا سبعوف فيو دفن أنو من الشبهة في ذكر ما إف: نقوؿ
 بتدوين عني ممن أحد يروه لم ألنو إليو، المشار الحديث صحة نسلم ال أننا: األوؿ

 وال المتقدمين األئمة من بتصحيحو يوثق ممن أحد صححو وال الصحيح الحديث
 مما وذلك الغرائب يروي من إسناده في فإف تصحيحو، على يساعد الحديثي النقد
 .بو تفرد ما لصحة يطمئن ال القلب يجعل

 بن عيسى نا أحمد بن عبداف حدثنا(: ٕ/ٕٗٓ/ ٖ) الكبير معجمو في الطبراني قاؿ
 عمر ابن عن مجاىد عن منصور عن طمهاف بن إبراىيم نا الدالؿ ىماـ أبو نا شاذاف
/ ٖ) «المجمع» الهيثمي وأورده .«نبياً  سبعين قبر الخيف مسجد في»: بلفظ مرفوعا
 .«ثقات ورجالو البزار رواه»: وقاؿ ،«نبيا سبعوف قبر...  » :بلفظ( ٜٕٛ
 .رأيت كما أيضا الطبراني أخرجو فقد التخريج في منو قصور وىذا
 ذكر كما األىوازي وىو أحمد بن عبداف غير أيضا ثقات الطبراني ورجاؿ: قلت

 بن عبداف غير وىو ترجمة لو أجد ولم( ٖٙٔ ص) الصغير المعجم في الطبراني
 ثقة وىو وغيره (ٖٙٔص) الصغير في أيضا الطبراني شيوخ من وىو المروزي محمد
 .وغيرىا( ٖٕٓ/ ٕ) الحفاظ وتذكرة( ٖ٘ٔ/ ٔٔ) بغداد تاريخ في ترجمة لو حافظ
 ابن فيو قاؿ شاذاف، بن عيسى مثل الغرائب يروي من اإلسناد ىذا رجاؿ في لكن
: الموصلي عمار ابن فيو قاؿ طهماف، بن وإبراىيم .«يغرب»: الثقات في حباف
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 ابن على مردوداً  كاف وإف إطبلقو على وىذا .«الحديث مضطرب الحديث ضعيف»
 ثقات في حباف ابن قوؿ ويؤيده شيئاً، طهماف ابن حديث في أف على يدؿ فهو عمار
 وقد الضعفاء في ومدخل الثقات، في مدخل لو مشتبو أمره» (:ٓٔ/ ٕ) التابعين أتباع
 تمعضبل بأشياء الثقات عن تفرد وقد األثبات، أحاديث تشبو مستقيمة أحاديث روى

 وكذلك ذلك سبحانو اهلل قضى إف النقلة بين الفصل كتاب في اهلل شاء إف سنذكره
 .«الثقات في مدخل لو ممن أمره في توقفنا شيءٍ  كل

 وىو - منصور وشيخو «يغرب ثقة»: التقريب في حجر ابن الحافظ فيو قاؿ ولذلك
 (.ٕ/ ٕٗٗ) مشيختو في آخر حديثا طهماف ابن لو روى وقد ثقة، -المعتمر ابن

 الحديث يكوف أف أخشى وأنا .ٔشاذاف ابن غرائب من أو غرائبو من فالحديث
 المشهور ىو الثاني اللفظ ىذا ألف ،«صلى» بدؿ «قُبر»: فقاؿ أحدىما على تحرؼ

 عن ثقات رجالو بإسناد( ٔ٘٘ٔ/ ٖ) الكبير في الطبراني أخرج فقد الحديث في
                                                           

( اإلسبلمي المكتب مصورة ٖٕٔ ص) «زوائده» في للحديث البزار إسناد على وقفت فقد توبع قد رأيتو ثم ٔ
 إبراىيم بو تفرد» البزار وقاؿ بو طهماف بن إبراىيم ثنا محمد ثنا العروقي المستمر عن إبراىيم حدثنا: يقوؿ ىو فإذا
 صدوؽ -بالقاؼ-العروقي بها بأس ال متابعة وىذه .«إسنادا ىذا من بأحسن عمر ابن عن نعلمو وال منصور عن

 في فقاؿ إسناده ظاىر على الهيثمي وجرى طهماف، ابن على الحديث في فالعهدة.«التقريب» في كما يغرب
 ألف ذلك الغرابة من ذكرنا لما أدؽ «ثقات ورجالو» السابق قولو ولعل.«صحيح إسناد ىو: قلت»: «البزار زوائد»

 شرط وثقتهم الرواة عدالة ألف الصناعة، ىذه مارس من على يخفى ال كما الصحة تقتضي ال الكلمة ىذه مثل
 يعلم ألنو إال بالصحة، التصريح عن معرضاً  الكلمة ىذه إلى يلجأ ال العالم إف بل الكثيرة، الصحة شروط من واحد

 فلذلك فيو األخرى الشروط تحقق يعلم لم األقل على أو بصحتو، القوؿ من تمنع علة رجالو ثقة مع السند في أف
 نبهت ولذلك وغيرىم الشريف العلم ىذا في المبتدئوف عنها غفل طالما مهمة مسألة وىذه بصحتو، يصرح لم

 عندي صواباً  ليس بما محتجاً  كنت ولو ىذا .«سابق للسيد السنة فقو على المنة تماـ» كتابي مقدمة في عليها
 في بالضعف إليو بالرمز ضعفو السيوطي بأف للحديث المقلدين المعاصرين بعض تصحيح على الحتججت

 المناوي شرح عليها التي النسخة وفي بمصر، بوالؽ بمطبعة المطبوعة النسخة في ذلك وقع «الصغير الجامع»
 ذكرتها ألسباب( الصغير الجامع) برموز أثق ال ولكن وغيرىا( عاـ ٜٕٖٕ) الظاىرية المكتبة في خطية نسخة وفي
 الصغير الجامع وضعيف» و «وزياداتو الغير الجامع صحيح» كتابي مقدمتو في ثم آنفا المذكورة المقدمة في

 كل في مقلدوف ىم بل عندىم تحقيق ال ألنهم عليهم وارد فالتضعيف ذلك، من الرغم على ولكن ،«وزياداتو
 .أنصفوا إف عليهم حجة المذكور فالتضعيف وعليو الرموز بتلك يعتدوف أنهم الظن فغالب باعترافهم شيء
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 «...  نبيا سبعوف الخيف مسجد في صلى»: مرفوعا عباس ابن عن جبير، بن سعيد
 وعنو (زوائده - ٕ/ٜٔٔ/ ٔ) «األوسط» في الطبراني رواه وكذلك .الحديث
 من السادس من الثالث» في والمخلص( ٕ/ ٜٕٗ) المختارة في المقدسي

 (ٕ/ٕٕٕ/ ٕ) «الفوائد» في العدؿ شيباف بن محمد وأبو( ٔ/ ٓٚ) «المخلصيات
 في شك وال «حسن وإسناده األوسط في الطبراني رواه» (:ٙٔٔ/ ٕ) المنذري وقاؿ
 في األزرقي رواه عباس ابن عن أخرى طريقاً  لو وجدت فقد عندي، الحديث حسن

 في بينتو كما بو، لبلستشهاد يصلح وإسناده عليو موقوفا عنو( ٖ٘ ص) «مكة أخبار»
 طريق من( ٖٛ ص) األزرقي رواه ثم (.بعد ينجز ولم) «الوداع حجة» الكبير كتابي
 ىو فهذا. موقوفا بو عباس بن اهلل عبد عن أتهم ال من حدثني: قاؿ إسحاؽ بن محمد

 يطمئن ال ضعيف الحديث أف القوؿ وجملة .أعلم واهلل الحديث ىذا في المعروؼ
 :وىو اآلتي الوجو من عنو فالجواب صح فإف لصحتو القلب
 األزرقي عقد وقد الخيف، مسجد في ظاىرة القبور أف فيو ليس الحديث أف: الثاني

 أف يذكر فلم الخيف، مسجد وصف في فصوؿ عدة( ٓٔٗ - ٙٓٗ) مكة تاريخ في
 في ليس فإذا الظاىر، على أحكامها تبنى إنما الشريعة أف المعلـو ومن بارزة، قبوراً  فيو

 مندرسة القبور ألف البتة، فيو الصبلة في محظور فبل ظاىرة، قبور المذكور المسجد
 في أف أحد باؿ في يخطر لم ضعفو عرفت الذي الخبر ىذا لوال بل أحد يعرفها وال

 المساجد في عادة تقع التي المفسدة تلك فيو يقع ال ولذلك! قبراً  سبعين أرضو
  .والمشرفة الظاىرة القبور على المبنية
 عنو اهلل رضي بصير أبي قبر على مسجدا عنو اهلل رضي جندؿ أبي بناء: شبهة مسألة

 .عليو اهلل صلى النبي عهد في
 بناء أما(: ٘ٓٔص) مساجد القبور اتخاذ من الساجد تحذير في األلباني العبلمة قاؿ
 النبي عهد في عنو اهلل رضي بصير أبي قبر على مسجدا عنو اهلل رضي جندؿ أبي

 من األىواء ذوي بعض أف ولوال حكايتها تساوي ال فشبهة وسلم عليو اهلل صلى
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 أسود أف لنفسي سمحت لما المحكمة األحاديث تلك رد في عليها اتكأ المعاصرين
 :وجهين من عليها والكبلـ بطبلنها وبينا عنها الجواب سبيل في الصفحات

 يروه ولم بو الحجة تقـو إسناد لو ليس ألنو أصلو من المزعـو البناء ثبوت رد: األوؿ
 أبي ترجمة في البر عبد ابن أورده وإنما وغيرىم والمسانيد ولسنن الصحاح أصحاب

 ذكرىا عجيبة المغازي في قصة ولو :فقاؿ مرسبل( ٖٕٕٔ/  ٗ) االستيعاب من بصير
 ابن عن معمر عن الرزاؽ عبد ذكر. شهاب ابن عن معمر رواىا وقد وغيره إسحاؽ ابن

 فجاءه وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ رجع ثم)  :قاؿ الحديبية عاـ قصة في شهاب
 اهلل لرسوؿ فقاال رجلين طلبو في قريش فأرسلت مسلم وىو قريش من رجل بصير أبو

. مسلما جاءؾ من كل إلينا ترد أف لنا جعلت الذي العهد :وسلم عليو اهلل صلى
 فنزلوا الحليفة ذا بلغا حتى فخرجا الرجلين إلى وسلم عليو اهلل صلى النبي فدفعو

 يا جيد ىذا سيفك ألرى إني واهلل: الرجلين ألحد بصير أبو فقاؿ لهم تمر من يأكلوف
 أبو لو فقاؿ جربت ثم بو جربت لقد لجيد إنو واهلل أجل: وقاؿ اآلخر فاستلو فبلف
 فدخل المدينة أتى حتى االخر وفر برد حتى فضربو منو فأمكنو إليو أنظر أرني بصير

 فلما ذعرا ىذا رأى لقد: رآه حين وسلم عليو اهلل صلى النبي لو فقاؿ بعده المسجد
 أبو فجاء. لمقتوؿ وإني صاحبي واهلل قتل: قاؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي إلى انتهى
 منهم اهلل فأنجاني إليهم رددتني قد: ذمتك اهلل وفى واهلل قد اهلل رسوؿ يا فقاؿ بصير
 سمع فلما أحد معو كاف لو ربح مسعر موأ ويل وسلم عليو اهلل صلى النبي فقاؿ
 جندؿ أبو منهم وانفلت: قاؿ البحر سيف أتى حتى فخرج إليهم سيرده أنو علم ذلك

 أبي في الخبر ىذا عقبة بن موسى وذكر. . . بصير بأبي فلحق عمرو بن سهيل بن
 إلى وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ وكتب:. . . قاؿ سياقا وأكمل ألفاظا بأتم بصير

 اهلل رسوؿ كتاب فقدـ المسلمين من معهما ومن عليو ليقدما بصير وأبي جندؿ أبي
 صلى اهلل رسوؿ وكتاب فمات يموت بصير وأبو جندؿ أبي على وسلم عليو اهلل صلى

 مسجدا قبر على وبنى عليو وصلى مكانو جندؿ أبو فدفنو يقرؤه بيده وسلم عليو اهلل
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 انو اعتبار على مرسلة فهي الزىري على مدارىا القصة ىذه أف ترى فأنت: قلت( 
 كاف ما وكيف معضلة فهي وإال عنو اهلل رضي مالك بن أنس من سمع صغير تابعي
 قبره على وبنى: " قولو وىو منها الشاىد موضع أف على حجة بها تقـو فبل األمر

 رواية من وال الزىري مرسل من أنو للقصة البر عبد ابن سياؽ من يظهر ال"  مسجدا
 البر عبد ابن بو صرح كما عقبة بن موسى رواية من ىو بل عنو معمر عن الرزاؽ عبد
 على وبنى"  قولو أعني الزيادة فهذه الصحابة من أحدا يسمع لم عقبة وابن يجاوزه لم

 صحيحة في البخاري رواىا القصة ألف منكرة عندي ىي بل ٔمعضلة"  مسجدا قبره
 عبد طريق من موصولة( ٖٖٔ-ٕٖٛ/ ٗ) مسنده في وأحمد( ٖٔٚ-ٖٔ٘/٘)

 دوف بها ومرواف مخرمة بن المسور عن الزبير بن عروة أخبرني: قاؿ معمر عن الرزاؽ
 مختصر في كما مرسبل الزىري عن السيرة في إسحاؽ ابن أوردىا وكذلك الزيادة ىذه

 طريق من( ٕٖٙ-ٖٕٖ/ٗ) أحمد ووصلو( ٜٖٖ-ٖٖٔ/ ٖ) ىشاـ البن السيرة
 الزيادة ىذه فيها وليس وأتم معمر رواية مثل بو عروة عن الزىري عن إسحاؽ ابن

 إسحاؽ وابن معمر طريق من( ٕ٘ٛ-ٕٔٚ/ٖ) تاريخو في جرير ابن رواه وكذلك
 منكرة زيادة أنها على كلو ذلك فدؿ الزيادة ىذه دوف بو الزىري عن وغيرىما

 .الموفق واهلل. لها الثقات رواية عدـ إلعضالها
 بناء تحريم في الصريحة األحاديث بو ترد أف يجز لم صح لو ذلك أف: الثاني الوجو

 :ألمرين القبور على المساجد
 وأقره ذلك على اطلع وسلم عليو اهلل صلى النبي أف القصة في ليس أنو: أوال

                                                           

 األعلى في أوردناىا التي القصة( ٗٗ ص) ساؽ فإنو"  المقبور إحياء"  مؤلف ىنا فعلو بما القارئ أيها تغتر وال ٔ
 عبد رواية ووصل"  الخبر ىذا عقبة بن موسى وذكر"  كبلمو من حذؼ المؤلف أف غير البر عبد ابن طريق من

 بناء القصة أف سياقو في للناظر وبدا واحدة رواية كأنهما صارتا حتى عقبة بن موسى برواية الزىري عن الرزاؽ
 وقفت ثم إسناد بدوف عقبة بن موسى رواية من ىي وإنما الزىري عن الرزاؽ عبد رواية من ىي القبر على المسجد

 شهاب ابن عن عنو عن بإسنادين رواه( ٔ/  ٖٖٗ/  ٛ" ) عساكر ابن تاريخ"  في عقبة بن موسى رواية على
 البناء أف في نصا ليس ألنو مخالفة أقل صح لو اللفظ وىذا"  مسجدا قبره عند وجعل: " بلفظ ومعضبل مرسبل

 .فتأمل المسجد بنى الذي ىو جندؿ أبا أف أيضا فيو وليس بينهما ما وشتاف عنده بل القبر على كاف
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 يحمل أف فيجب وأقره بذلك علم وسلم عليو اهلل صلى النبي أف فرضنا لو أنو: ثانيا
 وسلم عليو اهلل صلى النبي أف في صريحة األحاديث ألف التحريم قبل أنو على ذلك
 النص أجل من المتأخر النص يترؾ أف يجوز فبل سبق كما حياتو آخر في ذلك حـر

 يحمينا أف تعالى اهلل نسأؿ يخفى ال بين وىذا التعارض عند صحتو فرض على المتقدـ
 .الهوى اتباع من

 ؟األموي الجامع في السبلـ عليو يحيى قبر ىل: مسألة
 األموي، الجامع في مدفوف السبلـ عليو يحيى أف على يدؿ صحيح مستند ىناؾ ليس

 .البعض يدعيو كما ، المسجد في وتركوه قبره رأوا الصحابة بأف القوؿ عن فضبل
 الصحابة من أحدا وأف قولهم، ببطبلف نقطع ونحن:  اهلل رحمو األلباني الشيخ قاؿ

 بعض فيو جاء ما غاية بل ، غيره أو أمية بني مسجد في ظاىرا قبرا ير لم والتابعين
 فيها مغارة وجدوا العمليات أثناء في أنهم:  واقد بن أرقم بن زيد عن الروايات
 السبلـ عليهما زكريا بن يحيى رأس السفط وفي( كامل وعاء) سفط فيو صندوؽ
:  وقاؿ المكاف إلى فرد الوليد بو فأمر السبلـ عليو يحيى رأي ىذا: عليو مكتوب
 الرأس بسفط مسبك عمود عليو فجعل ، األعمدة من مغيرا فوقو الذي العمود اجعلوا

 تاريخو في عساكر ابن طريقو ومن( ٖٖ) الشاـ فضائل في الربعي الحسن أبو رواه. 
 أبو كذبو الغساني ىشاـ بن إبراىيم فيو ، جدا ضعيف وإسناده( ٓٔ/  ٜ ؽ ٕ ج)

 " . متروؾ"  الذىبي وقاؿ زرعة وأبو حاتم
 ؛ الثاني القرف أواخر حتى ، قبر صورة المسجد في يكن لم أنو نقطع فإننا ىذا ومع
 يحى رأس بلغك أين:  سئل أنو مسلم بن الوليد عن ، عساكر وابن الربعي أخرجو لما
 الركن من الرابع المسفط العمود إلى بيده وأشار ؛ ثم أنو بلغني:  قاؿ ؟ زكريا بن

 توفي وقد ، مسلم بن الوليد عهد في قبر ىناؾ يكن لم أنو على يدؿ فهذا ، الشرقي
 . ومائة وتسعين أربع سنة
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 اختلف ولذلك ، إثباتو يمكن فبل السبلـ عليو يحى رأس ىو الرأس ذلك كوف وأما
 في مدفوف السبلـ عليو يحيى رأس أف على وجمهورىم ، كثيرا اختبلفا المؤرخوف

 محمد العبلمة اإلجازة في شيخنا حققو كما ، دمشق مسجد في ليس حلب مسجد
 ص ٔ ج) بدمشق العربي العلمي المجمع مجلة في نشره لو بحث في الطباخ راغب

 . شاء من فليراجعو"  زكريا ورأس يحيى رأس"  عنواف تحت( ٕٛٗٔ-ٔٗ
 الرأس أكاف عندنا سواء ، ذاؾ أو ىذا ثبوت الشرعية الوجهة من يهمنا ال ونحن
 ، المسجدين من كل في وجوده عدـ تيقنا لو بل ، ذاؾ أو المسجد ىذا في الكريم
 تبنى إنما المطهرة الشريعة أحكاـ ألف ؛ المخالفة في كاؼ فيهما القبر صورة فوجود

 بعض كبلـ من لهذا يشهد ما وسيأتي ، معروؼ ىو كما الباطن ال الظاىر على
 الحاؿ ىو كما ، المسجد قبلة في القبر كاف إذا المخالفة تكوف ما وأشد ، العلماء

 من الساجد تحذير" من. انتهى" .  علمائها من لذلك منكر وال ، حلب مسجد في
 (.ٖٙص)" مساجد القبور اتخاذ

 من ذلك كل حولها، وطواؼ بها، واستغاثة لها، دعاء من القبور ىذه عند يفعل ماو 
 أو يدعو أف ألحد فليس اهلل، لغير للعبادة صرؼ ألنو اهلل؛ حرمو الذي الشرؾ

 الرب فهو وحده، هلل الدعاء بل عنو، بعيدا أو قبره عند وقف سواء ، بميت يستغيث
 . سبحانو المتفضل المنعم المجيب المغيث

 في وكمالها الشريعة حكمة علم المذكورة األضرحة عند المنكرات ىذه شاىد ومن
 تعبد حتى بها، الفتنة من ذلك على يترتب لما القبور، على المساجد بناء من التحذير

 ردا والحق الهدى إلى المسلمين ضاؿ يرد أف تعالى اهلل نسأؿ، وجل عز اهلل دوف من
 .جميبل

 المساجد، بعض في لغيرىم، أو الصحابة، لبعض قبور وجود من العامة عند يشاع ماف
 عصور في بنيت إنما المساجد ىذه ألف فيو؛ حجة فبل منو ثبت وما ثابت، غير أكثره

 المشاىد ىذه أما:  اهلل رحمو تيمية ابن اإلسبلـ شيخ يقوؿ ذلك وفي ، متأخرة
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 إلى المضاؼ دمشق بظاىر الذي المشهد مثل:  قطعا كذب ىو ما فمنها المشهورة
 الذي والمشهد  القرني أويس إلى المضاؼ بظاىرىا الذي والمشهد. كعب بن أبي

 يطوؿ التي المشاىد من ذلك غير إلى؛ عنو اهلل رضي الحسين إلى المضاؼ بمصر
 عبد منهم العلماء من طائفة قاؿ حتى ، األمصار وسائر ومصر والعراؽ بالشاـ ذكرىا
 النبي قبر إال منها شيء يصح ال األنبياء إلى المضافة القبور ىذه كل:  الكناني العزيز
 . السبلـ عليو الخليل قبر أيضا غيره أثبت وقد.  وسلم عليو اهلل صلى
 المغيرة قبر إنو:  قيل قد بل؛  قبره ليس أنو على العلماء فعامة"  علي مشهد"  وأما
 بني إمارة في علي موت من سنة ثبلثمائة نحو بعد أظهر إنما أنو وذلك ؛ شعبة بن

 أو بالكوفة اإلمارة قصر في دفن إنما عليا إف:  يقولوف المعرفة أىل وجمهور...  بويو
 معاوية قبر ليس إنو:  قيل قد دمشق بظاىر الذي"  معاوية قبر"  وكذلك...  منو قريبا
 " . ىود قبر"  إنو يقاؿ الذي دمشق مسجد بحائط قبره وإف

 منو يوقف يكاد ال مختلق مضطرب والمشاىد القبور ىذه أمر عامة أف ذلك وأصل
 المساجد وبناء معرفتها ألف وىذا.  شديد بحث بعد منها قليل في إال العلم على

 بحفظو اهلل تكفل الذي الذكر حكم من ذلك وال ، اإلسبلـ شريعة من ليس عليها
 النبي نهى قد بل[ ؛ ٜ/ الحجر( ]لحافظوف لو وإنا الذكر نزلنا نحن إنا: ) قاؿ حيث
 في مسلم رواه الذي قولو مثل ، عندىا المبتدعوف يفعلو عما وسلم عليو اهلل صلى

 أف قبل وسلم عليو اهلل صلى النبي سمعت: } قاؿ اهلل عبد بن جندب عن صحيحو
 فبل أال مساجد القبور يتخذوف كانوا قبلكم كاف من إف:  يقوؿ وىو بخمس يموت
 والنصارى اليهود اهلل لعن: } وقاؿ{ ذلك عن أنهاكم فإني مساجد القبور تتخذوا
 { .مساجد أنبيائهم قبور اتخذوا

 يشرع وال القبور على المشاىد ىذه بناء يشرع ال أنو على اإلسبلـ أئمة اتفق وقد
 عندىا التعبد ألجل قصدىا يشرع وال ، عندىا الصبلة يشرع وال ، مساجد اتخاذىا
 إف ثم؛  عندىا الصبلة كرىوا ، ذلك نحو أو ابتهاؿ أو استغاثة أو اعتكاؼ أو بصبلة
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 عنها وسلم عليو اهلل صلى النبي نهي ألجل باطلة عندىا الصبلة إف:  قاؿ منهم كثيرا
 ( .ٚٗٗ/ٕٚ" )الفتاوى مجموع" من انتهى... " 
 مشهد"  ومنها:"  الشاـ أو مصر في الحسين رأس وجود من يزعم عما أيضا وقاؿ
 ليس الرأس أف على اتفقوا الحسين قتل في المصنفين فإف ؛ بالقاىرة الذي"  الرأس
 المشهد وذاؾ ، بعسقبلف مشهد من نقل أنو وأصلو.  كذب ىذا أف ويعلموف ، بمصر

 أثناء في بني وىذا ، الخامسة المائة أواخر في سنة ستين من بنحو ىذا قبل بني
 مقتل بعد بنيت والقاىرة ، عاـ خمسمائة من بنحو الحسين مقتل بعد السادسة المائة

 العلم"  في دحية ابن:  المشهد ىذا كذب بين قد ، عاـ ثبلثمائة بنحو الحسين
 . انتهى... " . بكار بن الزبير ذكره كما بالمدينة دفن الرأس وأف"  المشهور

 ( .ٜٔٗ/ٕٚ" )الفتاوى مجموع"
 على قبر النبي صلى اهلل عليو وسلم. الخضراء القبةتاريخ  :مسألة

 ، السابع القرف إلى موجودة وسلم عليو اهلل صلى النبي قبر على التي القبة تكن لم
 ثم الخشب، بلوف أوال لونها وكاف قبلووف، السلطاف عهد في بناؤىا أحدث وقد

 .اآلف إلى عليو واستمرت األخضر، اللوف ثم األزرؽ، اللوف ثم األبيض، باللوف صارت
 لم ( :ٕٛٔ ،ٕٚٔ ص) المنورة المدينة تاريخ من فصوؿ في حافظ علي األستاذ قاؿ
 الحجرة يوازي ما على المسجد سطح في وكاف ، قبة المطهرة الحجرة على تكن

 .المسجد سطح بقية عن للحجرة تمييزا قامة نصف بمقدار اآلجر من حظير
 عملها فقد قبة، الشريفة الحجرة على أحدث من أوؿ ىو الصالحي قبلووف والسلطاف

 رؤوس على أقيمت بأخشاب، أعبلىا من مثمنة أسفلها، من مربعة ىػ، ٛٚٙ سنة
 بألواح وصفحها الخشب، من ألواحا عليها وسمر بالحجرة، المحيطة السواري
 .خشب من حظيرا اآلجر حظير محل وجعل ، الرصاص
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 عن الرصاص ألواح اختلت ثم قبلووف، محمد بن حسن الناصر زمن القبة وجددت
 ىػ ٘ٙٚ سنة محمد بن حسين بن شعباف األشرؼ أياـ وأحكمت وجددت، موضعها،

 . ىػٔٛٛ سنة قايتباي السلطاف زمن وأصلحت خلل، بها وحصل ،
 وفي ىػ، ٙٛٛ سنة الثاني النبوي المسجد حريق في والقبة المقصورة احترقت وقد
 في عظيمة دعائم لها وأسست القبة، جددت ىػٚٛٛ سنة قايتباي السلطاف عهد
 بالصورة القبة بناء تم ما بعد ....، متناه بارتفاع باآلجر وبنيت ، النبوي المسجد أرض

 بهدـ قايتباي السلطاف أمر: فيها الترميم يجد لم ولما أعاليها، من تشققت: الموضحة
 ىػ ٕٜٛ سنة متقنة محكمة، فتمت األبيض، بالجبس البناء محكمة وأعيدت أعاليها،

. 
 المذكورة القبة بصبغ العثماني الحميد عبد السلطاف أمر صدر ىػٖٕ٘ٔ سنة وفي

 باألخضر صبغها يجدد يزؿ لم ثم باألخضر، القبة صبغ من أوؿ وىو األخضر، باللوف
 . ىذا يومنا إلى لذلك احتاجت كلما

 والفيحاء، بالبيضاء، تعرؼ وكانت باألخضر، صبغها بعد الخضراء بالقبة وسميت
 . انتهى" والزرقاء

 القبة، تلك بناء - وحديثا قديما - المحققين العلم أىل أنكر قدف حكمهاوأما 
 في الوقوع خشية كثيرة ألبواب الشريعة سد من يعلمونو لما ذلك وكل وتلوينها،

 . الشرؾ
 : العلماء ىؤالء ومن

 قبر ىذا:  قلت فإف" " : االعتقاد تطهير"  في - اهلل رحمو - الصنعاني قاؿ -ٔ
 . األمواؿ فيها انفقت عظيمة قبة عليو عمرت قد وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ

 عليو اهلل صلى منو بناؤىا ليس القبة ىذه فإف الحاؿ، بحقيقة عظيم جهل ىذا:  قلت
 وأئمة األمة علماء وال التابعين، تابع من وال تابعيهم، من وال أصحابو، من وال وسلم،
 مصر ملوؾ بعض أبنية من وسلم عليو اهلل صلى قبره على المعمولة القبة ىذه بل ملتو،
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 وسبعين ثماف سنة في المنصور بالملك المعروؼ الصالحي قبلووف وىو المتأخرين،
 دولية أمور فهذه ،"  الهجرة دار معالم بتلخيص النصرة تحقيق"  في ذكره ، مئة وست

 . انتهى"  دليلية ال
 القبة ببناء يحتجوف من ىناؾ (:ٗٛ ، ٖٛ/ٜ) الدائمة اللجنة علماء وسئل -ٕ

 القبور، باقي على القباب بناء جواز على النبوي بالحـر الشريف القبر على الخضراء
 ؟ عليهم الرد يكوف ماذا أـ االحتجاج ىذا يصح فهل ، وغيرىم كالصالحين،

 وسلم عليو اهلل صلى النبي قبر على قبة الناس ببناء االحتجاج يصح ال"  : فأجابوا
 الناس أولئك بناء ألف غيرىم؛ أو صالحين، األموات، قبور على قباب بناء جواز على
 أبي عن ثبت ما لمخالفتو ؛ فاعلو يأثم حراـ وسلم عليو اهلل صلى قبره على القبة

 ما على أبعثك أال:  عنو اهلل رضي طالب أبي بن علي لي قاؿ:  قاؿ األسدي الهياج
 قبرا وال ، طمستو إال تمثاال تدع أال ؟ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عليو بعثني
 . سويتو إال مشرفا
 ، القبر يجصص أف وسلم عليو اهلل صلى النبي نهى : ) قاؿ عنو اهلل رضي جابر وعن
 أحد يحتج أف يصح فبل صحيحو، في مسلم رواىما(  عليو يبنى وأف ، عليو يقعد وأف

 قوؿ معارضة يجوز ال ألنو المحرمات؛ من مثلو جواز على المحـر الناس بعض بفعل
 سبحانو، اهلل عن المبلغ ألنو فعلو؛ أو الناس من أحد بقوؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي

 الرسوؿ آتاكم وما: )وجل عز اهلل لقوؿ أمره؛ مخالفة من والحذر طاعتو، والواجب
 . ٚ/ الحشر( فانتهوا عنو نهاكم وما فخذوه
 القباب واتخاذ ، القبور بناء وألف ؛ رسولو وطاعة اهلل بطاعة اآلمرة اآليات من وغيرىا
  انتهى"  للشرؾ الموصلة الذرائع سد فيجب ، بأىلها الشرؾ وسائل من عليها

 قبر على القبة إقامة في ليس(:" ٕ٘ٙ ، ٕٗٙ/  ٕ) الدائمة اللجنة علماء وقاؿ -ٖ
 األولياء قبور على قباب بناء في بذلك يتعلل لمن حجة وسلم عليو اهلل صلى النبي

 أصحابو عمل من وال ، منو بوصية تكن لم:  قبره على القبة إقامة ألف ؛ والصالحين
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 التي األولى القروف في الهدى أئمة من أحد وال ، التابعين من وال ، عنهم اهلل رضي
 وقد ، البدع أىل من ذلك كاف إنما ، بالخير وسلم عليو اهلل صلى النبي لها شهد
 فهو منو ليس ما ىذا أمرنا في أحدث من: ) قاؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي أف ثبت

 بعثني ما على أبعثك أال: ) الهياج ألبي قاؿ أنو عنو اهلل رضي علي عن وثبت ،( رد
 إال مشرفا قبرا وال ، طمستو إال تمثاال تدع أال ؟ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عليو

 ولم ، قبره على قبة بناء وسلم عليو اهلل صلى عنو يثبت لم فإذا ؛ مسلم رواه( سويتو
 يتعلق أف لمسلم يكن لم:  ذلك يبطل ما عنو ثبت بل ، الخير أئمة عن ذلك يثبت

 . انتهى"  وسلم عليو اهلل صلى النبي قبر على قبة بناء من المبتدعة أحدثو بما
 ٜٖٚٔ) الخجندي العبلمة قاؿ:"  اهلل رحمو األفغاني الدين شمس الشيخ وقاؿ -ٗ
 وسلم، عليو اهلل صلى النبي قبر على المبنية الخضراء القبة ىذه بناء تاريخ مبينا( ىػ

 ، الغالطين الخاطئين، ، الجاىلين ، السبلطين بعض بأيدي حدثت بدعة أنها محققا
 وتقليدا وغلوا بالسنة، جهبل الصريحة؛ المحكمة الصحيحة لؤلحاديث مخالفة وأنها

 الحجرة على قبة تكن لم( ىػ ٛٚٙ) عاـ إلى أنو اعلم :الحيارى الضبلؿ للنصارى،
 الظاىر الملك وبناىا عملها وإنما ؛ وسلم عليو اهلل صلى النبي قبر فيها التي النبوية

 . القبة تلك فعملت ،( ىػٛٚٙ) - السنة تلك في الصالحي قبلووف المنصور
 فقلدىم المزخرفة النصارى كنائس والشاـ مصر في رأى ألنو ذلك فعل إنما:  قلت
 زخرفة في الوليد قلدىم كما ؛ وسنتو وسلم عليو اهلل صلى النبي بأمر منو جهبل

 ىذا قبلووف عمل أف شك ال أنو اعلم " ... الوفاء وفاء"  في كذا ، فتنبو ، المسجد
 ؛ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عن الثابتة الصحيحة لؤلحاديث قطعا مخالف: -

 لؤلجانب والتقليد ، جسيم وباء والتعظيم المحبة في والغلو ، عظيم ببلء الجهل ولكن
 .انتهى" لؤلجانب التقليد ومن ، الغلو ومن ، الجهل من باهلل فنعوذ ؛ مهلك داء
 ( .ٕٙٙٔ - ٓٙٙٔ/  ٖ" ) القبورية عقائد إبطاؿ في الحنفية علماء جهود" 
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 البدعي وأثرىا القبة، بناء في الشرعي الحكم العلماء بين فقد، ىدمها عدـ سببوأما 
 ونثرا نظما لها وتعظيمهم ومدحهم ولونا، بناء بها متعلقوف فهم البدع، أىل على واضح
 . العلماء عمل من ىذا وليس األمر، والة من ذلك تنفيذ إال يبق ولم جدا، كثير
 الناس عامة بين فوضى تحدث أف من وخشية للفتنة، درء ىدمها من المانع يكوف وقد

 القبة تلك تعظيم من إليو وصلوا ما إلى يصلوا لم العامة ىؤالء فإف ولؤلسف وجهلتهم،
 ببلد على العامة يهيجوف الذي ىم وىؤالء البدعة، وأئمة الضبللة علماء بقيادة إال

 كثيرة أفعاؿ جدا ساءتهم وقد منهجها، وعلى عقيدتها، وعلى الشريفين، الحرمين
 واضح الشرعي فالحكم:  حاؿ وبكل!  عندىم للبدعة مخالفة عندنا، للشرع موافقة

 . كاف قبر أي على غيرىا وال ىي ال البناء جائزة أنها يعني ال ىدمها وعدـ بين،
 ثمانية مدى على القبة ىذه استمرار إف"  : اهلل حفظو العصيمي صالح الشيخ قاؿ

 على دليل أو لها، إقرار عنها السكوت أف يعني وال جائزة، أصبحت أنها يعني ال قروف
 في عليو كاف ما إلى الوضع وإعادة إزالتها، المسلمين والة على يجب بل ، جوازىا

 المسجد رأسها وعلى المساجد، في التي والنقوش والزخارؼ القبة وإزالة النبوة، عهد
 األمر فلولي أكبر، فتنة عليو ترتب فإف منو، أكبر فتنة ذلك على يترتب لم ما النبوي،
 . انتهى"  سنحت متى الفرصة استغبلؿ على العـز مع التريث

 .أعلم واهلل ( .ٖٕ٘ ص" ) وأحكامها ، أنواعها ، القبور بدع" 
 المسجد؟ أـ القبر يزاؿ فهل المسجد في القبر وجد إذا :مسألة

 إذا اجتمع القبر والمسجد فلهما حالتاف:

الحالة األولى: أف يبنى المسجد أوال ثم يدخل فيو القبر، فبل يخلو ىذا القبر من 
 أمرين: 
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جديدا، فيجب نبشو وإزالتو عن المسجد تماما، وتسقط حرمتو إف  أحدىما: أف يكوف 
كاف مسلما، باعتدائو أو اعتداء من أدخلو المسجد لقولو صلى اهلل عليو وسلم ) ليس 

 .ٔلعرؽ ظالم حق (
وثانيهما: أف يكوف القبر قديما، لكنو بعد المسجد. فذكر ابن تيمية: أف ىذا القبر 

 ، وقيل يجب نبشو، وإخراج عظامو.(ٜ٘ٔ/ٕٕ) الفتاوىيسوى كما في مجموع 
 أما حكم الصبلة في ىذا المسجد فسيأتي.

 الحالة الثانية: أف يكوف القبر قد وضع أوال، ثم بني عليو مسجد.
فهذه الحالة ىي التي نص الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم على لعن من يفعلها، وقد 

ل فيها ببلء وكفر باهلل، حدثت إقامة المشاىد على القبور في وسط المساجد، وحص

                                                           

(، والنسائي في الكبرى ٕٙ٘ٔ(، والبزار في مسنده )ٖٖٚٓ(، وأبو داود )ٜٖٚٔأخرجو الترمذي ) ٔ
(، وابن ٕٔٛ/ٕٕ(، وابن عبد البر في التمهيد )ٕٗٔو  ٜٜ/ ٙ(، والبيهقي )ٜٚ٘(، وأبو يعلى )ٜٕٚ٘)

 ( والحديث صححو ابن حـز فيٜٛٓٔ - ٜٙٓٔ(، والضياء في المختارة )ٛ٘٘ٔالجوزي في التحقيق )
( يتصل من وجوه صحاح وصححو العبلمة األلباني ٕٓٛ/ٕٕ( وقاؿ ابن عبد البر في التمهيد )ٖٙٔ/ٛالمحلى )

 تابع وقد صحيح، إسناده(: ٓٛٙ/ٗ(، وقاؿ األرنؤوط ومن معو في تحقيق سنن أبي داود )ٓ٘٘ٔفي األرواء )
 ال من حدثني: روايتو في قاؿ لثوريا لكن الثوري، سفياف وصلو على -الثقفي المجيد عبد ابن وىو- الوىاب عبد
 غيره أو زيد بن سعيد ىو كاف وسواء الصحابي، لذكر إبهاـ وىذا. قاؿ - وسلم عليو اهلل صلى - النبي أف: أتهم
 في القاضي يوسف أبو أيضا وتابعو. موصولة فروايتهما حاؿ أي وعلى عدوؿ، كلهم الصحابة إذ يضر، فبل

 قاؿ. كذلك الحديث بصحة يضر ال وىو الصحابي، في اختبلؼ وىذا عائشة، عن: قاؿ لكنو ،ٗٙ ص" الخراج"
 تلقاه وقد ،-وسلم عليو اهلل صلى- النبي عن صحيح والحديث(: ٕٖٔٙٗ" )االستذكار" في البر عبد ابن

 حدثني الذي خبرني: قاؿ حيث بعده، سيأتي كما أبيو، عن الزبير، بن عروة بن يحيى أيضا ووصلو .بالقبوؿ العلماء
 وإبهاـ كذلك، موصوؿ -ىنا تحتمل فإنها إسحاؽ؛ بن محمد عنعنة إسناده في كاف وإف- وىذا الحديث، ىذا

 لم أو( ٖ٘ٚٓ) برقم اآلتية الرواية في قاؿ كما الخدري سعيد أبو ىو كاف وسواء أيضا، يضر ال فيو الصحابي
 وعائشة زيد بن سعيد منهم الصحابة من عدد من سمعو عروة يكوف أف يمنع وال. عدوؿ كلهم فالصحابة يكن،
 بهذا جاءنا: فيها قاؿ حيث( ٖٙٚٓ) برقم المصنف عند اآلتية روايتو ذلك يؤيد وغيرىم، الخدري سعيد وأبو

 البدر" في الملقن ابن الحديث ىذا إسناد صحح ولهذا .- وسلم عليو اهلل صلى - عنو بالصلوات جاؤوا الذين
 عروة عن المرسل.ٗٔٗ/ ٗ" العلل" في قاؿ فقد الدارقطني أما (.ٖٖٗٔ) الترمذي وحسنو. ٙٙٚ/ ٙ" المنير
 .أصح
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، وأغلبها ألناس يزعم القائموف عليها أنهم  وما تزاؿ في بعض مساجد المسلمين اليـو
من الصحابة أو التابعين ، كالحسين بن علي وزينب وغيرىما، وىي في الحقيقة 

 ليست لهم، كما بينو المحققوف من أىل العلم.
والمسجد في آف واحد فهذا نادر  وقد تكوف ىناؾ حالة ثالثة: وىي أف يوجد القبر

جًدا وال يتأتى إال إذا كاف المسجد من مادة يمكن صنعها بسرعة، كعريش السعف 
: ولو (ٖٔٔ/ٖ)البن القاسم  المربع الروض حاشيةونحوه. قاؿ ابن القيم كما في 

وضع المسجد والقبر مًعا لم يجز ولم يصح الوقف وال الصبلة. وىذا من باب تغليب 
 ى اإلباحة. الحظر عل

 وجب قبور أو قبر على المسجد بني إذا(: ٜٓٗ/ٔقاؿ علماء اللجنة الدائمة )
 على إصرار فيو الصبلة مع عليو واإلبقاء اهلل، شرع ما خبلؼ على أسس ألنو ىدمو؛
 مما وذلك المسجد عليو بني من تعظيم وفي الدين في غلو وزيادة بنائو في اإلثم

 قاؿ وقد{  ِديِنُكمْ  ِفي تَػْغُلوا اَل : } تعالى قاؿ وقد باهلل، والعياذ الشرؾ إلى يفضي
 في الغلو قبلكم كاف من أىلك فإنما الدين في والغلو إياكم ): وسلم عليو اهلل صلى
 ينبش ولكن يهدـ، فبل ميت فيو دفن ثم قبر غير على المسجد بني إذا أما ،ٔ( الدين

 فيزاؿ منكر بالمسجد دفنو ألف المسلمين؛ مقبرة في خارجو ويدفن فيو دفن من قبر
 ا.ىػ منو بإخراجو

                                                           

 وابن العمروي، نشره الذي الجزء( ٕ٘٘ ص) شيبة أبي وابن ،(ٜٕٙ/ ٘) والنسائي ،(ٕ٘ٔ/ ٔ) أحمد أخرجو ٔ
/ ٔ) والحاكم ،(ٖٔٚٛ) حباف وابن ،(ٕٛٙٛ ،ٕٚٙٛ) خزيمة وابن ،(ٕٕٚٗ) يعلى وأبو ،(ٜٕٖٓ) ماجة

 اهلل رضي عباس ابن حديث من( ٕٚٔ/ ٘) الكبرى في والبيهقي ،(ٖٚٗ) المنتقى في الجارود وابن ،(ٖٚٙ
 وقاؿ ،(ٖٖٔ/ ٚ) المحلى في حـز ابن بو واحتج الذىبي، وأقره والحاكم حباف، ابن صححو والحديث عنهما،
 ،(ٔ٘ ص) االقتضاء في تيمية ابن وصححو مسلم، شرط على صحيح اسناده(: ٔٚٔ/ ٛ) المجموع في النووي

 ،(ٕٗٗٔ) الصحيحة في األلباني العبلمة وصححو صحيح، إسناده: المسند تحقيق في شاكر أحمد الشيخ وقاؿ
 صحيح إسناده: المسند تحقيق في األرنؤوط وقاؿ صحيح، إسناده(: ٜٛ/ ٕ) المكدود غوث في الحويني وقاؿ
 (.ٕٛ٘/ ٙ) ى إعبلـ الموقعينتعليقو عل في مشهور الشيخ وصححو مسلم، شرط على
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 العلماء بعض(: ٕٖٓ/ٕوسئل العبلمة األلباني كما في موسوعة العبلمة األلباني )
 بني إذا: ويقولوف المسجد، ويبقى القبر فينبش المسجد على القبر أدخل إذا: يقوؿ

 السنة؟ في أصل ولو صحيح التفريق ىذا فهل المسجد، يهدـ القبر على المسجد
 فيو؟ الصبلة بحكم عبلقة لو ليس لكن صحيح: الشيخ
 .نعم: الملقي
 القبر، على المسجد طرأ أو المسجد على القبر طرأ سواء الصبلة حكم: الشيخ
 الظالم، على القضاء من بد فبل المسجد؟ أو القبر يزاؿ ىل أما سمعتم، ما حكمو

 عليو وبنى البغاة أحد فجاء ميت، فيها دفن أرض ىناؾ كاف فإذا الباغي، على
 ىناؾ كاف إذا ذلك من العكس وعلى الباغي، ىو ألنو المسجد؛ ىذا فيزاؿ مسجداً 
 مات إف بأنو وأوصى البغاة أحد فجاء ،-وجل عز-اهلل من تقوى على بني مسجد

 على الباغي ىو ألنو المسجد؛ خارج إلى بجثتو فيقذؼ فيو دفن وفعبلً  فيو، دفن
 ا.ىػ شك ببل صحيح كبلـ فهذا المسجد،

 كاف إذا القبر ينبش أف يجب (:ٖٓٙ/ٖٔوقاؿ العبلمة ابن باز في مجموع فتاواه )
 إما ؛ األمور والة جهة من ذلك ويكوف ، السابق ىو المسجد وكاف ، المسجد في

 فالواجب األخير ىو المسجد كاف إف أما. فتنة تكوف ال حتى اإلمارة أو المحكمة
 قبور اتخذوا والنصارى اليهود اهلل لعن »: وسلم عليو اهلل صلى النبي لقوؿ ؛ ىدمو

 أـ لو ذكرت لما » وسلم عليو اهلل صلى وقولو ، صحتو على متفق « مساجد أنبيائهم
 مات إذا أولئك: الصور من فيها وما الحبشة بأرض رأتاىا كنيسة حبيبة وأـ سلمة
 شرار أولئك الصور تلك فيو وصوروا مسجدا قبره على بنوا الصالح الرجل فيهم

 ال أنو يعلم معناىما في جاء وما الحديثين ىذين ومن، عليو متفق « اهلل عند الخلق
 عن وسلم عليو اهلل صلى النبي لنهي ؛ القبور فيها التي المساجد في يصلى أف يجوز
 ا.ىػ وجل عز باهلل الشرؾ إلى وسيلة ذلك وألف ؛ ذلك
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 عليو اهلل صلى النبي عن ثبت كما في فتاوى نور على الدرب:وقاؿ العبلمة العثيمين  
 ذلك قاؿ مساجد أنبيائهم قبور اتخذوا والنصارى اليهود على اهلل لعنة قاؿ أنو وسلم

 تلك كانت سواء مساجد القبور يتخذوا أف للمسلمين يجوز فبل صنعوا مما تحذيراً 
 اتخذ من زعم في الوالية حد إلى يصلوا لم صالحين قبور كانت أـ أولياء قبور القبور
 فإنو صالحاً  أو ولياً  يرونو من قبر على مسجداً  بنوا بأف فعلوا فإف عليها المساجد ىذه

 عن وسلم عليو اهلل صلى النبي لنهي محـر مسجد ألنو المسجد ىذا يهدـ أف يجب
 دفن ثم أوالً  المسجد أسس بأف المسجد بعد القبر كاف إذا أما مساجد القبور اتخاذ

 في إبقاؤه يحل وال المقابر في ويدفن الميت ىذا ينبش أف يجب فإنو الميت فيو
 في الحكم ىو ىذا مقبرة يتخذ أف يجوز فبل فيو للصبلة تعين المسجد ألف المسجد

 .المسألة ىذه
 رضي اهلل عنو؟ الحسين رأس دفن أين :مسألة 

 الحسين إلى المنسوب المشهد (:ٓ٘ٗ/ٕٚقاؿ شيخ اإلسبلـ في مجموع الفتاوى )
 العلماء بين نزاع ببل مختلق كذب بالقاىرة الذي - عنهما اهلل رضي - علي بن

 لعلمهم ذلك مثل في المسلموف إليهم يرجع الذين العلم أىل عند المعروفين
 المشهد ىذا إف:  قاؿ أنو وصدؽ بعلم معروؼ مسمى عالم عن يعرؼ وال.  وصدقهم
 مقاالت يحكي من عادة على يعرؼ ال عمن قوال الناس بعض يذكره وإنما.  صحيح
 ويذكروف وحكايات أحاديث ينقلوف فإنهم.  الكذب أىل من وأمثالهم الرافضة
 يرجعوف عصمة لهم يكن لم ؟ ونقلو ذلك قاؿ بمن طالبتهم وإذا.  ومقاالت مذاىب

 ما غاية بل ؛ قولو في بالعلم وال نقلو في بالصدؽ معروفا أحدا يسموا ولم.  إليها
 الحقة الطائفة أنفسهم عند وىم.  الحقة الطائفة أجمعت:  يقولوا أف:  عليو يعتمدوف

 على كانوا إنما:  ويقولوف.  كفار سواىم األمة وسائر المؤمنوف أنفسهم عند ىم الذين
 الذي القبر ىذا أف:  الناقل نقل الباب ىذا ومن.... المعصـو اإلماـ فيهم ألف الحق

 إلى مضافة ىذا غير مشاىد وكذلك بل عنو اهلل رضي"  الحسين مشهد: "  بالقاىرة
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 بضع عاـ بني المشهد ىذا أف:  الناس باتفاؽ معلـو فإنو عنو اهلل رضي الحسين قبر
 قد كاف بعسقبلف المشهد ذلك وأف بعسقبلف مشهد من نقل وأنو وخمسمائة وأربعين
 المشهد ذلك ىو:  القاىري المشهد ىذا فأصل.  واألربعمائة التسعين بعد أحدث

 وثبلثين أربعمائة من بأكثر الحسين مقتل بعد محدث العسقبلني وذلك.  العسقبلني
 يتنازع لم مما وىذا سنة خمسمائة من بقريب مقتلو بعد محدث القاىري وىذا سنة
 كأىل أصنافهم اختبلؼ على العلم أىل من الباب ىذا في تكلم ممن اثناف فيو

 عن طبقة العلم أىل نقلو وما.  التواريخ ومصنفي القاىرة أخبار ومصنفي الحديث
 إف:  قيل سواء متواتر مشهور بينهم وىذا.  عندىم مستفيض ىذا فمثل.  طبقة

 الدولة أواخر في عسقبلف من نقل أنو يتنازعوا لم كذب أو صدؽ الحسين إلى إضافتو
 العسقبلني المشهد ذلك عن منقوؿ:  القاىري المشهد ىذا أصل كاف وإذا.  العبيدية
 بعسقبلف الذي ذلك إف:  القائل قوؿ أف المعلـو فمن المتواتر وبالنقل الناس باتفاؽ

 ينقلو لم ىذا فإف.  أصبل حجة ببل قوؿ عنو اهلل رضي الحسين رأس على مبني ىو
 علماء من وال الحديث أىل من ال.  ىذا نقل شأنهم من الذين العلم أىل من أحد

 بني نسب أو قريش نسب:  النسب في المصنفين العلماء من وال والتواريخ األخبار
 يكن لم الخامسة المائة آخر في أحدث:  العسقبلني المشهد وذلك . ونحوه ىاشم
 وال منقوش حجر وال الحسين إلى مضاؼ نحوه أو قبلو مكاف ىناؾ كاف وال قديما
 الحسين إلى ىذا مثل إضافة أف بذلك فتبين.  ذلك على عبلمة إنو:  يقاؿ مما نحوه
 صحيح نقل ال معتمدا يكوف أف يصلح ما ذلك قائل مع وليس.  أصبل علم ببل قوؿ
 بأحد التي القبور بعض إلى الرجل يجيء أف وبين ذلك بين فرؽ ال بل ضعيف وال

 نبي قبر ىذا أف يدعي أو الحسين رأس منها واحد في أف فيدعي المسلمين أمصار
 ... ا.ىػ. والضبلؿ الكذب أىل من كثير يدعيو مما ذلك نحو أو األنبياء من

 ذلك في الناس اختلف قد بالواقع(: ٖٙ/ٜوقاؿ العبلمة ابن باز في مجموع فتاواه )
 رأسو أما.  بالواقع أعلم واهلل ، العراؽ في:  وقيل ، الشاـ في دفن إنو:  فقيل ،
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 أف والصواب ، مصر في:  وقيل ، العراؽ في وقيل ، الشاـ في:  فقيل ؛ فيو فاختلف
 في ألف وقد ، الحسين رأس بو وليس غلط ىو بل ، لو قبرا ليس مصر في الذي
 ، لذلك وجو وال مصر في رأسو لوجود أصل ال أنو وبينوا ، العلم أىل بعض ذلك
 وجو فبل ، الشاـ في وىو معاوية ابن يزيد إلى نقل ألنو ؛ الشاـ في أنو األغلب وإنما
 إلى أعيد وإما ، الشاـ مخازف في الشاـ في حفظ إما فهو ، مصر إلى نقل بأنو للقوؿ
 . العراؽ في جسده
 المشروع وإنما ، كاف وأين دفن أين يعرفوا أف في حاجة للناس فليس حاؿ وبكل

 لو فيدعى مظلوما قتل فقد ، عنو ورضي لو اهلل غفر ، والرحمة بالمغفرة لو الدعاء
 الجنة أىل شباب سيدا الحسن وأخوه وىو ، كثير خير لو ويرجى ، والرحمة بالمغفرة

 عرؼ ومن ، وأرضاىما عنهما اهلل رضي ، وسلم عليو اهلل صلى النبي ذلك قاؿ كما ،
 وال فيو غلو غير من ، األخرى القبور تزار كما ، بأس فبل لو ودعا عليو وسلم قبره

 الميت ألف ؛ األموات كسائر غيرىا وال الشفاعة منو تطلب أف يجوز وال ، لو عبادة
 ..ا.ىػ مسلما كاف إذا عليو ويترحم لو يدعى وإنما شيء منو يطلب ال

 في العراؽ في قتل عنو اهلل رضي الحسين (:ٕٕٔ/ٜوقاؿ علماء اللجنة الدائمة )
 ودفن مصر إلى نقل رأسو أف دعوى أما العراؽ، في جسده ودفن ىػٔٙ سنة المحـر
 يضرؾ وال العلم أىل من المحققين بعض ذلك أنكر وقد أصبل، لو نعلم فبل ىناؾ

 سائر وعن عنو الترضي المسلمين من ولغيرؾ لك المشروع وإنما بذلك، جهلك
 ا.ىػ جميعا عنهم اهلل رضي وسلم عليو اهلل صلى النبي أصحاب

 المساجد بناء أف نعرؼ أف يجب وقاؿ العبلمة العثيمين في فتاوى نور على الدرب:
 أف األمور والة وغير األمور والة من ألحد يجوز ال يعني يصح، وال حراـ، القبور على
 اليهود على اهلل لعنة يقوؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي ألف القبور، على المساجد يبني

 وجبت قد اللعنة كانت فإذا صنعوا، ما يحذر مساجد، أنبيائهم قبور اتخذوا والنصارى
 النبي، دوف ىو من على مسجداً  بنى بمن بالك فما نبي، قبر على مسجداً  بنى لمن
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 على بنيت التي المساجد بعض في يقاؿ كما محققاً، ال موىوماً  يكوف قد أمر على بل
 وال مصر، وفي الشاـ وفي العراؽ في تكوف قد فإنها عنو اهلل رضى علي بن الحسين

 ىذا مواضع، ثبلثة في ويدفن واحداً  رجبلً  عنو اهلل رضى الحسين كاف كيف أدرى
 في دفن أنو الحاؿ تقتضيو الذي عنو اهلل رضى علي بن فالحسين بمعقوؿ ليس شيء

 قبر أخفى كما األعداء من عليو خوفاً  مخفياً  سيكوف قبره وأف فيو، قتل الذي المكاف
 من خوفاً  بالكوفة اإلمارة قصر في دفن حينما عنو اهلل رضى طالب أبي بن علي

 . الخوارج
 
 
 

 (القبور على المبنية المساجد في الصبلة حكم)باب 
 عن اإلجابة من انتهينا أف بعد (:ٕٙٔقاؿ العبلمة األلباني في تحذير الساجد )ص

 القبور على المساجد بناء تحريم أف الكريم للقارئ منها وتبين المتقدمة الشبهات
 ننتقل أف بنا يحسن التحريم حكمة بياف من وفرغنا الدين يـو إلى مقرر ثابت حكم

 ىذه في الصبلة حكم وىي أال المذكور الحكم لواـز من ىي أخرى مسألة إلى
 القبور على المساجد بناء عن النهي فأ سبق فيما ذكرنا، القبور على المبنية المساجد

 الغاية عن النهي يستلـز الوسيلة عن النهي أف باب من فيها الصبلة عن النهي يستلـز
 والنهي عنها، منهي المساجد ىذه في الصبلة أف ذلك من فينتج وباألحرى، باألولى

 قاؿ وقد ،ٔالعلماء عند معروؼ ىو كما البطبلف يقتضي الموضع ىذا مثل في
 تفصيل إلى تحتاج المسألة أف نرى ولكنا وغيره أحمد اإلماـ فيها الصبلة ببطبلف
 :فأقوؿ

                                                           

 لمعنى النهي يكوف أف بين العلماء فرؽ ولهذا بعينها عنها منهي المساجد ىذه في الصبلة ألف وذلك قلت ٔ
 األمثلة وبعض الهامة المسألة ىذه توضيح انظر .يبطلها فبل بها مختصا يكوف ال أف وبين فيبطلها بالعبادة يختص

 (.ٖٗ ص) الحنبلي رجب ابن الفقيو للحافظ «والحكم العلـو جامع» في
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 العامة، من كثير يفعلو كما بها والتبرؾ القبور أجل من فيها الصبلة يقصد أف: األولى
 .!الخاصة من قليل وغير
 .للقبر قصدا ال اتفاقا فيها يصلي أف: الثانية
 صلى  نهى إذا ألنو وبطبلنها، بل فيها الصبلة تحريم في شك ال األولى الحالة ففي
 عن فالنهي ذلك، فعل من ولعن القبور، على المساجد بناء عن وسلم وآلو عليو اهلل

 .قريباً  سبق كما البطبلف يقتضي ىنا والنهي أولى فيها الصبلة قصد
 فقط، الكراىة وإنما فيها، الصبلة ببطبلف الحكم لي يتبين فبل الثانية، الحالة في وأما
 بو أثبتنا الذي والدليل خاص، دليل من لو بد ال الحالة ىذه في بالبطبلف القوؿ ألف

 القبر، على المسجد بناء عن النهي على بناء صح إنما السابقة الحالة في البطبلف
 الصبلة ببطبلف القوؿ وأما يبطلها، المسجد ىذا في الصبلة قصد بأف القوؿ فيصح

 يقاس أف يمكن وال فيو عليو االعتماد يكمن خاص نهي عليو فليس قصد، دوف فيو
 .أولوياً  بلو صحيحا قياسا عليو
 ىذا أقوؿ البطبلف، دوف الكراىة إلى الجمهور ذىاب في السبب ىو ىذا ولعل

 فمن محتملٌ  بالبطبلف القوؿ وأف التحقيق، من مزيد إلى يحتاج الموضوع بأف معترفا
 .مأجوراً  مشكوراً  الدليل مع ببيانو فليتفضل ذلك من شيءٍ  في علم عنده كاف
 أف يمكن ما أقل فهذا القبور، على المبنية المساجد في الصبلة بكراىة القوؿ وأما

 :ألمرين وذلك الباحث يقولو
 يقصدوف يزالوف وال كانوا الذين والنصارى باليهود تشبهاً  فيها الصبلة في أف: األوؿ
 .ٔ!القبور على المبنية المساجد تلك في التعبد

                                                           

 «المقدسة القديمة المدينة الفاتيكاف» عنواف تحت ـ ٜٛ٘ٔ مايو عدد «المختار» مجلة في مقاال قرأت ٔ
 ىي بطرس كنيسة إف» (:ٓٗ ص) فيقوؿ المدينة ىذه في بطرس كنيسة «بيتي كارلوس رونالد» كاتبو فيو يصف
 عشر سبعة من أكثر منذ المسيحية للعبادة مكرسة ساحة على تقـو المسيحي، العالم في نوعها من كنيسة أكبر
 األثرية المقابر من تيو يقع أرضيها وتحت المسيح، حواري السمك، صياد: نفسو القديس قبر على قائمة إنها قرناً،

 .للعبادة الكبيرة األعياد أياـ في ألف مائة نحو يقصدىا أنو ذكر ثم .«القديمة الرومانية والخرائب
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 الشرع، حد عن خارجاً  تعظيماً  فيها المقبور لتعظيم ذريعة فيها الصبلة أف: الثاني
 ماثلة القبور على المبنية المساجد ومفاسد سيما ال للذريعة، وسداً  احتياطاً  عنها فينهى
 ابن العبلمة فقاؿ العلتين، من كل على العلماء نص وقد مراراً، سبق كما للعياف
 استنانا فيها الصبلة ألف عليها، المساجد اتخاذ حـر إنما» :الحنفية علماء من الملك
 قاؿ وكذلك وأقره،( ٓٚٗ/ ٔ) «المرقاة» في القاري الشيخ نقلو .«اليهود بسنة
 .سيأتي كما وغيرىم الحنفية من المتأخرين العلماء بعض
 المكاف واتخاذ» (:ٕٕ ص) الجليلة القاعدة في تيمية ابن اإلسبلـ شيخ وقاؿ

 والمكاف لذلك، المساجد تبنى كما وغيرىا، الخمس للصلوات يتخذ أف ىو مسجداً 
 اهلل صلى فحـر المخلوقين، دعاء ال ودعاؤه اهلل عبادة فيو يقصد إنما مسجدا المتخذ

 المساجد، تقصد كما فيها للصلوات تقصد مساجد قبورىم تتخذ أف وسلم وآلو عليو
 يقصدوا أف إلى ذريعة ذلك ألف وحده اهلل عبادة يقصد إنما لذلك القاصد كاف وإف

 عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ فنهى عنده، والدعاء ودعائو القبر صاحب ألجل المسجد
 الشرؾ إلى ذريعة يتخذ لئبل وحده اهلل لعبادة المكاف ىذا اتخاذ عن - وسلم وآلو
 .باهلل

 عن ينهى كما عنو ينهى راجحة، مصلحة فيو وليس مفسدة إلى يفضي كاف إذا والفعل
 التشبو وىو الراجحة، المفسدة من ذلك في لما الثبلثة، األوقات في الصبلة

 األوقات تلك في الصبلة قصد في وليس الشرؾ، إلى يفضي الذي بالمشركين
 .األوقات من ذلك غير في التطوع إلمكاف راجحة مصلحة

 وىو األوقات، ىذه في منهم كثير فسوغها ٔاألسباب ذوات في العلماء تنازع ولهذا
 وفعل الراجحة، للمصلحة أبيح الذريعة لسد كاف إذا النهي ألف العلماء قولي أظهر
 مصلحتها فيها يفعل لم إذا ويفوت األوقات ىذه فيو إليو يحتاج األسباب ذوات

                                                           

 .ونحوىا الوضوء وسنة المسجد تحية كركعتي األسباب ذوات الصلوات يعني: قلت ٔ
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 ىذا غير في فعلو يمكن فإنو لو سبب ال ما بخبلؼ المصلحة، من فيها لما فأبيحت
 .عنو النهي توجب مفسدة وفيو راجحة مصلحة عنو بالنهي تفوت فبل الوقت

 إلى ذلك يفضي لئبل الشرؾ، ذريعة لسد األوقات ىذه في الصبلة عن نهيو كاف فإذا
 والكواكب والقمر الشمس دعوة أىل يفعلو كما وسؤالها ودعائها للشمس السجود

 محـر ىو لها والسجود الشمس دعوة أف معلوماً  كاف ويسألونها، يدعونها الذين
 الكواكب، دعاء إلى يفضي لئبل عنها نهى التي الصبلة من تحريماً  وأعظم لنفسو،
 للصبلة قصدىا عن فنهى مساجد، والصالحين األنبياء قبور اتخاذ عن نهى لما كذلك
 اتخاذ من تحريما أعظم والسجود دعاؤىم كاف دعائهم إلى ذلك يفضي لئبل عندىا
 .«مساجد قبورىم
 سبق كما العلماء من عليو متفق أمر ىو المساجد ىذه في الصبلة كراىة أف واعلم
 ال أنها الحنابلة مذىب وظاىر بطبلنها في اختلفوا وإنما ويأتي،( ٛٚٔص) بيانو

 (.ٛٚٔ - ٚٚٔص) تقدـ كما القيم ابن المحقق جـز وبو تصح،
 أصحاب مخالفة المستقيم الصراط اقتضاء» في تيمية ابن اإلسبلـ شيخ وقاؿ

 والصالحين األنبياء قبور على المبنية المساجد فهذه» (:ٜ٘ٔ ص) «الجحيم
 العلماء بين خبلفاً  فيو أعلم ال مما ىذا بغيره، أو بهدـ إزالتها يتعين وغيرىم والملوؾ

 ظاىر في عندنا تصح وال أعلمو، خبلؼ غير من فيها الصبلة وُتكره المعروفين،
 ىذه في وليس أخر أحاديث وألجل ذلك، في الوارد واللعن النهي ألجل المذىب
 المقبرة في أصحابنا اختلف وإنما واحدًا، فيها المدفوف لكوف خبلؼ المسألة
 وإف الفذ، القبر عند الصبلة عن ينهى أو أقبر ثبلثة حدىا ىل مسجد، عن المجردة

 .«وجهين على آخر؟ قبر عنده يكن لم
 (:ٕ٘ص) فقاؿ «العلمية االختيارات» في رجحو الذي ىو الثاني والوجو: قلت

 وتعليلهم كبلمهم عمـو بل الفرؽ ىذا أصحابو وعامة أحمد كبلـ في وليس»
 كل والمقبرة الصواب وىو القبور، من واحد قبر عند الصبلة منع يوجب واستداللهم
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 حوؿ مما المقبرة اسم في دخل ما وكل: أصحابنا وقاؿ قبر، جمع أنو ال فيو قبر ما
 وفنائو المنفرد القبر لحرمة متناوال يكوف المنع أف يعين فهذا فيو يصلى ال القبور

 قبلتو الذي المسجد أي) فيو الصبلة تجوز ال أنو وغيره، اآلمدي وذكر إليو، المضاؼ
 منصوص أنو بعضهم وذكر آخر، حائل المقبرة وبين الحائط بين يكوف حتى( القبر إلى

 .«أحمد
 المقبرة؟ في الصبلة عن يسأؿ أحمد يعني اهلل عبد أبا سمعت: األثـر بكر أبو قاؿ

 أف فكره فيو؟ أيصلى القبور بين يكوف المسجد: لو قيل المقبرة في الصبلة فكره
 .الجنائز على فيو يصلى أف ورخص الفرض، فيو يصلى
 ألف الجنائز، إال المقابر بين مسجد في يصلى ال»: ًً  أيضا أحمد اإلماـ وقاؿ

 .«سنتها ىذه الجنائز
 قاؿ: المنذر ابن قاؿ الصحابة، فعل إلى يشير» :الفتح في رجب ابن الحافظ قاؿ
 ذلك وحضر ىريرة أبو يومئذ واإلماـ سلمة وأـ عائشة على صلينا: عمر ابن مولى نافع
 (.ٕو ٔ/ٔٛ/ ٘ٙ) «الدراري الكواكب» انظر .ٔ«عمر ابن

 أف على يدؿ ال فقط الفرض ذكر على األولى الرواية في أحمد اإلماـ اقتصار ولعل
 األفضل، ىو البيوت في صبلتها النوافل أف المعلـو من فإف جائز، السنن من غيره

 في يصلى ال» الثانية الرواية في قولو عمـو ويؤيده الفرض، مع يذكرىا لم ولذلك
 .قلناه فيما نص فهذا. «الجنائز إال المقابر بين مسجد
 على مسجد يبنى أف يكره كاف» :أنس عن تقدـ ما أحمد عن المنصوص ويؤيده
 لعل بل القبر، وبين بينو حائبلً  يكفي ال المسجد جدار أف على صريح فإنو .«القبور

 حسم ألنو األقرب ىو وىذا مطلقاً  القبور بين المسجد بناء جواز ينفي القوؿ ىذا
 .الشرؾ لمادة

                                                           

 .بو نافع عن صحيح سند( ٜٗ٘ٔ/ٚٓٗ/ ٔ) «المصنف» في الرزاؽ عبد أخرجو األثر: قلت ٔ
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َية كانت وقد» :«االقتضاء» في تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ ثم  قبر على التي البُػنػْ
 بعض إف فقيل الرابعة المائة حدود إلى إليها يُدخل ال مسدودة السبلـ عليو إبراىيم
 لما النصارى إف: وقيل! لذلك فنقبت مناماً  ذلك في رأت بالخلفاء المتصبلت النسوة
 المتأخرة، الفتوح بعد مسجداً  ذلك ترؾ ثم ذلك، نقبوا النواحي ىذه على استولوا

 عن أصحابهم وينهوف البنية، تلك مجموع في يصلوف ال شيوخنا من الفضل أىل وكاف
 كما لمعصيتو واتقاء - وسلم وآلو عليو اهلل صلى - الرسوؿ ألمر إتباعا فيها الصبلة

 .«تقدـ
 الحكم ىذا من غفلة في فهم اليـو شيوخنا وأما مضى، فيما شيوخهم كاف ىكذا

 مع أذىب كنت ولقد المساجد، ىذه مثل في الصبلة يقصدوف منهم فكثير الشرعي،
 معو ألصلي عربي ابن الشيخ قبر إلى -بعد بالسنة أتفقو لم صغير وأنا -بعضهم،

 حتى ذلك في كثيراً  إليو المشار الشيخ باحثت ذلك حرمة علمت أف فلما! عنده
 أف على ويشكرني لي، بذلك يعترؼ وكاف ىناؾ، الصبلة من وامتنع تعالى اهلل ىداه
 .لو وغفر تعالى اهلل رحمو لهدايتو سببا كنت

 .اهلل ىدانا أف لوال لنهتدي كنا وما لهذا ىدانا الذي هلل والحمد
 حاؿ، كل في مضطردة القبور على المبنية المساجد في الصبلة كراىة أف واعلم
 حاؿ كل على مكروىة فيها فالصبلة يساره، أو يمينو خلفو أو أمامو القبر كاف سواء
 المصلي ارتكب الحالة ىذه في ألنو القبر، إلى الصبلة كانت إذا تشتد الكراىة ولكن

 منهي وىي القبر إلى الصبلة واألخرى المساجد، ىذه في الصبلة في األولى مخالفتين
 - اهلل رسوؿ عن الصحيح بالنص المسجد غير أو المسجد كاف سواء مطلقاً  عنها
 (.ٛٙٔص) تقدـ كما - وسلم وآلو عليو اهلل صلى
 اتخاذ من يكره ما باب»: الصحيح في بقولو البخاري المعنى ىذا إلى أشار وقد

 ضربت عنو اهلل رضي علي بن الحسين بن الحسن مات ولما القبور، على المساجد
 فقدوا؟ ما وجدوا ىل أال»: يقوؿ صائحاً  فسمعوا رفعت، ثم سنة قبره على القبة امرأتو



 - 77 - 

 الحافظ فقاؿ المتقدمة، األحاديث بعض ساؽ ثم ،««فانقلبوا يئسوا بل: اآلخر فأجابو
 :شرحو في الشافعي حجر ابن
 الصبلة من يخلو ال الفسطاط في المقيم أف للباب األثر ىذا ومناسبة»

 فتزداد القبلة جهة في القبر يكوف وقد القبر، عند المسجد اتخاذ فليـز ىناؾ،
 وفي( ٜٗٔ/ ٗ) «القارئ عمدة» في الحنفي العيني نحوه وذكر .ٔ«الكراىة

 الكاندىلوي يحيى محمد المحقق للشيخ «الترمذي جامع على الدري الكوكب»
 التشبيو من فيو فلما عليها، المساجد اتخاذ وأما» (:ٖ٘ٔ ص) نصو ما الحنفي
 الميت تعظيم من فيو ولما وكبرائهم، أنبيائهم قبور على مساجد واتخاذىم باليهود

 القبلة جانب في كونو وكراىة القبلة جانب في القبر كاف لو األصناـ، بعيدة وشبو
 ذلك كل من أخف فهو المصلي خلف كاف وإف يساراً  أو يميناً  كونو كراىة من أكثر
 ص) نصو ما الحنفية كتب من «اإلسبلـ شرعة» وفي. «كراىة عن يخلو ال لكن

ٜ٘ٙ:) 
 .«فيو يصلى مسجد القبر على يبنى أف ويكره»

 اهلل رحمو محمد اإلماـ عن نحوه وتقدـ العلماء أقواؿ من ذكرنا ما يؤيد بإطبلقو فهذا
 في الصبلة كراىة في إليو ذىبنا ما يؤيد ما النقوؿ ىذه ففي (.ٙٚٔص) تعالى

 ىذه بين التفريق فيجب ال، أو إليها صلى سواء مطلقاً، القبور على المبنية المساجد
 تحقق إنما الصورة ىذه ففي مسجد، عليو ليس الذي القبر إلى الصبلة وبين المسألة
 ىذه في االستقباؿ أيضا يشترطوا لم العلماء بعض أف على القبر استقباؿ عند الكراىة
 الحنابلة، عن قريباً  تقدـ كما مطلقاً، القبر حوؿ الصبلة من بالمنع فقاؿ الصورة
 ،(ٕٛٓ ص) الحنفية كتب من «الفبلح مراقي» على «الطحاوي حاشية» في ونحوه

                                                           

 قاؿ أنو حجر ابن الحافظ عن( ٔٛ ص) «المبين القوؿ» في األزىر علماء من مخيمر بن محمد الشيخ ونقل ٔ
 الحديث وفي» :نصو ما الغزوات على الكبلـ في «البخاري صحيح» من الخلصة ذي لحديث «الفتح شرح» في

 المكاف في أره ولم: قلت «إزالتها يجب وأنو بها الناس يفتتن قبور فيها التي المساجد في الصبلة عن النهي
 .أعلم واهلل. منو آخر موضع في يكوف أف فيحتمل «الفتح» من المذكور
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 فمن...  » :- وسلم وآلو عليو اهلل صلى - لقولو الذرائع سد بباب البلئق ىو وىذا
 الحراـ في وقع الشبهات في وقع ومن وعرضو لدينو استبرأ فقد الشبهات اتقى

 حديث من عليو متفق .الحديث... (  فيو يقع أف يوشك الحمى حوؿ يرعى كالراعي
 ا.ىػ بشير بن النعماف

 المساجد (:ٜٖٛ/ٔٔ(:ٜٖٛ/ٔٔوقاؿ العبلمة ابن باز في فتاوى نور على الدرب )
 عن أو يمينهم عن أو المصلين قداـ القبر كاف سواء فيها؛ يصلى ال القبور فيها التي

 النبي لقوؿ فيها؛ يصلى ال القبور على تبنى التي المساجد جميع خلفهم، أو شمالهم
 «مساجد أنبيائهم قبور اتخذوا والنصارى اليهود على اهلل لعنة»: وسلم عليو اهلل صلى
 أنبيائهم قبور يتخذوف كانوا قبلكم كاف من وإف أال»: وسلم عليو اهلل صلى وقاؿ

 يجوز فبل «ذلك عن أنهاكم فإني مساجد، القبور تتخذوا فبل أال مساجد، وصالحيهم
 في ذلك يحذر أف المؤمن على فالواجب باطلة، فيها فالصبلة بالكلية، فيها الصبلة

 اهلل صلى النبي مسجد أما مطلقا، فيو يصلي ال قبر على بني مسجد كل كاف بلد أي
 في ليس بيتو، في دفن وسلم عليو اهلل صلى النبي قبر، على يبن فلم وسلم عليو

 آخر في الوقت، ذاؾ المؤمنين أمير الملك عبد بن الوليد وسع لما لكن المسجد،
 من ليست فهي المسجد، في أدخلها القبر، فيها التي الحجرة أدخل األولى المائة

 فأدخلت بيتو، في دفن وإنما والسبلـ، الصبلة عليو المسجد في يدفن ولم المسجد،
 المسجد، عن يميزىا ما عليها جعل ثم التوسعة، بسبب المسجد في الحجرة

 ألنو المسجد؛ في وجودىا المسجد في المصلين يضر فبل المسجد، عن ويخرجها
 اهلل صلى النبي مسجد في فالصبلة المسجد، في وليس للمسجد، مجاور بيتو في

 في تدفن التي القبور من يوجد ما أما بها، بأس وال فيها، محذور ال وسلم عليو
 التي وىي التحذير، ومحل النهي محل فهذه المسجد عليها يقاـ أو عمدا، المسجد

 .العافية اهلل نسأؿ. أصحابها وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ لعن
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 المسجد في الصبلة كانت إذا وسئل العبلمة العثيمين كما في لقاءات الباب المفتوح:
 على دليل ىناؾ وىل تقبل، وال باطلة أنها على يدؿ ىذا فهل تجوز ال قبر فيو الذي

 باطلة؟ كانت إذا بطبلنها
 سابق أنو أـ القبر، على مبني المسجد ىل ينظر قبر فيو الذي المسجد: أوالً  فأجاب:

 فيو المكث يحـر مكاف ألنو ذلك تصح؛ ال فيو فالصبلة األوؿ فأما الميت؟ فيو ودفن
 يتعلق فيما سيما ال عليو محرمة بقعة في يصلي أف لو يجوز ال إنساف وأي يصح، وال

 فسداً  القبر، صاحب تعظيم إلى يؤدي القبر على المبني المسجد ألف بالعبادة؛
 اهلل صلى قولو والدليل صبلتو، تصح وال آثم والمصلي حراـ ىذا نقوؿ الشرؾ لوسائل

 المبنية المساجد في والصبلة ،ٔ(رد فهو أمرنا عليو ليس عمبلً  عمل من: )وسلم عليو
 ال: )يقوؿ والسبلـ الصبلة عليو النبي كاف فإذا شك، ببل عنها منهي القبور على

 على مبني مسجدٍ  في صلى بمن فكيف قبلتكم، تجعلوىا ال: أي( القبور إلى تصلوا
 الميت كاف إف فهذا الميت، فيو ودفن القبر على سابقاً  المسجد كاف إذا أما! قبر؟
 كاف وإف عنو، شماالً  أو يميناً  ينحرؼ بل إليو، يصلي أف يجوز ال فإنو القبلة، جهة في
 في ويدفن الميت ينبش أف يجب الحاؿ، ىذه في لكن بأس، فبل القبلة جهة غير في

 .الناس فيو يدفن الذي المكاف
 غيره؟ مسجًدا يجد لم لمن قبر فيو مسجد في الصبلة: حكم مسألة

: العلماء بعض ويقوؿ قبر، فيو مسجد في الصبلة (:ٚٓٗ/ٔسئلت اللجنة الدائمة )
 ثوابا لك خير بيتك في فتصلي غيره مسجد البلد في يكن لم وإف فيو الصبلة تجوز ال

 ألف فيو؛ الصبلة تجوز: بعضهم ويقوؿ قبر، فيو الذي المسجد ذلك في تصلي أف من
 وقد وعمر بكر أبي وصاحبيو مسجده في موجود وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ قبر

 ..؟الحقيقة عن منك ألستفهم الرسالة ىذه إليك أرسلت فلذلك األمر علي أشكل

                                                           

 من حديث عائشة رضي اهلل عنها. (ٛٔٚٔ) مسلمأخرجو  ٔ
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 اهلل من تقوى على وسلم عليو اهلل صلى النبي أسسو النبوي المسجد: ثالثافأجابت: 
 قبر بل موتو، بعد وسلم عليو اهلل صلى النبي فيو يقبر ولم سبحانو، منو ورضواف تعالى

 في معو دفن عنو اهلل رضي بكر أبو مات ولما عنها، اهلل رضي عائشة حجرة في
 الحجرة تكن ولم الحجرة، في أيضا معو فدفن عنو اهلل رضي عمر مات ثم الحجرة

 فيو تدخل ولم المسجد، خارج المصلي يسار عن بل قبلتو، في وال المسجد في
 الخلفاء زمن بعد أدخلت وإنما النبوي المسجد عنو اهلل رضي عثماف وسع حينما

 صبلة ألف من خير بل مشروعة، فيو فالصبلة ىذا وعلى عنهم، اهلل رضي الراشدين
 دفن أو قبور أو قبر على بني قد مما غيره بخبلؼ ، الحراـ المسجد إال سواه فيما
 .محرمة فيها فالصبلة ميت فيو

 بعض مع جماعة تصليها أف عليك بل بيتك، في الفريضة تصلي أف لك ليس: رابعا
 تؤسسوا أف وعليكم الفضاء، في ولو قبر على بني الذي المسجد غير في إخوانك
 وبعدا الشرع، بنصوص عمبل الخمس؛ الصلوات فيو لتؤدوا اهلل؛ شرع ما على مسجدا

 ا.ىػ عنو اهلل نهى عما
 تجمع ىناؾ (:ٖٙٓ/ٕوسئل العبلمة األلباني أيضا كما في موسوعة العبلمة األلباني )

 مقبرة، بجوار مبني المسجد وىذا واحد، مسجد إال بو يوجد وال للمسلمين سكني
 الحي أبناء يصلي أـ بو يصلى فهل القبور، من عدداً  المحراب أماـ وجدنا بل

 المنطقة؟ عن بعيدة المساجد باقي منفردين؟
 دار في ولو مجتمعين يصلوف وإنما منفردين يصلوف وال فيو، يصلوف ال: الشيخ
 .أحدىم
 .ذلك تعسر وإف: السائل
 .عليهم واجب ىذا مسجد، بناء من يتمكنوا أف إلى: الشيخ
 قلة أو البعض عند الحرج وجود باب من األمر ىذا تعسر إف لكن نعم،: السائل
 اإلسبلمي؟ الفهم
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 المسلموف يجتمع أف المقصود وليس المسلمين، من الساكن عند يتعسر ال: الشيخ
 إال تكلَّف وال جميعاً، فيو يجتمعوف ال فيو إشكاؿ ال الذي المسجد ألف جميعاً؛
 .نفسك
 .المسجد في يصلي وال منفرداً  يصلي االجتماع تعسر لو لكن: السائل
 منفرداً، نصلي أساس على المسجد، في نصلي ما نقنع، ال نحن لكن نعم،: الشيخ
 المسجد، ىذا في يصلي أال معنا يتجاوب أنو عندنا يترجح لمن دعوة نعمل وإنما

 .الطيبين المسلمين ىؤالء أحد دار في ويصلي
 .فيك اهلل بارؾ: السائل
 كل ذريعة فهي وإال المسجد، ىذا من فقط بتهريبو نقنع أف ينبغي ما يعني: الشيخ
 تصح، ال المسجد ىذا في الصبلة واهلل ألنو كسبًل، البيت في يصلي يصير واحد
 ال ما اهلل يصلح ذلك وبعد مكاف، أي في يَػَتَجمَُّعوا وأف يسعوا أف ىؤالء على وإنما

 ا.ىػ تعلموف
 في..  قبر فيو الذي للمسجد بالنسبة (:ٜٕٛ/ٕوسئل أيضا كما في نفس المصدر )

 حكمو؟ ما أو فيو، يصلي اإلنساف أف جائز قبر فيو الذي إال مسجد ىناؾ ليس الحي
 الذي أما باطلة، فصبلتو قبر فيو الذي المسجد في الصبلة يقصد الذي فأجاب:

 مسجداً  يجد ال أو..  وقتاً  يجد وال الجماعة صبلة تفوتو أف خشية بالصبلة يفاجأ
 .صحيحة فصبلتو القبر فيو الذي المسجد ىذا إال فيها ىو التي المحلة في آخر

 قبر؟ فيو مسجد في الجنازة صبلة تجوز ىل :مسألة
 يوجد(: ٜٕٗ-ٖٜٕ/ٕسئل العبلمة األلباني كما في موسوعة العبلمة األلباني )

 من ىي بنيت أو القبر أجلها من بني التي المقبورة المساجد من كثير مصر في عندنا
 الجنازة وصبلة ىذا، من تخلو التي المساجد من القليل إال يوجد وال القبر، أجل

 .خاصة
 كيف؟: الشيخ
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 ال فنحن المقبورة، المساجد تلك في يصلوىا إنساف مات إذا الجنازة، صبلة: السائل
 عدـ بسبب الثواب ىذا من ُنْحَرـ فنحن الجنازة، صبلة ثواب فتعلموف إليها، نذىب
 على أبداً  نصلي ال أـ الكراىية، مع ونصلي نذىب فهل المساجد، تلك إلى ذىابنا
 الجنازة؟ صبلة

 الصلوات من تعلم كما الفريضة، صبلت الجنازة، صبلة قبل جيد، سؤاؿ: الشيخ
 تصلونها؟ أين الخمس،

 ال الناس لكن يعني، ىذا من بالرغم مساجد ببناء لنا اهلل مكن هلل الحمد: السائل
 .الجنازة صبلت فيها يصلوف
 .قبره في الميت على تصلوف حينئذٍ  جميل،: الشيخ
 .دفنو بعد قبره، في: السائل
 دفنو؟ بعد إال قبره في الميت يكوف وىل: الشيخ
 يعني؟ نحن نصلي وينزلوا، يدفنوه الناس ما بعد اقصد ال: السائل
 ا.ىػ قبره في عليو تصلوف اقصده، أنا أنت تقوؿ ما اقصد أنا ما: الشيخ

 في الصبلة عن للنهي بالنسبة(: ٜٕ٘-ٜٕٗ/ٕوسئل أيضا في تفس المصدر )
 ذلك في الجنازة صبلة عن النهي أيضاً  يشمل ذلك ىل قبر، فيو الذي المسجد

  المسجد؟
 عليو الرسوؿ لنهي قبر؛ فيو مسجد في صبلة أي تصلى ال صبلة؟ أليست: ... الشيخ
 في يومئذ لنا تيسر ما جمعنا أو جمعناىا قد كنا متواترة أحاديث في ذلك عن السبلـ
 .نعم.«مساجد القبور اتخاذ عن الساجد تحذير»: كتابي

 فيها، سجود ال الجنازة صبلة أف وقاؿ والسجود، بالركوع النهي علل بعضهم: مداخلة
 ىذا أف بعضهم يتوىم قد قبر، فيو الذي المسجد في الصبلة عن النهي فبالتالي
 ىذا ىل الحكم، فينتفي العلة انتفت حيث: فقاؿ مثبًل، المقبور للميت ويركع يسجد

 صحيح؟
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 العلة؟ ىي ما: الشيخ
 .القبر لصاحب السجود إيهاـ: مداخلة
 جاءت؟ العلة ىذه أين من: الشيخ

 يخالف شرعي حكم عليها يبنى أف يجوز فبل ولذلك نقلية، وليست عقلية علة ىذه
 . العامة النصوص

 .الخارجية ساحتو في قبر فيو مسجد في الصبلة حكم :مسألة
 كانت إذا الساحة(: ٖٙٓ/ٕقاؿ العبلمة األلباني كما في موسوعة العبلمة األلباني )

 فسواء المسجد، حـر في داخل فهو بباب؛ المسجد ساحة إلى ُويْدَخل المسجد، من
 المسجد، في الحالتين من كل في فهو الحـر نفس في أو الساحة، في القبر كاف

 على المساجد بناء وعن مساجد، القبور اتخاذ عن النهي في جاءت التي واألحاديث
 أو الحـر داخل كاف سواء قبر، فيو الذي المسجد تشمل كلها النصوص ىذه القبور،
، خارج  .يجوز فبل الحـر
 .فيو التي القبور نبشت قد مسجد في الصبلة حكم :مسألة

 من سمعت لقد (:ٜٖٗ/ٔٔسئل العبلمة ابن باز كما في فتاوى نور على الدرب )
 تجوز؛ ال الطائف مدينة في الموجود العباس مسجد في الصبلة أف األشخاص بعض

 ؟ذلك في أفتونا ال؟ أـ صحيح ىذا فهل وأمامو قبور، قبور تحتو أف بحكم
 وىيئ فيو، التي القبور نبشت قد العباس مسجد ألف بصحيح؛ ىذا ليسفأجاب: 
 فالصبلة ذلك، في حرج فبل العلماء، عليو وأمرىم األمور، والة بهذا وقاـ للصبلة،

 ا.ىػ هلل والحمد فيها حرج ال فيو
 أف أريد كنت  (:ٜٕٛ/ٕوسئل العبلمة األلباني كما في موسوعة العبلمة األلباني )

 وىذا المسجد خارج وجعلت البالية المسلمين عظاـ أخرجوا الذين ىؤالء أسأؿ،
 داخل نصلي أف حرج، ذلك في نرى أف دوف نصلي أف لنا يسوّْغ ىل شيخ يا العذر

 المسجد؟
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 .المسجد خارج إلى عظامها وأخرجت نبشت، القبور يعنيفأجاب: 
 .نعم أي: الملقي
 أكذلك؟: الشيخ
 .نعم أي: الملقي
 كما الشرعية الناحية من المشكلة األصل في ىو محظور، ىناؾ يبق لم طبعاً : الشيخ
 لكنها قبور، أصلها ىي للمسجد أرضاً  أف فرض فلو الظاىر، على تقـو جميعاً  تعلموف
 شيء فيها ليس المسجد ىذا في أو األرض ىذه في فالصبلة ظهور، لها ليس مدروسة

 أرض في قبر من أكثر أو قبراً  ىناؾ أف فرض إذا تمامًا، بالعكس والعكس ،.. 
 .شيء ال األسفل في أما الظاىر، القبر ىذا إال ىناؾ ليس أنو والحقيقة مسجد،
 .شيء ال: الملقي
 .بالظاىرة العبرة ألنو يجوز؛ ال فهنا: الشيخ
 .جيد: الملقي
 كانت إذا نبشت إذا وبخاصة المسجد من القبور ُدِرَست كانت فإذا آه،: الشيخ
 زاؿ فالمحظور آخر، مكاف في فدفنت تقوؿ كما عظاـ يوجد يزاؿ ال ىناؾ

 .شك ببل
 .هلل الحمد: الملقي
 حينما المعري عن يروى ما المناسبة بهذه ويعجبني بالظاىر، دائماً  العبرة ألنو: الشيخ

 :شعره في قاؿ
 عاد عهد من القبور فأين...  الرحب تمؤل قبورنا ىذي صاح

 :أجاب
 األجساد ىذه من إال األرض...  أديم أظن ما الوطأ خفف
{ َوَأْمَواتًا َأْحَياءً ( }ٕ٘: المرسبلت{ )ِكَفاتًا اأَلْرضَ  َنْجَعلِ  َأَلمْ } طبيعي فاألمر

 .تعلموف لعلكم الرسوؿ ومسجد الظاىر، بالشيء إذاً  فالعبرة ،(ٕٙ: المرسبلت)
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 .- وسلم وآلو عليو اهلل صلى -: الملقي
 .المسجد وبُني النخيل وأزيل فنبشت للمشركين قبور عن عبارة كاف: الشيخ
 .قبر فيو بمسجد سجن منحكم  :مسألة

 كانت مسلمين مقبرة مقبرة، في الصبلة تحل وال(: ٕٚ/ٗقاؿ ابن حـز في المحلى )
 قبر إلى وال ،فيها الصبلة جازت الموتى من فيها ما وأخرج نبشت فاف كفار، مقبرة أو
 أو حماما أو مقبرة أو قبر موضع إال يجد لم فاف ،غيره أو نبي قبر أنو ولو عليو، وال

 وال جمعة ىنالك يصلى وال فليرجع،: باجتنابو أمر شئ فيو موضعا أو مزبلة أو عطنا
 عليو افترض ما ويجتنب فيو، يصلى فانو ذكرنا مما موضع في حبس فاف ،جماعة
 جبهة عليو يضع وال أمكنو، ما ذلك من يديو بين مما يقرب لكن بسجوده، اجتنابو

 الجلوس على إال يقدر لم فاف، القرفصاء إال يجلس وال ركبتين، وال يدين وال أنفا وال
 . واجزأه يقدر كما صلى االضطجاع أو

 وليس فيو جثة. ،فيو ضريح مسجد في الصبلة حكم :مسألة
 يكوف أف بين ذلك في فرؽ وال القبور على بنيت التي بالمساجد الصبلة تجوز ال

 من وخداعا األوىاـ، من وىما ذلك كاف أو الموتى، لبعض حقيقية رفات فيو القبر
 في موجودة الشرؾ وذريعة ذلك، بكل حاصلة فالفتنة والقبور، المشاىد ىذه سدنة

 بيتو، وآؿ وسلم، عليو اهلل صلى النبي ألصحاب المزعومة المشاىد وغالب الصورتين،
 المذكورين ىؤالء رفات فيو توجد ال الذي المكذوب النوع من ىي: البلداف في

 . أصبل ألحد رفات فيو توجد لم ربما بل حقيقة،
 المشاىد ىذه وأما(: ٖٔ/ ٔ) الرسائل جامعفي  تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ

 إلى المضاؼ دمشق بظاىر الذي المشهد مثل قطعاً؛ كذب ىو ما فمنها المشهورة
 الذي والمشهد القرني، أويس إلى المضاؼ ظاىرىا في الذي والمشهد كعب، بن أبي
 إلى المضاؼ بمصر الذي والمشهد السبلـ، عليو نوح إلى المضاؼ لبناف سفح في

 وسائر ومصر والعراؽ بالشاـ شرحها يطوؿ التي المشاىد من ذلك غير إلى الحسين؛
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 القبور ىذه كل: الكناني العزيز عبد منهم العلماء، من طائفة قاؿ حتى األمصار،
 غيره أثبت وقد وسلم، عليو اهلل صلى النبي قبر إال منها يصح ال األنبياء إلى المضافة

 ... قبره ليس أنو على العلماء فعامة علي مشهد وأما. أيضاً  السبلـ عليو الخليل قبر
 إال علم، على منو يوقف يكاد ال مختَلق، مضطرب القبور ىذه عامة أف ذلك وأصل

 من ليس عليها المساجد وبناء معرفتها ألف وىذا شديد؛ بحث بعد منها قليل في
 َنْحنُ  ِإنَّا: )قاؿ حيث بحفظو اهلل تكفل الذي الذكر حكم من ذلك وال اإلسبلـ، شريعة
 وسلم عليو اهلل صلى النبي نهى قد بل ؛[ٜ/الحجر( ]َلَحاِفظُوفَ  َلوُ  َوِإنَّا الذّْْكرَ  نَػزَّْلَنا
 بن جندب عن صحيحو في مسلم رواه الذي قولو مثل عندىا، المبتدعوف يفعلو عما
: يقوؿ وىو بخمس يموت أف قبل وسلم عليو اهلل صلى النبي سمعت: قاؿ اهلل عبد

 لعن: )وقاؿ( ذلك عن أنهاكم فإني مساجد، القبور يتخذوف كانوا قبلكم كاف من إف)
 (.مساجد أنبيائهم قبور اتخذوا والنصارى اليهود اهلل
 وال القبور، على التي المشاىد ىذه بناء يشرع ال أنو على اإلسبلـ أئمة اتفق وقد

 التعبد ألجل قصدىا يشرع وال عندىا، الصبلة تشرع وال مساجد، اتخاذىا يشرع
 ثم عندىا، الصبلة وكرىوا ذلك، ونحو وابتهاؿ استغاثة أو واعتكاؼ بصبلة عندىا
 ميت، مسلم قبر زار إذا السنة وإنما عنها، النهي ألجل باطلة الصبلة: قاؿ منهم كثير

 جنازتو على الصبلة بمنزلة لو ويدعو عليو يسلم أف غيرىما، أو صالح رجل أو نبي إما
. 

 
 (حراـ بماؿ مسجد)باب حكم بناء ال

 لعينو فالمحـر، لكسبو محرما يكوف أف وإما لعينو، محرما يكوف أف إما الحراـ الماؿ
 مسروؽ أنو يعلم وىو بو االنتفاع ألحد يحل ال فهذا والمسروؽ، المغصوب كالماؿ

 . صاحبو إلى رده يحب بل فبلف، من
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 بو التبرع الغاصب يجزئ وال صاحبو، إلى يرد أف: الماؿ ىذا غصب من التوبة وطريقة
 .صاحبو إلى رده على يقدر وىو مسجد لبناء
 العامة، المسلمين مصالح في إنفاقو في حرج فبل صاحبو، إلى رده تعذر إف لكن
 .على الراجح المساجد بناء ومنها
 األمواؿ كانت إذا(:" ٖ٘ ص" )الشرعية السياسة" في تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ
 أي) السلطانية األمواؿ من ككثير أصحابها إلى ردىا تعذر وقد حق بغير أخذت قد

 المسلمين مصالح في األمواؿ ىذه صرؼ على فاإلعانة( ؛ السلطاف غصبها التي
 الواجب إذ؛ والتقوى البر على اإلعانة من ذلك ونحو المقاتلة ونفقة الثغور كسداد

 على وال عليهم وردىا أصحابها معرفة يمكن لم إذا - األمواؿ ىذه في السلطاف على
 ىذا. المسلمين مصالح إلى - الظالم ىو كاف إف التوبة مع - يصرفها أف - ورثتهم

 من واحد غير عن منقوؿ وىو وأحمد حنيفة وأبي كمالك العلماء جمهور قوؿ ىو
 أف ىو فعليو أخذىا قد غيره كاف وإف . . . الشرعية األدلة دلت ذلك وعلى الصحابة

 . انتهى"  ذلك بها يفعل
 أجرة أو الخمر، كبيع محـر بطريق اإلنساف اكتسبو الذي فهو لكسبو المحـر وأما

 منو أخذه إذا أما فقط، اكتسبو من على حراـ الماؿ فهذا ذلك، ونحو والزنا الغناء
 دفعو أو مسجد، لبناء بو تبرع لو كما ، كذل في حرج فبل مباح بطريق آخر شخص

 في وإنفاقو منو، التخلص: المحـر الماؿ ىذا من التوبة وطريقة، عنده لعامل أجرة
 . المساجد بناء ومنها البر وجوه
 ماؿ معو كاف إذا:  الغزالي قاؿ"  (:ٖٖٓ/ٜ) المجموع في اهلل رحمو النووي قاؿ

 إلى أو إليو صرفو وجب - معين مالك لو كاف فإف - منو والبراءة التوبة وأراد حراـ
 من ويئس يعرفو ال لمالك كاف وإف، وارثو إلى دفعو وجب ميتا كاف فإف،  وكيلو

 والمساجد، والربط كالقناطر،  العامة المسلمين مصالح في يصرفو أف فينبغي معرفتو
. . .  فقراء أو فقير على بو فيتصدؽ وإال، فيو المسلموف يشترؾ مما ذلك ونحو
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 يجوز ال ألنو، قالوه كما وىو، األصحاب من آخروف ذكره الغزالي قالو الذي وىذا
 واهلل، المسلمين مصالح في صرفو إال يبق فلم، البحر في ورميو الماؿ ىذا إتبلؼ

 . انتهى"  أعلم وتعالى سبحانو
 ؟ حراـ ماؿ من بني مسجد في الصبلة حكم عن:  اهلل رحمو عثيمينال عبلمةال وسئل

 يكوف ربما حراـ ماؿ من بناه الذي ألف فيها؛ حرج وال جائزة فيو الصبلة"  :فأجاب
 لهذا بناؤه يكوف وحينئذ اكتسبو، الذي الحراـ الماؿ من يتخلص أف بنائو في أراد

 الماؿ من التخلص كاف وإف الحراـ، الماؿ من التخلص بو قصد إذا حبلال المسجد
 بو حصلت خيري مشروع في اإلنساف بذلو إذا بل المساجد، ببناء يتعين ال الحراـ
 وانظر( ٖٗٓ رقم سؤاؿ/ ٕٔ" )عثيمين ابن فتاوى مجموعمن  انتهى"  البراءة

  (.ٖٗٗ/ٗ" )الممتع الشرح"
 ابتغاء بني الذي المسجد في الصبلة حكم ما: لئلفتاء الدائمة اللجنة علماء سئلو 

 ؟ ربا بماؿ بنائو ماؿ خلط وقد تعالى، اهلل وجو
 مسروؽ؟ ماؿ ومنها التبرعات من بني الذي المسجد في الصبلة حكم ما

 ا.ىػ نفسو على والسارؽ المرابي من كل وإثم منهما كل في الصبلة تجوز: " فأجابوا
 ضريح مدينتنا في يوجد (:ٕٕٔ/ٖٔ) :أيضا لئلفتاء الدائمة اللجنة علماء سئلو 

 ىذا زوار فيو يضع صندوؽ الضريح ىذا داخل ويوجد(  الشيخ سيد)  الصالح الرجل
 األمواؿ -المجاورة الدوؿ من بل ، الجزائر أنحاء كل من يقصدونو الذين -الضريح
 األمواؿ ىذه من جزء ويوزع الصندوؽ يفتح سنة كل نهاية وعند ، الذىبية والحلي

 ما بناء إتماـ أجل من سبعة وعددىا ، المدينة ىذه في الموجودة المساجد جميع على
 عملية أف العلم مع ، بناؤىا كمل التي المساجد حاجيات شراء أجل من أو منها بقي

 ، المصلين من يجمع المساجد تكاليف وباقي المساجد جميع تشمل األمواؿ توزيع
 ؟ فيها الصبلة حكم وما ، األمواؿ بهذه المساجد بناء حكم فما



 - 011 - 

 الشرؾ، وسائل من ألنو ؛ يجوز ال عليها المساجد واتخاذ القبور على البناءفأجابوا: 
 الناس، شرار من أنهم وأخبر ذلك، فعلوا من وسلم عليو اهلل صلى النبي لعن وقد

 ومن ، العبادة أنواع من ىذا ألف ؛ أكبر شرؾ األضرحة صناديق إلى األمواؿ وتقديم
 زوار من تجمع التي األمواؿ وىذه ، أشرؾ فقد اهلل لغير العبادة أنواع من شيئا صرؼ

 أف ويخبروف ، األضرحة صناديق إلى تقديمها من الناس منع يجب ، حراـ األضرحة
 في تصرؼ بل ، أىلها إلى تعاد فبل الموجودة األمواؿ أما ، األكبر الشرؾ من ذلك

 ، خبيث كسب من ألنها ؛ المساجد مصالح في صرفها يجوز وال ، والمساكن الفقراء
 ا.ىػ أمثالها ومن منها المساجد تطهر أف يجب

 اتهاما بالسحر يتهمونو رجل (:ٕٗٔ/ٖٔ) :أيضا لئلفتاء الدائمة اللجنة علماء سئلو 
 مسجد ببناء تبرع الرجل ىذا ، الشواىد لوجود الحقيقة درجة إلى يصل قد ، شديدا

 المسجد بناء في فجعلتو تقاعدي من الماؿ ىذا إف:  قاؿ نوقش وعندما ، ذلك وتم
 ؟ فيو الصبلة تجوز ىل ،

 المذكور المسجد في الصبلة في حرج أال فنرجو ، ذكر كما األمر كاف إذا فأجابوا:
 ا.ىػ تعالى اهلل شاء إف صحيحة والصبلة

 للبنك مقر وجود من لوحظ(: ٕٙٔ/ٖٔ) :أيضا لئلفتاء الدائمة اللجنة علماء سئلو 
 أحببت فتوى إلى األمر ولحاجة المبنى، بنفس مسجد ويعلوه المبنى، في األىلي
 . الفتوى بموجب للعمل إفادتنا ثم لدراستها سماحتكم على عرضها

 ألننا ؛ بنكا اتخذ قد محل على بني الذي المسجد في الصبلة في حرج ال فأجابوا:
 ا.ىػ ذلك يمنع ما الشرعية األدلة من نعلم ال

 رجل عن (:٘٘/ٜفتاواه ) فسئل كما في مجموع وسئل الشيخ محمد بن إبراىيم
 يخشى دامراً  مسجداً  منو يعمر أف وقرر حراـ، كسب من الماؿ من مبلغا جميع

 وفي المسجد، عمارة على مشرفين جعلهم رجاؿ ثبلثة عند المبلغ وأودع سقوطو،
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 أف يجوز ىل وتسأؿ المذكور، المسجد بناء في الشروع قبل الرجل توفي ذلك اثناء
 الماؿ؟ بهذا المسجد يعمر

 أنو وسلم عليو اهلل صلى النبي عن -في صحيح مسلم- ثبت.  هلل الحمد فأجاب:
 يعينو الماؿ ىذا أف يقينا علماً  تعلموف كاف فإف ( طيبا إال اليقبل طيب اهلل أف)  قاؿ

 ىو وإنما يقينا ذلك التعلموف كنتم وإف ،حكم لو فهذا حراـ، كلو كسب من مجموع
 ال األشياء فهذه يقين غير من ماتصوره بحسب إنساف لكم نقلو أو ظن مجرد أو توىم

 يسقط أف قبل الماؿ بهذا المسجد ويعمر الرجل، أمضاء ما وينفذ إليها يلتفت
 الماؿ ىذا جميع أف جزما تيقنتم إذا ما وىي األولى الحالة وفي، تبلفيو فيصعب
 ىذا يجعل ولكن ، حراـ بماؿ يعمرالمسجد أف فبليجوز حراـ كسب من مجموع

 المسجد ىذا عن األوقاؼ لوزارة ويكتب ، القاضي نظر على العامة المرافق في الماؿ
 ا.ىػ بعمارتو لتقـو

، مسلموف مغاربة جماعة نحن (:ٜٕٓ/ٖٔأيضا ) الدائمة اللجنة علماء سئل(: فرع)
 والجمعات األوقات لجميع فيو للصبلة استأجرناه مكاف ولدينا بألمانيا، مقيموف
 الصبلة من األلمانية الحكومة منعتنا - هلل والحمد - فيو المصلين ولكثرة،واألعياد

، البلد خارج كبير مكاف شراء اآلف وأردنا، مناسب غير مكاف وفي ضيق ألنو، فيو
 ويوجد، ونصف مارؾ مليوف ٖ المكاف ثمن، شرائو على األلمانية السلطة لنا ووافقت

 الباقي المبلغ البنك من نقترض أف لنا يجوز ىل. فقط ونصف مارؾ مليوف لدينا
 ىل بالربا شراؤه تم وإف ؟ الضرورات من ىذا يعتبر وىل، بالربا المكاف ىذا لشراء
 ؟مأجورين أفتونا للصبلة؟ البلدة ىذه في أخرى أماكن يوجد أف إلى فيو الصبلة تجوز

 على الوعيد وشدد الربا حـر اهلل ألف، بالربا االقتراض لكم يجوز ال فأجابت:
 يباح وال. وكاتبو وشاىديو وموكلو الربا آكل وسلم عليو اهلل صلى النبي ولعن، المرابين

 كاف إذا إال إليو أشرتم الذي المكاف ىذا تشتروا وال، األحواؿ من حاؿ بأي الربا
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، استطاعتكم حسب على وصلوا، الربا إلى اللجوء بدوف مالية إمكانية عندكم
 .متعددة أمكنة في جماعات إلى متفرقين أو مجتمعين

 
 (عليها والحث المساجد بناء فضل باب)

 أنو الخوالني اهلل عبيد منها حديث المساجد بناء فضل في كثيرة أحاديث وردت قدل
 مسجد بنى حين فيو الناس قوؿ عند يقوؿ رضي اهلل عنو عفاف بن عثماف سمع

 وسلم عليو اهلل صلى النبي سمعت وإني أكثرتم إنكم وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ
 .ٔ(مثلو لو اهلل بنى اهلل وجو بو يبتغي قاؿ أنو حسبت بكير قاؿ مسجدا بنى من يقوؿ

 وقع (فيو الناس قوؿ عند) قولو(: ٗٗ٘/ٔقاؿ الحافظ ابن حجر في فتح الباري )
 صغار من وىو األنصاري لبيد بن محمود طريق من أخرجو حيث مسلم عند ذلك بياف

 على يدعوه أف وأحبوا ذلك الناس كره المسجد بناء عثماف أراد لما قاؿ الصحابة
 الباب حديث في قولو أف بهذا وظهر وسلم عليو اهلل صلى النبي عهد في أي ىيئتو
 الصحابة كره الذي لعل السنة شرح في البغوي وقاؿ يبني أف أراد حين أي بنى حين
 المسجد عثماف يبن ولم انتهى توسيعو مجرد ال المنقوشة بالحجارة بناؤه عثماف من

 البناء إطبلؽ منو فيؤخذ المسجد بنياف باب في تقدـ كما وشيده وسعو وإنما إنشاء
 المسجد بعض ىنا بالمسجد المراد أو أنشأ من حق في يطلق كما جدد من حق في
 والكشميهني وللحموي لؤلكثر كذا الرسوؿ مسجد قولو البعض على الكل إطبلؽ من

 بو للعلم المفعوؿ حذؼ أكثرتم إنكم قولو وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ مسجد
 على ثبلثين سنة النبوي للمسجد عثماف بناء كاف تنبيو ونحوه باإلنكار الكبلـ والمراد

 مسكين بن الحارث عن السير كتاب ففي خبلفتو من سنة آخر في وقيل المشهور
 المسجد عثماف بنياف عند يقوؿ كاف األحبار كعب أف مالك أخبرني وىب بن عن

 فكاف مالك قاؿ عثماف قتل بنيانو من فرغ إذا فإنو ينجز ال المسجد ىذا أف لوددت

                                                           

 (.ٖٖ٘(، ومسلم )ٓ٘ٗأخرجو البخاري ) ٔ
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 تاريخ والثاني ابتدائو تاريخ كاف األوؿ بأف القولين بين الجمع ويمكن قلت كذلك
 في ووقع والصغير الكبير فيو فيدخل للشيوع فيو التنكير مسجدا بنى من قولو انتهائو
 وجو من الباب حديث في شيبة أبي بن وزاد كبيرا أو صغيرا الترمذي عند أنس رواية
 من والبزار حباف بن عند أيضا الزيادة وىذه قطاة كمفحص ولو عثماف عن آخر

 في الطبراني وعند عباس بن حديث من الكجي مسلم أبي وعند ذر أبي حديث
 بكر أبي حديث من الحلية في نعيم أبي وعند عمر وبن أنس حديث من األوسط
 أكثر وحمل أصغر أو قطاة كمفحص بلفظ جابر حديث من خزيمة بن ورواه الصديق
 بيضها فيو لتضع عنو القطاة تفحص الذي المكاف ألف المبالغة على ذلك العلماء
 على ىو بل وقيل ىذه جابر رواية ويؤيده فيو للصبلة مقداره يكفي ال عليو وترقد
 أو القدر ىذا الزيادة تلك تكوف إليو يحتاج قدرا مسجد في يزيد أف والمعنى ظاىره
 بناء كلو وىذا القدر ذلك منهم واحد كل حصة فتقع مسجد بناء في جماعة يشترؾ

 فيو للصبلة يتخذ الذي المكاف وىو الذىن إلى يتبادر ما بالمسجد المراد أف على
 شيء إلى يحتاج فبل الجبهة يسع ما وىو السجود موضع بالمسجد المراد كاف فإف
 حبيبة أـ رواية في قولو ويؤيده الحقيقة على بناء بوجود يشعر بنى قولو لكن ذكر مما
 بنى من عمر رواية في وقولو حسن بإسناد فوائده في سمويو أخرجو بيتا هلل بنى من

 من نحوه النسائي وأخرج حباف وبن ماجة بن أخرجو اهلل اسم فيو يذكر مسجدا
 ال المتخذ المكاف بالمسجد المراد بأف مشعر ذلك فكل عبسة بن عمرو حديث
 وقد بحسبو شيء كل بناء إذ مجازا اآلخر إرادة يمتنع ال لكن فقط السجود موضع
 في وىي القبلة جهة إلى يحوطونها المسافرين طرؽ في المساجد من كثيرا شاىدنا

 الشعب في البيهقي وروى السجود موضع قدر من أكثر تكوف ال وبعضها الصغر غاية
 قاؿ الطرؽ في التي المساجد وىذه قلت وزاد عثماف حديث نحو عائشة حديث من
 حسبت بكير قاؿ قولو حسن وإسنادىما قرصافة أبي حديث من نحوه وللطبراني نعم
 اهلل رضا بو يطلب أي اهلل وجو بو يبتغي قولو المذكور باإلسناد عاصما شيخو أي أنو
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 إال أرىا ولم الحديث في بكير بها يجـز لم الجملة وىذه اإلخبلص بذلك والمعنى
 عثماف حديث روى من كل فإف بلفظها الحديث في ليست وكأنها ىكذا طريقو من
 بالمعنى فذكرىا نسيها بكيرا فكأف مسجدا هلل بنى من لفظهم إليو الطرؽ جميع من

 في الشتراكهما اهلل وجو بو يبتغي قولو بمعنى هلل قولو فإف ظنو الذي اللفظ في مترددا
 المسجد على اسمو كتب من الجوزي بن قاؿ فائدة اإلخبلص وىو المراد المعنى
 الوعد ىذا لو يحصل ال باألجرة بناه ومن انتهى اإلخبلص من بعيدا كاف يبنيو الذي

 وبن السنن أصحاب وروى الجملة في يؤجر كاف وإف اإلخبلص لعدـ المخصوص
 ثبلثة الواحد بالسهم يدخل اهلل إف مرفوعا عامر بن عقبة حديث من والحاكم خزيمة
 صنعتو في المحتسب فقولو بو والممد بو والرامي صنعتو في المحتسب صانعو الجنة

 بأجرة أو بذلك متطوعا يكوف أف من أعم وىو المجاىد إعانة بذلك يقصد من أي
 جعل لمن المذكور الثواب يحصل وىل المتطوع من إال يحصل ال اإلخبلص لكن
 كاف بناء إلى عمد من وكذا بناء غير من بتحويطها يكتفي بأف مسجدا األرض من بقعة

 وىو فنعم المعنى إلى نظرنا وإف فبل اللفظ ظاىر مع وقفنا إف مسجدا فوقفو يملكو
 اآلمر دخوؿ يقتضي المعنى لكن بشرطها المباشرة في حقيقة بنى قولو وكذا المتجو
 بهذا استدؿ ألنو عنو اهلل رضي عثماف استدالؿ على المنطبق وىو أيضا بذلك

 إسناد اهلل بنى قولو بنفسو ذلك يباشر لم أنو المعلـو ومن منو وقع ما على الحديث
 الضمائر تتنافر لئبل أو اسمو جل ذكره لتعظيم فيو الفاعل وإبراز مجاز اهلل إلى البناء

 مثلو بناء بنى أي محذوؼ لمصدر صفة مثلو قولو المسجد باني على عوده يتوىم أو
 لبشرين أنؤمن فقالوا تعالى كقولو مطلقا اإلفراد أحدىما استعماالف لو المثل ولفظ
 الجزاء يكوف أف يمتنع ال األوؿ فعلى أمثالكم أمم تعالى كقولو المطابقة واآلخر مثلنا
 بعشرة الحسنة أف مع مثلو بقولو التقييد استشكل من جواب فيحصل متعددة أبنية

 الحسنة ثواب أف واألصل مثلو أبنية عشرة لو اهلل بنى المراد يكوف أف الحتماؿ أمثالها
 أف باحتماؿ أجاب من وأما الفضل بحكم عليو والزيادة العدؿ بحكم واحد الواحدة



 - 014 - 

 عشر فلو بالحسنة جاء من تعالى قولو نزوؿ قبل ذلك قاؿ وسلم عليو اهلل صلى يكوف
 األجوبة ومن عليو الزيادة ينفي ال بالواحد التقييد بأف أجاب من وكذا بعد ففيو أمثالها

 من فكم الكيفية بحسب حاصلة والزيادة الكمية بحسب ىنا المثلية أف أيضا المرضية
 من الحسنة ىذه جزاء أف المثلية من المقصود أف أو مائة من بل عشرة من خير بيت

 قطعا حاصل التفاوت أف مع ذلك غير عن النظر قطع مع غيره من ال البناء جنس
 كما فيها وما الدنيا من خير فيها شبر موضع إذ الجنة وسعة الدنيا ضيق إلى بالنسبة

 أفضل الجنة في لو اهلل بنى بلفظ واثلة حديث من أحمد روى وقد الصحيح في ثبت
 يقصد لم المثلية بأف يشعر وىذا منو أوسع بلفظ أمامة أبي حديث من وللطبراني منو
 بيوت على فضلو أف المراد يكوف أف يحتمل النووي وقاؿ وجو كل من المساواة بها

 من حاؿ ىو أو ببنى يتعلق الجنة في قولو الدنيا بيوت على المسجد كفضل الجنة
 يسكنو أف لو بالبناء المقصود إذ الجنة ذلك فاعل دخوؿ إلى إشارة وفيو مثلو قولو
 .أعلم واهلل الدخوؿ بعد إال يسكنو ال وىو

 
 (المسجد بناء من أحكاـ باب)

 .فيها للمسلمين كافرة دولة تبنيها التي المساجدحكم  :مسألة
 وتقـو ، كافرة دولة في نعيش مسلموف نحن (:ٕٕٙ/ٙسئلت اللجنة الدائمة )

 لنا يجوز فهل ، فيها المسلمين أماكن في المساجد بعض بإنشاء حاليا الحكومة
 كانت وإف ، بنائها على قدرتنا مع بأيدينا نبني أف دوف المساجد بهذه االعتراؼ

 على تحرص الحاضر الوقت في الحكومة باف علما ، األشجار أوراؽ من سقوفها
 ىذه أف ويبلحظ ، الحكومة مخالفة عن المسلموف ينتهي حتى المسلمين إرضاء

 المسلمين إخواننا من أو حقيقة الحكومة من ىي ىل مصدرىا يعرؼ ال المساعدات
 ؟ باإلجابة تتفضلوا أف نأمل ، الببلد خارج
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 متبادلة ومعنوية وبدنية مالية أنواعها اختبلؼ على الحقوؽ أف المعلـو من فأجابت:
 أف من ذكرتم كما الواقع كاف فإذا ، رعايتها تحت ومن وشعوبها الحكومات بين

 األحياء في مساجد بإنشاء قامت وأنها ، نصراية رعايتها تحت أنتم التي الحكومة
 الرغبات لهم وتحقق ، لرعاياىا الواجبة الحقوؽ من عليها بما تقـو فإنما اإلسبلمية

 من تكسبو وما حقوؽ من لها يؤدونو ما مقابل ودنيوية دينية العامة المرافق لهم وتيسر
 ما تقبلوا أف عليكم غضاضة فبل ىذا وعلى ، والمنافع المصالح أنواع من ورائهم
 في لها يكوف أف دوف ، نحوكم واجب من عليها بما قياما المساجد من لكم أنشأتو
 تلك تقبلوا أف لكم ينبغي بل ، عنها التعويض أو جزاءىا تطلب يد أو عليكم منة ذلك

 في عزمكم عن يثنيكم أف دوف إسبلمية مدارس وبإنشاء بأمثالها وتطالبوا المساجد
 . معنوية أو مادية مصالح من إليكم بو تقدمت ما ودنيوية دينية حقوقكم استيفاء
 مساجد من أخرى مرافق إنشاء في بينكم فيما تتعاونوا أف المسلمين معشر وعليكم
 الوالية تكوف بأف العناية مع ، إليو تحتاجوف مما ذلك وغير إسبلمية ومدارس

 ال للمسلمين:  الحكومة لكم تبنيها التي ونحوىا والمدارس المساجد على واإلشراؼ
 على وتعاونوا: ) تعالى بقولو عمبل ؛ الشرع يخالف ما فيها يحدثوا ال حتى ، لغيرىم

 ؛ مصدرىا تعلموا أف يشترط فبل الحكومة من بذلت التي األمواؿ وأما( والتقوى البر
 .ذلك يقتضي ما على الدليل لعدـ

 ؟مسجد بناء في يساىم أف المسلم لغير يجوز ىل :مسألة
 غير لرجل يجوز ىل (:ٙ٘/ٜفي مجموع فتاواه )سئل الشيخ محمد بن إبراىيم كما 

 مسجد؟ بناء في بو يساىم بماؿ يتبرع أف مسلم
 ، بذلك االستقبلؿ يريد من المسلمين من يوجد لم إذا ذلك من المانع فأجاب:

  .المسجد ذلك في والتصرؼ سيطرة لو اليكوف أف بشرط
 .المساجد لبناء الكفار استخداـ: حكم مسألة
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 كبار ىيئة لمجلس عشرة السادسة الدورة في (:ٕ٘ٙ/ٙاللجنة الدائمة )قاؿ علماء 
 متقوي حسب شواؿ شهر من عشر الثاني من ابتداء الطائف بمدينة المنعقدة العلماء

 حكم في المجلس نظر - منو والعشرين الحادي حتى ىػ،ٓٓٗٔ عاـ القرى أـ
 .عمارتها في بهم واالستعانة المسلمين مساجد الكفار دخوؿ

 أىل كبلـ إلى واستمع الموضوع، في أعدتو الذي البحث على المجلس اطلع ولما
 من يوجد حيث المساجد؛ تعمير الكفار يتولى أف ينبغي ال أنو باإلجماع رأى فيو العلم
 لوصية تنفيذا غيره أو الغرض لهذا يستقدموا ال وأف المسلمين، من بذلك يقـو

 بما وعمبل ديناف، العربية الجزيرة في يجتمع ال بأف وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ
 البلداف أصاب الذي الخطر عن لها وإبعادا واستقرارىا وأمنها دينها الببلد لهذه يحفظ

 يؤمنوف ال الكفار وألف أمورىا، من لكثير وتوليهم فيها الكفار إقامة بسبب المجاورة
 قريبة ىيئة على يصممونها فقد تنفيذىا، أو المساجد مخططات تصميم عند الغش من
 التنفيذ في كذلك يغشوف وقد بعضهم، من حدث كما الكنائس لهيئة مشابهة أو

 .المسلمين من بو يدين ولمن الدين لهذا أعداء ألنهم والبناء؛
 الحج ووزارة األشغاؿ وزارة في الحكومية الجهات على ينبو بأف المجلس ويوصي

 بدقة ذلك تبلحظ أف عليها واإلشراؼ المساجد عمارة يتولى ممن وغيرىا واألوقاؼ
 ال أف المقاولين مع المساجد إلقامة تبرمها التي العقود كل في تشترط وأف وعناية،

 .المسلمين غير من بأحد التنفيذ أو التصميم في يستعينوا
 .مساجد إلى وتحويلها للهو أماكن شراءحكم  :مسألة

 والرقص الخمر محبلت شراء يجوز ىل (:ٖٖٕ/ٙسئلت اللجنة الدائمة )
 . ؟ ومعابد مساجد واستعمالها
 خير ىو فيما استعمالها ذلك في ألف ؛ مساجد واتخاذىا شرؤاىا يجوز نعمفأجابت: 

 ، لذاتها األماكن لهذه الزما وصفا ليس والخبث ، فيو ومستعملة لو متخذة كانت مما
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 ذىب لو واتخذت الخير في استعملت فإذا ، لو اتخذت ما أجل من لها عرض وإنما
 . خير مواضع وصارت خبثها
 .مسجدا لتكوف الكنيسة شراءحكم  :مسألة

 إزالة وتجب مسجدا وجعلها شراؤىا يجوز نعم (:ٕٚٙ/ٙقاؿ علماء اللجنة الدائمة )
 مانعا نعلم وال ، كنيسة بأنها يشعر ما وكل ، فيها والمنقوشة المعلقة والصور الصلباف

 . ذلك من يمنع
 .رباعي أو سداسي بشكل المسجد بناء: حكم مسألة

 يكوف أف يجوز ىل (:ٖٓٙ/ٔٔسئل العبلمة ابن باز كما في فتاوى نور على الدرب )
 ؟سداسي أو رباعي شكل على المسجد
 الواضحة المساجد ىيئة على يكوف أف المهم شيئا، ىذا في نعلم ما فأجاب:
 فيها يكوف وال اعوجاج، فيها يكوف ال الصفوؼ يناسب الذي والشكل بمحرابو،
 نعلم ال واسع، فأمرىا البناء أشكاؿ أما ومستقيمة، كاملة الصفوؼ تكوف مضايقة،

 تكوف والصفوؼ للمصلين، واسعة البناية تكوف أف المهم خاصا، شيئا البناء لشكل
 أنو عرفوا الناس دخلو أو الناس رآه إذا بحيث واحد؛ سمت على مستقيمة منتظمة
 فيها التي الببلد وبطريقة الببلد، في يعرؼ واضحة مسجد بناية واضحا، يعني مسجد،
 .مساجد

 مساجد ىناؾ (:ٖٛ٘/ٔٔوسئل العبلمة ابن باز كما في فتاوى نور على الدرب )
 أطوؿ بعده والذي المصلين، من خمسة األوؿ الصف تجد الكرة، مثل البناء مدورة

 ىذا ىل: ويسأؿ. األولى الصفوؼ عدد مثل إلى األخيرة الصفوؼ تعود حتى وىكذا
 تكرمتم؟ لو الناس توجهوف كيف أو للمساجد؟ بالنسبة جائز البناء من الطراز

 أف والمشروع أصبل، لو أعلم ال المساجد، في أصبل البناء لهذا أعلم ال فأجاب:
 أوسع ذلك يكوف وحتى معتدلة، الصفوؼ تكوف حتى مستوية؛ واسعة المساجد تكوف

 ىو ىذا مستوية، أو مربعة المساجد تكوف أف فينبغي البلد، ألىل وأنفع للمصلين
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 خبلؼ لكنو نظر، محل فهو جائز غير أو حراما ىذا كوف أما واألفضل، األولى
 المسجد فإف نظر، محل حراما كونو لكن المساجد، بناء في المعتاد وخبلؼ األولى،

 واألخيرة قليلة األولى الصفوؼ وتكوف واسعا يكوف قد ىذا، يضره ال واسعا يكوف قد
 ليس أو األفضل ىو ىذا كوف لكن المقصود، بها فيحصل واسعة، والوسطى قليلة

 ويكوف متساوية، الصفوؼ تكوف أف األفضل أف ىو لي يظهر الذي باألفضل؛
 ىو ىذا متقاربة، كلها واألخيرة والثانية األولى صفوفو تكوف حتى مربعا؛ المسجد
 ينبغي شبو ذلك في كاف إذا أما. أعلم وعبل جل واهلل للمسلمين، واألنفع األفضل
: وسلم عليو اهلل صلى النبي لقوؿ تجنبو؛ فالواجب بالكنائس تشبو فيو كاف إذا تجنبو،

 يجوز وال كنائس، ىيئة على المساجد تبنى أف يجوز فبل «منهم فهو بقـو تشبو من»
 ا.ىػ غيرىا في وال كنائسهم، في اهلل بأعداء يتشبو أف للمؤمن

على شكل  المسجد بناء( عن: حكم ٕٕٙ/ٖٔ) لئلفتاء الدائمة اللجنة علماء سئلو 
 لفظ الجبللة؟

 شكل على وبناءه المسجد تصميم بأف أجابت لبلستفتاء اللجنة دراسة بعد فأجابوا:
 وتكسو تحتضن كبيرة بارزة الجبللة لفظ حروؼ يجعل وذلك( اهلل) الجبللة لفظ

 لها أصل ال بدعة وىو ، يجوز ال عمل -أعلى من وسقفو المسجد واجهات جميع
 وال اهلل يشرعو لم بما اهلل دين في والتكلف التعمق من ذلك في لما ؛ الدين في وغلو
 من علمناه ما فإف ، سبحانو اهلل أسماء حق في يليق وال ، وسلم عليو اهلل صلى رسولو
 اهلل صلى اهلل رسوؿ وبينها ، العزيز كتابو في اهلل أنزلها إنما وصفاتو سبحانو اهلل أسماء
 هلل ونثبتها ، بها اهلل على ونثني ، ونتدبرىا بها لنصدؽ ، المطهرة سنتو في وسلم عليو
 وال تحريف غير من واألحكاـ المعاني من تقتضيو بما ونؤمن ، بجبللو يليق كما

 فإنو ذكر كما جمالية أشكاال اهلل أسماء جعل أما ، تعطيل وال تمثيل وال تكييف
 وسلم عليو اهلل صلى النبي لهدي ومخالف ، أجلو من أنزلت عما اهلل بأسماء انحراؼ

 اهلل السم تعريضا ذلك في أف كما ذلك يفعلوا لم فإنهم ، الصالح والسلف وصحابتو
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 وتشويهو ، عليو والجهلة األطفاؿ كتابة من ، الزمن مر على اإلىانة من بو يليق ال لما
 أو ، المجسم ىذا في متمثل اهلل بأف وجهلتهم الناس لعامة إيحاء وفيو ، ذلك بنحو

 من عقباه تحمد ال ما إلى وسيلة أنو كما ، فقط المسجد في منحصرة اهلل عبادة أف
 ألجل المساجد من غيره على وفضل ميزة لو أف واعتقاد ، المسجد ىذا في الغلو

 فالواجب ، اهلل لشرع مخالف ىو مما ذلك ونحو بو فيتبرؾ ، الشكل بهذا تصميمو
 المسجد لهذا المنفذة الجهة وعلى ، المذكور بالشكل المسجد تصميم عن العدوؿ
 . غلو وال تكلف غير من العادة بو جرت بما وبناؤه تصميمو

 .لذلك واالجتماع بالحفبلت المساجد افتتاح حكم: مسألة
 والتسبيح قرآف تبلوة من ، اهلل بذكر وعمارتها فيها بالصبلة يكوف المساجد افتتاح

 ، شأنها رفع فيو مما ذلك ونحو ووسائلها الشرعية العلـو وتعليم والتهليل والتحميد
 بالغدو فيها لو يسبح ، اسمو فيها ويذكر ترفع أف اهلل أذف بيوت في: ) تعالى اهلل قاؿ

 الزكاة وإتياء الصبلة وإقاـ اهلل ذكر عن بيع وال تجارة تلهيهم ال رجاؿ ، واآلصاؿ
 ويزيدىم عملوا ما أحسن اهلل ليجزيهم ، واألبصار القلوب فيها تتقلب يوما يخافوف

 والمواعظ النصائح من ونحوه بهذا( حساب بغير يشاء من يرزؽ واهلل فضلو من
 الخلفاء ىذا في وتبعو ، وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ يعمرىا كاف والمشورة
 كل والخير ، ورحمهم عنهم اهلل رضي بعده من الهدى وأئمة صحابتو وسائر الراشدوف

 وعمارتها ، المساجد افتتاح في بو قاموا عندما الوقوؼ في بهديهم االىتداء في الخير
 اهلل صلى عنو يثبت ولم اإلسبلـ شعائر من معناىا في وما العبادات من بو عمروىا بما

 وبالدعوة باالحتفاؿ مسجدا افتتحوا أنهم الهدى أئمة من اتبعو عمن وال ، وسلم عليو
 بو لئلشادة بنائو تماـ عند الببلد من االجتماع من ، اليـو الناس إليو يدعوا ما مثل إلى

 إليو الناس أسبق ، وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ لكاف يحمد مما ذلك كاف ولو ،
 ذلك حصل ولو ، بعده من الهدى وأئمة الراشدوف خلفاؤه عليو ولتبعو ألمتو ولسنو
 . لنقل
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 يتعاوف وال إليها للدعوة يستجاب وال ، االحتفاالت ىذه مثل ينبغي فبل ىذا وعلى
 من ابتداع في والشر ، سلف من اتباع في الخير فإف ، غيره أو ماؿ بدفع إقامتها على

 بيتو إلى وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ الصحابة بعض دعوة في وليس ، خلف
 من لو قدر ما فيو يصلي مصلى صاحبو يتخذه كي ركعتين منو مكاف في ليصلي
 إلى يدعو لم فإنو ، المسجد الفتتاح االحتفاؿ من اليـو عرؼ ما على دليل النوافل
 أو االحتفاؿ ذلك إلى السفر ثم ، الصبلة تلك ألجل يسافر ولم لصبلة بل احتفاؿ
 تلك غير إلى الرحاؿ شد عن النهي عمـو في داخل المسجد ذلك في للصبلة

 في واالكتفاء ، المحدثة العادة تلك عن العدوؿ فينبغي ، المعروفة الثبلثة المساجد
 وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عهد في العمل عليو كاف بما وغيرىا المساجد شؤوف

 . اهلل رحمهم الهدى أئمة وأتباعو ،
 .ٛٔ/ٔ إسبلمية فتاوى كتاب من الدائمة اللجنة
 .المسجد حكم يأخذ ىل للصبلة المستأجر المكاف: مسألة

 للغير مملوؾ أنو بدليل مصلى ىذا المسجد، حكم لو ليس ىذا قاؿ العبلمة العثيمين:
 .المسجد أحكاـ لو تثبت فبل مسجدا وليس مصلى فهو يبيعو، أف لو مالكو وأف

 حتى يليق ال ذلك أف أـ التجارية، واإلعبلنات الكتيبات ببيع فيو يسمح ىل : سؤاؿ
 ؟ بالمصلى
 ويوجب ، اهلل ذكر عن يلهي ىذا ألف ، بالمصلى حتى يليق ال أنو أرى :الجواب

 .فيو يصلي من على التشويش
 ؟ بأس فبل فيو الحائض حضور وأما :سؤاؿ
 . بأس فبل فيو الحائض مكث أما نعم، :جواب
 ؟ المسجد تحية تشرع وال :سؤاؿ

 . عادية سنة يصلي أف لو لكن ، تشرع وال :الجواب
 ؟ صبلة أذانين كل بين يعني : سؤاؿ
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 . أعلم واهلل . نعم : الجواب
 

 (عليو والوقف المسجد قف)باب و 
 ألنو التبرع، أىل من كاف ممن عليو والوقف المسجد وقف جواز على الفقهاء أجمع
 .ولزومو عنو واقفو ملك لزواؿ قواعد وضعوا أنهم إال بر، جهة وعلى قربة
 ملكو عن يفرزه حتى عنو ملكو يزؿ لم مسجدا بنى من إف: الحنفية يقوؿ ىذا وفي

 أبي عند ملكو عن زاؿ واحد فيو صلى فإذا ، فيو بالصبلة للناس ويأذف ، بطريقو
 ، جماعة بصبلة إال يزوؿ ال:  األخرى وفي ، عنهما روايتين إحدى في ومحمد حنيفة
 ليس عنده التسليم ألف مسجدا، جعلتو: قولو بمجرد عنو ملكو يزوؿ يوسف أبي وعند

 أف عن محررا الخلوص على تعالى هلل جعل والمسجد عليو الوقف يصح كما بشرط،
 .أجمعين الخلق ملك عن خرج كذلك كاف وما فيو العبادة غير شيئا فيو العباد يملك
 عن تجرد ألنو عنو، يورث وال يبيعو وال فيو يرجع أف لو فليس ولـز عنو ملكو زاؿ ومتى
 ما العبد أسقط وإذا هلل كلها األشياء ألف وىذا تعالى، هلل خالصا وصار العباد حق
 .ٔاإلعتاؽ في كما عنو تصرفو فانقطع أصلو إلى رجع الحق من لو ثبت

 وقفو صح فيو للصبلة الناس وبين بينو وخلى مسجدا، بنى من إف: المالكية ويقوؿ
،  .ٕعليو الوقف يصح كما ، وقفو بطل الناس وبين بينو الواقف يخل لم فإذا ولـز
 وقفتو: وقاؿ بالصبلة، للناس أذف أو فيو، وصلى مسجدا بنى من إف: الشافعية ويقوؿ

 ملك إزالة ألنو مسجدا، يصر لم ذلك يقل لم وإف وقفو، صح فيو للصبلة مسجدا
 .كالعتق القدرة مع قوؿ غير من يصح فلم القربة وجو على
 عمر ابن عن -البخاري ومسلم- روى لما فيو، الواقف تصرؼ وانقطع لـز صح فإذا

 شئت إف ) عنو اهلل رضي لعمر قاؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي أف عنهما اهلل رضي

                                                           

 . ٗٙ/  ٘ القدير فتح ٔ

 .ٕٙٓ/  ٕ اإلكليل وجواىر ، ٔٛ/  ٗ عليو الدسوقي وحاشية الكبير الشرح ٕ
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 يورث وال يوىب وال يباع ال أنو عمر بها فتصدؽ قاؿ بها وتصدقت أصلها حبست
 والضيف السبيل وابن اهلل سبيل وفي الرقاب وفي القربى وفي الفقراء في بها وتصدؽ

 بو فحدثت قاؿ متموؿ غير ويطعم بالمعروؼ منها يأكل أف وليها من على جناح ال
 .ٔعندىم الصحيح في العين عن ملكو ويزوؿ (ماال متأثل غير فقاؿ سيرين ابن

 الزما كاف عاما إذنا فيو بالصبلة للناس وأذف مسجدا بنى من إف: الحنابلة ويقوؿ
 .ٕيورث وال يوىب وال يباع ال ومؤبدا
 ىل يجوز ىدـ المسجد القديم لتجديده للمصلحة، ولو عارض الواقف؟: مسألة

يجوز ىدـ المسجد القديم وتجديده إذا كاف في تجديده مصلحة ، كتوسعة ، أو بنائو 
 بناء حديثا بعد أف كاف مبنيا بناء شعبيا .

وينبغي أف يكوف ذلك بعد موافقة المسؤولين في األوقاؼ ، حتى يتم التجديد بصورة 
 ، دوف إحداث شغب أو خبلؼ . صحيحة

وإذا كاف الواقف األوؿ يعترض على ذلك ألنو يظن أف أجره سوؼ ينقطع ، فليس 
 األمر كذلك ؛

(: "ال مانع من ىدـ المسجد ٖٖٕ-ٕٖٕ/  ٙقاؿ علماء اللجنة الدائمة لئلفتاء )
القديم وتعميره على الطراز الحديث؛ لما في ذلك من المصلحة العامة ألىل القرية 

 وغيرىم، وأما الذين بنوا األوؿ فأجرىم كامل وال ينقطع بتجديده" انتهى .
(: نحن جماعة ٖٜٗ/ٔوسئل العبلمة العثيمين رحمو اهلل كما في اللقاء الشهري )

مسجد بني منذ خمس عشرة سنة، من البلك والخشب، وقد خرج إلينا مندوب 
ة فيو ، فلما أراد جماعة األوقاؼ قبل ثبلث سنين ، وقرر أف المسجد ال يصلح للصبل

المسجد أف يبحثوا لهم عن فاعل خير يبني لهم المسجد اعترض عليهم معترض وقاؿ 
: ال يجوز أف تهدموا المسجد وتزيدوا في مساحتو ؛ ألنو وقف وصاحبو قد مات ، 

                                                           

 . ٔٓٔ - ٓٓٔ/  ٖ المنهاج على المحلي وشرح ، ٜٗٗ - ٛٗٗ/  ٔ المهذب ٔ

 . اإلسبلمي المكتب ٙ/  ٕ ليلالد شرح في السبيل منار ٕ
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فأشكل ىذا على بعض جماعة المسجد ، فنرجو منكم جزاكم اهلل خيرا أف تبينوا لنا : 
أف نهدـ ىذا المسجد ونبنيو من جديد ، علما بأف ورثة الواقف ليس  ىل يجوز لنا

 لديهم القدرة واالستطاعة على بنائو ؟ 
فأجاب: "ىذه المساجد لها ناظر منصوب من قبل الدولة، وىم مدراء األوقاؼ، 
فالمرجع في ذلك إلى مدراء األوقاؼ، إذا قرروا أف ىذا المسجد ال بد أف يهدـ 

بو الذي أوقفو أوال على اهلل عز وجل، وقد قاؿ اهلل تبارؾ وتعالى : فليهدـ، وأجر صاح
)ومن يخرج من بيتو مهاجرا إلى اهلل ورسولو ثم يدركو الموت فقد وقع أجره على اهلل( 

، فهذا الذي بناه األوؿ بناه على أنو سيبقى ، فلو ما نوى ، وأما أف  ٓٓٔالنساء/
أف يكوف مسجدا ؛ ألنو وقفو فبلف  نحصر الناس في ىذا المسجد الذي ال يصلح

فهذا ليس بوارد ، وللجماعة أف يهدموه وأف يبنوه على الوجو الذي يريح الناس ، وأف 
يوسعوه ، ولكن ال بد من أخذ إذف األوقاؼ في ذلك ، أو إذف القائمين على 

 المساجد في ىذا " انتهى .
 .المسجد على الذمي وقف :مسألة

 لعمـو صحتو إلى الجمهور فذىب ، المسجد على ميالذ وقف في الفقهاء اختلف
 . المالكية ومنعو الوقف، أدلة

 لرجل يجوز ىل (:ٙ٘/ٜوقد سئل الشيخ محمد بن إبراىيم كما في مجموع فتاواه )
 مسجد؟ بناء في بو يساىم بماؿ يتبرع أف مسلم غير

 ، بذلك االستقبلؿ يريد من المسلمين من يوجد لم إذا ذلك من المانع فأجاب:
  .المسجد ذلك في والتصرؼ سيطرة لو اليكوف أف بشرط
 .جداره على خشبة بوضع المسجد جار انتفاع :مسألة
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 لغرز موضعا المسجد جار يعير أف المسجد وقف لناظر ىل أنو في قوالف للمالكية
 ذلك من بمنعو واآلخر الحق، ىذا بإعطائو أحدىما الحق؟ ىذا لو ليس أو فيو خشبة
 .ٔعندىم الراجح وىو

 بحائطو تضر ال أف المسجد جدار على الخشبة تلك وضع لجواز الحنابلة ويشترط
 صاحبها عند يكوف ال وأف وضعها بدوف التسقيف يمكن ال وأف حملها، عن فيضعف

 تلك وضع إلى داعية الحاجة تكوف وأف المسجد، جدار غير على بوضعها غناء
: وقيل جداره، على الخشبة تلك وضع جاز ذلك كاف فمتى جداره، على الخشبة
 . واحد حائط ولجاره حيطاف ثبلثة لو يكوف أف للجواز يشترط

 أمكن أو حملها، عن فيضعفو بحائطو يضر المسجد جدار في غرزىا كاف فإف
 تدع لم أو جداره، غير على بوضعها غناء عنده كاف أو عليو، وضعها بدوف التسقيف
 .ٕعليو وضعها يجز لم جداره على وضعها إلى الحاجة

 
 (المسجد تعطل إذا باب)

 في المصلين عن يخلو بأف المسجد عن الناس استغنى إذا ما يعني المسجد تعطل
 .بالكلية بو ينتفع ال بحيث يخرب أف أو المحلة،

 أىلو، يهجره ولم منافعو، تتعطل لم الذي المسجد بيع حرمة على العلماء اتفقوقد 
 .اشتراه من يتملكو وال آثم، فهو ذلك فعل من وأف

 ألسباب ، آلخر مكاف من الناس ينتقل أف - وتعالى تبارؾ - اهلل حكمة اقتضت
 الناس تهلك التي السماوية واآلفات كالحرائق قهرية أو الرزؽ، عن كالبحث اختيارية،

 .تعالى اهلل بإذف

                                                           

 . ٛ٘/  ٖ للكشناوي السالك إرشاد شرح المدارؾ أسهل ٔ

 . ٖٓ٘ - ٕٓ٘/  ٗ قدامة البن المغني ٕ
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 آالتها فإف المياه، لجة في المساجد وصارت الفيضانات، بسبب الناس انتقل فإف
 . ٔأخرى مساجد إلى تنقل ونقضها وحجارتها عليها والقائمين ووظائفها

 فبل بيعت، وإف بيعها، يحل فبل حولها، ما يخرب ولم المساجد، تخرب لم إذا وأما
 حولو ما خرب أو المسجد خرب إف وأما ،بائعها قيمتها يملك وال مشتريها، يتملكها
 على ، بيعو في تعالى اهلل رحمهم العلماء اختلف فقد ،ٕمنافعو وتعطلت الناس وىجره

 :أقواؿ ثبلثة
 وإذا القاضي، بإذف ذلك ويكوف منافعو، تعطلت إذا المسجد بيع يجوز: األوؿ القوؿ

 يوسف أبي وصاحبو حنيفة أبي عند ويستحسن. المساجد أحد إلى ثمنو فيصرؼ بيع
 أبو قاؿ وبهذا ،بيع الذي المسجد من قريب مسجد إلى مصروفا الثمن يكوف أف

 الحنابلة ىب مذ من والصحيح أحمد، اإلماـ عن رواية وىو ،ٖيوسف وأبو حنيفة
 .ٗاإلنصاؼ في ذكره كما

 بيعو يصح فبل وقفا، إال يكوف ال والمسجد بحاؿ، الوقف بيع يصح ال: الثاني القوؿ
 وىو ،األحناؼ عند المذىب وىي حنيفة، أبي عن رواية وىذا ،منافعو تعطلت وإف

 .٘أحمد اإلماـ عن ورواية والشافعي،، مالك مذىب

                                                           

 ( . ٜٓٔ/  ٖ/  ٕ)  وعميرة قليوبي حاشية ٔ
 ، ونوافذه وأبوابو آالتو خراب أو ، المسجد من جزء كانهداـ ، المقصودة المنافع أي:  منافعو تعطلت معنى ٕ

 يسكنها من حولو يكن ولم ، حولو التي المساكن خربت أو ، أحمد عند بأىلو المسجد ضاؽ أو ، سقفو وتساقط
 (.ٕٙٙ/ٗ) والفروع ،(  ٖٓٔ/  ٚ)  اإلنصاؼ:  انظر.  أحد فيو يصلي وال ، طريق في المسجد وليس ،

 (. ٜٖ٘ -ٖٛ٘/ٗ) عابدين ابن وحاشية ،(  ٖٗ ػ ٕٗ/  ٕٔ)  للسرخسي المبسوط ٖ
)  قدامة البن والمغني ،(  ٗٙ٘/  ٘)  قاسم ابن بحاشية المربع والروض ،(  ٔٓٔ/  ٚ)  للمرداوي اإلنصاؼ ٗ
٘  /ٖٙٔ .) 

)  اإلكليل جواىر، و ( ٘ٗٗ/  ٘)  الهماـ البن القدير فتح وشرح ،(  ٕٗ/  ٕٔ/  ٙ)  للسرخسي المبسوط ٘
 ( . ٕٕٙ/  ٗ)  مفلح البن الفروعو  ،( ٕٗٙ/  ٗٔ)  المطيعي تكملة المهذب شرح المجموعو  ،( ٜٕٓ/  ٕ
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. ٔالورثة إلى يرجع منافعو تعطلت إذا الوقف إف الحسن بن محمد قاؿ: الثالث القوؿ
 رجع إذا بو سيتصرفوف الورثة ألف المسجد؛ بيع يجوز أنو ىذا قولو ومفاد: قلت

 .ثمنو ويأخذوف يبيعونو وقد إليهم،
 : يلي بما األوؿ القوؿ أصحاب استدؿ

 الماؿ بيت نقب قد أنو بلغو لما سعد إلى عنو اهلل رضي الخطاب بن عمر كتب -ٔ
 قبلة في الماؿ بيت واجعل بالتمارين، الذي المسجد انقل ):  بالكوفة الذي

 ولم الصحابة، من بمشهد ىذا وكاف ٕ( مصل المسجد في يزاؿ لن فإنو المسجد،
 .ٖكاإلجماع فكاف يخالفو، ما يظهر

 إلى وال منافعو، تعطك إف إليو يعود ال فإنو مالكو، من انتقل إذا الوقف وألف -ٕ
 من المقصود الغرض فات فقد منو، فائدة ال بو االنتفاع تعذر وقد فبقاؤه ورثتو،

 بيعو جاز قد الوقف من الغرض ولتحقيق ،بو واالنتفاع بثمرتو التصدؽ وىو الوقف،
 .ٗآخر وقف في قيمتو واستغبلؿ

 وقفا تكوف حين منافعها، وتعطلت كبرت إذا الفرس بيع جواز على العلماء أجمع -ٖ
 .٘منافعو تعطلت إذا مثلها فالمسجد بقيمتها، واالنتفاع للغزو

 : يلي بما الثاني القوؿ أصحاب واستدؿ
 اهلل صلى النبي فأتى بخيبر، أرضا أصاب الخطاب بن عمر أف ):  عمر ابن عن -ٔ

 قط ماال أصب لم بخيبر أرضا أصبت إني اهلل رسوؿ يا فقاؿ فيها، يستأمره وسلم عليو
 قاؿ  بها وتصدقت أصلها حبست شئت إف قاؿ ؟ بو تأمرني فما منو، عندي أنفس

                                                           

 ( . ٕٗ/  ٕٔ/  ٙ)  للسرخسي المبسوط ٔ

 رواه (:ٕ٘ٚ/ٙ( واألثر قاؿ عنو الهيثمي في المجمع )ٜٜٗٛ، رقم  ٕٜٔ/ٜأخرجو الطبراني في الكبير ) ٕ
 .الصحيح رجاؿ ورجالو جده، من يسمع لم والقاسم الطبراني

 (.٘ٗٗ/٘) الهماـ البن القدير فتح وشرح ،(ٖٖٙ/٘) قدامة البن المغني ٖ

ٗ  
 (.ٖٖٙ/ٗ) والفروع، (ٖٖٙ/٘) المغنيو  ،( ٖٗ-ٕٖ/  ٕٔ/ ٙ) والمبسوط ،(ٖٛ٘/ٗ) عابدين ابن حاشية ٘

(ٗ/ٖٖٙ.) 
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 القربى وفي الفقراء في بها وتصدؽ يوىب وال يورث وال يباع ال أنو عمر بها فتصدؽ
 يأكل أف وليها من على جناح وال والضيف السبيل وابن اهلل سبيل وفي الرقاب وفي
 .عليو متفق ٔ( متموؿ غير ويطعم ، بالمعروؼ منها

 . . . " . يورث وال واليوىب يباع ال. . .  بها وتصدقت ، أصلها حبست: "  الشاىد
 مجمع في عمر اشترطو وقد أصلو، وتحبيس لبقائو مناؼ الوقف بيع أف الداللة وجوو 

 يجوز ال الوقف بيع أف على ذلك فدؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي وأقره الصحابة، من
 .وسلم عليو اهلل صلى النبي لبينو جاز لو إذ حاؿ؛ بكل

 فبل منافعو، تعطلت إف المسجد، لخدمة المعتق كالرجل موقوؼ، المسجد وألف -ٕ
 .ٕبيعو يصح

 مصروفا ملكو، من الجزء ىذا جعل - الواقف أي - بأنو الحسن بن لمحمد واستدؿ
 زاؿ ثم الهدي، بعث إذا كالمحصر ملكو إلى عاد ذلك انقطع فإذا بعينها، قربة إلى

 .ٖشاء ما بهديو يصنع أف لو كاف الحج فأدرؾ اإلحصار
  عمر فعل بأف المسجد بيع بجواز القائلين على الثاني القوؿ أصحاب اعترضوقد 
 امتثل وقد كيف الثابت، وسلم عليو اهلل صلى النبي بقوؿ يعارض ال عنو اهلل رضي
 . ؟ القوؿ ىذا عمر

 الوقف أف والصحابة عمر فهم وإنما - ذكرتم كما - تعارض ال بأنو: ىذا عن وأجيب
 وبهذا ،الواقف غرض فات فقد منافعو تعطلت إذا أما ،منافعو تتعطل لم إذا يباع ال

 . المسجد بنقل أمره وبين ، عمر حديث بين الجمع وجو ظهر
 دليبل عارض ألنو بو؛ االحتجاج يسقط عمر فعل أف:  الثاني القوؿ أصحاب ويرى
 وجو فبل - ذكره سبق بما - القولين بين الجمع يمكن أنو داـ ما: قلت ،منو أقوى
 . بالتعارض للقوؿ

                                                           

 (.ٕٖٙٔ(، ومسلم )ٖٕٚٚأخرجو البخاري ) ٔ

 (.ٕٖٙ/٘) قدامة البن المغني ٕ

 (.ٕٗ/ٕٔ/ٙ) للسرخسي المبسوط ٖ
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 يستعبده أف من لرقبتو تحريرا مواله أعتقو فإف المسجد، لخدمة المعتق الرجل وأما
 خدمة فإف منو، إحساف أو أجرة ببل ونحوىا خاصة بخدمة بو ينتفع أو مخلوؽ،
 يعتق وحين المسجد، خدمة عرفا يسمى بما فيعتق لعتقو، شرطا تكوف أف إما المسجد

 فتاي جعلت:  فيقوؿ وقفا، بذاتها الخدمة ىذه تكوف أف وإما أمره، ملك قد يكوف
 في منافعو تعطلت إف يباع الوقف، مجرى فيجري الفبلني، المسجد لخدمة وقفا فبلنا

 بمصلحة منو ينتفع أو سيعتقو، من إال يشتريو ال أنو الغالب لكن المسجد، خدمة
 .ٔيعتقو فلم ، المسجد خدمة على أوال وقفو الذي أما ،أخرى
 إلى يؤدي منها المصلحة وفوات منافعها تعطل مع الموقوفة العين على الجمود وألف

 وألف، مسجدين أفسدنا قد فنكوف إلصبلح، يحتاج الذي اآلخر المسجد خراب
 ببل ىباء فتذىب فيو، وما الخرب المسجد آالت أخذوا ربما وغيرىم اللصوص

 .ٕمنفعة
 اهلل إلى التقرب وجو على ملك إزالة بأنو عنو فيجاب الحسن بن محمد دليل وأما

 صورة بقاء تعذر إذا فإنو يتأبد، الوقف إف وحيث ،كالعتق لمالكو، يعود فبل تعالى،
 آخر لمسجد وبنائو وآلتو، قيمتو بنقل وذلك معناه؛ إبقاء إلى االنتقاؿ يجوز الوقف

 قيمتو أو آلتو وىو منو، بقي بما فينتفع كلو، بالوقف االنتفاع يفوت لئبل مقامو، يقـو
 .ٖنحوىا أو

 يقـو البدؿ فإف مسجدا، وجعلت بيت، أو أرض بقيمتو واشتري المسجد بيع وإذا
 الخرب المسجد وظائف فتكوف األصلي، الواقف شروط تنفيذ في عنو المبدؿ مقاـ
 فرش وتكوف وغيره، المؤذف وىكذا اإلماـ، ىو فاإلماـ الجديد، المسجد وظائف ىي

 لها المسجد أدوات ألف، ٗالجديد للمسجد لو وقف ما وغلة وآلتو األوؿ المسجد
                                                           

 (.ٕٖ/ٔ) العربي البن القرآف وأحكاـ ،(ٔٙ/ٔ) للجصاص القرآف أحكاـ ٔ

 ( .ٕٗٙ/ٗٔ) المطيعي تكملة المهذب وشرح ،(ٜٖ٘/ٗ) عابدين ابن حاشية ٕ

 (.ٖٖٙ/٘) والمغني ،( ٖٓٙ - ٜٖ٘/ٗ) عابدين ابن وحاشية ،(ٙٗٗ/٘) الهماـ البن القدير فتح شرح ٖ

 (. ٖ٘ٔص)  الحنبلي رجب البن القواعد الفقهية ٗ



 - 011 - 

 المسجد حاجة عن زائدة األدوات ىذه كانت وإف ،تقدـ كما المسجد حكم
 .وىكذا ، فلثالث حاجتو عن زادت فإف آخر، لمسجد فتعطى الجديد،

 .ٔالشرعي الحاكم لو يأذف أف بعد الناظر أو ، نائبو أو اإلماـ المسجد بيع ويتولى
 ىو الراجح فإف ووظائفو، المسجد آلة إليو تؤوؿ لما وبياف مناقشة من تقدـ ومما
 في المساجد أحكاـا.ىػ من  بيانو تقدـ ما على آلتو وتصريف المسجد، بيع جواز

 (.ٖٔٛ/ٔ) اإلسبلمية الشريعة
 عن الناس بتفرؽ المسجد تعطل إذا: (ٖ٘ٗ)ص الساجد إعبلـ في الزركشي قاؿ

 التصرؼ وال بحاؿ بيعو يجوز وال مملوكا يعود فبل المسجد بخراب أو خرابها أو البلد
 الشياطين، تنقضو أف خيف إف ثم، مملوكا يعود ال زمن ثم عبدا أعتق لو كما فيو،

 وابن القاضي قاؿ آخر، مسجدا بنقضو يبني أف القاضي رأى وإف وحفظ، نقض
 فإف إليو، الجهات أقرب إلى ينقل أف األولى: المتولي وقاؿ يجوز،: والمتولي الصباغ

 والقناطر كالرباطات المسجد غير إلى النقض يصرؼ وال جاز، البعيد إلى نقل
، الوقف ألف عكسو، يجوز ال كما واآلبار،  المحل تبديل إلى الضرورة دعت وقد الـز

 ا.ىػ الجهة دوف
 وإف تعطيلو وال بيعو وال المسجد نقض يجوز ال: (ٛٚ/ٕفي تفسيره ) القرطبي وقاؿ

 ا.ىػ المحلة خربت
 مسجدا منافعو، تعطلت إذا الوقف أف ىذا في األصل، و األصح ىو بالجواز والقوؿ

 أىل يرحل كأف وذلك ،مثلو في ثمنو ووضع بيعوعلى الراجح  جاز غيره، أو كاف
 أوسع، قريب مسجد إلى ينتقلوا أو المسجد، يعمر من يبقى وال محلهم، عن المحل
 يحتاج مكاف في آخر مسجد بناء في ثمنو ووضع الصغير، المسجد بيع حينئذ فيشرع

 في ذلك. األوقاؼ عن المسئولة الجهة مراجعة ينبغي لكن مسجد، إلى فيو

                                                           

 ( . ٘ٓٔ/  ٚ)  واإلنصاؼ ،(  ٕٙٙ/  ٗ)  مفلح البن الفروع ٔ
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 كدار، منافعو وتعطلت، خرب إذا الوقف(: ٖٛٙ/٘) المغنيفي  قدامة ابن قاؿ
 ال موضع في وصار، عنو القرية أىل انتقل مسجد أو، عمارتها تمكن ولم، انهدمت

:  أي) جميعو تشعب أو موضعو، في توسيعو يمكن ولم بأىلو ضاؽ أو، فيو يصلى
 بعضو بيع جاز،  بعضو ببيع إال بعضو عمارة وال عمارتو تمكن فلم ،(جدرانو تصدعت

 .بقيتو بو لتعمر
 في كاف إذا: أحمد اإلماـ قاؿ. جميعو بيع، منو بشيء االنتفاع يمكن لم وإف

 يحوؿ: أيضا وقاؿ ، عليو ثمنهما وصرؼ بيعهما جاز،  قيمة لهما،  خشبتاف المسجد
 كاف إذا يعني:  القاضي قاؿ.  قذرا موضعو كاف وإذا،  اللصوص من خوفا المسجد

 . بتصرؼ انتهى"  فيو الصبلة من يمنع ذلك
 سواء الوقف منفعة تعطلت وإذا(: ٔٔ/ٕٓ) اهفتاو في مجموع  باز ابن عبلمةال وقاؿ
 آخر وقف في قيمتو وتصرؼ، العلماء قواؿ أصح في بيعو جاز غيره أو مسجدا كاف
 بن عمر المؤمنين أمير عن روي وقد ذلك، أمكن حيث األوؿ، للوقف مماثل منو بدؿ

 اقتضت لمصلحة آخر؛ مكاف إلى الكوفة مسجد بنقل أمر أنو عنو اهلل رضي الخطاب
 ولكن العلماء؛ بين خبلؼ فيها والمسألة النقل، بجواز أولى المنفعة فتعطل. ذلك
 المصالح بتحصيل جاءت الكاملة اإلسبلمية الشريعة ألف ذلك؛ جواز المعتمد القوؿ

 وال إضاعتها، عن ونهت، األمواؿ بحفظ وأمرت، وتقليلها المفاسد وتعطيل، وتكميلها
 أف فوجب الماؿ، إضاعة من بقاؤه بل بقائو، في مصلحة ال تعطل إذا الوقف أف ريب
 .ىػا .مثلو في ثمنو ويصرؼ يباع

 قبل المسلموف بناه صغير مسجد لدينا يوجد(: ٖٛ/ٙٔ) الدائمة اللجنة وسئلت
 المسجد توسعة إلى متجهة اآلف والرغبة ، بالمصلين يضيق اآلف وأصبح ، سنين عشر

 المسجد عليها يقيم كبيرة أرض قطعة شراء ويريد ، ذلك من يتمكن ال قد أنو إال ،
 الحالي المسجد أرض بيع يجوز ىل ويسأؿ ، أخرى ومرافق المسلمين ألبناء ومدرسة
 ؟ الجديد المسجد بناء في بقيمتها ليستعاف
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 ال وأنو الحالي، المسجد ضيق من االستفتاء في جاء كما األمر كاف إذا: فأجابت
 ومدرسة المصلين يسع واسع مسجد بإيجاد تقضي الضرورة وأف لتوسعتو، مجاؿ
 أرض بيع من مانع لنا يظهر ال فإنو ذلك، تخدـ ومرافق المسلمين، أوالد لتعليم

 المكاف في الواسعة األرض شراء في ذلك بثمن واالستعانة وأنقاضو، الحالي المسجد
 المصلحة من ذلك في لما عليها، ومرافقهما والمدرسة المسجد وبناء ، المناسب

 التوفيق وباهلل. والدراية واألمانة الثقة فيو تتوافر من ذلك يتولى أف بشرط لكن العامة،
 . انتهى" 

 قديم، مسجد بجوار كبير مسجد بناء عن: (ٓٙ/ٙٔ) أيضا الدائمة اللجنة وسئلت
 ؟ المسلمين أبناء لتعليم مدرسة إلى القديم وتحويل
 أىل بواسطة القديم المسجد وتقويم الجديد، المسجد إقامة من مانع ال: فأجابت
 إلى محتاج بلد في آخر مسجد تعمير في قيمتو وصرؼ وبناية، أرضا بالسعر الخبرة
 . انتهى"  الشرعية العلـو لتعليم مدرسة مكانو وجعل ذلك،
 انتقل إذا المسجد بيع حكم ما(: ٗٗص) اإلسبلمي الفقو مجمع قراراتوفي 

 ما فكثيرا ؟ عليو االستيبلء أو تلفو وخيف فيها ىو التي المنطقة عن المسلموف
 المنطقة من المسلمين غالبية انتقلت فإذا مسجدا ويحولونو منزال المسلموف يشتري
 الممكن وممن.  آخروف عليو يستولي وقد ، أىمل أو المسجد ىجر العمل لظروؼ

 أو البيع ىذا حكم فما ، مسلموف فيو مكاف في يؤسس مسجد بو يستبدؿ وأف بيعو
 التي الوجوه أقرب فما بو آخر مسجد استبداؿ فرصة تتيسر لم وإذا ؟ االستبداؿ

 ؟ فيها المسجد ثمن صرؼ يجوز
 الذي المكاف المسلموف ىجر أو بو، االنتفاع تعطل الذي المسجد بيع يجوز اإلجابة:

 يتخذ آخر مكاف بثمنو يشترى أف على عليو، الكفار استيبلء خيف أو فيو ىو
 . أعلم واهلل. مسجدا
 ؟ في معصية ستعمالوا يحتمل لمن المسجد بيع لهم يجوز ىل :مسألة
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 المعصية فعل إلى فالوسيلة الغايات، حكم لها فالوسائل ؛ يجوز ال قطعا: الجواب
 وقت السبلح بيع حـر ولذلك طاعة، تكوف الطاعة فعل إلى والوسيلة معصية، تكوف
 بقصد للنصارى أرض بيع يحـر ىنا ويقاؿ خمرا، يعصره لمن العنب بيع وحـر الفتنة،
 دورا تأجيرىم يحـر كما ذلك، ونحو بيعة، بنائها بقصد لليهود أو كنيسة، بنائها
 . فيها الكفر شعائر إلقامة

 يمنع أنو على الفقهاء جمهور نص (:ٛ٘ٔ ، ٚ٘ٔ/  ٖٛ) الفقهية الموسوعة وفي
 مصر في دورا اشتروا إف:  الحنفية قاؿ :كنيسة لتتخذ دار أو أرض بيع من المسلم

 في نار بيت أو بيعة، أو كنيسة، منها دارا يتخذوا أف فأرادوا المسلمين أمصار من
 . ذلك عن منعوا لصلواتهم ذلك
 من المشتري وأجبر كنيسة، لتتخذ أرض بيع - يحـر:  أي - يمنع: المالكية وقاؿ
 . نحوه أو ، ببيع ، ملكو من إخراجو على للبيع فسخ غير
 وفيها ذمي من داره باع رجل عن سئل اهلل عبد أبا أف المروذي عن الخبلؿ روى

 فيها وينصب الناقوس فيها يضرب ، تباع ال! ؟ نصراني وقاؿ ذلك، فاستعظم محاريب
 . ذلك في وشدد الكافر، من تباع ال:  وقا الصلباف؟

 فأرغبو نصراني جاء وقد داره يبيع الرجل عن سئل اهلل عبد أبا أف الحارث أبي وعن
 قاؿ،  مجوسي أو ، يهودي أو ، نصراني وىو منو يبيع أف ترى،  الدار ثمن في وزاده

 . تعالى باهلل فيها يكفر كافر من داره يبيع أف أرى وال:  قاؿ،  ذلك لو أرى ال: 
 اإلجارة أف على فالجمهور:  كنيسة سيتخذىا أنو على دارا ذمي استأجر أو اشترى إذا

 ولكن،  صحيحة فاإلجارة:  معبدا اتخذىا ثم ، للسكنى استأجرىا إذا أما،  فاسدة
 انتهى.  حسبة منعو عامة للمسلمين

 :ثالثا
 يكوف فمتى اشتراه، إف المسجد بهذا يصنع ما ندري ال الكفار من المشتريوإذا كاف 

 .؟ محرما لو البيع
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 بقرائن أو و،حبتصري كنيسة، لو باتخاذه العلم حاؿ في محرما يكوف أنو: والجواب
 . لو بيعو يحـر فبل:  ذلك عدا وما الراجحة، الظن بغلبة أو قوية،
 ألنها لهم؛ واإلنجيل التوراة، بيع أيضا ويمنع : - اهلل رحمو - الصاوي أحمد قاؿ

 الهبة، يمنع: لهم ذكر ما بيع يمنع وكما ضبللهم، على لهم إعانة ففيو مبدلة،
 . كالبيع ملكهم من إخراجها على ويجبروف والصدقة، الهبة، وتمضي والتصدؽ،

 جارية كبيع يجوز؛ ال أمرا بو قصد المشتري أف علم شيء كل بيع يمنع كذلك:  تنبيو
 لتتخذ خشبة أو خمارة، أو كنيسة، لتتخذ أرض بيع أو مملوؾ، أو الفساد، ألىل

 حرب آلة أو ناقوسا، يتخذه لمن نحاسا أو خمرا، يعصره لمن عنبا أو صليبا،
 ( .ٛ/  ٖ" ) السالك بلغة."  الحرب ألىل قوة فيو ما كل وكذا للحربيين،

 المشتري قصد البائع علم إذا ويبطل ، البي يحـر فإنما ىذا ثبت إذا :قدامة ابن وقاؿ
 محتمبل األمر كاف إف فأما ذلك، على تدؿ بو مختصة بقرائن وإما بقولو، إما ذلك،

 يدؿ بما يلفظ ولم معا، والخمر الخل يعمل من أو حالو، يعلم ال من يشتريها أف مثل
 يصح، أف ويحتمل باطل، فالبيع التحريم ثبت وإذا جائز، فالبيع: الخمر إرادة على
 ، يصح فلم بها اهلل لمعصية عين على عقد أنو:  ولنا ... الشافعي مذىب وىو

 ( .ٖٙٓ/  ٗ" ) المغني"  ... . والغناء للزنا، األمة كإجارة
 .المسجد أثاث لبعض حاجة ىناؾ تعد لم إذا العمل ما :مسألة

 نقل يجوز ، نعم (:ٛٙٔ) عثيمين البن المفتوح الباب لقاءقاؿ العبلمة العثيمين في 
 دوالب أو كفراش ، بالمسجد شيء عن استغني فإذا ، أصلح ذلك كاف إذا الوقف

 ىذه ببيع قمنا يمكن لم وإف ، أمكن إذا بعينو آخر مسجد إلى نقلناه ، غيره أو
 . المسجد على ثمنها وأنفقنا األشياء

 تتصرؼ التي ىي األوقاؼ( دائرة) فإف ،( األوقاؼ دائرة من األثاث ىذا) كاف إذا أما
 . أصلح ىو ما وتفعل ذلك في

 .أفضل موقع في مسجد لشراء مسجد بيع: حكم مسألة
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 جيراف وافق وإذا ، الجيراف موافقة بشرط ولكن جائز ىو نعم قاؿ العبلمة العثيمين:
 عنهم بعيدا اآلخر المسجد يكوف قد ألنو بأس فبل يصلوف الذين المسلمين المسجد

 . حرا ملكا المسجد ىذا ويكوف ،
 فيؤخذ البعض بعضهم عن وبعيدين متفرقين البلد ىذا في المسلموف كاف إذا:  سؤاؿ
 . منهم من رأي

 فيتضرر منهم أحد عن يبعد ال بحيث المسجد إلى منهم القريبين رأي يؤخذ: الجواب
 عنو المسجد بعد من

 العمل فما المسلمين من أكبر عددا يفيد الجديد أو اآلخر المسجد كاف إذا:  سؤاؿ
 ؟

 لم فإذا ، اآلخر المكاف في جديد آخر ويبنى القديم المسجد يترؾ أف أرى:  الجواب
 ال لكي عليو ىو ما على القديم يترؾ أف فأرى الماؿ قلة بسبب اآلخر بناء يستطاع
 .الجديد المسجد عن ببعدىم جيرانو يتضرر

 
 )باب ىل يصح صرؼ الزكاة في عمارة المساجد(

من مصارؼ الزكاة وىو  السابع المصرؼ ىذه المسألة مبنية على تفسير وتوضيح
 ".اهلل سبيل فيمصرؼ "

 وقد والعمل، العلم من مرضاتو إلى الموصل الطريق ىو اهلل وسبيل الطريقىو  السبيلو 
 سبيل) و الطريق: األصل في: السبيل: بقولو( ٖٖٛ/ ٕ) النهاية في األثير ابن عرفو
 بأداء وجل عز اهلل إلى التقرب طريق بو سلك خالص عمل كل على يقع: عاـ( اهلل

 حتى الجهاد على واقع الغالب في فهو أطلق وإذا الطاعات وأنواع والنوافل الفرائض
 ىػ.ا عليو مقصور كأنو االستعماؿ لكثرة صار
 على المصرؼ ىذا في الشرعي المراد تحديد في اهلل رحمهم العلماء اختلف وقد
 :أقواؿ ثبلثة
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 جمهور القوؿ بهذا قاؿ وقد اهلل، سبيل في الغزاة ذلك في المقصود أف: األوؿ القوؿ
 في اختلفوا: المباركفوري الحسن أبو قاؿ والفقهاء والمحدثين المفسرين من العلماء
 قاؿ الجمهور وعليو الغزاة بو المراد: فقيل المصارؼ آية في اهلل سبيل في المراد
 .الفقهاء وجمهور مالك قالو والجهاد الغزو ىو: الباجي
 السابع الصنف ىذا: قدامة ابن قاؿ الغزاة ىم «اهلل سبيل في» وسهم: الخرقي وقاؿ

 اهلل سبيل في الغزاة أنهم في خبلؼ وال استحقاقهم في خبلؼ وال الزكاة أصناؼ من
 .اىػ. الغزو ىو اإلطبلؽ عند اهلل سبيل ألف
 كانوا وإف غزوىم في ينفقوف ما يعطوف إنهم: األكثر فقاؿ القوؿ ىذا أىل اختلف ثم

 .أغنياء
 .بو منقطًعا فقيًرا كاف إذا إال الغازي يعطى ال: يوسف وأبو حنيفة أبو وقاؿ
 أف إال. فقيًرا أو كاف غنيِّا بالغازي يختص أنو على فاألكثر اهلل سبيل أما: الحافظ قاؿ
 بقولو المراد في األخرى األقواؿ ذكر ثم المحتاج بالغازي يختص: قاؿ حنيفة أبا

 من الجمهور إليو ذىب ما ىو عندي الراجح والقوؿ: قاؿ ثم{ اللَّوِ  َسِبيلِ  َوِفي: }تعالى
 في فهو الشرع عرؼ في أطلق إذا اهلل سبيل ألف خاصة والجهاد الغزو بو المراد أف

: القرآف أحكاـ في العربي ابن قاؿ عليو، مقصور كأنو حتى الجهاد على واقع الغالب
 أف في خبلفًا أعلم ال ولكني كثيرة اهلل سبل: مالك قاؿ{ اللَّوِ  َسِبيلِ  َوِفي: }قولو

 إال لغني الصدقة تحل ال) يسار بن عطاء لحديث الغزو ىهنا اهلل بسبيل المراد
: تعالى لقولو مفسر صريح حديث وىو...  تخريجو تقدـ وقد الحديث.. (  لخمسة

 ابن ذىب وإليو أحد من شافيا جوابا عنو أر ولم عليو حملو فيجب{ اللَّوِ  َسِبيلِ  َوِفي}
 أبي عن يسار بن عطاء حديث ذكر ثم بحق الجهاد فهو اهلل سبيل وأما: قاؿ إذ حـز

 :قاؿ حيث قدامة ابن رجحو الذي وىو. داود أبي طريق من سعيد
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 في ما كل فإف الجهاد، إلى ينصرؼ إنما اإلطبلؽ عند اهلل سبيل ألف أصح وىذا
 ىذه في ما يحمل أف فيجب اليسير، إال الجهاد أريد إنما اهلل سبيل ذكر من القرآف

 .انتهى. بو إرادتو الظاىر ألف ذلك على اآلية
 إلجماع الصحيح ىو األوؿ والقوؿ: قاؿ حيث تفسيره في الخازف صححو الذي وىو

 إلجماع أولى واألوؿ قاؿ إذ تفسيره في القنوجي العبلمة أيًضا ورجحو عليو الجمهور
 من غيرىم واختاره ورجحو القدير فتح في الشوكاني فسر وبو عليو الجمهور
 .المفسرين

 ما اآلية في المذكور اهلل سبيل بسهم المراد أف إال: الحنفية جمهور ذىب وقد ىذا
 وجعلوا لفقرىم اإلسبلـ بجيش اللحوؽ عن عجزوا الذين الفقراء الغزاة على يصرؼ
 وسلم عليو اهلل صلى بقولو واستدلوا المجاىدين، على السهم ىذا لمصرؼ قيًدا الفقر
 أغنيائهم من تؤخذ صدقة عليهم افترض قد اهلل أف أعلمهم ) اليمن إلى بعثو لما لمعاذ
 اهلل صلى بقولو استدلوا كما وتقدـ وغيرىما ومسلم البخاري رواه( فقرائهم على فترد
 .ٔ... ( لغني الصدقة تحل ال) وسلم عليو

 :يلي بما ذلك عن وأجيب

                                                           

 التاريخ في والبخاري ،(ٖٓ٘ٙ رقم ،ٗٙٔ/ ٕ) وأحمد ،(ٖٙٙٓٔ رقم ،ٕٗٗ/ ٕ) شيبة أبى ابن أخرجو ٔ
/ ٔ) والحاكم ،(ٕ٘ٙ رقم ،ٕٗ/ ٖ) والترمذى ،(ٖٗٙٔ رقم ،ٛٔٔ/ ٕ) داود وأبو ،(ٜٕٖ/  ٔ/ ٕ) الكبير
 الرزاؽ وعبد ،(ٕٕٔٚ رقم ،ٖٓٓ ص) والطيالسى ،(ٖٜٕٗٔ رقم ،ٖٔ/ ٚ) والبيهقى ،(ٛٚٗٔ رقم ،٘ٙ٘

 والطحاوي ،(ٔٓٗٙ رقم ٔٔج) في يعلى وأبو ،(ٜٖٙٔ رقم ،ٕٚٗ/ ٔ) والدارمى ،(٘٘ٔٚ رقم ،ٓٔٔ/ ٗ)
 عنهما اهلل رضي عمرو بن عبداهلل حديث من( ٖٖٙ رقم ،ٜٜ ص) الجارود وابن ،(ٗٔ/ ٕ) المعاني شرح في
 بن عبداهلل وحديث وغيرىم، ىبلؿ بني من ورجل جنادة بن وحبشي وجابر ىريرة أبي حديث من أيضا ورد وقد

/ ٚ) تفسيره في كثير ابن وصححو الجارود، ابن وصححو الذىبي، وأقره الحاكم وصححو الترمذي، حسنو عمرو
 إسناده: المسند تحقيق في شاكر أحمد الشيخ وقاؿ ،(ٚٚٛ) اإلرواء في األلباني العبلمة وصححو ،(ٗٗٗ

 ،ٕٕ/ ٕ) المكدود غوث في الحويني وقاؿ الشيخين، رجاؿ ثقات رجالو قوي إسناده: األرنؤوط وقاؿ صحيح،
 .صحيح حديث وىو حسن، إسناده(: ٖٖٙ رقم
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 اهلل صلى بقولو مخصوص عاـ( فقرائهم على فترد أغنيائهم من تؤخذ) حديث أف: أوال
 .اهلل سبيل في الغازي منهم وذكر ٔ(لخمسة إال لغني الصدقة تحل ال) وسلم عليو

                                                           

 رقم ،ٜٔٔ/ ٕ) داود وأبو ،(ٔ٘ٔٚ رقم ،ٜٓٔ/ ٗ) الرزاؽ وعبد ،(٘٘٘ٔٔ رقم ،ٙ٘/ ٖ) أحمد أخرجو ٔ
 ،ٜٜ ص) الجارود وابن ،(ٖٕٗٚ رقم ،ٔٚ/ ٗ) خزيمة وابن ،(ٔٗٛٔ رقم ٜٓ٘/ ٔ) ماجو وابن ،(ٖٙٙٔ

 رقم ،٘ٔ/ ٚ) والبيهقى ،(ٓٛٗٔ رقم ،ٙٙ٘/ ٔ) والحاكم ،(ٖ رقم ،ٕٔٔ/ ٕ) والدارقطنى ،(ٖ٘ٙ رقم
 وصلو في اختلف والحديث( ٜٚ - ٜٙ/ ٘) التمهيد في البر عبد وابن ،(ٖٖٚٗٔ) المعرفة وفي( ٜٕٙٗٔ
 طريقة: أصح أيهما الحفاظ واختلف صحيح، الحديث ىذا(: ٕٖٛ/ ٚ) المنير البدر في الملقن ابن قاؿ وإرسالو،
 أف أبيو عن ونقل أرسلو، الثوري أف: «حاتم أبي ابن علل» ففي طائفة؛ الثاني فصحح اإلرساؿ؟ طريقة أو الوصل

 ىذا: «عللو» في فقاؿ الدارقطني عنو وسئل يخالفو، ما البيهقي عن وسيأتي الثوري، عن نقلو كذا. أشبو اإلرساؿ
 ابن قالو سعيد، أبي عن يسار بن عطاء عن أسلم بن زيد عن والثوري معمر، عن الرزاؽ عبد بو حدث الحديث
 بن زيد عن الثوري، عن مهدي، ابن ورواه: قاؿ. أصح وىو وحده، معمر عن الرزاؽ عد عن: غيره وقاؿ عسكر،

 الشيخ وقاؿ الصحيح، وىو رجبل، يسم ولم ،- وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ عن الثبت حدثني: قاؿ أسلم
 ولكن الصحيح رجاؿ وجدتهم سنده إلى نظرت إذا الحديث ىذا(: ٘ٙٔ) الصحة ظاىرىا معلة أحاديث في مقبل
 وصحح .ألخ..  خطأ ىذا فقاال( ٕٕٔ/ ٔ) العلل في كما الحديث ىذا عن زرعة وأبا أباه يسأؿ حاتم أبي ابن

 داود أبي بلفظ مرفوعا سعيد أبي عن عطاء حديث من فيو أخرجو أف بعد مستدركو في الحاكم قاؿ األوؿ، طائفة
 بن زيد عن إياه، أنس بن مالك إلرساؿ يخرجاه لم وإنما: قاؿ الشيخين، شرط على صحيح حديث ىذا: المرسل
 الثقة قوؿ فالقوؿ يقفو أو يصلو أو الحديث مالك يرسل فقد صحيح، أنو شرطي من وىذا: قاؿ. عطاء عن أسلم،
 وأسنده مرسبل، عطاء عن زيد، عن واحد، غير رواه قد الحديث ىذا: مسنده في البزار وقاؿ. ويسنده يصلو الذي
 ثقة، عندي الرزاؽ وعبد الصواب، عندي كاف ثقة بالحديث حدث وإذا: قاؿ والثوري معمر،: عن الرزاؽ عبد

 في الجوزي ابن وقاؿ. أسلم بن زيد رواية من جماعة وصلو الحديث ىذا: البر عبد ابن وقاؿ ثقة، ومعمر
 وىما وصبل والثوري معمرا، وأف أرسبل عيينة وابن مالكا، أف: وفيها طرقو، البيهقي وجمع. ثقات إسناده: «تحقيقو»

 ىػ.ا واألصوليوف الفن ىذا أىل بو صرح كما للمتصل الحكم أف إذف والصحيح المعتمدين، الحفاظ جلة من
/ ٛٔ) المسند تحقيق في معو ومن األرنؤوط وقاؿ ،(ٓٚٛ رقم ،ٖٚٚ/ ٖ) اإلرواء في األلباني العبلمة وصححو

 خزيمة ابن الموصوؿ وصحح وإرسالو، وصلو في اختلف لكن الشيخين رجاؿ ثقات رجالو صحيح حديث(: ٜٚ
 المرسل ورجح. ويعتضد األئمة بعمل يتقوى إرسالو فرض وعلى والذىبي، البر عبد وابن والبيهقي والحاكم

 فقاؿ الوادعي عبلمةال أما (.ٖ٘ٙ رقم ،ٖٕ/ ٕ) المكدود غوث في الحويني وصححو حاتم، أبي وابن الدارقطني
 ابن ولكن الصحيح رجاؿ وجدتهم سنده إلى نظرت إذا الحديث ىذا( : ٘ٙٔ) الصحة ظاىرىا معلة أحاديث في
 بن زيد عن الثوري رواه ، خطأ ىذا فقاال( ٕٕٔ/ٔ) العلل في كما الحديث ىذا عن زرعة وأبا أباه يسأؿ حاتم أبي

 الثبت: قائل قاؿ فاف: أبي وقاؿ اشبو وىو وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى النبي قاؿ قاؿ الثبت حدثني قاؿ اسلم
 ىو الثبت أليس:  زرعة ألبي قلت ، عنو يكن لم يسار بن عطاء كاف لو لو قيل ؟ يسار بن عطاء ىو أليس ىو؟ من
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 ولم أصناؼ ستة بعدىما وعد صنفين والمساكين الفقراء جعل تعالى اهلل أف: ثانًيا
 تفسيره في القرطبي قاؿ اآلية بظاىر الغنى مع األخذ لهم فيجوز الفقر فيهم يشترط

 .العلماء أكثر وىوقوؿ(: ٓٙ/ ٘) المحيط البحر في حياف وأبو ،(ٛ٘ٔ/ ٛ)
 يرجع بهذا ألنو مستقبل صنًفا «اهلل سبيل في» مصرؼ كوف يبطل القيد ىذا إف: ثالثًا
 .«الفقراء» األوؿ الصنف إلى
 إال الغازي يعطى ال: وصاحباه حنيفة أبو وقاؿ(: ٙٛٔ/ ٛ) تفسيره في القرطبي قاؿ
 نسخ النص على عنده والزيادة النص على زيادة وىذه. بو منقطًعا فقيًرا كاف إذا

 السنة صحيح في بل ىنا، معدـو وذلك متواتر، خبر أو بقرآف إال يكوف ال والنسخ
 سبيل في لغاز: لخسمة إال لغني الصدقة تحل ال» السبلـ عليو قولو من ذلك، خبلؼ

 األغنياء لبعض يجوز وأنو اآلية لمعنى مفسًرا الحديث ىذا فكاف الحديث «...  اهلل
 ىػ. ا أخذىا

 بأف ذلك عن ويجاب لشخص، تملك أف بد ال الزكاة بأف أيضا األحناؼ ويستدؿ
 المجاىدين ألشخاص يكوف أف قبل الجهاد مصلحة في يصرؼ اهلل سبيل في الصرؼ

 .التمليك «الـ» بػ ال «في» بحرؼ عنو عبر حيث
 الجهاد آلة من والمرابط المجاىد يلـز وما الغزو «اهلل سبيل» بػ المراد: المالكية وقاؿ

 .الفقر بوصف ال الجهاد بوصف يأخذ ألنو غنيِّا كاف ولو وعدتو،
 أي الديواف في لهم سهم ال الذين المتطوعوف الغزاة ىم «اهلل سبيل»: الشافعية وقاؿ

 والرجوع الذىاب مدة والكسوة النفقة الغازي فيعطى الحكومة من راتًبا يتقاضوف ال
 كاف إف الفرس بو يشتري وما. طاؿ وإف بالثغر المقاـ ومدة غنيِّا، أو كاف فقيًرا

 .القتاؿ وآالت السبلح بو يشتري وما فارًسا المقاتل

                                                                                                                                                  

 عليو اهلل صلى النبي عن عطاء عن زيد عن عيينو ابن رواه وقد. عنو يكني كاف ما عطاء كاف لو ال: قاؿ ؟ عطاء
 ".العلل" من اىػ.احفظ والثوري أبي قاؿ. مرسل وسلم آلو وعلى
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 أو راتب لهم ليس الذين المتطوعة الغزاة «اهلل سبيل» بػ المراد أف إلى الحنابلة وذىب
 يغز لم وإف غنيِّا كاف ولو لغزوه يكفيو ما منهم المجاىد فيعطى يكفيهم ما دوف لهم

 .اهلل سبيل في وكبلىما كالغزو، الثغور على والرباط أخذه، ما رد بالفعل
 القوؿ وبهذا -:والعمار والحجاج الغزاة ىم «اهلل سبيل» بػ المراد أف: الثاني القوؿ

 يعينو أو اإلسبلـ حجة بو يحج ما الزكاة من الفقير فيعطى العلماء، من جماعة قاؿ
 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ حج لما) قالت معقل أـ بحديث ذلك على واستدلوا فيها،
 وىلك مرض وأصابنا اهلل سبيل في معقل أبو فجعلو جمل لنا وكاف الوداع حجة وسلم

 معقل أـ يا فقاؿ جئتو حجتو من فرغ فلما وسلم عليو اهلل صلى النبي وخرج معقل أبو
 نحج الذي ىو جمل لنا وكاف معقل أبو فهلك تهيأنا لقد قالت تخرجي أف منعك ما

 سبيل من الحج فإف عليو خرجت فهبل قاؿ اهلل سبيل في معقل أبو بو فأوصى عليو
 أتتو، طليق أـ امرأتو أف حدثهم طليق أبا أف البصري حبيب بن طلق وحديث ،ٔ(اهلل

 على ويغزو الناقة، على يحج وناقة، جمل لو وكاف! طليق أبا يا الحج حضر لو فقالت
 سبيل في حبستو أني تعلمي ألم: فقاؿ عليو؟ تحج الجمل يعطيها أف فسألتو الجمل،

. أعطيك أف أريد ما: قاؿ! اهلل يرحمك فأعطنيو اهلل؛ سبيل من الحج إف: قالت! اهلل؟
: قالت. نفسي على بها أوثرؾ ال: قاؿ. الجمل على أنت وحج ناقتك فأعطني: قالت

 لكم، أترؾ وما بو أخرج ما عيالي وعن عني فضل عندي ما: قاؿ. نفقتك من فأعطني
 رسوؿ أتيت فإذا: قالت عليها، أبيت فلما: قاؿ اهلل أخلفكها أعطيتني لو إنك: قالت

 فأتيت: قاؿ لك قلت بالذي وأخبره السبلـ، مني فأقرئو - وسلم عليو اهلل صلى -اهلل
 أـ قالت بالذي وأخبرتو السبلـ، منها فأقرأتو ،- وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ
 أعطيتها ولو اهلل، سبيل في كاف الجمل أعطيتها لو طليق؛ أـ صدقت قاؿ طليق،
 وإنها: قاؿ اهلل أخلفكها نفقتك من أعطيتها ولو اهلل، سبيل في وكنت كانت ناقتك

                                                           

 ٛ٘/ ٕٕ) التمهيد في البر عبد وابن ،(ٖٕٙٚ) خزيمة وابن ،(ٓٙٛٔ) والدارمي ،(ٜٜٛٔ) داود أبو أخرجو ٔ
" اإلرواء في كما لشواىده صحيح حديث وىو( معقل بن عيسى ترجمة في) الكماؿ تهذيب في والمزي ،(ٜ٘ -
(ٜٛٙ.) 
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 أبي وحديث ،ٔ(رمضاف في عمرة: " قاؿ معك؟ الحج يعدؿ ما! اهلل رسوؿ يا تسألك
 إلى الصدقة من إبل على وسلم عليو اهلل صلى النبي حملنا) قاؿ الخزاعي الس

 .ٕ(الحج
 في والعمرة الحج أف على تدؿ األحاديث وىذه(: ٕٜٔ/ ٗ) النيل في الشوكاني قاؿ

 الحجاج تجهيز في صرفو لو جاز اهلل سبيل في مالو من شيًئا جعل من وأف اهلل، سبيل
 الزكاة من «اهلل سبيل» سهم من شيء صرؼ يجوز أنو على أيًضا وتدؿ والمعتمرين،

 ىػ. ا والعمرة الحج قاصدي على
 بو يحج ما يعطى الفقير أف: عنو الروايتين إحدى في أحمد اإلماـ ذىب ىذا وإلى

 مًعا، والنفل الفرض في جوازه الحنابلة من القاضي واستظهر. فيو بو يستعين أو الفرض
 ىذا فعلى كالتطوع منو فالفرض عليو، فرض ال الفقير وألف اهلل، سبيل في الكل ألف

                                                           

 في والدوالبي ،(ٙٔٛ رقم ،ٕٖٗ/ ٕٕ) والطبرانى ،(ٕٓٔٚ) والمثاني اآلحاد في عاصم أبي ابن أخرجو ٔ
 الكبير فى الطبرانى رواه(: ٕٓٛ/ ٖ) الهيثمى قاؿ( ٜٜٙٔ/ ٗ) اإلستيعاب في البر عبد وابن ،(ٖٚ/ ٖ) الكنى
 وقاؿ جيد، سنده(: ٜٗٔ/ ٗ) اإلصابة في الحافظ وقاؿ الصحيح، رجاؿ البزار ورجاؿ عنو، باختصار والبزار

(: ٜٖٙٓ) الصحيحة في األلباني العبلمة وقاؿ ثقات، رجالو سنده(: ٜٙٔ/ ٖ) الخيرة إتحاؼ في البوصيري
 (.ٜٕٗٔ) الصحيحين في ليس مما المسند الصحيح في الوادعيالعبلمة  وحسنو جيد، إسناده

/ ٕٕ) الكبير في والطبرانى ،(ٜٕٚ/ ٗ) الطبقات في سعد وابن ،(ٜٚٙٚٔ رقم ،ٕٕٔ/ ٗ) أحمد أخرجو ٕ
 في والحربي ،(ٕ/ ٜ) والعلل التاريخ في معين وابن ،(ٕ/ ٕ٘٘ ،ٕ/ ٕٔٗ) خزيمة وابن ،(ٖٚٛ رقم ،ٖٖٗ
/ ٔ) واألسماء الكنى في والدوالبي ،(ٕٖٕٛ) والمثاني اآلحاد في عاصم أبي وابن ،(ٔ/ٜٗ/ ٘) الحديث غريب

 في البر عبد وابن ،(ٜٜٓٓٔ رقم ،ٕٕ٘/ ٘) الكبرى في والبيهقى ،(ٕٗٙٔ رقم ،ٕٔٙ/ ٔ) والحاكم ،(ٕٙ
 الذىبي، ووافقو الحاكم، صححو والحديث عنو اهلل رضي الخزاعي الس أبي حديث من كلهم( ٕٖٓ/ ٘) التمهيد

 إسحاؽ بن محمد غير الصحيح رجاؿ أحدىا ورجاؿ بأسانيد والطبرانى أحمد رواه(: ٖٔٔ/ ٓٔ) الهيثمى وقاؿ
 ثقات، رجالو حسن إسناد ىذا(: ٕٕٔٚ) الصحيحة في األلباني العبلمة وقاؿ أحدىا، فى بالسماع صرح وقد
 فثبت روايتيو، إحدى في أحمد وكذا الحربي، رواية في بالتحديث صرح فقد عنعنو، قد كاف إف و إسحاؽ، وابن

 إسحاؽ بن محمد حسن، إسناده(: ٛ٘ٗ/ ٜٕ) المسند تحقيق في معو ومن األرنؤوط وقاؿ هلل، والحمد الحديث
 رجاؿ وباقي أيضا، صدوؽ الحكم بن وعمرو التالية، الرواية في بالتحديث صرح وقد الحديث، حسن صدوؽ
 .ثقات اإلسناد
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/ ٕ) المغني في كما حجو، في يعينو وما كاملة حجة بو يحج ما لو يدفع أف يجوز
ٚٓٔ - ٕٚٓ.) 

 .الحنفية من الحسن بن ومحمد عمر وابن عباس ابن عن ىذا روي وقد
 حنيفة وأبو مالك قاؿ وبو الحج في الزكاة من يصرؼ ال أنو أحمد عن الثانية والرواية
 .العلم أىل وجمهور ثور وأبو والشافعي والثوري

 إنما اإلطبلؽ عند اهلل سبيل ألف أصح وىي(: ٔٓٚ/ ٕ) المغني في قدامة ابن قاؿ
 إال الجهاد بو أريد إنما اهلل سبيل ذكر من القرآف في ما كل فإف الجهاد إلى ينصرؼ
 الزكاة وألف بو إرادتو الظاىر ألف ذلك على الزكاة آية في ما يحمل أف فيجب اليسير

 والغارمين الرقاب وفي والمساكين كالفقراء إليها محتاج: رجلين أحد إلى تصرؼ إنما
 والغاـر والمؤلف، والغازي كالعامل المسلموف إليو يحتاج من أو ديونهم، لقضاء

 حاجة وال إليو بهم حاجة وال فيو للمسلمين نفع ال للفقير والحج البين، ذات إلصبلح
 مشقة وتكليفو عليو بإيجابو لو مصلحة وال فيسقطو عليو فرض ال الفقير ألف أيًضا بو
 سائر من الحاجة ذوي على القدر ىذا وتوفير إيجابها عنو وخفف منها اهلل أرفقو قد

 .اىػ. أولى المسلمين مصالح في دفعو أو األصناؼ
 وقاؿ إسحاؽ بن محمد رواية من معقل أـ فحديث ذلك في الواردة األحاديث وأما
 يكوف أف يمتنع وال ،ٔبو يحتج ال «عن» قاؿ إذا والمدلس مدلس، وىو «عن» فيو

 الحافظ قاؿ الس، أبي وحديث. الغزو على محمولة اآلية ولكن اهلل سبيل في الحج
 المعنعن، في قيل ما عرفت وقد إسحاؽ ابن عنعنة فيو أف إال ثقات ورجالو: حجر ابن

 يجوز وال(: ٜٗ/ ٙ) السنة شرح في البغوي وقاؿ ثبوتو، في المنذر ابن توقف ولهذا
 .العلم أىل أكثر عند الحج إلى الزكاة من شيء صرؼ

                                                           

 كما الطرؽ بعض في بالتحديث صرح إسحاؽ ابن ألف الحديث ىذا عى تنطبق ال ولكنها صحيحة القاعدة ٔ
 .تقدـ
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 اإلسبلـ حجة يحج لم ومن(: ٘ٓٔ" )االختيارات" في تيمية ابن اإلسبلـ شيخ وقاؿ
 .الزكاة من يعني اىػ بو يحج ما أعطى فقير وىو
 فقراء إركاب في الزكاة صرؼ يجوز(: ٖٛ/ ٓٔ) الدائمة اللجنة فتاوى في وجاء

 وفي: )تعالى قولو عمـو في لدخولو فيو، ونفقتهم اإلسبلـ، فريضة لحج المسلمين
 .اىػ الزكاة مصارؼ آية من( اهلل سبيل
 يجوز فبل عاـ اللفظ ألف البر وجوه جميع «اهلل سبيل» بػ المراد أف: الثالث القوؿ
 من جماعة قاؿ وبهذا. ذلك على دليل وال صحيح بدليل إال أفراده بعض على قصره

 .العلماء
 من كل فيو فيدخل والطاعات القرب بجميع( ٜٚٓ/ ٕ) البدائع في الكاساني ففسره
 المدلوؿ ىو كما محتاًجا إذاكاف الخيرات سبيل وفي تعالى اهلل طاعة في سعى

 .للفظ األصلي
 َسِبيلِ  َوِفي} تعالى قولو في اللفظ ظاىر أف(: ٖٔٔ/ ٙٔ) تفسيره في الرازي وذكر
 عن تفسيره في القفاؿ نقل المعنى فلهذا: قاؿ ثم الغزاة، على القصر يوجب ال{ اللَّوِ 

 الموتى تكفين من الخير وجوه جميع إلى الصدقات صرؼ أجازوا أنهم الفقهاء بعض
 .الكل في عاـ{ اللَّوِ  َسِبيلِ  َوِفي} قولو ألف المساجد وعمارة الحصوف وبناء

 والحسن مالك بن أنس إلى الرأي ىذا( ٕٚ٘/ ٕ) المغني في قدامة ابن ونسب
 .ماضية صدقة فهو والطريق الجسور في أعطيت ما: قاؿ فقد البصري

 :يأتي بما قولهم على القوؿ ىذا أصحاب استدؿ وقد
 إال سائرىا دوف أفراده بعض على قصره يجوز فبل عاـ «اهلل سبيل في» اللفظ أف - ٔ

: الخدري سعيد أبي عن يسار بن عطاء حديث بأف قيل وما ذلك على دليل وال بدليل
 سبيل أف يعّين الحديث، «...  اهلل سبيل في لغاز: لخمسة إال لغني الصدقة تحل ال»

 من يعطى المجاىد ىو الحديث عليو يدؿ ما غاية أف ذلك صحيح غير الغزو ىو اهلل
 .الجهاد في تنحصر ال كثيرة اهلل وسبل غنيِّا كاف ولو اهلل سبيل سهم
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 َسِبيلِ  َوِفي: }تعالى قولو مدلوؿ في العمـو بتطبيق واآلثار األحاديث جاءت - ٕ
 حديث من تقدـ بما ذلك يتضح اهلل سبيل من والعمرة الحج السنة اعتبرت فقد{ اللَّوِ 
 لو إنك أما»: وفيو داود أبو رواه الذي عباس ابن وحديث معقل أـ وحديث الس أبي

 اهلل رسوؿ أصحاب بعض عن اآلثار جاءت وقد «اهلل سبيل في كاف عليو احججتها
 كتاب في عبيد أبو ذكر فقد اهلل سبل من سبيبل الحج باعتبار وسلم عليو اهلل صلى

 يرى ال كاف أنو عنهما اهلل رضي عباس ابن إلى بإسناده( ٕٗٚ - ٕٕٚص) األمواؿ
 عمر ابن إلى صحيح بإسناد عبيد أبو أخرجو وما للحج مالو من الرجل يعطي أف بأًسا
: قاؿ الحج؟ في تجعل لو فقيل اهلل سبيل في درىًما بثبلثين أوصت امرأة عن سئل أنو
 .اهلل سبل من أنو أما
 وحفظ خواطرىم وتطييب المسلمين بين األلفة إشاعة السنة اعتبرت كما - ٖ

 قصة في القسامة باب في( ٛ/ ٜ) البخاري صحيح ففي اهلل سبل من سبيبل حقوقهم
 أف وسلم عليو اهلل صلى النبي فكره ذلك فأنكروا خيبر في اليهود قتلو الذي الصحابي

 .الصدقة إبل من فواده دمو يبطل
 في معقل أـ حديث في التبعيضية «من» بػ وسلم عليو اهلل صلى النبي تعبير أف - ٗ

 على الزكاة مصارؼ آية في الوارد اهلل سبيل أف يشعر «اهلل سبيل من الحج فإف» قولو
 .منها الحج وأف األمور من مجموعة يتناوؿ وأنو عمومو

 في المباركفوري الحسن أبو ذكره ما منها بأجوبة اللفظ بعمـو القوؿ عن أجيب وقد
 ال ألنو األقواؿ أبعد فهو الثالث القوؿ وأما قاؿ حيث( ٕٓٗ/ ٙ) المفاتيح مرعاة
 رأي من وال إجماع من وال سقيمة أو صحيحة سنة من وال كتاب من عليو دليل

 حديث وىو الصحيح للحديث مخالف ىو بل فاسد أو صحيح قياس من وال صحابي
 وقد. الحديث... "  اهلل سبيل في لغاز: "لخمسة إال لغني الصدقة تحل ال" سعيد أبي

 تفسيره في القفاؿ حكاه ما إال السلف من أحد التعميم ىذا إلى يذىب ولم. تقدـ
 .المعروفين غير العلماء بعض عن عياض والقاضي المجاىيل الفقهاء بعض عن
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 أريد مشروع أمر كل يشمل فهو اللفظ مدلوؿ عمـو أما: المنار تفسير صاحب قاؿ
 يدخل وال عباده ومنفعة عبادتو وحسن دينو وإقامة كلمتو بإعبلء تعالى اهلل مرضاة بو

 أحد بو يقل لم العمـو وىذا والسمعة الرياء ألجل كاف إذا والنفس بالماؿ الجهاد فيو
 يكوف الذي اإلخبلص ألف ىنا مراًدا يكوف أف يمكن وال الخلف وال السلف من

 حقوؽ بو يناط أف يمكن فبل تعالى اهلل إال يعلمو ال باطن أمر اهلل سبيل في للعمل
 فيراعى تعالى اهلل لوجو تكوف أف المؤمن من طاعة كل في األصل إف قيل وإذا مالية،

 وتاؿ ومتصدؽ وصائم مصل كل يكوف أف ىذا اقتضى بالظاىر عمبل الحقوؽ في ىذا
 الشرعية للزكاة ىذا بعملو مستحق الطريق عن األذى ومميط تعالى اهلل وذاكر للقرآف
 باإلجماع ممنوع وىذا غنيِّا كاف وإف منها يأخذ أف لو ويجوز منها، يعطى أف فيجب

 ال الصنف ىذا ألف المنصوصة األصناؼ في المستحقين حصر تنافي وإرادتو أيًضا
 فيو تصرفوا واألمراء السبلطين إلى أمره وكل وإذا أفراده عن فضبل لجماعتو حد

 لبلحتجاج يذكر وما انتهى..  أىلها من الصدقة فرضية حكمة يذىب تصرفًا بأىوائهم
 فهو الصدقة إبل من مائة بخيبر قتل الذي األنصاري دية في البخاري رواية من بذلك

 بأنو الروايتين بين وجمع عنده من وداه أنو قصتو في أيًضا البخاري روى لما مخالف
 النووي حكاه القتيل أىل إلى تبرعا دفعها ثم ملكوىا أف بعد الصدقة أىل من اشتراه

 فبل ىذا تقرر وإذا. التعميم إلى ذىب لمن فيو حجة فبل ىذا وعلى الجمهور، عن
 وإصبلح الجسور، وبناء الدينية والمعاىد المساجد عمارة في الزكاة صرؼ يجوز

 ليس ألنو. البر أنواع من ذلك وغير ديونهم وقضاء الموتى وتكفين والشوارع الطرؽ
 .المنصوصة المصارؼ من شيء في ىذا
 المدونة في كما ومالك( ٚٙٙص ٕج) المغنى من يظهر كما أحمد مذىب وىو

 عبيد ألبي األمواؿ في كما العلماء من وغيرىم العراؽ وأىل وسفياف( ٜ٘ص ٕج)
 مصالح من بمصلحة قائماً  كاف من بالغازي العلماء بعض ألحق وقد ىذا( ٓٔٙص)

 العالمين في بعضهم وأدخلو غنياً، كاف وإف والتدريس واإلفتاء كالقضاء المسلمين
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 يخفى وال غنياً، كاف وإف بالمصلحة القياـ مدة بو يقـو فيما الزكاة من األخذ لو فأجاز
 اهلل بسبيل المراد أف في كالنص لكونو التعميم ينافي سعيد أبي وحديث فيو، ما

 مرعاة من ىػ. ا عنده الوقوؼ فيجب خاصة والمجاىدوف الغزاة ىم اآلية في المطلق
 .المفاتيح

 قرار :اآلتي القرار في السعودية العربية المملكة في العلماء كبار ىيئة رجحتو ما وىذا
 ال من على والسبلـ والصبلة وحده هلل الحمد ىػ ٜٖٗٔ/ ٛ/ ٕٔ وتاريخ( ٕٗ) رقم
 دورتها في العلماء كبار ىيئة اطبلع جرى فقد وبعد، وصحبو وآلو محمد بعده نبي

 ٜٖٗٔ/ٛ/ ٕٕ ويـو ىػ ٜٖٗٔ/ ٛ/ ٘ يـو بين الطائف بمدينة المعقودة الخامسة
 بقوؿ المراد في بحث من واإلفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة أعدتو ما على ىػ

 سبيل في الغزاة بذلك المراد ىل «اهلل سبيل وفي» الزكاة مصارؼ آية في تعالى اهلل
 المعد البحث دراسة وبعد الخير؟ وجوه من وجو كل في عاـ أـ لهم يلـز وما اهلل

 فسر من أدلة ومناقشة الصدد ىذا في العلم أىل أقواؿ من تضمنو ما على واالطبلع
 باآلية المراد في توسع من وأدلة لهم يلـز وما الغزاة بأنهم: اآلية في اهلل بسبيل المراد

 وبث وتعلمو العلم وتعليم والقناطر المساجد بناء فيو فأدخل الغزاة في يحصرىا ولم
 األخذ المجلس أعضاء أكثرية رأى. البر أعماؿ من ذلك وغير والمرشدين الدعاة
 َوِفي} تعالى بقولو المراد أف من وفقهاء ومحدثين مفسرين من العلماء جمهور بقوؿ
 يوجدوا لم وإذا استعداد، من لهم يلـز وما بغزوىم المتطوعوف الغزاة{ اللَّوِ  َسِبيلِ 

 العامة المرافق من شيء في صرفها يجوز وال األخرى لؤلصناؼ كلها الزكاة صرفت
 عليهم المنصوص األصناؼ وبقية والمساكين الفقراء من مستحق لها يوجد لم إذا إال
 ا.ىػ وسلم وصحبو وآلو محمد على اهلل وصلى التوفيق، وباهلل الكريمة اآلية في

 ، كافة العلماء عند المعروؼ (:ٜٕٗ/ٗٔوقاؿ العبلمة ابن باز في مجموع فتاواه )
 - األولين الصالح السلف علماء من كاإلجماع وىو ، واألكثرين الجمهور رأي وىو
 في تصرؼ وإنما ، ذلك ونحو الكتب وشراء المساجد عمارة في تصرؼ ال الزكاة أف
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 ، الفقراء:  وىم التوبة سورة في اآلية في ذكرىم ورد الذين الثمانية األصناؼ
 وفي ، والغارموف ، الرقاب وفي ، قلوبهم والمؤلفة ، عليها والعاملوف ، والمساكين

 عند المعروؼ ىو ىذا.  بالجهاد تختص اهلل سبيل وفي.  السبيل وابن ، اهلل سبيل
 وال ، المدارس تعمير في وال ، المساجد تعمير في صرفو ذلك من وليس العلم أىل

 ا.ىػ وىو اختيار اللجنة الدائمة أيضا. التوفيق ولي واهلل.  ذلك نحو وال الطرؽ
 أصناؼ عرفنا قد كنا وإذا (:ٖٖٛ/ٛٔوقاؿ العبلمة العثيمين كما في مجموع فتاواه )

 تدفع ال الخاصة أو العامة المصالح من ذلك سوى ما فإف لهم تدفع الذين الزكاة أىل
 وال الطرؽ، إصبلح في وال المساجد، بناء في الزكاة تدفع ال ىذا وعلى الزكاة، فيو
: قاؿ الزكاة أىل أصناؼ ذكر لما وجل عز اهلل ألف ذلك، وشبو المكاتب بناء في
 من فريضة جاء التقسيم ىذا أف أي{  حكيم عليم واهلل اهلل من فريضة السبيل وابن}

 ا.ىػ  { حكيم عليم واهلل} وجل عز اهلل
 في الزكاة تنفق أف يمكن ىل: أيضا في فتاوى نور على الدري عثيمينال وسئل العبلمة

 الكريم؟ القرآف لتعليم أماكن وفي والمدارس المساجد بناء
 وفي: ) تعالى قولو تفسير في الخبلؼ منشأ ، العلماء بين خبلؼ محل ىذه: "فأجاب

 بها المراد أو العامة المصالح من اهلل إلى بو يتقرب ما كل بها المراد ىل( اهلل سبيل
 ، فقط اهلل سبيل في الغزو بها المراد أف لي يظهر والذي ؟ فقط اهلل سبيل في الغزو
 في فائدة للحصر يكن لم عاما جعلناه لو وألننا ، اإلطبلؽ عند المعروؼ ىو ىذا ألف
 وما ، أحوط الغزاة في حصره وألف إلخ( والمساكين للفقراء الصدقات إنما: ) قولو
 . باالتباع أولى فهو أحوط كاف

 على يتفرع الجواب ىذا (:ٗ٘ٚوقاؿ العبلمة األلباني في سلسلة الهدى والنور )
 للفقراء الصدقات أنما) اهلل سبيل وفي الزكاة مصاريف آية في تعالى قولو تفسير

 خاصة اآلية ىذه في اهلل سبيل تفسير وفي( اهلل سبيل وفي أخرىا إلى والمساكين
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 وىو آخر قوؿ وىناؾ اهلل سبيل في المجاىدوف أنهم األشهر القوؿ للعلماء قوالف
 ذلك لكاف أحججتها أنك لو لحديث اهلل سبيل في األحجاج اهلل سبيل في األحجاج

 أنو بحيث اهلل سبيل وفي معني توسيع أما، أحمد األماـ مذىب وعلى اهلل سبيل في
 بناء منها اهلل إلى للدعوة الدعاة تفريغ السؤاؿ في جاء ما منها الخير سبل كل يشمل

 المواضع لهذه الزكاة صرؼ فجواز آخره إلى المدارسو  المستشفياتو  المساجد
 ال محدثاً  تفسيرا التفسير وىذا الخير سبل آي اهلل سبيل معنى تعميم من يتفرع أنما

 في الزكاة مصارؼ حصرت التي اآلية صريح ينافى أنو ثم أوالً  الصالح السلف يعرفو
 إشكاؿ فبل الفقراء بالدعاة خاص السؤاؿ كاف أذا لذلك فيها المذكورة الثمانية األنواع

 ننصح نحن ولذلك ذلك نرى ال فنحن األغنياء حتى يعم السؤاؿ كاف أف أما بو
 المفروضة للزكاة صندوؽ صندوقاف عندىم يكوف أف الخيرية الجمعيات على القائمين

 يصرؼ األوؿ الصندوؽ صندوقاف والخيرات للمبرآت التي العامة للصدقات وصندوؽ
 جداً  واسع فسبيلو اآلخر الصندوؽ أما اهلل سبيل في والجهاد والمساكين الفقراء إلى

 .عندي ما ىذا اهلل إلى للدعوة يتفرغوف الذين على ينفق ومنو
 

 )باب كيفية صبلة النساء مع الرجاؿ في المسجد(
 صفوؼ خير): وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ رضي اهلل عنو ىريرة أبي عن

 .ٔ(أولها وشرىا آخرىا، النساء صفوؼ وخير آخرىا، وشرىا أولها، الرجاؿ
 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ رضي اهلل عنهما عمر ابن عنوعن نافع عن 

 حتى عمر ابن منو يدخل فلم نافع قاؿ!  للنساء الباب ىذا تركنا لو ) :وسلم
 .ٕ(مات

                                                           

 (. ٓٗٗأخرجو مسلم ) ٔ
 التمهيد في البر عبد وابن ،(ٛٔٓٔ) األوسط في الطبرانيو  ،(ٕٙٗ رقم ، ٕٙٔ/ٔ) داود أبو أخرجو ٕ
: الوارث عبد غير وقاؿ( والحديث أعلة أبو داود بالوقف بقولو: ٖٔٔ/ٖ) المحلى في حـز ابن (،ٜٖٚ/ٖٕ)

(: موقوؼ عن عمر وىذا أصح، وكذا أعلو عبد ٜٖٛ/ٖٕ،  وقاؿ ابن عبد البر في التمهيد )أصح وىو. عمر قاؿ
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( أولها. )وفضبل وثوابا أجرا أكثرىا أي( الرجاؿ خيرصفوؼ) قولو في الحديث األوؿ
 فضيلة إحراز من فيو لما خيرىا وإنو للرجاؿ، األوؿ الصف بأفضلية التصريح فيو

 وبعدىم لقراءتو واستماعهم ألحوالو ومشاىدتهم اإلماـ من ولقربهم بو المأمور التقدـ
 الشرع مطلوب من وأبعدىا وفضبل ثوابا أقلها أي( وشرىا) النساء من
 من ولقربهم األوؿ الصف إلى بالتقدـ الحاصلة الفضيلة ترؾ من فيو لما( آخرىا)

 الرجاؿ، مخالطة من لبعدىن( آخرىا النساء صفوؼ وخير) اإلماـ من وبعدىم النساء
 بخبلؼ ذلك ونحو كبلمهم وسماع حركاتهم رؤية عند بهم القلب وتعلق ورؤيتهم
 بهم القلب وتعلق المخالطة مظنة فإنو صفوفهن، من األوؿ الصف في الوقوؼ

 صفوؼ في التفصيل ىذا ثم .شرىا كاف ولهذا كبلمهم، وسماع رؤيتهم عن المتسبب
 أما: النووي قاؿ. بالرجاؿ االختبلط عند النساء صفوؼ وفي إطبلقو، على الرجاؿ
 صفوؼ أما. أبدا آخرىا وشرىا أبدا أولها فخيرىا عمومها على فهي الرجاؿ صفوؼ
 صلين إذا وأما. الرجاؿ مع يصلين اللواتي النساء صفوؼ بالحديث فالمراد النساء

. انتهى -آخرىا وشرىا أولها صفوفهن خير كالرجاؿ فهن الرجاؿ مع ال متميزات
 النساء صبلة إف: الحديث وفي. فتأمل الستر لمراعاة إطبلقو على حملو يمكن: وقيل

 أنو واعلم وحدىن منفردات أو الرجاؿ مع كونهن بين فرؽ غير من جائزة صفوفا

                                                                                                                                                  

(، وقاؿ ٜٜٔ/ٗالحق بالوقف، ةتعقبو ابن القطاف كما في بياف الوىم واإليهاـ )وصححو ابن حـز في المحلى )
 بأف المصنف وأعلو.... الشيخين شرط على صحيح إسناده(: ٖٔٙ/ٕالعبلمة األلباني في صحيح أبي داود األـ )

 ثبت، ثقة -موالىم العنبري ذكواف بن سعيد ابن وىو -الوارث عبد: قلت .عمر على موقوفا رواه الوارث عبد غير
: روايتاف لنافع بل يعلو؛ ال عمر عن غيره ورواية قبولها، يجب منو زيادة فهي عمر؛ ابن عن مرفوعا رواه وقد

 عن وبكير أيوب عن إسماعيل رواية وىي موقوفا، عمر عن: واألخرى. ىذه وىي مرفوعا، عمر ابن عن: األولى
 زيادتو، تقبل ثقة الوارث وعبد وموقوفا، مرفوعا الحديث يكوف أف واألشبو"  ":المعبود عوف" في قاؿ ولذلك. نافع
وقاؿ ، (ٕٚ رقم) اآلخر الكتاب دي أوردناىا ولذلك منقطعة؛ عمر عن الرواية أف على: قلت ". أعلم واهلل

 سعيد ابن وىو- الوارث عبد أف إال ثقات، رجالو (:ٖٚٗ/ٔاألرنؤوط ومن معو في تحقيق سنن أبي داود )
 من عمر ابن عن نافع عن األشج بن اهلل عبد بن وبكير علية ابن إسماعيل رواه فقد رفعو، في خولف قد -العنبري

 .أصح وىو عمر، قاؿ: الوارث عبد غير وقاؿ، عمر على وقفو المصنف رجح وقد. بعده روايتاىما وستأتي قولو،
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 ىو الذي أي مطلقا اإلماـ يلي ما ىو ىل المسجد في األوؿ الصف أف في اختلف
 أو كمقصورة، شيء تخللو ما ال االماـ يلي تاـ صف أوؿ ىو أو القبلة، إلى أقرب
 األوؿ الصف: النووي قاؿ. الصفوؼ آخر صلى ولو الصبلة إلى سبق من بو المراد

 جاء سواء اإلماـ، يلي الذي الصف ىو بفضلو األحاديث وردت الذي الممدوح
 الصحيح ىو ىذا ال، أـ ونحوىا مقصورة تخللو وسواء متأخرا، أو متقدما صاحبو
: العلماء من طائفة وقاؿ. المحققوف بو وصرح األحاديث، ظواىر يقتضيو الذي

 ونحوىا، مقصورة يتخللو ال طرفو إلى المسجد طرؼ من المتصل ىو األوؿ الصف
. تأخر وإف شيء يتخللو ماال األوؿ بل بأوؿ، فليس شيء اإلماـ يلي الذي تخلل فإف

 صف في صلى وإف وال المسجد إلى اإلنساف مجيىء عن عبارة األوؿ الصف وقيل
 الثاني الفوؿ صاحب وكاف: الحافظ قاؿ. انتهى -صريح غلط القوالف وىذاف. متأخر
 القوؿ وصاحب. ناقص فهو خلل فيو وما الكامل الفرد إلى ينصرؼ المطلق أف لحظ

 العلماء قاؿ. انتهى -لفظو مراعاة دوف األوؿ الصف تفضيل في المعنى لحظ الثالث
 المسجد، لدخوؿ والسبق الذمة، خبلص إلى المسارعة األوؿ الصف على الحض في

 والسبلمة عنو، والتبليغ عليو، والفتح منو، والتعلم قراءتو، واستماع اإلماـ، من والقرب
 موضع وسبلمة قدامو، يكوف من رؤية من الباؿ وسبلمة يديو، بين المارة اختراؽ من

 للمصنف يمكن كاف: القاري قاؿ( مسلم رواه. )انتهى -المصلين أذياؿ من سجوده
 إذا فيما عادتو ولعل دأبو، ىو كما مسلم الخمسة األحاديث روى ويقوؿ يجمل أف

مرعاة المفاتيح  .انتهى -خبلفة في وخبلفها رجالو باتفاؽ واحد سند لؤلحاديث كاف
(ٗ/ٕٔ.) 

 النبي أشار الذي المسجد باب أي( الباب ىذا تركنا لو)وقولو في الحديث الثاني 
 في بالرجاؿ النساء تختلط لئبل وأحسن خيرا لكاف( للنساء) وسلم عليو اهلل صلى

 في يختلطن ال النساء أف دليل فيو والحديث، المسجد من والخروج الدخوؿ
 اإلماـ مع باالقتداء ىناؾ ويصلين المسجد جانب في يعتزلن بل الرجاؿ مع المساجد
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 حتى للنساء جعل الذي الباب من يدخل فلم للسنة اتباعا أشد عمر بن اهلل عبد فكاف
 (. ٕٜ/ٕ. عو المعبود )مات

 : حكم وضع حاجز بين النساء والرجاؿ في المسجد.مسألة
جامع مسائل األحكاـ لما نزؿ من القضايا بالمفتين والحكاـ المشهور  جاء في كتاب

وللنساء عادة أنهن يصلين في الجامع، وفي  (ٕٜٖ-ٜٖٔ/ٔ)بفتاوى البرزلي 
سقائفو، ويكثر الناس يـو الجمعة، فربما اتصلت صفوؼ الرجاؿ بالنساء، وربما خالط 

بعض النساء الرجاؿ، واتفق رأي القاضي وبعض الشيوخ على أف تجعل مقصورة في 
ت بعض السقائف منو للنساء، وتثبت للسترة باآلجر، ويصلي النساء فيها في أوقا

الصبلة، فقاـ محتسب من طلبة العلم، وقاؿ: ال يحدث في الجامع ما لم يكن فيو 
 ...قديما حتى يستشار أىل العلم

...وإذا كاف الموضع الذي تصلي النساء -أبوالحسن اللخمي رحمو اهلل  –فأجاب 
فيو للرجاؿ إليو حاجة، ولو لم يسبقو النساء لصلى فيو الرجاؿ لم يبن ىناؾ شيء، 

لنساء اإلتياف، والرجاؿ أحق بو، ولو لم يضق على الرجاؿ، ولم يحتاجوا لذلك ومنع ا
 ا.ىػ  الموضع كاف بناء سترة بينهم وحاجز حسنا

 لو.. المسجد يكوف ينبغى (:ٕٙٔوقاؿ العبلمة األلباني في سلسلة الهدى والنور )
 مكاف اؾىن يكوف أف ينبغى، الرجاؿ يشاركها ال منو ويخرجن منو يدخلن للنساء باب

 الرجاؿ عن محجوب يكوف أف الضرورى من ليس المكاف ىذا لكن النساء لصبلة
 ىو النساء ملبوسات من يكوف أف يفترض الذى الشرعى اللباس ألف بجدار أو بستارة

 وحركات اإلماـ رؤية فى الرجاؿ يشاركن أف بهن يحسن النساء وألف الحجاب
 األشياء يتركوا الناس اليـو. وسيرتو السبلـ عليو ىديو من كلو وىذا خلفو من المقتدين

 عن النساء يفصلوا أف ىامة الغير األشياء ىذه من ىامة غير باألشياء ويأتوا الهامة
 أف ماىى إليهم يوحيها التى الضرورة لكن الفاصل لهذا ضرورة مافى بالباطوف الرجاؿ

 وقع معناىا مكشوفات ىيك يصلوا بدىن نهنإف متبرجات أكثرىم النساء شايفين ىن
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 يا ىكذا ما مشتمل وسعد سعد أوردىا نقوؿ أذاً  فحين يجوز ال ما على الرجاؿ عين
 باألخطاء األخطاء تعالج ما األبل تورد سعد
 لهن أفضل يكوف وقد لهن يجوز وىذا المسجد يحضروا أف دوايير  البلتى للنساء يقاؿ
 الشرعى اللباس ألبسوا لهن يقاؿ( لهن خير وبيتوىن) القاعدة من أحياناً  العكس على

 ا.ىػ اطبلقاً  محرمة عورة منكن يشوؼ حدأ ال نتنأ كما المسجد واحضروا
 عندنا يوجد (:ٕٚٙ/ٕٔأما العبلمة ابن باز فقاؿ كما في فتاوى نور على الدرب )

 من سماعة النساء وعند حائط، الرجاؿ مسجد عن يفصلو للنساء جزء وبو مسجد
 أماـ النساء لترؾ الحائط ىدـ وأراد رجل فقاـ والمدرس، اإلماـ لسماع المكرفوف

 الصبياف ثم الرجاؿ تصف): وسلم عليو اهلل صلى النبي حديث ذلك في ودليلو الرجاؿ
 .خيرا اهلل جزاكم توجيهكم ىو فما شديد، خبلؼ ذلك في وحدث ،ٔ(ثم النساء
 وسلم عليو اهلل صلى النبي عهد في النساء كاف فيو، حرج ال ذلك كل  فأجاب:
 ويتحجبن، يتسترف شيء، دوف من حائط دوف من الرجاؿ خلف الرجاؿ، مع يصلين

 عليو اهلل صلى يقوؿ الصحيح الحديث في كما المؤخرة، في الرجاؿ مع ويصلين
 وشرىا آخرىا النساء صفوؼ وخير آخرىا، وشرىا أولها الرجاؿ صفوؼ خير»: وسلم
 الرجاؿ خلف المسجد أسفل في صلين فإذا الرجاؿ، من يقرب قد أولها ألف ؛«أولها

 غير ستار أو جدار جعل وإف لغيره، وال الجدار إلى حاجة وال حرج، فبل وتسترف
 حتى بذلك، بأس فبل ويسترحن وجوىهن ويكشفن راحتهن يأخذف حتى الجدار

 يسمعنو كاف إذا اإلماـ طريق من أو المكبر، طريق عن ويسمعن مصبلىن في يسترحن
 يرى شبك جعل وإف هلل، والحمد ىذا واسع في األمر ذلك في حرج ال مكبر، بدوف

 في ينبغي ال واسع كلو األمر أيضا، بأس فبل الصوت ويسمعن والمأموموف، اإلماـ منو
 جائز، كلو طيب كلو ذلك بدوف أو الستارة أو الشبك أو الجدار التشديد، ىذا

                                                           

رضي اهلل عنو،  األشعري مالك أبي( وغيره من حديث ٙٙٔ٘، رقم  ٖٛٔ/ٖأخرجو البيهقي في الكبرى ) ٔ
(، وضعفو ابن الملقن في تحفة المحتاج ٗٔٗ/ٕوالحديث ضعفو البيهقي، وضعفو النووي في الخبلصة )

 (. ٕ٘ٙٗ(، وضعفو العبلمة األلباني في ضعيف الجامع )ٓٙٗ/ٔ)
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 غيره، وال جدار ىناؾ ليس وسلم عليو اهلل صلى النبي عهد في كن وقد هلل، والحمد
 ؾاشب أو جدار جعل فإذا هلل، والحمد الرجاؿ خلف الناس مع ويصلين يتسترف

 وال ويسترحن وجوىهن ويكشفن عبيهن، يضعن يسترحن حتى ستارة أو يسترىن،
 والحمد ذلك في حرج وال فقط، لهن وراحة لهن، مصلحة ىذا في كاف الرجاؿ يراىن

 .هلل
 في كالزماف ليس الزماف أف الناس يرى (:ٜٕٙ/ٕٔأيضا في نفس المصدر )وسئل 

 يرى ال حتى وحاجز ساتر وضع من بد ال وأنو والسبلـ، الصبلة عليو الرسوؿ عهد
 . المسجد في النساء الرجاؿ

 في طبيعتهن من كن إذا ىذا، من بد ال يتسترف ال كن إذا ىذا، من بد ال فأجاب:
 كن ما مثل يعتنين كن إذا أما ستارة، أو جدار وضع من بد ال يتسترف ال البلداف بعض

 حاجة وال حرج، فبل ويتسترف بالحجاب يعتنين وسلم، عليو اهلل صلى النبي عهد في
 آخرىا، صفوفهن وخير الرجاؿ، خلف صفوفهن الرجاؿ يصلين خلف للحجاب،

 حجاب فوجود الوجوه وكشف التساىل في عادة لهن كن إذا لكن أولها، وشرىا
 ا.ىػ يفتن وال يفتن ال حتى الواجب؛ ىو ىذا يسترىن

 فحصل والنساء الرجاؿ بين ستارة المساجد أحد في يوجد وسئل العبلمة العثيمين:
 الرسوؿ عهد في وأنو لها حاجة ال أنو بعضهم فرأى الستارة ىذه أىمية في خبلؼ
 خبلؼ فحصل وجودىا على اآلخروف وأصر ستارة ىناؾ يكن لم وسلم عليو اهلل صلى
 علما المسجد في الصبلة ترؾ إلى وجودىا بعدـ يروف بالذين يؤدي ربما ذلك نتيجة

 الموجودين دين لطبيعة االنصراؼ عند النظر أو االختبلط من شيء ىناؾ يحدث أنو
 ولو الستارة نزيل أو ترؾ من الصبلة ترؾ ولو الستارة إبقاء على نصر فهل الرجاؿ من

 النظر؟ من حصل ما حصل
 لعدـ إما وسلم عليو اهلل صلى النبي عهد على توجد لم وكونها تبقى الستارة فأجاب:
 عنهم اهلل رضي الصحابة فؤلف األوؿ أما ، المانع لوجود وإما لها المقتضي السبب
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 حاؿ فؤلف المانع وأما ، النساء إلى النظر من يمنعهم ما باهلل اإليماف من عندىم
 ستارة يضعوا أف يستطيعوف ال عسر حاؿ الفتوح قبل سيما ال نعلم كما الصحابة

 توجد أف الفتنة عن أبعد أيهما رأينا ىذا إلى خلصنا وإذا ، النساء وبين بينهم تحوؿ
 كذلك كاف وإذا الستارة، وجود الفتنة عن األبعد يقوؿ كل ، ؟ توجد ال أو الستارة
 الذين لتخلف ىذا على أصررنا لو:  قلت وإذا أولى فهو الفتنة عن أبعد كاف فكلما
 ال ألنهم أنفسهم على جنوا الذين فهم تخلفوا إذا أنهم فالجواب ، بإزالتها يقولوف
 أننا يقولوا حتى معصية ليس وجودىا أف إذ الستارة ىذه لوجود الجماعة بترؾ يعذروف

 انتهى.  الجماعة بتركهم آثمين تخلفوا إذا فيكونوف المعصية لنشاىد نحضر لن
 إسبلمية محاضرة في والنساء الرجاؿ بين ستارة جعل ىل السيخ ابن جبرين: وسئل

 للمرأة؟ إىانة يعد
 خير: ) وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فقاؿ ، الصبلة في النساء تأخير ورد فأجاب:
 وذلك( أولها وشرىا آخرىا النساء صفوؼ وخير ، آخرىا وشرىا أولها الرجاؿ صفوؼ

 مع الرجاؿ عن تبتعد بأف مأمورة فهي الرجاؿ من قريبة تكوف األولى الصفوؼ في ألنها
 نساء النبي مع الفجر صبلة يشهد كاف:  عائشة قالت ، التستر غاية يتسترف كن أنهن

 آخر في ويكن متسترات أنهن أي.  الغلس من أحد يعرفهن ال بمروطهن متلففات
 خطبة في كما أو محاضرات أو ندوات ىناؾ كاف فإذا.  القرآف ليسمعن الصفوؼ

 النبي إف حتى بينهم مساحة ىناؾ وكاف الرجاؿ عن بعيدات النساء كانت حيث العيد
 يكوف أف أو ، ووعظهن إليهن فأتى الخطبة يسمعن لم أنهن ظن والسبلـ الصبلة عليو

 عن بحفظها للمرأة إكراـ ىو إنما ، للنساء إىانة ليس وىذا ، بينهم فاصل حاجز
 واهلل .المسلمين غير وجود حاؿ في الحكم يختلف وال أرادىا من لكل االبتذاؿ

 .أعلم
: ىل يجوز بناء مسجد خاص بالنساء ال يكوف تابع لمسجد الرجاؿ.             مسألة

سمحت مثبل فقد  في الصين كما حدثإنشاء مساجد خاصة بالنساء،   ال يجوز
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وذلك حتى تكوف ىناؾ  ـ،ٕٜٔٔالحكومة الصينية ببناء مسجد خاص للنساء عاـ
خصوصية للنساء، وتستطيع المرأة أف تسأؿ عن كل ما تريد، بداًل من الخجل الذي 

قد يصيبها عند سؤاؿ اإلماـ الرجل، ومازالت المساجد النسائية بالصين موجودة حتى 
"أمينة ودود" بإمامة عدد من المصلين رجااًل ونساء في  مدعوةاآلف. وعقب قياـ ال

بأمريكا، قامت ىولندا بافتتاح مسجد نسائي، وكاف الغاية منو إشراؾ صبلة الجمعة 
المرأة في أنشطة المجتمع، ومنها األنشطة الدينية، وإف كاف الغالب عليو نشاط زائد 

للحركة النسائية، وإثبات أف للمرأة ما للرجل سواء بسواء، ولو في الصبلة. وفي الهند 
د خاص بالنساء، تتولى إمامتو امرأة، تسعى "شريفة خانومو" إلكماؿ بناء مسج

إذا كاف ىذا ف والمؤذف امرأة، ويسمح للرجاؿ بالصبلة فيو، لكن دوف إمامة أو أذاف!
جزءاً من واقع موجود، وخاصة في دوؿ غير إسبلمية، حيث للحرية مساحة أكبر دوف 

 يحفظ عن ألنو لم فهل ىذا الفعل يجوز، الجواب ال قطعا،عائق من شرع أو عرؼ، 
النبي صلى اهلل عليو وسلم أنو بنى مسجداً خاصاً بالنساء، وال فعل ىذا أحد من 

مساجد للنساء  فبناءالخلفاء الراشدين، بل لم يحفظ عن األمة في تاريخها ذلك، 
تخصيص مسجد خاص ، فبخبلؼ مساجد الرجاؿ؟ بدعة في الدين وخروج عن الشرع

صيص مكاف في المسجد يكوف تخ أما  بدعة، للنساء من بين مساجد المسلمين
خاصا للنساء بعيدا عن الرجاؿ فهذا ىو الذي وردت فيو السنة أف النبي صلى اهلل 
عليو وسلم جعل آخر المسجد للنساء وجعل أولو للرجاؿ وأمر الرجاؿ أال ينصرفوا 

من صبلتهم إال بعد أف تنصرؼ النساء وجعل خير صفوؼ النساء آخرىا وأفضل 
 .صفوؼ الرجاؿ أولها

ىل يجوز للمرأة أف (: ٕٗوقد سئل العبلمة األلباني كما في سلسلة الهدى والنور )
 تلقي الدروس في المساجد ؟ وما حكم تخصيص مسجد للنساء ؟

ىذه بادرة خطيرة وسنة سيئة لم تكن من قبل ال يقولوا النساء بحاجة وإلى فأجاب: 
المتدينات منهن السلفية ومنهن آخره. وىذا طالما سمعناه من كثير من المسلمات 
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الخلفية. فكما نعلم يقيناً أنو ما ُأحدثت بدعة إال وأميتت ُسنة أنا رأيت بعيني في 
مسجد صبلح الدين الذي يخطب فيو أخونا محمد شقرة. ذىبت في صبلة ما أذكر 
ظهر أو عصر وإذ بعض الرجاؿ يدخلوف المسجد يعني يلي بسموه اليـو الحـر من 

دوف وأنا لمادخلت وأردت أف أدخل ورأيت الرجاؿ يرجعوا ورجعت خير الصحن فيعو 
شوفي ؟ قاؿ المسجد محتل كلو من النساء والُمدرسة ىناؾ في الصدر أو في المنبر 

 .تدرس. فاحتلوا المسجد ومنعوا الرجاؿ من أف يدخلوا ويصلوا

 .في وقت الصبلة : السائل

ف يخرج ألنو أبو مالك بصعوبة استطاع كما بلغني أف أ  ىاال الظاىر من بعد : الشيخ
اللي كانوا حاضرين من النساء اخذين حجم كبير من المسجد ثم النساء يتكاثرف يعني 

إف يطل بك الُعمر  )يدخلوا المهم أنا أتصور اآلف تماماً وكما جاء في بعض األحاديث 
 .. ءأتصور اآلف مساجد خاصة للنساء فيها إمامة تـؤ النسا ) سترى ىذا بعينك

همنا على كل حاؿ أرى في المستقبل البعيد ستوجد مساجد للنساء يأخي ما : الشيخ
خاصة. وىذا ببل شك خبلؼ الُسنة وصبلتها في بيتها خيٌر لها من صبلتها في 

مسجدىا ىذا كلو سببو الغفلة عن ىدى الرسوؿ عليو السبلـ. وسبب الغفلة عن ىدى 
ف يقوؿ ىذا الشيء بدعة أو ُسنة بده يكوف الرسوؿ الجهل بالسنة ألنو اللي يريد أ

عنده إحاطة بقدر واسع جداً بالحياة النبوية الكريمة التي كاف يعيشها صلى اهلل عليو 
 ا.ىػ وسلم في زمنو من نساء ورجاؿ يستطيع أف يقوؿ ىذه سنة وىذه بدعة

 هاإن تقوؿ السوداف من محمد أـوسئل العبلمة العثيمين في فتاوى نور على الدرب: 
 مسجد الشارع ىذا وفي الشوارع أحد في بالنساء خاص مسجد ببناء قامت قد

 على األذاف بتسجيل قامت وقد آخره في بنتو الذي النساء ومسجد أولو في للرجاؿ
 عملها فهل الصبلة وقت يحين ما حين الصوت مكبر أماـ تضعو زوجها بصوت شريط

 بواسطة األذاف رفع حيث ومن للنساء مسجد تخصيص حيث من ال أـ جائز ىذا
 بناؤىا أما فأجاب:                                                         مسجل؟ شريط
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 في ثبت وقد وتعالى تبارؾ هلل اإلخبلص مع ومثابة عليو مأجورة أنها شك فبل المسجد
 من قاؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي أف عنو اهلل رضي عثماف حديث من الصحيحين

 مسجداً  تخصيصها وأما الجنة في بيتاً  لو اهلل بنى اهلل وجو بو يبتغي مسجداً  هلل نىب
 ما غاية ألف العاـ المسجد سور بو أحاط قد المسجد ىذا كاف إذا بو بأس فبل للنساء

 سجلت قد كونها وأما بو بأس ال وىذا والنساء الرجاؿ بين ستراً  جعلت أنها فيو
 ىذا فإف الوقت يحين حين الصوت مكبر عند تضعو أجل من باآلذاف زوجها صوت
 ورد ما حسب على اإلنساف بو يتعبد أف فيجب عبادة األذاف ألف وذلك بجائز ليس
 نفسو بو اإلنساف يقـو بأف نفسو بو اإلنساف يقـو بأف وسلم عليو اهلل صلى النبي عن
 كانت إف المسجد لهذا مؤذناً  ترتب بأف ننصحها الحاؿ ىذه فمثل مسجبلً  يجعلو وال

.                                            مؤذناً  المسجد لهذا ترتب حتى الدينية الشئوف بوزارة فلتتصل وإال تستطيع
 : ما ىي خير صفوؼ النساء.   مسألة

 أبدا أولها فخيرىا عمومها على فهي الرجاؿ صفوؼ أما:" في شرح مسلم النووي قاؿ
 يصلين اللواتي النساء صفوؼ بالحديث فالمراد النساء صفوؼ أما أبدا آخرىا وشرىا

 أولها صفوفهن خير كالرجاؿ فهن الرجاؿ مع ال متميزات صلين إذا وأما،  الرجاؿ مع
 وأبعدىا وفضبل ثوابا أقلها النساء الرجاؿ في الصفوؼ بشر والمراد،  آخرىا وشرىا

 الحاضرات النساء صفوؼ آخر فضل وإنما،  بعكسو وخيرىا،  الشرع مطلوب من
 حركاتهم رؤية عند بهم القلب وتعلق ورؤيتهم الرجاؿ مخالطة من لبعدىن الجاؿ مع

                                              . انتهى"  أعلم واهلل.  ذلك لعكس صفوفهن أوؿ وذـ،  ذلك ونحو كبلمهم وسماع
 النساء من مجموعة نحن (:٘ٗٔ/ٕ٘سئل العبلمة ابن باز كما في مجموع فتاواه )

 نراىم وال يروننا ال بحيث الرجاؿ عن منعزؿ مكاف في رمضاف في المسجد في نصلي
 احتج وقد ، يسوينها وال األوؿ الصفوؼ يكملن ال األخوات أف الحظت وقد ،

 الرجاؿ صفوؼ خير: )فيو يقوؿ الذي وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ بحديث بعضهن
 إف:  لهن فقلت( أولها وشرىا ، آخرىا النساء صفوؼ وخير ، آخرىا وشرىا ، أولها
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 اآلف أما ، ساتر بدوف الرجاؿ خلف يصلين النساء كاف عندما بو يقصد الحديث ىذا
 فأجاب:                 ؟ صحيح قلتو الذي الكبلـ ىذا فهل.  الوضع اختلف فقد

 ذكرت الذي المعنى على العلم أىل عند محموؿ ولكنو ، صحيح المذكور الحديث"
 الرجاؿ عن مستورات كن إذا أما حائل، النساء وبين بينهم ليس الرجاؿ كوف وىو ،

 ، فاألوؿ األوؿ الصفوؼ إتماـ وعليهن كالرجاؿ، آخرىا وشرىا أولها، صفوفهن فخير
 وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عن الثابتة األحاديث لعمـو ، كالرجاؿ ، الفرج وسد
وقاؿ العبلمة العثيمين في       . انتهى" ويرضاه يحبو لما الجميع اهلل وفق.  ذلك في

 أـ أولها النساء صفوؼ أفضل عن سؤاؿ كثيرا ويرد (:ٖٕ/ٖٔمجموع فتاواه )
 وشرىا آخرىا النساء صفوؼ خير" أف: -عند مسلم- الحديث في جاء وقد آخرىا؟

 الرجاؿ عن منفرد مكاف في كن إذا النساء وأف عاما ليس ىذا أف والظاىر". أولها
 صفوؼ آخر كوف من الحكمة ألف فاألوؿ، باألوؿ يبدأف أف حقهن في فاألفضل

 وىو األصل على بقين رجاؿ ىناؾ يكن لم فإذا الرجاؿ، عن البعد ىو خيرىا النساء
 ا.ىػ فاألوؿ األوؿ الصف يكمل أف

 تسويتها النساء صفوؼ في يشترط ىل وسئل الدكتور الفوزاف كما في فتاواه:
 النساء مصلى كاف إذا خاصة سواء؛ وغيره األوؿ الصف حكم يكوف وىل ؟ وانتظامها

 الرجاؿ؟ عن تماًما معزوالً 
 تسويتها، حيث من الرجاؿ؛ صفوؼ في يشرع ما النساء صفوؼ في يشرع فأجاب:

 بينهن يكن لم وإذا فيها، الفرج وسد منها، فاألوؿ األوؿ الصف وإكماؿ وانتظامها،
 في جاء وكما الرجاؿ، عن البعد أجل من آخرىا؛ صفوفهن فخير ساتر؛ الرجاؿ وبين

 صفوفهن خير أف يظهر فالذي وساتر؛ فاصل الرجاؿ وبين بينهن كاف وإف الحديث،
               . أعلم واهلل.  اإلماـ من القرب مصلحة وألجل المحذور، لزواؿ أولها؛
 ؟ صحيحة الفاصل مع الرجاؿ بجوار النساء صبلة ىل: مسألة
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 يقـو أف يمكن فرجة أو جدار من حائل بينهما وكاف الرجل بمحاذاة المرأة صلت إذا
 والشافعية والمالكية الحنفية من العلم أىل عامة عند صحيحة فالصبلة ، مصل فيها

 فذىب ، حائل ببل جنبو إلى صلت إذا فيما بينهم الخبلؼ وقع وإنما.  والحنابلة
 ، يسارىا عن وآخر ، يمينها عن واحد ، الرجاؿ من ثبلثة صبلة تبطل أنها إلى الحنفية
 من وىي ، مشتهاة المرأة تكوف أف:  وحاصلها ، ذكروىا بشروط ، خلفها وثالث
 تدخل وأف ، المذىب في خبلؼ على ، للجماع تصلح كانت أو ، سنين سبع بلغت

 ، واألداء التحريمة في ويشتركاف ، وسجود ركوع لها أي مطلقة صبلة في الرجل مع
 ، أخر تفاصيل في ، عامة بصفة النساء إمامة أو إمامتها نوى قد اإلماـ يكوف وأف

 تبيين ،(ٜٖٕ/ٔ) الصنائع بدائع ،(ٖٛٔ/ٔ) المبسوط: كتبهم إلى بالرجوع تعرؼ
 (.ٜٖٔ -ٖٙٔ/ٔ) الحقائق

: "  الحنفية مذىب وملخصا المسألة في الخبلؼ مبينا تعالى اهلل رحمو النووي قاؿ
 ، مأموما أو إماما كاف سواء صبلتها وال صبلتو تبطل لم امرأة وبجنبو الرجل صلى إذا
 صبلة في المرأة تكن لم إف:  حنيفة أبو وقاؿ،  واألكثروف مالك قاؿ وبو مذىبنا ىذا
 كانت فإف،  وصبلتها صبلتو صحت صبلتو في لو مشاركة غير صبلة في كانت أو
 إمامة اإلماـ نوى إذا إال حنيفة أبي عند لو مشاركة تكوف وال - فيها يشاركها صبلة في

 تبطل وال،  جنبيها إلى من صبلة بطلت رجل بجنب وقفت فإف شاركتو فإذا - النساء
 صف في كانت وإف،  حاجزا وبينها بينو ألف؛  يليها الذي يلي من صبلة وال صبلتها

 من صبلة تبطل ولم،  ورائها من يحاذيها من صبلة بطلت( أمامو:  يعني) يديو بين
 صف وخلفهن اإلماـ خلف نساء صف فإف ، حاجزا دونو ألف؛  محاذيها يحاذي
 من صبلة تبطل ال أف القياس وكاف:  قاؿ،  يليهن الذي الصف صبلة بطلت رجاؿ
 الرجاؿ صفوؼ تبطل نقوؿ ولكن،  الحاجز بسبب الصفوؼ من الصف ىذا وراء

 اإلماـ صبلة بطلت اإلماـ بجنب وقفت فإف،  استحسانا صف مائة كانت ولو،  وراءه
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،  أيضا المأمومين صبلة بطلت اإلماـ صبلة بطلت إذا أنها ومذىبو جنبو إلى ألنها؛ 
 . المأمومين جملة من ألنها؛  أيضا[ صبلتها] وتبطل
 وعمدتنا، لو أصل ال بتفصيل والتمسك التحكم ظاىر الحجة، ضعيف المذىب وىذا

 لهم وليس،  البطبلف في شرعي صحيح دليل يرد حتى صحيحة الصبلة أف األصل أف
 واهلل، عندىم تبطل ال فإنها الجنازة صبلة في وقوفها على أصحابنا وقاس...  ذلك
 من انتهى" والعصمة والهداية التوفيق وبو، والمنة والنعمة الحمد ولو بالصواب أعلم

 .يسير باختصار( ٖٖٔ/ٖ) المجموع
 واحد صبلة تبطل ال أنو على الجمهور مع األحناؼ اتفق فقد الحائل وجود مع أما

 .(ٖٛٔ/ٔ" )الحقائق تبيين" في كما ، منهما
 على الحاؿ كاف كما ، الرجاؿ خلف النساء صفوؼ تكوف أف السنة أف شك الو 

 عن( ٛ٘ٙ) ومسلم( ٖٓٛ) البخاري روى وقد ، وسلم عليو اهلل صلى النبي عهد
 وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ دعت مليكة جدتو أف عنو اهلل رضي مالك بن أنس

 لنا حصير إلى فقمت:  أنس قاؿ لكم فؤلصل قوموا قاؿ ثم منو فأكل لو صنعتو لطعاـ
 ، وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فقاـ بماء فنضحتو لبس ما طوؿ من اسود قد

 وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ لنا فصلى ورائنا، من والعجوز ، وراءه واليتيم وصففت
 ( .انصرؼ ثم ركعتين

 عن النساء تأخير: ... الفوائد من الحديث ىذا وفي: "  الفتح في الحافظ قاؿ
 . انتهى"  غيرىا امرأة معها يكن لم إذا وحدىا صفا المرأة وقياـ، الرجاؿ صفوؼ

 لما ألنها ، جائزة غير للرجاؿ المرأة إمامة أف دليل وفيو" :المعبود عوف في قاؿو 
 بتصرؼ.  انتهى"  أبعد تتقدمهم أف من كانت الصف مقاـ من مساواتهم عن منعت
 .يسير
 .  النساء صفوؼ خلف: حكم صبلة الرجاؿ مسألة
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 في الرجاؿ بعض من يبلحظ (:ٜٔ/ٖٔسئل العبلمة العثيمين كما في مجموع فتاواه )
 تقبل فهل المفروضة، الصبلة في النساء صفوؼ خلف يصفوف أنهم الحراـ المسجد
 لهم؟ توجيو من وىل صبلتهم؟
 ىذا لكن بأس، ال يقولوف العلم أىل فإف النساء خلف الرجاؿ صلى إذا فأجاب:
 في مشاىد ىو كما أنو إال الرجاؿ، خلف النساء تكوف أف السنة ألف السنة؛ خبلؼ

 بعدىن رجاؿ ويأتي وتصف، النساء فتأتي وضيق زحاـ ىناؾ يكوف الحراـ المسجد
 ربما ألنو يستطيع؛ ما بقدر ىذا عن يحترز أف للمصلي ينبغي ولكن وراءىن، فيصفوف
 ىذا كاف وإف النساء خلف الصبلة اإلنساف فليتجنب للرجاؿ فتنة ذلك من يحصل

 بقدر ىذا يتجنب أف لئلنساف ينبغي نقوؿ لكننا الفقهاء، قرره ما حسب جائزا
 .الرجاؿ من قريبا يكوف موطن في يصلين أال أيضا للنساء وينبغي. المستطاع

: حكم تدريس المرأة للنساء في المسجد.                                                                             مسألة
 ثبلثا تقدـ امرأة من ما ) ( تحت حديثٕٓٛٙقاؿ العبلمة األلباني في الصحيحة )

(  اثناف أو قاؿ ؟ اثناف أو منهن امرأة فقالت.  الجنة دخلت إال تحتسبهن الولد من
 عن صالح أبي بن سهيل حدثنا سفياف حدثنا( :  ٕٙٗ/  ٕ)  أحمد اإلماـ أخرجو

! اهلل رسوؿ يا فقلن وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ إلى نسوة جاء:  ىريرة أبي عن أبيو
 موعدكن قاؿ.  فيو نأتيك يوما منك فواعدنا الرجاؿ، من مجلسك في عليك نقدر ما

، ذلك في وأتاىن فبلف بيت : يعني لهن، قاؿ مما فكاف قاؿ الموعد لذلك و اليـو
 قد و عيينة، ابن ىو(سفياف)و ، مسلم شرط على صحيح إسناد ىذا و: قلت. فذكره
 إف:  ولفظو مختصرا، بو سهيل عن أخرى طريق من( ٜٖ/ٛ) صحيحو في أخرجو
 ثبلثة إلحداكن يموت ال : "األنصار من لنسوة قاؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ

 أو قاؿ ؟ اهلل رسوؿ يا اثنين أو منهن امرأة فقالت الجنة دخلت إال فتحتسبو الولد من
 أبي حديث من الصحيحين في والحديث (.ٖٛٚ/ٕ) ألحمد رواية ىو و.  اثنين
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)  الحديث تحت مضى وقد البخاري صحيح مختصر"  كتابي في ىو و نحوه، سعيد
 :  بعضها أذكر ، كثيرة فوائد فيو و(.  ٕٖٕٓ

 خاصا ذلك ليس و النار، من حجباه و الجنة دخل ولداف لو مات من أف - ٔ
 منها طيبة جملة تجد و الجنسين، تعم كثيرة أخرى ألحاديث وأوالدا، آباء باإلناث

 . أحدىا ىذا بعد ويأتي( ٜٔ - ٜٛ/ٖ) الترىيب و الترغيب في
 . الدين أمور تعلم على الحرص من عليو كن وما الصحابة نساء فضل فيو -ٕ
 ، ذلك في الرجاؿ مع كبلمهن جواز و دينهن، أمر عن النساء سؤاؿ جواز وفيو -ٖ

 . إليو الحاجة لهن وفيما
 على يوما للنساء يجعل ىل: "  بقولو للحديث البخاري ترجم قد و الوعد، جواز -ٗ

 ارتياد من األخيرة اآلونة في دمشق في ىنا شاع ما أما و:  قلت" .  ؟ العلم في حدة
)  بػ يتسموف ممن ، إحداىن من درسا ليسمعن معينة أوقات في للمساجد النساء

 اهلل صلى النبي عهد في تكن لم التي المحدثة األمور من فذلك ، زعمن(  الداعيات
 العلماء تعليمهن يتولى أف المعهود إنما و ، الصالح السلف عهد في ال و وسلم عليو

 عنهم حجزة الرجاؿ درس في أو ، الحديث ىذا في كما خاص مكاف في الصالحوف
.  عنو السؤاؿ و العلم من يتمكن لم و ، الرجاؿ غلبهن إال و ، أمكن إذا المسجد في
 من المستقى السليم الفقو و العلم من شيئا أوتيت من اليـو النساء في وجد فإف

 إحداىن بيت أو بيتها في خاصا مجلسا لهن تعقد أف من بأس فبل ، السنة و الكتاب
 في الجماعة صبلة في قاؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي و ال كيف ، لهن خير ذلك ،

 تضطر التي الصبلة في ىكذا األمر كاف فإذا ،"  لهن خير بيوتهن و: "  المسجد
 ال فكيف خارجها منو تكثر ال ما الحشمة و األدب من فيها تلتـز أف المسلمة المرأة
 معها يشترؾ قد و صوتها، ترفع بعضهن و السيما ، لهن أولى البيوت في العلم يكوف
 مع وشاىدناه سمعناه مما وىذا. ذميم قبيح المسجد في دوي لهن فيكوف غيرىا
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. مثبل كعماف األخرى الببلد بعض إلى تعدت قد المحدثة ىذه رأيت ثم.  األسف
 .محدثة بدعة كل من السبلمة اهلل نسأؿ

 
 (بالمساجد الحدائق)باب حكم 

 إلى ذىب من ومنهم المسجد، في األشجار غرس كراىة على الفقهاء جمهور
 .المصلين على ضيق إذا بما التحريم قيد من ومنهم التحريم،

؛ القرآف وقراءة والصبلة اهلل لذكر بني وإنما، لهذا يبن لم المسجد أف الكراىة وعلة
 ويسقط،  موضعها في الصبلة من المصلين وتمنع، المسجد تؤذي الشجرة وألف
،  المسجد في فتبوؿ والطيور العصافير عليها وتسقط، وثمرىا المسجد في ورقها
 .ثمرىا ليسقط بالحجارة ورموىا ألجلها المسجد في الصبياف اجتمع وربما

 .اليهود ببيع الشبو الكراىة علة جعل من ومنهم
 شجرة، المسجد في يغرس أف يجوز وال(: " ٖٓٚ/ ٘) المغني في قدامة ابن قاؿ
 غرست فهذه، مسجدا صار أف بعد النخلة غرست كانت إف: وقاؿ، أحمد عليو نص
 يبن لم المسجد ألف وذلك؛ لجاز اإلماـ قلعها ولو، منها األكل أحب فبل، حق بغير
 وتمنع المسجد تؤذي الشجرة وألف، القراف وقراءة والصبلة اهلل لذكر بني وإنما، لهذا

 عليها وتسقط، وثمرىا المسجد في ورقها ويسقط، موضعها في الصبلة من المصلين
،  أجلها من المسجد في الصبياف اجتمع وربما، المسجد في فتبوؿ والطير العصافير

 .انتهى( " ثمرىا ليسقط بالحجارة ورموىا
 تشبو ألنو؛  المسجد في الشجر غرس ويكره(: " ٓٔٔ/ ٔ) الهندية الفتاوى وفي

 نزة األرض كانت بأف للمسجد منفعة فيو يكوف أف إال الصبلة، مكاف وتشغل بالبيعة
 .انتهى"  خاف قاضي فتاوى في كذا. النز ليقل الشجر فيو فيغرس أساطينها تستقر ال
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 نز ذا كاف إف إال فيو األشجار غرس يجوز وال: " اهلل رحمو الهماـ ابن وقاؿ
 من انتهى"  النفع بها فيحصل الماء ذلك لتشرب فيجوز بو، تستقر ال واألسطوانات

 (.ٕٔٗ/ ٔ" )القدير فتح"
 حصل إف بل( فيو شجر وغرس بئر حفر) يكره( و: " )اهلل رحمو األنصاري زكريا وقاؿ
 في األذرعي قاؿ وقد،  ىذا المصلين على يضيق لئبل( اإلماـ فيزيلو) حـر ضرر بذلك
،  الصبلة موضع تحجير من فيو لما تحريمو الصحيح المسجد في الشجرة غرس

 بمنع العراقيين قطع جماعة عن ونقل،  الطيور ذرؽ من النجاسات وجلب والتضييق
 (.ٙٛٔ/ ٔ" )المطالب أسنى" من انتهى"  فيو والغرس،  الزرع
 والزرع الغرس بمنع جماعة صرح: فائدة(: " ٛٗ/ ٚ) خليل على الخرشي شرح وفي
 الكراىة يذكر من ولعل: قالوا فيو الدفن وال فيو الحفر يجوز ال وقالوا المسجد في
 .انتهى"  التحريم كراىة أراد

 في غرس إذا فيما وىذا بالكراىة، وقائل بالتحريم قائل بين الفقهاء أف بهذا فتبين
 عليها المسجد وبني الشجر، من شيء بها األرض كانت إف وأما بنائو، بعد المسجد

 .حرج فبل
 فجعلها، أرض في النخلة كانت إف فأما: " السابق الموضع في قدامة ابن قاؿ

 .انتهى"  بأس فبل فيها والنخلة مسجدا صاحبها
 بالمسجد، متصلة حديقة في األشجار كانت إذا فيما أيضا حرج ال أنو يظهر والذي
 .بورقها المسجد يتأذى وال المصلين، على تضيق ال بحيث

 - العلماء تكلم(: ٕٜٖ/ٔ) اإلسبلمية الشريعة في المساجد أحكاـوجاء في كتاب 
 - المعجمة بالغين الغرس - بالمسجد الغرس مسألة عن - تعالى اهلل رحمهم

 النافورات وأما زرعا، يزرع ما وعلى وصغيرة، كبيرة أشجار على تشتمل والحدائق
 .النقطتين ىاتين عن سأتحدث ولهذا.  بالمسجد الحفر فتستلـز

 : قولين على فيو فاختلف بالمسجد، الغرس فأما
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 الحنفية، بعض إليو ذىب ما وىذا بالمسجد، الشجر غرس يجوز ال: األوؿ القوؿ
 .ٔأحمد مذىب وىو والشافعية،

 بعض بو قاؿ.  للمسجد نفع فيو كاف إذا بالمسجد الشجر غرس يجوز: الثاني القوؿ
 .ٕاألحناؼ

 ويتضرر بو، والعبادة للصبلة أعد عما شغبل بالمسجد الغرس في بأف األولوف استدؿ
 بما المسجد فيتقذر الطيور، عليها وتسقط وثمرىا، فيو الشجر ورؽ بسقوط المسجد

 من فيؤذوف الصطيادىا، بالحجارة فرموىا حولها الصبياف اجتمع ربما أو منها، يخرج
 .ٖفساد منهم حصل ولربما ، المسجد في

 غرس تحريم على ينص الشرع من دليل يرد لم بأنو بالجواز قالوا الذين واستدؿ
 غرس وفي ،توقيفًيا أمرا ليس المسجد وبناء اإلباحة، واألصل بالمسجد، الشجر
 .ٗواالستظبلؿ السواري كتثبيت منافع المسجد في الشجر

 فبعضها، بها المسجد انتفاع حيث من تختلف األشجار أف المعلـو من : المناقشة
 نفعو، من أكثر ضرره يكوف قد ينفعو والذي ،يضره وبعضها ينفعو، ال وبعضها ينفعو،

 الشجر لمنفعة المسجد يضطر وال المسجد، حوؿ غرس إذا ممكنا نفعو يكوف وقد
 وألف مقامو؛ تقـو نحوىا، أو الحجر أو الحديد أو الخشب أعمدة من غيرىا ألف

 .٘فيحـر بالمشركين تشبو فيو يكوف ربما بالمسجد الشجر وضع
 مزرعة، وليس للعبادة بني المسجد ألف موضعو؛ ليس ىذا فإف حلو، األصل أف وأما
 اللَّوُ  َأِذفَ  بُػُيوتٍ  ِفي: }  تعالى لقولو بو، المأمور المساجد لرفع مخالف فيو الغرس ثم
 عادة عليو جرت وما للعرؼ مخالف بالمسجد والغرس اآلية{ . . .  تُػْرَفعَ  َأفْ 

                                                           

 (. ٖٔٙ/  ٗ)  مفلح البن الفروع، و ( ٜٚٔ/  ٕ)  للنووي المجموعو  ،( ٖٚ٘/  ٗ)  عابدين ابن حاشية ٔ

 (. ٔٙٙ/  ٔ)  عابدين ابن حاشية ٕ

 .( ٖٗٙ/  ٘)  قدامة البن المغني ٖ

 (. ٓٙص)  للسيوطي والنظائر واألشباه ،(  ٔٙٙ/  ٔ)  عابدين ابن حاشية ٗ

 (. ٔٙٙ/  ٔ)  عابدين ابن وحاشية ،(  ٖٗٙ/  ٘)  المغني ٘
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 ىو بالمسجد الغرس بتحريم القوؿ أف يظهر وبهذا، ٔاألولى القروف في المسلمين
  .الراجح
 تكن مل فإف حرمو في خارجو وأما حراـ، المسجد داخل الحدائق وضع فإف وعليو

 - اهلل شاء إف - ذلك في حرج فبل بها، المسجد يتضرر ولم المشركين لمشابهة
 ا.ىػ ظاىر نفع المسجد حوؿ وضعها في كاف ولربما
 :تفصيل فيو األشجار ىذه ثمار من األكل : حكممسألة

 جعلو بأف الوقف، مصرؼ وحدد المسجد، مع الشجر وقف قد الواقف كاف إف -ٔ
 وقف وما. بتحديده عمل مثبل، للمسجد، أو الطلبة أو لؤلئمة أو للمساكين،
 .مصالحو في ويصرؼ يباع للمسجد،

 فقيل خبلؼ، ذلك ففي الوقف، فيها يصرؼ التي الجهة حدد يكن لم وإف -ٕ
 يجوز وقيل عليهم، موقوفا الواقف، لورثة فيكوف الجهة، منقطع الوقف حكم حكمو

 .المسجد مصلحة في يصرؼ وقيل المسجد، لمساكين
 كاف إف: تحريمو أو بكراىتو وحكمنا معو، يوقف ولم المسجد، في غرس ما -ٖ

 غرس وإف المسجد، مصالح في يصرؼ بعوض إال منو يؤخذ فبل للمسجد، غرس
 منو، األكل عدـ واألولى عوض، ببل منو األكل جاز غارسو، قصد يعلم لم أو مسببل،

 .عليو حرج فبل المسجد، عمارة في ليصرؼ العوض ودفع أكل ومن
 :المسألة ىذه في الفقهاء قالو ما بعض وىذا
 المسجد على وقف ىذه صاحبها قاؿ إف فأما: " السابق الموضع في قدامة ابن قاؿ

 ". إليو ويصرؼ،  ثمرىا يباع أف فينبغي
 الفروع وفي: المسجد شجر تمر أكل حكم: مطلب: " اهلل رحمو السفاريني وقاؿ

. المسجد لمساكين فثمرتها تقلع لم فإف: وغيرىا والغاية والمنتهى واإلقناع واإلنصاؼ

                                                           

 (. ٔ٘ٔ ػٜٛص)  للسيوطي والنظائر األشباه ٔ
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 من لغيرىم حلو واألقرب: قاؿ. المذىب وىو: الحارثي قاؿ: اإلنصاؼ في قاؿ
 .منها األكل أحب ال: عنو اهلل رضي أحمد اإلماـ وقاؿ. أيضا المساكين

 يعني فكمنقطع، وإال،  بو عمل مصرفها عين فإف،  معو ووقفت بنائو قبل غرست وإف
 إرثهم، قدر على عليهم وقفا وفقيرىم، غنيهم نسبا، الواقف ورثة على تصرؼ

 فللفقراء أقارب لو يكن لم فإف. بينهم الحجب ويقع كالميراث فيستحقونو
 رضي اإلماـ منصوص وىو،  منها األكل يجوز: الموفق وقاؿ. عليهم وقفا والمساكين

 جماعة وقاؿ. الصغرى والرعاية المستوعب في وقدمو. طالب أبي رواية في عنو اهلل
 عليو نص. ثمره أكل فلجاره عنو استغنى وإف،  مصالحو في تصرؼ: األصحاب من

. المنقطع كالوقف مصرفها يعين لم إذا أنها األوؿ والمذىب،  الفائق في بو وجـز
 (.ٖٚٔ/ ٕ. " )والغاية والمنتهى اإلقناع في بو جـز
 في كما المسجد في الشجر غرس ويكره(: " ٖٓٔ/ ٖ) البجيرمي حاشية وفي

 يقصد ولم،  بالمصلين أو بالمسجد يضر لم إذا ما على محموؿ وىو: قلت. الروضة
 سواء اآلحاد، دوف نائبو أو اإلماـ لو والقالع. قلع غرس فإف،  حـر وإال نفسو، بها
 فيو ضرر وال للمسجد ليكوف غرس ما نعم. المكروه إزالة لو ألف كره؛ أو غرسو حـر
 ثمر لو كاف إذا بما تقييده وينبغي،  القاضي قالو؛  المسجد ملك ألنو قطعو يجوز ال

 اإلبقاء من األصلح رعاية وجوب القواعد على والجاري. قلع وإال المسجد بو ينتفع
 .القلع أو

 في يصرفو بعوض إال أكلها يجز لم للمسجد غرس إف وغيره القلع استحق ما وثمرة
 ومثلها،  عوض غير من جاز الغارس قصد جهل أو لؤلكل، مسببل كاف وإف. مصالحو

 إذا ما ومثلو،  قصد لو يكن لم إذا ما قصده وكجهل المسبلة المقبرة في ما ثمرة
 .انتهى( بنفسها فيو نبتت
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 ثمرة ثمن إلى احتاج إذا المسجد أف عندي: الخطاب أبو قاؿ: " قدامة ابن وقاؿ
 محموؿ. الجيراف يأكلها أحمد وقوؿ: قاؿ. عمارتو في ثمنها وصرؼ، بيعت الشجرة

 .انتهى"  يعمرونو أنهم على
 .بالمسجد النافورات وضع: حكم مسألة

 وضع وأما(: ٜٖٗ/ٔ) اإلسبلمية الشريعة في المساجد أحكاـجاء في كتاب 
 العلماء؛ من جماعة عند مكروه البئر وحفر حفر، إلى يحتاج فقد بالمسجد النافورات

 المسجد لمصلحة الحنابلة بعض وأجازىا ،ٔالمسجد وىو غيره ماؿ في بناء ألنها
 .ٕبها تلف ما ضماف حافرىا وعلى يأتيو ومن
 ذات مداخلها تكوف أف وال داخلها، في للنافورات تحتاج ال المساجد: قلت

 الوقف ألرض استغبلؿ ذلك فإف للتجميل، نافورة وسطها في توضع ضخمة مساحات
 الواقف يكوف أف إال اللهم حق، وجو بغير الماؿ إنفاؽ في وإسراؼ لو، يصلح ال فيما
 أو منها، الناس يتوضأ أف أجل من النافورة وضع كاف فإف ذلك، صنع الذي ىو

 كاف وإف تضره، وال المسجد خارج كانت إذا ذلك فلو المسجد، حديقة منها لتسقى
 .قريبا وستأتي ، الزخرفة مسألة في داخلة فهي للزينة وضعها

 
 (المساجد في السرج في باب)

 بيت في أفتنا اهلل رسوؿ يا ) قالت أنها وسلم عليو اهلل صلى النبي موالة ميمونة عن
 وتصلوا تأتوه لم فإف -حربا ذاؾ إذ الببلد وكانت- فيو فصلوا ائتوه فقاؿ المقدس

 . ٖ( قناديلو في يسرج بزيت فابعثوا فيو،

                                                           

 (. ٜٚٔ/  ٕ)  للنووي المجموع ٔ
 (. ٖٔٔ/  ٚ)  واإلنصاؼ ،(  ٖٔٙ/  ٗ)  مفلح البن الفروع ٕ

 ،(ٚ٘ٗ) داود وأبو ،(ٚٓٗٔ) ماجة وابن ،(ٙٓٔ/ ٔ) المسند راىويو بن وإسحاؽ ،(ٖٙٗ/ ٙ) أحمد أخرجو ٖ
 والطحاوي ،(ٕٙٔ/ ٙ) والمثاني اآلحاد عاصم أبي وابن ،(ٛٛٓٚ) يعلى وأبو ،(ٕٖ/ ٕ٘) الكبير في والطبراني

 فضائل والمقدسي ،(ٕٜٔٚ) الصحابة معرفة نعيم وأبو ،(ٗٔٔٗ) الكبرى في والبيهقي ،(ٔٓ٘) اآلثار مشكل
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 عمر زمن في إال تفتح لم ألنها حرب؛ دار: يعني (حربا) حينئذ يعني (ذاؾ إذ): قولو
 الحديث من ويستفاد .الهجرة من عشرة خمس سنة -عنو اهلل رضي -الخطاب بن

 المساجد إلى الزيت بعث جواز: والثانية .القدس بيت فضيلة فيو: األولى فوائد؛
 لن يجوز حرب دار في مسجد كاف إذا: والثالثة .بلده غير في كانت وإف لئلصباح

 والحصر البسط ىذا على ويقاس فيو، يسرج زيتا لو يبعث أف اإلسبلـ دار في
 (.ٖٖٙ/ٕشرح أبي داود للعيني ) .السجد إليو يحتاج مما ذلك ونحو والقناديل،

 إنارتو ىو الذي المسجد إسراج أف شك وال ،إنارتها المساجد خدمة منال شك أف 
 يقصده، الذي الموضع يعرؼ حتى دخلو، لمن الطريق وينير فيو الرغبة يسبب مما

 نائم، في العثور أو ، القبلة لغير الصبلة خطر ويتوقى الصبلة، مواضع وينظر
 الكهرباء وجود األزمنة ىذه في تعالى اهلل يسر وقد ، حائط أو بسارية واالصطداـ

 واستنار المساجد، أشرقت حتى ، الكامل والضياء اإلنارة تماـ بها يحصل الذي
 األخطار من وأمن وراحة، بسهولة المساجد إلى للوصوؿ السبل وتيسرت الطريق،
 في أو المساجد في كانت سواء ، مدلهمة ظلمة في يمشي من يعتري الذي والفزع
 في المسجد إلى المشي فضل على يدؿ ما ورد فقد ذلك ومع إليها، الوصوؿ طريق

 كاف ما الثواب بكثرة الترغيب سبب ذلك، ولعل على المرتب األجر وكثرة ، الظلمات
 فيصعب والتوائها، الطرؽ، ضيق مع الليالي، بعض في الظلمة شدة من فيو المسلموف

                                                                                                                                                  

 ىذا( ٜٓ/ ٕ) الميزاف في الذىبي عنو قاؿ والحديث( ٖٓٔ/ ٗ) دمشق تاريخ عساكر وابن ،(ٚٔ) المقدس بيت
 التوقف يجب ممن وعثماف زياد: القطاف ابن وقاؿ بقوي الحديث ىذا ليس: الحق عبد قاؿ جدا، منكر حديث

 منقطع، إسناده إف قيل قد لكن ثقات رواتو(: ٖٕٛ/ ٖ) رجب ابن رسائل في كما رجب ابن وقاؿ روايتهما، عن
 الجامع ضعيف في األلباني العبلمة وضعفو ضعيف، إسناده: المسند تحقيق في األرنؤوط وقاؿ نكارة، متنو وفي

 تقوية إلى المستطاب الثمر في وماؿ داود أبي ضعيف في وضعفو منكر: ماجة ابن ضعيف في وقاؿ( ٖٕ٘ٗ)
 في فحسنو النووي أما ،(ٓٛٔص) الساجد تحذير في وضعفو الشيخ عاد ثم( ٘ٗ٘ - ٕٗ٘ص) الحديث
 جيد، إسناده(: ٚ٘ٔ/ ٔ) المغني في العراقي وقاؿ(، ٓٔٔوحسنو العبلئي في فتاواه ) ،(ٕٛٚ/ ٛ) المجموع

 الصحيحين في ليس مما المسند الصحيح في الوادعي العبلمة وصححو(، ٗٙوحسنو السخاوي في البلدانيات )
(ٕٔٙٙ.) 
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 واللصوص، الهواـ مخافة المظلمة، الليالي في المساجد إلى معها والعبور سلوكها
 الطرؽ بسعة زماننا في األشياء ىذه خفَّت وقد المعترضة، والحيطاف والحجارة والحفر
 أو ظلمة ألجل التأخر في ألحد عذر فبل هلل، والحمد وأمنها ونظافتها ، وإنارتها
 الصبح وصبلة العشاء لصبلة ومشى واحتسب فصبر الظلمة وجدت فمتى نحوىا،

 . القيامة يـو التاـ بالنور يحظى أف أىبلً  كاف
 

 ( تحتوأو  المسجد فوؽ ونحوه للسكن البناء)باب 
 فوقو أو تحتو، أو فوقو المسجد بناء مسألة في - تعالى اهلل رحمهم - العلماء اختلف
 : أقواؿ أربعة على بناء معا وتحتو
 ،بناء معا وتحتو فوقو أو بناء، تحتو أو وفوقو المسجد يبنى أف يجوز: األوؿ القوؿ

 .ٔالمغني صاحب قدامة وابن حنيفة، أبي صاحب يوسف أبو بو قاؿ
 عن ةرويوىو  ،بناء تحتو يكوف وال بناء، المسجد فوؽ يبنى أف يجوز: الثاني القوؿ

 أف يكره مسعود ابن كاف: " أحمد قاؿ ٕأحمد اإلماـ عن رواية وىي، حنيفة أبي
 "قنطرة على بني الذي المسجد في يصلي
 ،ذلك صح بناء فوقو ليس والمسجد المسجد، تحت البناء كاف إذا: الثالث القوؿ
 عن رواية وىو ،مالك قاؿ وبهذا ،أصحابو بعض إليها وذىب حنيفة، أبي عن ةرويوىو 
 .ٖأحمد اإلماـ
 بعض بهذا قاؿ ،بناء تحتو أو بناء فوقو مسجد يبنى فأ يصح ال: الرابع القوؿ

 .ٗحـز وابن ،األحناؼ

                                                           

 (.ٚٓٙ/٘) قدامة البن المغني، و (ٗٗٗ/٘) الهماـ البن القدير فتح شرح ٔ

   (.ٕٓٔ/ٚ) واإلنصاؼ(، ٖٚٙ/ٗ) مفلح البن الفروعو  ،(٘ٗٗ/٘) القدير فتح شرح ٕ
  (.ٖٚٙ/ ٗ) مفلح البن الفروع ،(ٛٓٔ/ٔ) الكبرى المدونةو  ،(ٖٛ٘/ٗ) عابدين ابن حاشية ٖ

 (.ٕٛٗ/ٗ) حـز البن المحلىو  ،(ٚ٘ٙ/ٔ) ،(ٖٛ٘/ٗ) عابدين ابن حاشية ٗ
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 بناء، فوقو أو بناء تحتو الذي البناء بيع يجوز بأنو األوؿ القوؿ أصحاب استدؿ
 االستقرار حق لو يثبت من إلى الملك يزيل تصرؼ وقفو وألف العمارات، في كالشقق
 .ٔونحوىا باألجرة منفعتو تمليك ويجوز بالشراء،
 يتغير، فبل يتأبد، األرض قرار في كاف إذا المسجد بأف الثاني القوؿ أصحاب واستدؿ
 .ٕالعلو بخبلؼ
 في قاؿ يهاف، فإنو بناء، فوقو كاف إذا المسجد بأف الثالث القوؿ أصحاب واستدؿ
 ما: قاؿ بو يرتفق بيتا فوقو ويبني الرجل، يبنيو المسجد عن مالكا وسألت: " المدونة
 ظهر فوؽ يبيت كاف وقد ىدى، إماـ العزيز عبد بن عمر كاف وقد ذلك، يعجبني

 إذا وىذا امرأة، فيو تقربو فبل ، - وسلم عليو اهلل صلى - النبي مسجد - المسجد
  .ٖ"فيو ويأكل فيو يجامع ، مسكنا صار فوقو بنى

:  الرابع القوؿ أصحاب واستدؿ  بيت عليو مسجد بناء يحل والبما يلي قاؿ ابن حـز
 ذلك فعل فمن منو، ليس متملك بيت تحتو مسجد بناء وال المسجد من ليس متملك
 اف ذلك برىاف، كاف كما بانيو ملك على باؽ وىو مسجدا ذلك من شئ فليس
 يكوف فبل( هلل المساجد واف: )تعالى وقاؿ يستقر، وال يضبط ال النو يتملك، ال الهواء

 كذلك ذلك فإذ لو، شريك ال تعالى اهلل دوف أحد كل ملك عن خارجا إال مسجدا
 الذي الهواء إخراج على يقدر وال شاء، ما يعليو أف فلو النساف متملك بيت فكل
 .غيره وال انساف إلى ال لو الواجب وحكمو ملكو، من عليو

 يخرجو فلم: شاء ما فيو يعمل لو الهواء وشرط مسجدا االرض على بنى إذا وكذلك
 ليس شرط كل: )وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ وقد فاسد، بشرط إال ملكو عن
: لنفسو الهواء وأبقى االرض على مسجدا عمل فإذا: وأيضا( باطل فهو اهلل كتاب في
 واف أصبل، سقف ببل بناء يكوف وال لو، سقف ال مسجد فهذا لو السقف كاف فاف

                                                           

 ( . ٕٕٕ/  ٗٔ)  ػ اهلل رحمو المطيعي تكملة ػ المهذب شرح والمجموع ،( ٚٓٙ/  ٘)  المغني ٔ

 ( . ٘ٗٗ/  ٘)  الهماـ البن القدير فتح شرح ٕ

 ( . ٛٓٔ/  ٔ)  مالك لئلماـ الكبرى المدونة ٖ
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 العلو في المسجد كاف واف بالبناء، عليو التصرؼ لو يحل فبل للمسجد السقف كاف
 حق فبل للمسجد كاف فاف باطل، وىذا لو، أرض ال مسجد فهذا للمسجد والسقف

 سفبل المسجد كاف فاف: وأيضا ،محاؿ وىذا سقف، ببل بيتا لنفسو أبقى فانما فيو، لو
 في ليس شرط النو باطل، ذلك واشتراط شيئا، حيطانو رؤس على يبنى أف لو يحل فبل

 ىدـ ذلك وفي شاء، متى حيطانو ىدـ فلو علوا المسجد كاف واف اهلل، كتاب
 وىذا مالو، في التصرؼ من لو منع النو ذلك، من منعو يحل وال وانكفاؤه، المسجد

  .ٔيحل ال
 أو وتحتو المسجد بناء من يمنع ظنيا وال ، الشرع من قطعيا دليبل أعلم ال :المناقشة

 دليل ال تعليبلت ىي إنما - تعالى اهلل رحمهم - الكراـ العلماء أورده وما ، بناء فوقو
 باختبلؼ يختلف وىذا ، للعرؼ راجع فهو االختصاص عن انفكاكو وأما ، عليها

 إليو تدعو أمر الضخمة بالعمائر المساجد إقامة ىذا زمننا وفي.  واألمكنة األزمنة
 إف وأما ، الكبيرة العمائر في التي الحكومية والدوائر المصانع في وىكذا ، الحاجة
 المسجد بناء فيجوز يمكن لم وإف وأفضل، أولى فهو المسجد ببناء االستقبلؿ أمكن
 (.ٖٓٓ/ٔ) اإلسبلمية الشريعة في المساجد أحكاـ .بناء تحتو أو وفوقو

 وما سقفو كاف مستقبل مسجد بناء أنشئ إذا (:ٕٗٗ/ٙوقاؿ علماء اللجنة الدائمة )
 .ألحد عليو سكن بناء يجوز فبل حكمو، عليو جاريا لو تابعا عبله

 من السفلى الطبقة أصلحت لو ما مثل المسكن، على طارئا المسجد كاف إذا أما
 مساكن الطبقات من عليو ما إبقاء جاز مسجدا لتكوف وعدلت طبقات ذي منزؿ
 ا.ىػ لو تابعا فوقو ما يكن فلم مسجدا، السفلى الطبقة جعل على تملكها لسبق

 مصر بجمهورية قريتنا في يوجد (:ٕٕٔ/ٖٔوسئل علماء اللجنة الدائمة أيضا )
 عن تبعد فضاء أرض قطعة أملك إنني وحيث ، بالقرية موزعة مساجد( ٙ) عدد العربية
 ىذه حوؿ ويوجد ، مسجد كل وبين بينها( متر ٓٓٚ) حوالي لها مسجدين أقرب

                                                           

 ( . ٜٕٗ ػ ٕٛٗ/  ٗ)  حـز البن المحلى ٔ
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 سكن القطعة ىذه بناء وبودي ، مسلم وخمسمائة ألف عن يقرب ما األرض القطعة
 ، المنطقة لهذه مسجدا منها األرضي الدور تخصيص في أرغب ولكن لي خاص
 . لئليجار أو ، بي خاص سكن يليو وما الثاني والدور

 المسجد بأف علما ؟ المسجد فوؽ لئليجار أو خاص سكن بناء يجوز ىل:  والسؤاؿ
 . والحديث الفقو وكتب( الشريف المصحف) اهلل كتاب على يحتوي

 ملكا تملكها وأنت ، المسجد على وقفا ليست األرض ىذه كانت إذا فأجابت:
 للحي مسجدا األرضي الدور وتخصيص أكثر أو دورين من بنائها من مانع فبل خاصا
 النية ألف ؛ لئليجار أو ، بك خاصا سكنا يليو وما الثاني الدور وجعل ، تسكنو الذي
 أىل ذلك لحاجة في المصلحة ولترجح ، الوضع ىذا على والسكن المسجد بناء

 ا.ىػ المسجد إلى الحي
 الشيخ مصر في عندنا(: ٖٖٛوسئل العبلمة األلباني كما في سلسلة الهدة والنور )

 .الدور؟ تحت المبنية المساجد في الجمعة صبلة تجوز ال أنو أفتى الشعراوي
 المساجد، ومنها العبادات لبعض بالنسبة تذكر التي الشروط من كثيراً  إف فأجاب:

 والرأي بالرأيّْ  قيلت إنما الشروط ىذه من كثيراً  أف والحقيقة الجمعة، صبلة ومنها
 مجتهد عالم من الرأي صدر فإذا خطأ ىو ما ومنو صواب ىو ما منو جميعاً  نعلم كما
 الدليل عن فيو البحث بعد يتعرى الذي الرأي ىذا مثل ولكن مأجورٌ  فهو خطأً  وكاف
 الرأي ىذا مثل الصالح، السلف آثار من أثر أو سنة أو كتاب من بو باألخذ الملـز

 وآلو عليو اهلل صلى النبي قوؿ إليو نوجو حينئذٍ  األدلة ىذه من شيء عن تعرى إذا
 نرى ال فنحن ؛«شرط ِمائةَ  كاف ولو باطلٌ  فهو اهلل كتاب في ليس شرطٍ  كل»:  وسلم
 أو لئلماـ دار المسجد فوؽ يبنى أو مدرسة ًً  مثبل المسجد فوؽ يُبنى أف مانعاً 

 جانباً  يكوف أف يجب المرحاض أف رأياً  أرى لكني ذلك، نحو أو الخادـ أو المأذف
 على بناء يبنى أف أما المساجد، إكراـ باب من ىذا المسجد فوؽ يكوف ال وأف

 إلى المسجد فوؽ ما أف ادعاء ألف منو، مانع ال ىذا معصية أي فيو تقاـ وال المسجد
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 واألمر الدليل عن مجردة دعوى فهذه مسجد، ىو سماوات سبع إلى أو الدنيا سماء
 بالنسبة عندي ما ىذا، أدعياء أبناؤىا بيناتٍ  عليها تقيموا مالم والدعاوي:  قيل كما
 .نعم. بالحجة طالبناه ذلك غير ادعى ومن المسألة، لهذه

 
 (المتنقل لمسجد)باب ا

 يشاء حيث اإلنساف يحملو بحيث بنفسو، مستقبل يكوف أف إما المتنقل المسجد
 قولو: " نصو ما ( ٜٛ/  ٖ/  ٕ)  وعميرة قليوبي حاشية في قاؿ. يشاء حيث ويضعو

 يجوز محلو كاف إف صح تسمير بنحو ثبتو فإف ، مسجد غير: أي( ومنقوؿ: )
 عليو االعتكاؼ يصح وحينئذ.  ذلك بعد -المسجد أي- نقلو يضر وال ، بو االنتفاع

 عليو يحـر وال تحتو، ال فوقو الجنب من المكث يحـر وكذا ، تحتو ال ، ىوائو في ولو
 ولو تحتو، االعتكاؼ صحة واألقرب مشايخنا، بعض قالو كذا ، حملو -الجنب أي-

 .ا.ىػ"  وزوالو ىوائو تجدد يضر وال ، ىوائو في داخبل كاف حيث ؛ لحاملو
 المراكب وال القطارات، وال الطائرات، يعاصروا لم الذين الفقهاء بعض ذكره ما ىذا

. السفينة وفي المراكب، ىذه في المتنقل المسجد عن سأتحدث وأنا كلها، الحديثة
 األولى، القروف في والموجودة المراكب لهذه المشابو المركب ىي السفينة كانت ولما
 تصح الصبلة أف - تعالى اهلل رحمهم - فذكروا فيها، الصبلة عن العلماء تحدث فقد
 قدر إف الوقوؼ ويلزمو للصبلة، الشاطئ إلى النزوؿ فيها من يلـز وال السفينة، في

 بل جماعة، ليصلوا رؤوسهم يحنوف وال السفينة، في جماعة الصبلة إقامة ويجوز عليو،
 وأداء السفينة، من الخروج على قدروا إذا إال قياما، سطحها في فرادى يصلوف
 القبلة إلى ويدور السفينة، في القبلة ويستقبل أفضل، جماعة الشاطئ في الصبلة

 فهو بطمأنينة القبلة مستقببل وصلى الشاطئ إلى خرج وإف السفينة، دارت كلما



 - 054 - 

 القبلة استقباؿ يستطع لم إف الفريضة لصبلة عليو الخروج بوجوب قيل وربما أولى،
 .ٔالصبلة فوات يخش ولم السفينة، في

 : يلي ما لهذا ويدؿ
 كيف وسلم عليو اهلل صلى النبي سئل ):  قاؿ عنهما اهلل رضي عباس ابن عن -ٔ

 .ٕ( الغرؽ تخاؼ أف إال قائما فيها صل  قاؿ ؟ السسفينة في أصلي
 . « قائما فيها صل »:  قولو:  الشاىد

 سقوط من يخاؼ أف إال قائما، ويصلي صحيحة، السفينة في الصبلة أف :الداللة وجو
 . ونحوه

 صلوا أنهم ):  ىريرة وأبي الخدري سعيد وأبي اهلل عبد بن جابر عن وروي - ٕ
 الشعبي وعن، ٔ( المسجد على يقدروف وىم ، أحدىم أمهم سفينة، في جماعة

 . ٕ( قائما السفينة في صل ):  قالوا أنهم سيرين وابن والحسن
                                                           

/  ٗ)  والمحلى ،(  ٖ/  ٕ/  ٔ)  والمبسوط ،(  ٖٔٔ/  ٕ)  واإلنصاؼ ،(  ٖٙٗ/  ٔ)  قدامة البن المغني ٔ
 المربع الروض وحاشية ،(  ٚٓٔ/  ٗ)  القيم البن الفوائد وبدائع ،(  ٖٕٔ/  ٔ)  الكبرى والمدونة ،(  ٘ٛٔ
 (. ٔٗ٘/  ٔ)  قاسم البن

 كلها طرؽ من( ٜٛٙ) المتناىية العلل في الجوزي وابن ،(ٜٖٗ/ ٔ) والدارقطني ،(ٖٛٙ) البزار أخرجو ٕ
 في فأخرجو الحاكم أما عنو، اهلل رضي جعفر ىو فيو والسائل عنهما، اهلل رضي عباس ابن حديث من ضعيفة

 اهلل رضي عمر ابن ىو فيو والسائل عنهما، اهلل رضي عمر ابن حديث من( ٜٔٓٔ رقم ،ٜٓٗ/ ٔ) المستدرؾ
 العلل فى الجوزى وابن ،(ٕٚٚ٘ رقم ،٘٘ٔ/ ٖ) الكبرى في والبيهقي ،(ٜٖ٘/ ٔ) الدارقطني وكذا عنهما،

 ووافقو بمرة، شاذ وىو يخرجاه ولم مسلم شرط على االسناد صحيح الحديث ىذا: الحاكم قاؿ( ٜٜٙ) المتناىية
 بن الحسين وضعو: أحدىما وجهين، من جاء(: " ٖٚٚ) المتناىيو للعلل تلخيصو في الذىبي وقاؿ الذىبي،
 على كبلمو عند( ٕٕٗ/ ٔ) الزوائد مختصر في كما البزار وقاؿ اىػ. ضعيف فافا، بن بشر فيو والثاني علواف،

 وال االسناد، ىذا إال لو وال الوجوه من وجو من متصبل وسلم عليو اهلل صلى النبي عن النعلمو الحديث طرؽ أحد
. عباس ابن عن ميموف بن جعفر عن عبدالغفار بن عمر عن الحديث ىذا أصحابنا بعض وذكر الثقفي، ىذا نعلم

 الموضوعة يثداألحا كتابو في الموصلي خرجو المتن وىذا ىػ. ا عمر ابن عن ىو وإنما غلط، أنو وأحسب
 البيهقي، فحسنو عنهما، اهلل رضي عمر ابن طريق من الحديث بعضهم وصحح الحفاظ، بعض وضعفو ،(٘ٛ)

 أصل في األلباني العبلمة وصححو الشيخين، شرط على الحاكم أورده(: ٗٗ٘/ ٕ) السنة شرح في البغوي وقاؿ
 (.ٔٓٔ/ ٔ) الصبلة صفة
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  لقاموا شاؤوا ولو قعودا، السفينة في صلوا أنهم: ومجاىد سيرين ابن عن ذكر ما أما
 القياـ ،ألف باطلة صبلتهم لكانت الفريضة على حمل ولو ، النافلة على محموؿ فإنو
 .ٖباإلجماع الصبلة في ركن عليو القدرة مع
 القبلة مع ويدوروف جماعة، قياما فيها يصلوف):  قاال سيرين وابن الحسن وعن - ٖ

 . ٗ(دارت حيث
 . السفينة في الصبلة صحة على اتفاقهم على تدؿ الصالح السلف عن اآلثار فهذه

 ويصلي الراحلة، فوؽ النافلة صحة على تعالى اهلل رحمهم العلماء نص وقد - ٗ
 . القبلة إلى متجو وىو اإلحراـ بتكبيرة يبدأ لكن اتجهت، حيث متنفبل

 ثبوت ولعدـ النزوؿ، على لقدرتو األرض في ويصلي عنها ينزؿ أف بد فبل: الفريضة أما
 .٘بواستقرارىا الراحلة

 في للقبلة متجها فيها صلى ولو بسهولة، الوقوؼ لسائقها يمكن كالراحلة فالسيارة
 يصلي أف ولو السيارة، معو تثبت بخط يسير كاف إف صبلتو، صحت الفريضة؛ كامل

 .كالدابة اتجهت مهما الخوؼ حالة في السيارة في

                                                                                                                                                  

 عبد فقاؿ السفينة، في الصبلة عن أنس سئل: قاؿ حميد، عن( ٗٙ٘ٙ، رقم  ٜٙ/ٕأخرجو ابن أبي شيبة ) ٔ
 اهلل، عبد بن وجابر الدرداء، وأبي الخدري، سعيد أبي مع سافرت ) جالس معنا وىو أنس مولى عتبة أبي بن اهلل
 شئنا ولو قياما، خلفو نصلي ونحن قائما، السفينة في بنا يصلي إمامنا فكاف» سماىم، قد وأناس: حميد قاؿ

 ( وإسناده صحيح. وخرجنا ألرفأنا
 الشعبي، عن ،األحوؿ عاصم عن ،بن غياث حفص( من طريق ٙٙ٘ٙ، رقم  ٜٙ/ٕأخرجو ابن أبي شيبة ) ٕ

 ( وإسناده صحيح. قائما السفينة في صل): قالوا سيرين، وابن والحسن،
 (. ٕٔٔ/  ٔ)  ىبيرة البن اإلفصاحو  ،( ٖ/  ٕ/  ٔ)  للسرخسي المبسوط ٖ

 الحسن، عن صبيح، بن الربيع حدثنا: قاؿ وكيع،( من طريق ٛٚ٘ٙ، رقم  ٓٚ/ٕأخرجو ابن أبي شيبة ) ٗ
 . صبيح بن الربيع وإسناده ضعيف من أجل

 ،(  ٖٖٚ/  ٔ)  مفلح البن والفروع ،(  ٖٚػٙ/  ٕٗ)  تيمية البن ،والفتاوى(  ٛٛٔ/  ٗ)  السنة شرح ٘
(  ٙٚ٘/  ٕ)  حجر البن الباري وفتح ،(  ٓٓٙ/  ٕ)  قدامة بنال والمغني(  ٖٛ/  ٕ)  عابدين ابن وحاشية
 ( . ٜٕٛ/  ٕ)  للشوكاني األوطار ونيل ،(  ٛٚٗ/  ٘)  األثير البن الرسوؿ أحاديث في األصوؿ ،وجامع
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 اتجاىها، في يتحكم ال الراكب ألف السفينة؛ القديم في لها شبو فأقرب الطائرة وأما
 ال محددة مسارات لها والقطارات محددة، مسارات لها بل شاء؛ متى تقف وال

 . فيها التحكم الراكب يستطيع
 وأما القدرة، فلعدـ الطائرة أما ، يتوقفوف ال فإنهم للقطار الطريق وفي الجو، في أما

 قطار من آخر وقت في سيشغل ألنو الطريق، شغل في معين بزمن فبلرتباطو القطار
 . وىكذا آخر،
 بجهاز تتحرؾ قاعدة لها للمصلين معينة غرؼ تحديد:  أرى المراكب، ىذه ففي

 القبلة، جهة إلى ضبطها ويمكن وسهولة، بأماف القيادة غرفة طريق عن مغناطيسي
 ليعرفها والمكاف، بالزمن القبلة اتجاه تحدد وأجهزة ، للقبل عبلمات ىناؾ وتكوف

 . المصلوف
 دارت، حيث القبلة مع ويدوروف القطار، وفي الطائرة في جماعة الصبلة إقامة ولهم

 أحكاـ . الحديث العصر في ممكن وىذا. آنًفا ذكرتها التي بالقاعدة أو بأنفسهم، إما
 (.ٖٔٔ/ٔ) اإلسبلمية الشريعة في المساجد

 
 الصبلة وقت وحاف طائرة في مسافرا كنت إذا (:ٕٓٔ/ٛوسئلت اللجنة الدائمة )

 ال؟ أـ الطائرة في نصلي أف يجوز ىل
 وقت فوات ويخشى طيرانها في مستمرة والطائرة الصبلة وقت حاف إذافأجابت: 

 أدائها وجوب على العلم أىل أجمع فقد - المطارات أحد في ىبوطها قبل الصبلة
 َما اللَّوَ  فَاتػَُّقوا: } تعالى لقولو للقبلة؛ واستقباال وسجودا ركوعا االستطاعة، بقدر

 ،« استطعتم ما منو فأتوا بأمر أمرتكم إذا »: وسلم عليو اهلل صلى ولقولو{  اْسَتطَْعُتمْ 
 مما الصبلة أف أو ألدائها يكفي بقدر الصبلة وقت خروج قبل ستهبط أنها علم إذا أما

 أنها وعلم العشاء، مع المغرب وصبلة العصر مع الظهر كصبلة غيره مع يجمع
 العلم أىل جمهور ذىب فقد - ألدائهما يكفي بقدر الثانية وقت خروج قبل ستهبط
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 االستطاعة، حسب وقتها بدخوؿ بأدائها األمر لوجوب الطائرة؛ في أدائها جواز إلى
 ا.ىػ الصواب وىو تقدـ، كما

 في أو الطائرة، متن على صبلتو المسافر يؤدي (:ٕٔٔ/ٛوسئلت اللجنة الدائمة )
 ال الوقت نفس وفي الوقت، وأدركو تيمم، وال ماء يجد لم أنو أو البحر، في السفينة
 يتوجو؟ وأين يصلي، وكيف الصبلة، لو يجوز وىل القبلة، يعرؼ

 من فيها من على وجب السفينة أو الطائرة في الصبلة وقت حاف إذا فأجابت:
 وجب ماء وجد فإف وقدرتو، حالو حسب على الحاضرة الصبلة يصلي أف المسلمين

 أو ترابا وجد إف تيمم، استعمالو عن وعجز وجده أو ماء يجد لم وإف بو، التطهر عليو
 على وصلى ذلك عنو سقط التراب مقاـ يقـو ما وال ترابا وال ماء يجد لم فإف نحوه،
 للقبلة، يتوجو أف وعليو( ٔ{ ) اْسَتَطْعُتمْ  َما اللَّوَ  فَاتػَُّقوا: } تعالى لقولو حالو؛ حسب
 إلى فيصلي النافلة أما الطاقة، حسب الفرض صبلة في دارت، أين الطائرة مع ويدور
 على النافلة يصلي السفر في كاف وسلم عليو اهلل صلى النبي ألف الطائرة؛ سير جهة

 القبلة استقباؿ شرعية على يدؿ ما أنس حديث في وثبت وجهو، كاف حيث راحلتو
 ا.ىػ السفر في التنفل حيث من اإلحراـ عند

 على القدرة مع جالسا، بالطائرة الصبلة تجوز ىل( : ٕٙٔ/ٛ) أيضا وسئلت
 خجبل؟ الوقوؼ،
 القياـ؛ على يقدر كاف إذا غيرىا وال الطائرة في قاعدا يصلي أف يجوز ال: " فأجابت

 في المخرج حصين بن عمراف وحديث ،( قانتين هلل وقوموا: )تعالى قولو لعمـو
 تستطع لم فإف قائما، صل: )لو قاؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي أف البخاري صحيح
 تستطع لم فإف: ) صحيح بإسناد النسائي زاد( . جنب فعلى تستطع لم فإف فقاعدا،

 . انتهى( " فمستلقيا
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 تعطوني أف أرجو (:ٓٛ/ٖٔوسئل العبلمة ابن باز كما في فتاوى نور على الدرب )
 إلى الصبلة تأجيل أـ الطائرة في الصبلة أفضل وأيهم الطائرة، في الصبلة عن فكرة
 ؟األحواؿ حسب تأخير جمع أو تقديم جمع نصلي إذ الوصوؿ حين

 في أو القطار في أو السفينة في أو الباخرة في أو الطائرة في الصبلة تجوز فأجاب:
 الطائرة في يدور الفريضة، في القبلة إلى ويصلي. ذلك إلى الحاجة دعت إذا السيارة

 حتى إليها ويدور القبلة غير إلى يصلي وال اتجاىها عن يسأؿ القبلة، مع الباخرة وفي
 يحـر أف واألفضل سيره، جهة إلى فيصلي النافلة أما مكانو، في وىو القبلة إلى يصلي

 الطائرة، في السفينة، في الباخرة، في سيره جهة إلى يصلي ثم اإلحراـ عند القبلة إلى
 الوقت في يصلي أف يمكن بحيث قليلة مدتها كانت إذا الطائرة، في كاف إذا لكن
 وقت خروج قبل الطائرة تصل أف يمكن مثبل كاف إذا النزوؿ، وقت إلى الصبلة أجل

 صبلة المطار في يصلي حتى يؤجلها فإنو - الشمس تصفر أف قبل أي - العصر
 قبل الطائرة تنزؿ أف يمكن المغرب صبلة كانت إذا وىكذا لو، أفضل ىذا كاملة،
 يؤخر أف يمكن العشاء في وىكذا بأس، ال - المغرب وقت آخر - الشفق غروب

 ويصليهما أفضل فتأخيرىا الليل، نصف قبل الطائرة تنزؿ حتى والعشاء المغرب
 .جمعا

 كالمتوجو حالو، حسب على الطائرة في يصلي فإنو طويلة لمدة الطويل الطيراف أما
 يستطيع كاف وإذا طاقتو، حسب الوقت في يصلي فإنو بعيدة ببلد وإلى أمريكا إلى

، القياـ  القبلة، يتابع لكن - هلل والحمد- جالس وىو يصلي يستطيع ال كاف إف يقـو
 صلى القبلة تيسرت إذا إال هلل، والحمد سيره جهة يصلي النافلة أما الفريضة، في ىذا
 ا.ىػ القبلة إلى

 القبلة اتجاه يعرؼ وال بالطائرة مسافر رجل :عن اهلل رحمو عثيمينال عبلمةال سئلو 
 أـ صبلتو في القبلة اتجاه في أىو يعلم ولم فصلى االتجاه يعرفوا لم الجميع بأف علما

 .؟ صحيحة الحالة ىذه مثل في الصبلة فهل ؟ ال
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 حيث يصلي فإنو نفل صبلة يصلي أف يريد كاف إف الطائرة في الراكب: "  فأجاب
 أنو وسلم عليو اهلل صلى النبي عن ثبت ألنو القبلة يستقبل أف يلزمو وال وجهو كاف
 من بد فبل الفريضة وأما ، سفر في كاف إذا بو اتجهت حيثما راحلتو على يصلي كاف

 ىذا من تمكن من فإف ىذا وعلى أمكن إذا والسجود الركوع من بد وال القبلة استقباؿ
 مما الطائرة في وىو حضرت التي الصبلة كانت وإف الطائرة في فليصل الطائرة في

 العصر مع يجمعها حتى يؤخرىا فإنو الظهر صبلة حضرت لو كما بعده ما إلى يجمع
 ويجب.  العشاء مع يجمعها حتى يؤخرىا الطائرة في وىو المغرب صبلة حضرت أو

 القبلة عبلمة فيها ليس طائرة في كاف إذا القبلة اتجاه عن المضيفين يسأؿ أف عليو
 ٚ٘ٚٔ العدد" الدعوة مجلة" عن نقبل انتهى"  صحيحة غير فصبلتو يفعل لم فإف
 .٘ٗ ص

 ؟ماذا يفعل المواصبلت لزحاـ صبلةال تفوتو: من مسألة
 يحتاط أف فعليو المواصبلت، زحاـ بسبب تنقلو أثناء تفوتو قد الصبلة أف علم من

 فور الصبلة أداء من ليتمكن بالركوب يعجل أو الركوب، قبل يؤديها وأف لصبلتو،
 . نزولو
 وقد لها، يحتاط وال الصبلة، بأمر يهتم ال منهم كثيرا وجد الناس أحواؿ تأمل ومن
 الوقت، عليو فيخرج يصلي، أف دوف المركبات بإحدى ليلحق فيمضي للصبلة، يؤذف
 تفريط كلو وىذا فتفوتو، بيتو إلى يصل حتى فيؤخرىا نزولو، فور أدائها من يتمكن وقد

 . العظيمة العبادة ىذه ألمر وتضييع
 ألداء إيقافها يمكنو ولم الوقت، دخوؿ قبل سيارة ركب اإلنساف أف قدر لو لكن

 الصبلة كانت فإف نزولو، إلى أخرىا إف ستفوتو الصبلة أف ظنو على وغلب الصبلة،
 لوقت أخرىا العشاء، مع المغرب أو العصر، مع كالظهر بعدىا، ما إلى تجمع مما

 وإف. الحضر في ولو الحاجة عند يجوز الجمع ألف مسافرا؛ يكن لم ولو الثانية،
 ويومئ راكبا، يصليها فإنو المغرب، مع كالعصر بعدىا، ما مع تجمع ال الصبلة كانت



 - 060 - 

 حتى الصبلة تأخير لو يجوز وال تيمم، وضوء على يكن لم فإف والسجود، بالركوع
 .وقتها يخرج

 عباس ابن عن مسلم رواه ما، الحضر في الصبلتين بين الجمع جواز على دؿ وقد
 والعصر، الظهر بين وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ جمع ) قاؿ عنهما اهلل رضي

 ذلك إلى أراد ما عباس البن قيل مطر وال خوؼ غير في بالمدينة والعشاء، والمغرب
 (. أمتو يحرج ال أف أراد:  قاؿ ؟

 مكاف في الظهر وصليت السفر نويت إذا:  اهلل رحمو عثيمينال عبلمةال سئل وقد
 صبلة تفوتني أف خشيت إذا الظهر مع وجمعو العصر تقديم لي يجوز فهل إقامتي

 بعد إال الطريق في تقف ال وقد لي ملكا ليست السيارة وأف خصوصا العصر؟
 طريقها؟ في سائرة وىي السيارة في جالس وأنا أصلي أف يجوز وىل الغروب؟
 اإلنساف احتاج كلما، رخصة الجمع ألف الحاؿ ىذه في تجمع أف بأس ال: " فأجاب

 أف عنهما اهلل رضي عباس ابن حديث من الصحيح في ثبت ولهذا،  يجمع فإنو إليو
 أراد ما:  لو قيل. مطر وال خوؼ غير من المدينة في جمع وسلم عليو اهلل صلي النبي
 في صبلة كل صلت إذا حرج يلحقها ال أف: أي. أمتو يحرج ال أف قاؿ ؟ بذلك
 سارت إذا تتوقف ال قد وأنها،  بيدؾ ليست السيارة ىذه أف تعرؼ كنت فإذا،  وقتها

 في وأنت العصر إلى الظهر تجمع أف لك يجوز فإنو الغروب بعد إلى الظهر بعد من
 السفر تبدأ لم ألنك،  ركعتين تصليها ال،  أربعا الحاؿ ىذه في تصليها ولكن،  منزلك

 ".الدرب على نور فتاوى" من انتهى"  اآلف
 المدرسة دواـ وقت يصادؼ وأحيانا طالبة بأنها تقوؿ فتاة عن أيضا اهلل رحمو وسئل

 وال عصرا والنصف والرابعة ظهرا عشر الثانية الساعة في أي الصبلة موعد قبل
 ألف أضطر ولذلك، للصبلة المناسب المكاف وجود لعدـ المدرسة في الصبلة أستطيع
 صبلتي حكم فما، فروض ثبلثة أحيانا تتعدى، واحد آف في فروض عدة أجمع

 خيرا؟ اهلل جزاكم أرشدوني
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 الحاؿ ىذه في بو بأس فبل بينهما يجمع اللتين الصبلتين بين الجمع أما: " فأجاب
 وأما ، والعشاء المغرب بين أو، والعصر الظهر بين تجمع أف مثبل فلها،  حاجة ألنو

 وقتها عن الصبلة إخراج يجوز ال إذ، يجوز ال فإنو مثبل والمغرب العصر بين الجمع
 الصبلة وقت يخرج أف خافت إذا الحاؿ ىذه في وعليها،  األحواؿ من حاؿ بأي

 كانت وإذا ، كانت حاؿ أي على تصليها أف عليها بعدىا لما تجمع ال التي الحاضرة
 ىناؾ العصر صبلة من تتمكن وال العصر صبلة وقت في المدرسة إلى تذىب مثبل

 عليها الواجب أدت وقد المدرسة إلى وتذىب تقديم جمع الظهر إلى العصر فلتجمع
. 

 الجمع يجوز ال صبلتين بين تجمع أف المرأة لغير وال للمرأة يجوز ال أنو:  والخبلصة
 الظهر بين كالجمع بينهما الجمع يجوز اللتين الصبلتين بين الجمع وإنما ، بينهما

،  تأخيرا وإما تقديما إما والعشاء المغرب بين والجمع،  تأخيرا وإما تقديما إما والعصر
 ".الدرب نور فتاوى" من انتهى"  إليو داعية الحاجة تكوف حسبما
 السفر وأحكاـ آداب ببعض المسافرين إعبلـ: سئل العبلمة العثيمين كما في مسألة

 يناـ أف الطويلة الرحبلت أثناء يحدث ( عن:ٓٔص) الجويين المبلحين يخص وما
 وىو الطائرة إلى الراكب يصعد أو أحدىم فيحتلم مقاعدىم على المسافرين بعض
 الفجر، صبلة وقت دخوؿ مع نفاسها أو حيضها من المرأة تطهر أف أو جنابتو ناس
 أنظمة و ، الوقت خروج بعد إال يكوف ال اآلخر البلد إلى الطائرة وصوؿ أف علما

 ، لذلك أىليتها لعدـ باتا منعا الطائرة حماـ في االغتساؿ تمنع الطائرة في السبلمة
 .؟ العمل فما

 كاف بأف يمكن لم وإذا ، تيمم الطائرة فراش على يتيمم أف يمكن كاف إذا فأجاب:
 . تطهر الطهر على ىذا بعد قدر فإذا طهر، غير على ولو يصلي فإنو الغبار من خاليا
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 (المسجدب ٔمحراب)باب حكم عمل ال

                                                           

: األولى المسألة (:ٗ)ص المحراب اتخاذ حكم في الوىاب فتحفي كتابو  الحجوري علي بن يحيى قاؿ الشيخ  ٔ
 صدر المحراب: شيري علي بتعليق( ٔٓٔص ٖج) العرب لساف في منظور ابن قاؿ :العرب عند المحراب تعريف
  :اليمن وضاح قاؿ الغرفة، أيضا وىو المحاريب، والجمع فيو، موضع وأكـر البيت

 . سلما ارتقى أو ألقها لم * جئتها إذا محراب ربة
 أمرئ قوؿ وأنشد الغرفة والمحراب(: ٖٕص ٘ج) اللغة تهذيب في االزىري وقاؿ بيتها، وصاحبة غرفتها ربة يعني

 .أقياؿ محاريب في رمل كغزالف * أوانسا ذكرت إف عليو وماذا :القيس
 .المسجد في االماـ مقاـ اليـو الناس يقيمو الذي العامة عند والمحراب: قاؿ. أقياؿ الغرؼ في أي

 العلم أىل من كثير على حتى التسمية ىذه انطلت قد ولكن سهبل، االمر لكاف فقط العامة عند كاف لو: قلت
 .ىو ما الناس بعض يدري يكاد ال( المذبح) أو( الطاؽ) الصحيح المحراب اسم وأصبح

 سيد المحراب: أبوعبيد قاؿ للصبلة، فيها يجتمعوف التي مساجدىم إسرائيل بني ومحاريب: االزىري قاؿ
 العرب: االصمعي وقاؿ ومجتمعهم، الناس مجلس المحراب: االعرابي ابن وقاؿ وأشرفها، ومقدمها المجالس

  :وأنشد محرابا القصر تسمي
 .تاجر إلى شيفت درة أو * محرابها صور دمية أو

 من محرابا دخلت: قاؿ العبلء بن عمرو أبي عن االصمعي وقاؿ الصورة، وبالدمية القصر بالمحراب أراد: قاؿ
 إذ الخصم نبأ أتاؾ وىل: }تعالى قولو تفسير في الزجاج وقاؿ المسك، ريح وجهي في فنفخ حمير محاريب
 وأنشد كالغرفة ىنا والمحراب المسجد، في مكاف وأرفع الدار في بيت أرفع والمحراب: قاؿ ،{المحراب تسوروا
 آلو وعلى عليو اهلل صلى- النبي أف الحديث وفي: قاؿ، جئتها إذا محراب ربة: اليمن وضاح قالو الذي البيت
 عند عليهم فأشرؼ لو، محرابا ودخل فأتاىم بالطائف، قومو إلى عنو اهلل رضي مسعود بن عروة بعث -وسلم
 وابن الكبير في الطبراني أخرجو الحديث: قلت اىػ. إليها يرتقى غرفة أنو يدؿ وىذا: قاؿ للصبلة أذف ثم الفجر
 مجمع في الهيثمي وذكره ،(٘ٔٙص ٖج) المستدرؾ في والحاكم ،(ٖٓ٘ص ٘ج) الكبرى الطبقات في سعد

 أتى لما: قاؿ الزبير بن عرورة عن. يس سورة من( ٕٙ) آية عند تفسيره في كثير وابن ،(ٖٙٛص ٜج) الزوائد
 آلو وعلى عليو اهلل صلى- اهلل رسوؿ على شعبة بن المغيرة عم الثقفي مسعود بن عروة قدـ تسع سنة الحج الناس
 اهلل صلى- اهلل رسوؿ فقاؿ قومو، إلى يرجع أف -وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى- اهلل رسوؿ فاستأذف -وسلم
 صلى- اهلل رسوؿ لو فإذف أيقظوني، ما نائما وجدوني لو: فقاؿ ،(يقتلوؾ أف أخاؼ إني: )-وسلم آلو وعلى عليو
 وعصوه فاتهموه لبلسبلـ فدعاىم ثقيف فجاءتو عشاء فقدـ مسلما قومو إلى فخرج -وسلم آلو وعلى عليو اهلل

 فأذف داره في غرفة على قاـ الفجر وطلع سحروا إذا حتى عنده، من خرجوا ثم يحتسب، يكن لم ما وأسمعوه
 مثل: )-وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى- اهلل رسوؿ فقاؿ فقتلو، بسهم ثقيف من رجل فرماه وتشهد، بالصبلة

 مراسيل من مرسبل يذكرونو المتقدمة المصادر كل في اىػ.(فقتلوه اهلل إلى قومو دعا ياسين، صاحب مثل عروة



 - 063 - 

                                                                                                                                                  

 بن عروة قاؿ: يقوؿ عمير ابن عبدالملك معضل كثير ابن وعند لهيعة، ابن فيو أيضا والمرسل الزبير، بن عروة
 .الخ الحديث.. قومي إلى ابعثني: -وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى- للنبي عنو اهلل رضي مسعود
 الزجاج أخذىا أين من أدري فبل بيتو، غرفة: أي لو، محرابا دخل عروة أف: لفظة المصادر بهذه الحديث في وليس
 .اهلل رحمو
 محاريب ومنو األولى وجهتو صدره أي المسجد محراب سمي ومنو المجالس صدور والمحاريب: منظور ابن قاؿ

 في يصلي قائم وىو} آية عند تفسيره في الطبري وقاؿ الملوؾ، مجالس أكـر والمحراب باليمن، عمراف
 من كذلك وىو وأكرمها، المجالس سيد وىو ومصلى، مجلس كل مقدمة وىو(: ٖٚ٘ص ٙج) ،{المحراب
 :زيد بن عدي قوؿ ومنو المساجد

 .مستنير زىره الروض في أوكالبيض المحاريب في العاج كدمى
 خلوتو ومحل عبادتو محراب: قاؿ ،؟{المحراب في يصلي قائم وىو} السابقة اآلية عند تفسيره في كثير ابن وقاؿ

 وقاؿ الشريف، العالي الموضع المحراب(: ٖٓ-ٜٕص ٛج) تفسيره في الرازي وقاؿ وصبلتو، مناجاتو ومجلس
 أف فيو االصل المحراب: القرآف مفردات في االصفهاني الراغب وقاؿ نحوه،( ٜٕٛص ٔج) تفسيره في البغوي
 ٔج) النهاية في االثير ابن وقاؿ بو، صدره سمي المساجد اتخذت لما ثم المجلس صدر البيت محراب

 أف والتفسير اللغة أئمة أقواؿ من والحاصل .المجلس صدر وىو المشرؼ العالي الموضع المحراب(: ٕٖٙص
 :على يطلق المحراب

 مجالس المجالس، أشرؼ البيت، في موضع أكـر البيت، صدر ومقدمتو، المسجد صدر بكاملو، المسجد الغرفة،
 مناجاة مجلس الطاؽ، في يكن لم ولو المسجد في اإلماـ مقاـ الشامخة، القصور المرتفع، الموضع الملوؾ،
 .محرابا عليو يطلق مكاف أي أو بيتو في سواء فيو للصبلة اتخذه الذي صبلتو مكاف االنساف،

 استدالؿ عليك يلتبس فبل التفسيرات، بهذه العلم أىل فسرىا المحراب فيها ذكر التي اآليات أف تعلم ىذا وبعد
 والحديث، والفقو والتفسير العربية أىل فهم خبلؼ فهو المسجد، في الطاؽ ىذا شرعية على بها وأشباىهم العواـ

 .الصحيحة تسميتو في العلم أىل ذكره ما فإليك ذلك علمت إذا
 :الصحيح المحراب اسم: الثانية المسألة

 الزبيدي وقاؿ النصارى، كتب وبيوت والمقاصير المحاريب المذبح(: ٕٕٓص ٔج) القاموس في فيروزأبادي قاؿ
 كتب بيوت والمذابح المحاريب ىي ويقاؿ الكنائس في المقاصير المذبح(: ٖٕٛص ٕج(( )العروس تاج)) في

 ومذبح ونحوىما والمقصورة المحراب والمذبح(: ٕٗص ٘ج) العرب لساف في منظور ابن وقاؿ النصارى،
 وقيل المقاصير وىي المذبح واحد المذبح(: ٖٗٔص ٕج) النهاية في أبوالسعادات وقاؿ كتبهم، بيوت النصارى

 ما الطاؽ(: ٕٕٙص ٛج) العرب لساف في منظور ابن قاؿ طاؽ، واحدىا الطيقاف يسمونها وأيضا اىػ.المحاريب
 ،(ٕٓٙص ٖج) طوؽ مادة القاموس في أبادي الفيروز قاؿ وكذا والطيقاف الطاقات والجمع االبنية، من عطف

 .اهلل شاء إف ذلك في أقوالهم سترى كما طاقا يسمونو الفقهاء وأكثر ،(ٖٖٛص ٙج) العروس تاج في والزبيدي
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 والغرفة، فيو موضع وأكـر البيت، صدر: " بها ويراد تطلق، كلمة اللغة في المحراب
: إسرائيل بني ومحاريب والقبلة، المسجد في مكاف وأرفع الدار، في بيت وأرفع

 الناس ومجلس األسد، مأوى والمحراب محرابا، القصر تسمي والعرب مساجدىم،
 المسجد، في اإلماـ مقاـ اليـو الناس يقيمو الذي: العامة عند والمحراب ومجتمعهم،

 .ٔ"فيو موضع وأشرؼ وقبلتو، المسجد صدر ألنو محرابا وسمي
 شرط القبلة ألف القبلة؛ على بو ويستدؿ المسجد، مقدمة في يوضع والمحراب

 . الصبلة لصحة
 وإنو ونجراف، بمصر النصارى كنائس في موجودة ٕحنية كاف المحراب إف:  ويقاؿ
 وغناء، عزؼ وصبلتو وحده، القسيس إال يصلي ال ألنو الكنيسة؛ بناء في أساسيا ليس

. محراب إلى يحتاجوف ال فهم إلشارتو، تبعا وينحنوف أغانيو، على يؤمنوف والموجودوف
 اهلل رحمو العزيز عبد بن عمر حنية شكل على المحراب عمل من أوؿ إف: وقيل

 .ٖىذا يومنا إلى األموي العصر من المساجد في المحاريب استعماؿ واستمر تعالى،
 على المساجد في المحاريب اتخاذ حكم في تعالى اهلل رحمهم العلماء اختلفقد و 

 : قولين
 اإلماـ مذىب من الصحيح وىذا المسجد، في المحراب اتخاذ يجوز: األوؿ القوؿ
 لكني المحراب، اتخاذ حكم في أحمد اإلماـ لغير نصا بحثتو فيما أجد ولم ،ٗأحمد

 المحراب عن يتكلموف وغيرىما عابدين، وابن المغني، صاحب قدامة ابن وجدت
 من وىو كبير، مصر في كاف إف بو االستدالؿ وجوب ويروف القبلة، أدلة من كدليل

 أولى القبلة في المجتهد فتقليد القرية في المسجد محراب أما ،المسلمين محاريب

                                                           

 (. ٕٛٔص)  الصحاح ومختار ،( ٖ٘/  ٔ)  المحيط القاموس وانظر ،( ٚٔٛ/  ٕ)  العرب لساف ٔ

 .(  ٓٙٔص)  الصحاح مختار:  انظر.  القوس يشبو المبنى في انعطاؼ أي: حنية ٕ

 وإعبلـ ،( ٗٔص)  وانلي الدين لخير اإلسبلـ في والمسجد ،( ٜٚػٚٚص)  مؤنس حسين للدكتور المساجد ٖ
 (. ٖٗٙص)  للزركشي الساجد

 (. ٜٕٛ/  ٕ)  اإلنصاؼ ٗ
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 كاف من وىكذا القبلة، ليعرؼ المحراب يتلمس أف فيلزمو األعمى وأما ،اعتباره من
 مقابل في أمامهم يقف أف لو ويسن محرابو، في يتنفل أف لئلماـ ويكره الظلمة، في

 الصف، في وسطهن فتقف النساء تـؤ التي المرأة أما ،رجبل كاف إف الصف وسط
 .ٔصبلتو بطلت إمامو على تقدـ ومن
. المحراب في تعالى اهلل رحمهم الفقهاء بعض كبلـ من قرأتو ما لبعض ملخص ىذا

 صحة يروف تعالى اهلل رحمهم العلماء جمهور أف: قراءتي خبلؿ من لي يظهر والذي
 . ٕعليها مرتفع غير خلفو التي للصفوؼ مساويا داـ ما المحراب اتخاذ

 البراء أف شيبة أبي ابن روى حيث منهم؛ طائفة فعلتو وقد السلف، من جماعة قاؿ وبو
 صلوا، جبير بن وسعيد، غفلة بن وسويد ،حاـز أبي بن وقيس عنو اهلل رضي عازب بن
 .ٖبالمساجد المحاريب في

  مسعود بن اهلل عبد عن ىذا روي ،المساجد في المحاريب اتخاذ يكره: الثاني القوؿ
 وسفياف النخعي وعن، عنهم اهلل رضي طالب، أبي بن وعلي ذر، وأبي، عنو اهلل رضي

 وبو. ٗشيبة أبي ابن ذلك روى ،سليم أبي بن وليث ،الجهني وموسى والحسن الثوري
 المعاصرين بعض وذكر ،ٙأتباعو ومذىب أحمد اإلماـ عن رواية وىي ،٘حـز ابن قاؿ

 .ٚالنصارى عن المحراب أخذوا المسلمين أف المعاصرين
 :يلي بما األوؿ القوؿ أصحاب استدؿ

                                                           

 (. ٖٗٛ/  ٔ)  مفلح البن الفروع ٔ

 ٖٖٔ ػ ٕٕٚ ػ ٕٓٓ/  ٔ)  الكبير الشرح على الدسوقي وحاشية ،(  ٛ٘ٙ ػ ٖٗٗ/  ٔ)  عابدين ابن حاشية ٕ
 المهذب شرح والمجموع ،(  ٙٗٔ/  ٔ)  للشربيني المحتاج ومغني ،(  ٔٛ/  ٔ)  لمالك الكبرى والمدونة ،( 

 ( . ٜٖٗ/  ٔ)  قدامة البن والمغني ،(  ٙٚٔ ػ ٘ٚٔ/  ٖ)  للنووي

 (. ٓٙ/  ٕ)  شيبة أبي البن المصنف ٖ

 ( . ٓٙ- ٜ٘/  ٕ)  شيبة أبي البن المصنف ٗ

 ( . ٕٙ٘ص)  للزركشي الساجد إعبلـ وانظر ،( ٜٖٕ/  ٗ)  حـز البن المحلى ٘
 (. ٜٕٛ/  ٕ)  للمرداوي اإلنصاؼ ٙ
 ( . ٘ٔص)  وانلي الدين لخير اإلسبلـ في المسجد ٚ



 - 066 - 

 إلى نهض وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ حضرت ) قاؿ حجر بن وائل عن -ٔ
 ".المحراب فدخل: "الشاىد .ٔ(بالتكبير يديو رفع ثم المحراب، فدخل المسجد

                                                           

 حدثنا الحضرمي حجر بن محمد عن(  ٖٓ/  ٕ)  البيهقي أخرجو (:ٜٗٗقاؿ العبلمة األلباني في الضعيفة ) ٔ
 . وائل عن أمو عن أبيو عن وائل ابن الجبار عبد بن سعيد
 - ٖٗٔ/  ٕ ، ٕٖٕ/  ٔ" )  المجمع"  في كما"  الكبير"  في والطبراني لو والزيادة البزار رواه الوجو ىذا ومن

 ،"  الثقات"  في حباف ابن وذكره ، بالقوي ليس:  النسائي قاؿ ، الجبار عبد بن سعيد وفيو : وقاؿ(  ٖ٘ٔ
 وقاؿ ، النظر بعض فيو:  البخاري قاؿ ، حجر بن محمد وفيو : اآلخر الموضع في وقاؿ ضعيف حجر بن ومحمد
 يحيى أـ:  ىي ، الجبار عبد وأـ : وزاد"  النقي الجوىر"  في التركماني ابن أعلو وبو:  قلت . مناكير لو:  الذىبي

 : علل ثبلث فيو اإلسناد ىذا أف العلماء ىؤالء كبلـ من فتبين ، اسمها وال ، حالها أعرؼ لم ،
 . حجر بن محمد - ٔ
 . الجبار عبد بن سعيد - ٕ
 . الجبار عبد أـ - ٖ

 ، الثالثة العلة إال يخدش ما فيو ليس أنو للقاريء موىما األوليين، العلتين عن سكت أنو:  الكوثري تلبيسات فمن
 : بقولو دفعها يحاوؿ أخذ فإنو ذلك ومع

 علمت وما:  الذىبي عنهن قاؿ البلتي الراويات جمهرة عن تشذ ال ألنها بضائره، الجبار عبد أـ ذكر عدـ وليس
 . تركوىا من وال اتهمت من النساء في

 فمحاولة ، شديد غير ضعف ولكنو ، ضعيف النسوة ىؤالء حديث أف إال ، ىذا الذىبي كبلـ معنى وليس:  قلت
 . األوليين العلتين عن كشفنا أف بعد سيما ال ، فاشلة الكوثري
 منصفا كاف الغماري الصديق محمد اهلل عبد الشيخ وىو عليها والمعلق ، السيوطي لرسالة اآلخر المقدـ ولذلك

 الحديث ضعف عن أفصح فقد ، المحاريب استحساف في الكوثري مع متفقا كاف وإف الحديث لهذا نقده في
 بسبب ضعيف الحديث أف والحق : كبلمو على قطعا اطلع وقد ، الكوثري على يرد وكأنو(  ٕٓ ص)  فقاؿ

 يجب ثبوتو فرض وعلى ، الذىبي قاؿ كما مناكير لو الجبار عبد بن حجر بن محمد وألف ، الجبار عبد أـ جهالة
 جـز كما ذاؾ إذ محراب النبوي للمسجد يكن لم بأنو للقطع البلـ بفتح المصلي على فيو المحراب بحمل تأويلو

 . السمهودي والسيد والحافظ السيوطي يعني المؤلف بو
 ، المحراب موضع يعني البزار زيادة بدليل لوثبت قطعا الحديث من المراد ىو التأويل من إليو ذىب وما: قلت
 ومن ، المحراب بموضع الراوي تأولو ولذلك وسلم عليو اهلل صلى عهده في يكن لم المحراب أف على نص فإنو

 من ذكره الذي الشاىد يفيده فبل ، ومعنى سندا بالحديث الكوثري تشبث سقوط المنصف للقاريء يتبين ذلك
 محراب لو بنى فلما"  وفيو عنو اهلل رضي سعد بن سهل حديث من الطبراني عند عباس بن المهيمن عبد رواية
 " . إليو تقدـ
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 يدؿ وىذا محرابو؛ فدخل المسجد إلى نهض وسلم عليو اهلل صلى أنو الداللة وجو
 أحمد اإلماـ استحبو ولقد وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ زمن في المحراب وجود على
 .ٔعنو روي فيما

 ابن رواه ( الطاؽ في يصلي عازب بن البراء رأيت ): قالت المرادية عمرو أـ عن -ٕ
 .ٕشيبة أبي

 في صلى الجليل الصحابي أف :الداللة وجو، "الطاؽ في يصلي البراء رأيت: " الشاىد
 .عنهم اهلل رضي الصحابة عصر في موجودا كاف أنو على دؿ مما المحراب؛

 عبلمة والمحراب الصف، وسط المصلين أماـ اإلماـ وقوؼ السنة أف شرعا تقرر -ٖ
 المساجد بعض فإف المسجد، ذات على ودليل القبلة؛ جهة وعلى الصف، وسط على

 .ٖالمسلموف ذلك على تعارؼ وقد ومنائرىا، بمحاريبها إال تعرؼ ال
 :يلي بما الثاني الفريق واستدؿ

 إنما ):  وقاؿ المحراب في الصبلة كره أنو عنو اهلل رضي مسعود بن اهلل عبد عن -أ
 ورجالو البزار رواه: الهيثمي قاؿ ( الكتاب بأىل تشبهوا فبل للكنائس، كانت

 .ٗموثوقوف
                                                                                                                                                  

 زعم كما ، واحد غير ضعفو وقد ، ىذا المهيمن عبد بو تفرد منكر"  محراب لو بنى"  اللفظ ىذا ألف ذلك
 . بثقة ليس:  النسائي وقاؿ ، الحديث منكر:  البخاري فيو قاؿ فقد ، ذلك من شر الحقيقة في وحالو ، الكوثري

 حديث للفظ موافقا حديثو لفظ لوكاف ىذا ، الحديث مصطلح في تقرر كما بو يستشهد ال ، الضعف شديد فهو
 .! ؟ بينا كما مختلفاف وىما فكيف ، وائل

 ( . ٜٕٛ/  ٕ)  اإلنصاؼ ٔ

 القبلة، محراب بو المراد: الطاؽلم أجد لها ترجمة، و  المرادية عمرو أـو (  ٓٙ/  ٕ)  شيبة أبي البن المصنف ٕ
 (. ٓٓٗص)  الصحاح مختار. معرب فارسي وىو

 قدامة البن والمغني ،(ٖٖٔ/ٔ) الكبير الشرح على الدسوقي وحاشية ،(ٛٙ٘/ٔ) عابدين ابن حاشية ٖ
 (. ٖٓ/  ٕ)  مفلح البن والفروع ،( ٖٖٙص)  للزركشي الساجد وإعبلـ ،( ٓٗٗ/ٔ)

: قلت .موثقوف ورجالو(:  ٔ٘/ٕ) الهيثمي قاؿ (:ٛٗٗقاؿ العبلمة األلباني في الضعيفة  تحت الحديث ) ٗ
 ضعيف وىو القصاب ميموف حمزة أبي واسم إبراىيم عن حمزة أبو بو تفرد أنو إلى البزار أشار فقد نظر قالو وفيما
 عنو روى فقد ، مجهوؿ أنو بدعوى مرداس بن محمد البزار بشيخ إعبللو من أولى بو فإعبللو أحد يوثقو ولم اتفاقا
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 بأىل تشبهوا فبل للكنائس، كانت إنما. . .  المحراب في الصبلة كره: "الشاىد
 أمرنا وقد والنصارى، اليهود لكنائس كانت المحاريب أنو :الداللة وجو ".الكتاب

 اتخاذ فإف ولهذا ،معابدىم باجتناب أمرنا كما عباداتهم، في خاصة بمخالفتهم؛
 إلى أو الكفر، إلى يجر قد وتقليدىم، للكفار تقليد ألنو مكروه؛ بالمساجد المحاريب

 .ٔمودتهم

                                                                                                                                                  

 الحديث مستقيم( :  ٚٓٔ/  ٜ)  ثقاتو في حباف ابن وقاؿ"  القراءة جزء"  في البخاري منهم الحفاظ من جمع
 إبراىيم وكاف المحاريب ىذه اتقوا : اهلل عبد قاؿ:  قاؿ إبراىيم عن صحيح بسند شيبة أبي ابن رواه ما يقويو لكن

 . فيها يقـو ال
 فهو ، مسعود ابن من يسمع لم كاف وإف النخعي يزيد ابن وىو إبراىيم فإف ، مسعود ابن عن صحيح فهذا: قلت
 ابن عن أرسلو بما ذلك البيهقي وخص ، مراسيلو األئمة من جماعة صحح قد أنو إال ، الظاىر في مرسل عنو

 . مسعود
 فقاؿ ، مسعود ابن عن لي أسند:  إلبراىيم:  قلت:  قاؿ األعمش روى لما الصواب ىو التخصيص وىذا:  قلت

 واحد غير عن فهو ، اهلل عبد قاؿ:  قلت وإذا ، سمعت الذي فهو اهلل، عبد عن رجل عن حدثتكم إذا :إبراىيم
 ٙ)  الطبقات في سعد وابن ،( ٖٖٔ/  ٔ)  الطحاوي ووصلو ،" التهذيب"  في ىكذا الحافظ علقو .اهلل عبد عن
: "  إبراىيم فيو قاؿ قد األثر وىذا: قلت .عنو صحيح بسند(  ٕ/  ٕٔٔ)  دمشق تاريخ في زرعة وأبو ،( ٕٕٚ/ 

 ألنهم لحديثهم تطمئن فالنفس ، مسعود ابن أصحاب من وىم ، جماعة طريق من عنو تلقاه فقد ،"  اهلل عبد قاؿ
 روى ثم عنو، اهلل رضي مسعود ابن أصحاب وخاصة التابعين، على الصدؽ لغلبة معروفين غير كانوا وإف ، جماعة

 بسند روى ثم . صحيح وإسناده " . المساجد في المذابح تتخذوا ال"  :قاؿ الجعد أبي بن سالم عن شيبة أبي ابن
 في السلف عن كثيرة آثارا وروى ، طاقا فيو أر فلم ، ذر أبي مسجد رأيت:  قاؿ عبيدة بن موسى عن صحيح
 .كفاية عنو نقلناه ما وفي ، المسجد في المحراب كراىة

 كاف المحراب أف(:  ٚٔ ص)  السالفة السيوطي رسالة بها صدر التي كلمتو في الكوثري الشيخ جـز وأما
 ببدعية عليها وقف من يقطع التي اآلثار لهذه مخالفتو مع فهو ، وسلم عليو اهلل صلى النبي مسجد في موجودا

 . يصح ال حديث ذلك في عمدتو فإنما ، سبق كما النقاد، من جماعة بذلك جـز جـر فبل ، المحراب

 ( . ٕٕ٘ ػٕ٘ٔص)  تيمية البن المستقيم الصراط اقتضاء ٔ



 - 071 - 

 األمة ىذه تزاؿ ال ) وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ قاؿ الجهني موسى عن -ٕ
 .ٔ( النصارى كمذابح مذابح مساجدىم في يتخذوا لم ما بخير - أمتي:  قاؿ أو
 في المذابح تتخذ فأ:  الساعة أشراط من ) قاؿ عنو اهلل رضى ذر أبا أف وروي -ٖ

 .ٕشيبة أبي ابن رواه ( المساجد

                                                           

 حدثنا( :  ٔ/  ٚٓٔ/  ٔ" )  المصنف"  في شيبة أبي ابن أخرجو(: ٛٗٗقاؿ العبلمة األلباني في الضعيفة ) ٔ
:  قلت . فذكره...  وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ:  قاؿ ، الجهني موسى عن إسرائيل أبو حدثنا قاؿ وكيع
 : علتاف ولو ، ضعيف سند وىذا

 عبد أمثاؿ ، التابعين بواسطة الصحابة عن يروي إنما اهلل عبد ابن وىو الجهني موسى فإف ، اإلعضاؿ: األولى
 في حباف ابن أورده وفيهم ، التابعين أتباع من فهو ، وغيرىم ، ونافع ، ومجاىد ، والشعبي ، ليلى أبي بن الرحمن

 ، مرسل إنو(  ٖٓ ص" )  المحاريب بدعة بحدوث األريب إعبلـ"  في السيوطي فقوؿ وعليو ،(ٜٗٗ/ٚ) ثقاتو
 : التابعي قوؿ ىو إنما المحدثين عرؼ في المرسل ألف ، دقيقا ليس
 . كذلك ليس وىذا ، وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ

 صدوؽ" :  التقريب"  في الحافظ قاؿ ، العبسي خليفة بن إسماعيل واسمو ، ىذا إسرائيل أبي ضعف: اآلخرى
"  في عنو السيوطي نقلو فيما ووقع ،"  المصنف"  من المخطوطة نسختنا في وقع ما على وىذا،  الحفظ سيء

 ، إسرائيل أبي طبقة من وىو ، ثقة وىو ، السبيعي إسحاؽ أبي بن يونس بن إسرائيل يعني إسرائيل" :  األعبلـ
 فإف ، األوؿ الظن علي يغلب كاف وإف ، النسختين من باألصح البت أستطع ولم ، وكيع شيوخ من وكبلىما
 : قاؿ للسيوطي وقع ما على وبناء ،(  ٖ٘ٚ)  سنة نسخت باألصل مقابلة جيدة نسختنا

 بسالم أظنو وما ، إسرائيل أبي من سلم إف وىذا ، معضل أنو الصواب أف عرفت وقد ، اإلسناد صحيح مرسل ىذا
(  ٔ/  ٛٛٔ/  ٔ" )  المصنف"  من أخرى نسخة إلى رجعت أف بعد ، روايتو من الحديث أف عندي ترجح فقد ،

 ( . ٜ٘/  ٕ)  المطبوعة في كذلك رأيتو ثم إعضالو مع ضعيف فالسند وعليو ، األولى للنسخة مطابقة فوجدتها
 مرفوعا عمر ابن حديث في مفسرا جاء وكما ، وغيره"  العرب لساف"  في كما المحاريب ىي:  المذابح:  فائدة
 . المحاريب يعني المذابح ىذه اتقوا:  بلفظ
 واستدؿ ثابت حديث(  ٕٔ ص" )  رسالتو"  في السيوطي وقاؿ ، حسن بسند وغيره(  ٜٖٗ/  ٕ)  البيهقي رواه

"  والكتاب السنة فقو في المستطاب الثمر"  في بينتو نظر وفيو ، المساجد في المحاريب اتخاذ عن النهي على بو
 الرسالة في السيوطي جـز نعم ،"  الفيض"  في المناوي بو جـز كما ، المجالس صدور بو المراد أف خبلصتو ،

 وغيره(  ٖٚٗ/  ٔ" )  المفاتيح مرقاة"  في القاري علي الشيخ وتبعو.  بدعة المسجد في المحراب أف ، السابقة
 ألنفسنا نجيز ال فإننا ، عنو النهي في صريحا كاف وإف ، المعضل الحديث ىذا عن يغني بدعة كونو أعني فهذا ،

 .وسلم وآلو عليو اهلل صلى عنو يثبت لم بما االحتجاج
 سليم.وإسناده ضعيف من أجل ليث بن أبي (  ٓٙ/  ٕ)  شيبة أبي البن المصنف ٕ
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 الساعة، عبلمات ومن شرعا، محـر المساجد في المذابح اتخاذ فأ :الداللة وجو
 (. ٖٖٛ/ٔ) اإلسبلمية الشريعة في المساجد أحكاـ .المحاريب بالمذابح والمراد

 واستدلوا عنها، وينهى بدعة، المحاريب ىذه اتخاذ أف إلى العلماء بعض ذىبقد و 
:  قاؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف عنهما اهلل رضي عمرو بن اهلل عبد بحديث

 . المحاريب:  يعني.  ٔ(المذابح ىذه اتقوا)
                                                           

 وىذا (:ٖٚٗ/ٔ، والحديث قاؿ عنو العبلمة األلباني في الثمر المستطاب )وغيره( ٜٖٗ/ٕ) البيهقيأخرجو  ٔ
 وليس األعمش عن روايتو في تكلم إنما وىو مغراء بن الرحمن عبد غير مسلم رجاؿ ثقات كلهم رجالو حسن سند
 سمع أنو الكديمي وروى تعالى اهلل شاء إف بأس بو ما) :الميزاف من ترجمتو في الذىبي قاؿ وقد ترى كما منها ىذا
 وإنما قاؿ كما ىو علي قالو الذي ىذا) :ىذا عقيب عدي ابن قاؿ(. بذاؾ يكن لم تركناه بشيء ليس: يقوؿ عليا
: زرعة أبو وقاؿ الثقات عليها يتابعو ال األعمش عن يرويها أحاديث - مغراء ابن كنية - زىير أبي على أنكر

 عن حديثو في تكلم صدوؽ: )فقاؿ( التقريب) في الحافظ اعتمده الذي ىو ىذا زرعة أبي وقوؿ: قلت (صدوؽ
 وثقو مغراء بن اهلل عبد وفيو نياالطبر  رواه) :بلفظو الحديث ساؽ أف بعد( المجمع) في الهيثمي وقاؿ(. األعمش

 :المناوي نقلو فيما السيوطي وقاؿ(. منها ىذا وليس األعمش عن روايتو في المديني ابن وضعفو وغيره حباف ابن
( الجامع) في لو رمز ثم ومن (حسن عدي ابن رأي وعلى صحيح ومتابعثو زرعة أبي رأي على وىو ثابت حديث)

 بو تفرد منكر خبر ىذا: قلت) :البيهقي على المذىب في قاؿ أنو الذىبي عن نقلو بما المناوي وتعقبو بالحسن
 والذىبي ظاىر غير بالنكارة عليو والحكم حسن الحديث أف والحق: قلت (بحجة وليس مغراء بن الرحمن عبد

 بو تفرد إذا حسن حديثو أف القوؿ ىذا يفيده ما وأقل آنفا سبق كما بو بأس ال أنو مغراء ابن في قاؿ قد نفسو
 فهو خالف إذا بحجة ليس إنو: قيل إذا وأما( الميزاف) في الذي ىذا يناقض إطبلقو على بحجة ليس بأنو والقوؿ

 المحاريب عن النهي على بالحديث االستدالؿ أف غير، أعلم تعالى واهلل. حسنا حديثو فكاف يخالف لم وىنا حق
 - سابقا المذكور كبلمو إليو ويشير صراحة عنو المناوي نقلو ما على السيوطي فهم كما - المساجد في المبتدعة

 متعقبا المناوي قاؿ( المساجد بناء كيفية في باب) في الحديث أورد حيث ذلك إلى البيهقي سبقو وإف ظاىر غير
 ما إال ليس بالمحراب مراده أف الحديث لفظ من فهمو ما على منو بناء وىذا: أقوؿ) :إليو المشار السيوطي كبلـ

 المراد أف على نص قد األثير بابن المعروؼ الشهير اإلماـ فإف كذلك وال اآلف المسجد في عليو المتعارؼ ىو
 أف يحب يكن لم: أي. المحاريب يكره كاف: أنس حديث ومنو: قاؿ المجالس صدور الحديث في بالمحاريب

 (انتهى. الناس على ويرتفع المجالس صدور في يجلس
 :النهاية في كبلمو نص فإف المناوي ذكره ما على ينص لم األثير ابن أف وفيو: قلت

 وأشرؼ صدره وىو المسجد محراب سمي ومنو أيضا المجلس صدر وىو المشرؼ العالي الموضع(: المحراب)
 الذي الحديث لذكر يتعرض لم أنو ترى فأنت. المناوي نقلو الذي كبلمو إلخ. . .( أنس حديث ومنو فيو موضع
 ؟(المجالس صدور الحديث في بالمحاريب المراد أف على نص قد) :المناوي يقوؿ فكيف مطلقا صدده في نحن
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 وليس - األثير ابن: أعني - نفسو ىو أورده الذي أنس حديث في بالمحاريب المراد ىو ىذا أف على نص وإنما
 المعنى ىذا يكوف أف المجالس صدور بمعنى أنس حديث في( المحاريب) اللفظ ىذا ورود من يلـز ال أنو يخفى

 بمعنى الحديثين كوف عندي رجح الذي لكن الحديث ىذا ومنو اللفظ ىذا فيو ورد حديث كل من المراد ىو
 - المشارإليو أف على يدؿ مما( المحاريب يعني - المذابح ىذه: )الباب حديث في اإلشارة اسم ورود ىو: واحد
 عليو المصطلح بالمعنى المساجد محاريب بينما والسبلـ الصبلة عليو عهده في موجودة كانت - المحاريب وىي

 اإلشارة وفيو عليها الحديث حمل حينئذ يسوغ فكيف لسيوطيا باعتراؼ والسبلـ الصبلة عليو عهده في تكن لم
 في المراد ىو كما المجالس صدور الحديث ىذا في المحاريب من المراد أف فتعين موجودة؟ غير وىي إليها

 .أعلم واهلل. أنس حديث
 روى فقد والسبلـ الصبلة عليو عهده في معروفة تكن لم المساجد في المحاريب أف إلى يشير ما روي وقد ىذا

 أصحابو في وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ لقيت :قاؿ الجهني أسامة بن جابر عن والكبير األوسط في الطبراني
 وقد فأتيت: قاؿ مسجدا لقومك يخط أف يريد: قالو وسلم؟ عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ يريد أين: فقلت بالسوؽ

 أجد ولم حبيب بن اهلل عبد بن معاوية وفيو:)المجمع في قاؿ، قبلة فأقامها خشبة قبلتو في وغرز مسجدا لهم خط
 فوائده من أف ذكر المسجد في المحراب جواز إلى يذىبوف الذين من العلماء بعض أف حفظي وفي (ترجمو من

 فبل فيو منبر ال فإنو منبر المسجد في يكن لم إذا إليو يحتاج إنما ذلك إف: نقوؿ ونحن، القبلة جهة على الداللة
 تشبو اتخاذىا في التي المحاريب من خير ذلك الحديث ىذا في كما القبلة على تدؿ خشبة وضع من مانع

 فبل الكنائس في كانت إنما: وقاؿ المحراب في الصبلة كره أنو مسعود بن اهلل عبد عن البزار روى فقد. بالنصارى
 ،موثقوف ورجالو (:المجمع) في قاؿ. الطاؽ في الصبلة كره أنو: يعني. الكتاب بأىل تشبهوا

 بأىل تشبهوا فبل الكنائس من إنو: وقاؿ الطاؽ في الصبلة يكره كاف أنو بلفظ أيضا منصور بن سعيد ورواه: قلت
 أشراط من إف: يقولوف وسلم عليو اهلل صلى محمد أصحاب كاف :قاؿ الجعد أبي بن عبيد عن وروى، الكتاب
 في المذابح فسر أنو األثر ىذا في المبلحظ ومن،  الطاقات يعني - المسجد في المذابح تتخذ أف الساعة

 يدؿ مما بالمحاريب المذابح الحديث في فسر كما عليو المصطلح بالمعنى المحاريب وىي بالطاقات المسجد
 - بعد - والمقاـ فيو اإلشارة اسم لوال الحديث من السيوطي فهمو ما يقوي مما وىذا الطاقات ىي أنها على

 من أجر يضيع ال واهلل فليكتب ذلك من شيء عنده كاف فمن تقدـ ما على زيادة وتدقيق تحقيق إلى بحاجة
 كاف أنو طالب أبي بن علي عن وروينا) :وقاؿ حـز ابن المساجد في المحاريب كراىة على نص وقد عمبل أحسن

: الثوري سفياف قاؿ. اإلماـ طاؽ في يصلي أف يكره كاف أنو النخعي إبراىيم وعن المسجد في المحراب يكره
 النبي رأى: )أنس حديث شرح في( ٖٚٗ/ ٔ( )المرقاة) في القاري علي الشيخ قاؿ ولذلك(. نكرىو ونحن)

 الذي المحراب بها المراد وليس القبلة يلي الذي المسجد جدار أي) (:القبلة في نخامة وسلم عليو اهلل صلى
 اتخاذىا السلف من جمع كره ثم ومن وسلم عليو اهلل صلى بعده المحدثات من المحاريب ألف قبلة الناس يسميو

 الملك عبد بن للوليد عامل يومئذ وىو العزيز عبد بن عمر ذلك أحدث من وأوؿ: القضاعي قاؿ. فيها والصبلة
 المسجد من اإلماـ موقف ويسمى. فيو وزاد وىدمو وسلم عليو اهلل صلى النبي مسجد أسس لما المدينة على

 الملك مجلس المحراب: وقيل المنازؿ أشرؼ ألنو محراب: للقصر قيل ومنو المسجد مجالس أشرؼ ألنو محرابا
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 ىي ليست الحديث ىذا في المحاريب بأف االستدالؿ ىذا عن يجاب ولكن
 من نهي فهذا المجالس، صدور بذلك المراد وإنما المساجد، في التي المحاريب

 حصوؿ من منو يخشى لما المجلس، في التصدر عن وسلم عليو اهلل صلى النبي
 . صاحبو في العجب من شيء أو الرياء

 محراب عليهم اهلل رضواف للسلف يكن ولم (:ٕٕٚ/ٕقاؿ ابن الحاج في المدخل )
 المسجد دخلوا إذا الناس أكثر ألف مستحبة بدعة لكنها أحدثت التي البدع من وىو

                                                                                                                                                  

 فيو يحارب المصلي ألف بذلك سمي: وقيل فيو اإلماـ النفراد المسجد محراب وكذلك. فيو النفراده بو سمي
 (الشيطاف

 (:داود أبي سنن على المعبود عوف) في ما وأما
 عليو زمنو في المحراب وجود ألف نظر فيو السبلـ عليو بعده المحدثات من المحاريب أف من القاري قالو ما)

 الروايات بعض من يثبت السبلـ
 :قاؿ حجر بن وائل عن( الكبرى السنن) في البيهقي أخرج

 (للتكبير يديو رفع ثم المحراب فدخل المسجد إلى نهض وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ حضرت
 وأقره( اإلدارية التراتيب) في الكتاني الحي عبد الشيخ نقلو
 بن محمد طريق من أخرجو البيهقي ألف جدا ضعيف المذكور الحديث ألف تحتو طائل ال وإقرار تعقب وىذا: قلت
 بو وائل عن أمو عن أبيو عن وائل بن الجبار عبد بن سعيد حدثنا: الحضرمي حجر
 متنو في والشذوذ واالنقطاع رواتو بعض ضعف: علل ثبلثة فيو سند وىذا

 (:الميزاف) في الذىبي قاؿ الحضرمي حجر بن محمد فهي األولى أما
 :قاؿ أنو الحاكم أحمد أبي عن ونقل( اللساف) في الحافظ وأقره(. النظر بعض فيو: البخاري وقاؿ مناكير لو)
 (عندىم بالقوي ليس)

 (التقريب) في كما أيضا ضعيف الجبار عبد بن سعيد وشيخو: قلت
 في كما أبويو من يسمع لم إنو: قيل وقد أمو من سمع أنو يعرؼ ال وائل بن الجبار عبد أف فهي الثانية وأما

 (التهذيب)
( مسلم صحيح) في جاء قد وسلم عليو اهلل صلى صبلتو صفة في عنو اهلل رضي وائل حديث أف فهي الثالثة وأما

 الرواية ىذه في إال المحراب ذكر منها شيء في ليس مختلفة بألفاظ كثيرة طرؽ من وغيرىا والمسانيد والسنن
 نكارتها بل. شذوذىا على فدؿ الضعيفة

 و ٜٛ و ٔٛ و ٕٚ و ٛ٘ و ٚ٘ و ٖٓ و ٕٛ و ٕٙ و ٕ٘ و ٕٗ/ ٕ) البيهقي في إليها المشار الطرؽ انظر
 .(ٛٚٔ و ٕٖٔ و ٖٔٔ و ٕٔٔ و ٔٔٔ و ٜٜ



 - 073 - 

 الحاجة قدر على المحراب يكوف لكن، متعينة فصارت بالمحراب إال القبلة يعرفوف ال
 المحراب داخل يصلوف أنهم األئمة بعض من والغالب، كثيرة زيادة فيو زادوا قد وىم
 يخرج إنو ثم. السنة خبلؼ وذلك المأمومين من بعد على ذلك بسبب يصيروا حتى
 علماءنا أف ترى أال. منو أفضل المسجد باقي ألف الكاملة الفضيلة من بذلك نفسو
 ألنو محرابو في يناـ أنو المسجد في النـو إلى اضطر فيمن قالوا عليهم اهلل رحمة
 يدخل فبل بالناس يضق لم المسجد كاف إذا أنو لو ينبغي بل المسجد باقي من أخف
 يدخل لم إذا ألنو المتقدمة الصفة على فليدخل بهم ضاؽ فإف، المحراب إلى اإلماـ

 . ا.ىػكثيرا خلقا يسع قد وىو المسجد من صف موضع عنو خارجا بوقوفو يمسك
 السلف من والمجزين المانعين أراء (ٜٓٔ/ٕفي مواىب الجليل ) الحطاب ونقل

 كراىة ببل الجواز والمشهور: بقولو وختمها المساجد في المحاريب إلنشاء والخلف
 .انتهى نكير غير من عليو الناس عمل يزؿ ولم

 يعني- يستحب -أحمد أي اإلماـ– وعنو: (ٖٛ/ٕ) الفروعفي  مفلح بنا قاؿو 
 ا.ىػ .الجاىل بو ليستدؿ،  الجوزي وابن عقيل وابن اآلجري واختاره -المحراب

 فيو المحراب اتخاذ ينبغي: عقيل ابن وقاؿ: (٘ٓٗ/ٖ) الشرعية اآلداب في وقاؿ
 نص المحراب اتخاذ ويباح: بعضهم وقاؿ الجوزي، ابن بو وقطع الجاىل، بو ليستدؿ

 ا.ىػ أحمد إليو أومأ يستحب:  وقيل عليو،
 شراح قاؿ( ٜٜٗ/ٔفي حاشيتو ) -من الشافعية- الطببلوي منصور الشيخوقاؿ 

 األذرعي قاؿ ثم ومن بعده حدث المعروفة الهيئة على المجوؼ المحراب: المنهاج
 في الدخوؿ يكره وال قديمة نسخة بهامش ورأيت المحراب طاقة في الدخوؿ يكره

 المحراب في الصبلة تكره وال، البرماوي عبارة انتهت. للسيوطي خبلفا الطاقة
، صلى اهلل عليو وسلم زمنو في يكن ولم السيوطي للجبلؿ خبلفا فيو بمن وال المعهود
. الثانية المائة أوؿ في المحاريب حدثت وإنما األولى المائة آخر إلى بعده والخلفاء

 .نتهىا
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 اإلقناع عن (ٕٙٙ)ص والحوادث البدع من المساجد إصبلح في القاسمي ونقل
 ا.ىػ والمدارس والربط المنزؿ وفي المسجد في المحراب اتخاذ يباح: وشرحو
 كاف ىل المسجد، في المحراب (:ٖٕ٘ ، ٕٕ٘/  ٙ) الدائمة اللجنة علماء وسئل
 ؟ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عهد على

 وما المفضلة القروف في المساجد في المحاريب يعملوف المسلموف يزؿ لم:" فأجابوا
 وإيضاح القبلة، بياف ذلك ومن للمسلمين، العامة المصلحة من ذلك في لما بعدىا؛

 . انتهى"  مسجد المكاف أف
 رابالمح ىل (:ٖٚ٘/ٔٔوسئل العبلمة ابن باز كما في فتاوى نور على الدرب )

 ؟ال أـ المسجد في بدعة
 إلى األوؿ القرف آخر من الصالح السلف فعلو بل بدعة، المحراب ليسفأجاب: 

 الناس منو يستفيد القبلة يوضح مسجد ىذا أف توضيح: منها فوائد وفيو ىذا، يومنا
 الحاجة، عند اإلماـ فيو دخل إذا صف زيادة في إليو يحتاج وقد القبلة، معرفة في

 ا.ىػ طيبة فوائد وفيو ببدعة، فليس الضيق وعند
 وما المساجد؟ في المحاريب اتخاذ حكم عن :اهلل رحمو العثيمين عبلمةال وسئل

 النصارى؟ كمذابح مذابح عن النهي من روي عما الجواب
 مستحب، أو سنة، ىو ىل المحراب اتخاذ في اهلل رحمهم العلماء اختلف: فأجاب

 المذىب، من المشهور ىو وىذا مباح، المحاريب اتخاذ أف أرى والذي ؟ مباح أو
 القبلة الجاىل تعليم ومنها الكثيرة، المصالح من فيو لما لغيره باستحبابو قيل ولو

 مذابح عن النهي: "  وسلم عليو اهلل صلى النبي عن روي ما وأما، حسنا لكاف
 محاريب اتخذت إذا ما على وارد النهي فهذا:  المحاريب:  أي"  النصارى كمذابح

 ينهى ال ىذا فإف للمسلمين متميزة محاريب اتخذت إذا أما ، النصارى كمحاريب
 ( .ٕٖٙ رقم السؤاؿ/  ٕٔ" ) عثيمين ابن الشيخ فتاوى مجموع"  انتهى"  عنو
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 التشبو ومن البدع من المساجد في المحاريب العلم أىل بعض عد : - أيضا - وسئل
 ؟ صحيح القوؿ ىذا فهل بالكافرين،

 إنما يتخذونو الذين ألف وذلك ؛ صحيح غير - أرى فيما - القوؿ ىذا:" فأجاب
 . جهتها على ودليبل ، القبلة على عبلمة يتخذونو

 فإف:  النصارى كمذابح مذابح اتخاذ عن وسلم عليو اهلل صلى النبي عن ورد وما
"  الشبو زاؿ عنها تميزت فإذا ، النصارى كمحاريب محاريب نتخذ أف بو المراد
 (.ٕٖٚ رقم السؤاؿ/  ٕٔ) عثيمين ابن الشيخ فتاوى مجموع .انتهى

 العلماء اختلف وقد (:ٕ٘ٚ/ٕوقاؿ العبلمة العثيمين أيضا في الشرح الممتع )
؛ أـ ُسنَّة؛ ىو ىل الِمحراب؛ اتّْخاذ في اهلل رحمهم  أنَّو والصَّحيح مباح؟ أـ مستحبّّ

،  فيو لما استحبابو؛ على تدؿُّ  الشَّرعيَّة النُّصوص لكن السُّنَّة، بو َترِدْ  لم: أي مستحبّّ
 الصَّبلة عليو النبيّْ  عن ُرويَ  ما وأما .للجاىل الِقْبلة بياف ومنها الكثيرة، المصالح من

 إذا فيما النَّهيُ  فهذا المحاريب،: أي  النَّصارى كمذابح مذابح عن النَّهي من والسَّبلـ
 للمسلمين، متمّيزة محاريب اتُِّخذت إذا أما النَّصارى، كمحاريب محاريب اتُِّخَذت

 ا.ىػ عنو نهي ال ىذا فإف
 ىذا أفَّ : المؤلّْف كبلـ ِمن يُؤخذ أف ويمكن(: ٖٖٓ/ٗوقاؿ أيضا في نفس المصدر )

 بمكروه، ليس المحراب فاتخاذ كذلك، وىو بمكروه ليس الِمحراب ىو الذي الطَّاؽ
ـِ  مكافِ  وعلى الِقْبلة، على الداللة ِمن فيو لما استحبَّو؛ العلماء بعضُ  كاف وإف  .اإِلما

 وإفَّ  وسّلم، عليو اهلل صّلى الرسوؿ عهد في معروؼ غيرُ  إنَّو: وقاؿ َكرَِىو، وبعُضهم
 النَّصارى مذابحِ  مثلَ  مذابحَ  المساجدِ  اتّْخاذِ  عن نَهى وسّلم عليو اهلل صّلى الرَّسوؿَ 
 .كراىتو يقتضي فهذا. الطَّاؽ لها يجعلوف

 إلى أقربُ  مستحبّّ  بأنو والقوؿ عنو، ننهى وال بو نأمرُ  فبل مباٌح، أنَّو: والصَّحيحُ 
 النصارى، كمذابح مذابح عنو النَّهيُ  َوَردَ  الذي ألفَّ  مكروه، بأنو القوؿ ِمن الصَّوابِ 

 كراىة؛ فبل عنهم تختِلفُ  كانت إذا أما النَّصارى، كمحاريب المحاريبَ  نتخذَ  أف: أي
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 يكن لم فإذا بهم، التشبُّو ىي النَّصارى لمحاريب المشابهة المحاريب في الِعلَّةَ  ألف
 .كراىة فبل تشبُّو
 نفعلها؟ بالُنا فما يفعْلها لم وسّلم عليو اهلل صّلى الرَّسوؿُ  كاف إذا: قائل قاؿ فلو

 ألف أو إليها، الحاجةِ  لعدـِ  إما يفعْلها لم وسّلم عليو اهلل صّلى النَّبيَّ  أف: فالجواب
 دامت فما األسباِب، ِمن ذلك لغير أو الوقت، ذلك في البناء في يكلّْفُ  قد ذلك

 فكيف الِقْبلة محلَّ  للنَّاسِ  تبين ألنَّها مصلحٌة؛ وفيها التعبُِّد، َوْجوِ  على متَّخذة ليست
 !نكرىها؟

 ولهذا الِقْبلة، عليو تشتبو فسوؼ غريبٌ  رَُجلٌ  َدَخلَ  ثم فيو ِمحراب ال المسجدَ  أفَّ  ولو
 ا.ىػ اإِلسبلميةِ  بالمحاريبِ  عليها ُيستدؿُّ  إنَّو: القبلة استقباؿِ  باب في قالوا

 :بدعة ال يجوز المحرابالعلماء الذين رجحوا أف اتخاذ  بعض أقواؿ ذكرثانيا: 
 سليم، أبي بن وليث طرخاف، بن سليمافو  النخعي، إبراىيمو  مسعود، ابنمنهم 

 المحلى في حـز ابن، ونقل الوالبي وخالد البصري، والحسن الثوري، وسفياف وكعب،
 .بكراىتها القوؿ الطبريعن  (ٕٓٗ/ٗ)

– علي قاؿ المساجد، في المحاريب وتكره( : ٜٖٕ/ٗ) المحلى في حـز وقاؿ ابن
 آلو وعلى عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ كاف وإنما فمحدثة المحاريب أما: -أي ابن حـز

 اهلل رضي مالك بن أنس إلى أسند ثم خلفو االوؿ الصف ويصف وحده يقف وسلم
 لم بهم يصلي وأبوبكر االثنين يـو الفجر صبلة في ىم بينما المسلمين أف)  عنو

 عائشة حجرة سجف كشف قد وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ إال يفجأىم
 على أبوبكر فنكص تبسم، ثم الصبلة في صفوؼ وىم إليهم فنظر عنها اهلل رضي
 يخرج أف يريد وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف وظن الصف، ليصل عقبيو

 عليو اهلل صلى اهلل برسوؿ فرحا صبلتهم في يفتتنوا أف المسلموف وىم الصبلة، إلى
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 أتموا أف وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ إليهم فأشار وسلم، آلو وعلى
 .ٔ(الستر وأرخى الحجرة دخل ثم صبلتكم،

 آلو وعلى عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ رآه لما محراب في أبوبكر كاف لو: علي قاؿ
 ا.ىػ وغيرىم والحسن النخعي وإبراىيم لعلي آثارا ذكر ثم .الستر كشف إذ وسلم
 .(المحاريب بدعة بحدوث االريب إعبلـ) سماىا بدعيتو في رسالة السيوطي وألف
 قبلة: قولو(: ٜ٘/ٗ) داود أبي سنن شرح المورود العذب المنهل في السبكيوقاؿ 

 الف قبلة، الناس يسميو الذي المحراب بها المراد وليس القبلة جدار: أي المسجد،
 من جمع كره ثم ومن وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى بعده المحدثات من المحاريب

 .المراد اىػ. فيها والصبلة اتخاذىا السلف
 .العذب المنهل في السبكي بكراىتها القوؿ عنو نقل القضاعي

 وأما: قاؿ( ٗٛٔص) االبتداع مضار في االبداع كتابو في محفوظ وقاؿ الشيخ على
 فمن االربعة الخلفاء زماف وال قط محراب زمانو في يكن فلم المحاريب اتخاذ

 وأنو اتخاذه عن بالنهي الحديث ورود مع االولى المائة آخر في حدثت وإنما بعدىم،
 بعض ذكر ثم الساعة، أشراط من المساجد في اتخاذه وأف الكنائس، شأف من

 ا.ىػ ذكرناىا أف سبق التي واآلثار االحاديث
 استحساف وأما(: ٜٗٗوقاؿ العبلمة األلباني فقاؿ في الضعيفة تحت الحديث )

 القبلة، على الداللة وىي محققة، مصلحة فيها أف بحجة المحاريب، وغيره الكوثرى
 :وجوه من واىية حجة فهي
 حاجة فبل قطعا، المصلحو بهذه تقـو فهي المنابر، فيها المساجد أكثر أف: أوال

 لو المسألة ىذه في المختلفين بين متفقا ذلك يكوف أف وينبغي للمحاريب، حينئذ
 .لهم وإرضاء الجماىير عليو لما إبقاء األعذار ابتكار يحاولوا ولم أنصفوا،

                                                           

 .(ٓٛٙ رقم،  ٗٙٔ/ٕ) صحيحو في البخاري أخرجو ٔ
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 وال ، المصلحة تقتضيو عندما يوقف أف ينبغي ، والمصلحة للحاجة شرع ما أف:  ثانيا
 القبلة على الداللة ىو ، المسجد في المحراب من الغرض كاف فإذا ، ذلك على يزاد

 المساجد أكثر في المحاريب نرى بينما ، فيو يحفر صغير بمحراب يحصل فذلك ،
 والنقوش للزينة موضعا صارت أنها ذلك على زد ، فيها اإلماـ يغرؽ واسعة ضخمة

 وذلك ، فيها الفكر وجمع الصبلة في الخشوع عن وتصرفهم المصلين تلهى التي
 . قطعا عنو منهي
 حينئذ فينبغي ، كنائسهم في النصارى عادة من المحاريب أف ثبت إذا أنو:  ثالثا

 وضع مثل ، عليو يتفق آخر بشيء واستبدالو ، بالكلية المحراب عن النظر صرؼ
 الكبير في الطبراني أخرج فقد ، السنة في أصبل لو فإف ، اإلماـ موقف عند عمود

 التيمي موسى بن اهلل عبد عن طريقين من( ٜٕٜٙ/ٕٗٛ/ٕ) واألوسط( ٕ/ٜٛ/ٔ)
 الجهني أسامة بن جابر عن ، خبيب بن اهلل عبد بن معاذ عن ، زيد بن أسامة عن ،

 أصحاب فسألت ، السوؽ في أصحابو في وسلم عليو اهلل صلى النبي لقيت"  :قاؿ
:  فقلت ، قياـ قـو فإذا فرجعت ، مسجدا لقومك يخط:  قالوا ؟ يريد أين اهلل رسوؿ

 القبلة في وغرز ، مسجدا وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ لنا خط:  قالوا ؟ لكم ما
 . فيها أقامها خشبة
"  رجاؿ من معروفوف ثقات كلهم رجالو الحسن من قريب أو حسن إسناد وىذا: قلت

 في فقاؿ الهيثمي على أحدىم اسم تحرؼ وقد فيو مختلف التيمي لكن ،"  التهذيب
 بن اهلل عبد بن معاوية وفيو والكبير، األوسط في الطبراني رواه(: ٘ٔ/ٕ) المجمع" 

 .ترجمو من أجد ولم حبيب،
 وعلى المهملة، بفتح حبيب ال المعجمة، بضم خبيب وابن معاوية ال معاذ: ىو وإنما

 وابن تاريخو،  في البخاري رواية من( ٕٕٓ/ٔ) اإلصابة في الحافظ أورده الصواب
 السيوطي، رسالة على المعلق على الحقيقة ىذه خفيت وقد والطبراني، عاصم، أبي
 عبد بن بمعاوية الحديث إعبلؿ في الهيثمي كبلـ فنقل الغماري، اهلل عبد الشيخ وىو
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 من لجعلو مبرر وال ، بدعة المسجد في المحراب أف: القوؿ وجملة وأقره، اهلل
 يقـو وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ شرعو مما غيره أف داـ ما المرسلة، المصالح

 ا.ىػ الزخرفة عن والبعد ، الكلفة وقلة البساطة، مع مقامو
 ىو المحراب(: ٘ٔ-ٗٔ) ص اإلسبلـ في المسجد كتابو في وانلي الدين خيروقاؿ 

 كراىية في ذكرىا تقدـ التي اآلثار بعض ذكر ثم النصارى، عن المسلموف أخذه ما
 يكلف معلـو ىو كما فإنو المنشأ، نصراني كونو عدا المحراب ىذا: وقاؿ المحراب

 المصلين فتنة إلى باالضافة ىذا الخارج، من المسجد منظر ويشوه كبيرة، نفقات
 وإياؾ المطر، من الناس أكن: وقاؿ المسجد ببناء عمر أمر كيف رأينا وقد بزخارفو،

 وألهاىم المصلين، بنقوشو المحراب ىذا شغل وكم الناس، فتفتن تصفر أو تحمر أف
 لعائشة قراـ كاف أنو: صحيحو في البخاري روى وقد آياتو، وتدبر اهلل، ذكر عن

 عنا أميطي: )وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى النبي لها فقاؿ بيتها، جانب بو سترت
 صلى- اهلل رسوؿ رد وقد ،(صبلتي في لي تعرض تصاويره يزاؿ ال فإنو ىذا، قرامك

: وقاؿ فيها، التي االعبلـ أجل من جهم أبي إلى الخميصة -وسلم آلو وعلى عليو اهلل
 (.صبلتي عن آنفا ألهتني فإنها)

 تكاليف ثلث يعادؿ ما أحيانا تكلف المحاريب ىذه إف(: ٕٖٚ-ٕٖٙ) ص وقاؿ
 عن ناىيك والفضة، بالذىب أحيانا يموه وقد صغيرا، المسجد كاف إذا كلو البناء

 دخل كلما: }وآية المحراب قوس تحمل التي المرمرية الصغيرة واالعمدة النقوش
 بعض ويظن القوس أعلى في تحفر التي ،{رزقا عندىا وجد المحراب زكريا عليها

 فيو يصور المساجد بعض أف حتى المحاريب باتخاذ أمر االية ىذه أف الجاىلين
 إال االماـ يقف وال الصورة فوؽ اآلية ىذه وتنقش القبلة، جدار على تصويرا المحراب

 اىػ.الوىمي المحراب ىذا تجاه
 يحيىللشيخ  المحراب اتخاذ حكم في الوىاب فتحكما في رسالة  الوادعي العبلمةو 

 .الحجوري علي بن
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 :أحدثها؟ من أوؿ ومن المحاريب؟ حدثت متى: مسألة
 ذكر: المحراب اتخاذ حكم في الوىاب فتحفي  الحجوري علي بن يحيىقاؿ الشيخ 

 المائة أوؿ في حدثت أنها( ٗٔ) ص المحاريب بدعة رسالتو في اهلل رحمو السيوطي
 آلو وعلى عليو اهلل صلى- اهلل رسوؿ زمن في تكن لم وأنها الهجرة، من الثانية
 اىػ. بعدىم فمن االربعة الخلفاء زمن في وال ،-وسلم
 أراد وإف وجيو، قوؿ فهو بعده فمن الزمن ىذا في البدعة ىذه انتشار أراد إف: وأقوؿ

 قلنا بصحيح، فليس مرة، الوؿ الثانية المائة وأوؿ االولى المائة آخر في حدثت أنها
 أنكروا وتابعيهم التابعين من وجمع تبلميذه وبعض عنو اهلل رضي مسعود ابن الف ذلك

 ثبلث: وقيل الهجرة، من وثبلثين اثنتين سنة مات عنو اهلل رضي مسعود وابن ذلك،
 الظالم يوسف ابن الحجاج بعد مات وىو أنكرىا ممن النخعي وإبراىيم وثبلثين،

 .ىػٜ٘ سنة مات والحجاج أشهر، بأربعة
 ىذه أف فالظاىر الصحابة، من جمعا أدرؾ كبير، تابعي وىو أنكرىا البصري والحسن

 -وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى- اهلل رسوؿ أصحاب بعض عصر في حدثت البدعة
 اتخاذ وكثر الناس بين انتشرت االولى المائة نهاية وفي االنتشار، ظاىرة غير وكانت

 .أعلم واهلل ذلك، اهلل رحمهم العلماء فأنكر المحاريب
 البدعة، ىذه تاريخ ذكر من كل أطبق فقد النبوي، المسجد في أحدثها من أوؿ أما
 ىو -وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى- اهلل رسوؿ مسجد في أحدثها من أوؿ أف

 وزاد وأسسو النبوي المسجد ىدـ حين الثانية المائة أوائل في عبدالملك بن الوليد
 السمهودي أحمد بن علي وذكر وغيره، السيوطي ونقلو القضاعي، ىذا ذكر فيو،

 ،(ٖٓٚص ٔج) المصطفى دار بأخبار الوفاء وفاء كتاب في ىػٜٔٔ سنة المتوفي
 بن الوليد بأمر ذلك فعل ىو عبدالعزيز بن عمر أف المفاتيح مرقاة في القارئ وعلي

 اهلل رحمو الذىبي االماـ وقاؿ المدينة، على لو عامبل كاف ألنو مرواف ابن عبدالملك
 بن الوليد أبوالعباس الخليفة الوليد ترجمو في( ٖٚٗص ٗج) النببلء أعبلـ سير في
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 أبيو، من بعهد بويع أمية بني جامع أنشأ الذي االموي الحكم بن مرواف بن عبدالملك
 شيب، عنفقتو في جدري، أثر بوجهو أسمر، طويبل االنف، سائل ذميما، مترفا وكاف

 صلى- اهلل رسوؿ مسجد أيضا أنشأ البناء، نهمتو العلم قليل وكاف مشيتو، في يتبختر
 .المراد اىػ. وزخرفو -وسلم آلو وعلى عليو اهلل

 ٚج) االمين البلد تاريخ في الثمين العقد في الفاسي الحسني أحمد بن محمد وقاؿ
 اهلل صلى- النبي مسجد وسع أنو مكة بغير -الوليد يعني- مآثره ومن: قاؿ( ٜٖٓص

 عمو ابن المدينة على عاملو لو ذلك عمل وزخرفو، بالمدينة -وسلم آلو وعلى عليو
-ٜٓٗ) ص الحراـ البلد بأخبار الغراـ شفاء في وقاؿ مرواف بن عبدالعزيز بن عمر

 النبوي المسجد رسمة ووضع عبدالملك بن الوليد وسعو ىػٛٛ عاـ في: قاؿ( ٓٔٗ
 صورة ومنها الوليد بأمر زادىا التي اهلل رحمو عبدالعزيز بن عمر زيادة وذكر ىناؾ،

 والنهاية البداية ذلك في المؤرخين أقواؿ من المزيد وانظر .المستعاف فاهلل المحراب
 ابن اإلسبلـ لشيخ الباىر والجواب وثمانين، ثماف سنة حوادث في( ٗٚص ٜج)

 (.ٛٔٔ) ص لو المستقيم الصراط واقتضاء( ٔٚ) ص تيمية
 

 (المسجد رحبة)باب حكم 
 لساف ، كما فيلسعتها رحبة وسميت ومتسعو، ساحتو ىي: اللغة في المسجد رحبة

 (.ٙٓٙٔ/ٖ) العرب
 : يلي بما عرفت فقد:  الفقهاء مصطلح في الرحبة وأما
 غير المسجد باب أماـ يكوف بناء: " بأنها( ٘٘ٔ/ٖٔ)الحافظ في  عرفها -ٔ

 ". عنو منفصل
 " . الجامع المسجد صحن الرحبة: "  وقيل - ٕ
 (. ٖٙٗص)  للزركشي الساجد إعبلـ، كما في المسجد بجوار بني ما:  وقيل - ٖ
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 إلى أضيف ما ىي الرحبة أف: يعلى أبو والقاضي الحكم، عبد بن محمد وقاؿ - ٗ
 .ٔعليو محجرا المسجد

 تأخذ ىل حكمها، في اختلفوا التعريف ىذا ضوء وعلى الرحبة، بتعريف يتعلق ما ىذا
 : أقواؿ ثبلثة على ال؟ أـ المسجد حكم
 وتأخذ المسجد من فهي محوطة، بالمسجد متصلة كانت إف الرحبة أف: األوؿ القوؿ
 وبعض يعلى، أبو والقاضي حجر وابن الحكم عبد بن محمد قاؿ وبهذا ،حكمو

 .ٕالشافعية
 ىذاو  ،عنو منفصلة أو متصلة مطلقا المسجد من ليست الرحبة أف: الثاني القوؿ

 مذىب من والصحيح الشافعية، بعض قاؿ وبو مالك، عن ورواية األحناؼ، مذىب
 .ٖالحنابلة

 مذىب وىذا ،منفصلة أو كانت متصلة مطلقا، منو المسجد رحبة أف: الثالث القوؿ
 .ٗالحنابلة عند ورواية ،والشافعي ،مالك
 البناء وألف ،اآلخرين القولين بين يجمعوا أف األوؿ القوؿ أصحاب أراد  األدلة

 . حجتهم فهذه. ٘المسجد بإماـ بو من اقتداء ويجوز منو، يعتبر بالمسجد المتصل
 : الثاني القوؿ أدلة

 في رحبة بنى عنو اهلل رضي الخطاب بن عمر أف عمر بن اهلل عبد بن سالم عن - أ
 أو شعًرا، ينشد أو يلغط أف يريد كاف من)  فقاؿ البطيحاء، تسمى المسجد ناحية

                                                           

 (.ٖ٘ٔ/ٖ) مفلح البن الفروع ٔ

)  المحتاج ومغني ،(  ٙٚ/  ٕ/  ٔ)  وعميرة قليوبي وحاشية ،(  ٖٚٗ/  ٙ)  ،(  ٘٘ٔ/  ٖٔ)  الباري فتح ٕ
ٔ  /ٜٗ٘ . ) 

 ،( ٛٗ٘/  ٔ)  الدسوقي حاشيةو  ،( ٖٛٓ/  ٕ)  القدير فتح وشرح ،( ٚ٘ٙ/  ٔ)  عابدين ابن حاشية ٖ
 ( . ٖ٘ٙ/  ٖ)  للمرداوي اإلنصاؼ، و ( ٖٛ/  ٕ/  ٔ)  وعميرة قليوبي حاشيةو  ،( ٛ٘ٔ/  ٔ)  اإلكليل وجواىر

/  ٖ)  مفلح البن الفروع، و ( ٖٚٗ/  ٙ)  المهذب شرح المجموعو  ،( ٕٖٓ/  ٔ)  لمالك الكبرى المدونة ٗ
ٖٔ٘ . ) 

 ( . ٖٕٗ/  ٖ)  مسلم على النووي وشرح ،(  ٜٔٗ/  ٔ)  القناع كشاؼ ٘
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.  يلغط أف يريد كاف من: "  منو الشاىد، و ٔ( الرحبة ىذه إلى فليخرج ، صوتو يرفع
 بمجمعبين  عنو اهلل رضي عمر أف : الداللة وجوو . . . "  الرحبة ىذه إلى فليخرج. . 
 ذلك وكاف ببناء، بو متصلة وىي المسجد، حكم تأخذ ال الرحبة أف الصحابة من

 في ىذا كاف وإذا ،كاإلجماع فصار أحد، عليو ينكر فلم الصحابة، من بمحضر
 .أولى باب من فالمنفصلة بالمسجد، المتصلة الرحبة

 والعن قضى) من ٛٔب األحكاـفي صحيحو في  تعالى اهلل رحمو البخاري قاؿ - ٕ
 من خارجا الرحبة في يقضياف أوفى أبي بن وزرارة الحسن وكاف: " (المسجد في

 يكره فبل المسجد، حكم تأخذ ال الرحبة أف على يدؿ األثر فهذا.  ٕ" المسجد
 . فيها الناس بين القضاء

 : الثالث الفريق أدلة
 .كالمسجد فهي األصل، حكم تأخذ والزيادة المسجد، في زيادة الرحبة أف - ا

 كاف إذا المسجد، بإماـ بها كاف من اقتداء يصح منفصلة باعتبارىا الرحبة أف - ٕ
 .ٖالصوت يسمع أو المأمومين أف اإلماـ يرى المقتدي

 لبلعتكاؼ مفسدا عذر ببل إليها الخروج يعتبر وال الرحبة، في االعتكاؼ يصح - ٖ
 .ٔالمسجد من أنها على يدؿ وىذا

                                                           

 تعليقو في \ األلباني( وىو منقطع كما ىو بين، لذا قاؿ العبلمة ٕٕٗ، رقم  ٘ٚٔ/ٔ) الموطأ في مالكأخرجو  ٔ
 .عمر وجده سالم، بين منقطع ولكنو ثقات، رجالو(: ٕٔٔ) المساجد إصبلح على

 أوفى بن وزرارة الحسن وكاف: "قولو(: ٘٘ٔ/ٖٔاإلستدالؿ بهذا األثر فيو نظر، قاؿ الحافظ في الفتح ) ٕ
 باب أماـ يكوف بناء ىي موحدة بعدىا المهملة والحاء الراء بفتح الرحبة" المسجد من خارجا الرحبة في يقضياف

 فيها فيصح المسجد حكم لها أف والراجح االختبلؼ، فيها ووقع المسجد، رحبة ىذه عنو، منفصل غير المسجد
 بسكوف الرحبة وأما. المسجد حكم لها فليس منفصلة الرحبة كانت فإف المسجد، لو يشترط ما وكل االعتكاؼ

 للمسجد، المنسوبة الرحبة ىنا بالرحبة المراد أف اآلثار ىذه مجموع من يظهر والذي. مشهورة مدينة فهي الحاء
"  المسجد في يقضياف أوفى بن وزرارة الحسن رأيت: "قاؿ سعيد ابن المثنى طريق من شيبة أبي ابن أخرج فقد

 المسجد دخلوا إذا كانوا معاوية بن وإياس وزرارة الحسن أف آخر وجو من القضاء أدب في الكرابيسي وأخرج
 .يجلسوا أف قبل ركعتين صلوا للقضاء

 ( . ٜٔٗ/  ٔ)  للبهتوني القناع كشاؼ  ٖ
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 : المناقشة
 وإال ، المسجد عن منفصلة عمر بناىا التي الرحبة أف تجد ، الثاني الفريق أدلة بتأمل

 في ومن ، ذلك يفعل أف صوتو يرفع أو يلغط أف أراد لمن عمر يسمح فكيف
 وزرارة الحسن وأما( . ٖ) ثقة لكنو ، تابعي مرسل عمر أثر إف ثم ، بو يتأذى المسجد

 أنهما على يدؿ وىذا ، المسجد رحبة دخبل إذا يصلياف أنهما - أيضا - ورد فقد
 ( .ٗ) بالمسجد القضاء جواز يرياف كانا

 : يلي ما إلى تنقسم الرحبة جهة من يجدىا اليـو المسلمين مساجد يتأمل والذي
 جدار المسجد وبين بينها ليس ، المسجد مصابيح خلف الرحبة تكوف أف - ٔ

 . المسجد من فهذه ، فاصل
 وال ، مصابيح وأمامها ، مصابيح وخلفها ، المسجد وسط في الرحبة تكوف أف - ٕ

 المصابيح وبين بينها فصل وسواء ؛ المسجد من فهذه.  منها إال المسجد يدخل
 . يفصل لم أو بجدر

 ، الخلفي الجدار المسجد عن يفصلها وال ، بالمسجد محيطة الرحبة تكوف أف - ٖ
 أماـ فيها الصبلة تصح ال لكن ، المسجد من فهذه ، منها إال المسجد يدخل وال

 .ٕاإلماـ
 وبين بينها ومفصوؿ بناء، وعليها جوانبو، جميع من بالمسجد محيطة تكوف أف - ٗ

 . المسجد من أنها لي ويظهر. الخبلؼ محل فهذه بأبواب، المسجد
 المسجد، حريم من فهي فيها، بناء وال للمسجد مبلصقة أرض قطعة تكوف أف - ٘
 خلف بها من اقتداء فيصح الجوانب، جميع من بو محيطة تك وإف حكمو، تأخذ وال

 . المأمومين بعض رؤية أو المتابعة، أمكنتو إذا باإلماـ المسجد إماـ

                                                                                                                                                  

 ( . ٖٚٗ/  ٙ)  المهذب شرح والمجموع ،(  ٖٕٓ/  ٔ)  لمالك المدونة ٔ

 ( . ٙ٘ٔ/  ٖٔ)  الباري وفتح ،(  ٖ٘ٔ/  ٔ)  ىبيرة البن اإلفصاح  ٕ
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 من فليست طريق، المسجد وبين بينها بسور مبنية أرض قطعة تكوف أف - ٙ
 المساجد أحكاـ . األوؿ القوؿ ىو الراجح أف يعلم تقدـ وبما، الراجح على المسجد

 (.ٖ٘ٗ/ٔ) اإلسبلمية الشريعة في
 حكم لو المسجد وفناء :(ٕٙٛ/ ٕ) المراقي على الطحاوي حاشيةوجاء في 
 ا.ىػ متصلة الصفوؼ تكن لم إف فيو إلقتداء يجوز المسجد

 لم وإف االقتداء فيصح كالمسجد المسجد فناء :(ٜٔٔ ص) والنظائر األشباهوفي 
 ا.ىػ الصفوؼ تتصل
  ا.ىػ الدار كفناء المسجد فناء وحكم: (ٜٖٙ/ ٕ) المحتاج مغنيوفي 
  ا.ىػ األكثرين عند منو المسجد ورحبة( ٕٜٔ/ ٔ) األخيار كفايةوفي  
 شرح في فقاؿ المسجد رحبة وأما: (ٕٓٗ ص) للسيوطي والنظائر األشباهوفي 

 عبارة و المسجد إلى مضافا كاف ما ىي: البياف و الشامل صاحب قاؿ المهذب
 ابن لقوؿ خبلفا الصحيح ىو و: النووي قاؿ خارجة، بو المتصلة ىي: المحاملي
 قاؿ و بو متصبل بجواره المبني البناء ىي: البندنيجي قاؿ و صحنو إنها الصبلح
 لم و منو الرحبة عد على األكثروف الرافعي قاؿ و حواليو ما ىو: الطيب أبو القاضي
: كج ابن قاؿ و المذىب ىو و ال أـ طريق المسجد بين و بينها يكوف أف بين يفرقوا

 ا.ىػ فبل عنو انفصلت إف
 وليس منو ليست المسجد رحبة أف الخرقي كبلـ وظاىر: (ٖٔٔ/ ٖ) المغنيوفي 

 والحائض الرحبة في خباء لها يضرب: الحائض في لقولو إليها الخروج للمعتكف
 أف المروذي عنو وروى ىذا على يدؿ ما أحمد عن روي وقد المسجد من ممنوعة

 عليها كاف إف: القاضي قاؿ المسجد من ىي المسجد رحبة إلى يخرج المعتكف
 لها يثبت لم محوطة تكن لم وإف لو وتابعة معو ألنها كالمسجد فهي وباب حائط
 ا.ىػ الحالين اختبلؼ على وحملهما الروايتين بين جميع فكأنو المسجد حكم
 .المسجد رحبة في البناء حكم: مسألة
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 سرحة في البناء حكم ىو ما (:ٖٛ/ٖٓسئل العبلمة ابن باز كما في مجموع فتاواه )
 فيها وتؤدى المسجد قاعة من قطعة السرحة ىذه بأف علما فيها للسكن المسجد

 فعلو؟ المسجد مسئولي على الواجب فما البناء ىذا تم وإذا الجماعة، صبلة
 يبنى فبل للمسجد، تابعة األرض كانت إذا شيء المسجد أرض في يبنى ال فأجاب:

 بل شيء، منها يؤخذ وال الناس كثرة عند فيها يصلى للمسجد توسعة تبقى بل فيها،
 حاجات إنشاء أو المكتبة أو المؤذف أو لئلماـ شيء أريد وإذا للمسجد، سعة تبقى

 أرض يشترى أو شيء وجد إذا المسجد خارج تبنى ، المسجد خارج فتكوف للمسجد
 سعة تبقى ورحبتو المسجد سرحة أف المقصود الخير، أىل بواسطة ذلك فيها يجعل

 .لو
 د.المسج بناء من المسجد سورىل بناء  :مسألة

 المحسن يناؿ وبالتالي المسجد، من المسجد سور يعد ىل سئل العبلمة ابن جبرين:
 المسجد؟ بناء أجر نفس

 الجوانب، كل من بها تحيط وجدراف أسوار إلى تحتاج المساجد أف شك ال فأجاب:
 والمفسدين، والبهائم للسباع ومفتوحة مكشوفة المساجد تبقى األسوار تلك فبدوف

 فلو األسوار ببناء تبرع فمن المسجد، بناء تماـ من السور إقامة فإف كذلك كاف فإذا
 أف على العلماء نص وقد ورحبتو، المسجد ملحقات يحدد ألنو بناه؛ ما بحسب أجره
 االعتكاؼ، فيها يصح بحيث المسجد حكم فلها محوطة كانت إذا المسجد رحبة
 كاف وقد وتطهيرىا، تنظيفها ويلـز الحائض، وال وضوء، بغير الجنب يدخلها وال

 طائفة في األعرابي بوؿ قصة ذلك على دؿ كما محوطة رحبة لو النبوي المسجد
 ما يدرى وال الرحبة، تتحدد لم سور لو يكن لم فإذا منو، ناحية في أي المسجد
 وىكذا أربعة، أو أذرع ثبلثة نحو يرتفع عادة يكوف الذي السور ىذا بإقامة إال مقدارىا
 .ذلك أشبو ما أو الصبلة وقت وتفتح الحاجة عند تغلق منيعة أبواب عليو ينصب
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 (وخلوتو المسجد سطح)باب حكم 
 يختصاف وخلوة سطح لو أو مستقبل، المسجد كاف إذا المسألة ىذه في الكبلـ محل

 . ويتبعانو بو
 يجوز المسجد، من المسجد سطح أف على- تعالى اهلل رحمهم العلماء اتفق

 . ٔفيو االعتكاؼ
 للمؤذف أكره(: " ٖٕٓ/ٔ) الكبرى المدونةكما في   قاؿ اهلل رحمو مالكا أف إال

 في والمأمـو إلمامو، المأمـو متابعة في وقاؿ ." المسجد ظهر إلى يرقى أف المعتكف
 وال أربعا، الوقت خرج وإف يعيد، فعل فإف ذلك، ينبغي ال الجمعة يـو المسجد ظهر
 في وقاؿ. المسجد ظهر في اإلماـ بصبلة يصلي أف الجمعة غير في بذلك بأس

 اإلماـ خلف الرجل يصلي أف كره مالكا عليو فارقنا ما آخر وكاف(: " ٕٛ/ٔ) المدونة
 بو األولى وقولو ، قولو من ىذا يعجبنا ولم:  قاؿ.  المسجد ظهر على اإلماـ بصبلة
 .وتصرؼ باختصار ىػ.ا"  نأخذ
 والمأمـو بإمامو مقتديا المأمـو صبلة أف إلى فذىبوا: الثبلثة المذاىب علماء بقية وأما
  .ٕصحيحة المسجد ظهر على

 على صلى عنو اهلل رضي ىريرة أبا أف)  مجزوما بو البخاري علقو ما ىذا على والدليل
   .ٖ(اإلماـ بصبلة المسجد سقف
 فوؽ المؤذنين صبلة بصحة قاؿ أنو ) النخعي إبراىيم عن شيبة أبي ابن وروى

  ٗ( اإلماـ بصبلة الجمعة يـو المسجد
                                                           

 ،(  ٕٙٓ/  ٕ)  قدامة البن والمغني ،(  ٕٚٔ/  ٔ)  للشافعي واألـ ،(  ٕٓٔ/  ٔ/  ٔ)  المبسوط ٔ
 ( . ٖ٘ٙ/  ٖ)  للمرداوي واإلنصاؼ

 ،(  ٖٚٗ/  ٙ)  والمجموع ،(  ٖٛ/  ٕ/  ٔ)  وعميرة قليوبي وحاشية ،(  ٕٓٔ/  ٔ/  ٔ)  المبسوط ٕ
 ( . ٖٓ٘ - ٖٚٗ/  ٕ)  المربع الروض وحاشية

 من شيبة أبي ابن وصلو األثر ىذا(: ٙٛٗ/ ٔ)في الفتح  الحافظ قاؿ( ٖٚٚ) رقم الحديث قبلعلقو البخاري  ٖ
 .فاعتضد آخر وجو من منصور بن سعيد رواه لكن ضعف، وفيو ،التوأمة مولى صالح طريق

 وفي إسناده أبي حنيفة، وىو ضعيف من جهة حفظو. (ٕٕٗ/ٕ) شيبة أبي البن المصنف ٗ
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 . دليبل لو أعلم فبل للجمعة وتخصيصو مالك قوؿ وأما
 لو(: " ٔٛ/ٔ) لمالك الكبرى المدونةكما في   مالك قاؿ فقد المسجد ٔخلوة أما
 في قاؿ. يعجبني ال ذلك من أسفل خلفو والناس المسجد ظهر على يقـو إماما أف

. خلفو من عليو يصلي مما أرفع ىو شيء على اإلماـ يصلي أف مالك وكره:  المدونة
 أف إال يعبثوف ىؤالء ألف الوقت؛ خرج وإف اإلعادة، عليهم: قاؿ فعل؟ فإف:  قلت
 . ا.ىػ"  االرتفاع يسير ٕدكاف على يكوف
 مكروىة؛ فهي منو أسفل خلفو يصلوف والناس المسجد، بظهر وحده اإلماـ صبلة وأما

 جماعة ووراءه جماعة اإلماـ مع كاف إف ولكن للسنة، صريحة ومخالفة بدعة، لكونها
 إف الحق وىذا ، صحيحة صبلتهم أف - اهلل رحمو - مالك كبلـ فمفهـو منو، أسفل
 .اهلل شاء

 لم أخفض أو منهم أرفع - اإلماـ أي - كاف ولو: " فقاؿ ىذا، على الشافعي ونص
 .  ٖأحمد اإلماـ عليو ونص ،صبلتهم وال صبلتو، تفسد
 .ٗالبصري والحسن العزيز عبد بن عمر عن شيبة أبي ابن ورواه

 شيء أي من سعد بن سهل سألوا: قاؿ حاـز أبي عن: التالي الحديث وحجتهم
 فبلنة مولى فبلف عملو الغابة أثل من ىو مني أعلم الناس في بقي ما: " فقاؿ ؟ المنبر
 فاستقبل ووضع، عمل حين اهلل رسوؿ عليو وقاـ وسلم عليو اهلل صلى اهلل لرسوؿ
 رجع ثم رأسو، رفع ثم خلفو، الناس وركع وركع، فقرأ خلفو، الناس وقاـ كبر ، القبلة

 رجع ثم رأسو، رفع ثم ركع، ثم المنبر، إلى عاد ثم األرض، على فسجد القهقرى،

                                                           

 تكوف وأبوابو ، غالًبا المسجد أرضية يوازي سقفو مسقوؼ بناء وىو المسجد لقبو اسم ىي ػ نجد في ػ الخلوة ٔ
 .خارجو أو المسجد إلى
 الموضع ىو:  كاف والد.  عربي وىو ، الدكاف اشتقاؽ ومنو ، بعض فوؽ بعضو وضع إذا المتاع دكن من:  دكاف ٕ

 ( . ٜٕٔ/  ٕ)  اللغة مقاييس معجم:  انظر.  متاع بو يكوف الذي قليبلً  المرتفع

 ( . ٖٚ/  ٕ)  مفلح البن الفروعو  ،( ٕٚٔ/  ٔ)  للشافعي ألـا ٖ
 ( . ٖٕٙ/  ٕ)  شيبة أبي البن المصنف ٗ
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:  اهلل عبد بن علي قاؿ:  اهلل عبد أبو قاؿ (شأنو فهذا باألرض، سجد حتى القهقرى
 صلى  النبي أف أردت فإنما:  قاؿ الحديث، ىذا عن اهلل رحمو حنبل بن أحمد سألني

 بهذا الناس من أعلى اإلماـ يكوف أف بأس فبل الناس، من أعلى كاف وسلم عليو اهلل
 .ٔ( الحديث

 حاؿ اإلماـ مع الخلوة في الصبلة أف على داللتو أحمد اإلماـ أوضح الحديث فهذا
  .ٕتعالى اهلل بحمد صحيحة فإنها اإلماـ مع صفوؼ وجود أو الصفوؼ اتصاؿ

 مياه من إليها يتسرب قد بما المسجد تضر كانت فإف المسجد، في الخلوة بناء وأما
 أما ،المسجد لخراب تؤدي ربما وألنها منها؛ الحاصل للضرر بناؤىا يجوز فبل نجسة،

 ومثلها للمسجد، مفيد فبناؤىا:  مثبل الحراـ المسجد كخلوة وقوية محصنة كانت إف
 .ٖبو بأس فبل مفيدا كاف فإف المسجد، أرض تحت يحفر الذي السرداب

 .المسجد صحن في فراغ وجود مع المسجد سطح على الصبلة حكم :مسألة
 يسمع أو، وراءه من أو إمامو يرى المسجد، داخل المأمـو داـ ما صحيحة، الصبلة

 . بو االقتداء ويمكن تكبيراتو،
 ثبلثة المكاف في والمأمـو لئلماـ(: "ٜ٘ٔ/ٗ) المجموعفي  اهلل رحمو النووي قاؿ

 :أحواؿ
 بعدت أـ بينهما المسافة قربت سواء، االقتداء فيصح مسجد في يكونا أف: أحدىا
، فيو وسرداب وصفتو المسجد كصحن اختلف أـ البناء اتحد وسواء، المسجد لكبر

 الصور ىذه كل في الصبلة تصح المسجد من ىي التي والمنارة وساحتو سطحو مع
 وال أسفل، أو منو أعلى كاف سواء، عليو يتقدـ ولم اإلماـ، صبلة علم إذا أشبهها وما

 .انتهى" إلخ ... المسلمين إجماع فيو أصحابنا ونقل ىذا في خبلؼ

                                                           

 (.ٗٗ٘(، ومسلم )ٖٚٚأخرجو البخاري ) ٔ
 ( . ٖٚ/  ٕ)  مفلح البن الفروع ٕ
 ( . ٙٚ/  ٕ/  ٔ)  وعميرة قليوبي وحاشية ، ٖٚ٘/  ٗ)  عابدين ابن حاشية ٖ
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 يشترط فبل ،المسجد في المأمـو كاف فإف(: "...ٖٜٕ/ٕ" )اإلنصاؼ في وقاؿ
 . انتهى" إجماعا المجد وحكاه،  اآلمدي قالو، خبلؼ ببل الصفوؼ اتصاؿ
 ىذا في الواردة لؤلحاديث إمامو من المأمـو يقرب أف الحاؿ ىذه في األفضلولكن 
 عليو اهلل صلى الرسوؿ أف عنو اهلل رضي الخدري سعيد أبي حديث:  منها الباب
 من بكم وليأتم بي، فأتموا تقدموا:  لهم فقاؿ تأخرا، أصحابو في رأى : ) وسلم
  .ٔ(اهلل يؤخرىم حتى يتأخروف قـو يزاؿ ال ، بعدكم
  قاؿ وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ أف عنو اهلل رضي سمرة بن جابر حديث ومنها

 تصف وكيف اهلل، رسوؿ يا فقلنا ربها؟ عند المبلئكة تصف كما تصفوف أال)..
  .ٕ(الصف في ويتراصوف ، األوؿ الصفوؼ يتموف:  قاؿ ربها؟ عند المبلئكة

 أتموا قاؿ ) قاؿ وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ أف عنو اهلل رضي أنس حديث ومنها
 .ٖ(المؤخر الصف في فليكن نقص من كاف فما ،  يليو الذي ثم المقدـ الصف

 صحن في صلى إذا ، صبلتو في خشوع لو يحصل ال أو يتضرر المأمـو أف لو لكن
 يستره مكاف في يصلي أف عليو حرج فبل …المطر نزوؿ أو الشمس لحر ؛ المسجد

 لعدـ ذلك أدى ولو ، الثاني الدور في أو المسجد قبو في كاف سواء ، بو يتأذى مما
 . الصفوؼ اتصاؿ

                                                           

 ( .ٖٛٗ) مسلمأخرجو  ٔ
 ( .ٖٓٗ) مسلمأخرجو  ٕ
 وابن ،(ٖٖٙٔ) يعلى وأبو ،(ٖٜ/ ٕ) والنسائي ،(ٔٚٙ) داود وأبو ،(الرسالة - ٖ٘٘/ ٜٔ) أحمد أخرجو ٖ

 ،ٖٕٚٚ ،ٖٕٙٚ) والضياء ،(ٕٓٛ) والبغوي ،(ٕٓٔ/ ٖ) والبيهقي ،(ٙٗ٘ٔ) خزيمة وابن ،(ٕ٘٘ٔ) حباف
 ،(ٕٕٚ/ ٗ) المجموع في النووي وحسنو ،(ٙ٘/ ٗ) المحلى في حـز ابن بو احتج والحديث( ٖٕٓٛ ،ٖٕٛٚ
(: ٙ٘/ ٗ) المحلى على تعليقو في شاكر أحمد الشيخ وقاؿ ،(ٗٔٔ) اإلقتراح في العيد دقيق ابن وصححو

 المسند الصحيح في الوادعي العبلمة وصححو داود، أبي صحيح في األلباني العبلمة وصححو صحيح، إسناده
 على صحيح إسناده(: ٖ٘٘/ ٜٔ) المسند تحقيق في معو ومن األرنؤوط وقاؿ ،(٘٘) الصحيحين في ليس مما

  .الشيخين شرط
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 حكم ما (:ٕ٘/ٖٔ) اهفتاو  مجموع كما في  اهلل رحمو عثيمينال عبلمةال سئل وقد
 في سواء األوؿ الدور في سعة وجود مع المسجد سطح في الثاني الدور في الصبلة

 المساجد؟ من غيره في أو الحراـ المسجد
 مكانو في أحد معو كاف إذا جائزة المسجد من الثاني الدور في الصبلة" : فأجاب

 إذا ألنو مكانهم؛ في الناس مع يكوف أف األفضل لكن وحده، بالصف ينفرد لم يعني
" أفضل فهو اإلماـ إلى أقرب كاف وما لئلماـ، أقرب كاف مكانهم في الناس مع كاف

 " . انتهى
 ألف- اإلماـ فيها التي الطبقة في يصلي أف:  أفضل أيهما:  لي قل لكن: "أيضا وقاؿ
 ؟ السطح في يصلي أف أو -لئلماـ أقرب ذلك
 التشويش عن وأبعد لقلبو وأحضر لو أخشع السطح في صبلتو كاف إذا:  نقوؿ ىنا
 بمكاف المتعلق الفضل بمراعاة أولى العبادة بذات المتعلق الفضل ألف ؛ أفضل فهو

 " .المفتوح الباب" لقاء من انتهى" العبادة
 في الصبلة. اإلماـ على السطح في التي الصفوؼتقدـ  حكم :مسألة

 في الحكم ما (:ٔٔٗ/ٕٔسئل العبلمة ابن باز كما في فتاوى نور على الدرب )
 يقعوف الذين المأمومين عن ينفصل السطح أف علما المسجد، سطح فوؽ الصبلة
 اإلماـ؟ على السطح في التي الصفوؼ تقدمت وربما اإلماـ، خلف

 داموا ما الخلوة، سطح أو المسجد سطح صحيحة، السطوح في الصبلةفأجاب: 
 ألنهم صحيحة؛ صبلتهم صارت التكبير بسماع أو بالرؤية، اإلماـ متابعة يستطيعوف

 عن أو اإلماـ خلف يكونوف اإلماـ، على يتقدموا ال لكن اإلماـ، ومع المسجد في
 خلفو، يكونوا أف الواجب بل عليو، التقدـ يجوز ال عليو، يتقدموا وال وشمالو، يمينو
 وراءه التي الصفوؼ مثل خلفو، فليكونوا وإال وشمالو، يمينو عن الحاجة وعند

 وراءه، من رؤية أو اإلماـ برؤية المتابعة؛ من تمكنوا إذا صحيحة وصبلتهم باألسفل،
 .الصوت سماع أو
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 .المسجد فوؽ السكن في اإلماـ وراء  صبلةال حكم :مسألة
. ع. ف: السائلة (:ٜٓٗ/ٕٔنور على الدرب )سئل العبلمة ابن باز كما في فتاوى 

 من األعلى الطابق في زوجها مع تسكن امرأة: السائلة تقوؿ المنورة، المدينة من
 فهل المسجد، فوؽ غرفتها في وىي اإلماـ، وراء بالصبلة تقـو وىي المسجد،

 تقريبا، سنتين منذ الصبلة في اإلماـ بمتابعة تقـو أنها العلم مع ال؟ أـ جائزة، صبلتها
 ؟ بقضائها تقـو ىل جائزة غير كانت وإذا ال؟ أـ وصحيحة، جائزة الصبلة فهل

 بل باإلماـ، تقتدي أف لها ينبغي فبل المأمومين وال اإلماـ ترى ال كانت إذافأجاب: 
 العلم، أىل بين خبلؼ فيها المسألة ألف فيو؛ عليها إعادة ال مضى وما وحدىا، تصلي
 ننصحها المستقبل في ولكن إعادة، عليها يكوف أال فنرجو ذلك، جواز رأى من منهم

 وإال خلفو، من ترى أو اإلماـ، ترى كانت إذا إال اإلماـ تتابع ال وحدىا، تصلي أف
 وسطح مستقل، المسجد للمسجد، تابعا ليس محلها ألف وحدىا؛ تصلي فإنها

 الطابق أراد إنما المسجد بنى الذي ألف مستقل؛ السائلة ذكرتو ما على المسجد
 وأىلو، ىو سكنو ولهذا المسجد، من ليس مسكنا، فجعلو األعلى الطابق أما األسفل،

 ويجامع فيو، يناموف أىلو فإف للمسجد تابعا ليس المسجد سطح كاف إذا فالحاصل
 تحت الذي المسجد بني إنما للمسجد، تابعا ليس ألنو حاجتو؛ ويقضي زوجتو،
 ال فهذا للمسجد تبعا ناويو لو، تبع وسقفو للعبادة، بني المسجد كاف إذا أما. السقف
 من ألنو حاجتها؛ وتقضي فيو وتحيض فيو يجامعها وأىلها للمرأة فوؽ فيو يسكن

 المسجد كاف إذا أما. للمسجد تابع ألنو ويصاف؛ ويحفظ فيو يصلى بل المسجد،
 لو سكنا نواه بل للمسجد، تبعا السطح نوى ما المسجد بنى والذي األسفل، ىو إنما
 تبعا فيو يصلي ال فيو والساكن المسجد، حكم لو يكوف وال مستقل، فهذا للتأجير أو

 المأمومين، من بعضا أو خلفو، من يرى أو اإلماـ يرى كاف إذا إال المسجد، إلمامة
 مع يصلي ال وحده، يصلي فيو الذي المريض أو وحدىا، تصلي فيو المرأة فإف وإال

 تابعا السقف كاف إذا لكن خلفو، من بعض يرى وال اإلماـ يرى ال داـ ما الناس،
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 حاجتو يقضي وبحيث امرأتو، فيو الرجل يجامع بحيث سكنا؛ يتخذ ال فإنو للمسجد
 تابعا ليس كاف إذا أما المسجد، تابع ألنو الحائض؛ فيو تجلس أو غيره، أو بوؿ من

 ال دورين من يتكوف المسجد كاف إذا أما. ألىلو مملوؾ فهو تحتو فما للمسجد
 تابع ألنو خلفو؛ من بعض أو اإلماـ يروا أف العلوي الدور في الذين على يشترط

 .الصوت يسمعوا أف بشرط المسجد، في الخلوة مثل للمسجد،
 
 
 
 
 

 (المسجد منارة)باب حكم 
 المغازي في الناس بو يهتدي الذي العلم وىو المنار، من مأخوذة: اللغة في المنارة

 .ٔالرتفاعها االسم بهذا المنارة فسميت بعيد، من رؤيتو وإمكاف الرتفاعو ونحوىا،
 :ىي حاالت أربع لها بالمسجد موقعها حيث من والمنارة
 جزء ألنها المسجد، من فهذه المسجد، سطح في المنارة تكوف أف: األولى الحالة

 .منو المسجد سطح أف تقدـ وقد سطحو، من
 حكم وتأخذ منو، جزء فهي بو، المتصلة المسجد رحبة في تكوف أف: الثانية الحالة
 .العلماء عند الرحبة
 كالحالة فهذه رحبتو، في وبابها بو، ملتصقة المسجد خارج تكوف أف: الثالثة الحالة
 .الثانية
 بابها لكن بو ملتصقة أو بو، ملتصقة غير المسجد خارج تكوف أف: الرابعة الحالة
 .ٔالخارج من إال بو يتصل ال المسجد خارج

                                                           

 ( . ٜٜٗ)  للزمخشري الببلغة وأساس ،( ٗٛٙص)  الصحاح ومختار ،(  ٓ٘ٔ/  ٕ)  المحيط القاموس ٔ
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 :قولين على بالمسجد، المتصلة المنارة في واختلف
 .ٕالجمهور قوؿ وىذا ، المسجد حكم تأخذ أنها: األوؿ القوؿ
 .ٖمالك عن المشهور وىو المسجد حكم تأخذ ال أنها: الثاني القوؿ

 من يمنعاف والحائض الجنب وأف المسجد، ألجل بنيت بأنها الجمهور استدؿ
 ألنها المسجد زوايا من زاوية فأشبهت المسجد، دخوؿ من ممنوعاف ألنهما صعودىا؛

 .ٗتوابعو من
 المنارة بأف لو يستدؿ أف يمكن لكن ، دليبل - تعالى اهلل رحمو - لمالك أعرؼ وال

 حكم تأخذ فبل لؤلذاف، مخصصة ىي وإنما كالمسجد، للصبلة مكانا ليست
 . المسجد
 على المسجد، خارج بابها التي أو المسجد، عن المنفصلة المنارة في واختلف

 :قولين
 قوؿ وظاىر ،األحناؼ مذىب وىذا ،حكمو فتأخذ المسجد من أنها: األوؿ القوؿ

 كانت - سواء - المنارة ويصعد المؤذف يعتكف أف بأس وال: " قاؿ حيث الشافعي
  الخطاب وأبو يعلى أبو والقاضي البنا ابن واختاره ،" منو خارجو أو المسجد داخل

 .٘الحنابلة من
 مذىب وىو ،الشافعية بعض قاؿ وبو ،المسجد من ليست أنها: الثاني القوؿ

 .ٙالحنابلة
                                                                                                                                                  

 ( . ٖٛٗ ػ ٖ٘ٗ/  ٙ)  للنووي المهذب شرح المجموع ٔ

 ٖ٘ٔ/  ٖ)  مفلح البن والفروع ،( ٖٛ/  ٕ/  ٔ)  وعميرة قليوبي وحاشية ،( ٘ٗٗ/  ٕ)  عابدين ابن حاشية ٕ
).  

 ( . ٛٗ٘/  ٔ)  الكبير شرح على الدسوقي وحاشية ،( ٛ٘ٔ/  ٔ)  خليل مختصر شرح اإلكليل جواىر ٖ

 ( . ٖٛ/  ٕ/  ٔ)  وعميرة قليوبي وحاشية ،(  ٘ٗٗ/  ٕ)  عابدين ابن حاشية ٗ

 ٖ٘ٔ/  ٖ)  مفلح البن الفروعو  ،( ٘ٓٔ/  ٕ)  للشافعي األـ، و ( ٖٔٔ/  ٕ)  الهماـ البن القدير فتح شرح ٘
. ) 

 ( . ٖ٘ٙ/  ٖ)  اإلنصاؼو  ،( ٖٛٗ ػ ٖ٘ٗ/  ٙ)  المجموع ٙ
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 منو فكأنها األذاف، لمصلحة للمسجد بنيت المنارة بأف األوؿ القوؿ أصحاب استدؿ
  .ٔبو كالمتصلة وألنها ، لو بنيت فيما

 منو تعتبر ال المسجد عن المنفصلة المنارة بأف: الثاني القوؿ أصحاب واستدؿ
 للمؤذف عليو لؤلذاف الخروج يجوز وال اعتكاؼ، فيها يصح فبل عنو، النفصالها
 .ٕالعلماء بعض عند الراتب المؤذف ىو يكوف أف إال المعتكف،
 المنائر اتخاذ أف يجد الماضية األزمنة وفي اليـو الناس لحالة المتأمل :المناقشة

 الناس، عرؼ إلى يرجع بالمسجد، وتعددىا موقعها، وتحديد وتصميمها بالمساجد
 .لو بنيت منارة كونها عن يخرجها ال المسجد مبنى عن وفصلها

 على اتفقوا أنهم على يدؿ المسجد منارة في - تعالى اهلل رحمهم - العلماء وكبلـ
 :يلي ما وأدلتهم بالمساجد وبنائها المنائر اتخاذ جواز

 بيت أطوؿ من بيتي كاف ) قالت النجار بني من امرأة عن الزبير بن عروة عن - ٔ
 البيت على فيجلس بسحر فيأتي الفجر، عليو يؤذف ببلؿ فكاف المسجد، حوؿ كاف
 أف قريش على وأستعينك أحمدؾ إني اللهم قاؿ ثم تمطى رآه فإذا الفجر، إلى ينظر

 ىذه يعني - واحدة ليلة تركها علمتو ما واهلل  قالت يؤذف ثم قالت  دينك يقيموا
 إلى أذف ما أوؿ من فوقو يؤذف ببلؿ فكاف) :  وفيو نحوه سعد والبن، ٖ( الكلمات

                                                           

 ( . ٖ٘ٔ/  ٖ)  مفلح البن الفروع ٔ

 ( . ٜ٘ٗ/  ٔ)  للشربيني المحتاج مغني ٕ

ضعفو  والحديث( ٙٗٛٔ) الكبرى في والبيهقي ،(ٜٔ٘) داود وأبو ،(ٜٓ٘/ٔ)في السيرة  ىشاـ ابنأخرجو  ٖ
 حسنو(، و ٖٖٙ/٘فحسنو ابن القطاف في بياف الوىم واإليهاـ ) (، وخالفو غيره،ٜٕٛ/ٔالنووي في الخبلصة )

(: إسناده ٕٓٔ/ٔوقاؿ عنو الحافظ في الدراية ) ،(ٕٚٛ/ٔ) الراية نصب في كما اإلماـ في العيد دقيق ابن
، وقاؿ األرنؤوط ومن (ٜٕٕ، رقم  ٕٙٗ/ٔ) اإلرواء وفي داود أبي صحيح في األلباني العبلمة حسنوحسن، و 

 صرح وقد الحديث، حسن صدوؽ إسحاؽ بن محمد حسن، حديث (:ٜٖٔ/ٔمعو في تحقيق سنن أبي داود )
 . ىشاـ البن" النبوية السيرة" في كما بالتحديث
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 شيء لو رفع وقد المسجد، ظهر على بعد يؤذف فكاف ، مسجده اهلل رسوؿ بنى أف
 .ٔ( ظهره فوؽ

 ظهر على. . .  فوقو يؤذف. . .  المسجد حوؿ كاف بيت أطوؿ من: "  الشاىد
 " . شيء لو رفع وقد المسجد

 عليو اهلل صلى النبي أقره وقد مرتفع، مكاف على يؤذف كاف ببلال أف :الداللة وجو
 األذاف ألف اإلسبلمية؛ للشريعة موافق لؤلذاف المنارة اتخاذ أف على يدؿ مما وسلم
 . مسنوف أمر وىذا. مرتفع مكاف على يكوف

 الفتح يـو يؤذف أف ببلال وسلم عليو اهلل صلى النبي أمر ) قاؿ أبيو عن ىشاـ عن -ٕ
 .ٕ( الكعبة فوؽ

 " . الكعبة فوؽ. . .  يؤذف: "  الشاىد

                                                           

 األذاف على ىذا وداللة(: ٕٚٗ/ٔقاؿ العبلمة األلباني في اإلرواء ) (ٖٚٓ/ٛ) الطبقات فى سعد ابن وخرجأ ٔ
 رفع وقد"  قولو ألف"  المنارة فوؽ األذاف باب"  بقولو لو ترجمو الذى داود أبى حديث داللة من أوضح المنارة فى
 ضعيف ػ الواقدى وىو ػ عمر بن محمد ألف بمرة واه إسناده أف لوال،  المنارة على كالنص"  ظهره فوؽ شىء لو

 أـ ابن كاف: " قاؿ عمر ابن عن أبيو عن نافع بن اهلل عبد عن الشيخ أبو وأخرج .وغيره أحمد اإلماـ كذبو،  جدا
 كما ضعيف ػ عمر ابن مولى نافع ابن وىو - ىذا اهلل وعبد( ٖٜٕ/ٔ) الزيلعى ذكره ". البيت فوؽ يؤذف مكتـو

 عزاه وقد،  يصح فبل".  المسجد فى واإلقامة،  المنارة فى األذاف السنة من"  حديث وأما ". التقريب"  فى
 الجريرى وسعيد. فذكره: قاؿ األسلمى برزة أبى عن يققش بن اهلل عبد عن الجريرى سعيد عن الشيخ ألبى الزيلعى

 ابتدأ حيث بو الحديث إعبلؿ إلى الزيلعى أشار وقد" ،  التقريب"  فى كما سنين ثبلث موتو قبل اختلط كاف
 متهما الجريرىعن  روىال فإف،  وجيها اإلعبلؿ ىذا كاف إذا أدرى وال،  دونو من يذكر أف دوف عنده من بالسند

 عمرو ابن خالد طريق من( نسختنا ػ ٖٕٗٗ) رقم"  الفوائد"  فى تماـ أخرجو فقد،  الشيخ أبى غير رواية فى
، بالكذب معين ابن رماه: " الحافظ قاؿ األموى سعيد أبو ىو ىذا وخالد .بو الجريرى عن الثورى سفياف حدثنا
 ". الوضع إلى وغيره جزرة صالح ونسبو

 إعبلؿ أف فتبين ىذا خالد طريق من عنده ىو فإذا، الشيخ أبى طريق من( ٕ٘ٗ/ٔ) أخرجو قد البيهقى رأيت ثم
 منكر،  ضعيف وىو عمرو بن خالد غير يروه لم،  منكر حديث: " البيهقى وقاؿ وجيو غير بالجريرى الزيلعى

 ". الحديث

 وىو مرسل.( ٕٗٗ/ٔ) شيبة أبي ابن أخرجو ٕ
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 ىذه لتحقيق وسيلة والمنارة رفيع، مكاف على يكوف أف يسن األذاف أف : الداللة وجو
 .بالمساجد اتخاذىا فيجوز ، السنة

  المسجد في واإلقامة المنارة في األذاف السنة من) :  قاؿ شقيق بن اهلل عبد وعن -ٖ
 .ٔ( يفعلو اهلل عبد وكاف

 مخلد بن مسلمة لؤلذاف مصر في المنائر عمل من أوؿ أف عابدين ابن وذكر - ٗ
 رضي - العاص بن عمرو جامع في - عنو اهلل رضي - سفياف أبي بن معاوية من بأمر
 بن شرحبيل لؤلذاف المنارة رقي من وأوؿ ، للهجرة وخمسين ثبلثة عاـ - عنو اهلل

 . المرادي عامر
 وأجمعوا المنائر على تعارفوا قد الصحابة عهد من المسلمين أف على:  يدلك وىذا
  .ٕالكراـ الصحابة وفيهم ، اتخاذىا على
 ال وكونها ، الصوت مكبرات وجود مع المنارة كراىة يرى المعاصرين بعض أف بيد

 .ٖبالكنائس األجراس أبراج تشبو ولكونها ، المؤذنين قبل من تستخدـ
 من يصدر فبل كنيسة، برج أو تمثاؿ أو صليب ىيئة على المنائر تصميم أما:  قلت

 استهزاء من ذلك يستلـز لما إقراره، يحل فبل صدر وإف الشرع، بأحكاـ عارؼ مسلم
 إلببلغ فائدة ذو أمر فهو الصوت مكبرات مع اتخاذىا وأما ،المسلمين بمساجد
 وليتميز المسجد، على بها واالستدالؿ المؤذنوف، إليها يصعد لم ولو الصوت،
 اإلسبلمي الشريعة في المساجد أحكاـ. الحي بيوت بقية عن بها المسجد

(ٔ/ٖٖ٘.) 
 المآذف إنشاء على الناس بعض يعترض(: " ٕٗ٘/ٙ) الدائمة اللجنة علماء سئلو 

 المآذف بأف آخر فريق عليو ويرد للماؿ، وتبذيرا للسنة مخالفا ذلك ويعتبر أصبل
 المرتفعة، المزدحمة البنايات وسط في عليو ويدؿ المسجد يشهر معلما أصبحت

                                                           

 تقدـ تخريجو في التعليق قبل السابق  وىو حديث ضعيف. ٔ

 . سالم العزيز عبد السيد:  تأليف(  ٓٔص)  المصرية المآذف ٕ
 ( . ٖٔٔ ػٜٕٔ)  مؤنس لحسين والمساجد ،(  ٕٓ ػٛٔص)  وانلي الدين لخير اإلسبلـ في المسجد ٖ
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 بأف الكثيرين يشعر ةخامشال بمئذنتو والمسجد بعيد، من الرؤية تحجب وىي
 . يواجهونها التي الكثيرة التحديات أماـ بخير زالوا ما المسلمين

 تبليغ من فيو لما مستحب ذلك بل المساجد، في المآذف إقامة في حرج ال: فأجابوا
 صلى النبي عهد في ببلؿ أذاف ذلك على ويدؿ الصبلة، إلى للمدعوين المؤذف صوت

 مع لمسجده، المجاورة البيوت بعض أسطح على بعض أسطح على وسلم عليو اهلل
 . انتهى"  ذلك على المسلمين علماء إجماع

 من أعتقادى فى ىى المآذنة(: ٕٙٔوقاؿ العبلمة األلباني في سلسلة الهدى والنور )
 أبعد إلى المؤذف صوت تبليغ ىو المقصود... تعبدية سنو وليست المرسلة المصالح

 الصوت مكبرات من اليـو الموجودة المبتكرة الوسائل يومئذ تكن لم، ممكن مكاف
 فى تفننوا الزمن مع ثم المآذف آيش فبنوا يومئذ ميسرة طبيعية الوسائل تعاطوا ولذلك

 آيش فى بالصور شوفتوىا يمكن يعنى المغرب إلى سفر لى أوتى أنا، المآذف بناء
 بيت أمتار سبعة ؛ ستة عرضها تقوؿ يعنى مآذنو فى الرباط..المغرب عاصمة اسمها
 أضاعة ليش ىالتكلف ليش كلها البلد تكشف تطلع لفوؽ لفوؽ تجعلها يمكن يعنى

 لم السبلـ عليو اهلل رسوؿ زمن فى، المؤذف صوت الناس آيش نبلغ بدا:قاؿ، الماؿ
 مؤذنو السبلـ عليو الرسوؿ أف لدينا الثابتة الروايات بعض فى لكن مآذنة ىناؾ يكن
 وأحد فيو فيؤذف المكاف ىذا فى مرتفع مكاف وفى المسجد سطح على يظهر كاف

 ذلك إلى يصعد فكاف ضريراً  كاف مكتـو أـ بن عمر السبلـ عليو الرسوؿ المؤذنين
 وشايفينو فيو الناس يمر حتى يؤذف وال الصبح ويؤذف ضرير وىو المكاف

 على بناء فيؤذف أصبحت أصبحت لو فيقاؿ الرائى يراىا ال التى المآذنة فى مخبأ مش
 ولكن السبلـ عليو الرسوؿ عهد فى تكن لم فالمآذنة، الطريق فى المارين الناس بارإخ
 بين كاف انو البخارى صحيح فى جاء ولذلك مرتفع مكاف الى مكاف من صعود فيو

 االوؿ المؤذف ذاؾ وينزؿ المؤذف ىذا يصعد ما مقدار أظن السحور وبين الصبلة اقامة
 وصعوده المؤذف بروز اف يشعرنا ىذا نزوؿ وفيو صعود في معناىا أذانين فى والثانى -
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 جعلوا فالناس ذلك مع الصوت الناس تبليغ عشاف المقصود اف ىو مرتفع لمكاف
 وسيلة كونها عن خرجوا وسيلة ىى ما غاية المأذنة
 وتشييدىا بنيانها رفع فى يبالغوا عادوا لكن الناس وتبلغ لفوؽ تطلع انك ىى الوسيلة
 نحن الصوت مكبرات وجود زمن فى حتى، آخره إلى...و حجرتها نحت فى ويبالغوا
 عشاف ثالثة طبقة ثانية طبقة طبقة بنشوؼ األيوبى الدين صبلح مسجد مثبلً  بنشوؼ

 فى يؤذف عاـ ألف أطبلقاً  األف لفوؽ يطلع والأحد الماؿ أضاعة إيو عشاف الكلفة إيو
 معنى لو ليس األكتروس مثل يعنى المساجد فى المآذنة بناء سار أذا، المسجد وسط

 تقـو ال بقولو السبلـ عليو الرسوؿ عنو حذر مما بهذا، منقوؿ من وال معقوؿ ال
 لو مسجدالمثيل يبنى اللى بقى الشاطر بالمساجد الناس يتباىى حتى الساعة

 الرسوؿ حديث بنص الساعة قياـ عبلمات من ىذا، آخره إلى.. لها المثيل منارة يبنى
 المسجد يكوف أف فينبغى، أنفاً  نحن ذكرناىا ما المسجد زخرفة أما، السبلـ عليو

 توسيع إلى اضطر عنو اهلل رضى الخطاب بن عمر ولذلك زخارؼ فيو ليس ساذجاً 
 من الناس أكن قاؿ، اليـو بيسموا اللى المهندس للبناء قاؿ زمانو فى النبوى المسجد

 من يأويهم الناس يكن أف المسجد من الغاية شو يعنى تصفر وال والتحمر والقر الحر
 نعم..تصفر وال تحمر ال والقر الحر

 . المآذف على الهبلؿ وضع حكم: مسألة
 العماؿ بعض مع تسائلنا (:ٚٚٔ/ٙٔفتاواه )سئل العبلمة العثيمين كما في مجموع 

 كيف( المنائر) المآذف على توضع التي األىلة موضوع في ببلدنا إلى والوافدين
 وقباب النصارى معابد على ببلدنا في توضع إنها: قائلين فأجابوا ببلدىم في وضعها
 مساجد مآذف على وضعها عن ىذه والحالة خيرا اهلل جزاكم أفتونا المعظمة، القبور

 المسلمين؟
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 وضع أما. وبركاتو اهلل ورحمة السبلـ وعليكم. الرحيم الرحمن اهلل بسم فأجاب:
 حسن بن الرحمن عبد بن اللطيف عبد الشيخ ذكر فقد المعظمة القبور على الهبلؿ

 :نصو ما السنية الدرر من ٕٖٗ/ٔٓ تعالى اهلل رحمهم تيمية ابن اإلسبلـ شيخ عن
 أرباب من طائفة إف حتى اهلل، غير ويرجوف اهلل، غير يخشوف المقابر مشاىد وعمار»

 أو الميت، قبة أحدىم رأى إذا القبائح من يفعلونو فيما يتحاشوف ال الذين الكبائر
: لصاحبو أحدىم ويقوؿ الفواحش، فعل من خشي القبة رأس على الذي الهبلؿ
 خلق الذي يخشوف وال الهبلؿ، تحت المدفوف فيخشوف. القبة ىبلؿ ىذا ويحك

 . اىػ «والحج للناس مواقيت السماء أىلة وجعل واألرض، السموات
 على يضعوف إنهم: قيل قد لكن ببعيد، فليس النصارى معابد على الهبلؿ وضع وأما

 .أعلم واهلل الصلباف معابدىم
 بعض إف: قيل وقد المملكة أنحاء أكثر في حادثا كاف المنائر على األىلة وضع لكن

 وضع بإزاء الهبلؿ وضعوا معابدىم على يصنعونو فيما غيرىم قلدوا الذين المسلمين
 الهبلؿ) للمرضى اإلسعافات دور سمو كما معابدىم، على الصليب النصارى
 وضع ينبغي فبل ىذا وعلى( األحمر الصليب) ب لها النصارى تسمية بإزاء( األحمر
 الماؿ إضاعة من فيها ما أجل ومن الشبهة، ىذه أجل من المنارات رؤوس على األىلة

 ا.ىػ والوقت
 للتهوية؟ القباب: حكم بناء مسألة
 كانت إذا المساجد في القبب بناء يجوز ىل(: ٕٙٗ/ٙ) الدائمة اللجنة علماء سئل

 ؟ والتهوية اإلضاءة لغرض
 . انتهى"  السؤاؿ في ذكر كما األمر كاف إذا ذلك في حرجا نعلم ال: فأجابوا
 .المآذف على الصوت مكبرات في الصبلة رفع: حكم مسألة
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 صبلة ذلك في وسواء ، الصبلة في الخارجية الصوت مكبرات استعماؿ ينبغي ال
 لما وذلك.  والعشاء والمغرب كالفجر الصلوات من غيرىا أـ والتهجد التراويح

 . المسجد لجيراف وأذية كثيرة مفاسد من ىذا على يترتب
 - السلف خوؼ بياف في(: ٓٙص) القرآف حملة آداب في التبياف النووي قاؿ

 أقوالهم من والتابعين الصحابة عن اآلثار وأما: لو وكراىتهم الرياء، من - اهلل رحمهم
 رياء، يخاؼ ال فيمن كلو وىذا تذكر، أف من وأشهر تحصر، أف من فأكثر وأفعالهم

 ويخلطها صبلتهم عليهم يلبس جماعة يؤذي وال القبائح، من نحوىما وال إعجابا، وال
 ا.ىػ عليهم
 القراء من قـو على إبليس لبس وقد: (٘ٚٔص) إبليس تلبيسفي  الجوزي ابن وقاؿ
 الجزء المرتفعة المجتمعة باألصوات بالليل المسجد منارة في القرآف يقرأوف فهم

ا.ىػ                                                                           للرياء التعرض وبين النـو من منعهم في الناس أذى بين فيجمعوف والجزأين
(: في سياؽ كبلمو عن ٖٔٙ/ٔوقاؿ العبلمة األلباني في سلسلة الهدي والنور رقم )

المصالح المرسلة إلي إف قاؿ... أنا أقوؿ شيئا ربما ما سمعتموه لكني أدين اهلل بو 
كبر الصوت مصلحة شرعية لكن إذاعة اإلقامة بنفس اعتقد أف إذاعة اآلذاف  بم

الوسيلة ليست مصلحة شرعية الف الشارع الحكيم حينما شرع اآلذاف وشرع اإلقامة 
فاوت بينهما جعل اآلذاف علي سطح المسجد وجعل اإلقامة في داخل المسجد جعل 

اآلذاف علي سطح المسجد إلببلغ صوت المؤذف إلي ابعد مكاف ممكن ورغب في 
ف يكوف ىذا المؤذف صيتا أما اإلقامة فجعلها بين جدراف المسجد األربعة كذلك أ

يلحق باإلقامة فبل يشرع إذاعة قراءة اإلماـ يـو الجمعة بخاصة بل وفي الصلوات 
الخمس بعامة إلي خارج المسجد ألنها ىذه القراءة ليس المقصود بها تسميع الناس  

العالم  وجد وعلي ىذا فانا أري. ما عليكلهم وإنما تسميع الذين يصلوف في المس
اإلسبلمي اليـو من عدـ التفريق بين إذاعة اآلذاف وإذاعة اإلقامة وإذاعة القراءة ىذا 

خلط قبيح بينما ىو مشروع وما ليس بمشروع كل ذلك مراعاة لي بدقة لتطبيق قاعدة 
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يد أف نعالج األمر المصالح المرسلة .ىذا الذي نقولو ونُدين اهلل بو .. لكننا حينما نر 
بالحكمة والمراعاة للشريعة وإحكامها نقوؿ المسجد الكبير يستعمل فيو مكبر 

الصوت في حدود الحاجة وليس في حدود حاجة إذاعة اآلذاف فإذاعة اآلذاف ينبغي 
أف يشمل من كاف أبعد ما يكوف عن المسجد أما إذاعة اإلقامة في المسجد الكبير 

في ىذا المسجد فهذا التفصيل البد منو لكن ذلك ال  القائمة ٔفيكوف في حاجي 
يستلـز ابدآ أف نجعلها قاعدة مضطردة فكما نعلن اآلذاف نعلن اإلقامة  وكما نعلن 

اآلذاف واإلقامة نعلن أيضا قراءة القرآف من اإلماـ......في نفس الشريط قاؿ : 
المفاجأة أنا اقرأ وصليت في الدار إماما وإذا بي أفاجأ بشئ لم يسبق لي مثل ىذه 

 شواإلماـ يقرأ أيضاً اإلماـ يقرأ وصوتو كاآلذاف مذاع فهو يشوش علّي أف كاف ال يشو 
علّي فيشو ش على غيري من النساء والحريم " الذي قاؿ عنهم الرسوؿ صلي اهلل 

عليو وسلم:) وبيوتهن خير لهن (إذا ساعتها انتبهت لهذا الموضوع فقلت ىذا ينبغي 
إذاعة الصبلة كما نذيع "ايش" األذاف وبدأت أيضا ُأالحظ وكلما  زال يجو أف نتنبو انو 

فكرت أزدُت إيمانا بصواب ىذا التنبؤ والتنبيو.... إلي أف قاؿ وسرعاف ما أذيعت 
الصبلة بمكبر الصوت فتسمع من ىنا قرأت أماـ وتسمع من ىنا قراءة إماـ فيصير 

لما صلينا أصابنا ما أصاب  في "ايش" تشويش علي بعضهم البعض ثم نحن أيضا
غيرنا  من التشويش فإذاً ينبغي أف نبلحظ القواعد الشرعية واف نحسن تطبيقها مع 
مراعاة دقة األحكاـ الشرعية في اإلسبلـ فالتفريق المعروؼ  بين اآلذاف واإلقامة ال 

ا لنا التسوية في االذاعة وىذا ماىو اليـو مع األسف واقع وليس يبلحظ فيو ىذ زُيجي
 المعني الفقهي الدقيق ا.ىػ

(: عندما كاف ٕٖٔوقاؿ العبلمة األلباني أيضا في سلسلة الهدي والنور شريط رقم )
رحمو اهلل مريضا بالطائف فقاؿ: ....فصليت في الدار فشعرت وأنا اصلي وأنا اقرأ 

واإلماـ يقرأ شوش"علي من ساعتها انتبهت عن شئ كنت غافبل عنو فطلع معي التنبيو 

                                                           

 كذا في األصل يريد الحاجة القائمة في المسجد.  ٔ
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الي: ىو ال يجوز إذاعة اإلقامة كما يذاع اآلذاف وال يجوز إذاعة قراءة اإلماـ من الت
المسجد إلي خارج المسجد. النقطتين دوؿ" كنت أدندف حولهم وأنا علي يقين أف 

ىذه كلمات ببلشك والسبب ىنا التأمل في السنة، نحن نعلم أف  اعمرىم ما سمعوى
سبلـ كاف علي مكاف مرتفع واإلقامة في المؤذف في عهد الرسوؿ عليو الصبلة وال

المسجد... كذلك الذي يعلن قراءة اإلماـ في الصبلة لخارج المسجد معناه يشوش 
... إلي أف قاؿ فينبغي القضايا تكوف محصورة تماما .آذاف مسجد إعبلنو إلي ابعد 

ءة فهذه مكاف باآلالت الموجودة اليـو ىذه غاية شرعية أما إعبلف اإلقامة وإعبلف القرا
 بدعة عصرية ا.ىػ

 
 األخيرة اآلونة في كثر  :(ٜٙ-ٗٚ/ٖٔ) وسئل العبلمة العثيمين في مجموع فتاواه

 المئذنة في تكوف ما غالبا والتي الخارجية الصوت لمكبرات المساجد أئمة استعماؿ
 الصبلة في بعض على المساجد بعض تشويش العمل ىذا وفي جدا مرتفع وبصوت
 في الصوت مكبرات استعماؿ حكم فما.  القراءة في المكبرات الستعمالهم الجهرية
 ؟ األخرى المساجد على ويشوش المئذنة في الصوت مكبر كاف إذا الجهرية الصبلة
 فإنو المنارة على الجهرية الصبلة في الصوت مكبر استعماؿ من ذكرتم ما: " فأجاب

 القريبة، والمساجد البيوت أىل على التشويش من كثير بو يحصل ألنو عنو؛ منهي
 اهلل رضي - عمرو بن فروة البياضي عن الموطأ في اهلل رحمو مالك اإلماـ روى وقد
 علت وقد يصلوف وىم الناس على خرج وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف - عنو

 يجهر وال بو يناجيو بما فلينظر ربو يناجي المصلي إف: " فقاؿ بالقراءة أصواتهم
 بالقراءة الصوت رفع: ) عنواف تحت داود أبو وروى" . بالقرآف بعض على بعضكم

 اهلل رسوؿ اعتكف:  قاؿ - عنو اهلل رضي - الخدري سعيد أبي عن( الليل صبلة في
: "  وقاؿ الستر فكشف بالقراءة يجهروف فسمعهم المسجد في وسلم عليو اهلل صلى

 في بعض على بعضكم يرفع وال ، بعضا بعضكم يؤذين فبل ربو مناج كلكم إف أال
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 ثابتاف سعيد وأبي البياضي حديث:  البر عبد ابن قاؿ" .  الصبلة في قاؿ أو ، القراءة
  . صحيحاف

 التشويش فيو يكوف حيث الصبلة في بالقراءة الجهر عن النهي الحديثين ىذين ففي
 اهلل رحمو تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ. عنها ينهى أذية ىذا في وأف اآلخرين على

 غيره يؤذي بحيث بالقراءة يجهر أف ألحد ليس:  الفتاوى مجموع من( ٔٙ/ٖٕ)
 . كالمصلين

 أىل على بو يشوش ما فعل ومن:  الكبرى الفتاوى من( ٖٓ٘/ٔ) لو جواب وفي
 . اىػ منو منع ذلك إلى يفضي ما فعل أو المسجد،

 : وجهين من فجوابو المبررات من الصوت يرفع من يدعيو ما وأما
 في بعض على الناس بعض يجهر أف نهى وسلم عليو اهلل صلى النبي أف:  األوؿ
 العدوؿ في لو خيار وال للمؤمن اختيار ال أنو المعلـو ومن ، أذية ذلك أف وبين القرآف

 مؤمنة وال لمؤمن كاف وما: ) تعالى اهلل قاؿ ، وسلم عليو اهلل صلى النبي بو قضى عما
 فقد ورسولو اهلل يعص ومن أمرىم من الخيرة لهم يكوف أف أمرا ورسولو اهلل قضى إذا

 ( .مبينا ضبلال ضل
 . إلخوانو أذية منو تقع أف لنفسو يرضى ال المؤمن أف أيضا المعلـو ومن

 بما معارضة فهي - وجودىا صح إف - المبررات من يدعيو ما أف:  الثاني الوجو
 : ذلك فمن المحذورات من الصوت برفع يحصل

 على بعضهم المصلين جهر من وسلم عليو اهلل صلى النبي عنو نهى فيما الوقوع -ٔ
 . بعض

 بالتشويش يتحفظو أو علما يدرس ممن وغيرىم المصلين من يسمعو من أذية -ٕ
 . عليهم

 أمروا التي إمامهم لقراءة االستماع عن المجاورة المساجد في المأمومين شغل -ٖ
 . إليها باالستماع
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 اإلماـ والسجود الركوع في يتابعوف قد المجاورة المساجد في المأمومين بعض أف -ٗ
 عليهم يلتبس حيث الجماعة كثير كبير مسجد في كانوا إذا السيما ، صوتو الرافع

 . كثيرا يقع ذلك أف بلغنا وقد ، إمامهم بصوت الوافد الصوت
 ألنو ؛ المسجد إلى الحضور إلى المبادرة في الناس بعض تهاوف إلى يفضي أنو -٘

 أوؿ في اإلماـ أف على اعتمادا فيتباطأ جزءا وجزءا ، ركعة ركعة اإلماـ صبلة يسمع
 . كلها أو الصبلة أكثر يفوتو حتى الوقت بو فيمضي الصبلة

 كما قراءتو آخر في اإلماـ سمعوا إذا المسجد إلى المقبلين إسراع إلى يفضي أنو -ٙ
 بسبب اإلسراع من وسلم عليو اهلل صلى النبي عنو نهى فيما فيقعوف ، مشاىد ىو

 . المرفوع الصوت ىذا سماعهم
 كأنما ولغو سهو في وىم القراءة ىذه يسمع من البيوت في يكوف قد أنو -ٚ

 في النساء من كثيرا أف من الصوت رافع ذكره ما عكس على وىذا القارئ يتحدوف
 التي األشرطة بسماع تحصل الفائدة وىذه منها ويستفدف القراءة يسمعن البيوت
 . للقراءة المجيدين القراء قراءة عليها سجل

 كاف إذا السيما ويصلي فيحضر الناس بعض على يؤثر قد إنو الصوت رافع قوؿ وأما
 المحاذير في منغمرة فردية فائدة ولكنو ، حقا يكوف قد فهذا ، جميبل القارئ صوت

 . السابقة
 مراعاة وجب ، والمفاسد المصالح تعارضت إذا أنو:  عليها المتفق العامة والقاعدة

 جلب من أولى المفاسد فدرء تساوت فإف تقتضيو بما فحكم ، واألعظم منها األكثر
 . المصالح
 إخوانهم يرحموا وأف ، السبلمة طريق يسلكوا أف المسلمين إلخواني فنصيحتي
 حتى العالية األصوات ىذه من يسمعوف بما عباداتهم عليهم تتشوش الذين المسلمين

 . وقرآ وذكر دعاء من الصبلة في يقوؿ ماذا وال قاؿ ماذا المصلي يدري ال
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 إمامو قراءة يسمع مسجد وحولو التشهد في وكاف إماما كاف رجبل أف علمت ولقد
 من وعلى نفسو على فأطاؿ يقوؿ ما يضبط أف عجز ألنو التشهد يكرر السامع فجعل
 . خلفو

 مع لهم حصل المنارات على من الصوت رفع وتركوا الطريق ىذه سلكوا إذا إنهم ثم
 على بعضكم يجهر ال: "  وسلم عليو اهلل صلى النبي قوؿ امتثاؿ بإخوانهم الرحمة
 بعض على بعضكم يرفع وال ، بعضا بعضهم يؤذين فبل: "  وقولو".  القرآف في بعض

 اهلل أمر امتثاؿ في اإليمانية اللذة من للقلب يحصل ما يخفى وال" .  القراءة في
 . اىػ بو النفس وسرور لذلك الصدر وانشراح ورسولو

 : أيضا وقاؿ
 في الجوامع وكذلك ، والنبوي المكي المسجداف ذلك من يستثنى أف مانع وال" 

 سماع إلى فيحتاجوف المسجد خارج المصلين بعض يكوف ربما ألنو ؛ الجمعة صبلة
 فإف ، بعض على بعضها يشوش متقاربة الجوامع تكوف ال أف بشرط اإلماـ صوت
 والصبلة الخطبة منها تسمع المسجد جدار على سماعات توضع فإنو كذلك كانت
 . اىػ" لآلخرين أذية بدوف الفائدة لتحصل المنارة سماعات حينئذ وتلغى

 
 ولو القرآف يقرأ المسجد في يكوف الناس بعضوقاؿ أيضا في فتاوى نور على الدرب: 

 عن ويشغلهم عليهم فيشوش يصلوف من وحولو بالقرآف يترنم مرتفع رخيم صوت
 في أصحابو رأى حيث وسلم وآلو عليو اهلل صلى الرسوؿ عنو نهى مما وىذا صبلتهم
 على بعضكم يجهر ال) وسلم وآلو عليو اهلل صلى فقاؿ يجهروف و يصلوف المسجد
( بعضا بعضكم يؤذين ال) أخر حديث وفي القراءة في قاؿ أو( القرآف في بعضكم
 ىذه بمثل يتأذى المصلى فإف وسلم ولو عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ وصدؽ أذية فجعلو
 مثل في صوتو يخفض أف القارئ فعلى القارئ أخيو من يسمعو ما عليو ويشوش الحاؿ

 انطبلقة أيضا وننطلق صبلتهم عليهم فيفسد إخوانو على يشوش ال ألف الحاؿ ىذه
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 مكبرات في الصبلة رفع من الهداية ولهم لنا اهلل نسأؿ األئمة بعض يفعلو ما إال أخرى
 الناس من كثير منو شكى قد ما التشويش من بو يحصل ىذا فأف المآذف في الصوت

 أو أخر مسجد إلى منصرفة الريح وكانت قريبة كانت إذا المساجد بعض إف حتى
 عن الثاني المسجد إماـ بقراءة األخر المسجد أىل ينشغل أخر مسجد إلى متجهة

 الناس فإف حسنا وصوتو جيده قراءتو كانت إذا السيما إمامهم لقراءة استماعهم
 وال إمامو دوف الفاتحة قراءة على أمن الناس بعض أف سمعت حتى كثيرا بو ينشغلوف

 خبلؿ من قراءتو إلى يستمعوف وىم ركعوا إذا سجدوا إذا المصلين يشغل أنو شك
 أصبل الحقيقة في مصلحة فيو ليس ىذا إف المعلـو ومن المآذنو على الصوت مكبر
 ال خالصة مصلحتو كانت إذا إال شيئا يفعل ال العاقل واإلنساف األذية ىذه وفيو

 ال العاقل فإف األذية وفيو فيو مصلحة ال وىو أما مفسدتو على راجحة أو فيها مفسدة
 يجهر أف أصحابو نهى وسلم وآلو عليو الو صلى النبي أف يبلغو وأنو السيما يفعلو

 الصوت بمكبر المئذنة من الصوت رفع أعني أنو ثم القراءة في بعضهم على بعضهم
 أو لو خاص بورد مشتغبل المسجد جار يكوف قد المسجد جيراف حتى يؤذي قد

 ىذا عليو فيشوش النافع العلم مسائل من أين أو شرعية مسألة بمراجعة أو بقراءة
 أخذ فإذا الفجر صلى حينما والنـو الراحة إلى يحتاج مريضا يكوف وقد بالغا تشويشا

 رفع أعني المسائلة فهذه حاؿ كل وعلى النـو عنو طار الصوت ىذا وسمع النـو في
 من شي عليو يترتب ال ألنو غانما يكوف ال صاحبو بالصبلة المئذنة من الصوت

 يا فنصيحتي إخوانو أذية من يحصل بما آثم وإما سالم إما ىو بل نعلم فيما المصلحة
 يدعوا وأف المئذنة في الصبلة إقامة على اإلقامة على األقل على يقتصروا أف إخواني

 المكبر استعماؿ أنكر لست ىذا أقوؿ حينما وأنا المآذف رؤوس فوؽ من الصبلة نقل
 استعماؿ أما المكبر وضع أما إلخوانكم األذية احذروا أقوؿ لكنني الصبلة في

 كبيرا المسجد كاف لو كما أذية بدوف إليو الحاجة دعت إذا فهذا الصبلة في المكبر
 فتركو داعي لو يكن لم إذا أـ مستحسن أنو نقوؿ وقد بو بأس ال فهذا كبيرة والجماعة
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 ىذا بواسطة إال بالقرآف يتلذذ ال أف اإلنساف اعتياد ألف المسجد داخل في حتى أولى
 لئلنساف ينبغي لذلك النظر من شيء فيو المكبر ىذا على مكبر على المنقوؿ الصوت

 يكوف ما ويطبع والمفاسد المصالح بين ويقارف ويتأمل يتدبر أف وغيرىا األمور ىذه في
 وىو ضررا ذلك من أقل شيء إلينا شكي قد أنو ثم اهلل عباد إيذاء عن وأبعد هلل أرضى
 يسمعوا حتى ينتظروه أوالدنا إف فقالوا الصوت بمكبر المئذنة على من الصبلة إقامة

 كل أو الصبلة من شي يفوتهم ربما بسرعة يذىبوف و ويتوضئوف يقوموف ثم اإلقامة
 نقل بمنع القوؿ أجل من ذلك شكوا إسباغ غير من الوضوء يؤدوف وربما الصبلة
 من اإلقامة سماع ألف شي ىذا من نفسي في ولكن شيء المئذنة على من اإلقامة

 وسلم وآلو عليو اهلل صلى النبي عهد في وارد أمر صلى النبي عن وارد أمر المسجد
 السكينة وعليكم الصبلة إلى فامشوا اإلقامة سمعتم إذا والسبلـ الصبلة عليو قاؿ فقد

 حرج ال أنو على يدؿ وىذا فأتموا فاتكم وما فصلوا أدركتوا فما تسرعوا وال والوقار
 ا.ىػ المسجد خارج من اإلقامة تسمع أف من

 كاف إذا المسجد في القرآف بقراءة الصوت رفع يجوز ال: " الفوزاف دكتورال وقاؿ
 الذين المصلين على يؤثر أو الصف، في للقرآف القارئين على اآلخرين على يؤثر

 إضرارا القرآف بقراءة الجهر على يترتب كاف فإف المسجد، تحية أو الراتبة يصلوف
 الليل من يصلوف وأصحابو صلى اهلل عليو وسلم  النبي خرج يجوز، ال فإنو باآلخرين
 وبالمناسبة نعم،".  بعض على بعضكم يجهر فبل ربو، يناجي كلكم: " فقاؿ ويجهروف

 على ويشوشوف المسجد خارج الصوت مكبرات أصوات يرفعوف الذين ىؤالء
 فيو ألف العمل، ىذا لهم يجوز ال ىؤالء األخرى، المساجد على ويشوشوف الجيراف،

ا.ىػ وىو اختيار  وعباداتهم صلواتهم في عليهم وتشويشا باآلخرين، رارضوإ إيذاء
 العبلمة مقبل بن ىادي الوادعي رحمو اهلل.

 
 )باب في المنبر(
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 . االرتفاع وىو النبر من مأخوذ المنبر
 ومنو رفعو، والشيء  ىمزه ينبره الحرؼ نبر: " (ٕٗٔ/ٕ) المحيط  القاموس في قاؿ

 ". الميم بكسر المنبر
 فقد شيئا رفع شيء وكل:  قاؿ ، الهمز بالكبلـ النبر: " (ٜٛٔ/٘) اللساف في وقاؿ
 ما وكل. . .  النتباره نبره شيء من ارتفع شيء وكل النقرة، وسط والنبرة. . .  نبره

 ، الخاطب مرقاة والمنبر. . .  ووـر ارتفع الجرح وانتبر نبرا، تنبره نبرتو فقد رفعتو
 ". المنبر فوؽ ارتفع ، األمير وانتبر وعلوه، الرتفاعو منبرا سمي
 من مشتق - الميم بكسر - المنبر: " (٘ٛ)ص التنبيو ألفاظ تحرير النووي وقاؿ
 ". االرتفاع وىو ، النبر
 فقد رفع شيء وكل ، الهمز الكبلـ في النبر: " (ٜٓ٘/ٕالمنير ) المصباح في وقاؿ

 ا.ىػ"  باآللة التشبيو على الميم وكسرت ، الرتفاعو المنبر ومنو ، نبر
 من المحراب يمين على يتخذ ما ىو المنبر أف الفقهاء كبلـ جملة من والمفهـو

 . الخطبة أثناء الخطيب عليو ليقـو درجات من يتكوف مرتفع
 . المنبر اتخاذ حكم : فيمسألة

كثيرة معلومة   المنبر اتخاذ في وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عن الثابتة األحاديث
 منها:

 المنبر في امتروا وقد عنو اهلل رضي الساعدي سعد بن سهل أتوا رجاال أف حديث -ٔ
 وضع يـو أوؿ رأيتو ولقد ىو مما ألعرؼ إني واهلل فقاؿ ذلك عن فسألوه عوده؟ مم

 اهلل صلى - اهلل رسوؿ أرسل ) وسلم عليو اهلل صلى  اهلل رسوؿ عليو جلس يـو وأوؿ
 أعوادا لي يعمل أف النجار غبلمك مري سهل سماىا قد امرأة فبلنة إلى وسلم عليو

 بها جاء ثم الغابة، طرفاء من فعملها فأمرتو، ، الناس كلمت إذا عليهن أجلس
 رأيت ثم ىاىنا فوضعت بها فأمر - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ إلى فأرسلت

 عليها وىو ركع ثم عليها وىو وكبر عليها، صلى - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ
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 فقاؿ الناس على أقبل فرغ فلما ، عاد ثم المنبر، أصل في فسجد القهقرى نزؿ ثم ،
 .ٔ( صبلتي ولتعلموا بي، لتأتموا ىذا صنعت إنما الناس أيها
 صلى النبي إليو يقـو جذع كاف ) قاؿ - عنو اهلل رضي اهلل عبد بن جابر حديث -ٕ
 نزؿ حتى العشار، أصوات مثل للجذع سمعنا المنبر لو وضع فلما وسلم عليو اهلل

 . ٕ( عليو يده فوضع وسلم عليو اهلل صلى النبي
 عليو اهلل صلى والنبي رجل جاء ) قاؿأيضا  عنو اهلل رضي  اهلل عبد بن جابر -ٖ

 فاركع  فقاؿ ال، قاؿ ركعتين؟ أركعت لو فقاؿ يخطب الجمعة يـو المنبر على وسلم
)ٖ . 
 صلى اهلل رسوؿ سمعا أنهما)  عنهم اهلل رضي ىريرة وأبو عمر بن اهلل عبد حديث -ٗ
 ليختمن أو الجمعات ودعهم عن أقواـ لينتهين  منبره أعواد على يقوؿ وسلم عليو اهلل
 . ٗ( الغافلين من ليكونن ثم قلوبهم على اهلل
 إذا أولو الجمعة يـو النداء كاف)  قاؿ عنو اهلل رضي يزيد بن السائبحديث  -٘

 بكر وأبي - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ عهد على المنبر على اإلماـ جلس
 . ٘( الحديث «. . .  وعمر

 اهلل رسوؿ وتنور تنورنا كاف لقد ) قالت النعماف بن حارثة بنت ىشاـ أـحديث  -ٙ
 ؽ}  أخذت وما ، سنة وبعض سنة أو سنتين واحدا - وسلم عليو اهلل صلى -

 يـو كل يقرؤىا - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ لساف عن إال{   اْلَمِجيدِ  َواْلُقْرآفِ 
 . ٙ( الناس خطب إذا المنبر على جمعة

                                                           

 (.ٗٗ٘(، ومسلم )ٜٚٔأخرجو البخاري ) ٔ

 عشرة الحمل وقت عليها أتى التي الناقة وىي كفقهاء، عشراء جمع: بالكسر العشار( و ٜٛٔأخرجو البخاري ) ٕ
 .(ٕٛٔص) الصحاح مختار .أشهر

 (.٘ٚٛأخرجو بهذا اللفظ مسلم ) ٖ
 (.٘ٙٛأخرجو مسلم ) ٗ

 (.ٕٜٔأخرجو البخاري ) ٘

  (.ٖٚٛأخرجو مسلم ) ٙ
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 النووي نقلو وممن ، المنبر اتخاذ استحباب على الفقهاء أجمعولهذه األدلة وغيرىا 
 سنة وىو ، المنبر اتخاذ استحباب فيو: " . . . (ٕ٘ٔ/ٙ) مسلم شرح في قاؿ حيث
 ا.ىػ"  عليها مجمع
 ." عليها مجمع سنة واتخاذه: " (ٔٙٔ/ٕ) المبدع في وقاؿ

 .(ٖ٘/ٕ) القناع كشاؼ في البهوتي قاؿ كذاو 
 عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ أف ثبت وقد: "(٘ٙٔ/ٕ) الخرقي على الزركشي قاؿو 

 ". بعده األمة توارثتو ولذلك ، عليو وخطب ، منبرا اتخذ - وسلم
 و ،ٕالمالكية السادة و ،ٔالحنفية السادة األربعة المذاىب أصحاب ذىبلذا 

 ما أو منبر على للجمعة الخطبة استحباب إلى ٗالحنابلة السادةو  ،ٖالشافعية السادة
 . عاؿ موضع من مقامو يقـو ما
:  المجموع في النووي قاؿ.  ذلك على العلم أىل إجماع( ٘) وغيره النووي نقل بل
وقاؿ العبلمة ( .ٙ" ) منبر على الخطبة كوف يستحب أنو على العلماء أجمع" 

 «منبر على يخطب أف سننهما ومن»: قولو (:ٓٙ/٘العثيمين في الشرح الممتع )
 وىو النبر، من مفعل وزف على: والمنبر منبر، على يخطب أف الخطبتين سنن من: أي

 أوؿ في يخطب وسّلم ليوع اهلل صّلى النبي وكاف مرتفع، شيء على: أي االرتفاع،
 فصار( األثل) الغابة خشب من منبر لو صنع ثم مسجده، في نخلة جذع إلى األمر

 اإلبل تصيح كما النخلة جذع صاح جمعة أوؿ عليو خطب ولما عليو، يخطب
 ،٘يسمعوف والناس فسكت، وسكتو وسّلم عليو اهلل صّلى النبي نزؿ حتى العشار،

                                                           

 ( . ٖٓٔ)  ص الفبلح ومراقي ، ٚٗٔ/  ٔ الهندية الفتاوى ٔ
 . ٔٛٔ/  ٔ السالك وبلغة ، ٕٚٔ/  ٕ الجليل مواىب ٕ
 . ٕٛٛ/  ٔ المحتاج ومغني ، ٖٔ/  ٕ الطالبين وروضة ، ٕٚ٘/  ٗ المجموع  ٖ

 ، ٛٔٔ/  ٕ والفروع ، ٓٙٔ/  ٖ المغني ، ٘ٙٔ/  ٕ الزركشي وشرح ، ٕ٘/  ٔ الخطاب ألبي الهداية  ٗ
  . ٖ٘/  ٕ القناع وكشاؼ ، ٜٖ٘/  ٕ واإلنصاؼ ، ٓ٘ٔ/  ٔ والمحرر

 .عنو اهلل رضي جابر عن( ٜٛٔ) البخاري أخرجو ٘
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 إيصاؿ في أبلغ ذلك وألف وسّلم؛ عليو اهلل صّلى بالنبي اقتداء سنة ذلك كاف وإنما
 رآه مرتفعاً  كاف إذا وكذلك أكثر، الناس سمعو مرتفعاً  كاف إذا ألنو الناس؛ إلى الخطبة
 يراه، ال وىو تأثره من أكثر المتكلم رأى إذا السامع تأثر أف شك وال بأعينهم، الناس
 عليو اهلل صّلى النبي أف ذكر ما على الصحابة ىدي من كاف ولهذا مشاىد، أمر وىذا
 واالنتفاع القلب حضور في أبلغ ذلك ليكوف ؛ٔبوجوىهم استقبلوه خطب إذا وسّلم

 المحراب في القبلة مستقبل يمين على المنبر يكوف أف ينبغي: العلماء قاؿ بالخطبة،
 .يمينو عن ينفتل منو نزؿ إذا اإلماـ أف أجل من اآلف؛ بو معموؿ ىو كما
 كومة ولو مرتفع، موضع على خطب منبر، يوجد لم إذا: أي «عاؿ موضع أو»: قولو
 في أبلغ ذلك ألف سابقاً؛ ذكرنا وكما الناس، أماـ يبرز أف أجل من التراب، من

 ا.ىػ أكثر منو يتلقى ُيَشاَىدُ  من ألف الخطيب؛ عن التلقي في وأبلغ الصوت،
 : في عدد درجات المنبر.مسألة
 أِبي بن العزيز عبد طريق من مسلم عند عنو اهلل رضي سعد بن سهلعن  حديثفي ال
،  لى اهلل عليو وسلمص للنِبي فعمل)  قاؿ سهبلً  أف سعد بن سهل عن أبيو، عن حاـز
 .ٕ( الدرجات الثبلث ىذه

                                                           

 وأبو(، ٖٕٔ/ٕ، وابن حباف في المجروحين )(ٕٗٚٔ/ ٙ) الكامل في عدي وابن، (ٜٓ٘) الترمذي أخرجو ٔ
 منصور وحديث: "الترمذي عنو قاؿوالحديث  (ٕٓٙ/ ٗ" )السنة شرح" في البغويو  ،(ٗٗ/٘) الحلية في نعيم

 ال: "وقاؿ". أصحابنا عند الحديث ذاىب ضعيف ومحمد عطية، بن الفضل بن محمد حديث من إال نعرفو ال
 التقريب في الحافظ أجمل الفضل ومحمد بن  .أىػ". شيءٌ  وسلم عليو اهلل صلى النبي عن الباب ىذا في يصح
، وقاؿ (ٗٙ/ ٕ) التلخيص في ذلك وبين" ضعيف إسناده(: "ٗ٘ ص) البلوغ في وقاؿ". كذبوه: "بقولو فيو القوؿ

 ابن وكذا الوجو، ىذا من عللو في الدارقطني ضعفو وكذا : ضعفو الترمذي،(ٕٖٙ/ٗ) المنير البدر في الملقن ابن
 الحديث(: ٖٖٖص) المنة تماـ فيفقاؿ  األلباني العبلمةوضعفو أيضا ابن حباف، أما  ىػ.ا أيضا كاملو في عدي

 أبي عن الصحيحين في وأحدىا(  ٕٓٛٓ)  أيضا الصحيحة في خرجتها وموقوفة مرفوعة شواىد لو ألف صحيح
 المتروكة السنن من وىذه ،"حولو وجلسنا المنبر على سلم و عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ جلس: "قاؿ الخدري سعيد
 .وكرمو بفضلو ومأواىم مأوانا الجنة وجعل وبياىم تعالى اهلل حياىم إحياؤىا لها المحبين فعلى

 الثبلث ولفظ :بالجمعة المتعلقة والمسائل األحكاـقاؿ الشيخ الحجوري في كتاب  (ٗٗ٘) مسلمأخرجو  ٕ
 اْلَجوىر" رسالتو ِفي -اهلل حفظو- العبدلي الوىاب عبد بن ُمَحمَّد الفاضل الشيخ أفاد اْلَحديث؛ ىذا ِفي الدرجات
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 الدارمي عند واْلَمسعودي مسلم، عند حاـز أِبي بن العزيز عبد زادىا شاذة، أنها "اْلِمنبر درجات عدد ِفي
 عند عيينة بن سفياف: وىم حاـز أِبي أصحاب من ستة وخالف ،(ٖٚٓ/ٕ) الدالئل ِفي نعيم وأِبي ،(ٖ٘ٓ/ٔ)

 عند اْلَمسمعي غساف وأبو ومسلم، البخاري عند اإلسكندراني الرْحَمن عبد بن ويعقوب ومسلم، البخاري
 ِفي الطبراني عند ُنجيح بن جعفر بن اهلل وعبد سعد بن وىشاـ اْلَجارود، ابن عند جعفر بن وُمحمد البخاري،

 (.ٗٔٛ٘و ٕ٘ٚ٘/ٙ) الكبير
 شواىد "درجات ثبلث": الزيادة ِلَهذه لكن اْلَحديث، ِفي التحقيق ىذا على خيًرا اهلل فجزاه قاؿ؛ كما أنو: واْلَحق
 ألبي النبوة ودالئل بعدىا، وما( ٙ٘٘/ٕ) للبيهقي النبوة دالئل ِفي مذكورة وضعيفة وحسنة صحيحة بين عديدة

 :األحاديث تلك من .غيرىا ومصادر بعدىا وما( ٖٙٓ/ٕ) نعيم
 صحيحو، من( ٓٗٔ/ٖ) خزْيَمة وابن ،(ٕٖٚٙ) رقم( ٘) الترمذي عند عنو اهلل رضي مالك بن أنس حديث

 بن عكرمة عن القاسم، بن يونس بن عمر عن طرؽ من( ٛ٘٘/ٕ) الدالئل ِفي والبيهقي ،(ٔٗ) رقم والدارمي
 ظهره فيسند اْلُجمعة يـو يقـو كاف ص النَِّبي أف: مالك بن أنس عن طلحة، أِبي بن اهلل عبيد بن إسحاؽ عن عمار،

! قائم؟ وكأنك عليو تقعد شيًئا لك أضع أال: فقاؿ رومي فجاءه الناس، فيخطب اْلَمسجد ِفي منصوب جذع ِإَلى
 َحتَّى الثور كخوار اْلِجذع خار اْلِمنبر ذلك على ص اهلل نِبي قعد فلما الثالثة، على يقعد درجتاف لو منبًرا لو فصنع
 رسوؿ التزمو فلما َيخور، وىو فالتزمو اْلِمنبر من ص اهلل رسوؿ إليو فنزؿ ص، اهلل رسوؿ على حزنًا اْلَمسجد ارتج
 اهلل رسوؿ على حزنًا القيامة يـو ِإَلى ىكذا زاؿ َلَما ألتزمو َلمْ  لو بيده نفسي والذي بعد؛ أما: قاؿ ثُمَّ  سكن ص اهلل

 وأْحَمد معين ابن وثقو ثقة؛ القاسم بن يونس بن عمر صحيح؛ وسنده .اىػ.فدفن ص اهلل رسوؿ بو فأمر ص،
 زرعة وأبو اْلَمديِني وابن معين وابن أْحَمد: منهم اْلُمحدثين من َجمع وثقو عمار بن وعكرمة وغيرىم، والنسائي

 ليس الطريق وىذه قالوا، كما خاصة، كثير أِبي بن َيحيى عن روايتو ِفي مضطرب ىو وإنما داود، وأبو والدارقطِني
 .حجة ثقة: معين ابن قاؿ طلحة أِبي بن اهلل عبيد بن وإسحاؽ ثقة، فهو ترى كما منها

( ٕٛٔو ٕٚٔ/ٖ) خزْيَمة وابن ،(ٜٕٙو ٕٛٙ/ٔ) وأْحَمد ،(ٖٖ٘) رقم داود أِبي عند عباس ابن حديث: ومنها
 .حسن وأنو بسنده ذكرناه أف وتقدـ درج، ثبلث ىو إنَما قصيًرا ص اهلل رسوؿ منبر وكاف: قاؿ وفيو
 أبو حدثنا: قاؿ علي بن اْلَحسن حدثنا: قاؿ( ٔٛٓٔ) رقم داود أِبي عند عنو اهلل رضي عمر ابن حديث هاومن

 َيحمل منبًرا لك أتخذ أال: ص للنِبي قاؿ الداري َتميًما أف عمر ابن عن نافع، عن رواد، أِبي ابن عن عاصم،
 عبد ىو ىذا رواد أِبي ابن حسن؛ داود أِبي عند وسنده .مرقاتين منبًرا لو فاتخذ. بلى: قاؿ اهلل؟ رسوؿ يا عظامك

 متشدد وىو حباف ابن وضعفو حاِتم، وأبو القطاف وابن معين ابن ووثقو وغيره، عاصم أبو وعنو نافع عن روى العزيز
 َلمْ  ما يقيًنا َيحسن حديثو ىذا مثل: قلت .اىػ. عليو يتابع ال ما أحاديثو بعض ِفي: عدي ابن وقاؿ التضعيف، ِفي

 .اْلَحديث ذلك ِفي وىم أنو على إماـ ينص
: أْحَمد قاؿ( ٖٙ) رقم والدارمي ،(ٗٔٗٔ) رقم ماجو وابن ،(ٖٚٔ/٘) أْحَمد عند كعب بن أُبي حديث هاومن

: قاؿ الرقي اهلل عبد بن إسماعيل حدثنا: ماجو ابن وقاؿ عمرو، بن اهلل عبيد أخبرنا: قاؿ عدي بن زكريا حدثنا
: قاؿ أبيو عن كعب، بن أُبي بن الطفيل عن عقيل، بن ُمَحمَّد بن اهلل عبد عن الرقي، عمرو بن اهلل عبيد حدثنا

 من رجل فقاؿ اْلِجذع، ذلك ِإَلى َيخطب وكاف عريًشا، اْلَمسجد كاف إذ جذع ِإَلى يصلي ص اهلل رسوؿ كاف$
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 وقصيرا صغيرا كاف -صفتو حيث من- وسلم وآلو عليو اهلل صلى النبي منبر أف اعلم
 تلي التي الدرجة على يقف وكاف درجات، ثبلث يتعدى ال خشب من صنع ومتواضعا،
 حاؿ الخطبتين قبل ليستريح الخطيب عليو يقعد الذي المنبر أعلى ىو، المستراح

 فلم شاة، ممر قدر الحائط وبين منبره موضع بين وكاف  ،السنة وىي وبينهما األذاف
 بين يبعد أو صفا ليقطع وموضعو صفتو جهة من وسلم وآلو عليو اهلل صلى منبره يكن

 رؤية ألف والخطبة؛ الصبلة في اإلماـ بروز سنة معو تتحقق يؤذيهم، أو المصلين
 سنة أيضا معو يتحقق كما وتوجيهو، لموعظتو وأبلغ النفس على تأثيرا أشد لو المصلين

                                                                                                                                                  

 فصنع نعم،: قاؿ خطبتك؟ وتسمعهم الناس يراؾ َحتَّى اْلُجمعة يـو عليو تقـو شيًئا لك َتجعل أف لك ىل: أصحابو
 ثقة أَبي بن والطفيل الشواىد، ِفي حسن حديثو عقيل وابن فقيو، ثقة الرقي عمرو بن اهلل وعبيد .درجات ثبلث لو

 .لين حديثو ِفي صدوؽ،: عنو اْلَحافظ قاؿ عقيل ابن ألف الشواىد؛ ِفي حسن فاْلَحديث ص؛ النَِّبي عهد ِفي ولد
 درجات عدد ِفي اْلَجوىر" رسالتو ِفي -اهلل حفظو- الوىاب عبد بن ُمَحمَّد الفاضل الشيخ ذكره ما أحسن فهذا

 .منها الثالثة على ويقعد الثانية على يقف درج ثبلث من كاف ص اهلل رسوؿ منبر أف ِفي شافية كافية وىي ."اْلِمنبر
 معمر أبو أخبرنا: قاؿ يعلى أبو حدثنا: فقاؿ اإلحساف( ٜٚٓ) رقم( ٖ) حباف ابن أخرجو ما ذلك على يشكل وال
 لى اهلل عليو وسلمص النَِّبي أف ىريرة أِبي عن سلمة، أِبي عن عمرو، بن ُمَحمَّد عن غياث، بن حفص حدثنا: قاؿ

 جبريل إف: فقاؿ! آمين؟: قلت اْلِمنبر صعدت حيث إنك اهلل رسوؿ يا: قيل. آمين آمين آمين: فقاؿ اْلِمنبر صعد
 أو أبويو أدرؾ ومن آمين،: فقلت. آمين: قل اهلل، فأبعده النار فدخل لو يغفر وَلم رمضاف أدرؾ من: فقاؿ أتاني،

 عليك يصلّْ  فلم عنده ذكرت ومن آمين،: فقلت. آمين: قل اهلل، فأبعده النار فدخل فمات يبرىما فلم أحدىما
 (.ٕٕ٘ص) اْلُمفرد األدب ِفي البخاري وأخرجو. آمين: فقلت. آمين: قل اهلل، فأبعده النار فدخل فمات
 ِفي اْلُمنذري وذكرىا اْلُمفرد، األدب ِفي عجرة بن وكعب اْلُحويرث، بن ومالك اهلل، عبد بن جابر حديث من وجاء

 الثانية رقي وَلمَّا آمين،: قاؿ األوَلى الدرجة رقي َلمَّا ص النِبي أف لبعض بعضها يشهدوىي طرؽ  والترىيب الترغيب
 جلس حين أنو ُيحمل بو االحتجاج فرض على الكبلـ من فيو ما على وىذا آمين،: فقاؿ الثالثة ورقي آمين،: قاؿ
 بين َجمًعا بالناس؛ فخطب الثانية إَلى نزؿ ثم اليـو ذلك صعدىا أنو أو رقاىا يعتبر وىو آمين،: قاؿ الثالثة على

 .األحاديث
 ضعف علم ينقلوه َلم أنهم وِبَما ذلك، إلينا لنقلوا الثالثة الدرجة رقي لو ص النِبي ألف أقرب؛ األوؿ والتوجيو
 .أعلم واهلل للحديث، الثاني التوجيو

 إَلى خطب قد ص وأنو بثبلث، اْلِمنبر درجات بتحديد يأمر َلم ص النِبي أف: األحاديث ىذه ِفي اْلُمبلحظ ومن
 .َنخلة جذع

 .منبر دوف األرض على َيخطب العيد ِفي وكاف ناقتو، على خطب أنو عرفة خطبة حديث ِفي وذكرنا
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 صنع روميا أف» عنو اهلل رضي مالك بن أنس حديث ذلك على ويدؿ االستقباؿ،
 ابن وحديث، «الثالثة على ويقعد درجتاف، لو منبرا وسلم عليو اهلل صلى اهلل لرسوؿ
 ىو إنما قصيرا، وسلم عليو اهلل صلى النبي منبر وكاف»: قاؿ عنهما اهلل رضي عباس
 منبرا صعد ثم الظهر فصلى»: قاؿ عنو اهلل رضي جرير وحديث، «درجات ثبلث
 اهلل صلى اهلل رسوؿ منبر بين كاف»: عنو اهلل رضي األكوع بن سلمة وحديث، «صغيرا
 عليو اهلل صلى النبي يقتصر ولم ىذا،، «الشاة ممر كقدر الحائط وبين وسلم عليو
 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ كاف بل فحسب، الجمعة يـو عليو الوعظ على وسلم وآلو
 في الناس ونصح األحكاـ وبياف واإلرشاد للتعليم وسيلة منبره يستعمل وسلم وآلو
 اهلل صلى منبره وبقي السنن، في ثابت ىو ما على الحاجة اقتضاء حاؿ األياـ سائر
 .الراشدين الخلفاء عهد بعد حتى الحاؿ ىذه على وسلم وآلو عليو
 الخطبة كوف يستحب أنو على العلماء أجمع: (ٕٚ٘/ ٗ) المجموعفي  النووي قاؿ
 الناس وألف اإلعبلـ، في أبلغ وألنو إليها، أشرنا التي الصحيحة لؤلحاديث منبر على
 ا.ىػ وعظهم في أبلغ كاف الخطيب شاىدوا إذا
 مخالفتو معلـو ىو مما درجاتو وعدد وموضعو وشكلو المنبر صفة في الناس أحدث ثم

 تقطع التي الكثيرة الدرجات ذات العالية الطويلة المنابر فأقاموا النبوي، للهدي
 نصف أف ننهى كنا»: الحديث وفي وتؤذيهم، المصلين عن الرؤية وتحجب الصف

 واتخذ «طردا عنها ونطرد وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عهد على السواري بين
 لوحده الخطيب منو يدخل باب ولو شامخة، قبة وعليو مرفوع سقف لو منبرا بعضهم
 الدينية، عاداتهم في والنصارى اليهود من الكتاب أىل آخروف وقلد وراءه، من ويغلق

 نافذة أو شرفة ىيئة على للمصلين المقابل الجدار وسط في محشوة منابرىم فجعلوا
 الزخرفة بدع من فيو زيد عما -النظر بغض- وىذا الجميع، على الخطيب منها يطل

 أنواع من ذلك وغير واألعبلـ، والستائر عددىا في والزيادة درجو وفرش والنقوش
 .األمور محدثات
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 وال بفعلو، المقترنة األدوات من وسلم وآلو عليو اهلل صلى منبره بأف االحتجاج أما
 عليو اهلل صلى مسجده مثل مماثلة، بأدوات االستعانة فعلو في بو التأسي من يلـز

 بجنس االستعانة المساجد بناء في يلـز وال النخيل، وسعف طين من بني: وسلم وآلو
 اعتبلئو من الغرض فإف وسلم، وآلو عليو اهلل صلى منبره فكذلك المستعملة، المواد

 السامع فيو يكوف الذي المكاف على بالعلو يكوف وذلك اإلسماع، ىو الخطب في
 -إذف- فالغرض أسمع، ليكوف مرتفع موضع إلى يحتاج الذي كاألذاف فشأنو عادة،

 المركبة مواده عن النظر بغض اإلسماع مصلحة تحقيق ىو إنما المنبر اتخاذ من
 مغاير منبر إلى احتيج ومتى وسلم، وآلو عليو اهلل صلى زمانو في المستعملة وأدواتو

 خبلفة في مرواف زاد وقد للمصلحة، تحقيقا ذلك جاز درجاتو وعلو ونمطو شكلو في
 من درجات ست وسلم وآلو عليو اهلل صلى النبي منبر على عنو اهلل رضي معاوية
 أوؿ ىو عنو اهلل رضي معاوية أف ونقل «الناس كثر حين فيو زدت إنما»: وقاؿ أسفلو،

 . مرقاة عشرة خمس المنبر بدرجات بلغ من
 ال أنو فعلو في وسلم وآلو عليو اهلل صلى بو التأسي في األصل أف تقرر إذا: فجوابو
 يقم لم إذا بما مشروط ذلك فإف بفعلو، المقترنة باألدوات المثلية االستعانة يقتضي

 شرعا، مطلوبا ئذينح يصبح فإنو شرعي، لغرض مقصود أنو يبين ما بو اقترف أو دليل
 أال»: لو قاؿ حين عنو اهلل رضي الداري لتميم وسلم وآلو عليو اهلل صلى النبي فموافقة

 اهلل صلى إقراره وكذا، «منبرا لو فاتخذ ،«بلى»: قاؿ «عظامك؟ يحمل منبرا لك نتخذ
 على يدؿ الخطب في إليو واالستناد عليو واالرتقاء المنبر لذلك وسلم وآلو عليو

 وآلو عليو اهلل صلى بو باالقتداء األمر لعمـو عليها المقر باألوصاؼ المنبر مطلوبية
 حالو على الراشدين الخلفاء عهد في النبوي المنبر بقي لذلك سنتو، واتباع وسلم

 وكثرة المصلين عدد ازدياد مع درجات ثبلث ذا كونو ذلك في بما جميعا بأوصافو
 الخطب في االستعانة عن ناىيك وسلم، وآلو عليو اهلل صلى مسجده على الوافدين

 في والنصارى باليهود التشبو من فيها ما ألجل إما: عنها منهي أوصاؼ ذات بمنابر
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 وغيرىا؛ والفرش والستائر النقوش لتضمنها وإما الدينية، وعاداتهم منابرىم خصوصية
 وإما المسجد، خصوصيات من والمنبر المساجد، زخرفة عن بالنهي التصريح لورود
 الرؤية وحجب الصفوؼ كقطع عنها منهي أوصاؼ بوجود المصلين على مضار لترتب

 الخطبة على بها المستعاف باألدوات األوصاؼ أحد وتعلق ذلك، ونحو المصلين عن
 عنها؟ المنهي األوصاؼ كل عنده اجتمعت بمن الظن فما يكره،

 عند يثبت ال فمما عنو اهلل رضي معاوية إلى المنبر درجات عدد في الزيادة نسبة أما
 . الحديث أئمة
 وأف إجماع، أو لنص مصادمة تكوف ال أف ضوابطها فمن بالمصلحة االستدالؿ أما

 أو منها أرجح مصلحة تعارضها ال وأف والصيانة بالحفظ الشريعة مقاصد على تعود
  لها مساوية أو منها أرجح مفسدة بها العمل من يلـز ال وأف لها، مساوية

 اهلل صلى لهديو الظاىرة مخالفتها عن فضبل- المحدثة المنابر عمـو أف فالحاصل
 بيعهم في والنصارى اليهود سنة فيها تتجلى أنها إال -منبره صفة في وسلم وآلو عليو

 األحكاـ وبياف والتعليم اإلماـ، كبروز كثيرة سنية مظاىر فيها وتختفي وكنائسهم،
 ىذا من أنفسهم فحرموا وغيرىا، عليو والتحليق اإلماـ، الناس واستقباؿ األياـ، سائر
 .وسلم وآلو عليو اهلل صلى النبي سنة مخالفة على مرتبة حتمية كنتيجة الخير

 ذلك في بما وسلم وآلو عليو اهلل صلى محمد الورى بسيد الناس يقتدي أف فاألصل
 أجلى ألف ذلك وسلم، وآلو عليو اهلل صلى منبره يشبو بما وتهيئتها منابرىم إعداد
 وسلم وآلو عليو اهلل صلى النبي اتباع ىي إنما بو المقتدي بها ينتفع تحصيلية فائدة

 وسلوؾ ىديو مخالفة في يكمن ضرر وأعظم وعمبل، وقوال اعتقادا بسنتو واالرتباط
 صلى محمد ىدي الهدي أحسن أف» الحديث في جاء وقد والبدع، الحوادث طريق

 ضبللة، بدعة وكل بدعة، محدثة وكل محدثاتها، األمور وشر وسلم، وآلو عليو اهلل
 على اهلل وصلى العالمين، رب هلل الحمد أف دعوانا وآخر «النار في ضبللة وكل
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ا.ىػ  من فتاوى الشيخ  تسليما وسلم الدين يـو إلى وإخوانو وصحبو آلو وعلى محمد
 .   فركوس علي محمد

 درجات جعل-ومن البدع-(: ٕٓٔاألجوبة التافعة )صوقاؿ العبلمة األلباني في 
 خمس المنبر درجات بلغ من أوؿ ىو معاوية أف من قيل وما، ثبلث من أكثر المنبر
 بػ وتصديره يثبت ال فمما ٓٗٗ/ٕ اإلدارية التراتيب صاحب ذكره كما مرقاة عشرة

 .بذلك يشعر مما" قبل"
 فأخذوا المساجد أئمة بعض لهذا تنبو وقد الصفوؼ تقطع أنها البدعة ىذه مضار ومن

 اتبعوا أنهم ولو ذلك ونحو الجدار بجانب الدرج كجعل محدثة بطريق ذلك يتفاودوف
 .الستراحوا السنة

 على السواري بين نصف أف ننهى كنا(: )ٖٖ٘وقاؿ في الصحيحة تحت الحديث )
 المنبر السارية، حكم في و (طردا عنها نطرد و وسلم، عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عهد

 قاؿ أيضا، الثاني تارة و األوؿ، الصف يقطع فإنو الكثيرة، الدرجات ذي الطويل
 األوؿ الصف وإنما الصفوؼ، بعض يقطع المنبر إف(:" ٜٖٔ/ٕ) اإلحياء في الغزالي
: يقوؿ الثوري كاف و مقطوع، طرفيو على ما و المنبر، فناء في الذي المتصل الواحد
 فيو الجالس وألف متصل، ألنو متجو ىو و المنبر، يدي بين الخارج ىو األوؿ، الصف
 مخالفا كاف إذا الصف المنبر يقطع إنما و: قلت " . منو ويسمع الخطيب يقابل
 بمثلو الصف ينقطع فبل ، درجات ثبلث لو كاف فإنو وسلم عليو اهلل صلى النبي لمنبر

 المنبر في السنة مخالفة شـؤ من فكاف منها الدنيا الدرجة بجانب يقف اإلماـ ألف ،
 .الحديث ىذا في الذي النهي في الوقوع
 منو يترتب وضعا المساجد بعض في توضع التي المدافئ الصف قطع في ذلك ومثل
 فيو المصلين من أحد أو المسجد إماـ المحذور لهذا ينتبو أف دوف ، الصف قطع
 عنو نهى عما باالبتعاد مباالتهم لعدـ ثانيا و الدين، في التفقو عن أوال الناس لبعد

 قاطع طويل منبر وضع إلى يسعى من كل أف يعلم أف وينبغي .كرىو و الشارع
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 من وافر نصيب يلحقو أف يخشى فإنو ، الصف تقطع التي المدفئة يضع أو للصفوؼ
 بسند داود أبو أخرجو " . اهلل قطعو صفا قطع من و" ...  : وسلم عليو اهلل صلى قولو

 ا.ىػ(  ٕٚٙ رقم" )  داود أبي صحيح"  في بينتو كما صحيح
 يقطع الجوامع بعض في (:ٛٙ/ٙٔوسئل العبلمة العثيمين كما في مجموع فتاواه )

 ذلك؟ حكم ما األوؿ الصف المنبر
 يتأخر أف الصف يقطع المنبر وكاف واسعاً  المسجد كاف إذا لئلماـ ينبغي فأجاب:

 الصحابة ألف بالمنبر؛ مفصوؿ غير ببعض بعضو متصبلً  خلفو الذي الصف يكوف حتى
 الصف، تقطع ألنها األعمدة بين أي السواري بين الصف يتقوف كانوا عنهم اهلل رضي
 قطع يكوف فحينئذ اإلماـ تقدـ من والبد كثيراً  العدد كاف بأف يمكن لم إذا فأما

 .بو بأس وال لحاجة بالمنبر الصف
 .المنبر مكاف :مسألة
 إلى ٗوالحنابلة ،ٖوالشافعية ،ٕوالمالكية ،ٔالحنفية األربعة المذاىب أصحاب ذىب

 في كاف إذا القبلة مستقبل يمين على أي ، المحراب يمين على المنبر كوف السنة أف
 يمين على كاف - وسلم عليو اهلل صلى - النبي منبر أفعلى ذلك  الدليل، و المحراب

 .٘بو االقتداء فيسن ، محرابو

                                                           

 ( . ٖٓٔ)  ص الفبلح مراقي ٔ

 . ٖٔٗ/  ٔ والتحصيل البياف ٕ

 . ٕٛٛ/  ٔ المحتاج ومغني ، ٖٔ/  ٕ الطالبين وروضة ، ٕ٘/  ٖ الحاوي ٖ

/  ٕ القناع وكشاؼ ، ٔٙٔ/  ٕ والمبدع ، ٜٖ٘/  ٕ واإلنصاؼ ، ٛٔٔ/  ٕ والفروع ، ٔٙٔ/  ٖ المغني ٗ
ٖ٘ . 

 حجر ابن وقاؿ ، السابقة المراجع في والحنابلة ، ٜٙ٘/  ٗ المجموع مع العزيز فتح في الرافعي ذلك ذكر ٘
 المشاىدة إلى فيو فالمستند قاؿ كما ولكنو حديثا أجده لم »:  ٜٙ٘/  ٗ المجموع بهامش الحبير تلخيص في
 عليو اهلل صلى - النبي فاحتملو: )  قاؿ المنبر المرأة عمل قصة في البخاري في سعد بن سهل حديث ويؤيده ،

 ( . تروف حيث فوضعو - وسلم
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 المحراب، يسار على يقف فإنو األرض على وقف إذا أما المنبر، على وقف إذا ىذا
 .ٔالمنبر خبلؼ

 بن سلمةلحديث  باْلِجدار ملتصًقا يكوف وال شاة َممر اْلِجدار وبين اْلِمنبر بينو يكوفو 
 .ٕ(الشاة ممر قدر والقبلة المنبر بين كاف) قاؿ عنو اهلل رضي األكوع

 ورواه ( اهلل رسوؿ منبر بين كاف) (: قولو ٙٗ/ٖقاؿ صاحب عوف المعبود )
 على المنبر كاف: "  بلفظ عبيد أبي بن يزيد عن عاصم أبي طريق من اإلسماعيلي

 العنز يمر ما قدر إال القبلة حائط وبين بينو ليس وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عهد
 بين وكاف: "  قاؿ سلمة عن يزيد عن مسعدة بن حماد طريق من مسلم ولفظ" . 

 يزيد حدثنا إبراىيم بن المكي حدثنا البخاري ولفظ" .  الشاة ممر قدر والقبلة المنبر
 الشاة كادت ما المنبر عند المسجد جدار كاف: "  قاؿ سلمة عن عبيد أبي بن

 . مرورىا موضع وىو(  الشاة ممر كقدر)  القبلة جدار أي(  الحائط وبين)  " تجوزىا
 .وسلم وآلو عليو اهلل صلى النبي بمنبر برؾالت يجوز ىل :مسألة

 أنكر: السائل يقوؿ (:ٜٗٔ/ٖسئل العبلمة األلباني كما في موسوعة العبلمة األلباني )
 لم ولكنو - وسلم وآلو عليو اهلل صلى - النبي بقبر التمسح تيمية ابن اإلسبلـ شيخ
 فما فعلو، أنو عمر ابن عن أحمد اإلماـ عن نقلو بما ويستدؿ بالمنبر التمسح ينكر
 ... في اإلسبلـ شيخ ذكره ىذا؟ حكم

 عمر؟ ابن عن الرواية ذكر أو الحكم ذكر: الشيخ
 .السائل ىذا نقلو الذي الكبلـ ىذا ذكر أنو: ... مداخلة
 .أعده ىو وما: الشيخ

                                                           

 . ٖ٘/  ٕ القناع وكشاؼ ، ٜٖ٘/  ٕ واإلنصاؼ الفروع ٔ
 ( وللفظ لو. ٜٓ٘(، ومسلم )ٜٚٗأخرجو البخاري ) ٕ
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 عليو اهلل صلى - النبي بقبر التمسح تيمية ابن اإلسبلـ شيخ أنكر: يقوؿ: مداخلة
 عن أحمد اإلماـ عن نقلو بما ويستدؿ بالمنبر التمسح ينكر لم ولكنو - وسلم وآلو
 ىذا؟ حكم فما فعل، أنو عمر ابن

 ىذا أف: الجلسة ىذه أوؿ في كلمتي في سبق أنو أظن ىذا على جوابي أنا: الشيخ
 الصبلة عليو بقبره التمسح بين كبير بفرؽ نشعر كنا وإف الذريعة، سد باب من يمنع

 ال التي المعاني من ذلك ونحو المدد منو يطلب المتمسح أف يشعر ألنو والسبلـ؛
 ىذا بمثل المسلم يتبادر فبل بالمنبر التمسح أما وتعالى، تبارؾ اهلل إال صرفها يجوز

 فأنا ىذه، جلستنا أوؿ في ذكرىا جاء التي التبرؾ أنواع كسائر وىو الشركي المعنى
 ىذه عندىم ليس الناس وألف الذريعة؛ سد باب من األشياء ىذه كل من بالمنع أقوؿ
 .بالمنبر التمسح وبين بالقبر التمسح بين التفريق على تحملهم التي الدقة
 : الحلف عند المنبر.مسألة
 ال)  وسلم عليو اهلل صلى  اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ رضي اهلل عنهما اهلل عبد بن جابرعن 

 من مقعده تبوأ إال أخضر سواؾ على ولو آثمة يمين على ىذا منبري عند أحد يحلف
 .ٔ( - النار لو وجبت أو - النار

 في يحلف بأف وذلك بالمكاف، التغليظ اليمين تغليظ وجوه منيفيد الحديث أف 
 اهلل صلى النبي منبر عند وبالمدينة والمقاـ، البيت بين بمكة وىو البلد مواضع أشرؼ

                                                           

-ٕ/ٚ) شيبة أبي ابن الرسالة(،-ٗ٘/ٖٕ(، وأحمد )ٖٚ/ٕ) والشافعي ،(ٕٚٚ/ٕ) الموطأ في أخرجو مالك ٔ
 يعلى وأبو ،(ٛٔٓٙ،  ٖٜٚ٘) الكبرى في والنسائي ،(ٕٖٕ٘) ماجو ابنو  (،ٕٖٙٗوأبو داود )  ،(ٖ
 ٜٖٛ/ٚ والبيهقي ،ٜٕٚ-ٜٕٙ/ٗوالحاكم ،( ٕٜٚ) الجارود وابن ،( ٖٛٙٗ) حباف وابن ،( ٕٛٚٔ)
والحديث صححو ابن حباف، وصححو الحاكم وأقره الذىبي، وصححو ابن حـز في المحلى  .ٙٚٔ/ٓٔو
(: حسن غريب، وصححو العبلمة األلباني في صحيح ٓٗٚ/ٕ(، وقاؿ ابن عساكر في معجم الشيوخ )ٖٚ/ٛ)

(: إسناده ضعيف وىو حديث صحيح، وقاؿ األرنؤوط ومن ٕٔٓ/ٖأبي داود، وقاؿ الحويني في غوث المكدود )
 ىاشم بن ىاشم غير عنو يرو لم وإف نسطاس بن اهلل عبد. قوي إسناده (:ٓ٘ٔ/٘عو في تحقيق سنن أبي داود )م
 الباب وفيا.ىػ  ثقات رجالو وباقي. مالك بو واحتج ،(ٖٛ/ٕٕ) االستذكار في البر عبد وابن النسائي، وثقو قد -

 عن أبي ىريرة، وسلمة بن األكوع، وأبي أمامة ثعلبة الحارثي.
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 في الببلد سائر وفي الصخرة، عند المقدس وببيت المنبر، على: ويقاؿ وسلم عليو
 .المنبر موضع الببلد سائر في يعتبر لم من أصحابنا ومن المنبر، عند المقصورة
 الثاني، والظاىر مستحب، أو مستحق التغليظ ىذا أف في الشافعي قوؿ واختلف

 بماؿ ليس ما وسائر والرجعة والطبلؽ والنكاح الدـ دعوى في التغليظ يجري وإنما
 لما، القليل دوف منها الكثير في التغليظ فيشرع األمواؿ وأما الماؿ، منو المقصود وال

 دـ؟ أعلى: فقاؿ والبيت المقاـ بين يحلفوف قوًما رأى عوؼ بن الرحمن عبد أف روي
 الناس يبهى أف خشيت لقد: قاؿ ال،: قالوا الماؿ؟ من عظيم أفعلى: قاؿ ال،: قالوا
 ... .قلبك من ىيبتو سقطت حتى بو أنست إذا بالشيء بهأت: يقاؿ .ٔالمقاـ بهذا

 في المنبر وذكر القيمة، أو بالعين درىم مائتي أو دينارًا عشرين قدر يبلغ ما والكثير
 ..اإلثم بمزيد المنبر على الفاجرة اليمين اختصاص على يدؿ جابر حديث

شرح مسند الشافعي ألبي  .بالزماف وال بالمكاف تغليظ ال: وأحمد حنيفة أبو وقاؿ
 (.ٕٛٗ/ٕالقاسم الرافعي )

 لؤليماف أف على دليل وفيو (:ٜٖٗ/ٔوقاؿ القاضي عياض في إكماؿ المعلم )
 لو فيما الـز عندنا وذلك ليحلف، فانطلق: " لقولو بها وتختص فيها ُتحلفُ  مواضعَ 

 يكوف فبل - فصاعداً  دينارٍ  ربع - السرقة فى القطع يوجبُ  ما وذلك األمواؿ، من باؿ
 اهللُ  َصلَّى النبى منبر وعند منها، يُعظّْمُ  وحيثُ  الجامعة المساجد فى إال فيو اليمينُ 

 .الحاكم كاف حيث اليمين: قولو فى حنيفة ألبى خبلفاً  بالمدينة، َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ 
 المنبر، عند اليمين وجوب على الحديث ىذا من الخطابى سليماف أبو احتج وقد
 إنما ىذا وقياـ المسجد، فى َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى النبى مجلس كاف إنما ألنو: قاؿ
 ا.ىػ نظرٌ  وفيو محتمل وىذا قاـ؟ فلماذا وإال للمنبر، كاف

                                                           

عنو ابن الملقن في البدر  قاؿواألثر  (ٙٚٔ/ ٓٔ)في الكبرى والبيهقي ،(ٖٗ/ ٚ) األـ في الشافعي أخرجو ٔ
 ال ساقطة الرحمن عبد عن الرواية:  «محبله» في فقاؿ حـز بن محمد أبو األثر ىذا وأعل (:ٜٚٙ/ٜالمنير )

 .منقطع وإسناده(: ٕٕٔ/ ٗ) التلخيص في الحافظوقاؿ  ،مخرج وال أصل لها يدرى
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 بالمكاف الحلف تغليظ في العلماء واختلف (:ٖ٘ٗ/ٙوقاؿ الصنعاني في السبل )
 فيو إنما القولين أحد على فيو دليل ال والحديث ؟ ال أو للحاكم يجوز ىل والزماف
 والحنفية الهادوية وذىب، كاذبا وسلم عليو اهلل صلى منبره على حلف من إثم عظمة

 إلى اإلجابة الحالف على يجب ال وأنو مكاف وال بزماف تغليظ ال أنو إلى والحنابلة
 المدينة ففي: قالوا والمكاف الزماف في التغليظ يجب أنو إلى الجمهور وذىب، ذلك
 وكأنهم الجامع، المسجد في غيرىما وفي ، والمقاـ الركن بين مكة وفي المنبر، على

 ونحو ويومها الجمعة وليلة العصر كبعد الفاضلة األوقات إلى ينظر الزماف في يقولوف
 .ذلك
 أو شاىداؾ}  وبقولو{  عليو المدعى على اليمين}  أحاديث بإطبلؽ األولوف احتج
 وابن وعثماف عمر وبفعل أمامة أبي وحديث جابر بحديث الجمهور واحتج{  يمينو
 من تحبسونهما: } تعالى بقولو بالزماف للتغليظ واستدلوا، السلف من وغيرىم عباس

 في التغليظ يستحب: آخروف وقاؿ، العصر صبلة ىي المفسروف قاؿ{  الصبلة بعد
 .بو ألـز حسنا رآه إذا للحاكم اجتهاد موضع ىو: وقيل، يجب وال والمكاف الزماف

 
 
 
 
 
 

 (فبلف بني مسجد يقاؿ ىل باب)
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 في صح كما الشريفة لنفسو المسجد أضاؼ وسلم عليو اهلل صلى النبي أف ثبت
 في صبلة قاؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي أف ) عنو اهلل رضي ىريرة أبي عن الحديث
 .ٔ( الحراـ المسجد إال سواه فيما صبلة ألف من خير ىذا مسجدي

 وسلم عليو اهلل صلى النبي جاءنا ) قاؿ عنو اهلل رضي الرحمن عبد بن اهلل عبد عنو 
  .ٕ( سجد إذا ثوبو على يديو واضعا فرأيتو األشهل عبد بني مسجد في بنا فصلى

 عليو اهلل صلى  النبي أف جده عن أبيو عن عجرة بن كعب بن إسحاؽ بن سعد عنو 
 رآىم صبلتهم قضوا فلما المغرب، فيو فصلى األشهل، عبد بني مسجد أتى ) وسلم

 .ٖ( "البيوت صبلة ىذه" فقاؿ بعدىا، يسبحوف
                                                           

 .(ٜٖٗٔ) ومسلم (،ٜٓٔٔ) البخاري أخرجو ٔ
 عاصم أبي وابن ،(ٕٖٓٔ ،ٖٔٓٔ) ماجو وابن ،(ٙٚٙ) خزيمة وابن ،(الرسالة - ٕٕٛ/ ٖٔ) أحمد أخرجو ٕ
 الصحابة معرفة في نعيم وأبو ،(ٖٗٗٔ) الكبير في والطبراني ،(ٕٚٗٔ ،ٕٙٗٔ) والمثاني اآلحاد في
 والبيهقي ،(ٕٕٖ - ٕٖٔ/ ٔ) والتاريخ المعرفة في والفسوي ،(ٜٕٔ/ ٔ) معجمو في قانع وابن ،(ٜٖٓٔ)
 ،(ٕٖٔ) اإلرواء في األلباني العبلمة ضعفوو  قاؿ عنو البيهقي: في إسناده بعض الضعف، والحديث( ٛٓٔ/ ٕ)

 محمد بن العزيز عبد فيو وىم وقد ضعيف، إسناده(: ٕٕٛ/ ٖٔ) المسند تحقيق في معو ومن األرنؤوط وقاؿ
 وسلم عليو اهلل صلى النبي جاءنا: قاؿ الرحمن، عبد بن اهلل عبد عن حبيبة، أبي بن إسماعيل عن فرواه راوردي،الد

 عبد عن األشهلي، حبيبة أبي بن إسماعيل بن إبراىيم رواه ما بالصواب واألولى جده، عن أبيو، عن: يقل ولم ،... 
/ ٘) األشراؼ تحفة في المزي ذلك على نبو. جده عن أبيو، عن الصامت بن ثابت بن الرحمن عبد بن اهلل

 ضعيف، األشهلي، إسماعيل بن إبراىيم إف ثم. الرحمن عبد بن اهلل عبد ترجمة في" الكماؿ تهذيب" وفي ،(ٕٕٛ
. أحد عن توثيقو يؤثر ولم إسماعيل، بن إبراىيم عنو بالرواية تفرد مجهوؿ، ثابت، ابن الرحمن عبد بن اهلل وعبد
 الرحمن، عبد بن اهلل عبد ابنو عنو بالرواية تفرد كذلك، مجهوؿ وىو صحبتو، تصح ال ثابت بن الرحمن عبد وأبوه
 صحبتو، في مختلف الصامت بن وثابت حديثو، يصح لم: وقاؿ ،ٕٙٙ/ ٘" الكبير التاريخ" في البخاري وذكره
 اختلف قد إنو ثم. ذلك يصح ولم: قلنا. ثابت بن الرحمن عبد البنو الصحبة وإنما الجاىلية، في مات إنو: ويقاؿ

 .سيأتي كما إسناده في
 والطبرانى ،(ٓٓٙٔ رقم ، ٜٛٔ/ٖ) والنسائى ،(ٗٓٙ رقم ، ٓٓ٘/ٕ) والترمذى ،(ٖٓٓٔ) داود أبو أخرجو ٖ
 عنو قاؿ والحديث( ٜٛٔ/ٕ) والبيهقي ،(ٕٔٓٔ رقم ، ٕٓٔ/ٕ) خزيمة وابن ،(ٕٖٓ رقم ، ٙٗٔ/ٜٔ)

مرفوع ثابت (: ٜٙٔ/ٗٔوقاؿ ابن عبد البر في التمهيد ) الوجو، ىذا من إال نعرفو ال غريب حديث: الترمذي
موضع العلة (: ٕٜٖ/ٖ، وقاؿ ابن القطاف في بياف الوىم واإليهاـ )وروي مرسبلً من حديث محمود بن لبيد
 حديث (:ٙٗ/٘) األـ داود أبي صحيح في األلباني العبلمة عنو وقاؿ، الجهل بحاؿ إسحاؽ بن كعب بن عجرة
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 عمرو بني مسجد دخل وسلم عليو اهلل صلى النبي أف ) عنو اهلل رضي عمر ابن وعن

 كاف كيف صهيبا فسألت قاؿ الصبلة في وىو عليو يسلموف الناس فدخل عوؼ بن
 .ٔ(بيده وأشار ىكذا قاؿ عليهم يرد
 حديث أورد ثم"  فبلف بني مسجد يقاؿ ىل باب"  : اهلل رحمو البخاري اإلماـ قاؿ
 من أضمرت قد التي الخيل بين سابق وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف) عمر ابن

 بني مسجد إلى الثنية من تضمر لم التي الخيل بين وسابق، الوداع ثنية إلى الحفياء
 ( .بها سابق فيمن عمر بن اهلل عبد وكاف، زريق
 أو بانيها إلى المساجد إضافة جواز منو يستفاد:" (ٚٙٙ/ٔ) فتحال في الحافظ قاؿ

 المصنف أورد وإنما، أربابها إلى البر أعماؿ إضافة جواز بو ويلتحق، فيها المصلي
 أف يحتمل إذ احتماال فيو أف على لينبو االستفهاـ بلفظ الترجمة( البخاري اإلماـ)

 في وقعت اإلضافة ىذه تكوف بأف وسلم عليو اهلل صلى النبي علمو قد ذلك يكوف
، الجواز على والجمهور أظهر واألوؿ، بعده حدث مما ذلك يكوف أف ويحتمل، زمنو

 يقوؿ أف يكره كاف أنو عنو شيبة أبي ابن رواه فيما النخعي إبراىيم ذلك في والمخالف
 ( .هلل المساجد وأف: ) تعالى لقولو فبلف بني مصلى ويقوؿ فبلف بني مسجد

                                                                                                                                                  

 (:ٕٚٗ/ٕ، وقاؿ األرنؤوط ومن معو في تحقيق سنن أبي داود )خزيمة ابن وصححو أحمد، واستحسنو حسن،
 .كعب بن إسحاؽ لجهالة ضعيف إسناد وىذا لغيره حسن

 شيبة أبي وابن ،(ٖٙٔ/ ٔ) والدارمي ،(ٛٗٔ) والحميدي ،(ٜٖٚ٘) الرزاؽ وعبد ،(ٕٔ/ ٙ) أحمد أخرجؤ
، (ٚٔٓٔ) ماجو وابن ،(ٖٛٙ) والترمذي ،(ٕٜٚ) داود وأبو ،(ٕ٘ٗ/ ٔ) الطبقات في سعد وابن ،(ٗٚ/ ٕ)

 في والطحاوي ،(ٕ٘ٔ) الجارود وابن ،(ٕٕٛ٘) حباف وابن ،(ٛٛٛ) خزيمة وابن ،(ٖٖ٘ٔ) المسند في والبزار
 ،(ٕٚٓٔ) والطبراني ،(ٜٚٗ) والشاشي ،(ٔٔٚ٘) اآلثار مشكل شرح وفي ،(ٗ٘ٗ/ ٔ) اآلثار معاني شرح

 الخبلصة في النووي وصححو صحيح، حسن: الترمذي عنو قاؿ والحديث( ٕٓٙ - ٜٕ٘و ٜٕ٘/ ٕ) والبيهقي
وقاؿ الشيخ أحمد شاكر في تحقيق المسند  ،(٘ٛٔ) الصحيحة في األلباني العبلمة وصححو ،(ٛٓ٘/ ٔ)
 في الحويني وقاؿ ،(ٖٔٚ/ ٕ) الموافقات على تعليقو في مشهور الشيخ وصححو(: إسناده صحيح، ٜٖٓ/ٗ)

 إسناده(: ٘ٚٔ/ٛ) المسند تحقيق في معو ومن األرنؤوط وقاؿ صحيح، إسناده(: ٜ٘ٔ/ ٔ) المكدود غوث
  .الشيخين شرط على صحيح
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 . انتهى"  ملك ال تمييز إضافة ىذا مثل في اإلضافة أف:  وجوابو
 ملكا هلل كانت وإف المساجد"  ( :ٕٚٚ/ٗ" )القرآف أحكاـ" في العربي ابن وقاؿ

 . انتهى"  فبلف مسجد:  فيقاؿ،  تعريفا غيره إلى نسبت قد فإنها وتشريفا،
 ومسجد ، فبلف مسجد يقاؿ أف بأس وال"  (:ٕٛٓ/ٕ" )المجموع" في النووي وقاؿ
 . انتهى"  التعريف سبيل على فبلف بني

 بأسماء المساجد تسمية (:ٕٛٗ/ٕوقاؿ العبلمة العثيمين كما في مجموع فتاواه )
 أو -وجل عز- اهلل إلى التقرب سبيل على يتخذ إنما ىذا ألف ينبغي؛ ال األنبياء
 سببا اهلل يجعلو لم بما والتبرؾ يشرعو، لم بما اهلل إلى والتقرب األنبياء، بأسماء التبرؾ
 ا.ىػ البدع من نوع ىو بل ينبغي، ال للبركة

 مسجد(: ٙٓ٘ – ٗٓ٘ص) اللفظية المناىي معجمفي  زيد أبو بكر. د العبلمة قاؿو 
 بو فصدرت الفتوى لجنة في أعددتو ما ىو ىنا كتبو ما: فبلف بني مسجد: فبلف بني

  :ثانياً :  في ىنا زدتو ما سوى ىػ ٙٔٗٔ/ ٗ/ ٘ٔ في ٘ٗٛٚٔ/  برقم الفتوى
 وكاف(  كذا حيّْ  في ٔ رقم المسجد مثل: أولى فهو بالرقم بالتمييز عنها استغني وإف)

 بأسماء المساجد تسمية سوى الفتوى ىذه على وافق قد الفوزاف صالح الشيخ
 . يراه ال فإنو - للتمييز - مثبلً  الصحابة

 يجوز؛ ال وما منها، يجوز ما المساجد، تسمية في جامعة كلمة ذكر من ىنا البد
 الوجوه على تسميتها وجود بالتتبع حصل قد المساجد إف: فأقوؿ إليها، الحاجة لشدة
  :وىي اآليتة
 :كاآلتي حقيقي، باسم المسجد تسمية: أوالً 

 إضافة وىي أربابها، إلى البر أعماؿ إضافة من وىذا بناه، من إلى المسجد إضافة
 ويُقاؿ( وسلم عليو اهلل صلى النبي مسجد) ومنها جائزة تسمية وىذه للتمييز، حقيقية

 .(وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ مسجد)
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 فهي للتمييز حقيقية إضافة وىي المحلة، إلى أو فيو، يصلي من إلى المسجد إضافة
 حديث من الصحيحين في كما ،( زريق بني مسجد) و(  قباء مسجد)  ومنها جائزة

 مسجد)و.  زريق بني مسجد إلى المسابقة حديث في عنهما اهلل رضي عمر ابن
 (. السوؽ مسجد في صبلةال باب: )  بقولو اهلل رحمو البخاري ترجم كما(  السوؽ
(  األقصى المسجد) و(  الحراـ المسجد)  مثل بو تميز وصف إلى المسجد إضافة

ـِ  اْلَمْسِجدِ  ِمنَ  لَْيبلً  ِبَعْبِدهِ  َأْسَرى الَِّذي ُسْبَحافَ : }  تعالى قولو في كما  ِإَلى اْلَحَرا
 اهلل صلى  النبي عن ثبت السنة وفي[ . ٔاآلية من: االسراء{ ]  اأْلَْقَصى اْلَمْسِجدِ 

  الحراـ المسجد مساجد لثبلثة إال المطي تعمل ال: )  متعددة وجوه من وسلم عليو
 بعض تسمية وقع وقد(  الكبير المسجد)  ومنو(.  ىذا ومسجدي األقصى والمسجد
 في كما(  األكبر المسجد)  باسم والمدينة مكة بين الطريق على التي المساجد

 (. الكبير الجامع)  يُقاؿ ومثلو البخاري، صحيح
 في منتشرة ظاىرة وىي ،بو ويعرؼ يتميز لكي حقيقي غير باسم المسجد تسمية: ثانياً 

 المدينة في المسلمين، ببلد في الحمد وهلل وانتشارىا المساجد بناء لكثرة عصرنا؛
 واختيار بو، يتميز باسم المسجد تسمية فيحصل الواحد، الحي في بل القرية، وفي

 من بعدىم فمن عنهم، اهلل رضي الصحابة من وخيارىا األُمة وجوه أحد إلى إضافتو
 اهلل رضي عمر مسجد)  ،( عنو اهلل رضي بكر أبي مسجد)  مثل بإحساف لهم التابعين

 ىدي من ُعرؼ وقد السيما بأس، بها يظهر ال التسمية فهذه للتعريف، وىكذا ،( عنو
 ابن بينها كما ومبلبسو، ودوابو، وأثاثو، سبلحو، تسميتو وسلم عليو اهلل صلى النبي
 . المعاد زاد كتاب أوؿ في تعالى اهلل رحمو القيم
 ( .كذا حي في ٔ/  رقم المسجد)  مثل أولى، فهو بالرقم بالتمييز عنها استغني وإف
 مسجد)  ،( الرحمن مسجد)  مثل تعالى اهلل أسماء من باسم المسجد تسمية: ثالثاً 

 َوَأفَّ : } الفصل وقولو قاؿ سبحانو اهلل أف ومعلـو ،( السبلـ مسجد)  ،( القدوس
 تعالى هلل جميعها فالمساجد[ ٛٔ:الجن{ ] َأَحداً  اللَّوِ  َمعَ  َتْدُعو َفبل ِللَّوِ  اْلَمَساِجدَ 
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 المسجد على العلمية ليكتسب اهلل أسماء من باسم مسجد فتسمية تخصيص، بدوف
(  السبيل سواء إلى الهادي واهلل  تركو فاألولى ، مضى من عليو يكن لم محدث أمر

 . انتهى
 (.؟ فبلف بني مسجد يُقاؿ ىل باب)  صحيحو في اهلل رحمو البخاري قاؿ

 سابق  وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف)  عنهما اهلل رضي عمر ابن عن بسنده ساؽ
 لم التي الخيل بين وسابق ، الوداع ثنية وأمدىا الحيفاء، من ُأضمرت التي الخيل بين

 (.بها سابق فيمن كاف عمر ابن وأف ُزريق بني مسجد إلى الثنية من تضمَّر
 والخبلؼ ، الجواز على الجمهور أف يستفاد الحديث ىذا على حجر ابن كبلـ ومن

 ، فبلف بني مسجد:  يقوؿ أف يكره كاف أنو:  عنو شيبة أبي ابن رواه فيما للنخعي
 { . لِلَّوِ  اْلَمَساِجدَ  َوَأفَّ : }  تعالى لقولو ؛ فبلف بني مصلى: ويقوؿ
 . أعلم واهلل. تمليك ال تمييز إضافة ىذا مثل في اإلضافة أف: وجوابو

 وال ،المناخة شماؿ في وىو السبق بمسجد اآلف ُيسمى ما وىو: زريق بني ومسجد
 .والجماعة الجمعة فيو تصلى قائماً  المسجد يزاؿ
 عاـ المسجد ىذا في كانت أديتها للجمعة خطبة أوؿ أف عليَّ  تعالى اهلل منَّة ومن

 ، ىػ ٕٜٗٔ/  ٛ/  ٘ٔ منذ الشريف النبوي المسجد في بعده ومن ، ىػ ٜٖٛٔ
 ا.ىػ  وتفضل أنعم ما على الحمد فللو

 لو، تعظيما ذلك في آلف بالبدعة، عرؼ من باسم المسجد يسمى أف: ينبغي ال (تنبيو)
  . طريقتو يسلكوا أف للعواـ وإغراء

 
 (الواحد البلد في المساجد تعدد)باب 

 البلد كاف فربما آخر، مكاف إلى مكاف ومن آخر، إلى زمن من البلداف تختلف
 يعادؿ حي كل أحياء، عدة على تحتوي كبيرة مدينة اليـو وىو صغيرة، قرية باألمس

 بجوار مسجد بناء تحريم على تعالى اهلل رحمهم العلماء نصوقد . يزيد أو القرية
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 إلى الواحد المسجد قسمة وىكذا والمنافسة، اإلضرار لقصد بقربو، أو مسجد،
 .ٔمسجدين

                                                           

 فمعظم السنية، الطوائف بين مقسمة دمشق مساجد كانت فقد المذىبي،لتعصب ا بسبب ،ىذا اإلنقساـ وجد ٔ
 مساجد معظم كانت و للحنابلة؛ ثم للمالكية، ثم للحنفية، ثم للشافعية، كانت -السور داخل- مساجدىا
 الفقيو زمن بدمشق سائدا الوضع ىذا كاف و والحنفية، للشافعية الباقي و للحنابلة، -دمشق سور خارج-الصالحية

 .ىجرية ٜٜٓ سنة الُمتوفى الحنبلي الهادي عبد بن يوسف
 واحد سور، يفصلهما مسجداف بها فُوجد ، -ُخراساف بببلد- الشاىجاف مرو بمدينة كانت الظاىرة ونفس

 للطوائف تابعة طائفية مساجد بهما ُوجدت فقد وحّراف، بغداد بمدينتي الحاؿ وكذلك. للحنفية اآلخر و للشافعية
 .السنة

 كل فتصلي المذىبية، الطوائف حسب الواحد المسجد داخل متعددة محاريب ُوجدت أنو ذلك من األغرب و
 -محاريب- مقامات خمسة فيو كانت المكي الحـر ففي األخرى؛ المحاريب في تصلي ال و محرابها، في جماعة
 الشيعة، و والحنبلية، والمالكية، والحنفية، الشافعية،: وىي المكي، للمجتمع المكونة الطوائف حسب للصبلة
 لضيق واحد وقت في تصلي الطوائف كل كانت المغرب صبلة وفي فيو، تصلي الذي مقامها منها لكل فكاف

 المكي بالحـر موجودة الطاىرة ىذه كانت وقد والتسليم، السجود و الركوع في وخلط تشويش فيحدث الوقت،
 .بعده ما و الهجري السادس القرف في
 فيو، تصلي الذي محرابها منها لكل فكاف األربعة، السنية مذاىبال بين مقسما كاف أيضا ىو األقصى المسجد و
 .العلمية حلقاتها فيو تعقد و
 لم الذين الحنابلة عدا ما السنية، مذاىبال على مقسما كاف فقد الخليل، مدينة بمسجد كانت الظاىرة نفس و

 .إماـ فيو لهم يكن
 منها لكل ، األربعة السنية الطوائف حسب محاريب أربعة بداخلو كانت فقد ، بدمشق األموي الجامع كذلك و

 .العلمية حلقاتها أيضا فيو تعقد ،و فيو تصلي محرابها
 منها واحد إال معطلة، لكنها ، تاريخية كشواىد ىذا، يومنا إلى األموي بالجامع موجودة تزاؿ ما المحاريب وىذه
 .الناس كل فيو يصلي

 ببعض المساجد اختصاص أف مفاده السنية، المساجد تعدد ظاىرة في رأي البغدادي ُىبيرة بن الدين عوف للوزير و
 وال الشافعي، أصحاب منها فيمنع احمد، أصحاب مساجد ىذه:  يقاؿ فبل محدثة، بدعة المذاىب أرباب

 صحيح ىذا وقولو -ٕ٘/الحج(  الباد و فيو العاكف سواء)  الحراـ المسجد في تعالى اهلل قاؿ قد و العكس؛
أصحاب  من طائفة أف إلى يشير ما على أعثر لم لكنني غيرىا، دوف بمساجد جماعة اختصاص يخص فيما

 وأصحابو، إمامو غير مع الصبلة من امتنع من فيهم وجد لكنو. مساجدىا دخوؿ من غيرىا منعت المذاىب األربعة
 و محرابها طائفة لكل كاف إذكما مر  األموي، والجامع األقصى، والمسجد المكي، الحـر في الحاؿ ىو كما

 .المذىبي للتعصب مرة ثمرة كلو وىذا إمامها،
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 قسمة تحل وال جنبو، أو آخر مسجد قرب مسجد بناء فيجوز والحاجة للضرورة فأما
 وال المسجد، توسعة واألفضل ،لذلك تدعو ضرورة ال ألنو مسجدين؛ إلى المسجد

 .ٔمسجد بجواره يبنى
 القديم المسجد أف داـ ما القديم المسجد بقرب الجديد المسجد بناء يجوز بلف

 حتى القديم المسجد بجوار الجديد المسجد بناء يجوز ال وكذلك الحي ألىل يتسع
 على العمل الحالة ىذه في المطلوب وإنما الحيّ  بأىل القديم المسجد ضاؽ لو

 . الحي ألىل ليتسع فيو البناء وزيادة القديم المسجد توسعة
 المسجد في المصلين من عدد أكبر جمع المساجد لها بنيت التي المقاصد من ألف

 . ويتعارفوا ليتعاونوا الواحد
 ولو للصبلة المسجد إلى يمشي لمن العظيم الثواب جعل وتعالى سبحانو اهلل أف كما
 أعظم:)  قاؿ - وسلم عليو اهلل صلى - النبي أف الحديث في صح كما بعيداً  كاف

 . ومسلم البخاري رواه(  ممشى فأبعدىم أبعدىم الصبلة في أجراً  الناس
 ألنو العلماء عند الضرار باب من يعتبر القديم المسجد بجوار الجديد المسجد بناءف

 . المسلمين جماعة تفريق إلى سيؤدي
 بَػْينَ  َوتَػْفرِيًقا وَُكْفًرا ِضَرارًا َمْسِجًدا اتََّخُذوا َوالَِّذينَ : }  تعالى اهلل قوؿ:  تقدـ ما ودليل

 َواللَّوُ  اْلُحْسَنى ِإالَّ  نَاَأَردْ  ِإفْ  َولََيْحِلُفنَّ  قَػْبلُ  ِمنْ  َوَرُسوَلوُ  اللَّوَ  َحاَربَ  ِلَمنْ  َوِإْرَصاًدا اْلُمْؤِمِنينَ 
 َأَحقُّ  يَػْوـٍ  َأوَّؿِ  ِمنْ  التػَّْقَوى َعَلى ُأسّْسَ  َلَمْسِجدٌ  َأبًَدا ِفيوِ  تَػُقمْ  اَل {}  َلَكاِذبُوفَ  ِإنػَُّهمْ  َيْشَهدُ 

 { اْلُمطَّهّْرِينَ  ُيِحبُّ  َواللَّوُ  يَػَتَطهَُّروا َأفْ  ُيِحبُّوفَ  رَِجاؿٌ  ِفيوِ  ِفيوِ  تَػُقوـَ  َأفْ 
 اْلُمْؤِمِنينَ  بَػْينَ  َوتَػْفرِيًقا وَُكْفًرا ِضَرارًا َمْسِجًدا اتََّخُذوا َوالَِّذينَ : }  تعالى اهلل قوؿ:  الشاىد
 {  َأبًَدا ِفيوِ  تَػُقمْ  اَل { . . . . }  قَػْبلُ  ِمنْ  َوَرُسوَلوُ  اللَّوَ  َحاَربَ  ِلَمنْ  َوِإْرَصاًدا

                                                           

(  ٖٛ/  ٕ)  مفلح البن والفروع ،(  ٕٗ٘/  ٛ/  ٗ)  القرطبي وتفسير ،(  ٓٗٔ/  ٔ/  ٔ)  المبسوط ٔ
 ( . ٖٗ/  ٗ)  حـز البن ،والمحلى
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 وأنهم مسجدىم، بناء من المنافقين قصد بين وتعالى سبحانو اهلل أف : الداللة وجو
 يصلي أف وسلم عليو اهلل صلى نبيو نهى فلذلك بالمسلمين، الضرر لقصد بنوه إنما
 .ٔلهم عقابا وسلم عليو اهلل صلى النبي فهدمو فيو،
:  موسى بن محمد وقاؿ ضراراً  مسجدٌ  يُبنىَ  وال: (ٖٛ/ٕ) الفروعفي  مفلح ابن قاؿ
  ا.ىػ بعضاً  بعضها ليعدى المساجد تبني ال: وقاؿ. مسجد جنب إلى مسجداً  يَبني
 .قربو لمسجد الضرر بو يراد مسجد بناء ويحـر: الحنابلة كتب من المنتهى في وجاء

 ىدـ ينبغي وأنو مسجد بقرب مسجد بناء يحـر أنو تيمية ابن اإلسبلـ شيخ واختار
 الفروع تصحيح في المرداوي وصححو ، ضرار مسجد ألنو الجديد المسجد

(ٕ/ٖٜ.) 
 إلى مسجدٌ  يُبنى أف يجوز ال: علماؤنا قاؿ: (ٕٗ٘/ٛفي تفسيره ) القرطبي وقاؿ
 فيبقى األوؿ المسجد أىل ينصرؼ لئبل بنائو من والمنع ىدمو ويجب مسجد جنب
 ا.ىػ حينئذ فَػُيبَنى واحدٌ  مسجدٌ  أىلها يكفي فبل كبيرة المحلة تكوف أف إال شاغراً 

 األمر" كتاب في السيوطي قاؿ (:ٜٙالمساجد )ص وقاؿ القاسمي في إصبلح
 الواحدة المحلة في المساجد كثرة المحدثات تلك ومن" االبتداع عن والنهي باالتباع
 في االنضماـ عروة وحل المصلين شمل وتشتيت الجمع تفريق من فيو لما وذلك
 ومضادة المشارب واختبلؼ الكلمة وتعديد المتعبدين وفرة رونق وذىاب العبادة
 على وعودىم العبادات أداء على األصوات اتحاد أعني الجماعات مشروعية حكمة
 محبة أو المضارة شبو أو القديم بالمسجد والمضارة والمعونات بالمنافع بعضهم
 .فيو ضرورة ال فيما األمواؿ وصرؼ والسمعة الشهرة

                                                           

 للشوكاني القدير وفتح ،(  ٓ٘ٔ ػ ٛٗٔ/  ٗ)  كثير ابن وتفسير ،(  ٕٔٓٔ/  ٖ)  العربي البن القرآف أحكاـ ٔ
 (ٕ  /ٖٗٓ . ) 
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 لحاجة إال مسجد جنب إلى مسجد يبنى أف ويحـر": شرحو"و" اإلقناع" في وجاء
 يقصد لم وإف وظاىره. واحد مسجد في باجتماعهم فتنة كخوؼ ونحوه األوؿ كضيق

 .المضارة
 .ىػ.ا. بقربو لمسجد الضرر بو يراد مسجد بناء ويحـر": المنتهى" وعبارة
 فيما الصبلة يكرىوف السلف كاف: اإلخبلص سورة تفسير في تيمية ابن اإلماـ وقاؿ
 يكوف أف عن أبعد العتيق ألف الجديد من أفضل العتيق ويروف الضرار مسجد يشبو
 قاؿ ولهذا بو يحمد مما المسجد وعتق. فيو ذلك يخاؼ الذي الجديد من ضرارًا بني

 لَلَِّذي لِلنَّاسِ  ُوِضعَ  بَػْيتٍ  َأوَّؿَ  ِإفَّ : }سبحانو وقاؿ{ اْلَعِتيق اْلبَػْيتِ  ِإَلى َمِحلَُّها ثُمَّ : }تعالى
  .ىػ.ا. فضلو زيادة يقتضي وذلك أيًضا فيو العبادة كثرة يقتضي قدمو فإف{ بَِبكَّةَ 

 الحي أىل من جماعة قاـ وسئل العبلمة العثيمين كما في فتاوى نور على الدرب:
 أوقاؼ مسجد وكذلك قريب جامع وجود مع منهم وإماما مؤذنا ووضعوا مسجد ببناء
 فيو يصلي وال المسجد أغلق األجازات في سافرو إذا بأنهم العلم مع منهم قريب أخر
 مأجورين؟ حراما أـ حبلؿ األوقاؼ من واإلماـ المؤذف يستلمو الذي الراتب ىل احد

 يشبة ىذا ألف آخر مسجد وبقربو مسجد بناء يجوز ال انو نعلم أف البد أوال فأجاب:
 اهلل صلي اهلل رسوؿ فيو يقـو أف عن وتعالي سبحانو اهلل نهى الذي الضرار مسجد

 المؤمنين ليفرقوا قباء مسجد قرب مسجدا بنوا المنافقين الف وسلم آلو وعلى عليو
 بين وتفريقا وكفرا ضرار مسجدا اتخذوا والذين) وتعالي تبارؾ اهلل فقاؿ بهم ويضاروا
 ىؤالء( أبداً  فيو تقم ال) قاؿ أف إلي(.. ورسولو اهلل حارب لمن وإرصاداً  المؤمنين

 وليس اهلل شاء إف بكفر ليس كاف وإف أخرى مساجد وبقربو مسجدا بنوا الذين
 فبل المؤمنين بين التفريق وىو الثالث المعني فيو ولكن المضارة يقصدا ولم أي بمضار
 يرخصوا أف المساجد عن للمسئولين أيضا يجوز وال المسجد ىذا يبنوا أف لهم يجوز
 إلي تحتاج األحياء ىذه ىل النظر الواجب بل يبني أف مسجدا يبني أف أراد من لكل

 إف وىؤالء المسجد ىو األوؿ المسجد فيبقي تحتاج ال أو بينها ما لتباعد مساجد
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 يتخذ أف أما عليهم فاإلثم فيو يصلوا لم وإف المطلوب فهذا فيو وصلوا اهلل ىداىم
 ذلك أشبو وما اإلجازة أياـ في ويتركونو فيو يصلوف مسجداً  لهم جماعة أو قـو كل

 لهم يسمحوا إف المساجد عن للمسئولين يجوز وال عظيم خطأ أنو شك ال فهذا
 ذلك علي راتبا يأخذ أف لئلماـ يحل ال صنعوا ما فعلوا الذين لهؤالء وبالنسبة بذلك

 ولذلك فقط الجماعة لهؤالء مسجد إماـ ىو بل للمسلمين مسجد إماـ ليس ألنو
 .األجازات إلي ذىبوا إذا السؤاؿ في جاء كما المسجد يغلق

 
 في المحلة الواحدة( الجمعة فيها تقاـ التي المساجد تعدد)باب 

 منبر، على تحتوي حيث بها؛ خاصا شكبل تتخذ الجامعة المساجد أف المعروؼ من
( ٖٔٔ/ٛٔ/ٜ) كما في تفسير القرطبي المالكية بعض اشترط وقد كبيرة وتكوف
 َأفْ  اللَّوُ  َأِذفَ  بُػُيوتٍ  ِفي ):  تعالى بقولو مستدلين المسقف، المسجد: الجمعة لصبلة
 وحقيقة{ ... (  لِلطَّائِِفينَ  بَػْيِتيَ  َوَطهّْرْ : ) ...  وقولو.  اآلية(  اْسُموُ  ِفيَها َويُْذَكرَ  تُػْرَفعَ 

 أو الناس يسكنها التي البيوت وغالب: قلت ،ترفع حيطاف ذا يكوف أف البيتية
 .وسقف حيطاف ذات المساجد
 تصح بل المسقف؛ المسجد الجمعة لصبلة يشترط ال أنو على: العلماء وجمهور
 لم وألنو ،« وطهورا مسجدا األرض لي جعلت »:  األدلة لعمـو مكاف أي في الصبلة

 المسجد اشتراط على يدؿ ما أصحابو عن وال وسلم عليو اهلل صلى النبي عن يثبت
 . ٔللجمعة
  .الواحد البلد في الجمعة تعدد: حكم مسألة

 : قولين على الواحد، البلد في الجمعة تعدد جواز في العلماء اختلف

                                                           

 ٕٖٖ/  ٖ)  قدامة البن والمغني ،(  ٙ٘ص)  بوطامي آؿ علي بن آؿ حجر البن ينالد في ومكانتها الجمعة ٔ
 ( . ٓٙٔ/  ٔ)  رشد البن المجتهد وبداية ،( 
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 ذلك إلى الداعية والحاجة للضرورة الواحد البلد في الجمعة تعدد يجوز: األوؿ القوؿ
 .ٔوأحمد حنيفة، أبي مذىب في الراجح وىذا
 وبو ،حنيفة أبي عن ىذا روي الواحد البلد في الجمعة تعدد يجوز ال: الثاني القوؿ

 .ٕأحمد اإلماـ عن ورواية والشافعي، مالك، قاؿ
 : يلي بما األوؿ القوؿ أصحاب استدؿ

. ٖالعيد صبلة بالضعفة يصلي مسعود ابن استخلف طالب أبي بن علي أف ثبت -ٔ
 .مثلها والجمعة

                                                           

 ( . ٜٕٓ-ٜٗٔ -ٚٙٔ/  ٕٗ)  تيمية البن الفتاوى: وانظر ،(  ٕٓٔ/  ٕ)  مفلح البن الفروع ٔ

 ،( ٕٜٔ/  ٔ)  للشافعي األـو  ،( ٔ٘ٔ/  ٔ)  لمالك الكبرى المدونةو  ،( ٘ٗٔ/  ٕ)  عابدين ابن حاشية ٕ
 ( . ٗٙٔ/  ٔ)  واإلفصاح ،(  ٖٛٚ/  ٕ)  للمرداوي اإلنصاؼو 

 المسجد، في المسلمين بضعفاء صّلىي من عنو اهلل رضي علي استخبلؼ ورد قاؿ صاحب كتاب تنوبر العينين: ٖ
 :طرؽ من

 في الناس بضعفاء يصلي من أمرت لو: لعلي قيل: قاؿ الهزيل عن ثرواف بن الرحمن عبد عن األعمش طريق فمن
 الرحمن عبد أبي إمبلء من مجلساف فيو جزء من ىػ. ا. أربعاً  يصّلي أف ألمرتو أمرتو لو: قاؿ العيد؟ يـو المسجد
 فالسند خفيف، كبلـ األعمش عنعنة وفي خالف، ربما صدوؽ الرحمن وعبد ،(ٖٖ رقم،  ٛٙص) النسائي
 .تعالى اهلل شاء إف حسن،

 الناس بضعفاء يصلي أف رجبلً  أمر علياً  أف الهزيل، أبي عن قيس أبي عن النعماف بن محمد عن شعبة طريق ومن
 .ركعات أربع العيد يـو المسجد في

 ،ٜٔٗٔ) برقم والمعرفة ،(ٖٓٔ/ ٖ) الكبرى في والبيهقي ،(ٕٚٔٔ/ٕٚ٘/ ٗ) األوسط في المنذر ابن أخرجو
 وكذا صدوؽ، قيس وأبو ثقة، النعماف بن ومحمد ،(ٕٜٗٔ) برقم أخرى مرة وعلقو ،(ىذيل: )وفيو ،(ٕٜٗٔ
 .الحسن ظاىره فالسند ،- شرحبيل ابن وىو - الهزيل

 العيد يـو الناس بضعفاء يصلي رجبلً  أمر علياً  أف ىذيل، عن أظّنو: قاؿ قيس أبي عن سفياف عن وكيع وعن( ج)
 .الهجير كصبلة أربعاً،

 أبي برواية يجـز لم ترى كما وسفياف ،(ٖٓٔ/ ٖ) الكبرى في البيهقي وعّلقو ،(٘ٔٛ٘) شيبة أبي ابن أخرجو
 والراجح سفياف، رواية فالراجح الهزيل، أبي عن قيس أبي برواية جـز فقد النعماف بن محمد وأما ىزيل، عن قيس
 .أعلم واهلل واحد،( ىزيل أبا)و( ىذيل) و ىزيل أف أيضاً 
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 ابن أخرجو. ركعتين المسجد في الناس بضعفة يصّلي رجبلً  أمر علياً  أف إسحاؽ، أبي عن سفياف عن وكيع وعن( د)
/ ٔ) الفاروؽ مسند في كثير ابن الحافظ بذلك صّرح وقد علي، من يسمع لم إسحاؽ وأبو ،(ٗٔٛ٘) شيبة أبي

ٔٛٚ.) 
 بضعفة يصّلي رجبلً  أمر علياً  أف الصحابة، من رجل عن إسحاؽ أبي عن سفياف عن مهدي ابن طريق ومن( ىػ)

 .ركعتين المسجد في العيد يـو الناس
 في وكذا الرجل، ِذكر بدوف( ٖٔٔ - ٖٓٔ/ ٖ) الكبرى في وعّلقو ،(ٛ٘/ ٖ) المعرفة في معلقاً  البيهقي أخرجو
 .إسحاؽ أبي عنعنة لوال صحيح، وسنده( ٛ٘/ ٖ) المعرفة في آخر موضع

 رأى: قاؿ الرحمن، عبد أبي عن الثعالبي، عامر ابن ىو األعلى، عبد عن سفياف ثنا عبيد، بن يعلى طريق ومن( و)
 رجبلً  وأمر الجبانة، في الجماعة إنما: فقاؿ المسجد، يأتوف: فقالوا ىؤالء؟ ما: فقاؿ العيد، يـو يذىبوف أناساً  عليّْ 

 (.ٕٛٔٔ/ٕٛ٘/ ٗ) األوسط في المنذر ابن أخرجو. بهم فصّلى
 إلى الرجل يمشي أف السنة: )قاؿ عنو اهلل رضي علي عن األعور الحارث عن إسحاؽ أبي عن زىير طريق ومن( ز)

 لكن: )زيادة وفيو( .... مريض أو ضعيف إال المسجد إلى يخرج وال السنة، من العيدين يـو والخروج المصلى،
 ضعف، فيها إسحاؽ أبي عن زىير ورواية ،(ٖٔٔ/ ٖ) البيهقي أخرجو(. النساء تحبسوا وال المصلى، إلى اخرجوا
 .زىير رواية على مقدَّمة إسحاؽ أبي عن سفياف فرواية بالضعف؛ مشهور واألعور

 بالناس يصلي رجبلً  أمر علياً  أف ليلى أبي ابن عن - صالح ابن ىو - حسن عن الرحمن عبد بن حميد وعن( ح)
 خطبة؟ بغير يصلي: ليلى أبي البن رجل فقاؿ ركعتين، يصلي: ليلى أبي ابن وقاؿ: قاؿ ركعتين، الكوفة مسجد في
 .نعم: قاؿ

 روي وقد. علي من يسمع لم أنو والظاىر عيسى، بن اهلل عبد ىو ليلى أبي وابن ،(ٚٔٛ٘) شيبة أبي ابن أخرجو
 (.ٙٔٛ٘) شيبة أبي ابن أخرجو. ليلى أبي ابن فعل من آخر بلفظ السند بهذا

 إف: طالب أبي بن لعلي قيل: قاؿ المعتمر، ابن وىو حنش، عن الحكم عن سليم أبي بن ليث طريق ومن( ط)
 وركعتين للعيد، ركعتين: ركعات أربع بالناس يصلي رجبلً  فَأَمرَ  الجبانة، إلى الخروج يستطيعوف ال الناس ضعفة
 .الجبانة إلى خروجهم لمكاف
 . (ٖٜٗٔ /ٛ٘/ ٖ) المعرفة وفي ،(ٖٓٔ/ ٖ) والبيهقي ،(ٖٔٛ٘) شيبة أبي ابن أخرجو

 :علم ذلك في نظر ومن
 .إماـ وىو أوجو، على رواه قد سفياف أف( ٔ)
 قوؿ والقوؿ سفياف، يجـز ولم النعماف، بن محمد فجـز قيس أبي على سفياف خالف النعماف بن محمد أف( ٕ)

 .سفياف
 .ذلك تقوّْي الرحمن عبد بن حميد ورواية ركعتاف، إسحاؽ وأبي سفياف عن المشهور أف( ٖ)
 - الركعتين رواية على وكيع وافق وقد إسحاؽ، أبي عنعنة لوال غيرىا، من أقوى سفياف عن مهدي ابن طريق( ٗ)

 .الصحابة من الرجل ذكره عدـ مع - مهدي البن رواية في
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 كبيرة، ومشقة عظيما، حرجا واحد بموطن الجمعة إقامة تحديد في وألف -ٕ
 عن للحرج رفع فيو - األمر ولي وبإذف لحاجة كاف إذا فتعددىا يسر، دين واإلسبلـ

 .ٔشرعا جائز فهو ، المسلمين
 :يلي بما الثاني القوؿ أصحاب واستدؿ

 في إال المدينة في وىو الجمعة يقم لم وسلم عليو اهلل صلى النبي أف ثبت -ٔ
 األربعة خلفاؤه فعل وكذلك وسلم، عليو اهلل صلى مسجده وىو بالبلد، واحد مسجد

 .ٕمخالف لهم يظهر ولم بعده، من
 فيو يصلي الذي المسجد في إال الجمعة تقاـ ال: ) رضي اهلل عنهما عمر ابن قاؿ -ٕ

 كبلمو ومفاد األعظم، اإلماـ أي": اإلماـ" بقولو - عنو اهلل رضي - ومراده ٖ( اإلماـ
 .الواحد البلد في الجمعة إقامة تعدد يجوز ال أنو: ىذا

.  يجوز ال حاجة ببل الجمعة تعدد أف على تعالى اهلل رحمهم العلماء تفقا :المناقشة
 حصل إذا ولهذا ا.ىػ"  مخالفا ىذا في نعلم ال(: " ٖٖ٘/ٕ) المغني في قاؿ

 ال البلتي والسابعة والسادسة الخامسة وىكذا الرابعة، تجزئ لم بثبلث االستغناء
 ىن السابقات فالثبلث بأسبقها، الصبلة صحة حينئذ وتعتبر إليهن، يحتاج

 .ٗالعتيق المسجد:  وقيل نائبو، أو اإلماـ فيو كاف من:  وقيل الصحيحات،
                                                                                                                                                  

/ ٖ) الكبرى في البيهقي قالو ما ذلك من وقريب األربع، ورواية الركعتين رواية بين جمع فيها ليث رواية( ٘)
 .الجمع لهذا تطمئن ال النفس يجعل الرواية؛ في الضعف لكن( ٛ٘/ ٖ) والمعرفة ،(ٖٓٔ

 وعبد أولى، سفياف عن سبق من ورواية سفياف، في مضعَّف وىو للركعات، تحديد فيها ليس يعلي رواية( ٙ)
 .مضعَّف األعلى

 على مهدي، ابن رواية تقاـو ال ثرواف ابن ورواية األربع، ذكر من أشهر الركعتين ذكر أفّ  عندي يترجَّح الذي( ٚ)
 .أعلم واهلل فيها، إرساؿ على ليلى، أبي ابن ورواية فيها، تدليس

 .( ٙٚص)  للسيوطي والنظائر واألشباه ،( ٕٓٔ/  ٔ/  ٔ)  للسرخسي المبسوط ٔ

 ( . ٛٚص)  الدين في ومكانتها والجمعة ،(  ٙٓٗ/  ٗ)  المهذب شرح المجموع ٕ

 المسجد في إال جمعة ال" يقوؿ كاف أنو عمر ابن عن المنذر ابن وروى (:ٖ٘ٔ/ٕقاؿ الحافظ في التلخيص ) ٖ
 ."اإلماـ فيو يصلي الذي األكبر

 ( . ٖٖٙ/  ٕ)  والمغني ،(  ٖٜٔ/  ٔ)  األـ ٗ
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 بمكاف الخبلئق وجمع فيو، مشقة وال يسر، دين اإلسبلـ فإف: والحاجة للضرورة وأما
 ىذا وعلى ،ٔعليهم شديدة مشقة فيو - األمكنة وضيق الشديدة كثرتهم مع - واحد
، المسلموف سار . إقامتها من المنع وسلم عليو اهلل صلى النبي عن يثبت لم إذ اليـو

 المساجد في يصلوف كانوا الصحابة ألف فيو، مختلف -إف صح– عمر ابن وقوؿ
 في المساجد أحكاـ. ٕفيو حجة فبل األعظم، اإلماـ فيها وليس القرى في الجامعة
 (. ٜٖٓ)/ اإلسبلمية الشريعة

 إقامة حكم ما (:ٖٔ٘/ٕ) اهفتاو  مجموعكما في    اهلل رحمو باز بنا عبلمةال سئل وقد
 .؟ الشافي الدليل بياف مع الحارة، أو المدينة، من أكثر، أو موضعين، في الجمعة
 في الجمعة تعدد تحريم:  العلم أىل جمهور عليو الذي أف اهلل وفقك اعلم" :فأجاب

 مدينتو في يقيم يكن لم وسلم عليو اهلل صلى النبي ألف حاجة؛ من إال واحدة، قرية
 خلفائو عهد في وىكذا واحدة، جمعة سوى وسلم عليو اهلل صلى حياتو مدة المنورة

 في وىكذا أجمعين، عنهم اهلل رضي وعلي، وعثماف، وعمر، بكر، أبي الراشدين،
 من فيها مرغب الجماعة ألف إال ذلك وما اإلسبلـ، صدر في اإلسبلمية األمصار سائر
 الجمعة، إقامة حاؿ واحد مكاف في المسلمين اجتماع في لما المطهر؛ الشرع جهة

 أيضا - ذلك في ولما اإلسبلـ، شعائر وإقامة والتقوى، البر، على التعاوف من والعيد،
 بعضهم وتأسي اإلسبلـ، في والتفقو والتعارؼ، ، والمودة بينهم، االئتبلؼ من -

 بكثرة واألجر، الفضل، زيادة من - أيضا - ذلك في ولما الخير، في ببعض
 الفرقة وعدـ الكلمة، باتحاد وغيرىم، المنافقين، من اإلسبلـ أعداء وإغاظة الجماعة،

. 
 ، االجتماع على الحث في والسنة الكتاب في الكثيرة النصوص وردت وقد

:  وجل عز اهلل قوؿ ذلك فمن ، واالختبلؼ ، الفرقة من والتحذير ، واالئتبلؼ

                                                           

 ( . ٙٚص)  للسيوطي والنظائر واألشباه ،(  ٘ٗٔ/  ٕ)  عابدين ابن حاشية ٔ
 ( . ٛ٘ٔ/  ٗ)  األوطار نيل ٕ
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 تفرقوا كالذين تكونوا وال: ) سبحانو وقولو ،( تفرقوا وال جميعا اهلل بحبل واعتصموا)
 الحديث في وسلم عليو اهلل صلى النبي وقوؿ ،( البينات جاءىم ما بعد من واختلفوا
 وال تعبدوه أف لكم يرضى ثبلثا لكم ويسخط ثبلثا لكم يرضى اهلل إف: ) الصحيح

 اهلل واله من تناصحوا وأف تفرقوا وال جميعا اهلل بحبل تعتصموا وأف شيئا بو تشركوا
 . -( ٘ٔٚٔ) مسلم رواه -( أمركم
 جمعة على ، القرية أو ، المدينة أىل اجتماع ىو الواجب أف:  لكم يتضح تقدـ ومما

 ؛ مشقة دوف من ، ذلك أمكن حيث واحدة عيد صبلة على يجتمعوف كما ، واحدة
 . االجتماع في الكبرى والمصلحة ، السالفة واألسباب ، المتقدمة لؤلدلة

 الحارة أو ، البلد في ، أكثر أو ، جمعتين إقامة إلى الشديدة الحاجة دعت إف أما
 البلد تكوف أف:  مثل وذلك ، العلماء قولي أصح في ، بذلك بأس فبل:  الكبيرة
 أف بأس فبل:  واحد مسجد في يجتمعوا أف أىلها على ويشق ، األطراؼ متباعدة
 كانت لو وىكذا ، الحاجة حسب على ، أكثر أو ، مسجدين في الجمعة يقيموا
 فيها يقاـ أف بأس فبل:  واحد مسجد في أىلها اجتماع يمكن ال واسعة الحارة

 فيها أقيم:  األرجاء واسعة وكانت ،"  بغداد"  بنيت لما ولهذا ، كالقرية ، جمعتاف
 في وذلك ، الغربي الجانب في:  والثانية ، الشرقي الجانب في:  إحداىما ، جمعتاف

 الحاجة لدعاء ؛ ذلك ينكروا ولم ، المشهورين العلماء بحضرة ، الثاني القرف وسط
 في إف:  خبلفتو حين عنو اهلل رضي طالب أبي بن علي المؤمنين ألمير قيل ولما ، إليو

 لهم يقيم من أمر العيد صبلة لحضور الصحراء إلى الخروج عليهم يشق ضعفة الكوفة
 . الصحراء في الناس بجمهور عنو الل رضي وصلى ، بالبلد العيد صبلة
 والرفق ، والحاجة ، المشقة بجامع ؛ مثلو فالجمعة:  للحاجة العيد في ذلك جاز فإذا

" الحاجة عند الجمعة تعدد جواز على العلماء من الكثير نص وقد ، بالمسلمين
 .انتهى
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 إقامة تجوز ال أنو نرى الذي وقاؿ العبلمة العثيمين كما في فتاوى نور على الدرب:
 أو البلد كتباعد ذلك إلى الحاجة دعت إذا إال واحد مسجد من أكثر في الجمعة

 رحمهم العلم أىل ذلك على نص وقد ذلك أشبو ما أو الفتنة خوؼ أو المسجد ضيق
 النبي لهدي مخالف حاجة لغير الجمعة تعداد ألف الحنابلة فقهاء بذلك وأخص اهلل

 إال عهده في يجمع يكن لم وسلم عليو اهلل صلى النبي فإف وسلم عليو اهلل صلى
 ذكر كما الهجري الثالث القرف في إال يحصل لم الجمعة تعدد إف بل واحدة جمعة
 على ميزتها فوات إلى يؤدي حاجة بدوف الجمعة تعداد وألف العلم أىل بعض ذلك
 لم المساجد في توزعت فإذا اجتماع من فيها بد ال كاسمها الجمعة صبلة فإف غيرىا
 الناس اجتماع وىو الجمعة مقصود التعدد بهذا فيفوت فرؽ غيرىا وبين بينها يكن
 ألف للكسبلف باب فتح يكوف أنو التعدد مفاسد ومن وائتبلفهم واحد إماـ على

 حجة ىذا يكوف فربما وانتهاء ابتداء الصبلة فعل في تتحد ال الجمعة أف الغالب
 وألف آخر مسجد في صليت ألني قاؿ لماذا قيل وإذا الجمعة عن يتأخر للمتكاسل

 ما ينافي وىذا األسبوع عيد عيدىم يـو في وتوزيعهم المسلمين تفريق إلى يؤدي ىذا
 لهم الذين األمور والة ىذا في والمخاطب واالجتماع االئتبلؼ من الشريعة تقتضيو

 ىذه من واحد في صلوا إذا عليهم حرج فبل الناس عامة أما المساجد على والية
 ا.ىػ الجوامع

 الجمعة صلى من (:ٖٙ/ٙٔوسئل العبلمة العثيمين أيضا كما في مجموع فتاواه )
 الظهر؟ يصلي فهل

 فريضة أي الوقت فريضة ىي ىذه الجمعة فإف الجمعة اإلنساف صلى إذا فأجاب:
 البدع؛ من الجمعة صبلة بعد الظهر وصبلة الظهر، يصلي فبل ىذا وعلى الظهر وقت
 النهي فيجب وسلم، عليو اهلل صلى رسولو سنة في وال اهلل، كتاب في تأت لم ألنها
 الظهر صبلة اإلنساف يصلي أف المشروع من ليس فإنو الجمع تعددت ولو حتى عنها،
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 في المرء على يوجب لم تعالى اهلل ألف منكرة؛ بدعة ىي بل الجمعة، صبلة بعد
 .بها أتى وقد الجمعة، وىي واحدة صبلة سوى الواحد الوقت

 ألسبق فالجمعة تعددت إذا وأنو يجوز، ال الجمع تعدد بأف ذلك علل من تعليل وأما
 الظهر وإقامة كلها الجمع بطبلف إلى حينئذ فيؤدي مجهوؿ األسبق وىنا المساجد،

 .بعدىا
 من أساس على بني وىل! التعليل؟ ىذا أو الدليل ىذا لكم أين من: لهؤالء فنقوؿ
 تعددت إذا الجمعة إف: نقوؿ بل «ال» الجواب! النظر؟ من صحيح على أو السنة،
 وأطيعوا واسمعوا استطعتم ما اهلل فاتقوا: }تعالى اهلل لقوؿ صحيح، الجمع فكل لحاجة
 البلد ىذا وأىل{  المفلحوف ىم فأوالئك نفسو شح يوؽ ومن ألنفسكم خيرا وأنفقوا

 ىم الحاجة بحسب الجمع وتعددت المساجد ضاقت أو البلد، جهات تباعدت إذا
 فكيف عليو، وجب بما أتى فقد استطاع ما اهلل اتق ومن استطاعوا، ما اهلل اتقوا قد

 .الجمعة عن بدال الظهر صبلة وىي ببدلو، يأتي أف يجب وإنو فاسد، عملو إف يقاؿ
 السنة، خبلؼ ىذا أف شك فبل حاجة بدوف متعددة أمكنة في الجمع أقيمت إذا وأما

 عند حراـ وىو الراشدوف، وخلفاؤه وسلم عليو اهلل صلى النبي عليو كاف ما وخبلؼ
 ليست ىنا المسؤولية ألف تصح؛ ال العبادة إف نقوؿ ال ىذا مع ولكن العلم، أىل أكثر
 حاجة، بدوف الجمعة بتعدد أذنوا الذين األمور والة على المسؤولية وإنما العامة، على
 :نقوؿ ثم فمن

 إذا إال الجمع تعدد في يأذنوا ال أف المساجد بشؤوف القائمين األمور والة على يجب
 على الناس اجتماع في كبيرا نظرا للشارع ألف وىذا ذلك، إلى الحاجة دعت

 الكبيرة المصالح من ذلك وغير الجاىل، وتعليم والمودة، األلفة لتحصل العبادات،
 معروؼ، ىو كما يومية أو حولية، أو أسبوعية، إما: المشروعة واالجتماعات. الكثيرة

 أوجبها لو الشارع ألف حي؛ كل مساجد في األحياء في تكوف اليومية فاالجتماعات
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 مشقة ذلك في لكاف واحد مكاف في مرات خمس يـو كل يجتمعوا أف الناس على
 .مسجده في حي كل مساجدىم في اجتماعاتهم وجعلت عنهم، خفف فلهذا عليهم،

 ولهذا أسبوع، كل يجتمعوف الناس فإف الجمعة، يـو فهو: األسبوعي االجتماع أما
 االجتماع ىذا ألف يتعدد؛ ال واحد مسجد في يكونوا أف تقتضي السنة كانت

 الناس يجتمع كبيرة مصلحة وفيو عليهم، يشق وال بو، قاموا إذا يضرىم ال األسبوعي
 على وىم فينصرفوف واحدا، توجيها يوجههم واحد خطيب وعلى واحد، إماـ على
 .واحدة وصبلة واحدة، عظة
 لجميع أيضا وىي حولي، اجتماع فإنها األعياد صبلة فمثل الحولي االجتماع وأما

 ذلك إلى الحاجة دعت إذا إال األعياد مساجد تتعدد أف يجوز ال ولهذا البلد؛
 .الموفق واهلل. الجمعة كمساجد

 
 (المسجد في القنو وتعليق القسمة باب)

 صهيب بن العزيز عبد عن إبراىيم وقاؿ (:ٕٔٗقاؿ اإلماـ البخاري في صحيحو )
 من بماؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي أتي ) قاؿ عنو اهلل رضي مالك بن أنس عن

 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ بو أتي ماؿ أكثر وكاف المسجد في انثروه فقاؿ البحرين
 قضى فلما إليو يلتفت ولم الصبلة إلى وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فخرج وسلم

 رسوؿ يا فقاؿ العباس جاءه إذ أعطاه إال أحدا يرى كاف فما إليو فجلس جاء الصبلة
 وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ لو فقاؿ عقيبل وفاديت نفسي فاديت فإني أعطني اهلل
 إلي يرفعو بعضهم اؤمر اهلل رسوؿ يا فقاؿ يستطع فلم يقلو ذىب ثم ثوبو في فحثا خذ
 اؤمر اهلل رسوؿ يا فقاؿ يقلو ذىب ثم منو فنثر ال قاؿ علي أنت فارفعو قاؿ ال قاؿ

 على فألقاه احتملو ثم منو فنثر ال قاؿ علي أنت فارفعو قاؿ ال قاؿ علي يرفعو بعضهم
 علينا خفي حتى بصره يتبعو وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ زاؿ فما انطلق ثم كاىلو
 (.درىم منها وثم وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاـ فما حرصو من عجبا
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 بكسر والقنو جوازىا، أي" القسمة باب: "قولو (:ٙٔ٘/ٔقاؿ الحافظ في الفتح )
 المهملة العين بكسر وىو بالعذؽ، روايتنا في األصل في فسره النوف وسكوف القاؼ

 بكسر أي" قنواف االثناف: "وقولو. فيو بما العرجوف وىو المعجمة، الذاؿ وسكوف
 إبراىيم وقاؿ: "قولو. بظهورىا اكتفاء الثالثة أىمل" وصنواف صنو مثل: "قولو و النوف
: اإلسماعيلي وقاؿ. غيرىا في وأىمل صواب، وىو روايتنا في كذا" طهماف ابن يعني
. تعليقا يعني. إسناد بغير أحسب فيما طهماف ابن وىو إبراىيم عن البخاري ذكره
 بن أحمد طريق من مستدركو في والحاكم مستخرجو في نعيم أبو وصلو وقد: قلت

 البخاري أخرج وقد طهماف، بن إبراىيم عن أبيو عن النيسابوري اهلل عبد بن حفص
" صهيب بن العزيز عبد عن: "قولو. أحاديث عدة طهماف بن إبراىيم إلى اإلسناد بهذا
 في المزي فقاؿ منسوب، غير"  العزيز عبد عن"  غيرىا وفي روايتنا، في كذا

 الباب في البخاري يذكر ولم بشيء، وليس رفيع، بن العزيز عبد إنو قيل: األطراؼ
 كما وليس. أنسيو: التين ابن وقاؿ. أغفلو: بطاؿ ابن فقاؿ القنو، تعليق في حديثا
 ألخذ وضع منهما كبل أف بجامع المسجد في الماؿ وضع جواز من أخذه بل قاال،

 مالك بن عوؼ حديث من النسائي رواه ما إلى بذلك وأشار. منو المحتاجين
 قنا رجل علق وقد عصا وبيده وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ خرج: "قاؿ األشجعي

 بأطيب تصدؽ الصدقة ىذه رب شاء لو: ويقوؿ القنو ذلك في يطعن فجعل حشف
 وفي أغفلو؟ إنو يقاؿ فكيف قويا، إسناده كاف وإف شرطو على ىو وليس"  ىذا من

 عليو اهلل صلى النبي أف: "بلفظ الدالئل في ثابت أخرجو آخر حديث أيضا الباب
"  لو رواية وفي. للمساكين يعني"  المسجد في يعلق بقنو حائط كل من أمر وسلم
 من بماؿ: "قولو. قسمتها على أو حفظها على أي"  جبل بن معاذ عليها وكاف

 وأنو ألف، مائة كاف أنو مرسبل ىبلؿ بن حميد طريق من شيبة أبي ابن روى "البحرين
 النبي إلى حمل خراج أوؿ وىو: قاؿ البحرين، خراج من الحضرمي بن العبلء بو أرسل
 أف"  عوؼ بن عمرو حديث من المغازي في المصنف وعند. وسلم عليو اهلل صلى
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 وبعث الحضرمي بن العبلء عليهم وأمر البحرين أىل صالح وسلم عليو اهلل صلى النبي
"  بقدومو األنصار فسمعت بماؿ عبيدة أبو فقدـ إليهم، الجراح بن عبيدة أبا

 العبلء رسوؿ أف للواقدي الردة في لكن بالماؿ، اآلتي تعيين منو فيستفاد. الحديث
 وأما. عبيدة أبي رفيق كاف فلعلو الثقفي، حارثة بن العبلء ىو بالماؿ الحضرمي بن

 البحرين ماؿ جاء قد لو: لو قاؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي أف"  جابر حديث
: وسلم عليو اهلل صلى النبي مات حتى البحرين ماؿ يقدـ فلم: "وفيو"  أعطيتك

 المراد بل تقدـ لما معارضا وليس المصنف، عند سيأتي كما صحيح فهو الحديث،"
 خراج ماؿ كاف ألنو وسلم عليو اهلل صلى النبي فيها مات التي السنة في يقدـ لم أنو
 وفاديت: "قولو. صبوه أي" انثروه فقاؿ: "قولو. سنة إلى سنة من يقدـ فكاف جزية أو

" فحثا: "قولو و بدر، غزوة في العباس عمو مع أسر وكاف طالب أبي ابن أي" عقيبل
 أولو بضم" يقلو: "قولو. العباس على يعود ثوبو في والضمير مفتوحة، مثلثة ثم بمهملة

 وفي. الراء وسكوف الميم بضم" بعضهم مر: "قولو. والحمل الرفع وىو اإلقبلؿ من
 أي الرفع ويجوز األمر، جواب ألنو الجـز" يرفعو: "قولو و بالهمزة،"  اؤمر: "رواية
 االتباع، من أولو بضم" يتبعو: "قولو و. كتفيو بين أي" كاىلو على: "قولو. يرفعو فهو

 الحديث ىذا وفي. ىناؾ أي المثلثة بفتح" درىم منها وثم: "قولو و. بالفتح" عجبا" و
 اإلماـ وأف كثر، أو قل الماؿ إلى التفاتو وعدـ وسلم عليو اهلل صلى النبي كـر بياف

 فوائد على الكبلـ وسيأتي يؤخره، وال مستحقيها في المصالح ماؿ يفرؽ أف لو ينبغي
 فيو المصنف ذكره حيث المشركين فداء باب في الجهاد كتاب في الحديث ىذا

 المسلموف يشترؾ ما وضع جواز ىنا منو الحاجة وموضع. تعالى اهلل شاء إف مختصرا
 من المسجد لو وضع مما يمنع لم إذا ما ومحلو المسجد، في ونحوىا صدقة من فيو

 الفطر، زكاة ماؿ وضع الماؿ ىذا وضع ونحو ألجلو، المسجد بني مما وغيرىا الصبلة
 ويحتمل يعطش، من لشرب كالماء المسجد في نفعو يعم ما وضع جواز منو ويستفاد
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 وباهلل األوؿ، دوف الثاني فيمنع للخزف يوضع ما وبين للتفرقة يوضع ما بين التفرقة
 .التوفيق

 
 (فيو أجاب ومن المسجد في لطعاـ دعا من باب)

 صلى النبي وجدت)  قاؿ( عن أنس رضي اهلل عنو ٕٕٗأخرج البخاري في صحيحو )
 نعم قلت طلحة أبو أرسلك لي فقاؿ فقمت ناس معو المسجد في وسلم عليو اهلل

 (. أيديهم بين وانطلقت فانطلق قوموا معو لمن فقاؿ نعم قلت لطعاـ فقاؿ
 ومن المسجد في لطعاـ دعا من باب: "قولو (:ٚٔ٘/ٔقاؿ الحافظ في الفتح )

 مختصرا، أنس حديث فيو أورد". إليو أجاب ومن: "الكشميهني رواية وفي" منو أجاب
 في: "قولو بأف ويجاب الثاني، وىو الترجمة شقي ألحد مناسب أنو عليو وأورد

 أف منو والغرض ظاىرة، فالمناسبة"  طعاـ: "بقولو ال"  دعا: "بقولو متعلق"  المسجد
 في"  من"  و. المساجد في يمنع الذي اللغو من ليس المباحة األمور من ذلك مثل
 على يعود الكشميهني رواية وعلى المسجد، على يعود والضمير ابتدائية"  منو: "قولو

 الدعاء جواز الحديث وفي. حولو لمن بدؿ"  معو لمن قاؿ: "وللكشميهني الطعاـ،
 إذا المدعو وأف القليل، الطعاـ إلى الكثير واستدعاء وليمة، يكن لم وإف الطعاـ إلى
 بقية وسيأتي. معو بإحضاره بأس فبل غيره معو يحضر أف يكره ال أنو الداعي من علم

 عبلمات في تاما المصنف أورده حيث تعالى اهلل شاء إف الحديث ىذا على الكبلـ
 ا.ىػ النبوة

 الصياـ يريد من لكل إفطار يوجد أنو المساجد أحد في أعلن وسئل العبلمة العثيمين:
 ؟ ذلك حكم فما خميس يـو كل في

 بيعا بو المقصود ليس و للخير دعوة فيو إعبلف ألنو بو بأس ال اإلعبلف ىذا فأجاب:
 تبن لم مما استئجار و تأجير أو شراء و البيع عن يعلن أف المحـر ، شراء ال و

 . بو بأس فبل الصدقة و الطعاـ إطعاـ و الخير إلى الدعوة أما و أجلو من المساجد



 - 145 - 

 لم( الحقيقة في فإنهم) ، العبادة على مشروع غير اجتماع ىو ىل لكونو بالنسبة وأما
 . أعلم واهلل..  بو بأس فبل فقط اإلفطار عن أعلنوا إنما و الجماعي الصياـ عن يعلنوا

 
 (الدنيا بأمور المساجد في التحدث)

 ٖٔ-ٔٔ/ٔقاؿ صاحب كتاب تحذير أولي النهى من األحاديث التي ال أصل لها ) 
 أو «الحشيش البهائم تأكل كما الحسنات يأكل المسجد في الحديث ) (:ٔ، رقم 

 .( الحطب النار تأكل كما الحسنات يأكل المسجد في المباح الكبلـ»
 تقي بن الوىاب عبد وقاؿ أصل، على لو أقف لم: المغني في العراقي الحافظ قاؿ

 نقبل القاري قاؿ الخفاء كشف في العجلوني وقاؿ إسناداً  لو أجد لم: السبكي الدين
 يوجد لم: الفيروزبادي قاؿ: الفوائد في الشوكاني وقاؿ يوجد لم إنو: المختصر عن

 .لو أصل ال: الضعيفة في األلباني وقاؿ
: سمرة بن لجابر قلت: قاؿ حرب بن سماؾ عن) وىو مسلم حديث يرده: قلت

 من يقـو ال كاف كثيرا نعم،: قاؿ وسلم، عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ تجالس أكنت
 قاـ الشمس طلعت فإذا الشمس تطلع حتى الغداة أو الصبح فيو يصلي الذي مصبله
 ىػ.ا(.ويبتسم فيضحكوف الجاىلية أمر في فيأخذوف يتحدثوف وكانوا

 المسجد فى النـو: عن فتاواه مجموع في كما تيمية ابن اإلسبلـ شيخ سئل( فائدة)
 ا.ىػ ال أـ ذلك يجوز ىل الصبلة أماكن فى بالنعاؿ والمشى والكبلـ
 وأما فجائز لو مسكن ال الذى والفقير الغريب مثل للمحتاج أحيانا النـو أما: فأجاب
 المسجد فى ورسولو اهلل يحبو الذى الكبلـ وأما عنو فينهوف ومقيبل مبيتا إتخاذه
 فضوؿ فيو ويكره المكروه وكذلك تحريما أشد المسجد فى فهو المحـر وأما فحسن
 النبى مسجد فى بنعالهم يمشوف الصحابة كاف كما فجائز بالنعاؿ المشى وأما المباح

 فإف نعليو فى فينظر اهلل رسوؿ بو أمره ما يفعل أف المسجد أتى إذا للرجل ينبغى لكن
 ىػ.ا أعلم واهلل طهور لهما التراب فإف بالتراب فليدلكهما أذى بهما كاف
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 المسجد باب على ثم وعشية بكرة والتلقين القرآف فيو يقرأ مسجد :عن أيضا وسئل
 ؟ال أـ ذلك يجوز فهل القراء على التشويش ويقع الكبلـ يكثروف شهود

 أو القراءة أو الصبلة أىل المسجد أىل يؤذى أف ألحد ليس هلل الحمد: فأجاب
 المسجد فى يفعل أف ألحد فليس لو المساجد بنيت مما ذلك ونحو الدعاء أو الذكر

 عليو اهلل صلى النبى خرج قد بل ىؤالء على يشوش ما منو قريبا أو بابو على وال
 ربو يناجى كلكم الناس أيها فقاؿ بالقراءة ويجهروف يصلوف وىم أصحابو على وسلم

 على يجهر أف المصلى نهى قد كاف فإذا القراءة فى بعض على بعضكم يجهر فبل
 إلى يفضى ما فعل أو المسجد أىل على بو يشوش ما فعل ومن بغيره فكيف المصلى

 ىػ.ا أعلم واهلل ذلك من منع ذلك
 في الناس بعض علينا يسلم:  عن واإلفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة سئلت وقد

 في يجوز الكبلـ وىل المسجد، في السبلـ اليجوز: اإلخوة بعض فقاؿ المسجد،
 ذىبت متى أو كذا، وبعت كذا واشتريت كذا بلد إلى ىبت ذ: يقوؿ مثبل المسجد،

 .أفتونا جئت؟ ومتى البلد إلى
 الدليل، استثناه فيما إال عموما، لبعض بعضهم المسلمين تحية السبلـ: فأجابت

 دخل لمن فيشرع المسجد، دخل لمن بالنسبة منو يمنع ما الشريعة نصوص في وليس
 فقد صبلتو في المسيء حديث في ذلك ثبت وقد بالسبلـ، فيو من يبدأ أف المسجد

 النبي عليو فرد ركعتين صلى أف بعد المسجد في وسلم عليو اهلل صلى النبي على سلم
 المذكورة كاألمثلة الدنيا شئوف حوؿ المسجد في الكبلـ أما. وسلم عليو اهلل صلى

 وتبلوة اهلل ذكر عن يشغل ولم الحاجة إليو دعت قليبل شيئا كاف فإف السؤاؿ في
 أعدت المساجد ألف ينبغي؛ فبل وإال بأس، فبل المصلين على يشوش ولم القرآف
 معنى في وما البين ذات وإصبلح علم ودروس قرآف وتبلوة وذكر صبلة من للعبادة

 ا.ىػ الدين شئوف من ذلك
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 بعض يفعلو فيما رأيكم ما: فتاواه مجموع في كما العثيمين ابن الشيخ فضيلة وسئل
 الصبلة؟ تقاـ حتى بالكبلـ االشتغاؿ من المصلين
 إف الراتبة صلوا أو المسجد، تحية صلوا المسجد ىؤالء دخل إذا: بقولو فأجاب
 أو بالقرآف يشتغلوا أف فاألفضل ذلك فعلوا فإذا قبلها، راتبة لها مما الصبلة كانت

 بكبلـ تشاغلوا فإف الصبلة، انتظروا ما صبلة في يزالوف ال ألنهم بالتسبيح؛ يشتغلوا
، مما كاف إف نظرنا، آخر  الصبلة انتظار وفي المسجد في وىم بو تحدثهم فإف يحـر

 على يشوشوا لم ما بذلك بأس فبل المباحة، األمور من كاف وإف إثماً، أشد يكوف
 ىػ.ا.المصلين على التشويش لهم يحل ال فإنو غيرىم على شوشوا فإف غيرىم،

 التحدث حكم ما :(ٙٓٚ/ٕ) الدرب على نور فتاوىوسئل العبلمة ابن باز كما في 
 بعدىا أو الصبلة قبل المسجد في لي قريبا أو صديقا أرى أف مثل المسجد؟ في

 الكبلـ؟ من ذلك وغير للزيارة، وأدعوه صحتو، وعن حالو، عن وأسألو عليو، فأسلم
 اإلخواف بين والتحدث الدنيا أمور في كاف إذا المساجد في التحدث" فأجاب:

 كاف إذا أما اهلل، شاء إف فيو حرج فبل قليبل كاف إذا ديناىم أمور في واألصحاب
 اهلل لذكر بنيت فإنها الدنيا، ألحاديث محبل المساجد تتخذ أف فيكره يكره، فإنو كثيرا

 واالعتكاؼ كالتنفل الخير وجوه من ىذا وغير الخمس والصلوات القرآف وقراءة
 .العلم وحلقات

 لو تدعو الذي القليل الشيء لكن ذلك، فيكره الدنيا أمور في للسواليف اتخاذىا أما
 أشياء أو وأوالده حالو عن وسؤالو بو اجتمع الذي أخيو على السبلـ عند الحاجة

 انتهى" بذلك بأس فبل قليلة بصفة بل طويلة غير بصفة لكن الدنيا بأمور أو بهذا تتعلق
. 

 
 (المسجد في واللعاف القضاء باب)
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 مع وجد رجبل أرأيت اهلل رسوؿ يا قاؿ رجبل أفرضي اهلل عنو )  سعد بن سهل عن
 .ٔ( شاىد وأنا المسجد في فتبلعنا أيقتلو رجبل امرأتو

 (المسجد في واللعاف القضاء باب(: قولو )ٖٙٔ/ٗقاؿ العيني في عمدة القاري )
 اللعاف وعطف المسجد في اللعاف وحكم الحكم وىو القضاء بياف في باب ىذا أي

 أو اللعاف في يكوف أف من أعم القضاء ألف العاـ على الخاص عطف من القضاء على
 لعن من فيو لما بو وسمي واإلبعاد الطرد وىو اللعن من عن ال مصدر واللعاف غيره
 وسجودا ركوعا تسمى كالصبلة البعض باسم الكل تسمية من وىي الخامسة في نفسو

 حقو في القذؼ مقاـ قائمة باللعن مقرونة باأليماف مؤكدات شهادات عندنا واللعاف
 بلفظ مؤكدات أيماف ىو وأحمد ومالك الشافعي وعند حقها في الزنا حد ومقاـ

 وىو النور سورة في القرآف نص بو نطق ما اللعاف وصفة اليمين أىليو بشرط الشهادة
 لمن أني با أشهد مرة كل في يقوؿ شهادات أربع فيشهد بالزوج القاضي يبتدىء أف

 اهلل لعنة الخامسة في ويقوؿ مرة كل في إليها يشير الزنا من بو رميتها فيما الصادقين
 تقوؿ شهادات أربع المرأة تشهد ثم الزنا من بو رماىا فيما الكاذبين من كاف إف عليو
 الخامسة في وتقوؿ الزنا من بو رماني فيما الكاذبين لمن أنو با أشهد مرة كل في

 أحكاـ وسيأتي.... الزنا من بو رماني فيما الصادقين من كاف إف عليها اهلل غضب
 ألجل مختصرا الحديث ىذا البخاري ذكر وإنما اللعاف كتاب في مستقصاة اللعاف
 في القاضي جلوس مالك وقاؿ العلماء عامة عند جائز وىو المسجد في القضاة جواز

 من مضى من وكاف حبيب ابن وقاؿ بو المعموؿ القديم األمر من للقضاء المسجد
 في يقضي أف بأس ال أشهب وقاؿ خارجا المساجد رحاب في إال يجلسوف ال القضاء

 في يقضي أف األولى(  المعونة)  وفي الرحاب بعضهم واستحب أحب حيث أو بيتو
 كراىية المسيب بن سعيد عن وروي فيو يقضياف ليلى أبي وابن شريح وكاف المسجد

 وعن المسجد في يختصماف اثنين تركت ما شيء األمر من لي كاف لو قاؿ ذلك

                                                           

 (.ٕٜٗٔ(، ومسلم )ٖٕٗأخرجو البخاري ) ٔ
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 فيو إذ فيو حكومة لو انفقت إذا ما دوف لذلك أعده إذا المسجد في كراىيتو الشافعي
 ألنها باللعاف ىذا على يعترض وال وخصوماتكم أصواتكم رفع مساجدكم جنبوا حديث
 المبطل ليرجع الترىيب بها ويراد أيماف
 فإف الجامع في الحكم مجلس في يجلس أف والمستحب جميعا أصحابنا قاؿ قلت
 المواضع أرفق والجامع جاز داره في قضى وإف ذلك فلو داره بجنب مسجدا كاف

 يقضي الشعبي كاف وقد حكمو يـو وال جلوسو أحد على يخفى ال أف وأجدر بالناس
 مسجده في النبي قضى وقد بالسواد ويخطب المسجد في يقضي وشريح الجامع في
 رضي وعثماف المساجد في يقضوف األئمة وكانت تقادمت مواريث في األنصار بين
 وإف المسجد في لو وخصم سقا بين وقضى المسجد في يقيم الحر في عنو تعالى اهلل

 وعن بينهما يحكم أف لو يكره لم خصماف فحضر الحكم لغير المسجد في حضر
 نجس فإنهم المشركوف فيو يدخل المسجد في القاضي يقعد ال العزيز عبد بن عمر
 ال القاضي فقاؿ منزلو إلى رجل وقصده الطريق في يعمر بن يحيى وكاف اآلية وتبل
 ا.ىػ منزلو في يؤتى
 تقع التي والخصومات القضايا لسماع موضًعا واتخاذىا المساجد في الحدود إقامةأف 
- نابية، وكلمات عالية، وأصوات ضجيج بسببها يحصل أف البد المتنازعين، بين

 ويذكره ، ويثلبو اآلخر يعيب عادة الخصمين من كبلً  فإف -وخاصة في ىذه األومنو
 أو ذلك بمثل اآلخر ويقابلو والعدواف، والظلم، واالفتراء، الكذب، من الصفات بأقبح
 المبنية الذميمة الصفات ىذه بذكرىم المساجد امتهاف عادة ذلك من فيلـز أشد،
 في ومكانتو المسجد كرامة ينافي مما وذلك ، الخاطئ الظن أو المبالغة على

 ىناؾ الخلق احتشاد من المسجد في الحدود إقامة عند يحصل ما وىكذا النفوس،
 والفساد، الجهل وأىل واألطفاؿ، السفهاء بينهم من ويكوف والنظر، الفرجة لمجرد

 المسجد شرؼ تنافي وأخطاء مفاسد وارتكاب أصوات، ورفع ازدحاـ فيحصل
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 كانت وسواء يتعبد، أو يقرأ أو يصلي من على تشويش ويحصل النفوس، في ومكانتو
 .ذلك نحو أو طرؼ قطع أو جلًدا أو رجًما، أو قتبلً  الحدود

 الدرداء أبي وحديث ماجو، ابن عند واثلة حديث في الحدود إقامة عن النهي ورد وقد
 الرجم ذكر ورد قد لكن أصبل لها أف على يدؿ مما ،ٔالطبراني عند ومعاذ أمامة وأبي

                                                           

( ٕٖٕٚ، رقم  ٖٔٙ/ٚ) اإلرواء في األلباني العبلمة وحسنة الصحابة، من عدة عن أحديث في ىذا ورد ٔ
 بمجموع طرقو. 

 إقامة: )اآلثار بعض وفي اهلل، شعائر أعظم من الحدود إقامة )فائدة( قاؿ الشيخ عطية سالم في شؤح بلوغ المراـ:
 لشرع تطبيق ألنو والرحمة؛ للبركة منزؿ الحدود فإقامة ،(عاماً  -ستين أو- عشرين مطر من خير األرض في حد
 بين مشترؾ ىو ما ومنها للعبد، حق محض ىو ما ومنها هلل، حق محض ىو ما منها -يقولوف كما- والحدود اهلل،

 أكانت سواءٌ  حد، عقوبتو ذلك فكل الخمر، شرب وفي القذؼ، وفي الزنا وفي السرقة في كما وربو، العبد
 إذا أنو بمعنى لئلنساف، حق والقود والقود، والقطع كالرجم إتبلفاً، أو البكر، وزنا كالخمر، جلدًا، فيها الحدود
 من يقتص أو يقتاد، أف عليو المجني حق من فإف -نفس في أـ جراح، في سواءٌ - إنساف على إنساف اعتدى

 يقاـ فبل كانت ومهما إتبلؼ، أو جلد، التقسيم ذاؾ على فالحدود النفس، في أـ العضو، في وسواء الجاني،
 أـ بالجلد سواءٌ - الحد عليو يقاـ ممن أو عليو، المجني من يحدث قد ألنو المسجد؛ في بالقطع أو بالجلد الحد
: تعالى لقولو التجمعات، موضع في المساجد، أبواب على الحدود تقاـ فإنما المسجد، مع يتناسب ال ما -القطع

 [.ٕ:النور{ ] اْلُمْؤِمِنينَ  ِمنَ  طَائَِفةٌ  َعَذابَػُهَما َوْلَيْشَهدْ } 
 في أما[ ٜٚٔ:البقرة{ ] َحَياةٌ  اْلِقَصاصِ  ِفي َوَلُكمْ : } تعالى قاؿ بالقصاص، النفس في والقود القود، وكذلك
 في القود ألف مفصل؛ في واالعتداء الجرح يكوف أف فيو يشترط الجراح في القود أف على العلماء فيتفق الجراح

 ألف مماثل؛ قود فيو يتأتى ال فإنو اليد وسط في أو -مثبلً - الفخذ في الجرح كاف إذا أما ممكن، المفصل
 طرفي فإف بالمقص، الثوب أو الورقة قصصت إذا كما نقص، أو زيادة دوف بحقك تأخذ أف معناه القصاص

 متعادالً  القص فيكوف المقصوص، جانبي في األثر ىذا لظهر يساراً  أو يميناً  المقص ماؿ ولو متساوياف، المقصوص
 اليد كمرفق- مفصل في الجرح كاف إذا ىنا ومن يسارًا، أو يميناً  األخذ في أـ االستقامة، في سواءٌ  تماماً،

 .القصاص يكوف فهنا -والحقو والركبة والعضد
 ألف العظاـ؛ وسط في كسر نظير بكسر، يقتص أف أبداً  يمكن فبل مفصل، غير في الكسر أو الجرح، كاف إذا أما

 وأبعاده، بحدوده، أنو نضمن أف يمكن ال -القصاص كسر- الثاني والكسر معيناً، شكبلً  أخذ قد األوؿ الكسر
 العظم، كسر دية أو الجرح، دية الدية، وتكوف القصاص، يكوف ال فهنا سبق، الذي للكسر مماثبلً  يكوف وأجزائو،

 .الفقو كتب في مقدرة كلها وىذه
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 يصلى البقيع في الذي الموضع:  بو والمراد. ٔوغيره البخاري في كما المصلىّ  في
 ولم ، المصلى ذلك من قريبا كانتَ  عليو الحد إقامة أف والمعنى ، الجنائز على فيو

 . المسجد عبلمة فيو وليمر ، محوطًا يكن
 وأمر ، اعترافو وكرَّر المسجد، في بالزنا اعترؼ الرجل ذلك أف الحديث في ما وىكذا
 بين حكموا أنهم السلف بعض عن ورد وقد المسجد، في عليو الحكم فيو إنما برجمو

 . المسجد في الخصـو
(  المسجد في والعن قضى من باب)  صحيحو من األحكاـ كتاب في البخاريِ  قاؿ
 بن ويحيى والشعبي شريح وقضى وسلم، عليو اهلل صلى النبي منبر عند عمر عن وال

 الحسن وكاف المنبر، عند ثابت بن زيد على باليمين مرواف وقضى المسجد، في يعمر
 سعد بن سهل حديث روى ثم المسجد من خارًجا الرحبة في يقضياف أوفى بن وزرارة

 الفتح في الحافظ وذكر. شاىد وأنا المسجد في فتبلعنا:  قاؿ ، المتبلعنين قصة في
                                                                                                                                                  

 فبل وقصاص، قود، من لآلدمين، حقاً  كاف ما أيضاً  وكذلك المسجد، في يقاـ فبل الحدود، من هلل، حقاً  كاف فما
 ما الجلد، شدة حالة في المجلود، من يحدث ربما الجلد، في ألنو الخارج؛ في يكوف إنما المسجد، في يستوفى
 .المسجد في يكوف أف يناسب فبل ويتناثر، الدـ ىناؾ يكوف حيث القطع، عند وكذلك المسجد، على منو يخشى

 وإف التعذيب، وموضع النقمة، موضع نجعلو أف يمكن فبل الرحمات، وتنزؿ الرحمة، موضع المسجد إف: قلنا وإذا
 ويبقى المسجد، حدود عن بعيداً  يكوف أف فينبغي اآلالـ، وفيو التعذيب فيو لكن اهلل؛ حدود من حداً  كاف

 .المسجد في يقتاد أو الحدود تقاـ أف وسلم عليو اهلل صلى فنهى .والمغفرة الرحمة لطلب المسجد
: } سبحانو لقولو جميعاً؛ الحـر وحدود مكة، حـر في القصاص حد يقاـ ال: يقوؿ فبعضهم مكة في القصاص وأما
، خارج يخرج حتى نتركو: ويقولوف[ ٜٚ:عمراف آؿ{ ] آِمًنا َكافَ  َدَخَلوُ  َوَمنْ   وإذا ونقتلو، منو نقتص وىناؾ الحـر
 لقمة يطلب ويخرج نفسو، من يضيق حتى شيئاً  يعطى وال والمعاطاة، والشراء، البيع، من يمنع: قالوا يخرج لم

 .منو نقتص فهناؾ العيش،
 في إنساناً  وقتل إنساف اعتدى وإذا[ ٜٔٔ:البقرة{ ] فَاقْػتُػُلوُىمْ  قَاتَػُلوُكمْ  فَِإفْ : } تعالى قاؿ: يقوؿ اآلخر والبعض

 فبل الحـر إلى الجئاً  ودخل الحـر خارج جنى إذا أما فيو، فنقتلو الحـر حرمة انتهك الذي ىو القاتل فيكوف الحـر
؛ في الحد عليو نقيم ، حرمة ينتهك لم ألنو الحـر  َدَخَلوُ  َوَمنْ : } تعالى يقوؿ وىنا فيو، يحتمي إليو لجأ بل الحـر
 الدنيا في المساجد بعمـو يتعلق فيما ىنا ويهمنا الخاصة، أحكامو لو مكة وحـر[ ٜٚ:عمراف آؿ{ ] آِمًنا َكافَ 
 .أعلم تعالى واهلل .الناس بين فيها يقاد وال الحدود، فيها تقاـ ال وأنو

 .(ٜٔٙٔ) مسلمصحيح و  (،ٕٓٛٙ،  ٕٓٚ٘) البخاري صحيح ٔ
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 إسماعيل طريق من سعد بن ومحمد شيبة أبي ابن وصلو شريح أثر أف (:ٗ٘ٔ/ٖٔ)
 عبد وقاؿ. خز برنس وعليو المسجد في يقضي شريًحا رأيت:  قاؿ ، خالد أبي بن

 .المسجد في يقضي شريًحا رأى أنو ، عتيبة بن الحكم عن معمر أنبأنا الرزاؽ
:  شبرمة بن هلل عبدا طريق من سفياف، جامع في الخزومي سعيد وصلو الشعبي وأثر

. سفياف عن الرزاؽ عبد أخرجو وكذا.  المسجد في قرية في يهوديًا جلد الشعبي رأيت
:  قاؿ ، قيس بن الرحمن عبد رواية من شيبة أبي ابن فوصلو يعمر بن يحيى أثر وأما

 .المسجد في يقضي يعمر بن يحيى رأيت
 الزناد أبي طريق من (٘٘ٔ/ٖٔ) الفتح فيكما  الفقهاء أدب في الكرابيسي وأخرج

 ومحمد ، وابنو ، حـز ابن عمرو بن محمد بن بكر وأبو ، إبراىيم بن سعد كاف:  قاؿ
 اهلل صلى اهلل رسوؿ مسجد في يقضوف شرحبيل ابن مصعب بن ومحمد ، صفواف بن

 غير المسجد باب أماـ يكوف بناء الرحبة أف ذكر ثم. آخروف جماعة وذكر وسلم عليو
 يشترط ما وكل االعتكاؼ، فيها فيصبح المساجد حكم لها أف والراجح عنو، منفصل

 .المسجد حكم لها فليس منفصلة الرحبة كانت فإف المسجد، لو
 للمسجد المنسوبة الرحبة ىنا بالرحبة المراد أف اآلثار ىذه مجموع من يظهر والذي

 أوفى بن وزرارة الحسن رأيت: قاؿ سعيد بن المثنى طريق من شيبة أي ابن أخرى فقد
 الحسن أف آخر وجو من الفقهاء أدب في الكرابيسي وأخرج. المسجد في يقضياف
 أف قبل ركعتين صّلوا للقضاء المسجد دخلوا إذا كانوا معاوية بن وإياس وزرارة

 ، طائفة المسجد في القضاء استحب:  قاؿ بطاؿ ابن عن الحافظ نقل ْتم. يجلسوا
 وإذا ، والضعيف المرأة فيو القاضي إلى يصل ألنو ، القديم األمر ىو:  مالك وقاؿ
 أحمد قاؿ وبو:  قاؿ ، االحتجاب إلمكاف ، الناس إليو يصل لم منزلو في كاف

 الرحمن عبد ببن القاسم إلى العزيز عبد بن عمر وكتب ، طائفة ذلك وكره ، وإسحاؽ
 .والمشرؾ الحائض يأتيك فإنو ، المسجد في تقضى ال أف
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: "  الكرابيسي وقاؿ. لذلك المسجد غير في يقضي أف إلى أحب:  الشافعي وقاؿ
 ومشرؾ، مسلم بين الحكم يكوف قد أنو أجل من المسجد في الحكم بعضهم كره

 لم بينهم الحكم ولكن ، مكروه المسجد المشرؾ ودخوؿ المسجد، المسلم فيدخل
 . ىػ ا" وغيره وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ مسجد في السلف صنيع من يزؿ
 الفصل ثم ، الخصمين قوؿ سماع مجرد ىو الزماف ذلك في القضاء أف علم وقد

 وتسجيل ، أصوات ورفع ، مجادالت بدوف القضية وتنتهي ، كلمتين أو بكلمة بينهما
 بناء توفر عدـ المسجد في حكمهم سبا يكوف وقد ، األزمنة ىذه في كما ، توقيعات

 ، المنزؿ بالخصـو يضيق وقد ، بيتو في يجلس القاضي إف حيث ، بالمحاكم خاص
 من والضعيف المرأة تمكن ىو العذر يكوف وقد ، المسجد في الجلوس إلى فيحتاج
 المسجد امتهاف من الكاذب وتحذير ، الدعوى وسماع، بالحجة لئلدالء إليو الوصوؿ
 . الفاجر بالحلف

 للجلوس مهيئة محاكم خصص فقد المملكة ىذه في وباألخص األزمنة ىذه في وأما
 وعلى ، القاضي إلى الوصوؿ والضعيف للمظلـو وتيسر ، الخصومة وإحضار ، فيها
 للمساجد يعرؼ حتى، والنزاع والجداؿ ، المرافعات ىذه عن المساجد تنزه ىذا

 .بالمساجد تتعلق ومسائل فصوؿا.ىػ من  وشرفها مكانتها
 حكيم: بعد حديث المراـ بلوغ شرح في العبلـ منحةوقاؿ الدكتوؤ صالح الفوزاف في 

 الحدود تقاـ ال) : وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ عنو اهلل رضي حزاـ بن
 (. فيها يستقاد وال المساجد، في

 وظاىر المسجد، في الحدود تنفيذ أو القصاص استيفاء عن النهي على دليل الحديث
 فإف صحيح، معناه أف إال المتقدـ المقاؿ فيو كاف وإف والحديث للتحريم، أنو النهي
 تلويث إلى يؤدي أنو إال تعالى اهلل لحكم إجراء كاف وإف المسجد في الحد إقامة

 ما مع المسجد، لوث منو اقتص أو يده ُقطعت أو الجاني ضرب إذا فإنو المسجد،
 تعالى اهلل ألف بالمسجد، الئق غير ذلك وكل فيو، األصوات ورفع اللغط من ذلك في
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 الرفع وىذا ،[ ٖٙ: النور{ ]اْسُموُ  ِفيَها َويُْذَكرَ  تُػْرَفعَ  َأفْ  اللَّوُ  َأِذفَ  بُػُيوتٍ  ِفي: }يقوؿ
 بالمسجد، يليق ال ما وكل والقذر األذى من والتطهير بالبناء الحسي الرفع يشمل
 عن واالبتعاد والصبلة والتبلوة الذكر من وطاعتو تعالى اهلل ذكر بإقامة المعنوي والرفع

 .بتشريفها يخل فعل وكل الزور وقوؿ اللغو من معصيتو
 الحدود أقاموا أنهم أصحابو من أحد عن وال وسّلم عليو اهلل صّلى النبي عن يثبت ولم
 في وىو وسّلم عليو اهلل صّلى الرسوؿ إلى عنو اهلل رضي ماعز جاء ولما المسجد، في

  . أعلم تعالى واهلل .«فارجموه بو اذىبوا»: قاؿ بالزنى عنده وأقرّ  المسجد
 

 (المسجد في البزاؽ حكم باب)
 في البزاؽ ) وسلم عليو اهلل صلى النبي قاؿ قاؿ رضي اهلل عنو مالك بن أنسعن 

 .ٔ(دفنها  وكفارتها خطيئة المسجد
 في نخامة رأى)  وسلم عليو اهلل صلى النبي أف رضي اهلل عنو مالك بن أنس عنو 

 قاـ إذا أحدكم إف فقاؿ بيده فحكو فقاـ وجهو في رئي حتى عليو ذلك فشق القبلة
 ولكن قبلتو قبل أحدكم يبزقن فبل القبلة وبين بينو ربو إف أو ربو يناجي فإنو صبلتو في
 فقاؿ بعض على بعضو رد ثم فيو فبصق ردائو طرؼ أخذ ثم قدميو تحت أو يساره عن
 .ٕ(ىكذا يفعل أو

 رأى)  وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف رضي اهلل عنهما عمر بن اهلل عبدوعن 
 فبل يصلي أحدكم كاف إذا فقاؿ الناس على أقبل ثم فحكو القبلة جدار في بصاقا
 .ٖ(صلى إذا وجهو قبل اهلل فإف وجهو قبل يبصق

 في رأى)  وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف رضي اهلل عنها المؤمنين أـ عائشة عنو 
 .ٔ( فحكو نخامة أو بصاقا أو مخاطا القبلة جدار

                                                           

 (.ٕ٘٘(، ومسلم )٘ٔٗأخرجو البخاري ) ٔ

 (.ٔ٘٘(، ومسلم )٘ٓٗأخرجو البخاري ) ٕ
 (.ٚٗ٘(، ومسلم )ٙٓٗالبخاري )أخرجو  ٖ
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 من ونحوه مخاط من المستقذرة الطاىرة الفضبلت تفل أف في الفقهاء بين خبلؼ ال
 لهذه األحاديث وغيرىا. محظور، ونخامة بصاؽ

 الحديث لظاىر النووي جـز وبو مطلقا المسجد في البصاؽ يحـر: الشافعية قاؿ
 أما: الزركشي قاؿ معصية، المسجد في البصاؽ: الصيمري قاؿ وكذلك السابق،
 الكراىة الشافعية من وغيرىم الرازي وسليم والمحاملي والجرجاني الروياني إطبلؽ

 وكفارتو ، محرما ارتكب فقد مسجد في بصق فمن ، التحريم إرادة على فمحموؿ
 . أفضل كاف ونحوىا بخرقة مسحها فلو ، المسجد رمل في دفنو
 يبصق من رأى من: المهذب شرح عن (ٖٛٓص) الساجد إعبلـفي  الزركشي ونقل

 نحوه أو بصاقا رأى ومن قدر، إف منو ومنعو عليو، اإلنكار لزمو المسجد في
 لحديث محلو، تطييب ويستحب إخراجو، أو بدفنو، يزيلو المسجد في كالمخاط

 وجهو احمر حتى فغضب المسجد قبلة في نخامة رأى النبي أف ) عنو اهلل رضي أنس
 عليو اهلل صلى فقاؿ ، خلوقاء مكانها وجعلت ، فحكتها أنصارية امرأة فجاءت. 

 .ٕ( ىذا أحسن ما:  وسلم
 خطيئة المسجد في البزاؽ يكوف إنما: قاؿ أنو بعضهم عن القرطبي العباس أبو وحكى

 اضطر من فأما بو، يعلق من بو ويتأذى المسجد يقذر ألنو يدفنو، ولم فيو تفل لمن
 التغطية، والتكفير  كفارة سماه ولهذا بخطيئة، يأت فلم ودفنو ففعل ذلك إلى

 .ٖاإلثم من عليو يتصور ما غطى دفنها فكأف والستر، واإلخفاء،
 يساره، وعن يديو بين يبصق أف بأس فبل محصبا المسجد كاف إذا: مالك وقاؿ

 في رجل يمينو عن كاف وإف القبلة، حائط في أمامو يبصق أف ويكره قدمو، وتحت

                                                                                                                                                  

 (.  ٜٗ٘(، ومسلم )ٚٓٗأخرجو البخاري ) ٔ

 تقدـ تخريجو. ٕ

  . ٖٙٙ - ٖ٘ٙ/  ٕ القناع وكشاؼ ، ٜٖٓ - ٖٛٓص المساجد بأحكاـ الساجد إعبلـ ٖ
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 في يبصق ال دفنو على يقدر ال كاف وإف ويدفنو، أمامو، بصق رجل يساره وعن الصبلة
 .ٔوحده أو الناس مع كاف ، بحاؿ المسجد

 المسجد في والبزاؽ ىوائو، في ولو بزاؽ، من المسجد يصاف أف يسن: الحنابلة وقاؿ
 لم وإف دفنها، فكفارتها والرمل كالتراب ونحوىا حصباء أرضو كانت فإف خطيئة،

 القصد ألف غيره، أو بثوبو النخامة مسح رخاما أو ببلطا كانت بل حصباء تكن
 لـز فاعلها يزلها لم وإف ذلك، في إزالة ال ألنو بحصير، تغطيتها يكفي وال إزالتها،

 .األرض لحالة تبعا مسح أو بدفن إزالتها بها علم من كل من غيره
 كاف وإف ببعضو، الثوب بعض ومسح بثوبو، أخذه المسجد في البصاؽ بدره فإف

 .ٕالسابق أنس لحديث إزالتو، أيضا وجب حائط على المخاط
 :المحراب اتخاذ حكم في الوىاب فتحفي  الحجوري علي بن يحيىوقاؿ الشيخ 

 :يلي كما وىي أحكاـ عدة معرفة األحاديث ىذه من نستفيد
 .طاىر كلو مخاطو أو تفاال أو نخاعا أو نخاما كاف سواء اإلنساف بزاؽ أف -ٔ

 لم ولو طاىرة النخامة أف الفقو من وفيو(: ٕٗٔ/ٔ) السنن معالم في الخطابي قاؿ
 البزاؽ أف في خبلفا أعلم وال بثوبو، يدلكها بأف المصلي يأمر يكن لم طاىرة تكن
 إبراىيم كاف: يقوؿ الساجي سمعت قاؿ حدثني الكداني محمد أبا أف إال طاىر

 اىػ.نجس البزاؽ: يقوؿ النخعي
 والمخاط البزاؽ طهارة على( ٕٔٗ) رقم صحيحو في البخاري اإلماـ استدؿ وقد

 إال نخامة تنخم ما وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى النبي أف المسور بحديث ونحوه
 .وجلده وجهو بها فدلك منهم رجل كف في وقعت

                                                           

 . ٗٗ/  ٔ الصغير والشرح ، ٖٕٓ/  ٕ اإلكليل جواىر ٔ

 . ٖ٘ٙ/  ٕ القناع كشاؼ ٕ
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 روى لكن اإلجماع، فيو بعضهم نقل وقد: الحديث ىذا عند الفتح في الحافظ قاؿ
 الفم، فارؽ إذا نجس اللعاب أف النخعي إبراىيم عن صحيح بإسناد شيبة أبي ابن

 .نجس اللعاب أف النخعي وإبراىيم الفارسي، سلماف عن صح: حـز ابن وقاؿ
 البصاؽ طهارة في كبلما أعلم وال(: ٕٛٔص ٚج) اإلستذكار في عبدالبر ابن وقاؿ

  ا.ىػ خبلفو على الجمهور سلماف، عن روى شيئا إال
 الرجاؿ من المؤمنين ولعاب(: ٖٖٔ) مسألة المحلى في حـز ابن أبومحمد وقاؿ

 ذلك كل وعرؽ لحمو يؤكل ما وكل الخيل ولعاب والحائض منهم الجنب والنساء
 .بو الصبلة مباح طاىر لحمو يؤكل ما كل وسؤر ودمعو

: قاؿ وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى النبي أف ىريرة أبي بحديث ذلك على واستدؿ
 (. ينجس ال المؤمن)
 مما عنو ينوب ما أو ثوبو في إال وغيره للمصلي يجوز ال المسجد في البصاؽ أف -ٕ

 .(خطيئة المسجد في البصاؽ): لحديث الوقوع عن البصاؽ يحرز
 في البزاؽ أف واعلم(: ٔٗ/٘) مسلم صحيح شرح في اهلل رحمو النووي قاؿ

 فإف ثوبو، في يبزؽ بل يحتج، لم أو البزاؽ إلى احتاج سواء مطلقا خطيئة المسجد
 البزاؽ، بدفن الخطيئة ىذه يكفر أف وعليو الخطيئة، ارتكب فقد المسجد في بزؽ
 المراد اىػ. وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ بو صرح كما الصواب ىو ىذا

 المسجد في البصاؽ يجوز وال(: ٜٖٔ) مسألة المحلى في اهلل رحمو حـز ابن وقاؿ
 .يدفنو أف إال صبلة غير في كاف وإف البتة،
 من إال يجوز ال المسجد في البصاؽ أف: حاصلة بما( ٘ٔٗ) الفتح في الحافظ وقاؿ
 في البصاؽ أف قلناه ما ورجح وليدفنها، دفنها أمكنو إف فيو، فليبصق عذر لو كاف

 أقوؿ: فقاؿ( ٜٔ/ٗ) المورود العذب المنهل في السبكي محمود يجوز ال المسجد
 المسجد في البصاؽ أف يدفع ال االدلة من غيره ذكره وما النووي قالو ما الحق

 المسجد في البصاؽ) أمامة أبي حديث أما يمحوىا، الدفن أف فيها ما وكل خطيئة،
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 أف عليو فالمعوؿ البصاؽ، سيئة كفرت حسنة الدفن أف فمعناه ،(حسنة ودفنو خطيئة
 اىػ.وغيره النووي عن نقبل. ذكره ما الخ..خطيئة المسجد في البصاؽ

 خرجناه وقد مسلم عند ذر أبي حديث معهما ومن والسبكي النووي أدلة ومن: قلت
 حسنها أمتي أعماؿ على عرضت: )قاؿ وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى النبي أف ىنا

 (.تدفن ال المسجد في تكوف النخاعة أمتي مساوئ من فرأيت وسيئها،
 مساوئو من عدت يدفنها ولم المسجد في نخامة رأى من أف زيادة الحديث ىذا وفي

 وقد ذنبا، أعظم أنو شك ال المسجد في بنفسو ىو يبصق بمن كيف القيامة، يـو
 .النخامة تلك دفن وىو الذنب ىذا يكفر بما سبحانو اهلل تفضل
( خطيئة المسجد في البزاؽ) أنس حديث عند الباري فتح في رجب ابن الحافظ وقاؿ
 دفنو، مع المسجد في يجوز ال البزاؽ أف يقوؿ من بو يستدؿ وىذا(: ٘ٔٗ) رقم
 .الماحية الحسنات من يكفره بما ويتبعو ذنبا يعمل أف ألحد يجوز ال كما
 اهلل، إلى الببلد أحب المساجد(: ٘٘/ٖ) االحوذي عارضة في العربي ابن قاؿ

 أف اهلل أذف بيوت في: }تعالى قاؿ وقد الصحيح في كما إليو الببلد أبغض وأسواقها
 ضرب والبزاؽ لها، يتعرض ال أف فينبغي الرفع ضد واإلىانة ،{اسمو فيها ويذكر ترفع
 عن وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى النبي طيب وقد مستقذر، طرح فإنو اإلىانة من

 حالة أي في ضرورة للعبد طرحة جعل ولكن خلوؽ، من بشيء القبلة في كانت نخاعة
 اىػ. الصبلة في حتى كاف
 بالسين ويقاؿ القاؤه، أي البزاؽ(: ٖٔٗ/ٕ)  المفاتيح مرقاة في القاري علي وقاؿ

 وكفارتها أولى بل المخاط وكالبزاؽ إثم: أي خطيئة( وبساؽ بصاؽ) المهملتين والصاد
 .المراد اىػ. دفنها خطأ فعلها إذا: أي

 المسجد في وغيره المصلي من البزاؽ(: ٕٕٔ-ٕٕٓ/ٖ) فيضال في المناوي وقاؿ
 إف أرضو في ودفنو بو واستهانة للمسجد تقذير النو عليو معاقب حراـ: أي سيئة،
 اىػ. السيئة لتلك مكفرة حسنة رملية أو ترابية كانت
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. كفر بو استهانة المسجد في بصق من أف على العلماء إجماع العماد ابن نقل وقد
 اىػ(.ٕٜ/ٗ) المورود العذب والمنهل( ٖٔٗ/ٕ) المفاتيح مرقاة انظر

 ورجح مكي وابن عياض والقاضي القرطبي ذىب وقد الراجح، القوؿ ىو ىذا وأقوؿ
 في البزاؽ أف( ٘ٔٗ) رقم حديث شرح عند(( الفتح في حجر ابن الحافظ قولهم

 واستدلوا دفن، إف بأس بو ليس إلقائو ومجرد يدفن لم إذا إال سيئة يكوف ال المسجد
 .توجيهو سبق وقد( حسنة ودفنها: )أمامة أبي بحديث

 اهلل رسوؿ مع صلى أنو وغيره مسلم عند الشخير بن عبداهلل بحديث استدلوا وأيضا
 تحت وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى النبي وبصق وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى
 .بنعلو ودلكها اليسرى قدمو
 .المسجد في كاف ذلك أف والظاىر: الحافظ قاؿ

، ليس االستظهار ىذا: قلت - البوري على بزؽ أنو واثلة حديث من جاء ما أما بملـز
 .ضعيف فهو الحصير على برجلو ودلكها -المسجد حصير وىو

 : الصبلة في القبلة إلى البزاؽ تحريم -ٖ
 عمر وابن سعيد وأبي ىريرة وأبي أنس حديث ففي األحاديث، عليو تدؿ الذي ىذا

 فبل الصبلة إلى أحدكم قاـ إذا: )وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى بقولو مقيدة كلها
 فبل الصبلة في كنت إذا) :بلفظ طارؽ حديث وفي(. يمينو عن وال يديو بين يبزقن
 فبل يصلي أحدكم كاف إذا: )عمر ابن حديث ولفظ(. يديك بين وال يمينك عن تبزؽ
 مستقبل وجل عز اهلل يدي بين يقـو فإنو صلى إذا وجهو قبل اهلل فإف وجهو قبل يبزؽ
 قبل اهلل فإف يصلي قاـ إذا أحدكم إف: )جابر حديث وفي(. يديو بين يتفل فبل ربو،

 (.وجهو قبل يبصق فبل وجهو
 البزاؽ عن النهي وغيرىما فيها الصحيحين في تخريجها تقدـ التي األحاديث فهذه
 داخل في ىو من على ومنصب متوجو المسجد خارج أو المسجد في القبلة إلى

 صحيحو في البخاري بوب فقد ذلك، فهموا أنهم تبين العلم أىل وتبويبات الصبلة،
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 قاـ إذا: )ىريرة أبي حديث وذكر الصبلة، في يمينو عن يبصق ال باب( ٔٔٗ) رقم
 أحدكم باؿ ما: )مسلم عند الحديث وتماـ(. يمينو عن يبصق فبل الصبلة في أحدكم

 وىو بزؽ من باب الكبرى في البيهقي اإلماـ وبوب(. أمامو فيتنخع ربو مستقبل يقـو
 حديث شرح في الفتح في الحافظ قاؿ وطارؽ، ىريرة وأبي أنس حديث وذكر يصلي،

 ال ال أـ المسجد في كاف سواء حراـ القبلة في البزاؽ أف يدؿ التعليل ىذا(: ٘ٓٗ)
 .الفتح من المراد اىػ. الخبلؼ فيو يجري فبل المصلي من سيما
 أحاديث فإف القبلة، إلى البزاؽ كراىية باب: بقولو بعضهم تبويب يغرنك وال: قلت
 فيها ما إلى باإلضافة صارفا، لها نعلم ال ذكرىا المتقدـ القبلة عن البزاؽ عن النهي

 بمعنى عمر وابن حذيفة حديث من وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى كقولو الوعيد من
 شدة مع الوعيد ىذا أفمثل ٔ(عينيو بين وتفلتو القيامة يـو جاء القبلة تجاه تفل من: )

 .تنزيو كراىة مكروه فعل على يكوف ذلك من وتغيظو غضبو
 يشمل الوعيد ىذا ىل ذكرىما المتقدـ عمر وابن حذيفة حديث في النهي مسألة أما
 مخصوص الوعيد ىذا أف لدي ترجح الذي الصبلة؟ خارج في القبلة إلى بصق من

 بذلك قاؿ وقد الصبلة خارج إليها بالبزاؽ بأس وال يصلي، وىو القبلة إلى بصق بمن
 عن نقل أف بعد( ٗٙ-ٖٙ/٘) السنن معارؼ صاحب فقاؿ العلم أىل من جمع
 الحاصلة المواجهة ألجل -النهي يعني- أنو عندي والراجح: قاؿ أقواؿ تسعة شيخو

. المناجاة ووصلة الصبلة عند القبلة احتراـ مرادال أف والظاىر اهلل، وبين المصلي بين
 .المراد اىػ

 الحديث ىذا شرح عند( ٖٖٚ/ ٔ) مالك لموطأ شرحو في الباجي أبوالوليد وقاؿ
 :معاني ويحتمل: قاؿ

                                                           

 رقم ، ٛٔ٘/ٗ) حباف وابن ،(ٖٙٙٔ رقم ، ٖٛ/ٖ) خزيمة وابن ،(ٕٖٗٛ رقم ، ٖٓٙ/ٖ) داود أبو أخرجو ٔ
والحديث صححو ابن حباف، وصححو العبلمة األلباني في ( ٖٗٛٗ رقم ، ٙٚ/ٖ) والبيهقى ،( ٜٖٙٔ

 .صحيح إسناده (:ٓٗٙ/ٙ(، وقاؿ األرنؤوط ومن معو في تحقيق سنن أبي داود )ٕٕٕالصحيحة )
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 الصبلة حاؿ وجهو قبل البصاؽ عن النهي على الحديث ىذا في نص أنو: أحدىا
 .بالذكر فخصها االحواؿ سائر على الحاؿ تلك لفضيلة

 القبلة، مستقبل يكوف حينئذ ألنو الصبلة حاؿ بذلك خص يكوف أف وىو: ثاني ووجو
 .إليها بالبصاؽ أمر التي الجهة وىي يساره عن القبلة تكوف قد االحواؿ سائر وفي

 النهي يكوف أف المكلف لجوز الصبلة حالة على ينص لم لو أنو وىو: ثالث ووجو
 والبصق شيء، إلى فيها يقصد أف يجوز ال الصبلة حاؿ وأف األحواؿ، سائر إلى توجو
 اىػ. وتنزيهها القبلة إكراـ من ىذا أف بذلك فبين وغيرىا قبلتو في لو تيسر كيف
 وفي(: ٘ٓٗ) رقم حديث عند( ٜٓٔ/ ٖ) الباري فتح في اهلل رحمو رجب ابن وقاؿ

 من( ٜٓٔ) ص في وقاؿ. قبلتو قبل الصبلة في وىو يبصق أف المصلي نهي الحديث
 في أو الصبلة في القبلة إلى البصاؽ يكره وإنما: الغرباء مكتبة طبعة الجزء نفس

 اىػ.ذلك لو يكره فبل مسجد غير في القبلة إلى بصق من فأما المسجد،
 عن النهي أحاديث ألف اهلل، شاء إف أصوب رجحناه الذي وىذا خبلؼ، المسألة وفي

 القيامة يـو جاء القبلة قبل تفل من: )عمر وابن حذيفة حديث مثل القبلة إلى البصاؽ
 في) لفظة فيها التي األحاديث تقيدىا مطلقة مثلهما كاف وما(. عينيو بين وتفلتو

 اىػ(.الصبلة
 :خارجو من أو داخلو من فيو بصق من يتناوؿ المسجد في البصاؽ عن النهي -ٗ

 يشترط فبل للفعل ظرؼ المسجد في قولو(: ٘ٔٗ رقم/ ٔ) الفتح في الحافظ قاؿ
 اىػ. النهي تناولو فيو المسجد خارج ىو من بصق لو حتى فيو الفاعل كوف

 منو جزء أي أو جداره أو أرضو في القاؤه: أي خطيئة المسجد في البزاؽ ومعنى
 (.ٜٓ/ ٗ) العذب والمنهل( ٕٔٔ/ ٖ) القدير فيض من اىػ. خطيئة

 في وقوعو يمنع مما غيره في القاؤه عليو تعذر إذا ثوبو في بالمسجد لمن البصاؽ -٘
 آلو وعلى عليو اهلل صلى النبي أف: وفيو (ٖٛٓٓعند مسلم ) جابر لحديث المسجد

 عليها فأقبل نخامة المسجد قبلة في فرأى عرجوف، وبيده المسجد في أتاىم وسلم
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 فخشعنا: قاؿ عنو؟ اهلل يعرض أف يحب أيكم: فقاؿ عليهم أقبل ثم بالعرجوف فحكها
 عجلت فإف: )وفيو.. اهلل رسوؿ يا ال: قلنا عنو؟ اهلل يعرض أف أحدكم أيحب: قاؿ ثم

 أروني: قاؿ ثم (فيو وبصق ببعض بعضو ثوبو طوى ثم ىكذا فليفعل بادرة بأحدكم
 فجاء أىلو إلى يشتد الحي من فتى فقاـ - الزعفراف من أخبلط ىو والعبير- عبيرا

 رأس في فجعلو -وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى- اهلل رسوؿ فأخذه راحتو في بخلوؽ
 في الخلوؽ جعلتم ىهنا فمن: جابر قاؿ. النخاعة أثر على بو لطخ ثم العرجوف

 ( مساجدكم
 حدتو، االمر وبادرة حدة أي بادرة: المعبود عوف في أبادي العظيم الحق شرؼ قاؿ

 أبي عند سعيد أبي حديث وفي ىكذا، بثوبو فليقل البصاؽ عليو غلب إذا: والمعنى
 .ىكذا فليقل أمره بو عجل فإف داود
 بأف إليهما فأشار البخاري شرط على ليسا لكنهما صحيحاف والحديثاف: الحافظ قاؿ

 عند األحاديث أف بذلك يعني فيها فصل ما على فيها تفصيل ال التي األحاديث حمل
 يذكرىا، ولم البخاري عليها فبوب بعض، على بعضو طوى ثم: فيها ليس البخاري

 بعضو الثوب رد فيها ليس التي األحاديث تقييد وفائدتها شرطو، على ليست ألنها
 رحمو للحافظ ونقوؿ المقيدة، اللفظة لهذه الثوب في البزاؽ في فالحكم بعض، على
 .الصبلة في: بلفظة مقيدة للقبلة البزاؽ أحاديث ومثلو: اهلل

 أف بعد( ٜٜٔ-ٜٛٔ/ ٕٔ) الفتاوى مجموع في كما تيمية ابن اإلسبلـ شيخ وقاؿ
 الثوب في البصاؽ ألف ال تعذر إذا الثوب في بالبصاؽ فأقر: قاؿ أنس حديث ذكر
 اىػ. حاجة بغير الثوب يلوث ذلك مثل ألف شرعي بدؿ
 من على رد وىو( ٘ٓٗ) رقم أنس حديث ذكر بعد الباري فتح في رجب ابن وقاؿ
 إليو لحاجة بالبزاؽ الثوب طرؼ تلويث أف على ودليل ذكره، سبق كما بنجاستو قاؿ
 .للحاجة كاف إذا فيما الثوب في البزاؽ فقيد. اىػ. استقذاره ينبغي مما ليس
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 إف: أي الخ..أمر بو عجل فإف: قولو( ٔٓٔ/ ٗ) العذب المنهل في السبكي وقاؿ
 ثوبو، في فليتفل قدمو تحت أو يساره جهة إلقائها من يتمكن ولم البزاؽ عليو غلب
 اىػ(.ىكذا بو فليقل يجد لم فإف: )لمسلم رواية وفي

 قاؿ. كانت؟ جهة أي إلى أـ يساره عن يتحرى أف يلزمو ثوبو في بزؽ إذا ىل :مسألة
 عن فليكن ىكذا فعل وإذا: قاؿ( ٖ٘ٗ/ ٕ) المرقاة في القاري على القيد بهذا

 اىػ. يساره
 أف يلزمو ال عنو ينوب ما أو ثوبو في بزؽ فإذا ذكره، ما على دليل ىناؾ ليس: وأقوؿ
 يلوي أف عليو يجب أف أما بأس، فبل للشبهة دفعا اتجو فإف القبلة، غير إلى يتجو
 .ىذا على دليل فبل القبلة غير إلى عنقو

 خبلؼ الصبلة خارج في وأنو الصبلة في خاص اليمين على البزاؽ عن النهي -ٙ
 يبصق ال باب( ٛٓٙ/ٔ) صحيحو في ذلك على اهلل رحمو البخاري بوب :األفضل

 رقم ىريرة أبي وحديث ىريرة وأبي سعيد أبي حديث ذكر ثم الصبلة، في يمينو عن
 بين يبزقن فبل ربو، يناجي فإنما الصبلة في كاف إذا المؤمن إف: )فيو( ٖٔٗ.ٙٔٗ)

 مسلم عند جابر حديث وفي(. قدمو تحت أو يساره عن ولكن يمينو، عن وال يديو
 مقيدة كلها صحيح، أنو وتقدـ داود أبي عند المحاربي عبداهلل بن طارؽ وحديث

 .يبصق فبل يصلي قاـ إذا أو( الصبلة في) بلفظة
 على محموؿ الروايتين في المطلق أف إلى جنح: -البخاري يعني وكأنو- الحافظ قاؿ

 للمنع الحافظ واستشهد الصبلة، خارج ذلك حكم عن ساكت وىو فيهما المقيد
 عن( ٜٜٙٔ/ ٔ) مصنفو في عبدالرزاؽ رواه بما وخارجها الصبلة داخل في مطلقا

 عن إسحاؽ، أبي عن الثوري عن: عبدالرزاؽ فقاؿ عنو اهلل رضي مسعود ابن
 فارغ يمينو عن وما يبصق أف فأراد مسعود بن عبداهلل مع كنا: قاؿ يزيد بن عبدالرحمن

 الطبراني أخرجو عبدالرزاؽ طريق من. الصبلة في ليس وىو يمنيو، عن يبصق أف فكره
 .ثقات رجالو(: ٕٓ/ ٕ) الزوائد مجمعال في الهيثمي وقاؿ ،(ٕٙ٘/ ٜ) الكبير في
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 عنو يروي ثقة النخعي أبوبكر قيس ابن ىو يزيد بن وعبدالرحمن نعم،: قلت
 كثير العلم وأىل صحيح، فسنده مسعود ابن عن يروي وىو ىذا، السبيعي أبوإسحاؽ

 .وأمثالو إسحاؽ أبي عنعنة عن الطرؼ يغض ربما منهم
 الحذاء، خالد عن الثوري، عن: عبدالرزاؽ قاؿ واحد برقم بعده عبدالرزاؽ عند وجاء
 عن فبصق مريضا كاف أنو جبل بن معاذ عن الصامت، بن عبداهلل عن نضرة، أبي عن

 اىػ.أسلمت منذ يميني عن بصقت ما: فقاؿ يبصق أف أراد أو يمينو،
 بن معاذ من عبداهلل وال الصامت، بن عبداهلل من نضرة أبي سماع أثبت من أجد ولم

 خارج اليمين جهة عن البصاؽ في بأسا يرى ال اهلل رحمو مالك اإلماـ كاف وقد جبل،
 في عابدين ابن ذلك على نبو وقد االفضل، خبلؼ أنو يعني بأس ال: وقولو الصبلة،
 خبلؼ أنو بها يريدوف وقد ىذا، في عليو حرج ال: أي بأس ال كلمة أف وغيره حاشيتو

 تبويب من يفهم وقد(: ٕٕٔ/ ٖ) الباري فتح في اهلل رحمو رجب ابن وقاؿ االفضل،
 كما المالكية قوؿ وىو الصبلة، بحاؿ اليمين عن البصاؽ كراىة اختصاص البخاري
 اىػ.ذلك خبلؼ على واألكثروف تعالى، اهلل شاء إف بعد فيما سنذكره
 إال للتحريم والنهي ذلك، من المنع على األحاديث نصت فقد الصبلة في أما: وأقوؿ

 لكننا يحتملو، فالدليل الصبلة خارج في وأما لذلك صارفا أجد ولم صارؼ، يأتي أف
 وغيره مسعود كابن لذلك السلف كراىة من والظاىر بتحريمو نقوؿ أف نستطيع ال

 اهلل كتاب عندنا فالحجة بملزمة، ليست اآلثار وىذه االفضل، خبلؼ ألنو كرىوه
 الصبلة خارج في اليمين جهة إلى البزاؽ عن المنع في دليل صح فإف رسولو، وسنة
 أف بو ننصح الذي واالفضل ذلك، جواز فاألصل وإال والعين، الرأس وعلى بو قلنا

 من( ٖٛٔ/ ٔ) الباجي أبوالوليد ىذا ذكر وقد. أفضل فهو الشماؿ جهة إلى يبزؽ
 يحتاج فهذا اليسار إلى الصبلة خارج بالبزاؽ الناس إلزاـ أما :الموطأ شرح المنتقى

 .وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عن صحيح دليل إلى
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 أحد يساره عن يكن لم إف المسجد خارج الصبلة في اليسار على البزاؽ -ٚ
 آلو وعلى عليو اهلل صلى النبي أف المحاربي عبداهلل بن طارؽ لحديث.  مشروع،

 شمالك تلقاء وابصق يمينك، عن وال يديك بين تبصق فبل صليت إذا: )لو قاؿ وسلم
 (.فارغا كاف إف: )لفظة منو والشاىد(. فارغا كاف إف

 غير في ىذا يساره وعن قدمو تحت وليبزؽ: قولو(: ٜٖ/ ٘) اهلل رحمو النووي قاؿ
 .المسجد

 قاؿ فإنو ذلك إلى يرشد ما طارؽ حديث وفي(: ٔٔٗ) رقم حديث بعد الحافظ قاؿ
 يبزؽ فبل أحد يساره عن كاف إف: الخطابي قاؿ. فارغا كاف إف شمالك تلقاء أو: فيو
 .المراد اىػ.الجهتين من واحد في

 وأذية ببزاقو، فسيؤذيو يساره في أحد وجود مع يساره عن بزؽ لو ألنو إلزاـ ىذا: قلت
 ما بغير والمؤمنات المؤمنين يؤذوف والذين: }وجل عز اهلل يقوؿ محرمة المسلم
 {.مبينا وإثما بهتانا احتملوا فقد اكتسبوا

 ىذا في.  ال؟ أـ اليسرى قدمو تحت بزقتو يجعل أف يلـز ىل يساره عن بزؽ إذا -ٛ
 في سعيد وأبي ىريرة وأبي أنس حديث ففي األحاديث، ألفاظ على مبني خبلؼ

: رافع أبي طريق من مسلم وعند(. قدمو تحت أو يساره عن فليبصق: )بلفظ البخاري
 الموضع ىذا في للتخيير ىي التي( أو) لفظة بحذؼ قدمو تحت يساره عن ولكن
 البن المغني في كما التخيير أفادت الطلب بعد وقعت وإذا الطلب، بعد وقعت ألنها

 (.أو) حرؼ بإثبات الترمذي عند طارؽ حديث في وكذلك ىشاـ،
 بحذؼ ،(قدمو تحت يساره عن وليبزؽ) داود وأبي مسلم عند جابر حديث في وجاء

 قاؿ ثم الحافظ ذكر كما( أو) بحذؼ البخاري عند أنس حديث من وجاء(. أو)
 .ذلك وغير القدـ تحت ما تشمل لكونها أعم( أو) فيها التي والرواية: اهلل رحمو
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 أو ثوبو في الصبلة في يبصق أف وحكمو(: ٜٖٔ) مسألة المحلى في حـز ابن وقاؿ
 أو المسجد، في البصقة يلق لم ما يساره، على بعد على أو قدمو تحت يساره عن

 اىػ. أحدا بذلك يؤذ لم ما خلفو يبصق
 جاءت وغيرىما الصحيحين في األحاديث ألف اهلل شاء إف الصحيح ىو ىذا: وأقوؿ
 وتلك لكن أكثر، إثباتو فيها التي األحاديث كانت وإف وبحذفو، التخيير حرؼ بإثبات

 شاء وإف بعد، على يساره عن بزؽ شاء إف االمرين جواز على فيحمل تهمل ال أيضا
 أخرجها إذا األوؿ فلو المسجد، في يكن لم ما اليسرى قدمو تحت يساره عن بزؽ
 .الثاني لو وليس خارجو إلى بابو أو المسجد نافذة من
 اليمين؟ جهة على البصاؽ من المنع في العلة ما -ٜ

 فإف يمينو عن يبصق ال(: )ٙٔٗ) رقم البخاري عند ىريرة أبي حديث في ما ىي العلة
: بلفظ سعيد أبي حديث من داود أبي عند وىي حديث في وجاء(. ملكا يمينو عن

 كاتب فإف) المروزي نصر بن محمد عند طارؽ حديث ومن(. يمينو عن والملك)
 الصبلة يحضر خاص ملك إنو: وقيل: لو تكرمة بهذا وخص اىػ(. يمينو عن الحسنات

 (.ٓٓٔ/ ٗ( )العذب المنهل) انظر. للتأمين المصلي يمين عن
 عليو اهلل صلى النبي أف ىريرة أبي لحديث فليبعد المسجد في البصاؽ دفن من -ٓٔ

 وىذا( ٙٔٗ) البخاري عند( فيدفنها قدمو تحت يبصق أو: )قاؿ وسلم آلو وعلى
 تنخم من) المتقدـ وقاص أبي بن سعد حديث من وجاء الدفن، مجرد فيو الحديث

 عند( فليمعن فليحفر: )أيضا ىريرة أبي حديث ومن (.نخامتو فليغيب المسجد في
 مجرد ليس أنو تبين الروايات فهذه خزيمة، ابن عند( فليبعد فليحفر)و شيبة أبي ابن

 .أذى منو مسلم أي يلحق ال حتى تماما تغطيتو من التأكد من البد بل حفر
 وعدة ىريرة وأبي جابر حديث من جاء :المسجد في البزاؽ محل تطييب حكم-ٔٔ

 ويستحب(: ٔٓٔ/ ٗ) المجموع) في النووي قاؿ ذلك في ذكرىا تقدـ أحاديث
 النبي أف أنس حديث وذكر المساجد، تخليق باب: النسائي وقاؿ. محلو تطييب
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 على الكبلـ وتقدـ. فخضبو بخلوقة ودعى البزاؽ حك وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى
 أيوب طريق من وأنس وجابر عمر ابن حديث من جاء النخامة محل تطييب زيادة أف

 بن وحاتم أنس عن حبيب بن عائذ طريق ومن عمر، ابن عن نافع عن رواد أبي وابن
 من االثبات رواىا وقد جابر، عن الوليد ابن عبادة عن حزرة أبي عن إسماعيل
 .شئت إف مضى ما فراجع يزيدوىا، ولم عمر وابن أنس أصحاب

 ببصاقو؟ يخرج ىل ثوبو في بصق إذا-ٕٔ
 ىماـ الحديث روى شاذة، ىريرة أبي حديث في بو ليخرج ثم زيادة أف ذكرنا أف تقدـ

 .حدرد أبي بن عبدالرحمن بها وشذ بدونها الصائغ وأبورافع
 أحد؟ خلفو يكن لم إف ظهره خلف المصلي يبصق ىل -ٖٔ
 زيادة فيو ليس المرفوع ىذا وحديثو عليو موقوفة حذيفة حديث من أنها ذكرنا أف تقدـ

 .قولو في ال الصحيحو روايتو في والحجة ظهره، خلف يبصق أو
 لفظ في جاء وقد: رجليو تحت وليس اليسرى رجلو تحت يبصق المصلي -ٗٔ

 وتقدـ( رجليو تحت يبصق أو( )ٛٔٙٔ/ ٔ) رقم عبدالرزاؽ عند ىريرة أبي حديث
 .خطأ أنو ذلك بياف
 مكروه؟ الصبلة في القبلة إلى األذى من شيء توجيو ىل -٘ٔ
 عن مالك بن المنذر أبونضرة زادىا خزيمة ابن عند الزيادة ىذه أف علمت أف تقدـ
 منو أرجح وىما عبدالرحمن بن وحميد عبداهلل بن عياض وخالف الخدري، سعيد أبي

 .شاذة فهي
 يبصق؟ لم ما المصلي تستقبل العين الحور ىل-ٙٔ
 .مجاىيل فيو أنو تقدـ
 النهي؟ في البصاؽ حكم لو القبلة إلى الصبلة في النفث ىل-ٚٔ
 أبي بن عثماف حديث من ثبت قد لكن مجاىيل، وفيو سمرة حديث من أنو تقدـ

 وبين بيني حاؿ قد الشيطاف إف اهلل رسوؿ يا: قاؿ أنو( ٜٕٚ/ ٗ) مسلم عند العاص
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 باهلل فتعوذ أحسستو فإذا خنزب، لو يقاؿ شيطاف ذاؾ: )لو فقاؿ علي؟ يلبسها صبلتي
 اىػ. عني فذىب ففعلتو: قاؿ ،(ثبلثا يسارؾ عن واتفل منو

 .القبلة إلى ينفث وال اليسار إلى يميل صبلتو في ينفث أف أراد من أف ففيو
 النار؟ في الجلدة تنزوي كما النخامة من ينزوي المسجد ىل-ٛٔ
( ٖٖٗ/ ٔ) وعبدالرزاؽ ،(ٕٓٙ/ ٕ) شيبة أبي ابن عند ىريرة أبي حديث من جاء
 ثقات سنده وبقية منقذ بن ويزيد ملقط ابن زياد اثناف ىريرة أبي عن الحديث روى
 روى ممن أجده لم ويزيد ،(ٖٗ٘/ ٖ) والتعديل الجرح انظر. مجهوؿ ملقط بن وزياد
 .ضعيف فالحديث حباف، ابن ووثقو عيينة، ابن عنو روى وأبوالوسمي ىريرة، أبي عن
 الشيطاف؟ أذف يشدد يعرؾ ثم قدمو تحت يبصق الذي ىل -ٜٔ
 .ضعيف ذلك في الحديث أف تقدـ
 لؤلمر؟ واجب المساجد تطييب ىل -ٕٓ
 أف تقدـ وتطيب؟ وتنظف الدور في المساجد تبنى أف أمر النبي أف عائشة حديث في

 ذلك فضل على تدؿ أخرى أدلة فيو تطييبها لكن بواجب، فليس إرسالو الراجح
 .فبل الوجوب أما واستحبابو،

 الصبلة؟ في البصاؽ يحب الشيطاف ىل -ٕٔ
 ألنو القبلة، إلى الصبلة في البزاؽ يحب نعم لكن ضعيف، ذلك في حديث جاء

 .اإلنساف من المعصية حصوؿ يحب وىو ورسولو، هلل معصية
 :جائز المقدس بيت إلى البصاؽ -ٕٕ

 .إليو البصاؽ كراىة على يدؿ ما ىناؾ وليس سيرين بن محمد كرىو
 لحديث صدقة، ىذا فعلو كاف فدفنو المسجد في مخاطا أو بزاقا رأى من -ٖٕ

 في البزاؽ) حديث(. صدقة فتدفنها المسجد في تراىا النخاعة) المتقدـ بريدة
 وفيها الكثيرة باألحاديث مخصوص عاـ ىو بل االطبلؽ على ليس( خطيئة المسجد

 (.ثوبو في يبصق أو)
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 في كاف ولو الثوب في ذلك جواز مخصوص عمومو أف يدؿ ومما: الحافظ قاؿ
 .الفتح( ٕٔ٘/ ٔ) اىػ.خبلؼ ببل المسجد

 في رجلو تحت بصق البصاؽ إلى احتاج فإذا الطاىرة نعلو في يصلي اإلماـ -ٕٗ
 .بنعلو ودلكها مفروشا وال مجصوصا ليس كاف إذا داخلو أو المسجد خارج

 وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ مع صلى أنو الشخير بن عبداهلل لحديث
 رجلو في وىي عبدالرزاؽ عند زيادة جاءت. بنعلو ودلكها اليسرى رجلو تحت فبصق
 .وغيره( ٕٗ/ ٘) مسلم من تخريجو تقدـ
 تغييره ويجب فسقا حقو في ىذا كاف المسجد قبلة في بزؽ إذا الصبلة إماـ-ٕ٘

 .وجد إف منو بأصلح
 النبي قاؿ المسجد قبلة إلى بزؽ الذي الرجل في خبلد بن والسائب عمر ابن لحديث

 اىػ. بغيره وأبدلو( بكم يصلي ال) :لقومو وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى
 ال بأنو ليؤذف النفي إلى فعدؿ لهم تصل ال الكبلـ أىل قاؿ: السنة شرح في قاؿ

 المعبود وعوف( ٖ٘ٗ/ ٕ) المفاتيح مرقاة من اىػ. منافاة وبينها بينو وأف لئلمامة يصلح
 يـؤ ال أنو على الحديث دؿ: المورود العذب المنهل في السبكي وقاؿ( ٜٗٔ/ ٕ)

 ارتكب إذا اإلماـ أف وعلى الشرعية، باآلداب متأدبا كاف من إال الصبلة في الناس
 .اإلمامة عن يبعد المخالفات من شيئا
 .ورسولو هلل أذية القبلة إلى المصلي بصاؽ-ٕٙ

 آلو وعلى عليو اهلل صلى النبي أف وفيها المتقدمين، عمر وابن السائب حديث بدليل
 (.ورسولو اهلل آذيت إنك: )يصلي وىو القبلة إلى بصق الذي الرجل لذلك قاؿ وسلم
 بين وجهو في القيامة يـو تفلتو تكوف الصبلة في وىو القبلة إلى يتفل الذي -ٕٚ

 وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى النبي أف المتقدمين عمر وابن حذيفة لحديث عينيو
 (.عينيو بين وتفلتو القيامة يـو جاء القبلة تجاه تفل من: )قاؿ
 يفتلو؟ أـ بعض على بعضو يلف ىل ثوبو في أحد بزؽ إذا -ٕٛ
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 في الطبراني عند وجاء بعض، على بعضو يلف أنو فيها تقدـ كما الثابتة األحاديث
 طريق من( ٔٓٙ رقم ٔ) البحرين مجمع في وىو( ٘ٙ) رقم ٜٖٚ/ ٔ) االوسط

 حميد عن القاضي النخعي شريك عن ثقتاف وىما الحارث بن ومنجاب حكيم بن علي
 الصبلة في ثوبو في يبزؽ وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى النبي رأيت) : قاؿ أنس عن

 .الصحيح رجاؿ رجالو: مجمعال في الهيثمي قاؿ ( بأصبعو فيفتلو
 الحديث فيضعف ضعيف، لكنو القاضي لشريك االعتضاد في مسلم روى نعم: قلت
 .بعضا بعضو يلف الصبلة في ثوبو في بصق من أف فالراجح أجلو، من

 صحيح في ذر أبي لحديث يدفنها ولم لغيره المسجد في نخاعة رأى من إثم -ٜٕ
 أعمالها محاسن من فوجدت وسيئها حسنها أمتي أعماؿ علي عرضت : )مسلم
 ال المسجد في تكوف النخاعة أعمالها مساوئ من ووجدت الطريق، عن يماط االذى
 والذـ القبح أف ظاىره ىذا(: ٕٗ/ ٘) الحديث ىذا عند اهلل رحمو النووي قاؿ( تدفن

 حك أو بدفن يزيلها وال رآىا من وكل ىو فيو يدخل بل النخاعة بصاحب يختص ال
 اىػ. ونحوه
 .كفاية فرض دفنو أو بإزالتو تغييره منكر ىذا نعم: قلت
 األجر وحصل بزؽ الذي عن اإلثم سقط غيره دفنها المسجد في أحد بصق إذا -ٖٓ
 :دفنها لمن

 وكفارتها) وجاء السنن، وبعض الصحيحين في ىكذا( دفنها وكفارتها) أنس لحديث
 .وأصح أشمل( دفنها وكفارتها) ورواية بصق الذي أي( يدفنها أف

 االخرى األحاديث وبين( خطيئة المسجد في البصاؽ) أنس حديث في إشكاؿ -ٖٔ
 في البصاؽ بجواز مخصوص عمومو أنس وحديث: الحافظ قاؿ (ثوبو في فليبزؽ)

 جزء يباشر بحيث المسجد في البزاؽ عن النهي وأف خبلؼ، ببل الثوب في المسجد
 فبل المسجد تلويث عن البزؽ يمنع شيء أو منديل في يبصق أف أما أجزائو، من

 انتهى من فتح الوىاب بتصرؼ.  .بوضوح ىنا وذكرناه ىذا تقدـ وقد حرج،
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 .والقاذورات النجاسات عن المساجد تنزيوحكم  :مسألة
 والقاذورات النجاسات عن المساجد تنزيو وجوب على الجملة حيث من الفقهاء اتفق
 نجاسة، ثيابو أو بدنو على من يدخلو أف أو المسجد، إلى النجاسة إدخاؿ يجوز فبل
 .بمتنجس بناؤه يجوز ال كما ، المسجد تلويث بخشية الشافعية وقيده ، جراحة أو
 تصلح ال المساجد ىذه إف ) وسلم عليو اهلل صلى لقولو فيو والتغوط البوؿ يجوز وال

 .ٔ( القرآف وقراءة والصبلة، اهلل، لذكر ىي إنما القذر، وال البوؿ، ىذا من لشيء
 : المسجد في فيو للبوؿ إناء اتخاذ في واختلف
 في ليبل البائت اتخذه إذا جائز المالكية عند وىو ، المنع الشافعية عند فاألصح
 الحجامة وتحـر ، المسجد من خروجو قبل البوؿ يسبقو أف خاؼ إذا المسجد
 . فيو والفصد
 : تعالى لقولو الجماع فيو يحـر وكذلك

 { . المساجد في عاكفوف وأنتم تباشروىن وال} 
 العالقة النجاسة إزالة تجوز وال ، بغسالتو تلويثو أمن إذا المسجد في الوضوء ويجوز

 . باألعضاء
 لقولو اجتنابو واألولى المسجد، في الفساء حرمة عدـ إلى والشافعية الحنفية وذىب
 المالكية وذىب، آدـ بنو منو يتأذى مما تتأذى المبلئكة فإف:  وسلم عليو اهلل صلى
 . عليو للحديث حمبل التحريم إلى
 

 (البيوت في المساجد باب)
 .جماعة داره في مسجده في عازب بن البراء وصلىقاؿ البخاري في صحيحو: 

 أصحاب من وىو مالك بن عتباف)  أفرضي اهلل عنو  األنصاري الربيع بن محمودعن 
 اهلل صلى اهلل رسوؿ أتى أنو األنصار من بدرا شهد ممن سلم و عليو اهلل صلى النبي

                                                           

 (.ٕ٘ٛأخرجو مسلم ) ٔ
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 كانت وإذا لقومي أصلي وأنا بصري أنكرت قد إني اهلل رسوؿ يا فقاؿ سلم و عليو
 لهم فأصلي مسجدىم آتي أف أستطع ولم وبينهم بيني الذي الوادي ساؿ األمطار
 اهلل رسوؿ فقاؿ قاؿ مصلي فأتخذه مصلي في فتصلي تأتي اهلل رسوؿ يا أنك وددت
 و عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فغدا عتباف قاؿ اهلل شاء إف سأفعل سلم و عليو اهلل صلى
 سلم و عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فاستأذف النهار ارتفع حين الصديق بكر وأبو سلم

 قاؿ ؟ بيتك من أصلي أف تحب أين قاؿ ثم البيت دخل حتى يجلس فلم لو فأذنت
 وراءه فقمنا فكبر سلم و عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فقاـ البيت من ناحية إلى فأشرت
 . ٔ.... الحديث(ركعتين فصلى

 المساجد اتخاذ جواز بياف في باب ىذا أي (:ٙٙٔ/ٗقاؿ العيني في عمدة القاري )
 جماعة في داره في مسجده في عازب بن البراء وصلى ... قولو:البيوت في
 الكشميهني رواية ىكذا جماعة في قولو قصة في شيبة أبي ابن معناه روى تعليق ىذا
 المسجد أف -الحديث- وفي ....منصوبة في كلمة بدوف جماعة غيره رواية وفي

 المحلة في المتخذ المسجد بخبلؼ صاحبو ملك عن يخرج ال البيوت في المتخذ
 ا.ىػ

 المسجد بين الفرؽ عن (:ٜٖٗ/ٕٔوسئل العبلمة العثيمين كما في مجموع فتاواه )
 ؟ المسجد ضابط وما ؟ والمصلي
 جعلت)  وسلم عليو اهلل صلى لقولو مسجد األرض فكل العاـ بالمعنى أما فأجاب:

 دائما فيو للصبلة أعد ما فالمسجد الخاص بالمعنى وأما(  وطهورا مسجدا األرض لي
 فهو المصلى وأما ، يبن لم أـ واإلسمنت والطين بالحجارة بني سواء بها خاصا وجعل

 فيو يصلي إنما ، دائما للصبلة موضعا يجعلو لم ولكن ، فيو ليصلي اإلنساف اتخذه ما
 عليو اهلل صلى الرسوؿ أف ذلك ودليل ، مسجدا ىذا يكوف وال الصبلة صادؼ إذا

 بن عتباف دعاه وكذلك ، مسجدا بيتو يكن ولم ، النوافل بيتو في يصلي كاف وسلم

                                                           

 (.ٖٕٙ(، ومسلم )ٕ٘ٗبخاري )أخرجو ال ٔ
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. مسجدا المكاف ذلك يكن ولم مصلى عتباف يتخذه مكاف في ليصلي بيتو إلى مالك
 أنو ويعرؼ الناس فيو يصلي عاما مسجدا يعين أف دوف فيو للصبلة أعد ما فالمصلى

 .الشيء لهذا خصص قد
 

 (وغيره المسجد دخوؿ في التيمن باب)
 برجلو بدأ خرج فإذا اليمنى برجلو يبدأ عمر ابن وكاف صحيحة:قاؿ البخاري في 

 .اليسرى
 ما التيمن يحب وسلم عليو اهلل صلى النبي كاف)  قالت رضي اهلل عنها عائشة عن

 .ٔ( وتنعلو وترجلو،طهوره في: كلو شأنو في استطاع
 باب في الحديث ىذا سبق وقد :(ٜٔٔ/ٖ) الباري فتح في رجب ابن الحافظ قاؿ

 اليمنى تقديم على يدؿ وأنو ىناؾ، عليو القوؿ وبسطنا"  والغسل الوضوء في التيمن"
 من المسجد إلى والدخوؿ ذلك، بخبلؼ ىو فيما واليسرى الشريفة األفعاؿ في

 بالعكس منو والخروج االنتعاؿ، في كتقديمها فيو اليمنى تقديم فينبغي األعماؿ أشرؼ
 ا.ىػ النعلين خلع يف كتأخيرىا فيو اليمنى تأخير فينبغي

 في" باليمين البداءة أي" التيمن باب: "قولو (:ٖٕ٘/ٔوقاؿ الحافظ في الفتح )
 المسجد على يعطف أف ويجوز الدخوؿ، على عطفا بالخفض" وغيره المسجد دخوؿ

 موصوال أره ولم المسجد، دخوؿ في أي" عمر ابن وكاف: "قولو. أفيد األوؿ لكن
 أنو رضي اهلل عنو– أنس عن قرة بن معاوية طريق من للحاكم المستدرؾ في لكن عنو،
 أف خرجت وإذا اليمنى برجلك تبدأ أف المسجد دخلت إذا السنة من)  يقوؿ كاف
 على محموؿ"  كذا السنة من"  الصحابي قوؿ أف والصحيح ٕ( اليسرى برجلك تبدأ

                                                           

 (.ٕٛٙ(، ومسلم )ٕٙٗأخرجو البخاري ) ٔ
 عن(  ٕٗٗ/  ٕ)  البيهقي عنو و(  ٕٛٔ/  ٔ)  الحاكم أخرجو :(ٕٛٚٗ) الصحيحة في األلباني العبلمة قاؿ ٕ

:  الحاكم قاؿ و.  فذكره:  يقوؿ كاف أنو مالك بن أنس عن يحدث قرة بن معاوية سمعت : قاؿ طلحة أبي شداد
:  البيهقي قاؿ و!  الذىبي ووافقو" .  الراسبي طلحة أبي سعيد بن بشداد احتج فقد ، مسلم شرط على صحيح" 
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 عمر، ابن بأثر إليو أشار المصنف شرط على أنس حديث يكن لم لما لكن الرفع،
 أيضا، المسجد من الخروج في باليمين البداءة على يدؿ عائشة حديث وعمـو

 شرعا التيمن فيو يستطاع ال عما احتراز"  استطاع ما"  قولها في: يقاؿ أف ويحتمل
 باليمين المستقذرة األشياء تعاطي وكذا المسجد، من والخروج الخبلء كدخوؿ

 لما وسلم عليو اهلل صلى حبو عنها اهلل رضي عائشة وعلمت. والتمخط كاالستنجاء
 في ىذا حديثها مباحث بقية تقدمت وقد. بالقرائن وإما بذلك، لها بإخباره إما ذكرت

 ا.ىػ "والغسل الوضوء في التيمن باب" 
 فيو يعهد لم فيما أي باليمين، اإلبتداء أي( التيمن يجب)قولو في حديث عائشة 

 المعهود فإف واألذنين الرأس ومسح الوجو، غسل بخبلؼ التشريف، باب من المقارنة
 من بدؿ فهو موصوؿ إما ما(  استطاع ما) باليمين اليسار قراف األشياء ىذه في

 من كالخروج شرعاً  التيمن فيو يستطيع ال عما احتراز وبو ماداـ، بمعنى وإما التيمن،
 أو بالتيمن، متعلق( شأنو في) واالستنجاء والتمخط، الخبلء، في والدخوؿ المسجد،
 تأكيد،( كلو) والخطب والحاؿ، األمر والشأف التنازع، سبيل على بهما أو بالمحبة،

                                                                                                                                                  

 شداد فإف ، الصواب إلى أقرب ىذا و:  قلت" .  بالقوي ليس و ، الراسبي طلحة أبو ، سعيد بن شداد بو تفرد" 
 فقد ، فيو مختلف ىو و ،"  التهذيب"  في الحافظ قاؿ كما الشواىد في واحدا حديثا إال مسلم لو يخرج لم ىذا
 و.  الوارث عبد بن الصمد عبد ضعفو و ، البزار و حباف ابن و النسائي و خيثمة أبو و معين ابن و أحمد وثقو
: "  أحمد أبو الحاكم قاؿ و" .  بو يعتبر: "  الدارقطني قاؿ و " . عليو يتابع ال حديث غير لو: "  العقيلي قاؿ
 من و:  قلت " . بو بأس ال أنو أرجو و ، منكرا حديثا لو أر لم: "  عدي ابن قاؿ و" .  عندىم بالقوي ليس

 عبد بن الصمد عبد غير منهم يضعفو ولم ، توثيقو على اتفقوا قد المشهورين و المتقدمين األئمة أف المبلحظ
 و بالجرح مشهورا ليس ثقتو مع ىو و ، الوارث
 غير لو: "  العقيلي قوؿ إال اللهم ، الجرح بسبب يأتوا لم ، ضعفوه الذين اآلخروف و - علمت فيما - التعديل
 ما لهم ألف القوؿ ىذا مثل فيهم يصدؽ الثقات من كثيرا ألف قادح بجرح ليس ىذا و" .  عليو يتابع ال حديث
 من الصحة مرتبة عن حديثو بو ينزؿ ، حفظ سوء و ضعف نوع الرجل في لعل ، نعم.  عليو يتابعوا لم و بو تفردوا
 فيو الذىبي قوؿ كذلك و" .  بو بأس ال: "  بقولو ذلك إلى يشير عدي ابن لعل و ، مسلم بو استشهد ذلك أجل
 صدوؽ: "  فيو الحافظ قوؿ أما و.  تعالى اهلل شاء إف الحديث حسن فهو" .  الحديث صالح" . "  الميزاف"  في

 .  أعلم اهلل و.  ذلك يحتمل مما فهو" .  يخطىء
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 ويمكن أيضاً، وأمثالو الخبلء دخوؿ في التيمن استحباب أي التعميم، على يدؿ وىو
 من ليس التياسر فيو يستحب وما مقصوداً، فعبلً  كاف ما الشأف حقيقة: يقاؿ أف

 الطاء بضم( طهوره في) مقصودة غير أفعاؿ وإما تروؾ إما ىي بل المقصودة، األفعاؿ
( وتنعلو) والرأس اللحية من بالدىن أو بالماء الشعر تمشيط أي( وترجلو) تطهره أي
 بدؿ العامل بإعادة( شأنو في) من بدؿ. الخ( طهوره في) وقولو النعل، لبسو أي

 بها اىتماماً  بالذكر الثبلثة ىذه وخص تعميم، بعد تخصيصاً  فيكوف الكل، من البعض
 أبواب مفتاح الطهور إذ الكل، من الكل بدؿ يكوف أف مانع وال لشرفها، وبياناً 

 وأحواؿ بالرجل، والتنعل بالرأس، يتعلق والترجل عنها، يستغنى فبذكره العبادات
 منها لكل فجاء باألطراؼ، أو التحت، بجهة أو الفوؽ، بجهة تتعلق أف إما اإلنساف

 في األيمن الرأس بشق البداءة استحباب على دليل والحديث. العيني قالو بمثاؿ
 وغير والشرب، واألكل، والغسل، الوضوء في وبالميامن والحلق، والغسل، الترجل،

 كاف ما كل في باليمين البداءة استحباب المستمرة الشرع قاعدة: النووي قاؿ. ذلك
 تقديم في والكبلـ. التياسر فيو استحب بضدىا كاف وما والتزيين، التكريم باب من

. مرعاة المفاتيح يتلوه الذي ىريرة أبي حديث شرح في يأتي الوضوء في اليمين
(ٕ/ٔٓ٘.) 

 باب من كاف ما كل فى باليمنى البداءة يستحب :(ٗٚ/ٗٔقاؿ النووي في المنهاج )
 والكم والسراويل والمداس والخف النعل كلبس ذلك ونحو والنظافة والزينة التكريم
 األظفار وتقليم واالكتحاؿ والسواؾ اإلبط ونتف الشارب وقص وترجيلو الرأس وحلق

 وغيرىا الصدقة ودفع الخبلء من والخروج المسجد ودخوؿ والتيمم والغسل والوضوء
 .. ذلك ونحو الحسنة األشياء وتناوؿ الحسنة الدفع أنواع من

 فمن األولى المسألة في السابق ضد ىو ما كل في باليسار البداءة يستحب: الثانية
 ودخوؿ المسجد من والخروج والكم والسراويل والمداس والخف النعل خلع ذلك
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 واالستنثار واالمتخاط الذكر ومس االستنجاء أحجار وتناوؿ واالستنجاء الخبلء
 ا.ىػ وأشباىها المستقذارات وتعاطى

 وقد(: ٛٓٔ /ٕٔ) الفتاوي مجموع في تعالي اهلل رحمو تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿو 
 فيها تقدـ: واليسري اليمني فيها تشترؾ التي األفعاؿ أف علي الشريعة قواعد استقرت

 في األيمن بالشق واالبتداء والغسل كالوضوء الكرامة، باب من كانت إذا اليمني
 والخروج والمنزؿ، المسجد ودخوؿ والترجل واالنتعاؿ وكاللباس اإلبط ونتف السواؾ

 النعل وخلع الخبلء كدخوؿ ذلك ضد في اليسري وتقدـ .ذلك ونحو الخبلء من
 ا.ىػ المسجد من والخروج

 دقيق ابن يعني) الدين تقي الشيخ قاؿ(: ٖٔٔ/ ٔ) اإلرواء في األلباني العبلمة قاؿو 
 ترجلو في التيمن يعجبو وسلم عليو اهلل صلى كاف) وىو الحديث وىذا(: " العبد

 من والخروج الخبلء دخوؿ ألف مخصوص عاـ( كلو شأنو وفي وطهوره التيمن
. وأقره( ٕٙٔ/ ٔ) الفتح في الحافظ نقلو"  بالسيارة فيهما يبدأ ونحوىما المسجد

: " يقوؿ كاف أنو أنس عن( ٕٛٔ/ ٔ) الحاكم رواه ما وىو الثاني دليل وجدت وقد
 برجلك تبدأ أف خرجعت إذا اليمنى رجلك تبدأ أف المسجد دخلت إذا السنة من

 فبل الخبلء دخوؿ وأما. الذىبي ووافقو مسلم شرط على صحيح: وقاؿ. اليسرى
 .أعلم واللة. المسجد من الخروج على القياس ولعلو اآلف دليلو أعرؼ

 
 (مساجد مكانها ويتخذ الجاىلية مشركي قبور تنبش ىل باب)

 أعلى فنزؿ المدينة وسلم عليو اهلل صلى النبي قدـ)  قاؿ رضي اهلل عنو أنس عن
 فيهم وسلم عليو اهلل صلى النبي فأقاـ عوؼ بن عمرو بنو لهم يقاؿ حي في المدينة

 إلى أنظر كأني السيوؼ متقلدي فجاءوا النجار بني إلى أرسل ثم ليلة عشرة أربع
 حتى حولو النجار بني ومؤل ردفو بكر وأبو راحلتو على وسلم عليو اهلل صلى النبي
 مرابض في ويصلي الصبلة أدركتو حيث يصلي أف يحب وكاف أيوب أبي بفناء ألقى
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 النجار بني يا فقاؿ النجار بني من مئل إلى فأرسل المسجد ببناء أمر وأنو الغنم
 ما فيو فكاف أنس فقاؿ اهلل إلى إال ثمنو نطلب ال واهلل ال قالوا ىذا بحائطكم ثامنوني

 بقبور وسلم عليو اهلل صلى النبي فأمر نخل وفيو خرب وفيو المشركين قبور لكم أقوؿ
 المسجد قبلة النخل فصفوا فقطع وبالنخل فسويت بالخرب ثم فنبشت المشركين

 عليو اهلل صلى والنبي يرتجزوف وىم الصخر ينقلوف وجعلوا الحجارة عضادتيو وجعلوا
 .ٔ( والمهاجره لؤلنصار فاغفر اآلخره خير إال خير ال اللهم يقوؿ وىو معهم وسلم

 (الجاىلية مشركي قبور تنبش ىل باب) قولو (:ٕٗ٘/ٔقاؿ الحافظ في الفتح )
 بخبلؼ لهم اإلىانة من ذلك في لما وأتباعهم األنبياء قبور من غيرىا دوف أي

 اهلل لعن وسلم عليو اهلل صلى النبي لقوؿ قولو وأما لهم حرمة ال فإنهم المشركين
 يتناوؿ ذلك على الوعيد أف التعليل فوجو مساجد إلخ أنبيائهم قبور اتخذوا ؛ اليهود

 إلى ذلك وجرىم الجاىلية أىل صنع كما ومغاالة تعظيما مساجد قبورىم اتخذ من
 فهذا عظامهم وترمى تنبش بأف مساجد قبورىم أمكنة اتخذ من ويتناوؿ عبادتهم
 ال إذ قبورىم نبش في حرج ال فإنو الكفرة وأما أتباعهم بهم ويلتحق باألنبياء يختص
 ال أف بذلك فعرؼ تعظيم أمكنتها في المساجد اتخاذ من يلـز وال إىانتهم في حرج

 مكانها مسجده واتخاذ المشركين قبور نبش في وسلم عليو اهلل صلى فعلو بين تعارض
 ا.ىػ الفرؽ من تبين لما مساجد األنبياء قبور اتخذ من وسلم عليو اهلل صلى لعنو وبين

 :عشر الحادي (:ٖٚٗ/٘) الصحيح الجامع لشرح التوضيحوقاؿ ابن الملقن في 
 نبشت؛ إنما( فنبشت المشركين بقبور - وسلم عليو اهلل صلى - النبي فأمر: )قولو
 حازه قد فيو، دفن بمن مختص القبر ألف ذلك؛ جاز كيف: يقاؿ ال لها، حرمة ال ألنو
 يكوف أو مبلكها باعها وكذلك مغصوبة، تكوف أف يجوز ألنو عنو؛ ينقل وال يباع فبل
، وليس يحبسهم من  دعت أو القرب أىل ىم إذ للمسلمين يحتبس البلـز إنما ببلـز

 .فجاز نبشهم إلى ىِذه والحالة الضرورة

                                                           

 (.ٕٗ٘(، ومسلم )ٕٛٗأخرجو البخاري ) ٔ
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 من ألحد نصِّا فيو أجد لم مسجدا، مكانها ليتخذ قبورىم ونبش: بطاؿ ابن قاؿ
 الشا ذلك ز وأجا للماؿ، طلبا قبورىم نبش في اختبلفهم وجدت أني غير العلماء

 اهلل صلى - ألنو يفعل؛ ال: األوزاعي وقاؿ الفقهاء، وأكثر وأشهب، والكوفيوف فعي
 باكين تكونوا أف إال ظلموا الذين بيوت تدخلوا ال: "قاؿ بالحجر مر لما - وسلم عليو

 ".أصابهم ما مثل يصيبكم أف مخافة
 البكاء، وجو على دخولها أباح وقد قبورىم، فكيف بيوتهم، عليهم ندخل أف فنهى

 أبي قبر نبش في داود أبي وبحديث الباب، في أنس بحديث ذلك أجاز من واحتج
 أف جاز فإذا ،ٔفاستخرجوه ذىب من غصن معو دفن أنو الشارع أخبر حيث رغاؿ،
 لعنة تحت عليها المساجد بناء يدخل وال أولى، بمواضعها فلبلنتفاع للماؿ نبشها
 أنهم أخبر - وسلم عليو اهلل صلى - ألنو مساجد؛ أنبيائهم قبور اتخاذ في اليهود

 .بالعبادة يقصدونها
 أف على دليل البقعة تلك في مسجده - وسلم عليو اهلل صلى - اتخاذه :عشر الثاني
 الصبلة جازت بصديده المختلط ترابو من أو الميت من بقية فيها يبق لم إذا القبور
 ملك على باقية ألنها بيعها؛ يجوز درست إذا الموتى فيها دفن التي األرض وأف فيها،

 .الدارسة القبور نبش وجواز بعده، من وورثتو صاحبها

                                                           

 ،(ٔٗٗٚ) الكبرى في ، والبيهقي(ٖٗ٘ٚ) اآلثار مشكل شرح في الطحاويو  ،(ٖٛٛٓ) داود أبو أخرجو ٔ
 (ٔٔ/ٗ) الكماؿ تهذيب في والمزي ،(ٙٗٔ – ٘ٗٔ/ٖٔ) التمهيد في البر عبد وابن، (ٜٕٚ/ٙ) الدالئل وفي
 ،يصح ال( ٕٖٚ/ٚ) المحلى في حـز ابن عنو قاؿ والحديثرضي اهلل عنهما،  عمرو بن اهلل عبد حديث من

 الحجاج أبو شيخنا قاؿ(: ٖٗٗ/ٖوقاؿ ابن كثير في تفسيره ) ،ضعفو إلى( ٜٕٚ/ٔ) الميزاف في الذىبي وأشار
 بهذا إال يعرؼ ال شيخ وىو ىذا،" بجير أبي بن بجير" بوصلو تفرد: قلت، عزيز حسن حديث وىو: المزي

 أف فيخشى ىذا، وعلى: قلت، أمية بن إسماعيل غير عنو روى أحدا أسمع ولم: معين ابن يحيى قاؿ. الحديث
 شيخنا قاؿ، الزاملتين من أخذه مما عمرو، بن اهلل عبد كبلـ من يكوف وإنما الحديث، ىذا رفع في وىم يكوف

 الضعيفة في األلباني العبلمة وضعفو، أعلم واهلل محتمل، وىذا: ذلك عليو عرضت أف بعد الحجاج، أبو
 أبي بن بجير لجهالة ضعيف إسناده (:ٜٙٙ/ٗ، وقاؿ األرنؤوط ومن معو في تحقيق سنن أبي داود )(ٖٙٚٗ)

 ."تفسيره" في كثير ابن قاؿ كما الحديث ىذا بوصل تفرد وقد بجير،
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 للحاجة المثمرة األشجار قطع جواز: فيو(. فقطع وبالنخل: )قولو :عشر الثالث
 على سقوطها لخوؼ أو غيرىا، موضعها ليغرس أو خشبها، الستعماؿ إما والمصلحة

 يرج لم إذا الكفار ببلد في قطعها وكذا مسجدا، موضعها التخاذ أو يتلفو، شيء
 .وإرغاما لهم وغيظًا نكايةً  فيو ألف فتحها؛
 مغازي" وفي ،"الصحيح" في كذا(. المسجد قبلة النخل فصفوا: )قولو :عشر الرابع

 حجارة من بل: ويقاؿ اللبن، من المسجد قبلة جعلت: إسحاؽ ابن عن" بكير ابن
 - عهده على كاف المسجد أف" الصحيح" في وسيأتي بعض، على بعضها منضودة

 فلم النخل، خشب من وعمده الجريد، وسقفو باللبن، مبنيا - وسلم عليو اهلل صلى
، المعهودة القبلة ال جهتها بالقبلة المراد ولعل .شيئا بكر أبو فيو يزد  ذلك فإف اليـو
 .. ا.ىػالوقت ذلك يكن لم

 القبور إلى الصبلة كرىت وإذا (:ٜٖٚ/ٕفتح الباري )وقاؿ الحافظ ابن رجب في 
 محترمة غير كانت وأف ، فيها الصبلة اجتنبت محترمة القبور كانت فإف ، وبينها
 يجوز فإنو المسلمين مع ذمة وال لو عهد ال ممن ونحوىم الجاىلية مشركي كقبور
 وال مقبرة تبق لم فإنها ؛ موضعها في والصبلة ، عظامهم من فيها يوجد ما ونقل نبشها

 ا.ىػ المروذي رواية في ذلك على أحمد اإلماـ نص وقد ، قبور فيها بقي
 يجوز ىل (:ٕٓٗٔ لسنة التوحيدالعددالثامن مجلةوسئل العبلمة األلباني كما في )

 ؟ الكافرين قبور ونبش المسلمين قبور نبش
 قبور فنبش الكافرين، قبور ونبش المسلمين قبور نبش بين طبعا فرؽ ىناؾ فأجاب:

 جثة يعرض القبور نبش ألف ذلك رميما، وتصبح تفنى أف بعد إال يجوز ال المسلمين
 الميت المؤمن عظم كسر" والسبلـ الصبلة عليو قاؿ وقد للكسر وعظامها المقبور
 ىذه طبعا حياتو، في حرمة لو كانت كما موتو بعد حرمة لو فالمؤمن" حيا ككسره
 .الشريعة حدود في الحرمة
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 في ثبت ما على بناءا نبشها فيجوز الحرمة ىذه لهم فليست الكفار قبور نبش أما
 المدينة الى مكة من ىاجر لما وسلم عليو اهلل صلى النبي أف ومسلم البخاري صحيح

، الموجود النبوي المسجد بناء ىو باشره شئ أوؿ كاف  أليتاـ بستاف ىناؾ فكاف اليـو
 ثامنوني:"االيتاـ لهؤالء والسبلـ الصبلة عليو فقاؿ المشركين قبور وفيو األنصار من

 فيو فكاف ثمنو، نريد ال ورسولو هلل ىو: قالوا بثمنو، حائطكم بيعوني يعني" حائطكم
 المشركين بقبور وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ فأمر المشركين قبور وفيو الخرب
 ذلك أرض على النبوي المسجد أقاـ ثم فمهدت بالخرب وأمر باألرض فسويت
 .البستاف

 وقد فيجوز، الكفار قبور أما يجوز، ال المسلمين قبور وجهين؛ على القبور نبش فإذف
 وتصبح رميما، تصبح حتي المسلمين قبور نبش يجوز ال أنو إلى الجواب في أشرت
 تبقى ناشفة صحراوية أراض فهناؾ ، األراضي باختبلؼ يختلف إنو ؟ ىذا ومتى ترابا،
 األجساد الى فيها الفناء يسرع رطبة أراض وىناؾ السنين، من اهلل شاء ما الجثث فيها
 مكة أىل) يقاؿ كما األجساد لفساد معينة سنين لتحديد ضابط وضع يمكن فبل

 جثث فيها تفنى التي المدة يعلموف األرض تلك في يدفنوف فالذين( بشعابها أدرى
 ا.ىػ تقريبية بصورة الموتى

 : اهلل رحمو باز بن العزيز عبد الشيخ سئل وقد
 الجهة ومن مرتفع جبل اليمانية الجهة من وبجوارنا جبل حافة على قرية في أسكن
 وعندي بنا، تحيط زراعية ومدرجات كذلك الشرقية الجهة ومن جبل، حافة الغربية
 يسعنا، ال أصبح والدي بيت ألف بيتا لي أبني أف على فعزمت مقبرة بجوار أرض قطعة
 فقمنا قبورا، وجدنا ، للبيت األساس حجر وطرحنا األرض نفس في حفرت أف وبعد

 جبل تحت خندؽ القرية في عندنا يوجد حيث آخر محل إلى ونقلها العظم بإخراج
 الزماف، قديم من وضعت آدـ بني أجساـ من وأجزاء وأرجل وأيادي رؤوس فيو يوجد

 .اهلل أفادكم أفيدونا ؟ ال أـ مشروع ىذا عملنا ىل ندري وال
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 فهي ، تركها فالواجب:  قبور فيها األرض دامت فما ، يجوز ال العمل ىذا" : فأجاب
 ، لها يتعرض ال أف فالواجب ، المذكورة األرض بجوار المقبرة دامت ما المقبرة تبع
 ، القبور ينبشوا أف للناس يجوز وال ، يتركها القبور ووجد حفر وإذا ، القبور ينبش وال

. يجوز ال للموتى وظلم الموتى محل على تعد فهذا ، القبور محل في بيوتهم ويضعوا
 ينفع شارع إلى الحاجة دعت إذا مثل إليها الضرورة دعت إذا األشياء بعض يجوز قد

 أخذ يجوز فقد الشارع، صرؼ في حيلة وال ، القبور من شيء واعترضو ، المسلمين
 ىذا توسعة إلى دعت الضرورة كانت إذا آخر محل إلى الرفات ونقل المقبرة بعض

 المقبرة من الناس يأخذ أف أما المقبرة، عن صرفو في حيلة وال للمسلمين، الشارع
 ( .ٜٔٔ السؤاؿ" ) الدرب على نور فتاوى"  . انتهى" يجوز ال فهذا بيوتهم لتوسعة

 مقبرة مدينتنا وسط توجد (:ٜٔٗ ، ٛٔٗ/  ٔ) لئلفتاء الدائمة اللجنة علماء سئل
 الدخل لذوي ومباني سكنيا حيا مكانها وأقامت أنقاضها البلدية أزالت قديمة

 فيو ليصلي مسجدا واإلحساف البر أىل عليها أقاـ كبيرة مساحة منها وبقيت المحدود
 في الصبلة جواز حوؿ البلد أىل بين خبلؼ وقع المسجد بناء وبعد ، الحي سكاف

 ؟ المسجد ىذا حكم ما ، ومعارض مؤيد بين وانقسموا جوازىا عدـ أو المسجد ىذا
 . ؟ ال أـ صحيحة المسجد ىذا في الصبلة ىل ؟ عليو اإلبقاء أـ ىدمو يجب وىل

 الصبلة صحت القبور من خالية كانت إذا مسجد عليها بني التي األرض" : فأجابوا
 . انتهى" عليها بني الذي المسجد ىدـ فيجب وإال ، فيها

 
 (المسجد في نـوال باب)

 شاب وىو يناـ كاف أنو)  بن عمر رضي اهلل عنهما اهلل عبد أخبرني قاؿ نافععن 
 . ٔ( وسلم عليو اهلل صلى النبي مسجد في لو أىل ال أعزب

                                                           

 (.ٜٕٚٗ( واللفظ لو، ومسلم )ٓٗٗأخرجو البخاري ) ٔ
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 بيت وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ جاء)  قاؿرضي اهلل عنو  سعد بن سهل عنو 
 شيء وبينو بيني كاف قالت عمك ابن أين فقاؿ البيت في عليا يجد فلم فاطمة

 انظر إلنساف وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فقاؿ عندي يقل فلم فخرج فغاضبني
 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فجاء راقد المسجد في ىو اهلل رسوؿ يا فقاؿ فجاء ىو أين

 اهلل صلى اهلل رسوؿ فجعل تراب وأصابو شقو عن رداؤه سقط قد مضطجع وىو وسلم
 .ٔ( تراب أبا قم تراب أبا قم ويقوؿ عنو يمسحو وسلم عليو

 فكانت فأعتقوىا العرب من لحي سوداء كانت وليدة أف)  رضي اهلل عنها عائشة عنو 
 وقع أو فوضعتو قالت سيور من أحمر وشاح عليها لهم صبية فخرجت قالت معهم
 يجدوه فلم فالتمسوه قالت فخطفتو لحما فحسبتو ملقى وىو حدياة بو فمرت منها

 معهم لقائمة إني واهلل قالت قبلها فتشوا حتى يفتشوف فطفقوا قالت بو فاتهموني قالت
 زعمتم بو اتهمتموني الذي ىذا فقلت قالت بينهم فوقع قالت فألقتو الحدياة مرت إذ

 فأسلمت وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ إلى فجاءت قالت ىو ذا وىو بريئة منو وأنا
 فتحدث تأتيني فكانت قالت حفش أو المسجد في خباء لها فكاف عائشة قالت
  :قالت إال مجلسا عندي تجلس فبل قالت عندي

 أنجاني الكفر بلدة من إنو أال*  ربنا أعاجيب من الوشاح ويـو
 فحدثتني قالت ىذا قلت إال مقعدا معي تقعدين ال شأنك ما لها فقلت عائشة قالت
 .ٕ(الحديث بهذا

 في الفقراء سكنى جواز الباب وحاصل (:ٛٔ٘/٘قاؿ ابن الملقن في التوضيح )
 رخص فممن ذلك، في العلماء اختلف وقد الغرباء، لغير فيو النـو وجواز المسجد،

 اهلل صلى - اهلل رسوؿ عهد على ونقيل فيو نبيت كنا: وقاؿ عمر، ابن فيو النـو في
 . - وسلم عليو

                                                           

 (.ٜٕٓٗ) (، ومسلمٔٗٗأخرجو البخاري ) ٔ
 (.ٜٖٗأخرجو البخاري ) ٕ
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 .الشافعي قوؿ وىو مثلو، سيرين وابن وعطاء والحسن المسيب ابن وعن
 أنو عنو وروي مرقًدا، المسجد تتخذوا ال: قاؿ أنو عنو فروي عباس، ابن عن واختلف

 .بأس فبل لصبلة فيو تناـ كنت إف: قاؿ
 ولمن للضعيف، فيو وسهل المسجد، في يبيت أف منزؿ لو لمن أحب ال: مالك وقاؿ

 صلى - النبي أضياؼ كاف وقد: مالك قاؿ وإسحاؽ، أحمد قوؿ وىو لو، منزؿ ال
 .المسجد في يبيتوف - وسلم عليو اهلل

 النـو أجاز من وقوؿ األوزاعي، قوؿ وىو ومجاىد، وطاوس مسعود ابن فيو النـو وكره
 بن وسليماف المسيب بن سعيد سئل وقد الباب، ألحاديث أولى وغيرىم للغرباء، فيو

 وىم فيو يناموف الصفة أىل كاف وقد عنها، تسألوف كيف: قاال فيو، النـو عن يسار
 .المسجد مسكنهم كاف قـو

 وىو أحد حولو ليس فيو نائًما عفاف بن عثماف رأيت: قاؿ الحسن عن الطبري وذكر
 . المؤمنين أمير
 يحل فيما بو االنتفاع محذور فغير السلف، من جماعة المسجد في ناـ وقد: قاؿ

 في الصفة: الحربي وقاؿ األعماؿ، من النـو وشبو والجلوس، والشرب، كاألكل
 ا.ىػ المساكين إليو يأوي مظلل موضع مسجده

 على المسجد في النـو أف واعلم (:٘٘ٗ/ٕوقاؿ ابن رجب في فتح الباري )
 :قسمين
 ومن والمسافر، والمريض فيو المعتكف نـو مثل عارضة لحاجة يكوف أف :أحدىما

 إجماعا، حكاه من ومنهم العلماء، جمهور عند يجوز فهذا ذلك، ونحو القائلة تدركو
 وعطاء والحسن، يسار، بن وسليماف المسيب، ابن: المسجد في النـو في ورخص

 .مرة وكذا كذا احتلم وإف فيو يناـ: وقاؿ
 .الزبير ابن عهد على المسجد في نبيت كنا: دينار بن عمرو وقاؿ
 .عنهما اهلل رضي - وعثماف عمر: المسجد في يقيل كاف أنو عنو روي وممن
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 .المسجد في النـو عن مجاىد ونهى
 يناـ مثلك: وقاؿ فأيقظني، الحجر في نائما جبير بن سعيد رآني: نابل بن أيمن وقاؿ
 .األوزاعي وكرىو، !ىاىنا
  .عمر وابن مسعود، وابن الخطاب بن عمر: المسجد في يناـ أحدا يدع ال كاف وممن
 أبي عن ىند، أبي بن داود حديث من صحيحو في حباف وابن أحمد اإلماـ وخرج
 عليو اهلل صلى  اهلل نبي أتاني ) قاؿ ذر، أبي عن عمو، عن األسود، أبي بن حرب
 نبي يا قلت فيو؟ نائما أراؾ أال وقاؿ برجلو، فضربني المسجد، في نائم وأنا - وسلم
 .بالمعروؼ ليس: األثـر قاؿ: حرب أبي وعم .ٔ(عيني غلبتني اهلل،

  عمو عن والصحيح، ذر أبي عن أبيو، عن حرب، أبي عن داود، عن شريك، ورواه
 .الدارقطني قالو

 حدثتني: حوشب بن شهر عن بهراـ، بن الحميد عبد رواية من أحمد اإلماـ وخرج
 إلى أوى خدمتو من فرغ فإذا وسلم عليو اهلل صلى النبي يخدـ كاف ذر أبا أف)  أسماء

 وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فدخل فيو، يضطجع بيتو ىو فكاف المسجد،
 اهلل صلى اهلل رسوؿ فنكتو المسجد، في منجدال نائما ذر أبا فوجد ليلة، المسجد

 أراؾ أال وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فقاؿ جالسا، استوى حتى برجلو وسلم عليو
 الحديث وذكر - غيره؟ بيت من لي ىل أناـ؟ فأين اهلل، رسوؿ يا: ذر أبو قاؿ نائما؟

)ٕ. 
                                                           

والحديث  (ٖٖٙٙ)، وابن حباف (ٗٚٓٔ) السنة في عاصم، و (ٜٜٖٔ) الدارمي(، ٙ٘ٔ/٘) أحمد أخرجو ٔ
 أبي بن حرب أبي عم كاف إف صحيح إسناده (:ٗٚٓٔ) الجنة ظبلؿ في األلباني قاؿ العبلمةو ضعفو ابن رجب، 

 (:ٕ٘ٛٔ) الظمآف موارد صحيحثم قاؿ في  ثقات، رجالو وسائر أعرفو لم فإني ثقة تابعيا أو صحابيا األسود
 أبي بن حرب أبي عم ضعيف، إسناده (:ٖٙٓ/ٖ٘، وقاؿ األرنؤوط ومن معو في تحقيق المسند )لغير حسن

 .حرب أبي غير عنو يرو ولم يعرؼ، ال الديلي األسود
( والحديث قاؿ عنو ٕٖ٘/ٔ) الحلية في نعيم وأبو ،(ٖٕٙٔ) الكبير في الطبرانيو  (،ٚ٘ٗ/ٙ) أحمد أخرجو ٕ

، وقاؿ األرنؤوط ومن معو في وثق وقد ضعيف، وىو حوشب، بن شهر فيو (:ٕٕٕ/٘) مجمعال في الهيثمي
 .ثقات رجالو وبقية حوشب، بن شهر لضعف ضعيف إسناده (:ٜٙ٘/٘ٗتحقيق المسند )
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 أف)  وقاص، أبي بن سعد عن زياد، ابن عن الحارث، بن عمرو عن لهيعة، ابن وروى
 فقاؿ  المسجد في رقود وىم أصحابو من ناس على خرج وسلم عليو اهلل صلى النبي

، ذكره(، بمرقد ليس ىذا فإف انقلبوا؛ : قاؿ .منقطع مجهوؿ إسناده: وقاؿ األثـر
 .نهي بياف فيو ليس ذر أبي وحديث

 أبي بن سعيد عن يزيد، بن خالد عن لهيعة، ابن عن: سعد حديث روي وقد: قلت
 .منكر منقطع وىو مسنده، في كليب بن الهيثم خرجو، سعد عن ىبلؿ،

 إف: مرة: وقاؿ عباس ابن فكرىو: الدواـ على ومبيتا مقيبل يتخذ أف :الثاني والقسم
 :نوعين على - أيضا - القسم وىذا .بأس فبل لصبلة فيو تناـ كنت

 وردت الذي ىو فهذا لفقره، مسكنا يجد ال ومن كالغريب، لحاجة يكوف أف: أحدىما
 .ونحوىم السوداء والمرأة والوفود، الصفة، ألىل الرخصة فيو
 وأما واسعا، أراه فإني الصبلة، يريد من: يأتوف الذين الغرباء في مالك قاؿ وقد

 .ذلك أرى فبل الحاضر
 أو مبيتا يتخذه أف وأما بأس، فبل أشبهو وما سفر على رجل كاف إذا: أحمد وقاؿ
 .أيضا - إسحاؽ قوؿ وىو، فبل مقيبل

 عن وحكي طائفة، فيو فرخص مسكن، اتخاذ على القدرة مع ذلك يكوف أف: والثاني
 .األثـر بكر أبي اختيار وىو أحمد، عن رواية وحكي وغيره، الشافعي

 .المسجد في بالنـو بأس ال: الثوري وقاؿ
 ما: عمير بن عبيد بن اهلل لعبد قلت: قاؿ ثابت، ثنا: جامعو في سلمة بن حماد وروى
 ويحدثوف المسجد في يناموف الذين ىؤالء ينهى أف األمير مكلم إال أراني

 .العاكفوف ىم: فقاؿ عنهم، سئل عمر ابن فإف تفعل، ال: فقاؿ. ويجنبوف
 أنهم على السلف من المسجد في النـو كره من كراىة العلماء من طائفة وحمل

 .البيهقي مسلك وىذا. فيو للنـو المسجد يقصد أال مسكنا وجد لمن استحبوا
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 لشيء المسجد أتى من ) مرفوعا ىريرة أبي حديث من داود أبو خرجو بما واستدؿ
 .ضعف فيو الدمشقي، العاتكة أبي بن عثماف إسناد وفي ،ٔ(حظو فهو

. ٕ(لو بنيت لما المساجد بنيت إنما ) وسلم عليو اهلل صلى النبي قوؿ: ويعضده
 صلى  اهلل رسوؿ قاؿ كما أو ،ٖ( القرآف وقراءة والصبلة اهلل لذكر ىي إنما : )وقولو

 ا.ىػ وسلم عليو اهلل
 في النـو عن(:ٖٖٗ/ٕٔوسئل شيخ اإلسبلـ ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى )

 ؟ ال أـ ذلك يجوز ىل الصبلة أماكن في بالنعاؿ والمشي والكبلـ المسجد
 وأما فجائز لو مسكن ال الذي والفقير الغريب مثل للمحتاج أحيانا النـو أما: فأجاب
 المسجد في ورسولو اهلل يحبو الذي الكبلـ وأما.  عنو فينهوف ومقيبل مبيتا اتخاذه
 فيو ويكره.  المكروه وكذلك.  تحريما أشد المسجد في فهو المحـر وأما فحسن
 في بنعالهم يمشوف الصحابة كاف كما فجائز بالنعاؿ المشي وأما. المباح فضوؿ
 أمره ما يفعل أف المسجد أتى إذا للرجل ينبغي لكن وسلم عليو اهلل صلى النبي مسجد

 فليدلكهما أذى بهما كاف فإف نعليو في فينظر وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ بو
 ا.ىػ أعلم واهلل طهور لهما التراب فإف بالتراب

 مقيمين الجامع في نازلين جماعة عن(: ٜٙٔ/ٕٕوسئل أيضا في مجموع الفتاوى )
 من ويمنعوف الجامع في الجميع وأثاثهم وقماشهم ونومهم وشربهم وأكلهم ونهارا ليبل
 المقاصير بعض دخلوا جماعة إف ثم الجامع وحكروا جنسهم غير من عندىم ينزؿ

                                                           

( والحديث قاؿ ٙٙ/ ٖ) و (ٚٗٗ/ ٕ) ( والبيهقيٜ٘ٔ/٘) الحلية في نعيم أبوو  (،ٖٚٗأخرجو أبو داود ) ٔ
، وحسنو الصعدي في صحيح ال حسن: فيو يقاؿ أف ينبغي (:ٗٗٔ/ٗعنو ابن القطاف في بياف الوىم واإليهاـ )

(، وحسنو العبلمة األلباني في صحيح أبي داود، أما المناوي فقاؿ في تخريج المشكاة ٖٗٗالنوافح العطرة )
كة قاؿ المنذري وقد ضعفو غير واحد وقاؿ الذىبي ضعفو النسائي في إسناده عثماف بن أبي العات(: ٖٔٔ/ٔ)

 أبي بن عثماف لضعف ضعيف إسناده (:ٖٖ٘/ٔ، وقاؿ األرنؤوط ومن معو في تحقيق سنن أبي داود ) ووثقو غيره
 ".السنن مختصر" في المنذري ضعفو وبو األزدي، العاتكة

 .عنو اهلل رضي بريدة حديث من( ٜٙ٘) مسلمأخرجو  ٕ

  .عنو اهلل رضي أنس حديث من( ٕ٘ٛ) مسلمأخرجو  ٖ
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 ذلك؟ يجوز فهل. موضعنا ىذا وقاؿ ينالمجاور  بعض فمنعهم احتسابا القرآف يقرءوف
 .مأجورين أفتونا

 يمنع بحيث المسجد من بشيء يختص أف الناس من ألحد ليس هلل، الحمدفأجاب: 
{ البعير كإيطاف إيطاف عن وسلم عليو اهلل صلى النبي نهى" } قد بل دائما؛ منو غيره
 ليس كاف فإذا فيو إال يصلي ال المسجد من مكانا الرجل يتخذ أف معناه: العلماء قاؿ
 يفعل إنما كاف لو ىذا. دائما بقعة يتحجر بمن كيف للصبلة بعينو مكاف مبلزمة لو

 المسجد اتخذ إذا فكيف ذلك ونحو والذكر الصبلة من المسجد لو يبنى ما فيها
 تبن لم ما على تشتمل التي أحوالو وسائر ونومو وشربو أكلو فيو البيوت بمنزلة

 بعض في الرخصة وقعت فإنما المسلمين باتفاؽ يمنع ىذا فإف دائما؛ لو المساجد
 المدينة إلى مهاجرا يأتي الرجل كاف: الصفة أىل كاف ما مثل الحاجة لذوي ذلك
 ثم إليو يأوي مكاف أو أىل لو يتيسر أف إلى بالصفة فيقيم إليو يأوي مكاف لو وليس
 ابن كاف ما ومثل. تقمو وكانت المسجد إلى تأوي كانت التي المسكينة ومثل. ينتقل
 ومن. تزوج حتى إليو يأوي بيت لو يكن لم ألنو عزب؛ وىو المسجد في يبيت عمر
. فيو فناـ المسجد إلى ذىب وفاطمة ىو تقاوؿ لما: طالب أبي بن علي الباب ىذا

 يكوف وما ويكثر عادة يصير ما وبين الحاجات وذوي اليسير األمر بين الفرؽ فيجب
 ولم ىذا. ومقيبل مبيتا المسجد تتخذوا ال: عباس ابن قاؿ ولهذا الحاجات؛ ذوي لغير
 ىل المعتكف في تنازعوا قد والعلماء األمور من ذكر ما فكيف النـو إال فيو يفعل
 ال وأف المسجد بمبلزمة مأمور أنو مع بيتو في أو المسجد في يأكل أف لو ينبغي
 بعض أحدثها لما المسجد في المقاصير اتخاذ كرىوا واألئمة لحاجة إال منو يخرج

 اتخاذىا فأما. خاصة فيها يصلوف كانوا إنما وأولئك خاصة الصبلة ألجل الملوؾ؛
 فإف ذلك في ترخص مسلما علمت فما فيها والمتاع القماش وحفظ والمبيت للسكنى

 أف بد ال والمسجد متحجرة مساكن فيها التي الفنادؽ بمنزلة المسجد يجعل ىذا
 للعمل لبثو بمقدار إال منو بشيء أحد يختص ال المسلمين بين مشتركا يكوف
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 أو علم تعلم أو ذكر أو قراءة أو لصبلة المسجد من بقعة إلى سبق فمن فيو المشروع
 فإف منو؛ إقامتو ألحد ليس العمل ذلك يقضي حتى بو أحق فهو ذلك ونحو اعتكاؼ

 وإذا. ويفسح يوسع ولكن مجلسو من الرجل يقاـ أف نهى وسلم عليو اهلل صلى النبي
 ذلك سن وسلم عليو اهلل صلى النبي فإف بمكانو أحق فهو عاد ثم وضوءه انتقض

 بالمقاـ يختص أف وأما{ بو أحق فهو إليو عاد ثم مجلسو عن الرجل قاـ إذا: " }قاؿ
 باتفاؽ المنكرات أعظم من فهذا بمساكنهم الناس يختص كما فيو والسكنى
 النبي كاف كما المعتكف مقاـ المسجد في المقاـ من يكوف ما وأبلغ. المسلمين

 وكاف فيو فيعتكف حصيرا لو يحتجر وكاف المسجد في يعتكف وسلم عليو اهلل صلى
 القباب فيو لهم ويضربوف المساجد في يعتكفوف الناس كاف وكذلك قبة في يعتكف

 من يخرج أف للمعتكف وليس شرعية عبادة واالعتكاؼ خاصة االعتكاؼ مدة فهذا
 يتخذه والذي اهلل إلى بقربة إال يشتغل ال أف لو والمشروع منو بد ال لما إال المسجد

 من فإف المشروع من المنع وعلى المحظور فعل على يشتمل بل معتكفا ليس سكنا
 صبلة من المسجد لو بني ما البقعة تلك في يفعلوا أف من الناس منع الحاؿ بهذه كاف

 كغيره البقعة تلك في القرآف يقرأ من يمنع بعضهم أف االستفتاء في كما وذكر وقراءة
 :وجوه من منكر الظالم ىذا فعلو والذي القراء من

 .والفنادؽ الخانات كبيوت وسكنا ومقيبل مبيتا المسجد اتخاذ أحدىا
 .يشرع حيث القرآف يقرأ من منعو :والثاني
 الوقف ألجل يقرءوف أولئك بأف احتج فإف بعض دوف الناس بعض منع :والثالث

 من ألف المنع من أقبح العذر ىذا كاف الوقف أىل من ليس وىذا عليهم الموقوؼ
 يغير أف للواقف وليس الوقف ألجل يقرؤه ممن بالمعاونة أولى محتسبا القرآف يقرأ
 قبل لهم يكن لم حق المسجد في الوقف ألىل يصير وقفو بمجرد وليس اهلل دين
 غيره يمنع بحيث وقفو ألجل المسجد من بقعة يحتجر أف الواقف أراد لو ولهذا ذلك
 ونحو تعليم أو قراءة من بو أمر لما المسجد من بقعة عين ولو ذلك لو يكن لم منها
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 يصلي أف نذر لو اإلنساف فإف النذر؛ في تتعين ال كما البقعة تلك تتعين لم ذلك
 في ويعتكف يصلي أف لو وكاف البقعة تلك تتعين لم المسجد من بقعة في ويعتكف

 في وجهين على يمين؟ كفارة عليو ىل لكن العلم أىل عامة عند المسجد بقاع سائر
 إال بالنذر يجب ال ألنو وىذا كفارة عليو يوجبوف فبل الثبلثة األئمة وأما. أحمد مذىب

 عليو ليس والناذر عبادة بعبادة ليس ما يجعل ال فالنذر وإال النذر بدوف طاعة كاف ما
 أف نذر من" } وسلم عليو اهلل صلى النبي قاؿ كما هلل طاعة كاف ما إال يوقف أف

 أو مكروىا أو حراما نذر لو ولهذا{ يعصو فبل اهلل يعصي أف نذر ومن فليطعو اهلل يطيع
 المشهور في أوجبها قوالف الكفارة وفي. بو الوفاء عليو يكن لم الطرفين مستوي مباحا
 صلى النبي قاؿ كما. وغيرىما والبائع الواقف شرط وكذلك. الثبلثة يوجبها ولم أحمد

 اشترط من اهلل؟ كتاب في ليست شروطا يشترطوف رجاؿ باؿ ما" } وسلم عليو اهلل
 اهلل وشرط أحق اهلل كتاب شرط مائة كاف وإف باطل فهو اهلل كتاب في ليس شرطا
 في يبتدع وال رسولو بها بعث التي شريعتو يغير أف ألحد ليس ألنو كلو وىذا{ أوثق
 اهلل شرع الذي حكمها عن المساجد أحكاـ يغير وال اهلل بو يأذف لم ما اهلل دين

 ا.ىػ  أعلم واهلل. ورسولو
 في النـو حكم ما (:ٖٔ٘/ٔٔوسئل العبلمة ابن باز كما في فتاوى نور على الدرب )

 ؟المسجد
 للعبادة، أقيمت اهلل بيوت ىي بو، بأس وال فيو، حرج ال المسجد في النـو فأجاب:

 وقد اهلل، عبادة على التقوي بو أريد إذا عبادة النـو يكوف فقد ذلك، ينافي ال والنـو
 في عنو اهلل رضي علي وناـ وسلم، عليو اهلل صلى النبي مسجد في الصحابة ناـ

 وسلم عليو اهلل صلى النبي فجاءه الشيء، بعض زوجتو وبين بينو صار لما المسجد
 عمر ابن وكاف عليو، التراب رأى لما «تراب أبا قم تراب، أبا قم»: لو فقاؿ فأيقظو،

 ا.ىػ ذلك في حرج ال أنو فالحاصل األحياف، بعض المسجد في يناـ عنو اهلل رضي
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 نحن (:ٖٔ٘/ٔٔوسئل العبلمة ابن باز أيضا كما في فتاوى نور على الدرب )
 والحمد المسجد، في الخمس الصلوات أداء على محافظوف الشباب من مجموعة

 من فمنا المسجد، في نبيت لكي نأتي ثم منازلنا، إلى نذىب العشاء صبلة وبعد هلل،
 التنبيو أذاف ونؤذف الفجر، قبل نستيقظ ثم القرآف، يقرأ من ومنا الليل في يصلي

 نمنا إذا أننا من خوفا الفجر صبلة أداء نضمن لكي المسجد في مبيتنا للفجر، وسبب
 لماذا: لنا ويقولوف منا يسخروف الناس وبعض الفجر، صبلة تفوتنا سوؼ منازلنا في

 مبيتنا ىل: نسأؿ ونحن عليها؟ تناموف أسرة أو بيوت لكم أليس المسجد؟ في تناموف
 ؟جائز ىذا

 الفجر صبلة عن النـو خوؼ وىو العلة؛ لهذه المسجد في المبيت كاف إذا فأجاب:
 المنبهة الساعة وضع أو بيوتكم، في يوقظكم من لكم تيسر إذا لكن بذلك، بأس فبل
 ىو ىذا كاف الليل آخر بيتو في ويتهجد بيتو في يبيت وكل أحدكم، رأس عند

 ذلك يتيسر لم إذا أما والصحابة، وسلم عليو اهلل صلى النبي فعلو كما األفضل،
 المسلمين مع الفجر تصلوا حتى بعضا؛ بعضكم يوقظ أف ألجل المسجد في ونمتم

 يجتهد أف منكم لكل لكن ىذا، في عذر لكم وأنتم صالح، وقصد عظيم، خير ىذا
 في تنفع اهلل بحمد والساعة أفضل، فهذا بيتو في وبيتوتتو بيتو، في الصبلة في

 ا.ىػ تنفع اهلل بحمد فإنها الفجر موعد قرب مناسب وقت على وقتها إذا الغالب،
 لم ما تعتكف فالمرأة"  :(ٔٔ٘ ،ٓٔ٘/ٙ) الممتع الشرحفي  العثيمينوقاؿ العبلمة 

 ألف ىذا؛ من تمكن ال فإنها فتنة اعتكافها في كاف فإف فتنة، اعتكافها في يكن
 الممنوع عليو ترتب إذا كالمباح يمنع، أف وجب الممنوع عليو ترتب إذا المستحب

 يوجد كما فتنة ىناؾ صار المسجد في اعتكفت إذا أنها فرضنا فلو يمنع، أف وجب
 اعتكفت وإذا للنساء، خاص مكاف فيو ليس الحراـ فالمسجد الحراـ، المسجد في

 .فتنة فيو وراجعين ذاىبين الرجاؿ بين ونومها نهارا، وإما ليبل إما تناـ أف بد فبل المرأة
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 عليو اهلل صلى الرسوؿ زوجات اعتكاؼ :للنساء االعتكاؼ مشروعية على والدليل
 اهلل صلى النبي ألف ؛ تمنع فإنها:  فتنة خيف إف لكن ، مماتو وبعد ، حياتو في وسلم
 خرج وسلم عليو اهلل صلى يعتكف أف أراد لما فإنو ، ذلك دوف فيما منع وسلم عليو
 عليو اهلل صلى فقاؿ ، لفبلنة وخباء ، لفبلنة وخباء ، لعائشة خباء وإذا ، يـو ذات
 ، شواؿ في وقضاه ، السنة تلك يعتكف ولم ، بنقضها أمر ثم!( ؟ يردف آلبر: ) وسلم
 باب من تمنع فإنها:  فتنة فيو يحصل كاف إذا المرأة اعتكاؼ أف على يدؿ وىذا
 .انتهى"  أولى

 
 

 ( وطهورا مسجدا األرض لي جعلت باب)
 أعطيت قاؿ ) وسلم عليو اهلل صلىعن النبي  عنهما اهلل رضي اهلل عبد بن جابر عن

 لي وجعلت شهر، مسيرة بالرعب نصرت قبلي األنبياء من أحد يعطهن لم خمسا
 لي وأحلت فليصل، الصبلة أدركتو أمتي من رجل فأيما وطهورا، مسجدا األرض
 الشفاعة وأعطيت كافة، الناس إلى وبعثت خاصة قومو إلى يبعث النبي وكاف الغنائم،

) ٔ. 
 على فضلت: ) قاؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أفرضي اهلل عنو  ىريرة أبي وعن

 وجعلت الغنائم، لي وأحلت ، بالرعب ونصرت الكلم، جوامع أعطيت:  بست األنبياء
 .ٕ(النبيوف بي وختم كافة، الخلق إلى وأرسلت ومسجدا، طهورا األرض لي

 أف الباب ىذا في عندنا المختار القوؿ (:ٕٚٔ/٘قاؿ ابن عبد البر في التمهيد )
 نجاسة فيها تكن لم ما كلها فيها يصلى أف جائز األرض بقاع من وغيره الوادي ذلك

 موضع الصبلة عن النـو موضع بأف اعتل من العتبلؿ معنى وال ذلك من تمنع متيقنة

                                                           

 .(ٕٔ٘) ومسلم ،(ٖٖ٘) البخاريأخرجو  ٔ
 (.ٖٕ٘) مسلمأخرجو  ٕ



 - 212 - 

 ينفك الذي الموضع نعرؼ ال ألنا الصبلة فيو تقاـ أف يجوز ال ملعوف وموضع شيطاف
 من المعنى ىذا في روي ما وكل الشياطين تحضره الذي الموضع وال الشياطين عن

 من والخروج اإلبل أعطاف وفي الحماـ وفي بابل وبأرض المقبرة في الصبلة عن النهي
 عندنا ذلك كل لو ذكرنا تقدـ قد مما المعنى ىذا في مما ذلك وغير الوادي ذلك

 مسجدا كلها األرض لي جعلت وسلم عليو اهلل صلى قولو بعمـو ومدفوع منسوخ
 بو خص ومما فضائلو من ذلك أف مخبرا وسلم عليو اهلل صلى ىذا وقولو وطهورا

 اهلل صلى قاؿ النقص وال التبديل وال النسخ عليها يجوز ال العلم أىل عند وفضائلو
 أزيد إلى تنتهي وىي وأربع ثبلث روي وقد ست روي وقد خمسا أوتيت وسلم عليو
 بالرعب ونصرت واألسود األحمر إلى بعثت قبلي أحد يؤتهن لم فيهن قاؿ سبع من

 وجعلت قبلي ألحد تحل ولم الغنائم لي وأحلت األمم خير أمتي وجعلت شهر مسيرة
 نائم أنا وبينما الكلم بجوامع وبعثت الشفاعة وأوتيت وطهورا مسجدا كلها األرض لي

 كثير خير وىو الكوثر وأعطيت يدي بين فوضعت األرض كنوز بمفاتيح أوتيت
 لم منو شرب من عددالنجـو آنيتو القيامة يـو أمتي عليو ترد حوض وىو ربي وعدنيو

 يذكر وبعضهم الصحابة من جماعة رواىا المعاني وىذه النبيئوف بي وختم أبدا يظمأ
 بإسناد تجتمع لم وإف كلها صحاح وىي اآلخروف يذكر لم ما بعضهم ويذكر بعضها
 فيها جائز وغير الزيادة فضائلو على وجائز ثابتة صحيحة أسانيد في فهي واحد

 رسوال يكوف أف قبل نبيا كاف ثم نبيا يكوف أف قبل عبدا كاف أنو ترى أال النقصاف
 قبل ونبيا نبيا أكوف أف قبل عبدا كنت قاؿ أنو وسلم عليو اهلل صلى عنو روي وكذلك

 من تقدـ ما اهلل لك ليغفر نزلت ثم بكم وال بي يفعل ما أدري ما وقاؿ رسوال أكوف أف
 يقولن ال وقاؿ إبراىيم ذلك فقاؿ البرية خير يا لو يقوؿ رجبل وسمع تأخر وما ذنبك

 بن إسحاؽ بن يعقوب بن يوسف السيد وقاؿ متى بن يونس من خير أني أحدكم
 وسلم عليو اهلل صلى ففضائلو فخر وال آدـ ولد سيد أنا كلو ذلك بعد قاؿ ثم إبراىيم

 االستثناء وال النسخ عليها يجوز ال أنو قلنا ىاىنا فمن اهلل قبضو أف إلى تزداد تزؿ لم



 - 213 - 

 كلها األرض لي جعلت وسلم عليو اهلل صلى وبقولو الزيادة فيها وجائز النقصاف وال
 إذا األرض من موضع كل وفي الحماـ وفي المقبرة في الصبلة أجزنا وطهورا مسجدا

 عنو صح ولو الخصوص عليها يجوز ال فضيلة عمـو ألنو األنجاس من طاىرا كاف
 ىذا إسناد وفي فكيف والحماـ المقبرة إال مسجد كلها األرض قاؿ أنو السبلـ عليو

 لقولو متقدما يكوف أف معناه لكاف صح فلو بو االحتجاج يمنع ما الضعف من الخبر
 زيادة فيكوف عنو متأخرا القوؿ ىذا ويكوف وطهورا مسجدا كلها األرض لي جعلت

 ا.ىػ وسلم عليو اهلل صلى بو اهلل فضلو فيما
 موضع أي مسجدا األرض لي وجعلت قولو(: ٖٚٗ/ٔوقاؿ الحافظ في الفتح )

 المكاف عن مجازا يكوف أف ويمكن غيره دوف بموضع منها السجود يختص ال سجود
 كانت جميعها في الصبلة جازت لما ألنو التشبيو مجاز من وىو للصبلة المبنى

 وطهورا مسجدا األرض لي جعلت المراد قيل التين بن قاؿ ذلك في كالمسجد
 ويصلي األرض في يسيح كاف عيسى ألف طهورا لو تجعل ولم مسجدا لغيري وجعلت

 في لهم أبيحت إنما وقيل الداودي ذلك إلى وسبقو قاؿ كذا الصبلة أدركتو حيث
 تيقنوا فيما اال األرض جميع في لها فأبيح األمة ىذه بخبلؼ طهارتو يتيقنوف موضع

 في الصلوات لهم أبيحت إنما قبلو من أف وىو الخطابي قالو ما واألظهر نجاستو
 قبلي من وكاف بلفظ شعيب بن عمرو رواية ويؤيده والصوامع كالبيع مخصوصة أماكن

 ويؤيده الخصوصية فثبتت النزاع موضع في نص وىذا كنائسهم في يصلوف كانوا إنما
 األنبياء من يكن ولم وفيو الباب حديث نحو عباس   بن حديث من البزار أخرجو ما

 ا.ىػ محرابو يبلغ حتى يصلي أحد
 مسجدا األرض لي وجعلت قولو (:٘ٓٔ/ٕوقاؿ ابن العراقي في طرح التثريب )

 لم الماضية األمم إف: فقيل ذلك في قبلو األمم على بو خصص ما بياف في اختلف
 ال كانوا وقيل والكنائس كالبيع، مخصوصة مواضع في إال لهم تباح الصبلة تكن
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 في الصبلة بجواز األمة ىذه وخصصت األرض من طهارتو تيقنوا فيما إال يصلوف
 .عياض القاضي حكاىما نجاستو تيقنت ما إال األرض جميع

 الصبلة عن الشارع نهى بما مخصوص الحديث ىذا في األرض ذكر عمـو{ الرابعة}
 رسوؿ قاؿ قاؿ الخدري سعيد أبي حديث من ماجو وابن والترمذي داود أبو فروى فيو
 ورواه «والحماـ المقبرة، إال مسجد كلها األرض»: - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل

 فيو حديث ىذا الترمذي وقاؿ صحيحة أسانيده وقاؿ المستدرؾ في الحاكم
 .الحاكم من أتقن ضعفوه والذين النووي قاؿ غيره ضعفو وكذا اضطراب،

 وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ أف عمر ابن حديث من ماجو وابن الترمذي وروى
 الطريق وقارعة والمقبرة والمجزرة، المزبلة، في مواطن سبعة في يصلى أف نهى» -

 بذاؾ ليس إسناده الترمذي قاؿ «اهلل بيت ظهر وفوؽ اإلبل معاطن وفي الحماـ وفي
 .حفظو قبل من جبيرة بن زيد في تكلم وقد .القوي

 . «اإلبل مبارؾ في الصبلة عن النهي» سمرة بن جابر حديث من ولمسلم
 . «الشياطين من فإنها اإلبل مبارؾ في تصلوا ال» البراء حديث من داود وألبي

 من خلقت فإنها اإلبل أعطاف في تصلوا ال» مغفل بن اهلل عبد حديث من وللبيهقي
 . «الشيطاف
 . «مساجد القبور تتخذوا ال» جندب حديث من ولمسلم

 في أصلي أف نهاني - وسلم عليو اهلل صلى - حبي إف» علي حديث من داود وألبي
 عن المنهي األماكن ىذه وبعض «ملعونة فإنها بابل أرض في أصلي أف ونهاني المقبرة
 ومعاطن والحماـ والمقبرة، والمجزرة، كالمزبلة، النجاسة غلبة النهي سبب فيو الصبلة
 الطريق كقارعة الخاطر اجتماع وترؾ التشويش خوؼ أو األقواؿ أحد على اإلبل

 .قوؿ على اإلبل وأعطاف كالحماـ الشياطين حضور أو آخر قوؿ على اإلبل وأعطاف
 كظهر المستقبلة القبلة وعدـ آخر حديث في جاء كما الوادي بطن في الصبلة وكذا
 وبعضها التحريم على محموؿ وبعضها يستقبل ثابت ىناؾ شاخص ال حيث اهلل بيت
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 األحاديث ىذه على والكبلـ الفقو من مواضعو في معروؼ ىو ما على الكراىة على
 ا.ىػ 

 من وطلبنا فرنسا ببلد في عماؿ نحن (:ٜٕٙ/ٙسئل علماء اللجنة الدائمة )
 واسعة غرفة إال وجدنا وما والجمع، الخمس الصلوات فيو نصلي محبل المسئولين

 وقراءة والجمعة فيها الصبلة تجوز فهل. أمرىا في وتحيرنا النصارى كنيسة تحت
 ؟خيرا اهلل وجزاكم أفتونا القرآف؟

 األرض لي جعلت »: وسلم عليو اهلل صلى النبي لقوؿ ذلك؛ من مانع ال فأجابت:
 ووجود « وطهوره مسجده فعنده الصبلة أدركتو أمتي من رجل فأيما وطهورا، مسجدا
 مسجد بقربكم كاف إف لكن ذلك، من يمنع ال الغرفة فوؽ الذي الطابق في الكنيسة

 اهلل صلى النبي لقوؿ فيو؛ الصبلة عليكم وجب وجماعة جمعة فيو الصبلة تستطيعوف
 وجدتم وإف  « عذر من إال لو صبلة فبل يأت فلم النداء سمع من »: وسلم عليو

 اهلل يسر إليو، االنتقاؿ إلى فاحرصوا كنيسة فوقو ليس الغرفة ىذه من أحسن مكانا
 ا.ىػ واإليماف العلم من وإياكم وزادنا أمركم

 المكاف في الصبلة يجوز ىل وسئل العبلمة العثيمين كما في فتاوى نور على الدرب:
 اهلل؟ وفقكم اإلفادة نرجو اإلنساف فيو يناـ الذي

 على يصلي أف لو بل فيو يناـ الذي المكاف في يصلي أف لئلنساف يجوز نعم فأجاب:
 وسلم عليو اهلل صلى النبي قوؿ لعمـو طاىراً  شيئاً  عليو فَػَرش أو طاىراً  كاف إذا فراشو

 الغرفة وىذا استثني ما إال مسجد كلها فاألرض وطهوراً  مسجداً  األرض لي جعلت
 .فيها الصبلة جواز من استثنى مما ليست فيها يناـ التي

 استقباؿ يجوز ىل وسئل العبلمة العثيمين أيضا كما في فتاوى نور على الدرب:
 ال؟ أـ الصبلة في الحماـ

 رائحة فيو تكوف ربما ألنو الصبلة حاؿ في الحماـ ُيستقبل ال أنو ينبغي الذي فأجاب:
 صحيحة صبلتو فإف اإلنساف فعل لو ولكن صبلتو عن وتشغلو المصلي تؤذي خبيثة
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 يصلي فهو وطهورا مسجداً  األرض لي جعلت وسلم عليو اهلل صلى النبي قوؿ لعمـو
 ا.ىػ لو مسجداً  فيكوف مباح طاىر مكاف في

 إلى الصبلة تجوز ىل (:ٖٓٛ/ٕٔوسئل العبلمة العثيمين كما في مجموع فتاواه )
  ؟ جدار وبينو بيننا كاف إذا الحماـ

 األرض لي جعلت: )  قاؿ أنو وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عن ثبت فأجاب:
 ، فيو الصبلة تحريم من النص بو ثبت ما ذلك من يستثنى أنو إال(  طهورا مسجدا
 فإف جدار وبينو بينك الحماـ كاف فإذا ، النهي فيو ورد مما ليس الحماـ إلى والصبلة

 الصبلة العلم أىل بعض كره فقد الحماـ جدار ىو الجدار كاف إذا أما ، يؤثر ال ذلك
 آخر مكانا اإلنساف فليتخذ ىذا وعلى ، الحماـ إلى يصلي أف ينبغي ال وقالوا ، إليو

 ا.ىػ فيو يصلي
 على الصبلة حكم عن (:ٖٓٛ/ٕٔوسئل العبلمة العثيمين كما في مجموع فتاواه )

 ؟ بالماء المرشوش اإلسفلت
 أيضا األرض غير وعلى ، األرض من شيء كل على يسجد أف لئلنساف يجوز فأجاب:

 سجد سواء ، األرض من جبهتو يمكن أف فقط المهم ، والصوؼ القطن كفراش ،
 على أو رمل على ، األرض على أو ، حصير والسبلـ الصبلة عليو أو ، فراش على
 ا.ىػ الرمل غير

 في الصبلة حكم عن (:ٖٖٛ/ٕٔوسئل العبلمة العثيمين كما في مجموع فتاواه )
 ؟ خمر فيها غرفة

 ىذه في صلى إذا ألنو وذلك ، خمر فيها غرفة في يصلي أف لئلنساف يجوزفأجاب: 
 من شيء يوجد ولم وواجباتها وأركانها الصبلة شروط من بشيء يخل ولم الغرفة

  أقوؿ ولكني ، مبطلها وانتفاء الصحة أسباب لتوفر تصح الصبلة فإف مبطبلتها
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 أف بالضرورة اإلسبلمي الدين من علم وقد خمرة بيتو في تكوف أف لمؤمن يمكن ىل
 وإجماع وسلم عليو اهلل صلى رسولو وسنة ، اهلل كتاب دؿ حيث محـر الخمر

 .... ا.ىػحراـ الخمر أف على المسلمين
 

 (الصبلة فيها تجوز ال التي المواضع باب)
 سلم و عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سأؿ رجبل أف رضي اهلل عنو ) سمرة بن جابر عن

 من أتوضأ قاؿ تتوضأ فبل شئت وإف فتوضأ شئت إف قاؿ الغنم؟ لحـو من أتوضأ)
 نعم قاؿ الغنم؟ مرابض في أصلي قاؿ اإلبل لحـو من فتوضأ نعم قاؿ اإلبل؟ لحـو
 .ٔ( ال قاؿ اإلبل؟ مبارؾ في أصلي قاؿ
 األرض) وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ قاؿ عنو اهلل رضي الخدري سعيد أبي عن

 .ٕ( والحماـ المقبرة إال مسجد كلها
                                                           

 .(ٖٓٙ) برقم مسلم أخرجو ٔ
 ،(ٕٜٗ) داود وأبو ،(٘ٓٛٔٔ رقم ،ٖٛ/ ٖ) وأحمد ،(بدائع - ٘ٙٔ) المسند في الشافعي أخرجو ٕ

 ،(ٜٖٓٔ رقم ،ٖ٘ٚ/ ٔ) ارمي والد ،(٘ٗٚ رقم ،ٕٙٗ/ ٔ) ماجة وابن ،(ٖٚٔ رقم ،ٖٔٔ/ ٕ) والترمذي
/ ٔ) والحاكم ،(ٖٖٛ) حباف وابن ،(ٕٜٚ ،ٜٔٚ/  ٚ/ ٕ) خزيمة وابن ،(ٖٓ٘ٔ رقم/ ٕ ج) يعلى وأبو

( ٜٓٗ/ ٕ) السنة شرح في والبغوي ،(ٖ٘ٗ ،ٖٗٗ/ ٕ) والبيهقي ،(ٕٚ/ ٗ) المحلى في حـز وابن ،(ٕٔ٘
 ابن وقاؿ الترمذي، قبلو ومن مرسل أنو الدارقطني ورجح إضطراب، فيو حديث ىذا: الترمذي عنو قاؿ والحديث

 فيو حديث(: ٜٓٗ/ٕ) السنة شرح في البغوي وقاؿ بو، يحتج مما مثلو ليس(: ٕٕ٘/٘) التمهيد في البر عبد
 صححوف الحاكم أما ،(ٕٖٔ/ٔ) الخبلصة في والنووي ،(ٖٔ٘/ٔ) العارضة في العربي ابن وضعفو اضطراب،

(: ٕٖٕ ص)  االقتضاء في اهلل رحمو تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿوصححو ابن خزيمة، وابن حباف،  الذىبي، وأقره
 وليس موصواًل  روي وقد: )البيهقي قوؿ على التركماني ابن وعلق طرقو، استوفى ما فيو تكلم ومن جيدة، أسانديو
 قوؿ وجو ما أدري فبل ثقة، زيادة فهو األوجو ىِذه من وصلو على وتوبع سلمة ابن وصلو إذا: قاؿ(. بشيء

 ال(: ٖٜٗ/٘) التوضيح في وقاؿ ،(ٜٔٔ/ٗ) المنير البدر في الملقن ابن وصححو، (بشيء وليس: )البيهقي
 وإرسالو، وصلو في اختلف لكن ثقات رجالو(: ٜٕ٘/ٔ) الفتح في الحافظ وقاؿ باإلرساؿ، فيو طعن بما عبرة

 التلرمذي، سنن على تعليقو في شاكر أحمد الشيخ وصححو حباف، وابن الحاكم - بصحتو ذلك مع وحكم
 ،(ٕٕٔ) رقم الحديث تحت النافلة في الحويني وصححو الترمذي، صحيح في األلباني العبلمة وصححو
 .المسند تحقيق في معو ومن األرنؤوط وصححو
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 في يصلى أف نهى وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف ) عنهما اهلل رضي عمر ابن عنو 
 وفي الحماـ، وفي الطريق، وقارعة والمقبرة، والمجزرة، المزبلة، في مواطن سبعة

 . ٔ( اهلل بيت ظهر وفوؽ اإلبل، معاطن
 جمع( الغنم مرابض في. )االستفهاـ حرؼ بحذؼ( أصلي)قولو في الحديث األوؿ 

( نعم:  قاؿ. )الغنم مأوى أي الغنم، ربوض موضع وىو الباء، وكسر الميم بفتح مربض
 اإلذف إف: قاؿ لمن خبلفاً  مطلقًا، الغنم مرابض في الصبلة جواز على دليل فيو

 الغنم أبواؿ طهارة على بالحديث واستدؿ. المسجد يبنى أف قبل كاف فيها بالصبلة
 فيو ليس مطلق، فيها بالصبلة واإلذف ذلك، عن تخلو ال الغنم مرابض ألف وأبعادىا؛
 خبلفاً  الحق ىو وىذا األبواؿ من بقى بحائل تقييد وال موضع، دوف موضع تخصيص

 الراء، وكسر الميم بفتح مبرؾ جمع( اإلبل مبارؾ في أصلي. )والشافعي حنيفة ألبي
 وإليو اإلبل، مبارؾ في الصبلة تحريم على دليل فيو( ال: قاؿ. )اإلبل بروؾ موضع وىو

 على النهي حمل إلى الجمهور وذىب. الحق وىو حـز وابن ومالك أحمد، ذىب
 بأف القوؿ على يتم إنما وىذا وجودىا، مع التحريم وعلى النجاسة، عدـ مع الكراىة

 أف وستعرؼ وأزبالها، اإلبل أبواؿ نجاسة على متوقف وذلك النجاسة، ىي النهي علة
 علة؛ جعلها يصح لم فيو النجاسة سلمنا ولو وأزبالو، اللحم مأكوؿ أبواؿ طهارة الحق
 ال إذ الغنم، مرابض وبين أعطانها بين الحاؿ افترؽ لما النجاسة كانت لو العلة ألف
 الشافعي، أصحاب علل وبهذا النفور، من فيها ما النهي علة وقيل. بالفرؽ قائل

 وفيو. عنها غيبتها وبين مباركها، في اإلبل كوف بين فيفرؽ ىذا وعلى مالك، وأصحاب
                                                           

 المعاني شرح في والطحاوي ،(ٙٗٚ) ماجة وابن ،(ٖٚٗ ،ٖٙٗ) والترمذي ،(٘ٙٚ) حميد بن عبد أخرجو ٔ
 والحديث( ٖٕٓ - ٜٕٕ/ ٕ) والبيهقي ،(ٔ/ ٖٙ ؽ) االحكاـ مختصر في الطوسي علي وأبو ،(ٕٕٗ/ ٔ)

 وابن ،(ٔٚ/ ٕ) الكبير الضعفاء في العقيلي وضعفو ،(ٗ٘ٔ/ ٗ) الكامل في عدي ابن وضعفو الترمذي، ضعفو
 السنن في والضياء ،(ٖٜٓ/ ٕ) الذخيرة في القيسراني وابن والبيهقي، ،(ٖٛٛ/ ٔ) المجروحين في حباف

 وكذا ،(ٖٓٓ/ ٔ) التنقيح في الهادي عبد وابن ،(ٕٕٖ/ ٔ) الخبلصة في والنووي ،(ٜٖٗ/ ٔ) واألحكاـ
/ ٕ) الراية نصب في والزيلعي ،(ٓٗٗ/ ٖ) المنير البدر في الملقن ابن وضعفو ،(ٕٗٔ/ ٔ) تنقيحو في الذىبي
 (.ٕٚٛ) اإلرواء في األلباني العبلمة وضعفو ،(ٜٕٛ/ ٔ) الكبير األحكاـ في كثير وابن ،(ٖٕٖ
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 النهي علة: وقيل تكن، لم أو فيها اإلبل كانت سواء مطلق، فيها الصبلة عن النهي أف
 شغل مع فيها يستمر أو فيقطعها الصبلة في شروعو بعد مباركها إلى بها يجاء أف

 وتخمين ظن ىذا أف وفيو بينها، يبوؿ الراعي ألف: وقيل. تقدـ ما أيضاً  وفيو خاطره،
 في الحكمة: وقيل. نتنها شدة النهي علة: وقيل. إليو يلتفت فبل دليل، عليو يقم لم

 أحمد، عند مغفل ابن حديث عليو ويدؿ الشياطين، من خلقت كونها النهي
 اإلماـ قاؿ ماجو، ابن عند ىريرة أي وحديث داود، أبي عند البراء وحديث والنسائي،
 ىذا عرفت إذا: ذكرنا ما بنحو النهي تعليل في اختبلفهم بياف بعد الشوكاني
 التحريم، وىو النهي، مقتضى على الوقوؼ الحق أف لك تبين العلة، في االختبلؼ

 الراحلة إلى الصبلة حديث يعارضو وال. انتهى والظاىرية، أحمد، إليو ذىب كما
 مقصور النهي وألف الضرورة، حالة السفر في كاف ذلك ألف الصبلة؛ في سترة بجعلها

 الصبلة في سترة جعلها وبين العطن في الصبلة بين وفرؽ وعطنها، بروكها موضع على
 (.ٕ٘-ٕٗ/ٕمرعاة المفاتيح ) .عليها الرحل شد حاؿ في

 غير من فيها الصبلة يجوز: أي( مسجد كلها األرض) وقولو في الحديث الثاني
( والحماـ) القبو موضع وكمكنسة، الباء، مثلثة القاموس في( المقبرة إال) كراىة

 الماء األصل في وىو بالحميم، فيو يغتسل الذي الموضع ىو األولى، الميم بتشديد
 في وما والحماـ المقبرة إال والمراد. كاف ماء بأى االغتساؿ لموضع قيل ثم الحار

 تصح كلها األرض أف على دليل الحديث. سيجيء بما الحصر يشكل فبل معناىما،
. فيها الصبلة تصح فبل الموتى، فيها يدفن التي وىي ، المقبرة ماعدا الصبلة فيها

 أعد كالبيت منها منفرد مكاف في أو القبور بين أو القبر على كاف سواء وظاىره
 يقيو شيء عليها فرش سواء و منبوشة، غير أو منبوشة، القبور كانت وسواء للصبلة،

 أحمد، ذىب ذلك وإلى. كافر أو مؤمن قبر كاف وسواء يفرش، لم أو النجاسة، من
 سواء الصبلة، فيو تصح ال فإنو الحماـ، وكذلك. عندي الراجح ىو و والظاىرية،

 بإطبلؽ عمبل أحمد ذىب وإليو. نجس مكاف في أو منو نظيف مكاف في صلى
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 فبل طاىر مكاف في صلى وإف. منو النجس بالمكاف النهي يختص: وقيل. الحديث
 النهي ورد وقد. مكروىة تكوف لكن الطهارة مع صحتها إلى الجمهور وذىب. بأس

 لي جعلت: لقولو مخصص وىو أحمد مع الحديث وظاىر الشياطين، محل بأنو معلبل
 (.ٜٗٗ/ٕ. مرعاة المفاتيح )مسجدا كلها األرض

 الذي الموضع بضمها،: وقيل الباء، بفتح( المزبلة في)وقولو في الحديث الثالث 
 موضع فيها وجد وإف: أي النجاسات، سائر ومثلو السرجين، وىو الزبل فيو يكوف
 بأمر استخفافاً  ذلك في ألف اليبس، المكاف في بساط عليها بسط أو الزبل، عن خاؿ

 وكذلك المحترمة، والبقاع النظيفة، األمكنة في تؤدي أف الصبلة حق من ألف الدين
 مكتثر ألنو الحماـ في القوؿ وكذلك القاذورات، وملقى الدماء، مسفح ألنها المجزرة

 بفتح( والمجزرة) اللباس عن األبداف تعرى محل إنو ثم الغساالت، ومجتمع األوساخ،
 وتذبح تنحر: أي الحيوانات فيو تجزر الذي الموضع: وتكسر تفتح والزاي الميم

( الطريق وقارعة) اليهود بسنة استناناً  مساجد القبور اتخاذ فيها ألف: قيل( والمقبرة)
. عليها ويمروف يدقونها: أي بأرجلهم الناس يقرعها الذي الطريق: أي بيانية، اإلضافة

 المقروعة بمعنى القارعة وكأف الطريق، نفس ىنا والمراد أعبلىا، أو وسطها ىي: وقيل
 بمرور القلب إلشغاؿ فيها الصبلة عن نهى وإنما قرع، ذات: أي للنسبة الصيغة أو

 نفسو وإيقاع ضرورة، ببل مروا إف اإلسم في وإيقاعهم عليهم، المكاف وتضييق الناس،
 اإلبل وطن وىو الطاء، بكسر معطن جمع( اإلبل معاطن وفي) ضرورة لهم كاف لو فيو

 سائر في الحكم وكذا أعطاف، وجمعو -محركة -كالعطن الحوض حوؿ ومبركها
 وفي" اإلبلي مزابل"لفظ وفي" اإلبل مزابل"بلفظ النهي ورد فقد ومواطنها، مباركها
 بأنها منصوصاً  فيها التعليل ورد وقد. اإلبل معاطن من أعم وىي" اإلبل مناخ"أخرى

 الجن، من خلقت فإنها: عنده مغفل ابن حديث وفي. أبوداود أخرجو. الشياطين من
 النفار، شديدة الشراد، كثيرة أنها المعنى قيل. نفرت إذا وىيئتها عيونها إلى تروف أال

 وعلى. صبلتو عليو فتقطع تنفر، أف أعطانها في المصلي يأمن فبل جنية، أخبلؽ معها
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 حينئذٍ  نفورىا يؤمن إذ عنها، غيبتها وبين معاطنها، في اإلبل كوف بين فيفرؽ ىذا
 البيت، سطح ارتفاع إلى تفضي البيت ظهر على الصبلة ألف( اهلل بيت ظهر وفوؽ)

 للتطلع البيوت استعبلء في العادة أىل صنيع لمشابهتو التعظيم بشرط مخل وذلك
 المواطن ىذه في الصبلة منع على يدؿ والحديث. الفائدة عن لخلوه ثم والتفرج،
 ىو ذكر ما جميع في التحريم ىو الذي ظاىره على النهي بقاء لكاف صح ولو السبعة،

 كما كبلـ فيو لكن"مسجدا األرض لي جعلت"لعمـو مخصصا وكاف الواجب،
 قد المذكورات ىذه بين من والمعاطن والحماـ القبور في الحديث أف إال ستعرؼ،

 (.ٓ٘ٗ/ٕمرعاة المفاتيح )الثاني الحديث يفيده وكما تقدـ، كما صح
 
 
 
 
 
 

 الصبلة تكره ىل(:ٛ٘ٔ/ٕٕوسئل شيخ اإلسبلـ ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى )
 األرض؟ من موضع أي في

 صلى النبي عن الصحيح في ثبت قد فإنو مواطن في الصبلة عن ينهى نعمفأجاب: 
{  فيها تصلوا ال: " }  فقاؿ اإلبل أعطاف في الصبلة عن سئل أنو وسلم عليو اهلل

: " }  قاؿ أنو السنن وفي{  فيها صلوا: " }  فقاؿ الغنم مبارؾ في الصبلة عن وسئل
 وسلم عليو اهلل صلى - عنو الصحيح وفي{  والحماـ المقبرة إال مسجد كلها األرض

 صنعوا ما يحذر مساجد أنبيائهم قبور اتخذوا والنصارى اليهود اهلل لعن" }  قاؿ أنو -
 مساجد القبور يتخذوف كانوا قبلكم كاف من إف: " }  قاؿ أنو عنو الصحيح وفي{ . 

 عن نهى أنو: " }  السنن وفي{  ذلك عن أنهاكم فإني مساجد القبور تتخذوا فبل أال
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 في الصبلة عن نهى أنو: " }  وغيره ماجو ابن سنن وفي{ .  الخسف بأرض الصبلة
{  الحراـ البيت وظهر والحماـ الطريق وقارعة والمزبلة والمجزرة المقبرة:  مواطن سبع

 مظنة بأنها الفقهاء بعض يعللها قد - الحراـ اهلل بيت ظهر غير - المواضع وىذه
 العلة تكوف تارة.  مختلفة عللها أف والصحيح.  تعبدا النهي يجعل وبعضهم.  النجاسة
 كأعطاف:  للشياطين مأوى لكونها وتارة القبور عند كالصبلة.  الشرؾ أىل مشابهة

 ا.ىػ أعلم واهلل ذلك لغير وتارة.  اإلبل
 الصبلة: "  -أي السيد سابق- قولو (:ٜٜٕوقاؿ العبلمة األلباني في تماـ المنة )ص

 بن زيد فعن الكعبة وفوؽ والحماـ اإلبل وأعطاف الطريق وقارعة والمجزرة المزبلة في
 يصلى أف نهى سلم و عليو اهلل صلى النبي أف عمر ابن عن حصين بن داود عن جبيرة

 تضعيفو الترمذي عن نقل ثم المذكورة المواضع فذكر:  قلت. . "  مواطن سبعة في
 فعادت( ٕٚٛ) اإلرواء في مبين ىو كما الصواب وىو ذلك على وأقره الحديث
 صحيحة أخرى أحاديث يورد أف المؤلف على فكاف صحيح دليل بدوف الدعوى

" : "  سلم و عليو اهلل صلى"  قولو فمنها:  مفرداتو بعض في ولو للحديث تشهد
 والحاكم والترمذي داود أبو أخرجو"  والحماـ المقبرة إال مسجد كلها األرض

 في مخرج وىو الشيخين شرط على صحيح بعضهم عند وإسناده وغيرىم والبيهقي
 فلم الصبلة حضرت إذا" : "  سلم و عليو اهلل صلى"  قولو ومنها  .السابق المصدر

 أعطاف في تصلوا وال الغنم مرابض في فصلوا اإلبل وأعطاف الغنم مرابض إال تجدوا
 الشيخين شرط على صحيح بسند وغيرىم ماجو وابن والدارمي أحمد أخرجو"  اإلبل

 وال"  المستطاب الثمر"  في خرجتها أخرى أحاديث معناه وفي ىريرة أبي حديث من
 القوؿ يجوز وال األخرى المواطن في الصبلة عن النهي في صحيحا حديثا أعلم

 ا.ىػ فليعلم"  سلم و عليو اهلل صلى"  عنو بنص اال فيها ببطبلنها
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 في الصبلة جواز األصل( : ٖٓٛ/ٕٔ) فتاواه مجموع في كما العثيمين العبلمة قاؿو 
( ٕ(( ) مسجداً  األرض لي جعلت: ))  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى لقولو األماكن جميع

 :يلي ما ذلك من ويستثنى
 المقبرة إال مسجد كلها األرض: )  الترمذي رواه فيما النبي لقوؿ:  المقبرة:  أوالً 

 قبور اتخذوا والنصارى اليهود اهلل لعن: )  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى ولقولو ،(  والحماـ
 إلى أو ، القبور عبادة إلى ذريعة تتخذ فد المقبرة في الصبلة وآلف ،(  مساجد أنبيائهم
 عن ثبت فقد ، الجنازة على الصبلة ذلك من ويستثنى ، القبور يعبد بمن التشبو
 ماتت أنها المسجد تقم كانت التي المرأة حديث في َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى اهلل رسوؿ
 إنها:  فقاوا عنها سأؿ الصباح وفي َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى النبي يخبروا أف فكرىوا بليل

 ودلوه البقيع إلى َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى الرسوؿ فخرج قبرىا على دلوني:  فقاؿ ماتت
 . عليها فصلى قبرىا على
 المقبرة إال مسجد كلها األرض: )  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى قولو ودليلو: الحماـ:ثانياً 

 فيو تكشف الحماـ أف ذلك في والعلة ، المغتسل مكاف والحماـ( .  والحماـ
 . النجاسة بعض من يخلو وال العورات

 من يخلو وال ، الحماـ من أولى ألنو الحاجة فضاء مكاف وىو:  الحش:  ثالثاً 
 أف ينبغي فبل ، خبيثة والشياطين الشياطين مأوى وألنو ، خبيث نجس وألنو ، النجاسة

 . وجل عز اهلل لعبادة مكاناً  الخبائث مأوى ىو الذي الخبيث المكاف ىذا يكوف
 ، إليو وتأوي اإلبل فيو تبيت الذي المكاف عن عبارة وىو:  اإلبل أعطاف:  رابعاً 

 النبي ألف وذلك الماء انتظار أف ، الماء من صدورىا عند فيو تبرؾ الذي والمكاف
(  اإلبل أعطاف في تصلوا ال: )  فقاؿ فيو الصبلة عن نهى َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى

 . طاىر وروثها اإلبل أبواؿ أف العلم مع ، التحريم النهي في واألصل
 قاؿ ، التسليم الشرعية النصوص في بو،والواجب وردت السنة أف التحريم في والعلة
 ِمنْ  اْلِخيَػَرةُ  َلُهمُ  َيُكوفَ  َأفْ  َأْمراً  َوَرُسولُوُ  اللَّوُ  َقَضى ِإَذا ُمْؤِمَنةٍ  َوال ِلُمْؤِمنٍ  َكافَ  َوَما: ) تعالى
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 أف على مبنى وىذا ، نجسة وأبوالها أرواثها ألف:  العلماء بعض وقاؿ ،(  َأْمرِِىمْ 
 ىذه ولكن ، خبلفو والصحيح ، الطاىر الحيواف من ولو نجسة واألرواث األبواؿ

 ألف ، الغنم مرابض في الصبلة جازت ما العلة ىي ىذه كانت لو إذ ، باطلة العلة
:  وقيل ، وأبوالها الغنم أرواث بنجاسة يقولوف وأرواثها اإلبل أبواؿ بنجاسة القائلين

 حتى ، بأذى تصيبو ربما نفرت فإذا يصلي وىو تنفر وريما النفورة شديدة اإلبل ألف
 لئبل عنها النهي ليكوف ، تهيج اإلبل ىذه كانت إذا قلبو ينشغل فإنو تصبو لم وإف

 واإلبل إال النهي يكوف أال مقتضاىا ألف ، نظر فيها أيضاً  العلة ىذه لكن ، قلبو ينشغل
 ؟ مثلها إنها نقوؿ فهل ، وتشغل تهيج فالغنم ، الغنم بمرابض تنتقض قد ثم ، موجودة

 . ال
 خلقت ألنها أعطانها أو اإلبل مبارؾ في الصبلة عن نهى إنما:  العلم أىل بعض وقاؿ

 ، صحيح بإسناد أحمد اإلماـ رواه الذي الحديث في ذلك جاء كما ، الشياطين من
 ىذه وتكوف ، الشياطين تصحبها أف يبعد فبل الشياطين من مخلوقة كانت فإذا

 في الصبلة عن النهي في الحكمة وتكوف ، الشياطين ومعها لئلبل مأوى األماكن
 في يقاؿ ما أقرب وىو ، اهلل رحمو تيمية ابن اإلسبلـ شيخ اختاره الذي وىذا ، الحش

 . بذلك هلل التعبد ىي فالحكمة ذلك ومع الحكمة
 فيو العلماء اختلقف وقد حق بغير قهراً  صاحبو من أخذ الذي وىو: المغصوب خامساً 
 في المقاـ عن منهي اإلنساف وأف صحيحة، غير الصبلة أف إلى العلماء بعض فذىب

 ال عنها المنهي والصبلة عنها، منهي فصبلتو صلى فإذا غيره، ملك ألنو المكاف، ىذا
 أف إلى بعضهم وذىب بمعصيتو؟ هلل تتعبد فكيف ، للتعبد مضادة ألنها ، تصح

 َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى النبي بقوؿ واستدلوا اإلثم مع صحيحة المغصوب المكاف في الصبلة
 عمـو من المغصوب إخراج على دليل يوجد فبل(  مسجداً  األرض لي جعلت:)  َوَسلَّمَ 
 بل المغصوب المكاف في عنها ينو لم الصبلة وألف ، األرجح ىو وىذا الحديث، ىذا
 ا.ىػ خارج أمر والغصب الغصب، عن نهي
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 فوؽ الصبلة حكم ما (:ٖٓٛ/ٕٔوسئل العبلمة العثيمين كما في مجموع فتاواه )
 النجسة؟ الفضبلت مجامع سطح فوؽ الصبلة وحكم ؟ الحماـ سطح

 ال عندنا الحمامات ألف ، بها بأس ال المعروفة حماماتنا سطوح فوؽ الصبلة فأجاب:
 مجامع سطح فوؽ والصبلة ، البيوت جميع سطح سطحها ويكوف خاص ببناء تستقل

: )  وسلم عليو اهلل صلى قولو عمـو في لدخولها أيضا بها بأس ال النجسة الفضبلت
 ا.ىػ ( وطهورا مسجدا األرض لي جعلت

 إلى الصبلة تجوز ىل (:ٖٓٛ/ٕٔوسئل العبلمة العثيمين كما في مجموع فتاواه )
 جدار؟ وبينو بيننا كاف إذا الحماـ

 األرض لي جعلت: )  قاؿ أنو وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عن ثبتفأجاب:  
 ، فيو الصبلة تحريم من النص بو ثبت ما ذلك من يستثنى أنو إال(  طهورا مسجدا
 فإف جدار وبينو بينك الحماـ كاف فإذا ، النهي فيو ورد مما ليس الحماـ إلى والصبلة

 الصبلة العلم أىل بعض كره فقد الحماـ جدار ىو الجدار كاف إذا أما يؤثر، ال ذلك
 آخر مكانا اإلنساف فليتخذ ىذا وعلى ، الحماـ إلى يصلي أف ينبغي ال وقالوا ، إليو

 ا.ىػ فيو يصلي
 

  (والعذاب الخسف ضعامو  في الصبلة كره من باب)
 ألصحاب وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف)  عنهما اهلل رضي عمر بن اهلل عبد عن

 باكين تكونوا لم فإف باكين تكونوا أف إال المعذبين القـو ىؤالء على تدخلوا ال الحجر
 .ٔ( أصابهم ما مثل يصيبكم أف عليهم تدخلوا فبل

 بصبلة يؤذنو المؤذف فجاءه يسير وىو ببابل مر عليا أف الغفاري صالح أبي عنو 
 الصبلة عليو حبي أف ) قاؿ فرغ فلما الصبلة فأقاـ المؤذف أمر منها برز فلما العصر

 .ٔ( ملعونة فإنها بابل أرض في أصلي أف ونهاني المقبرة في أصلي أف نهاني والسبلـ

                                                           

 (.ٜٕٓٛ(، ومسلم )ٖٖٗأخرجو البخاري ) ٔ
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 سورًا جاوزنا فلما الحرورية إلى عليّ  مع خرجنا ) قاؿ عنبس، بن حجر العنبس أبوعن 
 يكلم أف فأبى الصبلة، الصبلة، أمسيت، المؤمنين، أمير يا: قلنا بابل، بأرض وقع

 أرض في أصلي ال ولكني بلى،: قاؿ أمسيت؟ قد أليس المؤمنين، أمير يا: قالوا أحًدا،
 .ٕ( بها اهلل خسف

 في الصبلة حكم بياف في باب ىذا أي (:ٜٛٔ/ٗقاؿ العيني في عمدة القاري )
 ىي ىل يبين لم حيث حكمو وأبهم العذاب عليها نزؿ أو خسفت التي األمكنة
 خسف يقاؿ ذلك على علي أثر لداللة يكره تقديره ولكن جائزة غير أو مكروىة
 بو غاب أي خسفا األرض بو اهلل وخسف األرض في ذىب خسوفا يخسف المكاف

 في ىو وخسف(  ٛٔ القصص)  األرض وبداره بو فخسفنا تعالى قولو ومنو فيها
                                                                                                                                                  

( والحديث ضعفو جمع من األئمة كما سيأتي في أصل الكتاب، ٔ٘ٗ/ٕ) البيهقي(، و ٜٓٗأخرجو أبو داود ) ٔ
 ضعفو على مجمع ضعيف إسناد ىو: البر عبد ابن قاؿ (:ٕٖٗ/ٕوقاؿ عنو الحافظ ابن رجب في فتح الباري )

 الحسين أبو وضعف أصح الموقوؼ قلت مجهولوف صالح وأبو والحجاج سعد بن وعمارة متصل غير منقطع وىو
 بين النقطاعو ضعيف؛ إسناده (:ٓٚٔ/ٔ، وقاؿ العبلمة األلباني في ضعيف أبي داود األـ )الجميع المنادي ابن
إسنا  في: " الخطابي وقاؿ. عنو تعالى اهلل رضي علي وبين -الرحمن عبد ابن سعيد: واسمو -الغفاري صالح أبي
، وقاؿ األرنؤوط ومن معو في البيهقي ذلك إلى وأشار" ضعف إسناده في: "الحافظ وقاؿ" .  مقاؿ الحديث ىذا

 -الرحمن عبد بن سعيد واسمو- الغفاري صالح أبو النقطاعو، ضعيف ه إسناد (:ٖٖٙ/ٔتحقيق سنن أبي داود )
 عنو ىنا داود بن سليماف فرواه فيو، وىب بن اهلل عبد على اختلف وقد ابن يونس، قاؿ فيما علي من يسمع لم

 ابن عن عنو بعده سيأتي كما صالح بن أحمد ورواه المرادي، سعد بن عمار عن أزىر بن ويحيى لهيعة ابن عن
 ووثقو" الثقات" في حباف ابن وذكره جمع عنو روى سعد بن وعمار. شداد بن حجاج عن أزىر بن ويحيى لهيعة

 .أحد يوثقو ولم جمع عنو روى شداد بن وحجاج فاضبل، كاف: وقاؿ يونس ابن
، الحضرمي عنبس بن حجر عن الكندي، الحر أبي بن المغيرة عن وكيع، عن( ٖٚٚ/ٕ) شيبة أبى ابن أخرج ٕ
 المغيرة حدثنا: قاؿ دكين، بن الفضل نعيم أبو رواه: قاؿ (ٕٕٗ/٘) التمهيد في وحسنو معلًقا البر عبد ابن رواهو 

وقاؿ الحافظ ابن رجب  عن علي رضي اهلل عنو، عنبس بن حجر العنبس أبو حدثني: قاؿ الكندي، الحر أبي بن
 بأس بو ليس حاتم أبو وقاؿ معين ابن وثقو الحر أبي بن والمغيرة جيد إسناد وىذا (:ٕٖٗ/ٕفي فتح الباري )

 .(ٖٕٔ/ٕ) التعليق تغليق في حجر ابن الحافظ أيًضا وحسنو، مشهور كوفي شيخ معين ابن قاؿ عنبس بن وحجر
 عن طريقين من(ٕٓٔ/٘) الكبير التاريخ في والبخاري ،(ٖٚٚ/ٕ) شيبة أبي وابن ،(ٖٕٙٔ) الرزاؽ عبد أخرجو 

 أف فكره ببابل، الذي بالخسف علي مع مررنا ) قاؿ المحل أبي بن اهلل عبد عن العامري، شريك ابن اهلل عبد
  .الشواىد في حسن إسناد ؤىذا (جاوزه حتى فيو يصلي
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 قولو كسوفو القمر وخسوؼ الرأس في ذىابها العين وخسوؼ بو وخسف األرض
 ا.ىػ الخاص على العاـ عطف باب من والعذاب

 ابن رواه األثر ىذا(: ٜٚٗ/٘) الصحيح الجامع لشرح التوضيحوقاؿ ابن الملقن في 
 المحل أبي بن اهلل عبد عن شريك، بن اهلل عبد ثنا سفياف، ثنا وكيع، عن شيبة أبي

 أجازه حتى يصل فلم ببابل، الذي الخسف على فمررنا علي مع كنا: قاؿ العامري
 أرض في ألصلي كنت ما: قاؿ علي عن الحضرمي، عنبس بن حجر وعن ،(ٔ)

 (.ٕ) مرار ثبلث بها تعالى اهلل خسف
 صلى لو إذ الصبلة؛ إلى يرجع لمعنى فليس مرفوًعا، ثبت إف النهي وىذا: البيهقي قاؿ
 (.ٔ) الحجر قصة في جاء كما ىو وإنما يعد، لم فيها

 أف -الرحمن عبد بن سعيد واسمو- الغفاري صالح أبي حديث من داود أبو ورواه
 المؤذف أمر منها برز فلما العصر بصبلة يؤذنو المؤذف فجاءه يسير وىو ببابل، مر عليِّا

 أف نهاني - وسلم عليو اهلل صلى - حبيبي إف: قاؿ الصبلة من فرغ فلما فأقاـ،
 حديث وىو ،(ٕ) ملعونة فإنها بابل؛ أرض في أصلي أف ونهاني المقبرة، في أصلي
 واه حديث: الحق عبد وقاؿ علي، من سمع صالح أبا أف أظن ما: يونس ابن قاؿ واٍه،

(ٖ.) 
 إسناده": المعرفة" في البيهقي وقاؿ(. ٗ) يعرفوف ال رجاؿ سنده في: القطاف ابن وقاؿ
 (.٘) قوي غير

 أرض في الصبلة حـر العلماء من أحًدا أعلم وال مقاؿ، سنده في: الخطابي وقاؿ
 لي جعلت: "- وسلم عليو اهلل صلى - قولو وىو أصح، ىو ما عارضو وقد بابل،

 (.ٙ" )مسجًدا األرض
 بها أقاـ إذا كانو ومقاًما، وطًنا يتخذىا أف نهاه يكوف أف -الحديث ثبت إف- ويشبو
 أال خاصة، لو النهي ولعل البياف، علم في التعليق باب من وىذا فيها، صبلتو كانت

 أرض من وىي بالكوفة، المحنة من لقي مما منو إنذار ذلك ولعل نهاني،: قاؿ تراه
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 وىو -ثمود ببلد- الحجر في صلى من أف الظاىر أىل بعض وزعم..... (.ٚ) بابل
 من وكذا صبلتو، بطلت ذلك تعمد وإف ساىيا، كاف إف السهو سجود فعليو باؾ غير

 كاف إف بسقوطو الحقا األوؿ القوؿ من خلف وىذا الضرار، مسجد موضع في صلى
 سجود بعد الساىي صبلة أجاز فكيف البكاء، ترؾ تعمد من صبلة فيو عنده يجوز ال

 منو، تخليط وىو العلماء، عند السهو بسجود يجبر ال الواجبات وإسقاطُ  السهو؟
 الباكي، لغير الخسف مواضع دخوؿ عن نهيو معنى الحديث في الشارع بين فقد
 لم من صبلة فساد على يدؿ ما ىذا في وليس" أصابهم ما مثل يصيبكم ال: "وىو

 الضرار مسجد موضع في الصبلة بين وتسويتو العذاب، نزوؿ خوؼ فيو وإنما يبك،
 يقوؿ ال وىو منو، فاسد قياس وىو الحديث، في ليس الخسف موضع في بالصبلة
 .تناقض فقد بالقياس

 :ثالثها
 في بالتفكر أمرىم فكأنو التفكر، عن ينشأ ألنو بو؛ أمرىم" باكين تكونوا أف إال: "قولو

 ثبلثة ينقسم المقاـ ذلك مثل في البكاء عنو ينشأ الذي والتفكر البكاء، توجب أحواؿ
 :أقساـ
 .بالكفر أولئك على قضى إذ -وجل عز- باهلل يتعلق تفكر: أحدىا
 .والعناد بالكفر ربهم بارزوا إذ القـو بأولئك يتعلق: ثانيها
 .الوجود قبل لئليماف وفق ألنو إذ عليهم بالمار يتعلق: ثالثها
 إمهاؿ: ومنو الكفر، إلى المؤمن مآؿ جعل فربما القلوب تقليبو خوؼ: األوؿ ومن

 إعماؿ إىمالهم: الثاني ومن عذابو، وقوة نقمتو، شدة: ومنو مدة، كفرىم على الكفار
 حتى أمرىم وفوات -مرَّ  كما- والمخالفة بالعناد ومبارزتهم الخالق طاعة في العقوؿ

 ال: "فقاؿ والماء المكاف في أثرت وعقوبتهم لعنتهم إف حتى لبلستدراؾ وجو ال
 أف وأمرىم ثمود، ماء من استقوا ما يهريقوا وأف ،"أنفسهم ظلموا الذين مساكن تدخلوا
 .الناقة تردىا كانت التي البئر من يستقوا
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 االستدراؾ، من وتمكنو بالجنس واعتباره -مرَّ  كما- لئليماف توفيقو: الثالث ومن
 ابن ذلك على نبو البكاء؛ توجب التي األسباب من ذلك غير إلى الزلل في ومسامحتو
 إىمالهم في شابههم البكاء يوجب فيما يتفكر ولم أولئك، مثل على مر فمن الجوزي،

 .العقاب نزوؿ عليو يؤمن فلم التفكر
 :رابعها
 .الهمزة بفتح( ٔ" )يصيبكم أف: "أخرى رواية وفي" أصابهم ما يصيبكم ال: "قولو
 .يصيبكم أف خشية أو يصيبكم أف حذرًا تقديره إضمار: وفيو
 ومواضعها، الظالمين، بديار المرور عند المراقبة على الحث: وفيو

 أصحاب ألف محسر؛ وادي في - وسلم عليو اهلل صلى - فعل كما فيها واإلسراع
 ا.ىػ ىناؾ ىلكوا الفيل

 فيو منهما كبل أف جهة من لو مطابق والحديث (:ٖٓ٘/ٔوقاؿ الحافظ في الفتح )
 صلى قنع ثم"  الحديث آخر في"  المغازي"  في المصنف عند وقع كما النزوؿ ترؾ
 ولم ، ينزؿ لم أنو على فدؿ ،"  الوادي أجاز حتى السير وأسرع رأسو وسلم عليو اهلل

 ما ىنا بالخسف والمراد.... " . بابل"  خسف في"  علي"  صنع كما ، ىناؾ يصل
 من السقف عليهم فخر القواعد من بنيانهم اهلل فأتى: }قولو في تعالى اهلل ذكر

 بنى كنعاف بن النمرود أف بذلك المراد أف واألخبار التفسير أىل ذكر اآلية،{ فوقهم
 قاؿ بهم، اهلل فخسف ذراع، آالؼ خمسة كاف ارتفاعو إف يقاؿ عظيما بنيانا ببابل

 علي حديث كاف فإف بابل، أرض في الصبلة حـر العلماء من أحدا أعلم ال: الخطابي
 أطلق يعني فيها، صبلتو كانت بها أقاـ إذا ألنو وطنا يتخذىا أف نهاه فلعلو ثابتا

 الفتنة من لقي بما لو إنذارا بعلي خاص النهي أف فيحتمل: قاؿ. البلـز وأراد الملزـو
 حدثنا: "قولو. أعلم واهلل. التأويل ىذا يبعد األولى علي قصة وسياؽ: قلت. بالعراؽ

 ىذا كاف" تدخلوا ال: "قولو. مالك أخت ابن أويس أبي ابن ىو" اهلل عبد بن إسماعيل
 إلى توجههم حاؿ في ثمود ديار بالحجر وسلم عليو اهلل صلى النبي مع مروا لما النهي
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 ببعض عمر ابن عن آخر وجو من األنبياء أحاديث في المصنف صرح وقد تبوؾ،
 ال"  األنبياء أحاديث في ولو. المعجمة الذاؿ بفتح" المعذبين ىؤالء: "قولو. ذلك

 المراد ليس" باكين تكونوا أف إال: "قولو". أنفسهم ظلموا الذين مساكن تدخلوا
 وأما الدخوؿ، من جزء كل عند دائما بل الدخوؿ، ابتداء على ذلك في االقتصار
 لم وسلم عليو اهلل صلى أنو وسيأتي باألولوية، فيو مطلوبة المذكورة فالكيفية االستقرار

 موضع الصبلة ألف ىناؾ، الصبلة إباحة على يدؿ ىذا: بطاؿ ابن قاؿ. البتة فيو ينزؿ
 مطابق والحديث: قلت. علي ألثر الحديث مطابقة عدـ إلى يشير كأنو وتضرع، بكاء

 آخر في المغازي في المصنف عند وقع كما النزوؿ ترؾ فيو منهما كبل أف جهة من لو
 فدؿ"  الوادي أجاز حتى السير وأسرع رأسو وسلم عليو اهلل صلى قنع ثم: "الحديث

"  في الحاكم وروى. بابل خسف في علي صنع كما ىناؾ يصل ولم ينزؿ لم أنو على
 في بالحجر وجده بخاتم جاء رجبل رأيت: "قاؿ الخدري سعيد أبي عن"  اإلكليل

 إليو ينظر أف بيده واستتر وسلم عليو اهلل صلى النبي عنو فأعرض المعذبين بيوت
 أف وسلم عليو اهلل صلى نهيو وسيأتي ضعيف، إسناده لكن"  فألقاه". ألقو: "وقاؿ

" يصيبكم ال: "قولو. تعالى اهلل شاء إف األنبياء أحاديث كتاب في مياىهم من يستقى
 وىو ناىية أنها على الجـز ويجوز. يصيبكم لئبل والمعنى نافية"  ال"  أف على بالرفع
 أي"  يصيبكم أف"  األنبياء أحاديث في وللمصنف. الخبر بمعنى نهي وىو أوجو،
 فكأنو واالعتبار، التفكر على يبعثو البكاء أف الخشية ىذه ووجو يصيبكم، أف خشية
 مع بالكفر أولئك على تعالى اهلل تقدير من البكاء توجب أحواؿ في بالتفكر أمرىم

 وىو عذابو، وشدة بهم نقمتو إيقاع ثم طويلة مدة وإمهالهم األرض في لهم تمكينو
 أيضا والتفكر. ذلك مثل إلى عاقبتو تكوف أف المؤمن يأمن فبل القلوب مقلب سبحانو

 بو اإليماف يوجب فيما عقولهم إعماؿ وإىمالهم بالكفر اهلل نعمة أولئك مقابلة في
 فقد بأحوالهم اعتبارا البكاء يوجب فيما يتفكر ولم عليهم مر فمن لو، والطاعة
 ذلك يجره أف يأمن فبل خشوعو، وعدـ قلبو قساوة على ودؿ اإلىماؿ، في شابههم
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 كيف: قاؿ من اعتراض يندفع وبهذا أصابهم، ما فيصيبو أعمالهم بمثل العمل إلى
 ظالما يصير أف يأمن ال التقرير بهذا ألنو بظالم؟ ليس من الظالمين عذاب يصيب
 ديار في السكنى عن والزجر المراقبة، على الحث الحديث وفي. بظلمو فيعذب

 في وسكنتم:} تعالى قولو في ذلك إلى أشير وقد بها، المرور عند واإلسراع المعذبين،
 ا.ىػ  {بهم فعلنا كيف لكم وتبين أنفسهم ظلموا الذين مساكن

 في يصلى وال (:ٕٓٗ/ٖ) العمدة شرحفي  اهلل رحمو تيمية ابن اإلسبلـ شيخ وقاؿ
 المكث كاف فإذا...  اهلل عبد رواية في[ أحمد اإلماـ] عليو نص ، الخسف مواضع

 وال،  أولى بها فالصبلة:  عنو منهي حاجة لغير إليها والدخوؿ ، العذاب مواقع في
 فقط الدخوؿ نفس من االستثناء ىذا ألف ؛ باكيا الرجل كاف إذا ما استثنى فقد يقاؿ

" ،  علي"  حديث بدليل ، فيو يأذف فلم:  والصبلة ، والمقاـ ، بها المكث فأما ؛
 وصارت ، ساكنيها نزؿ بما السخط اكتسبت قد ، والعذاب ، السخط مواضع وألف

 ، ومحمد ، إبراىيم مسجد مثل - األنبياء مساجد صارت كما ، ملعونة األرض
 . التقوى على وأسسها ، فيها اهلل عبد من ألجل مكرمة - عليهم اهلل صلى وسليماف

 وأرض ، الحجر أرض مثل ، فيها يصلى ال:  عذاب عليها نزؿ بقعة كل:  ىذا فعلى
 ٛٓٔ/التوبة( أبد فيو تقم ال: ) تعالى لقولو ؛ الضرار مسجد ومثل ، المذكورة بابل
 ا.ىػ

 ما فعلى ؟ صبلتو تصح فهل:  صلى فإف: (ٕٔٗ/ٖ)وقاؿ أيضا في نفس المصدر 
 فيو الصبلة تكره الذي القسم من ىذا جعلوا ألنهم ؛ تصح:  أصحابنا من طائفة ذكره

 يجوز ال التي األمكنة من يستثنوه لم وألنهم،  ذلك كره أحمد ألف ؛ تحـر وال ،
 أنو:  أحدىما:  وجهاف اهلل عبد أبي من المطلقة الكراىة في وألصحابنا،  فيها الصبلة
 الصبلة في قاؿ قد ألنو ؛ بمذىبو وأقيس،  بكبلمو أشبو وىذا،  التحريم على محموؿ

 عند وكذلك" ،  الصبلة يعيد: "  عنها وسلم عليو اهلل صلى النبي نهي مواضع في
 نهي بقعة كل بأف ، ذلك في الباب طرد ، وغيرىما،  جعفر أبي والشريف ، القاضي
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 فإف ، ظاىر وىذا،  النجسة كاألرض ، فيها الصبلة تصح لم:  مطلقا فيها الصبلة عن
 كما ، عنو نهى وسلم عليو اهلل صلى النبي ألف ؛ النهي بمواضع ىذا إلحاؽ:  الواجب

 النبي ونهى،  الضرار مسجد في يقـو أف نبيو اهلل ونهى ، المقبرة في الصبلة عن نهى
 نهى اهلل كاف فإذا ، عموما المعذبين مساكن إلى الدخوؿ عن وسلم عليو اهلل صلى
 وعمل ، خصوصا إليها الدخوؿ عن ونهى،  خصوصا الملعونة األماكن في الصبلة عن

:  والفساد ، التحريم:  النهي في األصل أف مع ، وأصحابو ، الراشدوف خلفاؤه بذلك
 . انتهى" وجو موجب بغير ذلك عن للعدوؿ يبق لم

 الخسف مواضع:  الثامن (:ٜٖٛوقاؿ العبلمة األلباني في الثمر المستطاب )ص
 عليو لقولو تعالى اهلل من والخوؼ البكاء مع إال مطلقا دخولها يجوز ال فإنو والعذاب
  عذبوا الذي القـو ىؤالء على البيوت تدخلوا ال: )  بالحجر مر لما السبلـ و الصبلة

 فإني عليهم تدخلوا فبل باكين تكونوا لم فإف باكين تكونوا أف إال -الحجر أصحاب-
  رأسو سلم و عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قنع ثم أصابهم ما مثل يصيبكم أف أخاؼ
 شيخ وقاؿ.... الحديث ( الوادي أجاز حتى السير وأسرع الرحل على وىو بردائو

 :داود أبي طريق من المرفوع علي حديث ساؽ أف بعد االقتضاء في تيمية ابن اإلسبلـ
 اهلل رضي علي عن ىذا من أوضح بإسناد اهلل عبد ابنو رواية في أحمد اإلماـ روى وقد
 وكره.  ذلك نحو أو الخسف وأرض بابل بأرض الصبلة كره أنو:  ىذا من نحو عنو

 أصلي أف نهاني: وقولو عنو اهلل رضي لعلي اتباعا األمكنة ىذه في الصبلة أحمد اإلماـ
 المشهور والحديث ملعونة أرض في يصلي ال أف يقضي. ملعونة فإنها بابل أرض في
 في دخل العذاب أرض إلى الدخوؿ عن نهى قد كاف إذا فإنو ىذا يوافق الحجر في

 أبدا فيو تقم ال: }  الضرار مسجد عن سبحانو قولو ذلك ويوافق وغيرىا الصبلة ذلك
 اهلل من تقوى على بنيانو أسس أفمن: }  سبحانو قاؿ العذاب أمكنة من كاف فإنو{ 

{ ]  جهنم نار في بو فانهار ىار جرؼ شفا على بنيانو أسس من أـ خير ورضواف
 ألحمد عزاىا التي والرواية، دخاف منو خرج ىدـ لما أنو روي وقد[  ٜٓٔ/  التوبة
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 شيخ قاؿ ثم  المسند في أجدىا لم فإني غيرىا أو عنو اهلل عبد مسائل في لعلها
 تصح ال أنو عقيل بن الوفاء وأبي اآلمدي كبلـ ومقتضى: االختيارات في اإلسبلـ
 .فيها يصلي ال:  أحمد ونص قوي وىو الخسف أرض في الصبلة

 أرض دخوؿ عن النهي وحديث الصبلة بطبلف على دليبل نجد لم إننا:  وأقوؿ 
 صح لو علي حديث وكذلك.  فيها باطلة بأنها يقاؿ حتى بالصبلة خاصا ليس العذاب

 فيها الصبلة عن النهي وىذا:  ساقو أف بعد البيهقي قاؿ ولذلك البطبلف على يدؿ ال
 - ىو وإنما يعد لم فيها صلى فلو الصبلة إلى يرجع لمعنى ليس - مرفوعا ثبت إف -

 وفيو دينار ابن طريق من عمر ابن حديث ساؽ ثم. . . (  ثنا كما - أعلم واهلل
 يصيبكم أف أخاؼ فإني: ) السبلـ و الصبلة عليو قولو وىو النهي علة إلى اإلشارة

 في الخطابي قاؿ لكن فيها الصبلة تحريم يفيد النهي ظاىر نعم(   أصابهم ما مثل
 ا.ىػ بابل أرض في الصبلة حـر العلماء من أحدا أعلم وال: المعالم

 قصد حكم عن :(ٕ رقم السؤاؿ/ٕٛ) المفتوح الباب لقاءوسئل العبلمة العثيمين في 
 ؟بالزيارة"  صالح"  مدائن

 عليو أسرع لكنو ، وسلم عليو اهلل صلى النبي بها مر فقد:  عليها المرور أما"فأجاب: 
 ىؤالء على تدخلوا ال: ) والسبلـ الصبلة عليو وقاؿ ، رأسو وقنع ، والسبلـ الصبلة

 باكيين تكونوا لم فإف ، أصابهم ما يصيبكم أف خشية باكين تكونوا أف إال المعذبين
 ، والنزىة ، للتفرج المدائن ىذه إلى يذىب أف لئلنساف يجوز فبل( عليها تدخلوا فبل
 عليو الرسوؿ وقوؿ ، تركها في فالسبلمة وإال ، البكاء يصحبو الذي لبلعتبار بل

 األمة ىذه ألف ؛ العاـ العذاب مراده ليس( أصابهم ما يصيبكم أف: ) والسبلـ الصبلة
 القلب قسوة من أصابهم ما يصيبكم أف لكن ، عامة بصفة تعذب ال - هلل والحمد -
 . الدين عن والتولي ، واإلعراض ،

 أراد الذي الوجو غير على الببلد ىذه إلى يذىبوف الذين الناس أف:  ذلك وحكمة
 من يروف لما ؛ ىؤالء تعظيم نفوسهم في يقع سوؼ:  والسبلـ الصبلة عليو الرسوؿ
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 على فإنو:  المؤمن قلب في الكافر تعظيم وقع وإذا ، وقوتو ، وشدتو ، البناء إحكاـ
  . انتهى" عظيم خطر

 
 (البيعة في الصبلة باب)

 وسلم عليو اهلل صلى اهلل لرسوؿ ذكرت سلمة أـ أفرضي اهلل عنها )  عائشة عن
 فقاؿ الصور، من فيها رأت ما لو فذكرت مارية لها يقاؿ الحبشة بأرض رأتها كنيسة
 الرجل أو الصالح العبد فيهم مات إذا قـو أولئك: وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ

 اهلل عند الخلق شرار أولئك الصور تلك فيو وصوروا مسجدا قبره على بنوا الصالح
)ٔ. 

 باب ىذا أي( البيعة في الصبلة باب(: قولو )ٜٔٔ/ٗقاؿ العيني في عمدة القاري )
 معبد والكنيسة النصارى معبد الموحدة الباء بكسر البيعة في الصبلة حكم بياف في

 في والمذكور البيعة في للصبلة الباب عقد فكيف كذلك كاف إذا قلت فإف اليهود
 فإف بينهما يفرؽ لم من قوؿ على ىكذا الباب عقد قلت الكنيسة ىو الحديث
 في ذكره الراىب صومعة البيعة ويقاؿ للنصارى والبيعة الكنيسة قاؿ الجوىري
 وقاؿ للرىباف والصوامع لليهود والصلوات للنصارى والكنيسة البيعة ويقاؿ المحكم
 عياض وقاؿ للمسلمين كالمساجد وقيل للصابئين والصلوات لليهود البيع الداودي

 البيعة العلماء بعض جعل الجواليقي وقاؿ المقالة ىذه اللغة أىل بعض وأنكر
 صلى من لباب معارضا ليس الباب ىذا المهلب وقاؿ معربتين فارسيتين والكنيسة

 معبودات من شيء إلى بالصبلة يبتدىء ال أف االختيار أف وذلك تنور أو نار وقدامو
 اهلل صلى عليو النار وعرض الخسوؼ صبلة حديث في كما لو يعرض أف إال الكفار
 كراىة الباب ىذا في أف البابين بين المعارضة معنى تقرير قلت وسلم عليو تعالى

 ما أف الجواب وتقرير الكراىة عدـ مع جوازىا الباب ذاؾ وفي تحريمها أو الصبلة

                                                           

 (.ٕٛ٘(، ومسلم )ٕٚٗأخرجو البخاري ) ٔ
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 عنو تعالى اهلل رضي عمر كقوؿ الباب ىذا في وما االختيار بغير الباب ذاؾ في كاف
 وقاؿ، ذلك إلى تدعو ضرورة دوف واالستحساف باالختيار يعني كنائسكم ندخل ال إنا

 مطابقة الصور فيها التي التماثيل أجل من كنائسكم ندخل ال إنا عنو اهلل رضي عمر
 ولو فيها التي الصور ألجل كنائسهم في دخولو عدـ إف حيث من للترجمة األثر ىذا
 فعل صح فحينئذ الصبلة تمنع ال الدخوؿ وعند الدخوؿ من يمتنع كاف وما الصور ال

 ابن رواه ما ذلك يؤيد ومما تماثيل فيها يكن لم إذا كراىة غير من البيعة في الصبلة
 عمر إلى كتب قاؿ بكر عن حميد عن سعد بن سهل عن(  مصنفو)  في شيبة أبي

 فكتب بيعة من أجود وال أنظف مكانا يجدوا لم أنهم نجراف من عنو تعالى اهلل رضي
 مولى أسلم طريق من الرزاؽ عبد وصلو عمر وأثر فيها وصلوا وسدر بماء انضحوىا

 عظمائهم من وكاف طعاما النصارى من رجل لو صنع الشاـ عمر قدـ لما قاؿ عمر
 أجل من كنائسكم ندخل ال إنا عمر لو فقاؿ وتكرمني تجيبني أف أحب أنا وقاؿ

 رواية وفي الخطاب بكاؼ كنائسكم ندخل ال إنا قولو التماثيل يعني فيها التي الصور
 ألف إسمية جملة الصور فيها التي قولو الغائب الجمع بضمير كنائسهم األصيلي

 وقعت الموصوؿ صلة والجملة الكنائس في أي خبره فيها وقولو مرفوع مبتدأ الصور
 بالجر الصور ويروى الصور ىي التماثيل ألف المعنى لفساد للتماثيل ال للكنائس صفة
 من بدال بالجر الصور وتكوف للتماثيل صفة صلتو مع الموصوؿ يكوف ىذا فعلى

 رفع بعضهم ووجو االختصاص على الصور نصب ويجوز بياف عطف أو التماثيل
 رواية وفي شيئا العربية من يعرؼ ال من توجيو وىذا مصورة التماثيل إف بقولو الصور

 والصور فيها التي الصورة وألجل والمعنى التماثيل على العطف بواو والصور األصيلي
 التمثاؿ من أعم

 في البغوي وصلو التعليق ىذا، تماثيل فيها بيعة إال البيعة في يصلي عباس ابن وكاف
 شيبة أبي ابن وروى المطر في فصلى خرج تماثيل فيها كاف فإف فيو وزاد الجعديات

 الصبلة كره أنو عباس ابن عن مقسم عن كبلـ وفيو خصيف فيو بسند(  مصنفو)  في
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 عطاء بأسا والبيع الكنائس في بالصبلة ير لم وممن تصاوير فيها كاف إذا الكنيسة في
 لما الكنائس في الصبلة كره أنو عنو وروى مالك قوؿ وىو سيرين وابن والشعبي
 مطر أو طين شدة من ذلك إلى يضطر أف إال والخمر الخنازير من فيها أىلو يصيب

 ا.ىػ
 رخص النظيفة، الكنيسة في بالصبلة بأس وال(: ٖٕٚ/ ٔ) المغنى في قدامة ابن قاؿو 

 العزيز، عبد بن وسعيد واألوزاعي، والشعبي، العزيز، عبد بن وعمر الحسن، ذلك في
 من الكنائس في الصبلة ومالك عباس ابن وكره موسى، وأبي عمر، عن أيضا وروي
 ىي ثم صور، وفيها الكعبة في صلى وسلم عليو اهلل صلى النبي أف ولنا. الصور أجل

 ا.ىػ "مسجد فإنو فصل الصبلة أدركت فأينما": والسبلـ الصبلة عليو قولو في داخلة
 البيع في الصبلة ىل :(ٜ٘/ٕ) الكبرى الفتاوىكما في   تيمية ابن اإلسبلـ شيخ وسئل

 ال؟ أـ اهلل بيوت إنها يقاؿ وىل ال؟ أـ الصور وجود مع جائزة والكنائس
 باهلل، فيها يكفر بيوت ىي بل المساجد، اهلل بيوت وإنما اهلل، بيوت ليستفأجاب: 

 .الكفار عبادة بيوت فهي كفار، وأىلها أىلها، بمنزلة فالبيوت فيها يذكر قد كاف وإف
 مطلقا؛ المنع: وغيره أحمد مذىب في للعلماء، أقواؿ ثبلثة ففيها فيها الصبلة وأما
 وىو: والثالث. أحمد أصحاب بعض قوؿ وىو مطلقا واإلذف. مالك قوؿ وىو

 إف أنو وغيره، أحمد عن منصوص وىو وغيره، الخطاب ابن عمر عن المأثور الصحيح
- النبي وألف صورة، فيو بيتا تدخل ال المبلئكة ألف فيها؛ يصل لم صور فيها كاف
 قاؿ وكذلك الصور، من فيها ما محي حتى الكعبة يدخل لم -وسلم عليو اهلل صلى
 .فيها والصور كنائسهم ندخل ال كنا إنا: عمر
 اهلل صلى- للنبي ذكر أنو الصحيحين ففي القبر، على المبني المسجد بمنزلة وىي
 إذا أولئك:"فقاؿ والتصاوير، الحسن من فيها وما الحبشة، بأرض كنيسة -وسلم عليو
 أولئك التصاوير، تلك فيو وصوروا مسجدا، قبره على بنوا الصالح الرجل فيهم مات
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 يكن لم إذا وأما ،(ٕٛ٘) ومسلم( ٕٚٗ) البخاري" القيامة يـو اهلل عند الخلق شرار
 ا.ىػ أعلم واهلل الكنيسة، في الصحابة صلى فقد صور فيها

 والبيعة الكنيسة في الصبلة وأما(: ٖٙٓ/ٕوقاؿ العبلمة الشنقيطي في أضواء البياف )
 قاؿ .العلم أىل من جماعة كرىها فقد ػ والنصارى اليهود متعبدات بهما والمراد ػ

 عباس، وابن الخطاب، بن عمر عن المنذر ابن حكاه": المهذب شرح في" النووي
 .الحسن عن أيضاً  الكراىة رويت وقد: الشوكاني قاؿ .عنهم اهلل رضي ومالك

 على ليس عباس وابن عمر عن ذلك من روي ما أف الظاىر: عنو اهلل عفا مقيده قاؿ
 ما ذلك على يدؿ ومما خاصة، الصور فيها التي والبيع الكنائس في ىو وإنما إطبلقو،

 رضي عمر وقاؿ البيعة، في الصبلة باب: قاؿ صحيحو، في اهلل رحمو البخاري ذكره
 عباس ابن وكاف الصور، فيها التي التماثيل أجل من كنائسكم ندخل ال إنا: عنو اهلل

 .تماثيل فيها بيعة إال البيعة في يصلي
 الرزاؽ عبد وصلو عمر عن البخاري علقو الذي األثر إف: الفتح في حجر ابن وقاؿ

 في البغوي وصلو عباس ابن عن علق الذي واألثر. عمر مولى أسلم طريق من
 .عنده ثابت ىو ما إال الجـز بصيغة يعلق ال البخاري أف ومعلـو .اىػ الجعديات،

 موسى، أبو: منهم العلم، أىل من جماعة والبيعة الكنيسة في الصبلة في ورخص
 والنخعي سيرين، وابن رباح، أبي بن وعطاء والشعبي، العزيز، عبد بن وعمر

 تقدـ ما ىو الكراىة وجو ولعل: اهلل رحمو الشوكاني العبلمة قاؿ .وغيرىم واألوزاعي،
 مظنة والكنائس البيع جميع يصير ألنو مساجد؛ وصلحائهم أنبيائهم قبور اتخاذ من

 موضع والبيعة الكنيسة أف العلة تكوف أف ويحتمل: عنو اهلل عفا مقيده قاؿ .لذلك
 إلى الصبلة عن النهي وأما وغضب، سخط بقعة فهي فيو، بو ويكفر فيو اهلل يعصى

 .الصحيح في ثابت فدليلو التماثيل
 في صلى إف باب: قاؿ الصبلة كتاب في صحيحو في البخاري أخرجو ما ذلك فمن
 عبد معمر أبو حدثنا ذلك، عن ينهى وما صبلتو؟ يفسد ىل تصاوير؛ أو مصلب، ثوب
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: أنس عن صهيب بن العزيز عبد حدثنا: قاؿ الوارث، عبد حدثنا: قاؿ عمرو بن اهلل
 عنَّا أميطي: "وسلم عليو اهلل صلى النَّبي فقاؿ بيتها، جانب بو سترت لعائشة قراـ كاف

 ".صبلتي في تعرض تصاويره تزاؿ ال فإنو ىذا، قرامكِ 
 حدثنا: التصاوير في اللباس كراىية باب اللباس، كتاب في أيضاً  البخاري وقاؿ

 رضي أنس عن صهيب، بن العزيز عبد حدثنا الوارث، عبد حدثنا ميسرة، بن عمراف
 عليو اهلل صلى النَّبي لها فقاؿ بيتها، جانب بو سترت لعائشة قراـ كاف: قاؿ عنو، اهلل

 ".صبلتي في لي تعرض تصاويره تزاؿ ال فإنَّو عنّْي، أميطي: "وسلم
 حدثنا جعفر، بن محمد حدثنا المثنى، بن محمد حدثنا: صحيحو في مسلم وقاؿ
 كاف أنو: عائشة عن يحدث القاسم سمعت: قاؿ القاسم، بن الرحمن عبد عن شعبة

 إليو يصلّْي وسلم عليو اهلل صلى النَّبي فكاف سهوة، إلى ممدود تصاوير فيو ثوب لها
 .وسائد فجعلتو فأخَّرتو: قالت ،"عنّْي َأخّْريو: "فقاؿ

 ونقوش، رقم فيو ستر: ػ بالكسر ػ والقراـ المذكور، القراـ ىو الرواية ىذه في والثوب
 :الهودج يصف معلقتو في لبيد قوؿ ومنو الرقيق، الستر أو
 وقرامها كلة عليو زوج * عصيو يظل محفوؼ كل من

 :داراً  يصف اآلخر وقوؿ
 قراـ سراة في رقم دوائر * كأنها العجوز جرعاء ظهر على

 .كالبيت فصار خيط إذا القراـ ىي: لبيد بيت في والكلة
 يدؿ ومما التماثيل، إلى الصبلة تجوز ال أنو على تدؿ الصحيحة النصوص فهذه
 أـ أف عنها اهلل رضي عائشة حديث من صحيحيهما في الشيخاف أخرجو ما لذلك
 عليو اهلل صلى اهلل لرسوؿ تصاوير فيها بالحبشة رأينها كنيسة ذكرتا سلمة وأـ حبيبة

 الصالح الرجل فيهم كاف إذا أولئك إف: "وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فقاؿ وسلم؛
 يـو اهلل عند الخلق شرار أولئك الصور، تلك فيو وصوروا مسجداً  قبره على بنوا فمات
 .اىػ منو قريب البخاري ولفظ مسلم، لفظ ىذا اىػ ،"القيامة
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 لو أشار وقد العلماء، بين اختبلؼ ففيو التماثيل إلى صلى من صبلة بطبلف أما
 تفسد ىل تصاوير أو مصلب، ثوب في صلى إف باب عنو قدمنا الذي بقولو البخاري

 جهة انفكاؾ في االختبلؼ ىو البطبلف في الخبلؼ منشأ أف قدمنا وقد .الخ صبلتو
 ا.ىػ تعالى اهلل عند والعلم األمر، جهة عن النهي

 ؟فيها الجمعة لصبلة الكنائس استئجار حكم( عن: ٕٛٙ/ٙ) الدائمة اللجنةوسئلت 
 الكنائس في الصبلة تجز لم فيها ليصلى الكنائس غير وجود تيسر إذا فأجابت:
 والصور، التماثيل من فيها ولما اهلل، غير فيو يعبدوف للكافرين معبد ألنها ونحوىا،

 ال إنا: " عنو اهلل رضي عمر قاؿ للضرورة، فيها الصبلة جازت غيرىا يتيسر لم إذا وأما
 اهلل رضي عباس ابن وكاف"  والصور فيها التي التماثيل أجل من كنائسكم ندخل
( ٕٔٔ/ٔ) البخاري أخرجهما. والصور التماثيل فيها بيعة إال البيعة في يصلي عنهما

 ا.ىػ
 يذبح ال"  باب شرح في (ٕٔٗ/ٔ) التوحيد كتاب شرح في العثيمينوقاؿ العبلمة 

 يعمل أف حـر شرؾ مكاف األرض ىذه كانت لما":  اهلل لغير فيو يذبح بمكاف هلل
  .المشركين لمشابهة فيها الشرؾ يشبو ما اإلنساف

 يكوف ال، الكنيسة أىل صبلة تخالف الصبلة فإف الكنيسة؛ في للصبلة بالنسبة أما
 الفعل فإف، اهلل لغير فيو يذبح مكاف في الذبح بخبلؼ، العمل بهذا متشبها اإلنساف

 لجاز اهلل لغير فيو يذبح مكاف في يصلي أف إنساف أراد لو ولهذا، وجنسو بنوعو واحد
 ىػ.ا المكاف ىذا في المشركوف يفعلها التي العبادة نوع من ليس ألنو، ذلك

 الرخاـ بعض ىناؾ وسئل العبلمة العثيمين أيضا كما في لقاءات الباب المفتوح:
 األسف مع وىو الداخل، من المساجد جدراف بو تزين واألبيض باألسود المظلل
 الظاىرة الصور من كثير على يحتوي فهو ولهذا والكفر، الشرؾ دوؿ من يجلب

 حكم فما وحيوانات، ألشخاص صور وىي النظر، بتدقيق تستبين التي والمخفية
 بالمسجد؟ الرخاـ ىذا وضع وحكم المساجد؟ ىذه في الصبلة
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، الصور فيو تظهر الذي الرخاـ ىذا وضع حكم فأجاب:  أف محـر أنو: يعني محـر
 سترت الذين الحي أىل على ويجب الصور، فيو رخاماً  المسلمين مساجد في نضع

 ىذا في يصلوا فبل يمكن لم فإف بإزالتها، يطالبوا أف بهذا مساجدىم جدراف
 دخوؿ من عنو اهلل رضي عمر امتنع ولهذا آخر، مسجداً  يطلبوا بل المسجد،
 .صوراً  فيها ألف الكنائس؛

 
 (سفر من قدـ إذافي المسجد  الصبلة باب)

 بالمسجد بدأ سفر من قدـ إذا وسلم عليو اهلل صلى النبي كاف مالك بن كعب وقاؿ
 .فيو فصلى

 في وسلم عليو اهلل صلى النبي مع كنت)  قاؿ عنهما اهلل رضي اهلل عبد بن جابرعن 
 .ٔ( ركعتين فصل المسجد ادخل لي قاؿ المدينة قدمنا فلما سفر

 في أي" سفر من قدـ إذا الصبلة باب: "قولو (:ٖٚ٘/ٔقاؿ الحافظ في الفتح )
 وتوبتو، تخلفو قصة في الطويل حديثو من طرؼ ىو" كعب وقاؿ: "قولو .المسجد
 ليجمع جابر حديث بعده وذكر لو، ترجم فيما ظاىر وىو المغازي، أواخر في وسيأتي

 قاؿ: "قولو. خصائصو من ذلك أف يظن فبل وأمره وسلم عليو اهلل صلى النبي فعل بين
 كذا" دين عليو لي وكاف: "قولو. لمحارب والضمير أظنو، أي بالضم" أراه مسعر

 عليو اهلل صلى النبي على أي"  عليو"  لجابر أي"  لو"  وكاف وللحموي لؤلكثر،
. جابر جمل ثمن ىو الدين وىذا. التفات" فقضاني" ذلك بعد قولو وفي. وسلم

 أخرجو وقد. تعالى اهلل شاء إف فوائده ىناؾ ونذكر الشروط، كتاب في مطوال وسيأتي
. ومعلقا وموصوال ومختصرا مطوال موضعا عشرين من نحو في أيضا المصنف
 كما السفر من قدومو عند كاف الجمل لثمن تقاضيو أف جهة من للترجمة ومطابقتو

 يقوؿ أف لقائل ألف. عليو بوب ما فيو ليس: قاؿ حيث مغلطاي وغفل. واضحا سيأتي

                                                           

 (. ٘ٔٚ(، ومسلم )ٖٚٛٓأخرجو البخاري ) ٔ
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 الصبلة ىذه: النووي قاؿ بذلك، يشعر ما فيو ليس ألنو سفر من يقدـ لم جابرا إف
، صبلة بها ينوي السفر من للقدـو مقصودة  أمر التي المسجد تحية أنها ال القدـو
 الصبلة منع من بعض وتمسك. بها التحية تحصل لكن يجلس، أف قبل بها الداخل

 واقعة ألنها فيو حجة وال"  ضحى: "بقولو سبب ذات كانت ولو المنهية األوقات في
 ا.ىػ عين

 اإلنساف يصلي ىل(: ٕٛٛ/ٗٔوسئل العبلمة العثيمين كما في مجموع فتاواه )
 السنة؟ لموافقة المنزؿ في يصلي أو الثواب لمضاعفة الحراـ المسجد في النافلة

 اهلل صلى النبي عن ثبت وقد السنة، غير فعل من أولى السنة على المحافظة فأجاب:
 النبي عن يحفظ ولم". المكتوبة إال بيتو في المرء صبلة أفضل: "قاؿ أنو وسلم عليو
 الخاصة النوافل إال المسجد، في النوافل يصلي كاف أنو وسلم عليو اهلل صلى

، صبلة مثل المسجد في يصليها كاف فإنو بالمسجد  إلى قدـ إذا فاإلنساف القدـو
 صلى النبي ألف البيت، يدخل أف قبل ركعتين فيصلي المسجد يدخل أف لو سن بلده
 الجمل بيع في جابر قصة في كما أيضا، بو وأمر ذلك يفعل كاف وسلم عليو اهلل

 المسجد دخلت ىل: "وسلم عليو اهلل صلى النبي لو قاؿ المدينة قدـ لما المشهورة
 أوؿ بلده قدـ إذا لئلنساف فالمشروع". فيو فصل ادخل: "قاؿ ال قاؿ" فيو؟ وصليت

 .ركعتين ويصلي للمسجد يذىب أف يقدـ ما
: قاؿ الذي ألف بيتو، في الرواتب اإلنساف يصلي وأف السنة، على المحافظة فاألفضل

 ىذا مسجدي في صبلة: "قاؿ الذي ىو" المكتوبة إال بيتو في المرء صبلة أفضل"
 وبين مسجده، في الخيرية فأثبت". الحراـ المسجد إال عداه فيما صبلة ألف من خير
 . البيت في المكتوبة غير تصلي أف األفضل أف
 

 تحية المسجد( باب)
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 إذا قاؿ  وسلم عليو اهلل صلى  اهلل رسوؿ أف رضي اهلل عنو ) السلمي قتادة أبي عن
 .ٔ( يجلس أف قبل ركعتين فليركع المسجد أحدكم دخل

 صلى اهلل ورسوؿ الجمعة يـو الغطفاني سليك جاء)  قاؿ أنورضي اهلل عنو  جابر عنو 
 اهلل صلى النبي لو فقاؿ يصلي أف قبل سليك فقعد المنبر على قاعد سلم و عليو اهلل

 .ٕ( فاركعهما قم قاؿ ال قاؿ ركعتين أركعت سلم و عليو
 أف المسجد دخل لمن األمر الحديث في(: ٕٙٗ/ٕقاؿ ابن رجب في فتح الباري )

 جميع عند الوجوب دوف االستحباب على األمر وىذا ، جلوسو قبل ركعتين يركع
 . الظاىر أىل بعض عن بوجوبو القوؿ يحكى وإنما بهم المعتد العلماء

 منهم طائفة عن فروي ال؟ أـ الصبلة قبل الجلوس يكره ىل العلماء اختلف وإنما
 .الشافعي أصحاب قوؿ وىو الرحمن، عبد بن سلمة أبو: منهم ذلك، كراىة

 حنبل بن واحمد ذئب أبي وابن محمد بن القاسم:  منهم آخروف، فيو ورخص
 في ويدخل وضوء، غير على الرجل يدخل قد: أحمد قاؿ، راىويو بن وإسحاؽ
 المسجد دخوؿ عند الصبلة وجبت لو أنو إلى يشير، فيها يصلى ال التي األوقات
 .المسلمين من أحد يوجبو لم مما وىذا يتوضأ، أف إليو الداخل على لوجب

 وىما مشهوراف، قوالف فيو فللعلماء الصبلة، عن النهي أوقات في الداخل وأما
 الشافعي وعند وغيره حنيفة أبي قوؿ وىو يصلي، ال أنو: أشهرىما أحمد، عن روايتاف
 . اهلل شاء أف أخر موضع في المسالة ىذه تأتي وربما، يصلي
 من مسجدا دخلت إذا: يقاؿ كاف: قاؿ إبراىيم، عن مغيرة؛ عن جرير، عن وروي

 الجمع مساجد من مسجدا دخلت وإذا تركع، وال تقعد أف باس فبل القبائل مساجد
 . تركع حتى تقعد فبل

                                                           

 (.ٗٔٚ(، ومسلم )ٗٗٗأخرجو البخاري ) ٔ

 (، وليس في البخاري ذكر اسم سليك.٘ٚٛ(، ومسلم )ٖٜٓأخرجو البخاري ) ٕ
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(  المسجد أحدكم دخل إذا)  النبي قوؿ حملوا المقالة ىذهأصحاب  العلم أىل ولعل
 في ما بو فيلتحق فيو، يجمع كاف الذي مسجده وىو زمنو، في المعهود المسجد على
 . غيرىا دوف الجمع مساجد من معناه

 . العهد على ال العمـو على( المسجد) في والبلـ األلف حملوا والجمهور
 رجل عن ، ذئب أبي ابن ثنا:  محمد بن حسين ثنا:  المسند في أحمد اإلماـ وروى

 ، األحزاب بعض مسجد أتى)  النبي أف ، اهلل عبد بن جابر عن ، سلمة بني من
 عليهم ودعا جاء ثم ، يصل ولم ، عليهم يدعو مدا يديو ورفع فقاـ ، رداءه فوضع
 . وصلى

 اهلل عبد ألبي قيل: قاؿ المروذي، بكر أبي عن الخبلؿ، بكر ألبي العلل كتاب وفي
 نعيم عن سعد، بن ىشاـ عن الرحمن، عبد بن حميد حديث:  -أحمد يعني -

 ، فاحتبى المسجد دخل أنو صلى اهلل عليو وسلم ) النبي عن ىريرة، أبي عن المجمر،
 . نعم:  قاؿ ؟ ىو أمحفوظ- الركعتين يصل ولم
 يخرج ثم يصلي، وال يقعد المسجد، يدخل كثيرا اهلل عبد أبا تيورأ: المروذي قاؿ
 ولعلو عجيب، ورفعو جدا، غريب الحديث وىذا. الصلوات أوقات في يصلي وال

 . أعلم واهلل.  موقوؼ
 ، اهلل فاذكر فيو تصل لم فإف فيو، فصل المسجد دخلت إذا: زيد بن جابر وقاؿ

 .فيو صليت فكأنك
صلى  النبي عن ذلك جاء وقد المسجد تحية: تسمى المسجد دخوؿ عند والصبلة

:  قاؿ رضي اهلل عنو ذر أبي حديث من صحيحو في حباف ابن خرج اهلل عليو وسلم
 إف ذر أبا يا)  فقاؿ وحده صلى اهلل عليو وسلم اهلل رسوؿ فإذا المسجد دخلت

 فجلست عدت ثم فركعتهما فقمت فاركعهما فقم ، ركعتاف تحيتو وإف تحية، للمسجد
 ، الغساني بن يحيى بن ىشاـ بن إبراىيم إسناد وفي . بطولو الحديث وذكر - إليو
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 من تخلو ال وكلها ، ذر أبي عن متعددة وجوه من روي وقد .وغيره زرعة أبو فيو تكلم
 . المسجد حق - أيضا - وتسمى .مقاؿ
 سليم ابن عمرو عن ، حـز بن عمرو بن محمد بن بكر أبي عن ، إسحاؽ ابن وروى
 المساجد أعطوا)  صلى اهلل عليو وسلم اهلل رسوؿ قاؿ:  قاؿ ، قتادة أبي عن الزرقي
 ( . تجلسوا أف قبل ركعتين تصلوا قاؿ ؟ حقها وما قالوا حقها
 : بلفظين روي قد قتادة أبي حديث أف واعلم

 مالك رواه كذا(  يجلس أف قبل ركعتين فليركع المسجد أحدكم دخل إذا: )  أحدىما
 بالصبلة لهم األمر يقتضي اللفظ وىذا، كذلك طريقو من ىاىنا البخاري خرجو وقد ،

 . جلوسو قبل بالصبلة مأمورا كاف المسجد في جلس فمن ، الجلوس قبل
 ىل المطلقة القبلية أف على ينبغي ؟ بالصبلة مأمورا يكوف فهل ، فيو يجلس لم ومن

 باب)  في ذكره سبق قد اختبلؼ وفيو ؟ ال أـ إليو أضيفت ما وجود بدوف تصدؽ
 فاألمر بدونو، تصدؽ ال إنها: قيل فإف( اإلناء إدخالها قبل النـو من يده القائم غسل

 . األمر تناولو بدونو تصدؽ إنها: قيل وإف يجلس، ال من يتناوؿ ال
 (. ركعتين يركع حتى يجلس فبل المسجد أحدكم دخل إذا: )  الثاني واللفظ

 ابن:  ىو - سعيد بن اهلل عبد رواية من التطوع صبلة:  أبواب في البخاري خرجو وقد
 .بإسناده - الزبير بن اهلل عبد بن عامر عن - ىند أبي

 مر بل يجلس، ولم دخل فمن يصلي، حتى الجلوس عن النهي فيها إنما الرواية وىذه
 .النهي ىذا يتناولو لم يجلس ولم خرج ثم لحاجة دخل أو فيو، مجتازا المسجد في

 بني من رجل عن اهلل، عبد بن عامر عن عميس، أبي رواية من داود أبو خرجو ولكن
 ليقعد ثم: ) فيو زاد ، بنحوه صلى اهلل عليو وسلم النبي عن ، قتادة أبي عن ، زريق
 قعد لمن األمر تناوؿ على تدؿ الزيادة وىذه( حاجتو إلى ليذىب أو ، شاء إف بعد
 .الحديث في مدرجة ولعلها يقعد، لم ومن
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 ىذا من الحديث ىذا الشافي كتاب في جعفر بن العزيز عبد بكر أبو خرج وقد
 .قتادة أبي على كلو ووقفو ، الوجو
 فيو يجلس ال:  فقاال المسجد، في الداخل يجلس أف بين وإسحاؽ أحمد فرؽ وقد
 منصور بن إسحاؽ نقلو. طريقا يتخذه وال بأس، فبل مر إذا وأما:  قاال. يصلي حتى

 . فيو يصلي وال المسجد في يمر عمر ابن وكاف .عنهما
 إال ركعتين، يركع حتى يقعد فبل المسجد دخل ومن: مالك قاؿ: المدونة تهذيب وفي
 زيد كره ثم ثابت بن زيد وقالو يركع، وال فيو يمر أف فجائز لحاجة، مجتازا يكوف أف
 . مالك بو يأخذ ولم يركع، وال فيو يمر أف

 المسجد يدخلوف صلى اهلل عليو وسلم اهلل رسوؿ أصحاب كاف:  أسلم بن زيد وقاؿ
 .يفعلو عمر ابن ورأيت: قاؿ. يصلوف وال يخرجوف ثم

 .فيو يصلي وال ومدبرا مقببل فيو يمر اهلل عبد بن سالم وكاف
 .المسجد يستطرؽ أف بأس ال: الحسن وقاؿ .الشعبي فيو ورخص
 وقاؿ ، ركعة فيو فصلى المسجد في مر أنو عنو اهلل رضي الخطاب بن عمر عن وروي

 .طريقا أتخذه أف كرىت:  وقاؿ.  تطوع ىو إنما: 
 .سجدة سجد أو ركعة فركع الزبير فيو ومر .سجدة فسجد ، المسجد في طلحة ومر

 .مقاؿ والزبير وطلحة عمر عن المروي أسانيد وفي .كتابو في وكيع خرجو
 . أحمد عن روايتاف ىما ، للعلماء قوالف بركعة التطوع جواز وفي
 (. فيهما يسلم ركعتين إال يكوف ال التطوع)  أف على البخاري بوب وقد

 . غيره مع ىذا قتادة أبي حديث فيو وخرج
 ؟ ال أـ المسجد، حق بذلك يقتضي ىل: ركعة صلى إذا فيما خبلؼ وللشافعية
 . غريب فقوؿ سجدة على االقتصار وأما . بذلك يقضيو ال أنو عندىم والصحيح

 ضعف أسانيدىا في ، متعددة مرفوعة أحاديث طريقا المسجد اتخاذ عن النهي وفي
 ا.ىػ
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( المسجد أحدكم دخل إذا: )قولو(: ٔٔٗ/ٕوقاؿ المباركفوري في مرعاة المفاتيح )
 أوقات بغير مخصوص الحديث ىذا: فقيل. أيضاً  الكراىة أوقات يشمل عمومو

 مخصوصة األوقات تلك في والكراىة عمومو، على محموؿ بل: وقيل الكراىة،
 بعد صلى - وسلم عليو اهلل صلى - النبي ألف سبب؛ لها يكوف ال التي بالصبلة
 التحية يترؾ ولم السبب، ذات بو وصلى النهي، وقت فخص الظهر سنة قضاء العصر

 أف فجلس يخطب وىو الجمعة يـو المسجد دخل الذي أمر بل األحواؿ من حاؿ في
 كانت فلو التحية، إال منها ممنوع الخطبة حاؿ في الصبلة أف مع ركعتين فيركع يقـو

 القعود، قبل مشروعية وىي قعد ألنو اآلف؛ لتركت األحواؿ من حاؿ في تترؾ التحية
 وكلمو خطبتو قطع - وسلم عليو اهلل صلى - النبي وألف حكمها، يجهل كاف وألنو
 ىذا اىتم لما األوقات جميع في بالتحية االىتماـ شدة ال فلو التحية، يصلي أف وأمره

 ما أو المسجد تحية يعني ركعتين فليصل أي( ركعتين فليركع. )النووي قالو االىتماـ،
 أف يشترط ال: النووي قاؿ. للمسجد تعظيماً  سنة أو فرض صبلة من مقامهما يقـو

 التحية بصبلتو نوى ولو غيرىما، أو راتبة وسنة فرض من ركعتاف تكفيو بل التحية ينوي
 العدد ىذا. ركعتين: قولو: الحافظ قاؿ. انتهى- لو وحصلتا صبلتو انعقدت والمكتوبة

 السنة ىذه تتأدى فبل اعتباره والصحيح أقلو، في واختلف باالتفاؽ، ألكثره مفهـو ال
 بطاؿ ابن ونقل. للندب ذلك في األمر أف على الفتوى أئمة واتفق. ركعتين من بأقل
 الوجوب عدـ أدلة ومن عدمو، حـز ابن بو صرح والذي الوجوب،: الظاىر أىل عن
 يأمره ولم. آذيت فقد اجلس: يتخطى رآه للذي - وسلم عليو اهلل صلى - قولو

 النظر وجو لعل: شيخنا قاؿ. انتهى-نظر وفيو وغيره، الطحاوي بو استدؿ كذا بصبلة،
 منو، التخطي وقوع قبل المسجد من جانب في فعلها قد يكوف أف من لو مانع ال أنو
 ما الوجوب عدـ أدلة ومن. تركها عن والنهي بها األمر وقوع قبل ذلك كاف أنو أو

 اهلل صلى - اهلل رسوؿ أصحاب كاف: قاؿ أسلم، بن زيد عن شيبة أبي ابن أخرجو
 المسجد تحية ومشروعية. يصلوف وال يخرجوف ثم المسجد، يدخلوف - وسلم عليو
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 فيو الجلوس أراد دخل من لكل تسن بل المسجد في الجلوس قصد بمن تختص ال
 - اهلل رسوؿ عن تخلفو في مالك بن كعب حديث الوجوب عدـ أدلة ومن. ال أو

 فلما المسجد إلى أي جئت حتى وفيو تبوؾ، غزوة في - وسلم عليو اهلل صلى
: قاؿ ثم المغضب، تبسم تبسم - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ على أي سلمت
 اهلل صلى - اهلل رسوؿ فقاؿ: وفيو الحديث،. يديو بين جلست حتى فجئت تعالى،

. فمضيت فقمت فيك، اهلل يقضي حتى فقم صدؽ فقد ىذا أما:  - وسلم عليو
 على. فمضيت: وقولو صبلة، ببل جلس أنو على بظاىره يدؿ. الخ جئت، حتى: فقولو

 في الجلوس في الرخصة سننو في النسائي منو استنبط وقد صبلة، ببل خرج أنو
 أنو الفقة من قتادة أبي حديث في: الخطابي قاؿ. صبلة بغير منو والخروج المسجد

 سواء يجلس، أف قبل المسجد تحية ركعتين يصلي أف عليو كاف المسجد دخل إذا
 صلى - النبي ألف يكن؛ لم أو المنبر على اإلماـ كاف غيرىا، أو جمعة في ذلك كاف
 في مصرحاً  جاء وقد الصحيح، ىو ىذا: قلت. يخص ولم عم - وسلم عليو اهلل

 أصليت: فقاؿ يخطب، - وسلم عليو اهلل صلى - والنبي جاء رجبلً  أف جابر حديث
 واختلفوا. النووي كبلـ في إليو اإلشارة تقدـ وقد. فاركع قم: قاؿ ال،: قاؿ فبلف؟ يا

 أـ المسجد دخولو عند يركع ىل بيتو، في الفجر ركعتي ركع وقد المسجد جاء فيمن
 وىي. يركع ال: أبوحنيفة وقاؿ. مالك عن أشهب رواية وىي. يركع: الشافعي فقاؿ ال؟

 عليو قولو األمر معارضة اختبلفهم وسبب: رشد ابن قاؿ. مالك عن القاسم ابن رواية
 أحدىما: وخصوصاف عموماف فههنا. الصبح ركعتي إال الفجر بعد صبلة ال: السبلـ

 خاص الزماف، في عاـ بالصبلة األمر حديث أف وذلك الصبلة، في واآلخر الزماف في
 خاص استثنى فمن الزماف، في خاص الصبلة، في عاـ النهي وحديث الصبلة، في

 لم عامو من الزماف خاص استثنى ومن الفجر، ركعتي بعد الركوع رأى عامها من الصبلة
 فعل من الغالب مخرج خرج أنو الظاىر( يجلس أف قبل. )انتهى- ذلك يوجب
 بها أحـر لو وكذا جاز، قعود من فوراً  بها وأتى بها ليأتي جلس فلو قياـ، من الصبلة
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 لو حتى بهما اإلحراـ بالركعتين المراد: رسبلف ابن قاؿ. إلتمامها القعود أراد ثم قائماً 
 بأوؿ إحرامو واتصل جالساً  أحـر أو جلس ثم قائماً  أحـر سواء كفى قاعداً  صبلىما
 أف قبل وجلس خالف إذا إنو ثم. انتهى-صبلة غير في جلوس عن النهي ألف جلوسو؛

 من صحيحو في حباف ابن روى لما بالجلوس؛ تفوت وال التدارؾ لو يشرع يصلي
 أركعت:  - وسلم عليو اهلل صلى - النبي لو فقاؿ المسجد دخل أنو ذر أي حديث
 تفوت ال المسجد تحية أف حباف ابن عليو ترجم. فأركعهما قم: قاؿ ال،: قاؿ ركعتين؟

 الجلوس بعد مشروعيتهما تحمل أف ويحتمل. الغطفاني سليك قصة ومثلو بالجلوس،
 ثم أوالً  الجلوس من العواـ بعض يفعلو وما: القاري قاؿ. الفصل يطل لم إذا ما على

 ا.ىػ .لو أصل ال باطل ثانياً  للصبلة القياـ
 فهل فيو يدرس من ووجدفي أثناء خطبة الجمعة أو  المسجد أحد دخل إذا :مسألة
 أواًل؟ المسجد تحية يصلي أـ العلم درس الخطبة أو الستماع يجلس
 أف لو يحل ال أنو للجمعة يخطب المنبر على واإلماـ المسجد دخل من أف الراجح
 وسلم عليو اهلل صلى النبي أف من الناس يتناقلو ما وأما ، ركعتين يركع حتى يجلس

 فيجوز ، لو أصل ال حديث فهو{ كبلـ وال صبلة فبل المنبر اإلماـ صعد إذا: }قاؿ
 على واإلماـ يتكلم أف لو ويجوز المسجد تحية يصلي أف المنبر على واإلماـ للرجل
 أنهم والتابعين الصحابة عن ذلك ثبت وقد الخطبتين بين جلوسو وقت في المنبر
 صحيح في ثبت وقد ، الخطبتين بين سكوتو حاؿ المنبر على واإلماـ يتكلموف كانوا
 صلى النبي لو فقاؿ فجلس الغطفاني سليك واسمو المسجد دخل صحابياً  أف مسلم

 للداخل السنة فمن{ بهما وتجوز ركعتين فصل قم} المنبر على وىو وسلم عليو اهلل
 المصلي يتجوز أف السنة من علم درس ىناؾ كاف أو للجمعة يخطب اإلماـ كاف إف

 دخل من أف قاؿ من فقوؿ ، عجلة نوع على حقهما ويعطيهما فيصليهما بالركعتين
 لو ليس بجلوسو ذمتو من تسقط فإنها المسجد تحية يصل ولم فجلس المسجد
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 عليو اهلل صلى النبي لو قاؿ جلوسو ومع جلس الغطفاني فسليك الصحة من نصيب
 .أعلم واهلل{ بهما وتجوز ركعتين فصل قم} وسلم
 : إذا لم يتمكن من صبلة تحية المسجد فهل يسن لو أف يقوؿ ذكر معين؟مسألة

 تحية من يتمكن لم وإذا(: ٖٔ٘/ٔقاؿ صاحب الفقو على المذاىب األربعة )
 إال إلو وال هلل والحمد اهلل سبحاف:  يقوؿ أف لو يندب فإنو غيره أو لحدث المسجد

 يقوؿ أف لو يندب ال الحنابلة وقاؿ األئمة من ثبلثة باتفاؽ مرات أربع أكبر واهلل اهلل
 ا.ىػ ذلك
 فإنو النفل صبلة عن النهي أوقات في المسجد دخل من أف الفقهاء بعض ذكر وقد

 الذكر ىذا وأف ،( أكبر واهلل اهلل إال إلو وال هلل والحمد اهلل سبحاف!! )مرات أربع يقوؿ
 الشيخ قاؿ فائدة: الجليل مواىب في المالكي الحطاب قاؿ المسجد، تحية عن يغني
 سبحاف قاؿ من أف وغيرىما والغزالي طالب أبو الشيخ وذكر اإلرشاد شرح في زروؽ

 فقاؿ التحية، مقاـ ذلك لو كاف مرات أربع أكبر واهلل اهلل إال إلو وال هلل والحمد اهلل
 .الخبلؼ لمكاف النهي أوقات في ذلك يستعمل أف ينبغي: النووي

 كبلمو عند الشافعي الفقو في للهيتمي الحضرمية المقدمة شرح القويم المنهاج وفي
 اهلل سبحاف: يقوؿ أف شغل أو لحدث منها يتمكن لم لمن ويسن: المسجد تحية على

.  أربعا العظيم العلي باهلل إال قوة وال حوؿ وال أكبر واهلل اهلل إال إلو وال هلل والحمد
 .انتهى

 ومن المسجد، تحية مقاـ يقـو الذكر ىذا أف على السنة من دليل على نقف لمقلت: 
 من دليل على يتوقف بهذا فالقوؿ ، والتوقف المنع العبادات في األصل أف المعلـو
 عليو اهلل صلى رسولو غير على تعالى اهلل أوصده الذي التشريع باب من ألنو الشرع
 . فبل وإال فذاؾ دليل وجد فإف وسلم،
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 شخص دخل إذا لذا لما سئل العبلمة العثيمين كما في لقاءات الباب المفتوح:
 أـ االستفادة أجل من الحلقة ىذه إلى يستمع أف لو فهل علم حلقة ورأى المسجد

  المسجد؟ تحية يصلي
 دخل الذي أمر وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ ألف المسجد؛ تحية يصلي ال أجاب:

 أف قبل ركعتين يصلي أف أمره -التعليم أساليب من والخطبة- الناس يخطب وىو
 عن يستبدؿ ىل المسجد أحدكم دخل إذا: يقوؿ الناس بعض يوجد: السائل. يجلس

 المسجد؟ تحية وىي ويجلس، أكبر واهلل هلل، والحمد اهلل، سبحاف: يقوؿ بأف ىذا
 .بصحيح ليس: الشيخ
 .المسجد تحية ويلزم ىل قريب عن الرجوع بنية المسجد من الخروج :مسألة

 وصليتُ  المسجد دخلتُ  سئل العبلمة العثيمين كما في لقاءات الباب المفتوح:
 ركعتين؟ أصلي أف يلزمني ىل رجعتُ  فإذا الرجوع، بنية وخرجتُ  المسجد تحية ركعتين

 يصلي ال فإنو قرب عن رجع فإف الرجوع بنية المسجد من اإلنساف خرج إذا فأجاب:
 ورجع، البيت من بكتاب يأتي خرج أو ورجع، للوضوء خرج لو مثل المسجد، تحية

 الوقت طاؿ إذا أما قصير، الوقت ألف يصلي؛ ال ىذا ورجع، إنساناً  يكلم خرج أو
 صبلة إلى الرجوع بنية المسجد من نخرج الظهر صلينا إذا كلنا ركعتين، فليصل
 كاف إذا أنو المهم. نصلي. ال نصلي؟ ال: العصر لصبلة رجعنا إذا نقوؿ فهل العصر،
 الصبلة عليو الرسوؿ أف والدليل. باألوؿ اكتفاء يصلي ال فهذا قريباً، بو يرجع لشغل

 أف على ىذا فدؿ يرجع، ثم بيتو إلى للحاجة يخرج أف للمعتكف أذف والسبلـ
 وىو المسجد من خرج الذي ىذا فكأف المسجد، من خروجاً  يعتبر ال اليسير الخروج

 ا.ىػ منو يخرج لم كأنو قرب، عن الرجوع بنية
 أثناء في مثبل للوضوء المسجد من الخروج ىل (:ٜٖٔ/ٕٖوسئلت اللجنة الدائمة )

 ؟ جديد من للصبلة يحتاج والعودة الجمعة خطبة
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 فإنو للمسجد عاد ثم وضوئو النتقاض يتوضأ أف ألجل المسجد من خرج منفأجابوا: 
 النبي قوؿ عمـو في لدخولو للمسجد تحية يجلس أف قبل ركعتين يصلي أف يشرع
 فإف( ٔ) « ركعتين يصلي حتى يجلس فبل أحدكم دخل إذا »:  وسلم عليو اهلل صلى
 يصلي أف توضأ لمن يشرع ألنو عنها؛ كفتو المسجد وتحية الوضوء سنة بهما نوى

 وسلم عليو اهلل صلى النبي أف عنو اهلل رضي ىريرة أبو رواه لما الوضوء سنة ركعتين
 فإني اإلسبلـ في عملتو عمل بأرجى حدثني ببلؿ يا »:  الفجر صبلة عند لببلؿ قاؿ

 لم أني عندي أرجى عمبل ما عملت:  قاؿ"  الجنة في يدي بين نعليك دؼ سمعت
 أصلي أف لي كتب ما الطهور بذلك صليت إال نهار أو ليل من ساعة في طهورا أتطهر

 ٕ ج صحيحو)  في البخاري أخرجو تحريك يعني نعليك دؼ:  اهلل عبد أبو قاؿ. «
 أوقات غير في ذلك على زيادة النوافل من شاء بما يتنفل أف لو ويجوز(  ٛٗ ص

  . الخمسة رواه « مثنى مثنى والنهار الليل صبلة »:  وسلم عليو اهلل صلى لقولو النهي
 ىل تحية البيت الطواؼ؟: مسألة

 : حالين من الحراـ المسجد إلى الداخل حاؿ يخلو ال
 : تطوعا أو العمرة أو للحج كاف سواء ، الطواؼ بقصد يدخلو أف:  األوؿ
 الطواؼ قبل المسجد تحية بركعتي البدء لو يشرع وال ، الطواؼ بو يبدأ ما أوؿ فهذا

 عليو ما وىذا ، أصحابو من أحد وال ، وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ يفعلو لم إذ ،
 كما - الحنابلة من عقيل ابن منهم ، أفراد إال ذلك في يخالف ولم ، الفقهاء جمهور

 مانع منع إذا ما ذلك من ويستثنى ، -" الفقو عمدة شرح" في تيمية ابن عنو نقلو
 حتى وينتظر ، المسجد تحية ركعتين فيصلي ، بالطواؼ البدء عن الشديد كالزحاـ
 . الطواؼ في ليشرع الزحاـ ينجلي
 قراءة أو الذكر أو العلم حلق حضور أو الجلوس أو الصبلة بقصد يدخلو أف:  الثاني
 لعمـو ؛ المسجد تحية ركعتي يصلي أف لو فيستحب:  العبادات من غيرىا أو القرآف
 أحدكم دخل إذا: ) قاؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي أف عنو اهلل رضي قتادة أبي حديث
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( ٗٔٚ) ومسلم( ٚٙٔٔ) البخاري أخرجو( ركعتين يصلي حتى يجلس فبل المسجد
 العبلمة قاؿ ، أصل لو فليس( الطواؼ البيت تحية) حديث من الناس يرويو ما وأما ،

 وأورده ، األلسنة على اشتهر وإف أصبل لو أعلم ال( : ٕٔٓٔ) الضعيفة في األلباني
 أشار وقد ،( بالطواؼ فليحيو البيت أتى من: ) بلفظ الحنفية من الهداية صاحب
 ، جدا غريب( : ٔ٘/ٕ) بقولو ، لو أصل ال أنو إلى تخريجو في الزيلعي الحافظ
 قلت ، أجده لم( : ٕٜٔص) الدراية في فقاؿ ، حجر ابن الحافظ ذلك عن وأفصح

 إف بل ، لمعناه يشهد ما العملية أو القولية السنة في أعلم وال:  - لؤللباني الكبلـ -
 الحراـ المسجد تشمل المسجد في الجلوس قبل الصبلة في الواردة األدلة عمـو

 ثبوتو، بعد إال يقبل فبل إليو، المشار للعمـو مخالف الطواؼ تحيتو بأف والقوؿ أيضا،
 الحراـ المسجد إلى للداخل يمكن ال أنو بالتجربة ثبت وقد سيما ال وىيهات،
 األمر في جعل الذي هلل فالحمد ، المواسم أياـ في المسجد دخل كلما الطواؼ

 ( .حرج من الدين في عليكم جعل وما) سعة،
 في فالسنة وإال ، المحـر لغير بالنسبة ىو إنما الحكم ىذا أف لو التنبو ينبغي مما وإف
"  رسالتي في والعمرة الحج بدع:  انظر ، بعده بالركعتين ثم بالطواؼ يبدأ أف حقو

 . انتهى( " ٖٚ) البدعة رقم"  والعمرة الحج مناسك
 المسجد تحية ىل:  عن( ٕٙٛ/ٕٕ) فتاواه مجموع في كما العثيمين العبلمة وسئل
 ؟ الطواؼ أو ركعتين صبلة الحراـ
 ، الذكر ليستمع أو ، ليصلي دخل من المساجد من كغيره الحراـ المسجد: " فأجاب

 قوؿ لعمـو ، المساجد من كغيره ركعتين يصلي فإنو اإلرادات من ذلك أشبو ما أو
 يصلي حتى يجلس فبل المسجد أحدكم دخل إذا: ) وسلم عليو اهلل صلى النبي

 طواؼ ليطوؼ دخل معتمر كإنساف ليطوؼ دخل إذا أما ، البخاري رواه( ركعتين
 إذا ألنو ؛ المسجد تحية ركعتي عن الطواؼ يغني فهنا تطوعا ليطوؼ أو ، العمرة
 . انتهى" الطواؼ بعد ركعتين يصلي فسوؼ طاؼ
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 المسجد؟ تحية فيها وتصلى المسجد حكم لها المكتبة أو اإلماـ غرفة ىل :مسألة
 باني نواىا أي ، مسجدا لتكوف أعدت قد بالمسجد المتصلة الغرفة كانت إذا

 ، المسجد أحكاـ فلها ، فيو يصلى الذي المسجد من جزءا تكوف أف المسجد
 . فيها المكث من والنفساء الحائض وتمنع دخولها، عند المسجد تحية صبلة فيتأكد

 لئلماـ سكنا أو ، االجتماعات لعقد أو للتعليم مبلحق لتكوف نويت قد كانت إف وأما
 . حينئذ المسجد حكم تأخذ فبل ، للصبلة محبل لتكوف ال ، المؤذف أو

 باب ولو المسجد، سور داخل كاف ما أف فاألصل المسجد، باني نية جهلت وإذا
 . المسجد حكم فلو ، المسجد على
 .بالمساجد الموجودة والمبلحق الغرؼ في العلم أىل كبلـ محصل ىو ىذا

 : ذلك في العلم أىل بعض فتاوى وىذه
 الدور:  أدوار ثبلثة من يتكوف مسجد أميركا في:  اهلل رحمو باز ابن عبلمةال سئل -ٔ

 وىو تحتو الذي والدور،  األصلي المصلى تحتو الذي والدور،  للنساء مصلى األعلى
 دراسية وفصوؿ اإلسبلمية والصحف للمجبلت ومكاف المغاسل فيو( قبو) عن عبارة

 الدور ىذا دخوؿ الحيض للنساء يجوز فهل،  أيضا النساء لصبلة ومكاف نسائية
 ؟ السفلي
 األعلى الدورين أىل ويسمع مسجدا أعد قد المذكور المبنى كاف إذا: " فأجاب

 المحل في الجلوس للحيض يجز ولم،  الجميع صبلة صحت اإلماـ صوت واألسفل
 ... للمسجد تابع ألنو؛  األسفل الدور في للصبلة المعد

 لما ومحبل مخزنا نواه وإنما،  المسجد من الواقف ينوه لم األسفل الدور كاف إف أما
 للحائض ويجوز،  المسجد حكم لو يكوف ال فإنو،  الحاجات من السؤاؿ في ذكر

 دورات يتبع ال الذي الطاىر المحل في فيو بالصبلة بأس وال فيو الجلوس والجنب
،  فيها الصبلة من يمنع شرعي مانع فيها ليس التي الطاىرة المحبلت كسائر المياه
؛ المأمومين بعض يرى وال يراه ال كاف إذا فوقو الذي اإلماـ يتابع ال فيو صلى من لكن
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 فتاوى" من باختصار انتهى"  العلماء قولي من األرجح في للمسجد تابعا ليس ألنو
 ( .ٕٕٔ/ٓٔ" )باز ابن الشيخ

 يجوز ىل المسجد بداخل التي الغرفة:  اهلل رحمو عثيمينال عبلمةال وسئل -ٕ
 فيها؟ االعتكاؼ

 ، المسجد من إنها قاؿ الفقهاء كبلـ مطلق إلى نظر من احتماؿ، فيها ىذه: " فأجاب
 إلى نظر ومن المسجد، من المسجد جدار بها يحيط التي والغرفة الحجرة يقوؿ ألنو
 عليو الرسوؿ كبيوت فهي لئلماـ حجرة وأنها المسجد من أنها على ال بنيت أنها

 يخرج ما ، بيت ىو ذلك ومع المسجد إلى أبوابهن الرسوؿ فبيوت ، والسبلـ الصبلة
 ال المعتكف أف فاالحتياط[ االعتكاؼ في أي] إليو والسبلـ الصبلة عليو الرسوؿ

 من تعتبر المساجد في التي الحجر أف اآلف عندنا الناس عرؼ ولكن ، فيها يكوف
 ".الكافي شرح" من انتهى" المسجد

 المسجد مكتبة إلى للداخل بالنسبة المسجد تحية حكم ما:  اهلل رحمو وسئل -ٖ
 :التالية الحاالت في
 .المسجد داخل المكتبة باب كاف إذا -ٔ
 .المسجد خارج المكتبة باب كاف إذا -ٕ
 خارجو؟ واآلخر داخلو أحدىما باباف للمكتبة كاف إذا -ٖ

 تكوف المسجد داخل المكتبة باب كاف إذا ما: وىي األولى الحاؿ في" : فأجاب
 يحل وال دخلها، لمن المسجد تحية فتشرع حكمو، فلها المسجد من المكتبة
 والشراء، البيع فيها ويحـر فيها، االعتكاؼ ويصح بوضوء، إال فيها المكث للجنب
 .المعروفة المسجد أحكاـ بقية وىكذا

 على باب لها وليس المسجد، خارج بابها كاف إذا ما: وىي الثانية الحاؿ وفي
 تحية لها فليس المساجد، أحكاـ لها يثبت فبل المسجد من تكوف ال المسجد،
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 من ليست ألنها والشراء، البيع فيها يحـر وال فيها، االعتكاؼ يصح وال مسجد،
 .عنو النفصالها المسجد

: والثاني. المسجد داخل: أحدىما باباف، لها كاف إذا ما: وىي الثالثة الحاؿ وفي
 أحكاـ لها فتثبت المسجد من فهي بها محيطا المسجد سور كاف إف خارجو،

 فبل المسجد حكم لها فليس مستقل سور لها بل بها محيط غير كاف وإف المسجد،
 اهلل صلى النبي بيوت تكن لم ولهذا المسجد، عن منفصلة ألنها أحكامو؛ لها تثبت
 انتهى"  عنو منفصلة ألنها المسجد؛ على أبوابا لها أف مع مسجده، من وسلم عليو
 ( .ٖٔ٘/ٗٔ" )عثيمينال العبلمة فتاوى" من

 المؤذف يتابع أو المسجد تحية يصلي فهل يؤذف والمؤذف المسجد دخل إذا :مسألة
 .المسجد؟ تحية صليي ثم

 المسجد دخلت إذا :(ٜٕ٘/ٗٔ)سئل العبلمة العثيمين كما في مجموع فتاواه 
 ؟ المؤذف أتابع أو المسجد تحية أصلي أف األولى فهل يؤذف والمؤذف
 الذي األذاف ، الجمعة لصبلة يؤذف والمؤذف دخلت إذا ، تفصيل فيو ىذا :فأجاب

 ؛ المؤذف انتهاء تنتظر وال ، المسجد بتحية بادر:  نقوؿ فهاىنا ، الخطيب يدي بين
 الخطبة استماع إف حيث ؛ للمؤذف متابعتك من أولى الخطبة لسماع تفرغك ألف

 . واجبة غير المؤذف وإجابة واجب،
 قائما تبقى أف فاألفضل( الجمعة صبلة لغير:  يعني) ذلك لغير األذاف كاف إذا وأما
 محمد على صل اللهم: "  األذاف بعد المعروؼ بالدعاء وتدعو ، المؤذف تجيب حتى

 ، والفضيلة الوسيلة محمدا آت ، القائمة والصبلة ، التامة الدعوة ىذه رب اللهم ،
 تأتي ذلك بعد ثم ،"  الميعاد تخلف ال إنك ، وعدتو الذي المحمود المقاـ وابعثو
 . اىػ المسجد بتحية
 المسجد لمصلى العيد.: حكم تحية مسألة
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 نصلي أف يجوز ىل (:ٚٗ/ٔٔسئل العبلمة ابن باز كما في فتاوى نور على الدرب )
 ال تصلي أنها أـ العيد، مسجد في العيد لصبلة نذىب ونحن المسجد تحية ركعتين

 ؟العيد مصلى في المسجد تحية الركعتين
 المسجد، تحية لو ليس المساجد، حكم لو ليس تحية، لو ليس العيد مصلى فأجاب:

 كانت إذا أما مسجدا، وليس مصلى فهذا نهي، وقت وألنو اإلنساف، يجلس بل
 ولو المسجد تحية شرعت المساجد في العيد صلوا إذا المعتاد، المسجد في الصبلة

 دخل إذا»: وسلم عليو اهلل صلى النبي قوؿ لعمـو الصحيح؛ على النهي وقت في
 بعض في جلس رجبل رأى ولما «ركعتين يصلي حتى يجلس فبل المسجد أحدكم
 في الذي العيد مصلى أما والسبلـ، الصبلة عليو «ركعتين فصل قم»: قاؿ األياـ

 جلس، ترتفع لم والشمس اإلنساف أتى فإذا المسجد، حكم لو ليس فهذا الصحراء
 ا.ىػ وسلم عليو اهلل صلى بعدىا وال قبلها يصلي كاف ما والسبلـ الصبلة عليو والنبي

 العيد مصلى أتى لمن السنة (:ٖٔ/ٖٔوقاؿ العبلمة ابن باز أيضا في مجموع فتاواه )
 ينقل لم ذلك ألف ، المسجد تحية يصلي وال يجلس أف االستسقاء أو ، العيد لصبلة

 إذا إال نعلم فيما عنهم اهلل رضي أصحابو عن وال وسلم عليو اهلل صلى النبي عن
 اهلل صلى النبي قوؿ لعمـو ، المسجد تحية يصلي فإنو المسجد في الصبلة كانت
 على متفق( ركعتين يصلي حتى يجلس فبل المسجد أحدكم دخل إذا: ) وسلم عليو

 . صحتو
 ىو ذلك ألف ، والتكبير التهليل من يكثر أف العيد صبلة ينتظر جلس لمن والمشروع

 ومن.  الخطبة تنتهي حتى وخارجو المسجد في للجميع السنة وىو ، اليـو ذلك شعار
 ا.ىػ التوفيق ولي واهلل.  بأس فبل القرآف بقراءة اشتغل

 أنو العيد صبلة أحكاـ ومن (:ٕٛٔ/ٙٔوقاؿ العبلمة العثيمين في مجموع فتاواه )
 فإنو اإلماـ حضور قبل العيد مصلى إلى جاء إذا اإلنساف أف العلم أىل من كثير عند
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 يصل لم ركعتين العيد صلى وسلم عليو اهلل صلى النبي ألف ركعتين؛ يصلي وال يجلس
 .بعدىما وال قبلهما
 مصلى ألف ركعتين؛ يصلي حتى يجلس فبل جاء إذا أنو إلى العلم أىل بعض وذىب
 مسجد، أنو على فدؿ المسجد، حكم لو فثبت منو، الحيض منع بدليل مسجد، العيد
 الصبلة عليو قولو عمـو في فيدخل ىذا وعلى المسجد، أحكاـ لو ثبتت لما وإال

 عدـ وأما. «ركعتين يصلي حتى يجلس فبل المسجد أحدكم دخل إذا»: والسبلـ
 .العيد بصبلة بدأ حضر إذا فؤلنو وبعدىا قبلها وسلم عليو اهلل صلى صبلتو

 أخذنا لو وألننا المساجد، لسائر تثبت كما المسجد تحية العيد لمصلى يثبت إذف
 ألف تحية؛ الجمعة لمسجد ليس: لقلنا تحية لو ليس العيد مسجد أف الحديث من

 يصلي ثم يخطب الجمعة مسجد حضر إذا كاف وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ
 .بعدىا وال قبلها يصل فلم بيتو، في الجمعة راتبة ويصلي ينصرؼ ثم ركعتين،
 ال ذلك ومع المسجد، تحية ركعتاف فيو تصلى العيد مسجد أف عندي يترجح والذي
 في اإلنكار ينبغي وال خبلفية، مسألة ألنها المسألة؛ ىذه في بعض على بعضنا ينكر

 عليو، ننكر ال صلى فمن الوضوح، كل واضحا النص كاف إذا إال الخبلؼ مسائل
 .عليو ننكر ال جلس ومن

 
 
 

 د(المسج في الحدث باب)
 المبلئكة) " قاؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف رضي اهلل عنو ىريرة أبي عن

 اغفر اللهم تقوؿ يحدث، لم ما فيو، صلى الذي مصبله في داـ ما أحدكم على تصلي
 .ٔ( ارحمو اللهم لو

                                                           

 (.ٕٖٙ)(، ومسلم ٘ٗٗأخرجو البخاري ) ٔ
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 في الحديث ىذا ذكر سبق قد (:ٜٙٗ/ٕقاؿ الحافظ ابن رجب في فتح الباري )
 من المخرجين من إال الوضوء ير لم من باب في البخاري وخرجو الوضوء، أبواب
 اللساف بحدث فسر قد الحدث أف ىناؾ وذكرنا، ىريرة أبي عن المقبري رواية

 . البخاري فسره وبهذا ، الفرج بحدث وفسر واألعماؿ،
 صلى اهلل عليو وسلم النبي ألف المسجد؛ في الحدث إخراج تعمد يجوز أنو ومقصوده

 إخراج تعمد في رخص وقد، المبلئكة صبلة يقطع أنو أخبر إنما عنو، ينو ولم ذكره،
 . وإسحاؽ وعطاء الحسن المسجد في الحدث

 المعتكف نـو ومنو خبلؼ، بغير للضرورة جائز المسجد في النـو أف تقدـ وقد
 فلو الحدث، خروج مظنة والنـو األكثرين، عند ضرورة ولغير اعتكافو، صحة لضرورة

 مخالف وىو حاؿ، بكل فيو النـو من لمنع المسجد في الريح خروج من منع
 . واإلجماع للنصوص

صلى اهلل عليو  النبي لقوؿ فيو الريح إخراج اجتناب واألولى: الشافعي أصحاب قاؿ
 فيو الجلوس يكره وال: قالوا(  آدـ بنو منو يتأذى مما تتأذى المبلئكة فإف) وسلم 

 لغير كرىو من أصحابهم ومن، يكن لم أو شرعي غرض لو كاف سواء للمحدث،
 ا.ىػ ذلك على يوافق لم أنو: وقيل ،غرض

: المازري قاؿ" المسجد في الحدث باب: "قولو (:ٖٛ٘/ٔفي الفتح ) وقاؿ الحافظ
 فيو يجلس أو المسجد يدخل أف المحدث منع من على الرد إلى البخاري أشار

 ىريرة أبو فسره وبذلك ونحوه، الريح ىنا الحدث أف على مبني وىو كالجنب، وجعلو
 يحدث لم ما أي ذلك، من أعم ىنا بالحدث المراد قيل وقد. الطهارة في تقدـ كما
"  للبخاري أخرى وفي: " فيو يؤذ لم ما فيو، يحدث لم ما: "مسلم رواية ويؤيدها سوء

: قولو. لؤلولى تفسير الثانية أف على بناء قريبا وسيأتي ،" فيو بحدث فيو يؤذ لم ما
 بالمبلئكة والمراد إف، بزيادة"  تصلي المبلئكة إف: "للكشميهني" تصلي المبلئكة"

: قولو. تصلي لقولو بياف ىو" الخ تقوؿ: "قولو. ذلك من أعم أو السيارة أو الحفظة
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 من باب"  في وسيأتي ذلك، انقضى عنو انصرؼ إذا أنو مفهومو" مصبله في داـ ما"
 في ثبت سواء مطلقا الصبلة انتظر من فضيلة بياف"  الصبلة ينتظر المسجد في جلس

 انتظر ما صبلة في يزاؿ وال: "ولفظو غيره، إلى تحوؿ أـ المسجد من ذلك مجلسو
 على"  مصبله في: "قولو يحمل أف فيمكن المصلي، حكم للمنتظر فأثبت"  الصبلة
 الحديثين بين يكوف فبل بالسجود، الخاص الموضع ال للصبلة، المعد المكاف
. جالسا استمر ولو ذلك يبطل الحدث أف على يدؿ" يحدث لم ما: "قولو و. تخالف

 كفارة، لها أف من تقدـ لما النخامة من أشد المسجد في الحدث أف على دليل وفيو
 المبلئكة ودعاء المبلئكة، استغفار بحرماف صاحبو عومل بل كفارة، لهذا يذكر ولم

 ىذا فوائد بقية وسيأتي{ ارتضى لمن إال يشفعوف وال:} تعالى لقولو اإلجابة مرجو
 ا.ىػ تعالى اهلل شاء إف"  ينتظر جلس من باب"  في الحديث

 الحدث حكم بياف في باب ىذا: أي (:ٖٕٓ/ٗوقاؿ العيني في عمدة القاري )
 وقد ونحوه، كالريح: للوضوء الناقض الحدث منو والمراد المسجد، في الحاصل

 ما أي: بقولو فسره ثم ىذا بعضهم وحكى ذلك، من أعم الحدث في منو المراد: قيل
 ،( فيو يؤذ لم ما فيو، يحدث لم ما: )مسلم رواية ويؤيده: قاؿ ثم سوءا، يحدث لم

. اإلبهاـ لعدـ لؤلولى تفسير الثانية أف نسلم ال: قلت. لؤلولى تفسير الثانية أف على
 اإلثم، حدث: واآلخر الوضوء، حدث: أحدىما: شيئين فيو ذكر الباب في ما غاية
 قد: قلت فإف. ذكرنا كما الوضوء، بنقض الحدث فسروا قد وغيره مالكا أف على
 حدث ىو: يقوؿ أوفى أبي ابن عبد سمع أنو النخعي إبراىيم عن حبيب ابن ذكر
 رواية وفي مسلم، يرواية في مصرحين لكونهما التفسيرين بين منافاة ال: قلت. اإلثم

 يؤذ لم ما: )للبخاري أخرى رواية في ولهذا وغيره، مالك تفسير على مقتصرة البخاري
 وعن للوضوء الناقض الحدث ىو األذى من المراد أف تصرح فهذه ،( فيو بحدث

 اإلحداث،: من بالتخفيف، الحديث في يحدث، لم ما: الجمهور رواية إف: قالوا ىذا
 قاؿ ولهذا بصحيحة، وليست بعضهم، رواه كما التحديث،: من بالتشديد ال



 - 240 - 

 خطيئة المسجد في الحدث: السفاقسي قاؿ.... .أحد التشديد يذكر لم: السفاقسي
 كما أذاه ترفع كفارة فيو للحدث يكن لم ولما المبلئكة، استغفار المحدث بو يحـر
 من بو آذاىم لما المبلئكة من االستغفار بحرماف عوقب فيو النخامة أذى الدفن يرفع

 فليغتنم تعب غير من ذنوبو عنو تحط أف أراد من: بطاؿ ابن وقاؿ. الخبيثة الرائحة
 مرجو فهو لو، واستغفارىم المبلئكة دعاء من ليستكثر الصبلة بعد مصبله مبلزمة
 فضيلة بياف: وفيو( . ٕٛ: األنبياء{ )ارتضى لمن إال يشفعوف وال: }تعالى لقولو إجابتو

. غيره إلى تحوؿ أو المسجد من ذلك مجلسو في ثبت سواء مطلقا الصبلة انتظر من
 في الحدث أف: وفيو. جالسا استمر ولو ذلك، يبطل المسجد في الحدث أف: وفيو

 منع من على الرد إلى البخاري أشار: المازري وقاؿ. النخامة من أشد المسجد
 جلوس في السلف اختلف قد: قلت. فيو يجلس أو المسجد يدخل أف المحدث
 دخل، ثم فباؿ المسجد من خرج أنو الدرداء أبي عن فروي المسجد، في المحدث
 عن ذلك وروي مثلو، عنو، اتعالى رضي علي وعن. ماء يمس ولم أصحابو مع فتحدث

 في الجلوس يتعمد أف البصري والحسن المسيب ابن وكره جبير، وابن والنخعي عطاء
 ا.ىػ .وضوء غير على المجلس

 تزاؿ ال أي( فيو يؤذ لم ما)(: ٜٓٗ/ٕوقاؿ المباركفوري في مرعاة المفاتيح )
 من أحداً  مجلسو في يؤذ لم ما للصبلة منتظراً  مصبله في ماداـ لو داعين المبلئكة

 في بالحدث إياىم وإيذاءه المبلئكة، يؤذ لم ما أي: وقيل. فعلو أو بقولو المسلمين
. وضوءه ينقض لم ما أي أحدث من( يحدث لم ما. )قولو معنى وىو المسجد،

 اللهم: البخاري ولفظ الخصوص، ويحتمل أيضًا، االختيار لغير النقض عمـو وظاىره
 بالفعل لؤلكثر كذا: الحافظ قاؿ. فيو يحدث يؤذ لم ما ارحمو، اللهم لو اغفر

 بحدث يؤذ لم ما: وللكشمهيني. االستئناؼ على بالرفع ويجوز البدلية، على المجزـو
 لم ما: النسخ بعض وفي: الكرماني وقاؿ. بيؤذ متعلقاً  والمجرور الجار بلفظ. فيو

 الناقض بالحدث فالمراد الوضوء، ينقض لم ما أي يؤذ، لفظ بطرح. فيو يحدث
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 ما: أبورافع لو قاؿ الحديث ىذا روى لما ىريرة أبا أف: روي ما عليو ويدؿ للوضوء،
: وقيل مسلم، عند الحديث طرؽ بعض في وىو يضرط، أو يفسو: قاؿ يحدث؟
 لم ما أي للوضوء، الناقض الحدث من أعم ىنا بالحدث المراد يكوف أف يحتمل
 عطف ألنو فيو؛ يحدث أو فيو يؤذ لم ما: داود أبي رواية عليو ويدؿ سوء، يحدث

 الحدث أف الحديث معنى: المهلب ابن قاؿ. فيو يؤذ لم: قولو على. يحدث أو: قولو
 ،بركتو المرجو ودعائهم المبلئكة استغفار المحدث بها يحـر خطيئة المسجد في

، ال الدبر من الريح إخراج: وقيل  بما تتأذى المبلئكة ألف اجتنابو؛ األولى لكن يحـر
 منع وإف األصغر الحدث أف منو ويؤخذ الحديث، في يأتي كما آدـ، بنو منو يتأذى
: الحافظ قاؿ. المرقاة في كذا المسجد، في الجلوس جواز يمنع ال المبلئكة دعاء

 ولم كفارة لها ألف النخامة؛ من أشد المسجد في الحدث أف على دليل الحديث في
 مرجو المبلئكة ودعاء المبلئكة، استغفار بحرماف صاحبو عومل بل كفارة لهذا يذكر

 واستدؿ: قاؿ[ ٕٛ: ٕٔ{ ]ارتضى لمن إال يشفعوف وال: }تعالى لقولو اإلجابة،
 المبلئكة صبلة من ذكر لما األعماؿ من غيرىا على الصبلة أفضلية على بالحديث

 ا.ىػ والتوبة والمغفرة بالرحمة لو ودعائهم عليو،
 
 
 
 
 
 

  (المسجد دخوؿ عند اؿيق ما باب)
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 دخل إذا ) سلم و عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ قاؿ أسيد أبي عن أو حميد أبي عن
 إني اللهم فليقل خرج وإذا رحمتك أبواب لي افتح اللهم فليقل المسجد أحدكم
  .ٔ( فضلك من أسألك

 ) وسلم عليو اهلل صلى النبي عن رضي اهلل عنهما العاص بن عمرو بن اهلل عبد عنو 
 القديم، وسلطانو الكريم، وبوجهو العظيم، باهلل أعوذ: قاؿ المسجد دخل إذا كاف أنو
 حفظ: الشيطاف قاؿ ذلك قاؿ فإذا" قاؿ نعم،: قلت أقط؟: قاؿ" الرجيم الشيطاف من
 .ٕ( اليـو سائر مني

 المسجد دخل إذا وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ كاف ) قاؿ عنو اهلل رضي أنس عنو 
 على صل اللهم اهلل بسم: قاؿ خرج وإذا محمد على صل اللهم اهلل بسم : )قاؿ

 . ٖ( محمد

                                                           

 (. ٖٔٚأخرجو مسلم ) ٔ

 عنو قاؿ والحديث( ٛٙ) الكبير الدعوات في البيهقي طريقو ومن، (ٙٙٗ رقم ٓٛٔ/ٔ) داود أبو أخرجو ٕ
 رواه: (ٕٙٛٔ/ ٔ) ماجو ابن شرحفي  مغلطاي قاؿو  جيد، إسناده حسنحديث (: ٕٙص) األذكار في النووي

 وىم موثقوف رجالوو  غريب حسن حديث ىذا(: ٕٔٛ/ٔ) األفكار نتائج في الحافظ وقاؿ، صحيح بسند داود أبو
 العبلمة وصححو، جيد إسناده :(ٕٚٛ) النشرفي  الجزري ابن قاؿ وعقبة، إسماعيل إال الصحيح رجاؿ من

 ،(ٗٔٛ) الصحيحين في ليس مما المسند الصحيح في الوادعي عبلمةال وحسنو ،(ٜٗٚ) المشكاة في األلباني
 .حسن إسناده(: ٖٜٕ/ٖ) كثير ابن تفسير صحيح في العدوي وقاؿ

 األفكار نتائج في الحافظ قاؿوالحديث قاؿ عنو  (ٙٛ رقم ٖٔ ص) والليلة اليـو عمل في السني ابن أخرجو ٖ
 لينو والحسين منهم، واحد عن يعرؼ ال ولكن الصحيح، رجاؿ من فصاعًدا عيسى من ورواتو(: "ٕٕٛ/ ٔ)

 .ىػ.ا" ذيولو وال بغداد تاريخ في وجدتو وال عرفتو، ما وشيخو بعضهم، فيو تكلم صدوؽ وشيخو أحمد، أبو الحاكم
 مقاؿ، فيو الهيثم بن وإبراىيم الصحيح، رواة من فصاعًدا عيسى من ورواتو(: "ٖٙٔ/ ٕ) الميزاف لساف في وقاؿ
 واآلفة ،"ذيلو" في النجار ابن وال" بغداد تاريخ" الخطيب ذكره وال عرفتو ما وشيخو المنكر، ىذا يحتمل ال ولكنو

وقاؿ العبلمة األلباني في الثمر  .ىػ.ا" الميزاف" في المترجم الرقي وىو السني، ابن شيخ من أرى فيما فيو
 خرى علةأ ولو: ( ٜٛٙ)  الرواة ىداية في، ثم قاؿ للتحسين محتمل أو حسن سند وىذا (:ٖٔالمستطاب )ص

 جمل فيو ولكن كذلك وىو"  حسن حديث"  قاؿ الترمذي لكن ضعيف وىو سليم أبي بن ليث رواية من أنو وىي
 في وبيانو منكر التسمية وذكر ،(ٜٕٓص) المنة تماـ و (ٗٙ-ٖٙ) الطيب الكلم - على تعليقي راجع ، تصح ال

 (.ٖٜ٘ٙ) الضعيفة
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 اهلل رسوؿ كاف )قالت  قالت الكبرى فاطمة جدتها عن الحسين بنت فاطمةوعن 
 لي اغفر رب وقاؿ وسلم محمد على صلى المسجد دخل إذا وسلم عليو اهلل صلى
 لي اغفر رب وقاؿ وسلم محمد على صلى خرج وإذا رحمتك أبواب لي وافتح ذنوبي
 .ٔ( فضلك أبواب لي وافتح ذنوبي

 دخل إذا) : وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ عنو اهلل رضي ىريرة، أبي عنو 
 لي افتح اللهم: وليقل وسلم عليو اهلل صلى النبي على فليسلم المسجد، أحدكم
 اللهم: وليقل وسلم عليو اهلل صلى النبي على فليسلم خرج وإذا. رحمتك أبواب

 .ٕ( الرجيم الشيطاف من اعصمني
                                                           

 رقم ٖٕ٘/ ٔ) ماجة وابن ،(ٖٗٔ رقم ٕٚٔ/ ٕ) والترمذي ،(ٜٕ٘ٗٙ رقم ٕٕٛ/ ٙ) أحمد أخرجو ٔ
 رقم ٕٗٗ/ ٕٕ) الكبير في والطبراني ،(ٕ٘ٗ) خزيمة وابن ،(ٕٕٛٙ رقم ٜٜٔ/ ٕٔ) يعلى وأبو ،(ٔٚٚ

 الصغرى الحسين بنت فاطمة ألف بمتصل؛ ليس إسناده ألف وغيره الترمذي قاؿ كما منقطع والحديث( ٗٗٓٔ
 كاف إذا(: ٜٖٗ/ ٔ) العارضة في العربي ابن وقاؿ الترمذي، حسنو لذا شواىد لو ولكن الكبرى، فاطمة تدرؾ لم

 متعددة، وجوه من روي(: ٔٔٙ) العمدة شرح من الصبلة في تيمية ابن وقاؿ المعنى، متصل فإنو السند منقطع
 وفيو حسن(: ٜٛٙ) الثاني التحقيق المشكاة في وقاؿ( ٔ/ ٗٔٚٗ) الجامع صحيح في األلباني العبلمة وصححو

  .فحسن"  ذنوبي لي اغفر اللهم: " قولو دوف لغيره صحيح: المسند تحقيق في األرنؤوط وقاؿ تصح، ال جمل
 خزيمة وابن ،( ٖٚٚ رقم ، ٕٗ٘/ٔ) ماجو وابن ،( ٜٜٛٔ رقم ، ٕٚ/ٙ) الكبرى فى النسائى أخرجو ٕ
 ، ٖٗ ص) والليلة اليـو عمل في السنى وابن ،( ٕٓ٘ٓ رقم ، ٜٜٖ/٘) حباف وابن ،( ٕ٘ٗ رقم ، ٖٕٔ/ٔ)

 ابن صححو والحديث( ٜٔٔٗ رقم ، ٕٗٗ/ٕ) والبيهقى ،( ٚٗٚ رقم ، ٕٖ٘/ٔ) والحاكم ،( ٘ٛ رقم
 إسناد ىذا(: ٜٚ/ٔ) الزجاجة مصباح في البوصيرى وقاؿ صححو الحاكم وأقره الذىبي،و  حباف، وابن خزيمة،
 أعلو لكن الصحيح رجاؿ من الحديث ىذا رجاؿ(: ٜٕٚ/ٔ) النتائج فى الحافظ وقاؿ ثقات، رجالو صحيح
 ، بالصواب أولى وحديثو عجبلف بن محمد ومن عثماف بن الضحاؾ من عندنا أثبت ذئب أبى ابن: بقولو النسائى

 سعيد عن معشر أبى عن الرازؽ عبد وأخرجو شيبة أبى وابن الرازؽ عبد أخرجها عجبلف ابن رواية:  الحافظ قاؿ
 السند فى ذئب أبى ابن وزاد رفعو فى الضحاؾ خالفوا الثبلثة فهؤالء ، فذكره ىريرة ألبى قاؿ كعبا أف المقبرى

 ىػ.ا لشواىده حسن ىو الجملة وفى الضحاؾ طريق من الحديث صحح من على العلة ىذه خفيت و راويا،
 في ليس مما المسند الصحيح في عبلمة الوادعيال وحسنو ،(ٗٔ٘) الجامع صحيح في األلباني العبلمة وصححو

 النسائي قاؿ ولكن الحسن ظاىره(: ٖٗٗ) الصحة ظاىرىا معلة أحاديث في وقاؿ عاد ثم ،(ٕٓٚٔ) الصحيحين
 كما بها يحسن شواىد لو ولكن قلت أثبت، ذئب أبي وابن مرفوعا روايتو في يعني الضحاؾ ذئب أبي ابن خالف
 .تقدـ
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 على بن الحسن وسلم عليو اهلل صلى النبى علم ) قاؿ عنهما اهلل رضى عمر ابن عن
 ويقوؿ وسلم عليو اهلل صلى النبى على يصلى أف المسجد دخل إذا عنهما اهلل رضى
 لنا افتح يقوؿ لكن ذلك مثل خرج وإذا رحمتك أبواب لنا وافتح ذنوبنا لنا اغفر اللهم
 .ٔ( فضلك أبواب

 لنزوؿ ومظنة الطاعة بيوت ألنها تعالى؛ اهلل إلى البقاع أحب المساجد كانت لما
 المسجد دخل من)  النبي أرشد ويوحد، اهلل يعبد فيها التقوى، على وأساسها الرحمة

 وسؤاؿ بالدخوؿ الرحمة طلب تخصيص وسر. ... للحاؿ مناسبة جامعة أدعية إلى
 رضوانو وإلى تعالى اهلل إلى يقربو بما اشتغل المسجد دخل من أف بالخروج الفضل
 بابتغاء اشتغل خرج وإذا الرحمة، ذكر فناسب والدعاء، والذكر الصبلة من وجنتو
 في فانتشروا الصبلة قضيت فإذا: )تعالى قاؿ الفضل، ذكر فناسب الحبلؿ الرزؽ

 المسجد دخل فإذا. (تفلحوف لعلكم كثيراً  اهلل واذكروا اهلل فضل من وابتغوا األرض
 اهلل رضي  وقاص أبي بن سعد حديث في ورد بما يدعو أف لو سنّ  الصف إلى وانتهى

 حين فقاؿ يصلي صلى اهلل عليو وسلم اهلل ورسوؿ الصبلة إلى جاء رجبلً  أف)  عنو
 اهلل رسوؿ قضى فما الصالحين، عبادؾ تؤتي ما أفضل آتني اللهم: الصف إلى انتهى

 اهلل، رسوؿ يا أنا الرجل قاؿ آنفًا؟ المتكلم من: قاؿ الصبلة صلى اهلل عليو وسلم
 .ٕ( اهلل سبيل في وتستشهد جوادؾ، يعقر إذ: قاؿ

                                                           

 رقم ، ٖٛ٘/ٙ) األوسط فى الطبرانىو  ،(األعلى عبد بن سالم ٜٔٚ ترجمة ، ٕٖٗ/ٖ) عدى ابن أخرجو ٔ
 ،(ٖٕٛ/ ٔ) األفكار نتائج في الحافظ(، و ٜٓ، رقم  ٔٗٔ/ٔاليـز والليلة )، وابن السني في عمل (ٕٔٙٙ

والحديث ضعفو ابن عدي، وقاؿ ابن القيسراني في ذخيرة  (ٛٔٔ) الدعاء في الترغيب في المقدسي الغني وعبد
 فيو(: ٕٖ/ٕ) في المجمع الهيثمى عنو قاؿ، و فيو سالم بن عبد األعلى متروؾ الحديث(: ٗٛ٘ٔ/ٖالحفاظ )

 ابن فيو قاؿ جًدا؛ ضعيف المذكور؛ وسالم: "األفكار نتائج الحافظ في قاؿ، و متروؾ وىو األعلى عبد بن سالم
  ".جًدا ضعيف سنده(: "ٗٛٔ ص" )البديع القوؿ" في السخاويُّ  وقاؿ، "الحديث يضع كاف :حباف

 والبزار(، ٜٔٗٛ، رقم  ٔٗ/ٜوالنسائي في الكبرى ) ،(ٜٙٙ/ ٕٕٕ/ ٔ) الكبير التاريخ في البخاري أخرجو ٕ
 صحيحو في حباف وابن، (ٕ٘ٗ/ ٖٕٔ/ ٔ) صحيحو في خزيمة وابن ،(ٖٔٔٔ و ٕٔٔٔ/ ٜٖٔ - ٖٛٔ/ ٖ)
 طاىر وأبو (،ٚٓٔ، رقم  ٛ٘ٔ/ٔ، وابن السني في عمل اليـو والليلة )(ٕٚٓ/ ٔ) الحاكمو  ،(موارد - ٜٓٙٔ)
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 ما تخالف صفة على يقولها أو بها، يخلّ  أو األدعية، ىذه يعرؼ ال الناس من وكثير
 شروط عنده توفرت لمن اإلجابة أقرب فما، الدعاء على المصلي فليحرص عليو، ىي

 .الفوزاف اهلل عبد دكتورلل المساجد حضور أحكاـا.ىػ من  !!الدعاء
( المسجد أحدكم دخل إذا) أسيد أبي وأ حميد أبيقولو في الحديث األوؿ حديث 

 أي رواية وفي( رحمتك أبواب لي افتح اللهم: فليقل. )بابو وصوؿ عند دخولو أراد أي
.. الخ لي، افتح اللهم: ليقل ثم - وسلم عليو اهلل صلى - النبي على فليسلم: داود

 استحباب الحديث في: النووي قاؿ( فضلك من أسألك إني اللهم: فليقل خرج وإذا)
 ومختصر وغيره داود أبي سنن في ىذا غير كثيرة أذكار فيو جاءت وقد الذكر، ىذا

 الرجيم، الشيطاف من القديم وسلطانو الكريم، وبوجهو العظيم، باهلل أعوذ: مجموعها
 اغفرلي اللهم وسلم، محمد آؿ وعلى محمد على صل اللهم والحمدهلل، اهلل بسم

 من أسألك إني اللهم: يقوؿ لكن يقولو الخروج وفي. رحمتك أبواب لي وافتح ذنوبي
 كتاب في الرحمة ألف بالخروج؛ والفضل بالدخوؿ الرحمة وتخصيص. انتهى-فضلك

{ يجمعوف مما خير ربك ورحمة: }تعالى قاؿ. واألخروية النفسانية النعم بو أريد اهلل
 تبتغوا أف عليكم جناح ال: }تعالى قاؿ الدنيوية، النعم على والفضل ،[ ٕٖ: ٖٗ]

 األرض في فانتشروا الصبلة قضيت فإذا. }وقاؿ[ ٜٛٔ: ٕ{ ]ربكم من فضبل

                                                                                                                                                  

/ ٜٓٔ - ٛٓٔ و ٜٚٙ/ ٚ٘ - ٙ٘/ ٕ) مسنده في يعلى وأبو ،(ب/ ٕٚٓ ؽ/ ٜ ج) الفوائد في المخلص
 (ٖٛٛ-ٖٚٛ/ ٔ) األفكار نتائج في الحافظو ( ٕٜٗ/ ٕٙٓٔ - ٕ٘ٓٔ/ ٕ) الدعاء في والطبراني ،(ٜٙٚ

 متعقًبا في النتائج: الحافظ قاؿوالحديث صححو ابن خزيمة، وابن حباف، وصححو الحاكم وأقره الذىبي، و 
 إال راويًا عنو وجدت وما مجهوؿ إنو: الرازي حاتم أبو قاؿ وقد عائذ، بن مسلم بن لمحمد يخرج لم: "الحاكم
 ابن و خزيمة ابن و، حسًنا يكوف أف حديثو رتب فأقوى العجلي، وثقو نعم،. أقرانو من وىو صالح، أبي بن سهيل
روي بإسنادين  (:ٜٕٚ/٘ا.ىػ وقاؿ الهيثمي في المجمع ) والحسن الصحيح بين يفرقوف ال تبعهما من و حباف

 على الحديث مدار: قلت، وأحد إسنادي البزار رجالو رجاؿ الصحيح خبل محمد بن مسلم بن عائذ وىو ثقة
 إال عنو يرو ولم وغيرىم والذىبي الرازياف حاتم وأبو زرعة أبو قاؿ كما مجهوؿ؛ وىو عائذ بن مسلم بن محمد
(، وقاؿ في تعليقو على صحيح ابن ٘٘ٛالحديث العبلمة األلباني في ضعيف الترغيب )لذا ضعف  سهيل،
 .يعرؼ ال الذىبي قاؿ عائذ ابن غير مسلم رجاؿ ثقات رجالو خزيمة:
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 اهلل، من القرب يطلب المسجد دخل ومن[ ٓٔ: ٕٙ{ ]اهلل فضل من وابتغوا
 الرزؽ ابتغاء وقت والخروج الرحمة، ذكر فيناسب وجنتو ثوابو إلى يزلفو بما ويشتغل
 (.ٔٔٗ-ٓٔٗ/ٕمرعاة المفاتيح ) .الفضل ذكر فناسب

 ألمره واجب الدعاء وىذا  (:ٓٔٙوقاؿ العبلمة األلباني في الثمر المستطاب )ص
 النبي على فليسلم المسجد أحدكم دخل إذا: )  قولو في بو السبلـ و الصبلة عليو
 على فليسلم خرج وإذا رحمتك أبواب لي افتح اللهم:  وليقل سلم و عليو اهلل صلى
 (  الرجيم الشيطاف من أجرني اللهم:  وليقل سلم و عليو اهلل صلى النبي

 أبي أو حميد أبي حديث من شاىد ولو  عنو اهلل رضي ىريرة أبي رواية من الحديث 
 فيو: مسلم شرح في النووي قاؿ آنفا تخريجهما سبق وقد عنو اهلل رضي أسيد

 األمر يخرج دليل إلى يحتاج فقط باالستحباب: القوؿ: قلت ،الذكر ىذا استحباب
 دليل أي ىناؾ كاف ولو ،علمنا فيما دليل وال االستحباب إلى الوجوب بظاىره المفيد
  في فقاؿ حـز ابن اإلماـ وجوبو إلى ذىب ولذلك غيره أو نفسو النووي لذكره

 أبواب لي افتح اللهم:  يقوؿ أف المسجد دخل من على وواجب(:  ٓٙ/ٗ) المحلى
 من ىو إنما وىذا.  فضلك من أسألك إني اللهم:  فليقل منو خرج فإذا رحمتك
 جائزة ذلك يقل لم من فصبلة الصبلة شروط من ال دخلو متى المسجد دخوؿ شروط

 حميد أبي عن مسلم طريق من الحديث ساؽ ثم ...بو أمر ما قولو تركو في عصى وقد
 ابن وكأف إليو اإلشارة سبقت كما.  فليسلم:  مسلم رواية في تقع ولم ،أسيد أبي أو

 فيو الذي ىريرة أبي حديث على وال األخرى الروايات في عليها يقف لم حـز
 وجوب يفيد الحديث ظاىر إف ثم، أيضا السبلـ بوجوب ولقاؿ لذكرىما وإال الزيادتاف
 لثبوتها مستحبة فإنها عليو الصبلة دوف فقط سلم و عليو اهلل صلى النبي على السبلـ

 وقد مجمل فيو السبلـ إف: يقاؿ قد أنو إال سبق كما والسبلـ الصبلة عليو فعلو من
 ىو وذلك والسبلـ الصبلة بين يجمع كاف حيث بفعلو السبلـ و الصبلة عليو بينو

 عليو صلوا آمنوا الذين أيها يا النبي على يصلوف ومبلئكتو اهلل إف}  تعالى قولو مقتضى
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 سلم و عليو اهلل صلى عليو الصبلة أف فكما[ .  ٙ٘/  األحزاب{ ]  تسليما وسلموا
 عليو السبلـ فلعل التشهد في وكما الكريمة اآلية بينتو كما أيضا عليو السبلـ تشمل
 فإف ذكره الموضع ىذا في لي عن ما ىذا.  اإلطبلؽ عند أيضا عليو الصبلة يشمل

 قدر ممن تصحيحو وأرجو اهلل فاستغفر ذلك غير كاف وإف تعالى اهلل فمن صوابا كاف
 عند سلم و عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ على السبلـ شرع وإنما:  السندي قاؿ ،عليو

 الخير ووصوؿ المسجد دخولو في السبب ألنو خروجو وعند المسجد المصلي دخوؿ
 ألف بالخروج والفضل بالدخوؿ الرحمة وتخصيص ،بالخير يذكره أف فينبغي العظيم

 وىو الرزؽ طلب محل ىو المسجد وخارج والمغفرة الرحمة لتحصيل وضع الدخوؿ
 ا.ىػ بالفضل المراد

 
   (المسجد في من على السبلـ)باب 

 كاف فقد الصبلة، في المسلموف كاف ولو يسلم؛ أف المسجد دخل إذا المسلم على
 عليهم يرد فكاف صبلتو، في وىو وسلم عليو اهلل صلى النبي على يسلموف المسلموف
 الناس، كبلـ من شيء فيها يصلح ال ) :السبلـ عليو قاؿ كما الصبلة ألف باإلشارة؛

 .ٔ( القرآف وقراءة والتكبير، التسبيح، ىي إنما
 دخل رضي اهلل عنهما قاؿ ) عمر بن اهلل عبد فعن باإلشارة، الكبلـ عن فيستعاض

 فيو يصلي قباء مسجد عوؼ بن عمرو بني مسجد وسلم، عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ
 كيف صهيبا فسألت صهيب معو ودخل عليو، يسلموف األنصار رجاؿ عليو فدخلت

 .ٕ(بيده يشير قاؿ ؟ عليو سلم إذا يصنع وسلم، عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ كاف

                                                           

 رضي اهلل عنو. السلمي الحكم بن معاوية( من حديث ٖٚ٘أخرجو مسلم ) ٔ

-٘ٚٔ/ٛوأحمد ) ،(ٛٗٔ) والحميدى ،(ٜٖٚ٘) الرزاؽ وعبد ،(السند ترتيب ٜٔٔ/ٔ) الشافعي أخرجو ٕ
 ماجو وابن ،(٘/ٖ) المجتبى في والنسائي ،(ٖٙٔ/ٔ) والدارمى ،(ٕٔٛ/ٗٔ) شيبة أبي وابنالرسالة(، 

 ،(ٕٔ/ٖ) والحاكم ،(ٜٕٔٚ" )الكبير" في والطبراني ،(ٕٕٛ٘) حباف وابن ،(ٛٛٛ) خزيمة وابن ،(ٚٔٓٔ)
الترمذي، وصححو الحاكم وأقره الذىبي، وصححو العبلمة ( والحديث حسنو ٜٕ٘/ٕ)" كبرىال" في والبيهقي
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 عليهم يرد وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ كاف كيف لببلؿ قلت ) عمر ابن وقاؿ
 .ٔ( بيده يشير: قاؿ الصبلة؟ في وىو عليو يسلموف كانوا حين
 السبلـ ردوا لو شأنهم اآلخرين، عن سقط باإلشارة؛ السبلـ المصلين بعض رد وإذا
 بالمسجد من على الداخل سبلـ تشمل العامة واألحاديث. "  الصبلة غير في وىم
 حتى تؤمنوا وال تؤمنوا، حتى الجنة تدخلوا ال ): وسلم عليو اهلل صلى قولومثل 

، وغيرىا ٕ( بينكم السبلـ أفشوا تحاببتم؟ فعلتموه إذا شيء على أدلكم أوال تحابوا،
 من األحاديث المعلومة.

 حديث لو يشهد و (:ٙٛٔلذا قاؿ العبلمة األلباني في الصحيحة تحت الحديث )
 دخل وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ إف"  ىريرة أبي عن المشهور صبلتو المسيء
 ، وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ على فسلم جاء ثم ، فصلى رجل فدخل ، المسجد

 فرجع ، تصل لم فإنك فصل ارجع قاؿ السبلـ، وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فرد
 عليو فسلم وسلم عليو اهلل صلى النبي إلى جاء ثم ، صلى كاف كما فصلى الرجل

 خاف حسن صديق استدؿ بو و ،وغيرىما الشيخاف أخرجو(  مرات ثبلث ذلك فعل
 على لقيو ثم إنساف عليو سلم إذا"  :أنو على(  ٖٔ٘ - ٖٓ٘ ص)  األبرار نزؿ في

 السبلـ مشروعية على أيضا دليل فيو و ". ثالثا و ثانيا عليو يسلم أف لو يسن قرب

                                                                                                                                                  

 شرط على صحيح إسناده (:٘ٚٔ/ٛاأللباني في صحيح ابن ماجة، وقاؿ األرنؤوط ومن معو في تحقيق المسند )
  .الشيخين

 والبزار ،(ٖٛٙ) والترمذي ،(ٕٜٚ) داود وأبو ،(ٕ٘ٗ/ ٔ) الطبقات في سعد وابن ،(ٕٔ/ ٙ) أحمد أخرجو ٔ
 مشكل شرح وفي ،(ٗ٘ٗ/ ٔ) اآلثار معاني شرح في والطحاوي ،(ٕ٘ٔ) الجارود وابن ،(ٖٖ٘ٔ) المسند في

 قاؿ والحديث( ٕٓٙ - ٜٕ٘و ٜٕ٘/ ٕ) والبيهقي ،(ٕٚٓٔ) والطبراني ،(ٜٚٗ) والشاشي ،(ٔٔٚ٘) اآلثار
 الصحيحة في األلباني العبلمة وصححو ،(ٛٓ٘/ ٔ) الخبلصة في النووي وصححو صحيح، حسن: الترمذي عنو

 على تعليقو في مشهور الشيخ صحيح، وصححو إسناده(: ٜ٘ٔ/ ٔ) المكدود غوث في الحويني وقاؿ ،(٘ٛٔ)
 واالختبلؼ صحيح، حديث(: ٖٕٓ/ ٜٖ) المسند تحقيق في معو ومن األرنؤوط وقاؿ ،(ٖٔٚ/ ٕ) الموافقات

  .أعلم تعالى واهلل جميعا، منهما ذلك سمع يكوف أف الحتماؿ يضر ال عمر ابن حدث الذي الصحابي تعيين في

 رضي اهلل عنو. ىريرة أبي عن (ٗ٘أخرجو مسلم ) ٕ
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 اهلل صلى النبي على األنصار سبلـ حديث ذلك على دؿ قد و المسجد، في من على
 يعبؤوف ال المتعصبين بعض نجد كلو ىذا مع و تقدـ كما قباء مسجد في وسلم عليو
.  مكروه أنو زاعمين فيو، من على يسلم ال و المسجد أحدىم فيدخل السنة، بهذه
 .المؤمنين تنفع والذكرى لغيرىم، و لهم ذكرى كتبناه فيما فلعل

 : حكم السبلـ على المصلي.مسألة
 أو تشويش إلى يؤد لم إذا المصلي على السبلـ جواز إلى العلماء جمهور ذىب

 فتبطل فيرد باللفظ، السبلـ رد وجوب يعتقد قد ألنو للبطبلف، جاىل صبلة تعريض
 ويكره": "الحقائق تبيين" في قاؿ ذلك، كراىة إلى الحنفية وذىب، بذلك صبلتو
 ولو للتخلي، أو الفقو في للبحث أو للقضاء والجالس والقارئ المصلي على السبلـ

 .انتهى" محلو غير في ألنو الرد، عليهم يجب ال عليهم سلم
 على السبلـ يكره وال(: "ٕٖ٘/ ٔ" )خليل مختصر على الخرشي شرح" وفي

 .انتهى" نافلة وال فرض في المصلي
 في وىم القـو على يسلم(: ألحمد يعني) قلت(: ٕٕ ص) مسائلو في المروزي وقاؿ

 كاف: قاؿ يرد؟ كاف كيف عمر، ابن سألو حين ببلؿ قصة فذكر نعم،: قاؿ الصبلة؟
 ". قاؿ كما إسحاؽ قاؿ يشير،
 لرد الصبلة في اإلشارة تكوف قد(: ٕٙٔ/ ٕ) العارضة في العربي بن بكر أبو وقاؿ

 لرد كانت فإف. لمصلي تعرض الحاجة في تكوف وقد بالصبلة، ينزؿ ألمر السبلـ
 و. غيره و قباء في سلم و عليو اهلل صلى النبي كفعل الصحيحة اآلثار ففيها السبلـ

 بو، احتججنا و الحديث قلنا و المسألة، تذاكرنا و الطرطوشي، مجلس في كنت قد
! يشغلوه لئبل نهيا عليهم يرد كاف لعلو و: " قاؿ و فقاـ الحلقة، آخر في عامي و

 في قطعي السبلـ لرد كاف أنو الراوي فهم أف ذلك بعد رأيت ثم! فقهو من فعجبنا
 ىػ. ا"  الفقو أصوؿ في بيناه ما حسب على الباب،
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 السبلـ يكره ال أنو أصحابنا كبلـ مقتضى(: " ٘ٓٔ/ ٗ) المجموع في النووي وقاؿ
  .بتصرؼ انتهى" الصحيحة األحاديث يقتضيو الذي وىو المصلي، على
 المسلم أخاه بالسبلـ يبدأ أف للمسلم يشرع(: ٖٙ/ ٚ) الدائمة اللجنة علماء وقاؿ
 على محافظة باإلشارة إال صبلتو في وىو السبلـ عليو يرد ال ولكنو يصلي وىو

 رسوؿ كاف كيف لببلؿ قلت: )قاؿ عنهما اهلل رضي عمر ابن عن ثبت لما صبلتو،
: قاؿ الصبلة؟ في وىو عليو يسلموف كانوا حين عليهم يرد وسلم عليو اهلل صلى اهلل

  ا.ىػ ٔ(بيده يشير
 المصلي على السبلـ( : ٖٔ/ٕٗ) المفتوح الباب لقاء في العثيمين العبلمة وقاؿ
 إذا إال ، عليو يسلموف الذين على ينكر لم وسلم عليو اهلل صلى النبي ألف ؛ جائز
:  يعني ، بالرد يتكلم أف خاؼ أو ، يسلم فبل المصلي على يشوش أف المسلم خاؼ
 صبلتو فبطلت ، السبلـ وعليك:  قاؿ عليو سلمت إذا ربما ، يفهم ال أكثرىم العامة

 غير المصلي على السبلـ:  نقوؿ حاؿ كل فعلى ، بذلك تبطل بأنها عالما كاف إذا
 إبطاؿ أو التشويش خاؼ إذا إال ، عليو وسلم عليو اهلل صلى النبي إلقرار ؛ منكر
 عليك:  يقوؿ فبل باللفظ يرد فبل ؟ يرد كيف أما ، يسلم فبل عليو المسلم صبلة

 بقي إف ثم ، عليو رد أنو المسلم يعرؼ حتى يده يرفع ، باإلشارة يرد وإنما ، السبلـ
 يجب لم ذىب وإف ، باللفظ عليو رد صبلتو من وينصرؼ يسلم حتى عليو المسلم

 لكنو واجب الرد أف:  النصوص وظاىر.  اإلشارة من ذكرت مما أكثر المصلي على

                                                           

 والبزار ،(ٖٛٙ) والترمذي ،(ٕٜٚ) داود وأبو ،(ٕ٘ٗ/ ٔ) الطبقات في سعد وابن ،(ٕٔ/ ٙ) أحمد أخرجو ٔ
 مشكل شرح وفي ،(ٗ٘ٗ/ ٔ) اآلثار معاني شرح في والطحاوي ،(ٕ٘ٔ) الجارود وابن ،(ٖٖ٘ٔ) المسند في

 قاؿ والحديث( ٕٓٙ - ٜٕ٘و ٜٕ٘/ ٕ) والبيهقي ،(ٕٚٓٔ) والطبراني ،(ٜٚٗ) والشاشي ،(ٔٔٚ٘) اآلثار
 الصحيحة في األلباني العبلمة وصححو ،(ٛٓ٘/ ٔ) الخبلصة في النووي وصححو صحيح، حسن: الترمذي عنو

 تحقيق في معو ومن األرنؤوط وقاؿ ،(ٖٔٚ/ ٕ) الموافقات على تعليقو في مشهور الشيخ وصححو ،(٘ٛٔ)
 أف الحتماؿ يضر ال عمر ابن حدث الذي الصحابي تعيين في واالختبلؼ صحيح، حديث(: ٖٕٓ/ ٜٖ) المسند

 .أعلم تعالى واهلل جميعا، منهما ذلك سمع يكوف
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 إذا إال ، المصلي على السبلـ من حرج فبل ، انتهى" للصبلة مبطل ألنو بالقوؿ يتعذر
 ا.ىػ أعلم واهلل ، يسلم ال فإنو يقرأ واإلماـ كالسبلـ ، المصلين على تشويش فيو كاف

 فينبغي ىذا عرفت إذا (:ٗٛٔوقاؿ العبلمة األلباني في الصحيحة تحت الحديث )
 جهبل الناس بعض ضيقها جدا، واسعة دائرتو بو المأمور السبلـ إفشاء أف تعلم أف

 من كثيرا فإف المصلي، على السبلـ ذلك فمن. بها العمل في تهامبل أو بالسنة،
 في صرح أنو مع بكراىتو، األذكار في النووي صرح بل مشروع، غير أنو يظنوف الناس
 أحاديث جاءت فقد.  السنة وىو " باإلشارة السبلـ رد يستحب أنو: " مسلم شرح
 على فأقرىم يصلي وىو وسلم عليو اهلل صلى النبي على الصحابة سبلـ في كثيرة
 عمر ابن حديث وىو منها واحدا حديثا ىنا أذكر فأنا السبلـ، عليهم رد و ذلك،

 األنصار فجاءتو.  فيو يصل قباء إلى وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ خرج"  :قاؿ
 اهلل صلى اهلل رسوؿ رأيت كيف:  لببلؿ فقلت:  قاؿ ، يصلي ىو و عليو فسلموا

 و ، ىكذا يقوؿ:  قاؿ ؟ يصلي ىو و عليو يسلموف كانوا حين عليهم يرد وسلم عليو
"  فوؽ إلى ظهره جعل و ، أسفل بطنو جعل و ، كفو عوف بن جعفر وبسط كفو بسط

. 
 (المسجد في مر إذا النبل بنصوؿ يأخذ باب)

 فقاؿ سهاـ، ومعو المسجد في رجل مر قاؿ ) رضي اهلل عنهما اهلل عبد بن جابرعن 
 .ٔ( بنصالها أمسك وسلم عليو اهلل صلى  اهلل رسوؿ لو
 شيء في مر من)  قاؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي عنرضي اهلل عنو  موسى أبي عنو 

:  رواية وفي (مسلما بكفو يعقر ال، نصالها على فليأخذ بنبل أسواقنا أو مساجدنا من
 .ٕ( مسلًما تخدش ال كي )

                                                           

 (. ٕٗٔٙ(، ومسلم )ٔ٘ٗأخرجو البخاري ) ٔ

 (.ٕ٘ٔٙ(، ومسلم )ٕ٘ٗأخرجو البخاري ) ٕ
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 ، ذلك علة ذكر:  الحديث وفي (:ٙٓ٘/ٕقاؿ الحافظ ابن رجب في فتح الباري )
 بين ذلك في وسوى صاحبها، يشعر ال حيث من مسلما تصيب أف خشية:  وىو

 للمسجد فليس والمساجد األسواؽ في يجتمعوف الناس فاف والمسجد؛ السوؽ
 السوؽ، َعن زائد بقدر يختص المسجد أف: يقاؿ َقدْ  لكن؛. حينئذ بذلك خصوصية

 رواية من ماجو ابن خرجو النبل ونثر فيو السبلح إشهار عن النهي روي َقدْ  أنو َوُىوَ 
 ال خصاؿ)  مرفوعا عمر ابن عن نافع، عن الحصين، بن داود عن جبيرة، بن زيد

 وال بقوس، فيو ينبض وال سبلحا، فيو يشهر وال طريقا، يتخذ ال المسجد في ينبغين
 وال أحد، من فيو يقتص وال حد، فيو يضرب وال نيئ، بلحم فيو يمر وال نبل، فيو ينثر

 . ضعفو على متفق جدا ضعيف جبيرة بن وزيد منكر ورفعو(  سوقا يتخذ
 بإسناد مرفوعا واثلة حديث من المسجد في السيوؼ سهل عن النهي  أيضا وخرج
 . جدا ضعيف

 في وكيع خرجو .المسجد في السيف يسل ال: أبزى بن الرحمن عبد بن اهلل عبد وقاؿ
 ا.ىػ المسجد في السبلح يشهر ال: أصحابنا وقاؿ .كتابو

 يأخذ الشخص أف بياف في باب ىذا أي (:ٕٙ/ٗوقاؿ العيني في عمدة القاري )
 باب لفظ يقع لئبل ىكذا قدرنا وإنما المساجد من مسجد في مر إذا السهاـ بنصوؿ
 يكوف لئبل المقدر ىذا إلى يرجع يأخذ في المرفوع الضمير أف بياف فيو وأيضا ضائعا

 نصل النصل الجوىري قاؿ نصل جمع والنصوؿ... التركيب وليلتئم الذكر قبل إضمارا
 الباء وسكوف النوف بفتح والنبل ونصاؿ نصوؿ والجمع والرمح والسيف السهم

 إذا وجواب لفظها من لها واحد ال مؤنثة وىي العربية السهاـ الـ آخره وفي الموحدة
 الببلد أبي حديث من األوسط معجمو في الطبراني وأخرج... مقدما يأخذ قولو ىو
 أبو فقاؿ نببل رجل فقلب الخدري سعيد أبي عند كنا قاؿ اهلل عبد بن محمد عن

 في يعني وسلو السبلح تقليب عن نهى اهلل رسوؿ أف يعلم ىذا كاف أما سعيد
 الحصين بن داود عن ضعيف وىو جبير بن زيد حديث من ماجو ابن وروى المسجد
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 يشهر وال طريقا يتخذ ال المسجد في تنبغي ال خصاؿ يرفعو عمر ابن عن نافع عن
 فيو يضرب وال نيء بلحم فيو يمر وال نبل فيو ينثر وال بقوس فيو ينبض وال سبلح فيو
 نبهاف بن الحارث حديث من أيضا وروي سوقا يتخذ وال أحد من فيو يقتص وال حد
 مجهوؿ وىو سعيد أبي عن ثقة غير وىو يقظاف بن عتبة عن الحديث متروؾ وىو

 وقاؿ والحاكم مسهر ابن عنو سماعو وأنكر واثلة عن مكحوؿ عن والعين الحاؿ
 صبيانكم مساجدنا جنبوا قاؿ النبي أف منو سمع(  األوسط التاريخ)  في البخاري

 وسل حدودكم وإقامة أصواتكم ورفع وخصوماتكم وبيعكم وشراءكم ومجانينكم
 حديث من أيضا وعنده الجمع في وجمروىا المطاىر أبوابها على واتخذوا سيوفكم

 جنب فيو يقعد وال حائض فيو تمر وال طرقا تتخذوىا وال المساجد نزىوا عباس ابن
 فيو ينشد وال حد بو يضرب وال سيف فيو يسل وال نبل فيو ينثر وال سبيل عابري إال

 فاؾ اهلل فض قيل أنشد فإف شعر
 سيما ال بالخلق مورودة المساجد ألف المسلمين حرمة تأكيد فيو منو يستنبط ما ذكر
 كريم وفيو أحد بها يؤذى أف خشي ألنو النبي من التأكيد وىذا الصبلة أوقات في

 فيو يجوز المسجد أف وفيو وكثيره الدـ لقليل التعظيم وفيو بالمؤمنين ورأفتو خلقو
 ا.ىػ السبلح إدخاؿ

 قاؿ جابر وعن( السادس الحديث) (:ٜٖٔ/ٛوقاؿ ابن العراقي في طرح التثريب )
 أمسك: - وسلم عليو اهلل صلى - النبي لو فقاؿ سهاـ معو المسجد في رجل مر»

 :فوائد فيو «بنصالها
 بن سفياف طريق من الوجو ىذا من ماجو وابن والنسائي الشيخاف عليو اتفق( األولى)

 «مسلما تخدش ال كي» بزيادة زيد بن حماد طريق من أيضا الشيخاف وأخرجو عيينة
 عن الليث طريق من داود وأبو مسلم وأخرجو جابر عن دينار بن عمرو عن كبلىما

 كاف رجبل أمر أنو - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ عن» جابر عن الزبير أبي
 . «بنصولها آخذ وىو إال بها يمر أال المسجد في بالنبل يتصدؽ
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 - اهلل رحمو - داود أبو عليو بوب وقد المسجد النبل إدخاؿ جواز فيو( الثانية)
 بها ليتصدؽ المسجد يدخلها كاف أنو مسلم ورواية روايتو في أف عرفت وقد بذلك،

 .السبلح سائر معناه وفي فيو
 الحديث في تعليلو عرفت وقد بنصالها يمسك أف المسجد مدخلها أمر فيو( الثالثة)

 أو بها يروع لئبل المسلم حرمة تأكيد من ىذا: بطاؿ ابن قاؿ مسلم، خدش بخشية
 عليو - فخشى الصبلة أوقات في سيما وال للخلق مورودة المساجد ألف يؤذي؛
 والمراد بالمؤمنين، ورأفتو خلقو كريم من وىذا أحدا بها يؤذي أف - والسبلـ الصبلة

 .وكثيره الدـ لقليل التعظيم الحديث بهذا
 ذلك فيو ينبغي للناس جامع موضع وكل السوؽ بل بالمسجد ذلك يختص ال( الرابعة)

 في أحدكم مر إذا» مرفوعا األشعري موسى أبي حديث من وغيرىما الصحيحين وفي
 من أحدا يصيب أف بكفو نصالها على فليمسك نبل ومعو سوقنا في أو مسجدنا

 سوؽ في أو مسجد في أحدكم مر إذا» لمسلم لفظ وفي «شيء منها المسلمين
 واهلل: موسى أبو فقاؿ بنصالها، ليأخذ ثم بنصالها ليأخذ ثم بنصالها فليأخذ نبل وبيده

 من المهملة بالسين «سددناىا» وقولو «بعض وجوه في بعضنا سددناىا حتى متنا ما
 حدث ما إلى بذلك وأشار وجوىهم إلى قومناىا أي واالستقامة القصد، وىو السداد

 لمقاصد الخبلؼ وحصوؿ األحواؿ تغير على التأسف معرض في ىذا وذكر الفتن من
 .العهد قرب مع األذى يسير ودفع التعاطف من الشرع

 جمع المهملة بالصاد وىما بضمها( النصوؿ) و النوف بكسر( النصاؿ( )الخامسة) 
 العربية بالسهاـ النباؿ الختصاص النباؿ من أعم والسهاـ السهم، حديدة وىو نصل
 .بعضهم ذكره كما بالفارسية الختصاصها النشاب ومن

 .ضرر منو يخاؼ ما كل اجتناب وفيو النووي قاؿ( السادسة) 
 
 .الذرائع سد في أصلو على لمالك بو استدؿ القرطبي العباس أبو قاؿ( السابعة)
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 القوؿ صحة على يدؿ ما مسلما، تخدش ال كي فيو وقولو القرطبي قاؿ( الثامنة) 
 ا.ىػ أعلم واهلل الشرعية األحكاـ وتعليل بالقياس

 - اهلل رحمو - المؤلف ذكر (:ٜٗ٘/ٕوقاؿ العبلمة العثيمين في شرح الرياض )
 عنو، اهلل رضي األشعري موسى أبي حديث منها بالمسلمين، الرفق أحاديث من جملة

 ومعو أسواقنا أو مساجدنا من شيء في مرّ  من: " قاؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي أف
 ".بكفو نصالها على ليقبض أو فليمسك، نبل

 المرمي، من تصيبو فيما تنفذ دقيقة دائماً  تكوف وأطرافها بها، يُرمى التي السهاـ: النبل
 من أحداً  تؤذي فربما ىكذا تركها وإذا. شرىا الناس وقى بها اإلنساف أمسك فإذا

 مفتوحة وىي بها يمسك الذي الرجل يمرّ  أو فتخدشو، بسرعة أحدٌ  يأتي ربما الناس،
 .أيضاً  فتخدشهم ممسكة غير

 إلى رأسها اجعل يعني طواًل، فامسكها عّصا معك كاف إذا العصّي، أيضاً  ذلك ومثل
 ربما وراءؾ، الذين الناس آذيت عرضاً  جعلتها إذا ألنك عرضاً؛ تجعلها وال السماء
 السوؽ في وأنت شمسية معك كاف إذا أيضاً؛ الشمسية ومثلو. أمامك الذين تؤذى

 .الناس تؤذي لئبل فارفعها،
 أذية ألف اإلنساف؛ يتجنبو فإنو أذيتو من ُيخشى أو المسلمين يؤذي شيء فكل

 َما ِبغَْيرِ  َواْلُمْؤِمَناتِ  اْلُمْؤِمِنينَ  يُػْؤُذوفَ  َوالَِّذينَ : )تعالى اهلل قاؿ. بالهينة ليست المسلمين
 ا.ىػ( ٛ٘: األحزاب( )ُمِبيناً  َوِإْثماً  بُػْهَتاناً  اْحَتَمُلوا فَػَقدِ  اْكَتَسُبوا

 تتعلق ومسائل فصوؿفي رسالة  الجبرين الرحمن عبد بن اهلل عبدوقاؿ الشيخ 
 أو المسجد بها دخل فإذا ، محددة رءوسها النباؿ ألف ذلك ولعلّ  :بالمساجد

 والمسلم ، غفلة حين على إنسانًا بها يجرح أف يؤمن لم بالناس المزدحم الموضع
 من أحد فيو يجرح أف المسجد حرمة دليل وذلك ، وكثيره دمو قليل سفك حراـ

 أف فعليو سكين أو ، خنجر أو ، كسيف محدد شيء ومعو دخلو فمن ، المسلمين
 . المسلمين من أحًدا بها يطعن أف مخافة ، الناس بين مرَّ  إذا برءوسها يمسك
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 صلى اهلل رسوؿ رأيت ):  قالت عائشة عن وغيره البخاري رواه الذي الحديث وأما
:  لفظ وفي ، المسجد في يلعبوف والحبشة ، حجرتي باب على يوًما وسلم عليو اهلل

 وتعليم ، القتاؿ على للتدرب لهم أذف بأنو فأجيب. ٔ( بحرابهم يلعبوف والحبشة
 وألف ، للكفار القوة إعداد على استعانة فيو وألف ، والفر والكر السبلح حمل

 المسجد في مرَّ  من بخبلؼ ، فيو ويتحكموف ، سبلحهم حفظ يستطيعوف المتدربين
.  غفلة في وىو أحًدا بها فيجرح يغفل فقد ، المصلّْين وجود حاؿ نباؿ أو بسهاـ

 .أعلم واهلل
 

 )باب فضل صبلة الجماعة في المسجد(
 الجماعة صبلة ) قاؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف عنهما اهلل رضي عمر ابن عن

  .ٕ( درجة وعشرين بسبع الفذ صبلة من أفضل
 الرجل صبلة)  وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ قاؿ عنو اهلل رضي ىريرة أبي وعن
 إذا أنو وذلك ضعفا وعشرين خمسا سوقو وفي بيتو في صبلتو على تضعف جماعة في

 إال خطوة يخط لم الصبلة إال يخرجو ال المسجد إلى خرج ثم الوضوء فأحسن توضأ
 عليو تصلي المبلئكة تزؿ لم صلى فإذا خطيئة بها عنو وحطت درجة بها لو رفعت
 صبلة في يزاؿ وال ارحمو اللهم عليو صل اللهم تقوؿ يحدث لم ما مصبله في ماداـ

 .ٖ( الصبلة انتظر ما
 بعض في ناساً  فقد وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف)  عنو اهلل رضي ىريرة أبي عنو 

 رجاؿٍ  إلى ُأخاِلفَ  ثم بالناس، يصلي رجبلً  آمر أف ىممتُ  لقد : )فقاؿ الصلوات
 أنو أحدىم َعِلمَ  ولو بيوتهم، الحطب بحـز عليهم فيحرقوا بهم فآمر عنها يتخلَّفوف

 بيده نفسي والذي : )البخاري ولفظ مسلم، لفظ وىذا(. لشهدىا سميناً  عظماً  يجد
                                                           

 (.ٕٜٛ(، ومسلم )ٗ٘ٗ)أخرجو البخاري  ٔ

 .(ٓ٘ٙ) ومسلم ،(ٜٔٙ) البخاري أخرجو ٕ
 (.ٜٗٙ) ومسلم ،(ٚٗٙ) البخاري أخرجو ٖ
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 فيؤُـّ  رجبلً  آمر ثم لها، فيؤّذف بالصبلة آمر ثم ليحطب، بحطب آمر أف ىممتُ  لقد
 أحدىم يعلم لو بيده نفسي والذي بيوتهم، عليهم فأحرّْؽ رجاؿٍ  إلى أخالف ثم الناس،

 إف : )لمسلم لفظ وفي(.  العشاء لشهد حسنتين مرماتين أو سميناً، َعْرقاً  يجد أنو
 ألتوىما فيهما ما يعلموف ولو الفجر، وصبلة العشاء صبلة المنافقين على صبلة أثقل
 أنطلق ثم بالناس، فيصلي رجبلً  آمر ثم فُتقاـ، بالصبلة آمر أف ىممتُ  ولقد حبواً، ولو
 بيوتهم عليهم فأحرؽ الصبلة، يشهدوف ال قوـٍ  إلى حطب من حـز معهم برجاؿ معي

 .ٔ(بالنار
 (:ٖٔ)ص الجماعة صبلةفي كتابو  القحطاني وىف بن علي بن سعيدقاؿ الدكتور 

 :يأتي ما منها كثيرة، فضائل لها الجماعة مع الصبلة
 من لو يحصل جماعة مع فالمصلي فرادى، صبلة وعشرين بسبع الجماعة صبلة - ٔ

 عمر بن اهلل عبد لحديث مرة؛ وعشرين سبع المنفرد صبلة أجر مثل الجماعة صبلة
 تفضل الجماعة صبلة: )قاؿ - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ أف عنهما اهلل رضي
 الفذ صبلة من أفضل الجماعة صبلة: )مسلم ولفظ(. درجة وعشرين بسبع الفذ صبلة
 وحده صبلتو على تزيد جماعة في الرجل صبلة: )لو لفظ وفي(. درجة وعشرين بسبع
 عليو اهلل صلى النبي سمع أنو  عنو اهلل رضي الخدري سعيد أبي وعن(. وعشرين سبعاً 

 ىريرة أبي وعن. ٕ(درجة وعشرين بخمس الفذّْ  صبلة تفضل الجماعة : )يقوؿ وسلم
 على الجميع في صبلة تفضل: )قاؿ  وسلم عليو اهلل صلى النبي عن عنو اهلل رضي
 النهار ومبلئكة الليل مبلئكة وتجتمع: قاؿ درجة وعشرين خمساً  وحده الرجل صبلة

 َكافَ  اْلَفْجرِ  قُػْرآفَ  ِإفَّ  اْلَفْجرِ  َوقُػْرآفَ } شئتم إف واقرؤوا: ىريرة أبو قاؿ الفجر صبلة في
 .واحد بمعنى والدرجة والجزء. ٖ( جزًءا وعشرين بخمس : )لفظ وفي{. ا َمْشُهودً 

                                                           

 (.ٔ٘ٙ) ومسلم ،(ٗٗٙ) البخاري أخرجو ٔ

 .(ٙٗٙ) البخاري أخرجو ٕ

 (.ٜٗٙ) ومسلم ،(ٛٗٙ) البخاري أخرجو ٖ
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 الذي الفضل فيو ذكر والعشرين الخمس حديث بأف: الروايات ىذه بين ُجمع وقد
 السبع وحديث وعشروف، خمس والفضل الجماعة، في والصبلة المنفرد صبلة بين

 فصار بينهما، والفضل الجماعة، في وصبلتو منفرداً  صبلتو فيو ذكر والعشرين
 . ٔوعشرين سبعاً  المجموع

 :أوجو ثبلثة من بينها والجمع (:ٙ٘ٔ/٘في المنهاج ) النووي وقاؿ
 عند باطل العدد ومفهـو الكثير، ينفي ال القليل فذكر بينها منافاة ال أنو: أحدىا

 .األصوليين
 .بها فأخبر الفضل بزيادة تعالى اهلل أعلمو ثم بالقليل، أوالً  أخبر يكوف أف: والثاني
 خمس لبعضهم فيكوف: والصبلة المصلين أحواؿ باختبلؼ يختلف أنو: والثالث

 ىيئتها، على ومحافظتو الصبلة، كماؿ بحسب وعشروف، سبع ولبعضهم وعشروف،
 األجوبة ىي فهذه ذلك ونحو البقعة، وشرؼ وفضلهم جماعتها، وكثرة وخشوعها،

 . ا.ىػ ٕالمعتمدة
: يقوؿ -اهلل رحمو - باز ابن اهلل عبد بن العزيز عبد شيخنا اإلماـ سماحة وسمعت

 فأخبر الناقص، بعد إال الزائد فضل نزوؿ لعدـ كاف أعلم واهلل فهذا التفاوت وأما)
 .ٖ(وعشرين بسبع أخبر ثم وعشرين، بخمس

 أفضل صيغة وأف األحاديث، بهذه واجبة غير الجماعة صبلة بأف القائلوف استدؿ وقد
 باز ابن اهلل عبد بن العزيز عبد اإلماـ وسمعت، الفضل أصل في االشتراؾ على تدؿ

 منو يلـز ال التفضيل وىذا الجماعة، فضل على تدؿ األحاديث ىذه: )يقوؿ اهلل رحمو
                                                           

 .ٖٕٕ - ٕٕٕ/ ٖٕ تيمية، ابن اإلسبلـ شيخ فتاوىمجموع  ٔ

 الباري فتح"  في حجر ابن الحافظ رجح وقد ، سبق عما متفرع وبعضو ، ىذا غير الجمع في أخر وجوه وىناؾ ٕ
 الخمس"  و ، الجهرية للصبلة"  والعشرين السبع"  أف وىو النووي ذكره ما غير الجمع في وجها( ٕٖٔ/  ٕ" )

 . أعلم واهلل .السرية للصبلة"  والعشرين
 تعليقو في اهلل رحمو وقاؿ ،ٖٕٗ ،ٕٕٗ ،ٕٔٗ رقم الحديث حجر، البن المراـ بلوغ على تقريره أثناء سمعتو ٖ

 الحديث عمـو واألظهر نظر، الترجيح ىذا وفيٓ: (ٖٗٔ/ ٕ) الباري فتح في حجر ابن الحافظ جمع على
 .أعلم واهلل((. الجماعة في الصبلة يحضر لمن سبحانو اهلل فضل زيادة من وذلك الخمس، الصلوات لجميع
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 والوجوب، التفضيل بين منافاة فبل ومفضلة، واجبة، الجماعة فصبلة الوجوب، عدـ
 .ٔ(اإلثم مع الراجح، على صحيحة فصبلتو الجماعة مع يصلّْها لم ومن

                                                           

 عين فرض ىي ىل الجماعة صبلة عن(:ٕٕٕ/ٖٕاإلسبلـ رحمو اهلل كما في مجموع الفتاوى ) وقد سئل شيخ ٔ
 أقواؿ وما ؟ ال أـ صبلتو تصح فهل.  عذر غير من وحده وصلى عين فرض كانت فإف سنة أـ كفاية فرض أـ

 .؟ أقوالهم من الراجح وما ؟ منهم كل حجة وما ؟ ذلك في العلماء
 اإلسبلـ شعائر وأعظم الطاعات وأجل العبادات أوكد من أنها على العلماء اتفق.  العالمين رب هلل الحمد فأجاب:

 على الجماعة في الرجل صبلة تفضل: " }  قاؿ حيث وسلم عليو اهلل صلى النبي عن فضلها في ثبت ما وعلى
 ابن حديث ومن وعشرين بخمس سعيد وأبي.  ىريرة أبي حديث في ىكذا{  درجة وعشرين بخمس وحده صبلتو

 الذي الفضل فيو ذكر والعشرين الخمس حديث بأف بينهما جمع وقد.  الصحيح في والثبلثة وعشرين بسبع عمر
 منفردا صبلتو فيو ذكر والعشرين السبعة وحديث وعشروف خمس والفضل الجماعة في والصبلة المنفرد صبلة بين

 أفضل وحده صبلتو أف المتنسكة من ظن ومن وعشرين سبعا المجموع فصار بينهما والفضل الجماعة في وصبلتو
 فعطل المعصـو اإلماـ خلف إال الجماعة ير لم من منو وأضل ضاؿ مخطئ فهو خلوتو غير في وإما خلوتو في إما

 عنها اهلل نهى التي والضبلالت بالبدع المساجد وعمر ورسولو بها اهلل أمر التي والجماعات الجمع عن المساجد
 في وغيرىا الصبلة شرع سبحانو اهلل فإف.  األوثاف بعبادة وأمر الرحمن عبادة عن نهى لمن مشابها وصار ورسولو

 تعالى وقاؿ{  خرابها في وسعى اسمو فيها يذكر أف اهلل مساجد منع ممن أظلم ومن}  تعالى قاؿ كما.  المساجد
 كل عند وجوىكم وأقيموا بالقسط ربي أمر قل}  تعالى وقاؿ{  المساجد في عاكفوف وأنتم تباشروىن وال: } 

 آمن من اهلل مساجد يعمر إنما: }  قولو إلى{  اهلل مساجد يعمروا أف للمشركين كاف ما: }  تعالى وقاؿ{  مسجد
:  تعالى وقاؿ{  المهتدين من يكونوا أف أولئك فعسى اهلل إال يخش ولم الزكاة وآتى الصبلة وأقاـ اآلخر واليـو باهلل
 بيع وال تجارة تلهيهم ال رجاؿ{ }  واآلصاؿ بالغدو فيها لو يسبح اسمو فيها ويذكر ترفع أف اهلل أذف بيوت في} 
 يذكر ومساجد: }  تعالى وقاؿ{  أحدا اهلل مع تدعوا فبل هلل المساجد وأف: }  تعالى وقاؿ.  اآلية{  اهلل ذكر عن
 أف اإلسبلـ دين من ليس أنو على المسلمين أئمة اتفق فقد:  ونحوىا القبور مشاىد وأما{ .  كثيرا اهلل اسم فيها

.  كفر فقد المساجد في منو أفضل فيها والذكر والدعاء الصبلة أف ظن ومن ذلك غير أو دعاء أو بصبلة تخص
 اليهود اهلل لعن: " }  قاؿ أنو الصحيحين في ثبت كما.  لذلك اتخاذىا عن النهي في السنن تواترت قد بل

 أف كره ولكن قبره ألبرز ذلك ولوال: "  عائشة قالت:  فعلوا ما يحذر{  مساجد أنبيائهم قبور اتخذوا والنصارى
: " }  فقاؿ والتصاوير الحسن من فيها وما الحبشة بأرض كنيسة لو ذكر أنو أيضا الصحيحين وفي"  مسجدا يتخذ

 اهلل عند الخلق شرار أولئك التصاوير تلك فيو وصوروا مسجدا قبره على بنوا الصالح الرجل فيهم مات إذا أولئك
 كاف من أف: " }  بخمس يموت أف قبل:  قاؿ أنو جندب حديث من مسلم صحيح في عنو وثبت{  القيامة يـو

 أنو عنو المسند وفي{ .  ذلك عن أنهاكم فإني مساجد القبور تتخذوا فبل أال مساجد القبور يتخذوف كانوا قبلكم
 مالك موطأ وفي{  مساجد القبور يتخذوف والذين أحياء وىم الساعة تدركهم من الخلق شرار من إف: " }  قاؿ
 وفي{  مساجد أنبيائهم قبور اتخذوا قـو على اهلل غضب اشتد يعبد وثنا قبري تجعل ال اللهم: " }  قاؿ أنو عنو
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 أف:  ىنا والمقصود{ .  تبلغني صبلتكم فإف كنتم حيثما علي وصلوا عيدا قبري تتخذوا ال" }  قاؿ أنو عنو السنن
 ومن القربات وأجل العبادات أعظم من ىي المساجد في الخمس الصلوات إقامة أف على متفقوف المسلمين أئمة

 في والصبلة الدعاء جعل أو الجماعات في الخمس الصلوات على واالنفراد للخلوة إيثارا عليها تركها فضل
 يشاقق ومن. }  المؤمنين سبيل غير واتبع الدين ربقة من انخلع فقد المساجد في ذلك من أفضل المشاىد
 ولكن{ .  مصيرا وساءت جهنم ونصلو تولى ما نولو المؤمنين سبيل غير ويتبع الهدى لو تبين ما بعد من الرسوؿ

 ىي:  فقيل:  أقواؿ ثبلثة على مؤكدة سنة أو الكفاية على أو األعياف على واجبة كونها في ذلك بعد العلماء تنازع
 الشافعي أصحاب من وكثير مالك أصحاب وأكثر حنيفة أبي أصحاب عن المعروؼ ىو وىذا فقط مؤكدة سنة

 بعض وقوؿ الشافعي مذىب في المرجح ىو وىذا الكفاية على واجبة ىي:  وقيل.  أحمد عن رواية ويذكر
 من وغيره أحمد عن المنصوص ىو وىذا ؛ األعياف على واجبة ىي وقيل.  أحمد مذىب في وقوؿ مالك أصحاب

 على ؟ صبلتو تصح ىل عذر لغير منفردا صلى إذا فيما تنازعوا وىؤالء.  وغيرىم الحديث وفقهاء السلف أئمة
 المذىب شرح في يعلى أبو القاضي ذكره أحمد أصحاب قدماء من طائفة قوؿ وىو تصح ال أحدىما)  ؟ قولين
 إثمو مع تصح والثاني. )  وغيره حـز ابن واختاره السلف من طائفة قوؿ وىو عقيل كابن متأخريهم وبعض عنهم
 عليو اهلل صلى النبي بتفضيل احتجوا الوجوب نفوا والذين.  أصحابو أكثر وقوؿ أحمد عن المأثور ىو وىذا بالترؾ
 ىناؾ يكن ولم المنفرد صبلة تصح لم واجبة كانت ولو:  قالوا.  وحده الرجل صبلة على الجماعة صبلة وسلم

 الذين المنافقين على أو الجمعة ترؾ من على بالتحريق وسلم عليو اهلل صلى النبي ىم من جاء ما وحملوا تفضيل
 في الصبلة مع الجماعة ترؾ ألجل ال النفاؽ ألجل كاف تحريقهم وإف النفاؽ مع الجماعة عن يتخلفوف كانوا

 فيهم كنت وإذا: }  تعالى فقولو الكتاب أما. )  واآلثار والسنة بالكتاب فاحتجوا:  الموجبوف وأما.  البيوت
 في معو الجماعة بصبلة أمرىم أنو أحدىما: )  دليبلف وفيها.  اآلية{  معك منهم طائفة فلتقم الصبلة لهم فأقمت
:  الثاني. )  األمن حاؿ وجوبها على األولى بطريق يدؿ وىو الخوؼ حاؿ وجوبها على دليل وذلك الخوؼ صبلة

 لغير يجوز ال فإنو الكثير والعمل القبلة كاستدبار.  عذر لغير يجوز ال ما فيها وسوغ جماعة الخوؼ صبلة سن أنو
 الصف يتأخر كما اإلماـ متابعة عن التخلف وكذلك الجمهور عند السبلـ قبل اإلماـ مفارقة وكذلك باالتفاؽ عذر

 لم فلو عذر لغير فعلت لو الصبلة تبطل األمور وىذه:  قالوا.  أمامهم العدو كاف إذا اإلماـ مع ركوعو بعد المؤخر
 الصبلة في الواجبة المتابعة وتركت للصبلة مبطل محظور فعل التـز قد لكاف مستحبة بل واجبة الجماعة تكن

 تعالى فقولو وأيضا.  واجبة أنها فعلم تامة صبلة وحدانا يصلوا أف الممكن من كاف قد أنو مع مستحب فعل ألجل
 أف وإما.  جماعة الصبلة وىي بالفعل المقارنة بو يراد أف إما{  الراكعين مع واركعوا الزكاة وآتوا الصبلة وأقيموا: } 
 المصلين مع صلوا:  قولو بين فرؽ يكن لم الثاني أريد فإف{  الصادقين مع وكونوا: }  بقولو يراد ما بو يراد

 فالصبلة:  قيل فإف.  بذلك الركوع اختصاص على يدؿ والسياؽ{  الراكعين مع واركعوا}  الصائمين مع وصوموا
 السجدة أدرؾ فقد الركعة أدرؾ فمن الصبلة بو تدرؾ ألنو بالذكر الركوع خص:  قيل.  الجماعة مع تفعل كلها
 مع اقنتي:  قيل لو فإنو{  الراكعين مع واركعي واسجدي لربك اقنتي: }  لمريم قاؿ كما الركعة بو يدرؾ بما فأمر

: }  قولو بخبلؼ الركوع إدراؾ وجوب على يدؿ لم اسجدي:  قيل ولو القياـ إدراؾ وجوب على لدؿ القانتين
 السنة وأما. )  المطلوب وىو قبلو ما دوف بعده وما الركوع بإدراؾ األمر على يدؿ فإنو{  الراكعين مع واركعي
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 لقد: " }  قاؿ أنو وسلم عليو اهلل صلى عنو عليو المتفق ىريرة أبي حديث مثل:  الباب في المستفيضة فاألحاديث
 عليهم فأحرؽ:  الصبلة يشهدوف ال قـو إلى أنطلق ثم بالناس فيصلي رجبل آمر ثم فتقاـ بالصبلة آمر أف ىممت
 العشاء صبلة المنافقين على الصبلة أثقل: " }  قاؿ لفظ وفي الصبلة يشهد لم من بتحريق فهم{  بالنار بيوتهم
 المسند وفي.  الحديث{  فتقاـ بالصبلة آمر أف ىممت ولقد حبوا ولو ألتوىما فيهما ما يعلموف ولو والفجر
 أنو وسلم عليو اهلل صلى فبين.  الحديث{  الصبلة تقاـ أف ألمرت والذرية النساء من البيوت في ما لوال" }  وغيره

 ال فإنهم والذرية النساء من فيها من ذلك من منعو إنما أنو وبين الصبلة يشهد لم من على البيوت بتحريق ىم
.  الحبلى على الحد إقامة بمنزلة ذلك وكاف قتلو يجوز ال من قتل البيوت تحريق وفي الصبلة شهود عليهم يجب
 بغير معرة منهم فتصيبكم تطئوىم أف تعلموىم لم مؤمنات ونساء مؤمنوف رجاؿ ولوال: }  وتعالى سبحانو قاؿ وقد
 ترؾ على ذلك حمل ومن{ .  أليما عذابا منهم كفروا الذين لعذبنا تزيلوا لو يشاء من رحمتو في اهلل ليدخل علم

 لم من بتحريق بهمو ذلك أتبع ثم والفجر العشاء صبلة ذكر حيث قولو ضعف يبين الحديث فسياؽ الجمعة شهود
 النبي أف أحدىا: )  ألوجو ضعيف فقولو الصبلة ترؾ على ال النفاؽ على العقوبة حمل من وأما.  الصبلة يشهد
 ترؾ من منهم يظهر ما على يعاقبهم وإنما الباطنة األمور على إال المنافقين يقيل كاف ما وسلم عليو اهلل صلى

 الصبلة شهود ترؾ على العقوبة رتب أنو الثاني. )  حرقهم لما واجب ترؾ ذلك في أف فلوال محـر فعل أو واجب
 أف استأذنو حيث مكتـو أـ ابن حديث اهلل شاء إف سيأتي أنو الثالث. )  ذكره الذي بالسبب الحكم ربط فيجب
 اهلل صلى النبي وكاف القرآف عليو أثنى المؤمنين خيار من مؤمن رجل مكتـو أـ وابن لو يأذف فلم بيتو في يصلي
 وجوبها على حجة ذلك أف الرابع. )  وسلم عليو اهلل صلى للنبي يؤذف وكاف المدينة على يستخلفو وسلم عليو
 غدا اهلل يلقى أف سره من: " }  قاؿ أنو مسعود بن اهلل عبد عن وغيره مسلم صحيح في ثبت قد كما:  أيضا

 الصلوات ىذه وأف الهدى سنن لنبيو شرع اهلل فإف ؛ بهن ينادى حيث الخمس الصلوات ىذه فليصل مسلما
 في المتخلف ىذا صلى كما بيوتكم في صليتم لو وأنكم الهدى سنن من بهن ينادى التي المساجد في الخمس

 كاف ولقد النفاؽ معلـو منافق إال عنها يتخلف وما رأيتنا ولقد لضللتم نبيكم سنة تركتم ولو نبيكم سنة لتركتم بيتو
 عنها يتخلف يكن لم أنو مسعود بن اهلل عبد أخبر فقد{ .  الصف في يقاـ حتى الرجلين بين يهادى بو يؤتى الرجل

 اهلل صلى النبي جهة من إال ذلك يعلموا ولم المؤمنين عند وجوبها استقرار على دليل وىذا النفاؽ معلـو منافق إال
.  ذلك ونحو الضحى وصبلة الفرائض مع التي والتطوعات الليل كقياـ مستحبة عندىم كانت لو إذ وسلم عليو
 منو أنقص وال ذلك على أزيد ال واهلل:  األعرابي لو قاؿ}  كما إيمانو مع يفعلها ال من ومنهم يفعلها من منهم كاف

 كخروجهم األعياف على واجبا كاف منافق إال عنو يتخلف ال كاف أمر كل أف ومعلـو{  صدؽ إف أفلح:  فقاؿ. 
 أف ذكر من إال التخلف في ألحد يأذف لم جميعا المسلمين بو أمر وسلم عليو اهلل صلى النبي فإف تبوؾ غزوة إلى
 عذر لغير تخلفوا أنهم وبين أستارىم وىتك المنافقين أسرار اهلل كشف رجع لما ثم.  عذره ألجل لو فأذف عذرا لو
 قيل فإف. )  عليهم اهلل تاب حتى لهم نسائهم ىجراف حتى بالهجر عوقبوا اإليماف مع عذر لغير تخلفوا والذين. 

 من:  لو قيل.  ذرية فيها يكن لم إذا عليو البيوت تحريق وتجوزوف عنها تخلف من بنفاؽ تحكموف اليـو فأنتم
 واجبة يراىا ال مؤمن ىو ممن كثير اليـو صار وقد عنو الحد يسقط المتأوؿ تأويل ولكن واجبا يكوف ما األفعاؿ

 قد وسلم عليو اهلل صلى النبي ألف تأويل ألحد يكن لم وسلم عليو اهلل صلى النبي زمن وفي متأوال فيتركها عليو
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 أف وسلم عليو اهلل صلى النبي استأذف أعمى أف: " }  والسنن الصحيح في ثبت كما وأيضا.  باإليجاب باشرىم
 إذا باإلجابة فأمره{  فأجب:  قاؿ نعم:  قاؿ ؟ النداء تسمع ىل:  فقاؿ دعاه ولى فلما لو فأذف بيتو في يصلي
 قاؿ مكتـو أـ ابن أف" }  السنن في لفظ وفي.  النداء سمع من على الجماعة أحمد أوجب ولهذا ؛ النداء سمع

 أصلي أف رخصة لي تجد فهل يبلئمني ال قائد ولي الهواـ كثيرة المدينة وإف الدار شاسع رجل إني:  اهلل رسوؿ يا
 للجماعة اإليجاب في نص وىذا{ .  رخصة لك أجد ال:  قاؿ نعم:  قاؿ ؟ النداء تسمع ىل:  فقاؿ ؟ بيتي في
 مبنياف جواباف فعنو وحده صبلتو على الجماعة في الرجل صبلة بتفضيل احتجاجهم وأما.  مؤمنا الرجل كوف مع

 كالوقت الصحة في شرطا وليست واجبة الجماعة:  قاؿ صبلتو صحح فمن عذر لغير المنفرد صبلة صحة على
 يبقى أف إلى أخرىا لو وكذلك بل صحيحة الصبلة كوف مع آثما كاف االصفرار وقت إلى العصر أخر لو فإنو

 يدؿ ال والتفضيل:  قاؿ{  العصر أدرؾ فقد العصر من ركعة أدرؾ من. " }  الصحيح في ثبت كما ركعة مقدار
 البيع وذروا اهلل ذكر إلى فاسعوا الجمعة يـو من للصبلة نودي إذا: }  تعالى قاؿ فقد جائز المفضوؿ أف على

 قل: }  تعالى وقاؿ.  حراـ والبيع واجب والسعي البيع من خيرا الجمعة إلى السعي فجعل{  لكم خير ذلكم
 لعذر إال المنفرد صبلة تصح ال:  قاؿ ومن{ .  لهم أزكى ذلك فروجهم ويحفظوا أبصارىم من يغضوا للمؤمنين

 فإنو الوقت وأما.  الواجبات كسائر الصحة في شرطا كاف الصبلة في وجوبو ثبت وما:  قاؿ الوجوب بأدلة احتج
 يمكن ال التي الجماعة وفوت الجمعة فوت ذلك فنظير فيو الصبلة فعل يمكن لم فات فإذا تبلفيو يمكن ال

 الجماعة فوت من وكذلك.  ذلك سوى يمكن ال إذ الظهر وعليو آثما كاف الواجبة الجمعة فوت فإذا استدراكها
 صبلتو إمكاف لعدـ ىنا صبلتو وتصح منفردا يصلي فإنو أخرى جماعة ىناؾ وليس شهودىا عليو يجب التي الواجبة
 فيمن الكبلـ وإنما الجمعة وجوب من بأعظم الجماعة وجوب وليس.  الجمعة تفوتو ممن الظهر تصح كما جماعة
 قبل الظهر صلى كمن الجماعة يشهد أف عليو عندىم فهذا الجماعة أقيمت ثم عذر لغير منفردا بيتو في صلى

 عليو اهلل صلى النبي عن السنن في الذي ىريرة أبي بحديث ذلك على واستدلوا.  الجمعة يشهد أف عليو الجمعة
 لجار صبلة ال: " }  قولو ذلك ويؤيد{ .  لو صبلة فبل عذر غير من يجب لم ثم.  النداء سمع من" }  وسلم

 الدارقطني رواه وقد عمر وابن ىريرة وأبي وعائشة علي كبلـ من معروؼ ىذا فإف. {  المسجد في إال المسجد
 حرؼ ورسولو اهلل كبلـ في يعرؼ وال:  قالوا.  الحفاظ بعض ذلك وقوى وسلم عليو اهلل صلى النبي إلى مرفوعا
 ال لمن إيماف ال" }  و{  القرآف بأـ إال صبلة ال: " }  كقولو فيو واجب لترؾ إال شرعي فعل على دخل النفي
 كالمريض المعذور على محموؿ ىو:  قالوا بأف.  التفضيل حديث عن ىؤالء وأجاب.  ذلك ونحو{ .  لو أمانة

 على النائم وصبلة القائم صبلة من النصف على القاعد صبلة" }  وسلم عليو اهلل صلى قولو بمنزلة ىذا فإف ونحوه
 على القائم صبلة كتفضيلو.  وحده صبلتو على جماعة في الرجل صبلة تفضيلو وأف{  القاعد صبلة من النصف

 دوف الفرض صبلة في واجبة الجماعة أف كما النفل دوف الفرض صبلة في واجب القياـ أف ومعلـو القاعد صبلة
 ؟ غيره أو المعذور بهما المراد ىل:  وىو الحديث ىذا في تنازعوا العلماء أف:  ذلك في الكبلـ وتماـ.  النفل
 الصحيحين في ثبت ما بدليل تاـ أجره المعذور ألف قالوا.  المعذور غير بهما المراد طائفة فقالت:  قولين على
 العمل من لو كتب سافر أو العبد مرض إذا: " }  قاؿ أنو وسلم عليو اهلل صلى النبي عن األشعري موسى أبي عن
 الصحة في يعمبلف كانا ما لهما يكتب والمسافر المريض كاف فإذا:  قالوا{  مقيم صحيح وىو يعملو كاف ما
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 صبلة تفضيل ىؤالء وحمل قاعدا الجماعة في صبلتو دوف منفردا أو قاعدا المعذور صبلة تكوف فكيف.  واإلقامة
 الصحيح تطوع يجوز أف لزمو القوؿ ىذا قاؿ ومن.  واجب الفرض في القياـ ألف ؛ الفرض دوف النفل على القائم

 من طائفة الدليل ىذا طرد وقد{ .  القائم أجر نصف فلو قاعدا صلى ومن: " }  قاؿ أنو ثبت قد ألنو ؛ مضطجعا
 حملو ولتعذر الحديث ىذا ألجل ؛ عذر لغير مضطجعا الرجل يتطوع أف وجوزوا وأحمد الشافعي أصحاب متأخري

 أف يعرؼ ال:  وقالوا.  اإلسبلـ في وحدثا بدعة وعدوه ذلك أنكروا العلماء أكثر ولكن.  تقدـ كما المريض على
 صلى نبيهم عهد على المسلموف لفعلو مشروعا ىذا كاف ولو صحيح وىو جنبو على اإلسبلـ في صلى قط أحدا

 ويصلي قاعدا يتطوع كاف فقد الجواز لتبيين مرة ولو وسلم عليو اهلل صلى النبي ولفعلو بعده أو وسلم عليو اهلل
.  مرة ولو لفعلو سائغا ىذا كاف فلو المكتوبة عليها يصلي ال أنو غير عليها ويوتر توجهت وجو أي قبل راحلتو على

 حيث منهم الجماعة يوجب لم من تناقض قد حجتهم ظهور مع ىذا أنكروا الذين وىؤالء.  أصحابو لفعلو أو
 غير أراد أنو على{  درجة وعشرين بخمس وحده الرجل صبلة على الجماعة صبلة تفضل: " }  قولو حملوا

 إال ىذا وىل المعذور حق في ىناؾ والتفضيل المعذور غير حق في ىنا التفضيل كاف لم:  لهم فيقاؿ المعذور
 حجة الحديث في يكوف فبل وحينئذ دليلو فطرد المعذور على التفضيل وحمل الجماعة أوجب من وأما.  تناقض

 من لو كتب سافر أو العبد مرض إذا: " }  قولو من منازعهم بو احتج ما وأما.  عذر لغير المنفرد صبلة صحة على
 الذي الثواب مثل يكتب أنو على دليل الحديث ىذا أف عنو فجوابهم{  مقيم صحيح وىو يعملو كاف ما العمل
 كاف من أف"  الشريعة قاعدة"  وىذه.  بالعذر عنو وعجزه لو نيتو ألجل ؛ واإلقامة الصحة حاؿ في لو يكتب كاف

 وإقامتو صحتو في عمل لو كاف الذي فهذا الفاعل بمنزلة كاف منو عليو يقدر ما وفعل جازما عزما الفعل على عازما
 في تطهر فيمن:  السنن في جاء كما.  الفاعل بمنزلة فكاف أمكنو ما والسفر المرض في فعل وقد يفعلو أنو عزمو
 في ثبت وكما الجماعة صبلة أجر لو يكتب أنو فاتت قد فوجدىا الجماعة يدرؾ المسجد إلى ذىب ثم بيتو

 معكم كانوا إال واديا قطعتم وال مسيرا سرتم ما لرجاال بالمدينة إف" }  وسلم عليو اهلل صلى قولو من الصحيح
 المؤمنين من القاعدوف يستوي ال: }  تعالى قاؿ وقد{  العذر حبسهم بالمدينة وىم:  قاؿ بالمدينة وىم:  قالوا
 مثل لو يكتب المعذور أف يبين ومثلو فهذا.  اآلية{  وأنفسهم بأموالهم اهلل سبيل في والمجاىدوف الضرر أولي غير

 عمل مثل عملو نفس يكوف أف يقتضي ال وذلك عليو يقدر ما عمل وقد يفعل أف نيتو كانت إذا الصحيح ثواب
 المعذور المنفرد صبلة أف وال الصحيح صبلة مثل األجر في نفسها المريض صبلة أف الحديث في فليس الصحيح

 كما مقيم صحيح وىو يعمل كاف ما العمل من لو يكتب أف فيو وإنما الجماعة في الرجل صبلة مثل نفسها في
 وإنما الصحيح عمل مثل لو يكتب معذور كل فليس وأيضا.  لها قصده مع فاتتو إذا الجماعة صبلة أجر لو يكتب
 في الصبلة عادتو كاف من أنو على يدؿ فالحديث.  عنو عجز ولكن الصحيح عمل يقصد كاف إذا لو يكتب
 على تطوع من وكذلك مقيم صحيح وىو ، يعمل كاف ما لو يكتب فإنو لمرضو ذلك ترؾ ثم قائما والصبلة جماعة
 عادتو تكن لم من فأما.  اإلقامة في يعمل كاف ما لو يكتب قائما الحضر في يتطوع كاف وقد السفر في الراحلة
 المقيم صبلة مثل لو يكتب ال فهذا قاعدا صلى أو وحده فصلى مرض إذا قائما الصبلة وال جماعة في الصبلة

 منفردا وصبلتو القائم صبلة مثل قاعدا ىذا صبلة يجعل أف يلزمو المعذور غير على الحديث حمل ومن.  الصحيح
 النبي تفضيل:  فيقاؿ وأيضا.  أحد قالو وال قياس وال نص عليو يدؿ لم باطل قوؿ وىذا جماعة في الصبلة مثل
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 أما أعلم، واهلل المعذور غير ىو الجماعة صبلة ثواب على يحصل ال الذي والمنفرد
 أو سفر، أو كمرضٍ : عذرٌ  فمنعو الجماعة مع الصبلة يصلي أنو عادتو من كاف إذا

 الجماعة مع الصبلة على قدر لو نيتو من أف يعلم واهلل الجماعة، عليو وتعذرت حبس
 ما وفعل جازماً، عزماً  الفعل على عازماً  كاف من ألف أجره؛ لو يكمل فهذا تركها، لما

 موسى أبي عن عنو اهلل رضي بردة أبي لحديث ؛ٔالفاعل بمنزلة كاف منو عليو يقدر
 أو العبد مرض إذا : )- وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ عنو اهلل رضي
 .ٕ(صحيحاً  مقيماً  يعمل كاف ما مثل لو كتب سافر

 اهلل رضي جبل بن معاذ لحديث الشيطاف؛ من الجماعة مع بالصبلة اهلل يعصم - ٕ
 الغنم، كذئب لئلنساف ذئب الشيطاف إف : )وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عن عنو

 ؛ٔ(والعامة ،ٖبالجماعة وعليكم والشعاب، وإياكم والناحية، القاصية، الشاة يأخذ

                                                                                                                                                  

 إنما المضطجع على والقاعد القاعد على القائم ولصبلة المنفرد صبلة على الجماعة لصبلة وسلم عليو اهلل صلى
 الصبلة ىذه كوف أما.  صحيحة الصبلتين من كل يكوف حيث الصبلة ىذه على الصبلة ىذه فضل على دؿ

 بياف ألجل الحديث سيق وال إثبات وال بنفي عليو يدؿ لم فالحديث تصح ال أو تلك تصح حيث تصح المفضولة
 أخر أدلة من يتلقى:  وسقوطها الجماعة ووجوب ذلك وسقوط والقعود القياـ وجوب بل ؛ وفسادىا الصبلة صحة

 من يتلقى بل الحديث ىذا لو يتعرض لم لو يكتب ال أو عملو تماـ لو يكتب المعذور ىذا كوف:  أيضا وكذلك. 
 ال مقيم صحيح وىو الفاضل العمل يعمل كاف لمن ىو الثواب تكميل أف النصوص سائر بينت وقد أخر أحاديث

 صل: " }  حصين بن لعمراف وسلم عليو اهلل صلى كقولو الفرض في القياـ وجوب أخر نصوص وتثبت.  أحد لكل
 قعودا يصلوف وىم رآىم لما قاعدا التطوع جواز وبين{ .  جنب فعلى تستطع لم فإف فقاعدا تستطع لم فإف قائما

 أخر نصوص تثبت كذلك.  السفر في الراحلة على يتطوع كاف كونو مع قاعدا يصلي وكاف ذلك على فأقرىم
 ال ما حملها من والتنافي التعارض يظن وإنما تناؼ وال تعارض بينها فليس حقو حديث كل فيعطي الجماعة وجوب

 . أعلم واهلل.  وتأويلو نظره بسوء حقها يعطها ولم عليو تدؿ

 العلمية واالختيارات ،٘ٛص القيم، البن الصبلة، وكتاب ،ٖٕٙ/ ٖٕ تيمية، ابن اإلسبلـ شيخ فتاوى: انظر ٔ
 الرحمن عبد للعبلمة األحكاـ، أصوؿ شرح واإلحكاـ ،ٕٓٔص تيمية، ابن اإلسبلـ لشيخ الفقهية، االختيارات من
 .ٕٙٓ/ ٗ عثيمين، البن الممتع والشرح ،ٕٓٙ/ ٕ لو، المربع الروض وحاشية ،ٖٙٗ/ ٔ قاسم، بن محمد بن

 (. ٜٜٕٙأخرجو البخاري ) ٕ

 الفتح الصبلة، في الجماعة ذلك ومن شيء، كل في السنة أىل جماعة عليو ما الزموا أي: بالجماعة وعليكم ٖ
 .ٙٚٔ/ ٘ األماني، بلوغ مع الرباني
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  وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سمعت: قاؿ عنو اهلل رضي الدرداء أبي ولحديث
 عليهم استحوذ قد إال الصبلة، فيهم تقاـ ال بدوٍ  وال قرية في ثبلثة من ما : )يقوؿ

 .ٕ(القاصية الغنم من الذئب يأكل فإنما بالجماعة، فعليكم الشيطاف،
 حباف وابن والنسائي داود وأبي المروزي الحسين عند حبيش بن السائب وفسر

 الرواية عند التفسير ىذا وسيأتي الجماعة، في الصبلة: أي: قاؿ" الجماعة" والبيهقي
 .بو زائدة، عن الرحمن وعبد وكيع عن ٙٗٗ/ٙ

                                                                                                                                                  

 في والطبرانى، (ٜٚٙ٘) الخيرة إتحاؼ في كما مسنده في مسدد ،(ٕٕٕٛٓ رقم ،ٕٖٕ/ ٘) أحمد أخرجو ٔ
، (ٜٜٙ٘)الخيرة  إتحاؼ"في كما مسنده في أسامة أبي بن الحارثو  ،(ٖٗٗ رقم ،ٗٙٔ/ ٕٓ) الكبير

 الجوزي وابن ،ٕٚ٘/ٕ" الحلية" في نعيم وأبو، (ٙ٘ٔ)في شرح أصوؿ السنة  والبللكائي ،(ٖٚٛٔ) والشاشي
 وقاؿ انقطاًعا، فيو أف إال ثقات رجالو: المغني في العراقى الحافظ عنو قاؿ والحديث (،ٚص) إبليس تلبيس في

 الجامع ضعيف في األلباني وضعفو معاذ، من يسمع لم زياد بن والعبلء أحمد، رواه(: ٖٕ/ ٕ) الهيثمى
 كنت وقد... االنقطاع وىي أال صحتو في تقدح علة فيو أف لي تبين ثم(: ٖٙٔٓ، وقاؿ في الضعيفة )(ٚٚٗٔ)

 إسناده، ظاىر على جريا (ٙٔ٘) فيو فصححتو"  الطحاوية العقيدة شرح"  خرجت حين العلة ىذه عن غفلت
(، وقاؿ األرنؤوط ٕٛٔ) الرواة وىداية (ٕٙٓ) الترغيب ضعيف  وانظر"  الموفق ىو واهلل عنو رجعت قد واالف

 لم زياد بن العبلء منقطع، أنو إال ثقات رجالو سند وىذا لغيره، حسن (:ٖٛ٘/ٖٙومن معو في تحقيق المسند )
 حوشب، بن شهر عن أباف، عن عياض، بن فضيل طريق من( ٗٔٔ) حميد بن عبد وأخرجو... . معاذ من يسمع

 تتمة وانظر ،( ٕٓٔٚٔ) برقم سلف الدرداء أبي عن الباب وفي .معاذ من يسمع ولم ضعيف، وشهر.  معاذ عن
 . ىناؾ شواىده

 رقم ، ٙٓٔ/ٕ) والنسائى ،(ٚٗ٘ رقم ، ٓ٘ٔ/ٔ) داود وأبو ،(ٕٛ٘ٚٔ رقم ، ٜٙٔ/٘) أحمد أخرجو ٕ
 ،(ٙٛٗٔ رقم ، ٖٔٚ/ٕ) خزيمة ، وابن(ٖٙٓٔ) المبارؾ ابن زىد على زياداتو في المروزي الحسينو  ،(ٚٗٛ
، (ٛٓٚٗ رقم ، ٗ٘/ٖ) والبيهقى ،(ٜٓٓ رقم ، ٖٗٚ/ٔ) والحاكم ،(ٕٔٓٔ رقم ، ٚ٘ٗ/٘) حباف وابن

 الذىبي، وأقره الحاكم، صححوصححو ابن خزيمة، وابن حباف، و  والحديث( ٖٜٚ" )السنة شرح" في والبغوي
(: إسناده صحيح، وقاؿ ٕٛٔ/ٗوقاؿ في المجموع ) حسن، إسناده(: ٖٖٖص) الرياض في النووي وقاؿ

(: إسناده ٖٙٛ/ٗوصححو ابن الملقن في البدر المنير ) (: سنده صحيح،ٚٔٔ/ٖمغلطاي في شرح ابن ماجة )
 المسند تحقيق فيومن معو  األرنؤوط وقاؿ ،(ٔٓٚ٘) الجامع صحيح في األلباني العبلمة وحسنوصحيح، 

 في العدوي وحسنو ، الصحيح رجاؿ ثقات رجالو وباقي حبيش بن السائب أجل من حسن إسناده: (ٕٗ/ٖٙ)
  (.ٔٓٗ/ٗ) كثير ابن تفسير صحيح



 - 266 - 

 كعب بن أبيّ  لحديث المصلين؛ عدد بزيادة الجماعة مع الصبلة فضل يزيد - ٖ
 وصبلتو وحده، صبلتو من أزكى الرجل مع الرجل صبلة إف: ) ... فيو، و عنو اهلل رضي

 وىذا. ٔ(وجل عز اهلل إلى أحب فهو كثر وما الرجل، مع صبلتو من أزكى الرجلين مع
 .المصالح فوات وعدـ المفاسد، أمن مع الكثيرة الجماعة مع الصبلة في يرغب

 يدرؾ جماعة في يوماً  أربعين هلل صلَّى لمن النفاؽ من وبراءة النار من براءة - ٗ
: وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ عنو اهلل رضي أنس لحديث اإلحراـ؛ تكبيرة

                                                           

 وعبد ،(ٗ٘٘) الطيالسيو  ،(ٖٖٕٓٔ رقم ، ٓٗٔ/٘) أحمدو  ،(ٕٗٓٓ رقم ، ٖٕ٘/ٔ) الرزاؽ عبد أخرجو ٔ
 ، وابن(ٔٗٙ/ٕ) والتاريخ المعرفة في والفسوي ،(ٗ٘٘) داود وأبو ،(ٜٕٙٔ) والدارمي ،(ٖٚٔ) حميد بن

 في ، والطبراني(ٜٛٗ) معجمو في األعرابي وابن ،( ٕٙ٘ٓ) حباف وابن ،(ٚٚٗٔ رقم ، ٖٙٙ/ٕ) خزيمة
 فى والبيهقى ،(ٕٛٗ٘ رقم ، ٖٓٚ/ٔ) الجعديات فى ، والبغوى(ٕٛٗ-ٕٚٗ/ٔ) والحاكم ،(٘٘ٛٔ) األوسط

والحديث قاؿ  (ٜٜٔٔ رقم ، ٔٓٗ/ٖ) ، والضياء(ٕٕٔ/ٚ) والخطيب ،(ٕٔٙٛ رقم ، ٛ٘/ٖ) اإليماف شعب
 المديني بن وعلي معين ابن: الحديث أئمة حكم وقد (: قاؿ الحاكم:ٖٖٛ/ٗعنو ابن الملقن في البدر المنير )

 وإسرائيل والثوري شعبة:  إسناده أقاـ:  البيهقي وقاؿ... بالصحة الحديث لهذا وغيرىم الذىلي يحيى بن ومحمد
 بن وعلي شعبة قالو.  أبيو ومن منو إسحاؽ أبو وسمعو أبيو مع أبي من سمعو بصير بن اهلل وعبد آخرين يف

 في الحق عبد الحافظ وقاؿ، صحيح شعبة حديث من الحديث ىذا: العقيلي جعفر أبو الحافظ وقاؿ ...المديني
 في فقاؿ النووي نحوه ونحا .أبوه وال ىو ال أعلم فيما بالمشهور ليس (أبيو عن ، بصير أبي بن اهلل عبد أحكامو،

 عن الراوي بصير أبي بن اهلل عبد وىو واحدا رجبل إال صحيح، إسناده الحديث ىذا: والخبلصة المهذب شرح
... ثم قاؿ ابن صحتو إلى وغيرىما والبيهقي المديني بن علي أشار وقد داود، أبو يضعفو ولم عنو فسكتوا ، أبي

ا.ىػ وصححو أيضا ابن خزيمة وابن حباف، وقاؿ  الحمد وهلل صحتو كلو ىذا من فتلخصالملقن في آخر البحث: 
، وقاؿ الحافظ في الفتح في إسناده اختبلؼ، واألرجح أنو صحيح (:ٙٙٔ/ٔابن كثير في إرشاد الفقيو )

عبلمة (: إسناده حسن، وحسنو الٜٙٔ/ٕٔ، وقاؿ العبلمة ابن باز في مجموع الفتاوى )لو شاىد قوي (:ٓٙٔ/ٕ)
 حسن، حديث (:ٜٛٔ/ٖ٘(،وقاؿ األرنؤوط ومن معو في تحقيق المسند )ٕٕٕٗاأللباني في صحيح الجامع )

 -الهمداني السبيعي اهلل عبد بن عمرو وىو- إسحاؽ أبو عنو بالرواية تفرد الكوفي العبدي بصير أبي بن اهلل وعبد
 حسن حديث (:ٙٔٗ/ٔتحقيق سنن أبي داود )، وقاؿ في توبع قد أنو إال والعجلي، حباف ابن غير يوثقو ولم

 .صحيح
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 من براءة: براءتاف لو ُكِتبَ  األولى التكبيرة يدرؾ جماعة في يوماً  أربعين هلل صلى من )
 .ٔ(النفاؽ من وبراءة النار،
 أي( هلل صلى من: )وسلم عليو اهلل صلى لقولو الصبلة؛ في اإلخبلص فضل فيو وىذا

( النفاؽ من براءة) لو وكتب منها، وخبلص نجاة أي( النار من براءة) تعالى، هلل خالصاً 
 اآلخرة وفي اإلخبلص، أىل لعمل ويوفقو المنافق عمل يعمل أف الدنيا في يؤمنو أي

 قاموا إذا المنافقين بأف يعني منافق، غير بأنو لو ويشهد المنافق، بو يعذب مما يؤمنو
 .بخبلفهم ىذا وحاؿ( كسالى قاموا الصبلة إلى
 
 لحديث يمسي؛ حتى وأمانو اهلل ضماف في فهو جماعة في الصبح صلى من - ٘

 من : )وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ عنو اهلل رضي اهلل عبد بن جندب
 من يطلبو من فإنو بشيء؛ ذمتو من اهلل يطلبنكم فبل اهلل، ذمة في فهو الصبح صلى
 .ٕ(جهنم نار في وجهو على يكبو ثم يدركو بشيء ذمتو
 باهلل استجار قد فهو جواره، وفي اهلل، أماف في فهو الصبح صلى من أف يؤكد وىذا

 ذلك فعل فمن أذى، أو بضر لو يتعرض أف ألحد ينبغي فبل أجاره، قد واهلل تعالى،
 يتعرض لمن شديد وعيد وىذا ملجأ، وال مفّراً  يجد لم يطلبو ومن بحقو، يطلبو فاهلل

 .ٖالصبح صبلة حضور في وترغيب للمصلين،

                                                           

 عنو الترمذي: قاؿوالحديث  (ٓٗص) واسط تاريخ في الواسطي وأسلم ،(تحفة - ٕٔٓ/ٔ) الترمذي أخرجو ٔ
 و ، عمرو بن طعمة عن قتيبة بن سلم روى ما إال رفعو أحدا أعلم ال و ، موقوفا أنس عن الحديث ىذا روي قد

 أخرجو في المغني: العراقي ، وقاؿ" قولو مالك بن أنس عن البجلي حبيب أبي بن حبيب عن ىذا يروى إنما
 فهذه وبالجملة(: ٜٜٚٔ) الصحيحة في األلباني العبلمة قاؿو  ثقات، رجالو بإسناد أنس حديث من الترمذي

 موقوفا، كاف وإف منها واألخير أصبل، لو أف على يدؿ فمجموعها علة، من تخلو ال مفرداتها كانت إف  الطرؽ
  (.ٕٕ٘ٙ) رقم الصحيحة أيضا وانظر يخفى ال كما الرأي قبل من يقاؿ ال فمثلو

 (.ٚ٘ٙأخرجو مسلم ) ٕ

 .ٕٕٛ/ ٕ للقرطبي، مسلم، كتاب تلخيص من أشكل لما المفهم ٖ
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 أجر فلو الشمس تطلع حتى اهلل يذكر جلس ثم جماعة في الفجر صلى من - ٙ
 : )وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ عنو اهلل رضي أنس لحديث وعمرة؛ حجة

 ركعتين صلى ثم الشمس، تطلع حتى اهلل يذكر قعد ثم جماعة، في الفجر صلى من
 .ٔ(تامة تامة، تامة، وعمرة حجة كأجر لو كانت

 رضي عفاف بن عثماف لحديث جماعة؛ في والصبح العشاء صبلة ثواب عظم - ٚ
 في العشاء صلى من ) يقوؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سمعت قاؿ عنو اهلل

 كلو الليل صلى فكأنما جماعة في الصبح صلى ومن الليل، نصف قاـ فكأنما جماعة
 جماعة في العشاء صلى وقد جماعة في الصبح صلى من بذلك المراد: قيل .ٕ(

 جماعة في العشاء صلى من : )داود أبي لفظ ذلك على ويد كلو، الليل صلى فكأنما
. ٖ(ليلة كقياـ كاف جماعة في والفجر العشاء صلى ومن ليلة، نصف كقياـ كاف

  .ليلة كقياـ اجتماعهما وأف المنذري، ىذا واختار
 أما ليلة، نصف كقياـ لو كانت جماعة في العشاء صلى من أف بذلك المراد: وقيل

. وجل عز  اهلل فضل وىذا كلو، الليل كقياـ لو فتكوف جماعة في الصبح صلى من
 في والفجر العشاء صبلة فضل باب : )فقاؿ -اهلل رحمو خزيمة ابن اإلماـ ذلك وأيَّد

 الجماعة، في العشاء صبلة من أفضل الجماعة في الفجر صبلة أف والبياف الجماعة،
 بنحو الحديث ساؽ ثم ،(الجماعة في العشاء فضل ضعفي الجماعة في فضلها وأف

                                                           

منها،  شيءإسناد وال يصح رضي اهلل عنهم، أنس بن مالك، و أبو أمامة، وابن عمر، وعائشة وغيرىم،روي عن  ٔ
 وىو: عن حديث أبي أمامة رضي اهلل عنو (٘/٘) المحلى في حـز بنلذا ضعف الحديث بعض العلماء فقاؿ ا

 النبي تكلفو لما كاف لما تطوع صبلة إلى مشى من كأجر العمرة أجر كاف لو ألنو، الكذب ظاىر منكر حديث
، انتهى". ىذا من باهلل ونعوذ فارغا ولكاف معنى، المدينة من مكة إلى العمرة إلى القصد من وسلم وعليو اهلل صلى

في إسناده  (:٘ٓ٘/ٕومشاه بعضهم فحسنو الترمذي بقولو: حسن غريب، وقاؿ المبركفوري في تحفة األحوذي )
لو طرؽ ال بأس  (:ٔٚٔ/ٕ٘، وقاؿ العبلمة ابن باز في مجموع الفتاوى )أبو ظبلؿ وىو متكلم فيو لكن لو شواىد

 (: حسن لغيره. ٖٜٔ، وقاؿ العبلمة األلباني في المشكاة )من باب الحسن لغيرهبها، فيعتبر بذلك 

 (.ٙ٘ٙأخرجو مسلم ) ٕ

 ( وغيره وىو صحيح. ٘٘٘أخرجو أبو داود ) ٖ
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 عن - وسلم عليو اهلل صلى - النبي قاؿ وقد. واسع وجل عز اهلل وفضل مسلم، لفظ
 .ٔ( حبواً  ولو ألتوىا فيهما ما يعلموف ولو: ) ... والعشاء الصبح صبلة

 .-والراجح القوؿ األوؿ لصحة رواية أبي داود-
 رضي ىريرة أبي لحديث والعصر؛ الفجر صبلة في والنهار الليل مبلئكة اجتماع - ٛ
 بالليل مبلئكة فيكم يتعاقبوف : )قاؿ وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ أف عنو اهلل

 باتوا الذين يعرج ثم العصر، وصبلة الفجر صبلة في ويجتمعوف بالنهار، ومبلئكة
 وىم تركناىم: فيقولوف عبادي؟ تركتم كيف بهم، أعلم وىو ربهم فيسألهم فيكم،

 . ٕ(يصلوف وىم وأتيناىم يصلوف،
 طائفة، بعد طائفة تأتي: يتعاقبوف ومعنى: (ٖٛٔ/٘في المنهاج ) النووي اإلماـ قاؿ
 في اجتماعهم وأما آخروف، ويجيء قـو ثغر إلى يذىب أف وىو الجيوش، تعقب ومنو

 اجتماع جعل أف لهم وتكرمتو المؤمنين، بعباده تعالى اهلل لطف من فهو والعصر الفجر
 ربهم، طاعة على واجتماعهم عباداتهم أوقات في لهم ومفارقتهم عندىم، المبلئكة

 .الخير من شاىدوه بما لهم شهادتهم فيكوف
 أف يحتمل: وقيل الكّتاب، الحفظة ىم المبلئكة ىؤالء أف األكثرين قوؿ وىو واألظهر
 .أعلم واهلل. الحفظة غير الناس بجملة المبلئكة جملة من يكونوا

 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عند جلوساً  كنا: قاؿ عنو اهلل رضي اهلل عبد بن جرير وعن
 ال القمر، ىذا تروف كما ربكم ستروف إنكم : )فقاؿ البدر ليلة القمر إلى فنظر وسلم

 وقبل الشمس طلوع قبل صبلة على تغلبوا ال أف استطعتم فإف رؤيتو، في تضاُموف
 طُُلوعِ  قَػْبلَ  رَبّْكَ  ِبَحْمدِ  َوَسبّْحْ : }جرير قرأ ثم والعصر، الفجر يعني(( فافعلوا غروبها

 .ٖ{ (ُغُروِبها َوقَػْبلَ  الشَّْمسِ 

                                                           

 (.ٔ٘ٙ(، ومسلم )ٗٗٙأخرجو البخاري ) ٔ

 (. ٕٖٙ(، ومسلم )٘٘٘أخرجو البخاري ) ٕ

 (.ٖٖٙ(، ومسلم )ٗ٘٘أخرجو البخاري ) ٖ
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 أبي فعن الجماعة، مع والعصر الفجر صبلة على حافظ لمن العظيم الفضل ثبت وقد
 عليو اهلل صلى  اهلل رسوؿ سمعت: قاؿ رضي اهلل عنو أبيو عن رؤيبة بن عمارة بن بكر

 الفجر يعني .غروبها وقبل الشمس طلوع قبل صلى أحدٌ  النارَ  يلجَ  لن : )يقوؿ  وسلم
 .ٔ( والعصر

 البردين صلى من : )قاؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف:  عنو اهلل رضي  وعنو
 . والعصر الصبح: وىما ،ٕ( الجنة دخل
  عنو اهلل رضي بريدة فعن فاتتو، أو العصر، صبلة ترؾ لمن الشديد الوعيد جاء وقد
 عليو اهلل صلى النبي فإف العصر؛ بصبلة بكّْروا: غيم ذي يـو في ألصحابو قاؿ أنو

 .ٖ( عملو حبط فقد العصر صبلة ترؾ من : )قاؿ وسلم
 الذي: )قاؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف عنهما اهلل رضي عمر بن اهلل عبد وعن
 .ٗ(ومالو أىُلوُ  ُوِترَ  فكأنما العصر صبلة تفوتو
 بالرفع روي( ومالُو أىُلو ُوِترَ : )قولو أف :(ٕٕ٘/ٕ) المفهمفي  القرطبي اإلماـ ذكر
 وقيل ُسلب،: المعنى أف على( وماَلو أىَلو) بالنصب وروي وُأخذ، نُزع: المعنى أف على
 أف ىو: وقيل المختار، الوقت في يصلّْها لم لمن يحصل ىذا: الحديث تفسير في

 مشهودة لكونها بالذكر؛ العصر ُخصَّت: وقيل. الشمس تصفرَّ  أف إلى يؤخرىا
 بالذكر؛ العصر صبلة خصت: وقيل. الصبح ذلك في يشاركها ىذا وعلى للمبلئكة،

 وقت تأتي ألنها بذلك؛ أولى فالصبح ىذا وعلى الناس، انشغاؿ في تأتي صبلة ألنها
( عملو حبط فقد العصر صبلة ترؾ من ) - وسلم عليو اهلل صلى  قولو أما. النـو

 .٘كذلك الصلوات من غيرىا حكم ذلك بل بالعصر، خاصاً  ذلك فليس

                                                           

 (.ٖٗٙ)أخرجو مسلم  ٔ

 (.ٖ٘ٙ(، ومسلم )ٗٚ٘أخرجو البخاري ) ٕ

 (.ٖ٘٘أخرجو البخاري ) ٖ

 (.ٖ٘٘(، ومسلم )ٙ٘٘أخرجو البخاري ) ٗ

 . الكفر غير كلها يبطلها وال ، الكفر مع تقبل ال األعماؿ أف والجماعة السنة أىل عند المقررة األصوؿ من ٘
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 منهم تقبل أف منعهم وما ، فاسقين قوما كنتم إنكم منكم يتقبل لن كرىا أو طوعا أنفقوا قل: ) تعالى قولو عليو دؿ
-ٖ٘/التوبة( كارىوف وىم إال ينفقوف وال كسالى وىم إال الصبلة يأتوف وال وبرسولو باهلل كفروا أنهم إال نفقاتهم

٘ٗ 
 ، الجنة يدخل أف بد ال فإنو اإليماف على مات من ألف ؛ الكفر غير األعماؿ يحبط وال:"  اهلل رحمو تيمية ابن قاؿ

 وال ، ينافيها ما يحبطها إنما األعماؿ وألف ، قط الجنة يدخل لم كلو عملو حبط ولو ، دخلها إف النار من ويخرج
 .(٘٘/ص" )المسلوؿ الصاـر. " انتهى"  السنة أصوؿ من معروؼ وىذا ، الكفر إال مطلقا األعماؿ ينافي
 وتبطل تمحو الكبائر إف:  وقالوا والمعتزلة الخوارج فغبل والمرجئة، والمعتزلة الخوارج من البدعة أىل خالف وقد

 . السيئات جميع تمحو اإليماف حسنة إف:  فقالوا المرجئة وعاكستهم ، والطاعات الحسنات جميع
 يمكن فهل ، الكفر وىو تامة مناقضة اإليماف يناقض ما إال كلها الحسنات يحبط أف يمكن ال أنو تبين لما :ثانيا
 ؟ ويمحوىا الحسنات بعض المعاصي من شيء يحبط أف

 ( :ٖٛٙ/ٓٔ" )الفتاوى مجموع" تعالى اهلل رحمو تيمية ابن اإلسبلـ شيخ يقوؿ
 دوف بذنب الحسنات بعض يحبط وىل ، بقدرىا تحبط فهل ، الحسنات جميع تحبط ال السيئات كانت فإذا" 

 ؟ الكفر
 . انتهى"  يثبتو من ومنهم ، ينكره من منهم ، السنة الى للمنتسبين قوالف فيو

 سبحانو اهلل بفضل وذلك ، السيئات تمحو التي ىي الحسنات بل ، الحسنات تبطل ال السيئات أف:  األوؿ القوؿ
 . وإحسانو وكرمو
 ( :ٜٕ٘/ٖ" )القرآف ألحكاـ الجامع" تعالى اهلل رحمو القرطبي يقوؿ

 . انتهى"  تحبطها وال الحسنات تبطل ال السيئات أف والعقيدة" 
 ابن اإلسبلـ شيخ نسبو ، الجزاء سبيل على الحسنات من يقابلها ما أجر تحبط والبدع المعاصي أف:  الثاني القوؿ
 (ٕٕٖ/ٓٔ" )الفتاوى مجموع" انظر.  السنة أىل ألكثر تيمية
 (:ٕٛٚ/ٔ) السالكين مدارج في قاؿ ، القيم ابن وتلميذه اإلسبلـ شيخ اختيار وىو

 يقع ال ؛ ويتزوج فيستدين ، نفسو على خاؼ إذا يتزوج أف للعبد ينبغي:  فقاؿ رواية في ىذا على أحمد نص وقد" 
 . انتهى"  عملو فيحبط محظور في
 يشعر ال وىو عملو يحبط أف من المؤمن خوؼ باب :صحيحو من اإليماف كتاب في اهلل رحمو البخاري اإلماـ قاؿ

 أدركت:  مليكة أبي ابن وقاؿ ، مكذبا أكوف أف خشيت إال عملي على قولي عرضت ما:  التيمي إبراىيم وقاؿ ؛
 إيماف على إنو يقوؿ أحد منهم ما ، نفسو على النفاؽ يخاؼ كلهم وسلم عليو اهلل صلى النبي أصحاب من ثبلثين
 النفاؽ على اإلصرار من يحذر وما ، منافق إال أمنو وال مؤمن إال خافو ما الحسن عن ويذكر ، وميكائيل جبريل

 ( .يعلموف وىم فعلوا ما على يصروا ولم: ) تعالى اهلل لقوؿ ، توبة غير من والعصياف
 . عملو يحبط أف المؤمن مخافة باب ػ أيضا ػ مسلم اإلماـ وترجم
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 األعماؿ حبوط فيو يذكر أف يناسب الباب لهذا البخاري وتبويب :(ٚٚٔ/ٔفي فتح الباري ) رجب ابن اإلماـ قاؿ
 لو تجهروا وال النبي صوت فوؽ أصواتكم ترفعوا ال آمنوا الذين أيها يا) تعالى قاؿ كما ، الذنوب ببعض الصالحة

 .ٕالحجرات( تشعروف ال وأنتم أعمالكم تحبط أف لبعض بعضكم كجهر بالقوؿ
 ما:  قاؿ الحسن عن ، الشهيد بن حبيب عن سلمة بن حماد ثنا:  قاؿ موسى بن الحسن حدثنا أحمد اإلماـ قاؿ
 وأنتم أعمالكم تحبط أف} قولو إلى{ أصواتكم ترفعوا ال} يقوؿ وجل عز واهلل ، أعماال تحبط أعماال أف ىؤالء يرى

 بالمن صدقاتكم تبطلوا ال آمنوا الذين أيها يا} وجل عز اهلل قوؿ - أيضا - ىذا على يدؿ ومما {.تشعروف ال
[ ٕٙٙ:  البقرة] اآلية{ وأعناب نخيل من جنة لو تكوف أف أحدكم أيود} وقاؿ ،[ ٕٗٙ:  البقرة] اآلية{ واألذى

. 
 قاؿ لعمل، مثبل ضربت:  عباس ابن فقاؿ أعلم اهلل:  فقالوا عنها الناس سأؿ عمر أف"  البخاري صحيح وفي
 فيعمل الشيطاف إليو اهلل يبعث ثم اهلل، بطاعة يعمل غني لرجل: عمر قاؿ ، لعمل: عباس ابن قاؿ عمل؟ ألي: عمر

 .أعمالو أغرؽ حتى بالمعاصي
 . كلو عملو فيحبط كبيرة عمل أو بشرؾ لو يختم الرجل ىو: الخراساني عطاء وقاؿ
 - أيضا -"  الصحيح"  وفي " عملو حبط العصر صبلة ترؾ من: "قاؿ أنو وسلم عليو اهلل صلى النبي عن وصح

 لفبلف غفرت قد لفبلف، أغفر ال أف علي يتألى الذي ذا من: "  اهلل فقاؿ لفبلف اهلل يغفر ال واهلل:  قاؿ رجبل أف
 ." عملك وأحبطت

 رواه.  يتوب أف إال وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ مع جهاده أحبط أنو زيدا أبلغي: عنها اهلل رضي عائشة وقالت
 (.ٖٖٓ/٘) والبيهقي( ٕ٘/ٖ) الدارقطني

 تفسيره"  في حاتم أبي ابن وخرج. منها بالتوبة تعود ثم الحسنات، بعض تحبط السيئات بعض أف على يدؿ وىذا
 وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أصحاب كاف:  قاؿ العالية أبي عن ، أنس بن الربيع عن ، جعفر أبي رواية من" 

 آمنوا الذين أيها يا} وجل عز اهلل فأنزؿ ، صالح عمل الشرؾ مع ينفع ال كما ذنب اإلخبلص مع يضر ال أنو يروف
 . األعماؿ تحبط أف بعد الكبائر فخافوا[ ٖٖ:  محمد{ ]أعمالكم تبطلوا وال الرسوؿ وأطيعوا اهلل أطيعوا

 تعالى قولو في الزىري عن ، معمر وعن.  بالمعاصي:  قاؿ{ أعمالكم تبطلوا وال} قولو في الحسن عن ، وبإسناده
 . الكبائر قاؿ{ أعمالكم تبطلوا وال}

 إال قوة وال فليفعل سيء بعمل صالحا عمبل يبطل ال أف منكم استطاع من: قاؿ اآلية ىذه في قتادة عن وبإسناده،
 ... خواتيمها: األعماؿ مبلؾ وإف ، الخير ينسخ الشر وإف الشر، ينسخ الخير فإف ؛ باهلل
 قاؿ حتى.  استقصاؤىا يطوؿ جدا كثيرة بالكبيرة األعماؿ حبوط في السلف عن واآلثار:  اهلل رحمو رجب ابن قاؿ

 . .. سنة مائة عمل يهدـ المحصنة قذؼ حذيفة
 أحمد اإلماـ وقاؿ.  سنة سبعين أو سنة ستين عمل بها يهدـ بكلمة غضبو في ليتكلم الرجل إف:  قاؿ عطاء وعن
 . عملو فيحبط النظرة ينظر أف أحدكم يؤمن ما:  عنو ، زياد بن الفضل رواية في
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 بن اهلل عبد فعن سبحانو، لها لمحبتو الجماعة؛ في الصبلة من تعالى اهلل يعجب - ٜ

 اهلل إف : )يقوؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سمعت: قاؿ عنهما اهلل رضي عمر
 أحداً  فيو يشبو وال تعالى، باهلل يليق العجب وىذا. ٔ(الجميع في الصبلة من ليعجب

                                                                                                                                                  

 يقف ولم قاؿ فيما أبطل فقد ، خاصة والمعتزلة الخوارج قوؿ بالسيئات الحسنات بإحباط القوؿ أف زعم من وأما
 وىذا.  النار في بها وخلدوا اإليماف بالكبيرة أبطلوا والخوارج المعتزلة نعم.  ذلك في الصالح السلف أقواؿ على
 .باختصارانتهى . ذلك في بو تفردوا الذي الباطل القوؿ ىو

 الفرائض بعض بترؾ العمل حبوط في مبسوطا القوؿ سبق قد(: ٖٕٔ/ٖوقاؿ ابن رجب أيضا في نفس المصدر )
 االحاديث وإمرار ، بذلك القوؿ على واألمة السلف أكثر أف وبينا ،"  االيماف كتاب"  في المحاـر بعض وارتكاب

 يراد وإنما االيماف فيو يدخل لم أطلق إذا العمل أف وبينا ، تأويبلتها في تعسف غير من جاءت ما على فيو الواردة
 وخلدوا ،[  والعمل]  اإليماف بالكبيرة أحبطوا فإنهم ؛ الخوارج قوؿ السلف قوؿ فارؽ وبهذا ، الجوارح أعماؿ بو

 . باطل قوؿ وىذا ، النار في بها
 من بأنواع وأتوا أشبهو، وما الحديث ىذا تأويل في فاضطربوا قالوه، ما على السلف يوافقوا فلم وأماالمتأخروف

 .والتعسف التكلف
 .اليـو ذلك عمل يحبط العصر صبلة ترؾ: قاؿ من فمنهم
 عبد ابن ذكره الذي ىو وىذا أجرىا، فيفوتو تركها التي الصبلة تلك ىو الذي العمل يحبط إنما: قاؿ من ومنهم

 .البر
 واحدة صبلة ترؾ من اف على الحديث ىذا حمل من ومنهم :فائدة بو اإلخبار في وليس ، االقواؿ أضعف من وىو

 .كفر الصبلة ترؾ أف يرى ممن يقولو من ذلك يقوؿ كما ، مرتداً  كافراً  بذلك يصير فإنو وقتها يخرج حتى متعمداً 
 ا.ىػ كذلك عنده الصلوات سائر فإف ، بالذكر العصر تخصيص فائدة يسقط وىذا

 الشأف إنما العمل في الشأف وليس تحصر أف من أكثر ومفسداتها األعماؿ ومحبطات: " اهلل رحمو القيم ابن قاؿو 
 (.ٛٔ) الصيب الوابل .ويحبطو يفسده مما العمل حفظ في

 الديلمىو  ،(ٕ/ٕ) والتفريق الجمع أوىاـ موضح في الخطيبو  ،(ٕٔٔ٘ رقم ، ٓ٘/ٕ) أحمد أخرجو ٔ
 إسناده(: ٜٖ/ٕ) الهيثمى ، وقاؿ(ٓ٘ٔ/ٔ) الترغيب في المنذريحسنو  والحديث (ٕٜ٘ رقم ، ٓٙٔ/ٔ)

 (:ٕٕٔ/ٜ(، وقاؿ األرنؤوط ومن معو في تحقيق المسند )ٕ٘ٙٔ، وحسنو العبلمة األلباني في الصحيحة )حسن
 قاؿ لكن ،ٓٓ٘/ٚ"الثقات" في حباف ابن وذكره واحد، غير عنو روى الهنائي عامر بن مرثد ضعيف، إسناده
 وابن النسائي لو روى بو، يعتبر ضعيف -األزدي حرب بن شرب وىو -الندبي عمرو وأبو أعرفو، ال: أحمد اإلماـ
  .ماجو
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 السَِّميعُ  َوُىوَ  َشْيءٌ  َكِمْثِلوِ  لَْيسَ } خلقو، كعجب ليس سبحانو عجبو ألف خلقو؛ من
 {.الَبِصيرُ 

 مصبله؛ في ماداـ وبعدىا الصبلة قبل صبلة، في الجماعة مع الصبلة منتظر - ٓٔ
 يزاؿ ال : )قاؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف عنو اهلل رضي ىريرة أبي لحديث

 لو، اغفر اللهم المبلئكة وتقوؿ الصبلة، ينتظر مصبله في كاف ما صبلة في العبد
 وفي. يضرط أو يفسو: قاؿ يحدث؟ ما: قلت ُيحِدث أو ينصرؼ حتى ارحمو، اللهم
 فيو صلَّى الذي مجلسو في ماداـ أحدكم على يصلوف والمبلئكة) لمسلم لفظ

. ٔ(ُيْحِدث لم ما يُؤذِ  لم ما عليو، تب اللهم لو، اغفر اللهم ارحمو، اللهم: يقولوف
 .أعلم واهلل والمبلئكة، آدـ بنو بو يتأذى ما عنو يصدر لم ما أي( يُؤذِ  لم ما: )وقولو
 مصبله، في ماداـ وبعدىا الصبلة قبل الجماعة مع صلى لمن يدعوف المبلئكة - ٔٔ

 صبلة في العبد يزاؿ ال : )وفيو عنو اهلل رضي ىريرة أبي لحديث يُؤِذ؛ أو ُيْحِدث لم ما
 حتى ارحمو، اللهم لو، اغفر اللهم: المبلئكة وتقوؿ الصبلة، ينتظر مصبله في كاف ما

 في داـ ما أحدكم على يصلوف والمبلئكة : )مسلم وفي.. (  ُيْحِدث أو ينصرؼ
 لم ما عليو، تب اللهم لو، اغفر اللهم ارحمو، اللهم: يقولوف فيو، صلى الذي مجلسو

 .ٕ(ُيْحِدث لم ما يُؤِذ،
 : )يقوؿ اهلل رحمو باز ابن اهلل عبد بن العزيز عبد اإلماـ شيخنا سماحة وسمعت

 في ماداـ وبعدىا المسجد، في الصبلة قبل مصبله، في عليو تصلي والمبلئكة
 (.يحدث لم وما باطل، كبلـ أو نميمة، أو بغيبة يؤذِ  لم ما مصبله،

 ثبت وصلها، وفضل الجماعة، صبلة في الصفوؼ وميامن األوؿ الصف فضل - ٕٔ
 :يأتي ما منها كثيرة فضائل ذلك في

                                                           

 (. ٜٗٙ(، ومسلم )ٚٗٙأخرجو البخاري ) ٔ

 (.ٜٗٙ(، ومسلم )ٚٗٙأخرجو البخاري ) ٕ
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 ىريرة أبي لحديث المبلئكة؛ صف مثل وأنو األوؿ الصف على القرعة: األوؿ الفضل
 النداء في ما الناس يعلم لو : )قاؿ  وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف عنو اهلل رضي

 . ٔ.. ( الستهموا عليو يستهموا أف إال يجدوا لم ثم األوؿ والصف
 .ٕ(القرعة لكانت المقدـ، الصف في ما يعلموف أو تعلموف لو : )لمسلم رواية وفي
 اهلل رضي كعب بن أبيّ  لحديث المبلئكة؛ صف مثل على األوؿ الصف أف ثبت وقد
 صف مثل على األوؿ الصف وإف: ) ... وفيو  وسلم عليو اهلل صلى النبي عن عنو

 .ٖ( الحديث ..البتدرتموه فيو ما علمتم ولو المبلئكة،
 في(: ٔٚٔ/٘) الرباني الفتح أسرار من األماني بلوغكما في  البنا أحمد الشيخ قاؿ

 من القرب في أي ... ( المبلئكة صف مثل على : ) وسلم عليو اهلل صلى قولو شرح
 يصفوف المبلئكة أف منو ويستفاد واعتدالو، وإتمامو الرحمة، ونزوؿ وجل، عز اهلل

  .تعالى اهلل لعبادة
 اهلل صلى اهلل رسوؿ علينا خرج: قاؿ عنو اهلل رضي جابر عن صريحاً  ذلك جاء وقد
 اهلل، رسوؿ يا فقلنا ربها؟ عند المبلئكة تصف كما تصفوف أال: فقاؿ  وسلم عليو

 في ويتراصوف األَوؿَ  الصفوؼ يتموف: قاؿ ربها؟ عند المبلئكة تصف وكيف
 .ٗ(الصف
: قاؿ عنو اهلل رضي ىريرة أبي لحديث الصفوؼ؛ خير األوؿ الصف: الثاني الفضل

 آخرىا، وشرىا أولها، الرجاؿ صفوؼ خير : )وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ
 .٘(أولها وشرىا آخرىا، النساء صفوؼ وخير

                                                           

 (.ٖٚٗ(، ومسلم )٘ٔٙأخرجو البخاري ) ٔ

 (.ٜٖٗأخرجو مسلم ) ٕ

 تقدـ تخريجو. ٖ
 (.ٖٓٗأخرجو مسلم ) ٗ

 (.ٓٗٗأخرجو مسلم ) ٘
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 عمومها، على فهي الرجاؿ صفوؼ أما:(ٖٓٗ/ٗفي المنهاج ) النووي اإلماـ قاؿ
 صفوؼ بالحديث فالمراد النساء صفوؼ أما أبداً، آخرىا وشرىا أبداً، أولها فخيرىا
 فهن الرجاؿ مع ال متميزات صلين إذا وأما الرجاؿ، مع يصلين اللواتي النساء

 الرجاؿ في الصفوؼ بشر والمراد آخرىا، وشرىا أولها، صفوفهن خير كالرجاؿ،
 فضل وإنما بعكسو، وخير الشرع، مطلوب من وأبعدىا وفضبًل، ثواباً  أقلها والنساء

 ورؤيتهم الرجاؿ، مخالطة من لبعدىن الرجاؿ، مع الحاضرات النساء صفوؼ آخر
 صفوفهن أوؿ وذـ ذلك، ونحو كبلمهم، وسماع حركاتهم، رؤية عند بهم القلب وتعلق
 ا.ىػ أعلم واهلل ذلك، لعكس
 المقدـ والصف اأُلَوؿ، الصفوؼ على يصلوف ومبلئكتو تعالى اهلل: الثالث الفضل
 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ  عنو اهلل رضي أمامة أبي لحديث صبلة؛ أكثرىا
 الثاني؟ وعلى اهلل، رسوؿ يا: قالوا األوؿ الصف على يصلوف ومبلئكتو اهلل إف : )وسلم
 الثاني؟ وعلى اهلل رسوؿ يا: قالوا األوؿ، الصف على يصلوف ومبلئكتو اهلل إف: قاؿ
 .ٔ(الثاني وعلى: قاؿ
  وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سمعت: قاؿ عنو اهلل رضي بشير بن النعماف وعن
 .ٕ(األولى الصفوؼ أو األوؿ، الصف على يصلوف ومبلئكتو وجل عز اهلل إف : )يقوؿ
 : )يقوؿ كاف أنو وسلم عليو اهلل صلى النبي عن عنو اهلل رضي عازب بن البراء وعن

 .ٔ( المتقدمة الصفوؼ على يصلوف ومبلئكتو اهلل إف

                                                           

 المنذرى قاؿ ، (ٕٚٚٚ رقم ، ٗٚٔ/ٛ)في الكبير  ، والطبرانى(ٖٕٕٚٔ رقم ، ٕٕٙ/٘) أحمد أخرجو ٔ
 رجالو(: ٜٔ/ٕ) الهيثمى وقاؿ(،ٓ٘وكذا قاؿ الدمياطي في المتجر الرابح ) بو، بأس ال إسناده( : ٚٛٔ/ٔ)

األرنؤوط ومن معو ، وقاؿ إسناده ضعيف لكن غالبو ثابت (:ٛ٘ٓٔ، وقاؿ العبلمة األلباني في المشكاة )موثقوف
 ضعيف. إسناد وىذا لغيره، صحيح (:ٜٚ٘/ٖٙفي تحقيق المسند )

 والترىيب الترغيب في المنذري والحديث قاؿ عنو (زوائد-ٛٓ٘) البزار(، ٕ٘ٛ/ٗ) المسند في أحمد ٕ
(، وقاؿ األرنؤوط ومن معو ٜٚٔ/ٔ) والترىيب الترغيب صحيح في األلبانيالعبلمة  وحسنو، جيد هإسناد (:ٛٛٙ)

 .حسن إسناد وىذا صحيح، حديث(: ٖ٘ٔ/ٖٓفي تحقيق المسند )
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 الثاني وعلى ثبلثاً، األوؿ الصف على صلى وسلم عليو اهلل صلى  النبي: الرابع الفضل
 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عن عن اهلل رضي سارية بن العرباض لحديث واحدة، مرة

 ابن ولفظ(. واحدة الثاني وعلى ثبلثاً، األوؿ الصف على يصلي كاف ) أنو وسلم
 .ٕ(مرة والثاني ثبلثاً، المقدـ للصف يستغفر كاف : )ماجو

 عائشة لحديث الصفوؼ؛ ميامين على ومبلئكتو تعالى اهلل صبلة: الخامس الفضل
 يصلوف ومبلئكتو اهلل إف : )وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قالت عنها اهلل رضي
 صلينا إذا كنا: قاؿ - عنو اهلل رضي - عازب بن البراء وعن ،ٖ(الصفوؼ ميامن على

                                                                                                                                                  

 داود وأبو ،(ٖٗٓ ،ٜٜٕ ،ٜٕٙ ،ٕ٘ٛ/ ٗ) وأحمد ،(ٔ٘/ ٕ) الرزاؽ وعبد ،(ٔٗٚ) الطيالسي أخرجو ٔ
 خزيمة وابن ،(ٖٙٔ) الجارود وابن ،(ٜٕٛ/ ٔ) والدارمي ،(ٜٜٚ) ماجو وابن ،(ٔٔٛ) والنسائي ،(ٗٙٙ)
 العباد أفعاؿ خلق في البخاري، و (٘ٚ٘ ،ٕٚ٘ ،ٔٚ٘/ ٔ) والحاكم ،(ٖٙٛ) حباف وابن ،(ٕ٘٘ٔ ،ٔ٘٘ٔ)
 الحلية في نعيم وأبو ،(ٚٛ) القرآف حملة أخبلؽ في واآلجري (،ٙٚٛٔ(،  والدينوري في المجالسة )ٓ٘ص)
والحديث صححو العقيلي في  (ٖٖٚ ،ٕٖٚ/ ٖ) السنة شرح في والبغوي( ٖٓٔ/ ٖ) والبيهقي ،(ٕٚ/ ٘)

، وقاؿ صحيح بإسناد داود أبو رواه صحيح(: ٖٔٓ/ ٗ) المجموع في النووي قاؿ(، و ٙٛ/ٚ/ٙالضعفاء الكبير )
(: إسناده جيد، ٕٖ(: إسناده حسن جيد، وقاؿ الدمياطي في المتجر الرابح )ٖٗٔ/ٔالمنذري في الترغيب )

(، وصححو العبلمة ٖٖٔ/ٔ(، وحسنو الحافظ في نتائج األفكار )ٖ٘ٛ/ٖ)وكذا قاؿ ابن الملقن في البدر المنير 
(، ٖٛٔاأللباني في صحيح النسائي، وصححو العبلمة الوادعي في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين )

وقاؿ األرنؤوط ومن معو في تحقيق  (: إسناده صحيح،ٙٚٛٔوقاؿ الشيخ مشهور في تعليقو على المجالسة )
 . صحيح إسناده(: ٖٖٙ/ٖٓالمسند )

 والدارمي ،(ٜٖٚ/ ٔ) شيبة أبي ابن ،(ٖٙٔٔ) الطيالسيو  ،(ٕٛٔ-ٕٚٔ-ٕٙٔ/ٗ) أحمد أخرجو ٕ
 حباف وابن ،(ٕ٘٘/ٛٔ) الكبير في والطبراني، (ٛ٘٘ٔ) خزيمة وابن ،(ٜٜٙ) ماجة وابن ،(ٕ٘ٙٔ)
 والحديث (ٙٔٛ) السنة شرح في والبغوي( ٜٙٚٗ) الكبرى في والبيهقي ،(ٖٖٗ/ٔ) والحاكم ،(ٕٛ٘ٔ)

 صحيح في األلباني العبلمة صححو(، و ٔٔٚ/ٕصححو الحاكم وأقره الذىبي، وصححو النووي في الخبلصة )
 (. ٖٙٙ/ٕٛ) المسند تحقيق في ومن معو األرنؤوط وصححو ،(ٕٜ٘ٗ) الجامع

 مرق ، ٖٖ٘/٘) حباف وابن ،(٘ٓٓٔ رقم ، ٕٖٔ/ٔ) ماجو وابن ،(ٙٚٙ رقم ، ٔٛٔ/ٔ) داود أبو أخرجوٖ
 إسناده :(ٜٛٔ/ٔ) المنذرى قاؿوصححو ابن حباف، و  والحديث( ٜٓٛٗ رقم ، ٖٓٔ/ٖ) والبيهقى ،(ٕٓٙٔ
 في مختلف رجل وفيو مسلم شرط على بإسناد داود أبو رواه(: ٖٖٛص) الرياض فى النووى اإلماـ وقاؿ حسن،
(: ٖٕٔ/ٕ) الفتح في الحافظ وقاؿ مسلم، شرط على صحيح سنده :ماجو ابن شرح في مغلطاي وقاؿ توثيقو،
البيهقي  أما، إسناده حسن على شرط مسلم (:ٕٕٛوقاؿ العبلمة ابن باز في تعليقو على البلوغ ) حسن، إسناده
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 بوجهو، علينا يقبل يمينو عن نكوف أف أحببنا وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ خلف
 .ٔ(عبادؾ تجمع أو تبعث يـو عذابك قني رب: )يقوؿ فسمعتو: قاؿ

 أف عنهما اهلل رضي عمر بن اهلل عبد عن اهلل وصلو صّفاً  وصل من: السادس الفضل
 قطعو صّفاً  قطع ومن اهلل، وصلو صّفاً  وصل من : )قاؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ

 .ٕ( وجل عز اهلل
 رضي ىريرة أبي لحديث المبلئكة؛ تأمين تأمينو وافق لمن ومحبتو اهلل مغفرة - ٖٔ
 وافق من فإنو فأمّْنوا؛ اإلماـ أمَّن إذا : )قاؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف عنو اهلل

 أف عنو اهلل رضي اآلخر ولحديثو ؛ٖ(ذنبو من تقدـ ما لو غفر المبلئكة تأمين تأمينو
 وال عليهم المغضوب غير: اإلماـ قاؿ إذا : )قاؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ

 ؛ٗ(ذنبو من تقدـ ما لو ُغِفرَ  المبلئكة قوؿ قولو وافق من فإنو آمين؛: فقولوا الضالين،
 وسلم عليو اهلل صلى  اهلل رسوؿ أف: وفيو عنو اهلل رضي األشعري موسى أبي ولحديث

                                                                                                                                                  

 الذين على يصلوف ومبلئكتو اهلل إف: "وسلم عليو اهلل صلى النبي عن اإلسناد بهذا والمحفوظ قاؿ، كذا فقاؿ:
 قاؿ فقد األلباني العبلمة، وقاؿ محفوظا أراه فبل األوؿ، بالمتن ينفرد ىشاـ بن ومعاوية: قاؿ ثم". الصفوؼ يصلوف

:  بلفظ عنها والصواب البيهقي قاؿ كما عائشة عن محفوظ غير اللفظ بهذا الحديث(: ٕٛٛص) المنة تماـ في
(  ٗٓٔ رقم)  داود أبي سنن ضعيف في الحديث علة بياف في القوؿ فصلت وقد" الصفوؼ يصلوف الذين على"

، وقاؿ األرنؤوط ومن معو في تحقيق سنن أبي داود والمتأخرين المتقدمين من حسنو من كل علتو عن غفل وقد
: بلفظ أنو والصحيح ،"الصفوؼ ميامن على: "قولو في وىم ىشاـ بن معاوية أف إال حسن، إسناده (:ٗٔ/ٕ)
 .التخريج في سيأتي كما" الصفوؼ يصلوف الذين على"

 (. ٜٓٚأخرجو مسلم ) ٔ

 خزيمة وابن ،( ٜٔٛ) والنسائي ،(ٙٙٙ رقم ، ٛٚٔ/ٔ) داود وأبو ،(ٕٗٚ٘ رقم ، ٜٚ/ٕ) أحمد أخرجو ٕ
 الكبرى في والبيهقى، (ٖٕٔ/ٔ" )المستدرؾ" في والحاكم ،(ٜٛ٘ٔ) الشاميين مسند في طبرانيوال ،(ٜٗ٘ٔ)
 و خزيمة ابن صححو( : ٕٔٔ/ٕ) الفتح فى الحافظ عنو قاؿ والحديث وغيرىم( ٜٚٙٗ رقم ، ٔٓٔ/ٖ)

 الصحيحة في األلباني العبلمة وصححو صحيح، إسناده(: ٖٖٚص) الصالحين رياض في النووي وقاؿ الحاكم،
ومن معو  األرنؤوط قاؿ وكذا صحيح، إسناده: (ٕ٘ٔ/٘) المسند تحقيق في شاكر أحمد الشيخ وقاؿ ،(ٖٗٚ)

 .(ٚٔ/ٓٔفي تحقيق المسند )

 (.ٓٔٗ(، ومسلم )ٓٛٚأخرجو البخاري ) ٖ

 (.ٓٔٗ(، ومسلم )ٕٛٚأخرجو البخاري ) ٗ
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 ثم صفوفكم، فأقيموا صليتم إذا : )فقاؿ صبلتنا، وعلمنا سنتنا، لنا فبين خطبنا
 الضالين، وال عليهم المغضوب غير: قاؿ وإذا فكبّْروا، كبَّر فإذا أحدكم، ليؤمكم
 تقدـ ما مغفرة: الثواب ىذا أعظم ما أكبر اهلل .ٔ( الحديث اهلل يحّبكم آمين: فقولوا

 !المبلئكة تأمين تأمينو وافق لمن تعالى، اهلل ومحبة الذنوب، من
 :الجماعة صبلة إلى المشي فضل: الخامس المبحث
 عظيمة فضائل ذلك في ثبت وقد الطاعات، أعظم من جماعة الصبلة ألداء المشي
 :منها كثيرة،

 أبي لحديث القيامة؛ يـو اهلل ظل في بالمسجد الجماعة لصبلة الحب شديد - ٔ
 تعالى اهلل يظلهم سبعة : )قاؿ أنو وسلم عليو اهلل صلى النبي عن عنو اهلل رضي ىريرة

 قلبو ورجل اهلل، عبادة في نشأ وشاب العادؿ، اإلماـ: ظلُّو إال ظلَّ  ال يـو ظلّْو في
 امرأة دعتو ورجل عليو، وتفرقا عليو اجتمعا اهلل في تحابا ورجبلف المساجد، في معلق
 ال حتى فأخفاىا بصدقة تصدؽ ورجل اهلل، أخاؼ إني: فقاؿ وجماؿ منصب ذات
: لمسلم لفظ وفي(. عيناه ففاضت خالياً  اهلل ذكر ورجل يمينو، تنفق ما شمالو تعلم

 .ٕ( إليو يعود حتى منو خرج إذا بالمسجد معلق ورجل)
 قلبو ورجل : )وسلم عليو اهلل صلى قولو شرح في( ٕٙٔ/ٚفي المنهاج ) النووي قاؿ

 معناه وليس فيها، للجماعة والمبلزمة لها، الحب شديد ومعناه ،(المساجد في معلق
  ا.ىػ المسجد في القعود دواـ
 الصحيحين، في ىكذا( المساجد في معلق)(: قولو ٘ٗٔ/ٕ) في الفتح الحافظ وقاؿ

 مثبًل، كالقنديل المسجد، في المعلق بالشيء شبهو كأنو التعليق، من أنو وظاىره
: الجوزقي رواية عليو ويدؿ عنو، خارجاً  جسده كاف وإف بقلبو المبلزمة طوؿ إلى إشارة

                                                           

 (. ٗٓٗأخرجو مسلم ) ٔ
 (.ٖٕٗٔ(، ومسلم )ٙٓٙأخرجو البخاري ) ٕ
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. الحب شدة وىي: العبلقة من يكوف أف ويحتمل ،(المسجد في معلق قلبو كأنما)
 (.بالمساجد معلق: )أحمد رواية عليو ويدؿ

 وتكتب الخطايا، وتحط الدرجات، بو ترفع الجماعة صبلة إلى المشي - ٕ
 يتطهر رجل من وما : )قاؿ أنو عنو اهلل رضي مسعود بن اهلل عبد لحديث الحسنات؛

 خطوة بكل لو اهلل كتب إال المساجد ىذه من مسجد إلى يعمد ثم الطهور فيحسن
 .ٔ... ( سيئة بها عنو ويحط درجة، بها ويرفعو حسنة، يخطوىا

 توضأ إذا أحدكم أف وذلك: ) ... وفيو يرفعو عنو اهلل رضي ىريرة أبي ولحديث
 رُِفعَ  إال خطوة يخطو لم الصبلة، إال يخرجو ال المسجد إلى خرج ثم الوضوء فأحسن

 .ٕ... ( خطيئة بها عنو وُحط درجة، بها لو
 تطهر من : )وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ  عنو اهلل رضي ىريرة أبي وعن
 كانت اهلل فرائض من فريضة ليقضي اهلل؛ بيوت من بيت إلى مشى ثم بيتو في

 .ٖ(درجة ترفع واألخرى خطيئة، تحط إحداىما: خطواتو
 عنو، حطت ذنوب لو كانت إف: الداودي قاؿ: (ٜٕٓ/ٕفي المفهم ) القرطبي قاؿ
 إما واحدة، درجة بالخطوة الحاصل أف يقتضي وىذا: قلت درجات، بها لو رفعت وإال

 في لقولو أشياء؛ ثبلثة: الواحدة بالخطوة الحاصل بل: غيره وقاؿ الرفُع، وإما الحطُّ 
 بها عنو ويحط درجة، بها ويرفعو حسنة، خطوة بكل لو اهلل كتب : )اآلخر الحديث

 .انتهى أعلم واهلل(( سيئة
 خطوة كل: يقوؿ اهلل حمو ر باز ابن اهلل عبد بن العزيز عبد اإلماـ شيخنا وسمعت

 الزيادة وىذه حسنة، لو وتكتب خطيئة، بها عنو وتحط درجة، بها يرفع: واحدة
 بها يرفع إحداىما رواية صحت وإذا مسعود، ابن عن مسلم في الحسنة(( األخيرة

                                                           

 (.ٗ٘ٙأخرجو مسلم ) ٔ

 (.ٜٗٙ(، ومسلم )ٚٗٙأخرجو البخاري ) ٕ

 (. ٙٙٙأخرجو مسلم ) ٖ
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 بالزيادة، اهلل تفضل ثم أوالً  الرواية ىذه فتكوف خطيئة، بها عنو يحط واألخرى درجة،
 .حسنة وكتب خطيئة، وحط درجة، رفع: فضائل ثبلث واحدة خطوة بكل فجعل

 ذلك؛ احتسب إذا الصبلة، إلى المشي لو كتب كما بيتو إلى المشي لو يكتب - ٖ
 المسجد من أبعد رجبلً  أعلم ال رجل كاف :قاؿ عنو اهلل رضي كعب بن أبي لحديث

 الظلماء، في تركبو حماراً  اشتريت لو: لو قلت أو لو فقيل: قاؿ صبلة، تخطئو ال منو،
 لي يكتب أف أريد إني المسجد، جنب إلى منزلي أف يسرني ما: قاؿ الرمضاء؟ وفي

 اهلل صلى - اهلل رسوؿ فقاؿ أىلي، إلى رجعت إذا ورجوعي المسجد إلى ممشاي
 .ٔ(احتسبت ما لك إف: )لفظ وفي(. كلو ذلك لك اهلل جمع قد: )- وسلم عليو
 في الُخطا في الثواب إثبات فيو: (ٗٚٔ/٘في المنهاج ) اهلل رحمو  النووي قاؿ

 ا.ىػ الذىاب في يثبت كما الرجوع
 أعظم إف : )وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ عنو اهلل رضي موسى أبي وعن

 حتى الصبلة ينتظر والذي فأبعدىم، ممشى، إليها أبعدىم الصبلة في أجراً  الناس
  .ٕ(يناـ ثم يصليها الذي من أجراً  أعظم اإلماـ مع يصليها

 ينتقلوا أف سلمة بنو فأراد المسجد، حوؿ البقاع خلت: قاؿ عنو اهلل رضي جابر وعن
 بلغني إنو : )لهم فقاؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ ذلك فبلغ المسجد، قرب إلى

 يا: فقاؿ أردنا، قد اهلل، رسوؿ يا نعم،: قالوا المسجد قرب تنتقلوا أف تريدوف أنكم
 .ٖ(آثاركم تكتب دياركم آثاركم، تكتب دياركم سلمة، بني
 عنو اهلل رضي ىريرة أبي لحديث الخطايا؛ بو تمحى الجماعة صبلة إلى المشي - ٗ
 الخطايا، بو اهلل يمحو ما على أدلكم أال : )قاؿ وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ أف

                                                           

 (.ٖٙٙأخرجو مسلم ) ٔ

 (.ٕٙٙ(، ومسلم )ٔ٘ٙأخرجو البخاري ) ٕ

 (.٘ٙٙ) (، ومسلمٙ٘ٙأخرجو البخاري ) ٖ
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 وكثرة المكاره، على الوضوء إسباغ: قاؿ اهلل، رسوؿ يا بلى: قالوا الدرجات؟ بو ويرفع
 .ٔ(الرباط فذلكم الرباط، فذلكم الصبلة، بعد الصبلة وانتظار المساجد، إلى الخطى

 دليبلً  ويكوف الحفظة، كتاب من محوىا ويحتمل غفرانها، عن كناية: الخطايا محو
 تمامو،: الوضوء وإسباغ الجنة، في المنازؿ أعلى: الدرجات ورفع غفرانها، على

 ببعد تكوف: الخطا وكثرة ذلك، ونحو الجسم، وألم البرد، بشدة تكوف: والمكاره
 . التكرار وكثرة الدار

 عثماف لحديث الذنوب؛ بو تغفر الوضوء إسباغ بعد الجماعة صبلة إلى المشي - ٘
 من : )يقوؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سمعت: قاؿ عنو اهلل رضي عفاف بن

 مع أو الناس، مع فصبلىا المكتوبة الصبلة إلى مشى ثم الوضوء فأسبغ للصبلة توضأ
 .ٕ(ذنوبو لو اهلل غفر المسجد في أو الجماعة،

 أو غدا كلما راح أو المسجد إلى غدا لمن الجنة في الضيافة تعالى اهلل إعداد - ٙ
 غدا من : )قاؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي عن عنو اهلل رضي ىريرة أبي لحديث راح؛
  .ٖ(راح أو غدا كلما نزالً  الجنة في لو اهلل أعد راح أو المسجد إلى

، رجع: وراح مبكراً، أتى: أي بَِغْدٍو، خرج( غدا) وأصل  في يستعمبلف قد ثم بعشيٍّ
 الكرامة من للضيف يهيأ ما( النزؿ)و ىيأ،( أعد) و توسعاً، مطلقاً  والرجوع الخروج

 قاـ من يؤتيو تعالى اهلل فضل وىذا روحة، أو غدوة بكل ذلك ويكوف قدومو، عند
 .برجوعو وضيافة بذىابو، ضيافة الجنة في لو تعد والرواح، الغدو بهذا

 من أجر مثل فلو أىلها من وىو بها فُسبق الجماعة صبلة إلى ذىب من - ٚ
 من : )وسلم عليو اهلل صلى النبي قاؿ: قاؿ عنو اهلل رضي ىريرة أبي لحديث حضرىا؛

                                                           

 (.ٕٔ٘أخرجو مسلم ) ٔ

 (.ٕٖٕأخرجو مسلم ) ٕ

 (.ٜٙٙ(، ومسلم )ٕٙٙأخرجو البخاري ) ٖ
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 من أجر مثل وجل عز اهلل أعطاه صلوا قد الناس فوجد راح ثم الوضوء، فأحسن توضأ
 .ٔ(شيئاً  أجرىم من ذلك ينقص ال وحضرىا صبلىا

 لحديث بيتو؛ إلى يرجع حتى صبلة في فهو الجماعة صبلة إلى وخرج تطهر من - ٛ
 أحدكم توضأ إذا : )وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ عنو اهلل رضي ىريرة أبي
 بين وشبك ىكذا: يقل فبل يرجع، حتى صبلة في كاف المسجد أتى ثم بيتو في

 .ٕ( أصابعو

                                                           

 رقم ،ٔٔٔ/ ٕ) والنسائى ،(ٗٙ٘ رقم ،ٗ٘ٔ/ ٔ) داود وأبو ،(ٖٜٗٛ رقم ،ٖٓٛ/ ٕ) أحمد أخرجو ٔ
 ،ٕٖٚ/ ٔ) والحاكم ،(ٙٗ/ ٛ) الكبير التاريخ فى والبخارى ،(٘٘ٗٔ رقم ،ٕٗٗ ص) حميد بن وعبد ،(٘٘ٛ

 والبغوي ،(ٜٕٗٛ رقم ،ٜٙ/ ٖ) الشعب وفى( ٜٛٚٗ رقم ،ٜٙ/ ٖ) الكبرى السنن في والبيهقى ،(ٗ٘ٚ رقم
 الخبلصة في النووي وقاؿ الذىبي، وأقره الحاكم، صححو والحديث( ٜٓٗ/ ٕ٘) التهذيب في والمزي ،(ٜٛٚ)
 في األلباني العبلمة وصححو ،قوي إسناده(: ٖٚٔ/ ٙ) الفتح في الحافظ وقاؿ حسن، إسناده(: ٖٙٙ/ ٕ)

 بن محصن حسن، إسناده(: ٜٓ٘/ ٗٔ) المسند تحقيق في معو ومن األرنؤوط وقاؿ ،(ٖٙٔٙ) الجامع صحيح
 .ثقات رجالو وباقي ،"الثقات" في حباف ابن وذكره الثقات، من ثبلثة عنو وروى والنسائي، داود أبو لو خرج علي

 شرط على صحيح"  وقاؿ والحاكم( ٕٖٚ/ ٔ) الدارمى أخرجو( ٜٜ/ ٕ) اإلرواء في األلباني العبلمة قاؿ ٕ
 من وسلم عليو اهلل صلى قولو من صحيح الحديث أف القوؿ وجملة قاال، كما وىو،  الذىبى ووافقو"،  الشيخين

 قلت ىػ. ا للصواب الموفق ىو واهلل أصاب، لكاف أورده الذى اللفظ على آثره المؤلف أف فلو،  ىريرة أبى حديث
 النبي أي - فقاـ: )بلفظ اليدين ذي قصة في عنو اهلل رضي ىريرة أبي حديث في ماورد وبين ىذا بين منافاة وال

 اليسرى على اليمنى يده ووضع،  غضباف كأنو عليها فاتكأ المسجد في معروضة خشبة إلى -وسلم عليو اهلل صلى
 في الصبلة انقضاء بعد وقع التشبيك ىذا ألف ،(ٖٚ٘) ومسلم( ٕٛٗ) البخاري رواه.... (  أصابعو بين وشبك، 

 قصد وبمن بالمصلى؛ خاصا النهي ويكوف،  الصبلة عن المنصرؼ حكم في فهو،  وسلم عليو اهلل صلى ظنو
 النهي بأف اإلسماعيلي وجمع(: ٘ٙ٘/ ٔ) الفتح في الحافظ قاؿ الخشوع، وعدـ العبث من ذلك ألف المسجد،

 التي والرواية: الحافظ قاؿ ثم. . المصلي حكم في الصبلة منتظر إذ لها، قاصدا أو الصبلة في كاف إذا بما مقيد
 لكونو: فقيل التشبيك عن النهي حكمة في واختلف قدمنا، كما ضعيفة المسجد في داـ ما ذلك عن النهي فيها
 وقيل؛ الحدث، مظاف من وىو النـو يجلب التشبيك ألف وقيل؛. شيبة أبي ابن رواية في تقدـ كما الشيطاف من
 الصبلة حكم في ىو لمن ذلك فكره عمر ابن حديث في عليو نبو كما االختبلؼ صورة تشبو التشبيك صورة ألف

 وسيأتي"  قلوبكم فتختلف تختلفوا وال"  للمصلين وسلم عليو اهلل صلى قولو وىو عنو المنهي في يقع ال حتى
 .موضعو في عليو الكبلـ
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؛ الحاج كأجر متطهراً  الجماعة صبلة إلى خرج من أجر - ٜ  أبي لحديث المحـر
 بيتو من خرج من : )قاؿ وسلم عليو اهلل صلى  اهلل رسوؿ أف عنو اهلل رضي أمامة

 .ٔ(المحـر الحاج كأجر فأجره مكتوبة صبلة إلى متطهراً 
  الباىلي أمامة أبي لحديث تعالى؛ اهلل على ضامن الجماعة صبلة إلى الخارج - ٓٔ

 اهلل على ضامن كلهم ثبلثة : )قاؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عن عنو اهلل رضي
 يتوفاه حتى اهلل على ضامن فهو وجل عز اهلل سبيل في غازياً  خرج رجل وجل عز

 ضامن فهو المسجد إلى راح ورجل وغنيمة، أجر من ناؿ بما يرده أو الجنة فيدخلو
 بيتو دخل ورجل وغنيمة، أجر من ناؿ بما يرده أو الجنة فيدخلو يتوفاه حتى اهلل على

 .ٕ( وجل عز اهلل على ضامن فهو بسبلـ

                                                           

 ٙٚٔ/ٛ) الكبير في والطبرانى ،(ٛ٘٘ رقم ، ٖ٘ٔ/ٔ) داود وأبو ،(ٖٕٕٛ٘ رقم ، ٕٛٙ/٘) أحمد أخرجو ٔ
 رقم ، ٕٓٛ/ٕ) والرويانى ،(ٛٚٛ) الشاميين وفي ،(ٕٕٖٙ رقم ، ٖٗٔ/ٖ) األوسط وفى ،( ٖٗٚٚ رقم ،

(: ٘/٘) المحلى في حـز بنا عنو قاؿ والحديث( ٕٚٗ) والبغوي ،(ٜٛٙٗ رقم ، ٜٗ/ٖ) والبيهقى ،(ٕٗٓٔ
 تكلفو لما كاف لما تطوع صبلة إلى مشى من كأجر العمرة أجر كاف لو ألنو، الكذب ظاىر منكر حديث وىو
، ىذا من باهلل ونعوذ فارغا ولكاف معنى، المدينة من مكة إلى العمرة إلى القصد من وسلم وعليو اهلل صلى النبي
 أو حسن إسناده(: ٖٖٔ/ٔ) الخبلصة في النووي وقاؿ مقاؿ، فيو الرحمن عبد بن القاسم فيو: المنذري وقاؿ

سنن أبي  تحقيق في معو ومن األرنؤوط صححوو  ،(ٕٕٛٙ) الجامع صحيح في األلباني العبلمة وحسنو صحيح،
 بن إسماعيل غير ثقات رجالو حسن، إسناد وىذا صحيح، حديثوقاؿ في تحقيق المسند: : (ٛٔٗ/ٔداود )
 .توبع وقد منها، وىذا بلده، أىل عن روايتو في صدوؽ فهو الحمصي، عياش

 رقم ،ٕٕ٘/ ٕ) حباف وابن ،(ٜٗٓٔ) المفرد األدب في البخاريو  ،(ٜٕٗٗ رقم ،ٚ/ ٖ) داود أبو أخرجو ٕ
 حباف وابن ،(ٜٙ٘ٔ رقم ،ٛٓٗ/ ٕ) الشاميين وفى ،(ٜٔٗٚ رقم ،ٜٜ/ ٛ) الكبير في والطبرانى ،(ٜٜٗ

 والحاكم ،(ٔٙٔ) والليلة اليـو عمل في السني وابن ،(ٔ٘ رقم ،ٕٔٔ/ ٔ) الجهاد في عاصم أبي وابن ،(ٜٜٗ)
 رقم ،ٕٚ٘ٔ/ ٖ) الصحابة معرفة في نعيم وأبو ،(ٜٖٔٛٔ رقم ،ٙٙٔ/ ٜ) والبيهقى ،(ٕٓٓٗ رقم ،ٖٛ/ ٕ)

 بالوقف الرازي حاتم أبو أعلو والحديث( ٛٙ/ ٕٗ) و( ٔٗٔ/ ٔٔ) دمشق تاريخ في عساكر وابن ،(ٖٖٚٛ
 وحسنو الذىبي، وأقره والحاكم حباف، ابن صححو لذا. وأحفظ أكثر رفعوه منو ( ٕٜٚ/ٜٖٓ/ ٔ) العلل في كما

 أبي صحيح في األلباني العبلمة وصححو ،(ٖٚٔ/ ٔ) النتائج في الحافظ حسنو وكذا ،(ٜٔ) األذكار في النووي
سنن  تحقيق في معو ومن األرنؤوط، (ٜٙٗ) الصحيحين في ليس مما المسند الصحيح في الوادعي وخرجو داود،
 إسناده صحيح. :(ٓ٘ٔ/ٗداود )أبي 
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 وجل عز ضمانو في الثبلثة ىؤالء من واحد كل جعل أف وجل عز اهلل فضل من وىذا
 عليو اهلل صلى قولو أما مضموف، أي( ضامن) معنى فإف األوفى؛ الجزاء يجزيو حتى

 :وجهين فيحتمل( بسبلـ بيتو دخل ورجل: )وسلم
 .منزلو دخل إذا يسلم أف: األوؿ الوجو
 من السبلمة طلب البيت لزـو أي: بسبلـ بيتو بدخوؿ أراد يكوف أف: الثاني الوجو
 الفتن ظهور عند وىذا الخلطة، من باإلقبلؿ ويأمره العزلة في بذلك يرغب الفتن،
 ويصبر الناس يخالط الذي فالمؤمن ذلك من األمن مع أما دينو، على المسلم وخشية

 على يصبر وال الناس يخالط ال الذي من أجراً  أعظم اهلل إلى ويدعوىم أذاىم على
 .أعلم واهلل أذاىم،

 لحديث الجماعة؛ صبلة إلى األقداـ على المشي في األعلى المؤل اختصاـ - ٔٔ
 للنبي قاؿ تعالى اهلل أف: وفيو وسلم، عليو اهلل صلى النبي عن عنو اهلل رضي معاذ
 األعلى؟ المؤل يختصم فيم أتدري محمد يا: ) ... المناـ في وسلم عليو اهلل صلى
 أناملو برد وجدت حتى كتفي بين كفو وضع فرأيتو-ثبلثا أعادىا- رب أدري ال قلت
 األعلى؟ المؤل يختصم فيم محمد يا: فقاؿ وعرفت شيء كل لي فتجلى صدري بين

 الجمعات إلى األقداـ نقل( ٔ) قلت الكفارات؟ وما: قاؿ. الكفارات في: قلت
 .ٔ.... (الكريهات عند الوضوء وإسباغ الصلوات بعد المساجد في والجلوس

                                                           

 رقم ،ٓٔٔ/ ٚ) والبزار ،(ٖٕٖ٘ رقم ،ٖٛٙ/ ٘) والترمذى ،(ٕٕٕٙٔ رقم ،ٖٕٗ/ ٘) أحمد أخرجو ٔ
 من غيره عن أيضا وروي عنو اهلل رضي معاذ عن( ٕٙٔ رقم ،ٜٓٔ/ ٕٓ) الكبير في والطبرانى و ،(ٕٛٙٙ
 ذلك نقل كما صحيح حسن: البخاري فقاؿ الجهابذة صحتو في اختلف الحديث وىذا عنهم اهلل رضي الصحابة

 وقاؿ وجوه، من روي( ٜٓٔ/ ٓٔ) مسنده في البزار وقاؿ صحيح، حسن الترمذي وقاؿ الترمذي، تلميذه عنو
 البر عبد ابن وحسنو ،(ٕٓٗ/ ٔ) الذخيرة في القيسراني ابن قاؿ وكذا طرؽ، لو( ٔٙ/ ٛ) الكامل في عدي ابن
 األفكار نتائج في الحافظ وحسنو ،(ٖٚ/ ٗ) القرآف أحكاـ في العربي ابن وصححو ،(ٕٕٖ/ ٕٗ) التمهيد في
 ،(ٜٖٙٔ) الصحيحة في األلباني الشيخ وصححو المسند، تحقيق في شاكر الشيخ وصححو ،(ٖٚٔ/ ٕ)

 إسناده في الرواة اضطرب حديث ىذا: فقاؿ( ٛٔ ص) الليل قياـ في نصر بن محمد منهم الحفاظ بعض وضعفو
 من كثير يتوىم خبر إنو(: ٘ٗٔ - ٓٗٔ( )التوحيد) في خزيمة ابن وقاؿ بالحديث المعرفة أىل عند يثبت وليس
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 صلى النبي عن عنو اهلل رضي سلماف لحديث المسجد؛ لزائر تعالى اهلل إكراـ - ٕٔ
 على وحقٌ  هلل، زائر فهو المسجد أتى ثم بيتو في توضأ من : )قاؿ وسلم عليو اهلل

 .ٔ(الزائر يكـر أف المُزور
 اهلل رضي ىريرة أبي لحديث متوضياً؛ المسجد إلى عبده بمشي تعالى اهلل فَػَرحُ  - ٖٔ
 المساجد مسلم رجل يوطن ال : )وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: اؿق عنو

 إذا بغائبهم، الغائب أىل يتبشبش كما يخرج، حتى بو اهلل تبشبش إال والذكر، للصبلة
 فرح ذكر باب: )الحديث بقولو ىذا على خزيمة ابن اإلماـ بوَّب وقد .ٕ(عليهم قدـ

 على لو تثبت تعالى اهلل صفات وجميع( متوضياً  المسجد إلى عبده بمشي تعالى الرب
 .وجل عز بو البلئق الوجو
 رضي بريدة لحديث المساجد؛ إلى الظلم في مشى لمن القيامة يـو التاـ النور - ٗٔ
 إلى الظلم في المشائين بشر : )قاؿ أنو وسلم عليو اهلل صلى النبي عن عنو اهلل

 انتهى بتصرؼ. ٖ(القيامة يـو التاـ بالنور المساجد
                                                                                                                                                  

 في الخبلؼ أوجو ذكر بعد( ٘ٚ/ ٙ) العلل في الدارقطني وقاؿ كذلك وليس صحيح خبر أنو العلم طبلب
 ىذا ثبوت وفي( ٖٜٖص) والصفات األسماء في البيهقي وقاؿ مضطربة وكلها صحيح فيها وليس: الحديث
 عائش بن الرحمن عبد على ومداره الضطرابو ضعيف: المسند تحقيق في معو زمن األرنؤوط وقاؿ نظر الحديث

 .أعلم واهلل عليو فيو اختلف وقد

 (.ٜٙٔٔوغيره، ومشاه العبلمة األلباني في الصحيحة ) (ٜٖٔٙ رقم ، ٖٕ٘/ٙ) الطبرانى أخرجو ٔ

 بإثر الخيرة إتحاؼ في كما مسنده في شيبة أبي وابن ،(ٖٖٕٗ) الطيالسيو ، (ٖ٘٘،  ٕٖٛ/ٕ) أحمد أخرجو ٕ
 (،ٖٕٔ/ٔ) والحاكم ،(ٕٕٛٚ،  ٚٓٙٔ) حباف وابن ،(ٖٓ٘ٔ) خزيمة وابن ،(ٓٓٛ) ماجو ، وابن(ٛٚٗٔ)

 ( والحديث صححو ابن خزيمة، وابن حباف، والحاكم وأقره الذىبي،ٖٗص) اإلمبلء أدب في السمعاني سعد وأبو
(، ٜٗٔ/ٛ، وصححو الشيخ أحمد شاكر في تحقيق المسند )ماجة ابن صحيح في األلباني العبلمة وصححو

(، وقاؿ األرنؤوط ومن معو في ٕٙٛٔوصححو العبلمة الوادعي في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين )
 ومع بيانو، سيأتي كما إسناده في اختلف وقد الشيخين، رجاؿ ثقات رجالو (:ٕٔ٘/ٔتحقيق سنن ابن ماحة )

 .اإلشبيلي الحق عبد عنو وسكت ،ٗ٘ ورقة" الزجاجة مصباح" في البوصيري إسناده صحيح فقد ذلك
، وعائشة عمر وابن عباس وابن زيد بن وأسامة الساعدى سعد بن وسهل وأنس سعيد وأبى بريدة عن روي ٖ

روي في (: ٓٗٔ/ٕلعقيلي في الضعفاء )افقاؿ  العلم أىل بعض ضعفو والحديث، جميعا عنهم اهلل رضي وغيرىم
 وصححووابن القطاف،  (،ٙٓٗ/ٔفي العلل المتناىية ) الجوزيوضعفو ابن  ،ىذا الباب أحاديث متقاربة لينة
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 (المسجد في النوافل صبلة)باب حكم  
 في االجتماع لها يسن كاف إف إال اللهم البيوت، في النافلة صبلة تصلى أف األفضل
 قبل التنفل مثل المسجد في بأدائها الترغيب ثبت أو ،ٔالكسوؼ كصبلة المسجد

 األدلة ومن وفعلو، قولو من وسلم عليو اهلل صلى عنو ذلك ثبت وقد ،ٕالجمعة صبلة
 :ذلك على

 اهلل صلى النبي أف ) عنو اهلل رضي ثابت بن زيد عن ومسلم البخاري، رواه ما - ٔ
 عليو اجتمع حتى ليالي، فيها فصلى حصير، من المسجد في حجرة اتخذ وسلم عليو
 إليهم، ليخرج يتنحنح بعضهم فجعل ناـ، قد أنو وظنوا ليلة، صوتو فقدوا ثم ناس،
 ولو عليكم، يكتب أف خشيت حتى صنيعكم، من رأيت الذي بكم زاؿ ما :فقاؿ

                                                                                                                                                  

 ذكرنا من وعد) حديث من األزىار في أورده( : ٓٛص) المتناثر نظم في الكتاني قاؿ متواترا عده حتى بعضهم
 بن وعطاء مرسبل، الحداني وحطيم ، وىب بن وحارثة ، موسى وأبي ، ىريرة وأبي ، الدرداء وأبي ، أمامة أبي( وزاد
 عن نقبل التيسير وفي الفيض في المناوي متواتر أنو على نص وممن( قلت. )نفسا عشر خمسة مرسبل يسار

 ثقات رجالو للمنذري تبعا التيسير في قاؿ بريدة حديث فإف متعقب يثبت ال حديث الجوزي ابن وقوؿ السيوطي
 وحديث ، قاؿ كذا المنذري قاؿ الشيخين شرط على صحيح وقاؿ والحاكم خزيمة ابن صححو سهل وحديث

 أبي حديث في قاؿ وكذا صحيحو في حباف وابن حسن بإسناد الكبير في الطبراني رواه المنذري قاؿ الدرداء أبي
 وصحيح ،(ٕٔٚ) المشكاة في األلباني العبلمة وصححو ىػ .ا حسن بإسناد األوسط في الطبراني رواه أنو ىريرة

 (.ٖٕٕٛ) الجامع

 اهلل صلى اهلل رسوؿ عند كنا ) قاؿ بكرة أبي حديث المسجد في الكسوؼ صبلة فعل استحباب على الدليلو  ٔ
 بنا فصلى فدخلنا المسجد دخل حتى رداءه يجر وسلم عليو اهلل صلى النبي فقاـ الشمس فانكسفت وسلم عليو

 فإذا أحد لموت ينكسفاف ال والقمر الشمس إف  وسلم عليو اهلل صلى فقاؿ الشمس انجلت حتى ركعتين
 (.ٖٜٜ) البخاري ( أخرجو بكم ما يكشف حتى وادعوا فصلوا رأيتموىما

 اهلل رسوؿ قاؿ ) قاؿ الفارسي سلماف عن حديث المسجد في الجمعة صبلة قبل التطوع استحباب على الدليل ٕ
 فلم راح ثم طيب، من مس أو ادىن ثم طهر، من استطاع بما وتطهر الجمعة يـو اغتسل من وسلم عليو اهلل صلى
 ( أخرجو األخرى الجمعة وبين بينو ما لو غفر:  أنصت اإلماـ خرج إذا ثم لو، كتب ما فصلى اثنين، بين يفرؽ

  (.ٛٙٛ) البخاري
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 في المرء صبلة أفضل فإف بيوتكم، في الناس أيها فصلوا بو، قمتم ما عليكم كتب
 . ٔ( المكتوبة الصبلة إال بيتو

                                                           

 (.ٔٛٚ) ومسلم ،( ٖٔٚ) البخاريأخرجو  ٔ
 كذا: الحافظ قاؿ. بالراء( حجرة. )رمضاف في أي( اتخذ: )قولو(: ٖٔٔ/ٗقاؿ المباركفوري في مرعاة المفاتيح )

 أي( المسجد في. )الناس وبين بينو مانعا يعني حاجزا، شيئا أي بالزاي: الكشمهيني عن ذر وألبي بالراء، لؤلكثر
 فيو ليصلي كالحجرة الحصير جعل يعني ليستره، بحصيرة المسجد من موضعا أي( حصير من) المدينة مسجد في

 على تضييق فيو يكن لم إذا ىذا مثل جواز وفيو قلبو، ويتفرغ خشوعو ليتوفر مار يديو بين يمر وال التطوع،
 ويبسطو فيو، يصلي بالليل يحتجره كاف - وسلم عليو اهلل صلى - النبي ألف دائما؛ يتخذه ولم ونحوىم المصلين

 من أي( ليالي. )الحجرة تلك في أي( فيها فصلى. )الشيخين عند عائشة رواية في كما عليو، فيجلس بالنهار
 الفرائض في بالجماعة ويصلي منها، والسبلـ الصبلة عليو يخرج فكاف أي: القاري قاؿ( اجتمع حتى. )رمضاف

 في وىو بو، وقع اإلقتداء أف موىم بو فأتموا: ىهنا حجر ابن وقوؿ وكثروا، أي( ناس عليو. )اجتمع حتى والتراويح
 اقتدوا أنهم الحديث ظاىر: قلت. القاري كبلـ انتهى -صحيح نقل إلى ويحتاج بحث، محل وىو الحجرة، داخل
 رسوؿ فخرج: بلفظ األدب في البخاري رواية ويؤيده الحجرة، داخل في وىو ،- وسلم عليو اهلل صلى - بالنبي

 يصلوف وجاءوا( عليو واجتمعوا موضعو طلبوا أي. )رجاؿ إليو فتتبع: قاؿ فيها يصلي - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل
 من يصلي - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ كاف: قالت البخاري عند عائشة حديث أيضا ويؤيده. الخ بصبلتو

 عليو اهلل صلى - النبي شخص الناس فرأى قصيرة الحجرة وجدار( حصير من اتخذىا التي أي. )حجرتو في الليل
 واهلل ثابت، بن زيد حديث في وقع ما غير أخرى قصة ىذه: وقيل. الحديث -بصبلتو يصلوف أناس فقاـ - وسلم
 أمر الذي لؤلفضل تاركا يكوف أف منو يلـز ألنو المسجد؛ في - وسلم عليو اهلل صلى - صبلتو واستشكل. أعلم

 ألف عنو؛ استثني مما الصبلة ىذه أف منها: بوجوه عنو وأجيب. الخ بيوتكم في فصلوا: قاؿ حيث بو الناس بو
 ذاؾ إذ كاف - وسلم عليو اهلل صلى - أنو ومنها. سيأتي كما المسجد، التراويح صبلة في الجمهور عند األفضل
. بخصوصية بيت كأنو صار احتجر إذا أنو ومنها. المسجد في إال يصلي ال المعتكف أف المعلـو ومن معتكفا،

 - وسلم عليو اهلل صلى - والنبي غالبا، بالرياء شوبو عدـ أفضل البيت في التطوع صبلة كوف في السبب أف ومنها
 بهم صلى ما بعد الحجرة دخل بأف( ليلة. )حسو أي( صوتو فقدوا ثم. )بيتو غير وفي بيتو في الرياء عن منزه

 لما دليل فيو( يتنحنح بعضهم فجعل. )تقدـ ما وفيو القاري، قالو للتراويح، ساعة بعد إليهم يخرج ولم الفريضة
 أو بالباب المتنحنح بوجود اإلعبلـ إلى أو دخولو، في االستئذاف إلى إشارة التنحنح من النواحي بعض في أعتيد
 التراويح لصبلة( إليهم. )الحجرة من - وسلم عليو اهلل صلى - النبي أي( ليخرج. )إليو قصده من خروج بطلبو
: األدب في البخاري رواية ففي فقاؿ، فخرج أي( فقاؿ. )القاري قالو الماضية، الليالي في كما فيها، دخل أف بعد
 أصواتهم فرفعوا إليهم يخرج فلم عنهم، - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ وابطأ فحضروا ليلة جاءوا ثم

 ما بعد أزواجو بيوت من بيتا دخل أنو على بظاىره يدؿ الباب حصبوا: وقولو مغضبا، إليهم فخرج الباب، وحصبوا
 بيتو باب فحصبوا بالحصير، المسجد في احتجرىا كاف التي الحجرة إلى منو يخرج فلم الفريضة بهم صلى
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 خبر بكم( رأيت الذي. )كم متلبسا أي( بكم زاؿ ما. )ورائها من بصبلتو فيصلوا الحصير حجرة إلى منو ليخرج
 كذا: الحافظ قاؿ( صنيعكم من. )رأيت الذي بكم ثبت أبدا أي بصلتو، الموصوؿ وىو االسم، على قدـ زاؿ

 حتى بالجماعة، التراويح صبلة إقامة على حرصكم شدة من أي النوف، وسكوف الصاد بضم وللكشمهيني لؤلكثر،
 لو أي( عليكم) يفرض أي( يكتب أف خشيت حتى. )بعضكم وتنحنح الباب بعضكم وحصب أصواتكم رفعتم

 كلكم بالجماعة تطيقوه ولم( بو قمتم ما) ذلك( عليكم كتب ولو. )عليكم لفرضت بالجماعة إقامتها على واظبت
. الناس لكسل الجماعة عهدنا في واألفضل وانفرادا، جماعة سنة التراويح أف على دليل فيو: القاري قاؿ. بعجزكم

 ال خمسوف وىن خمس ىن: قاؿ تعالى اهلل أف من اإلسراء حديث في ثبت ما مع الخشية ىذه استشكلت وقد
 في الحافظ ذكرىا بأجوبة عنو أجيب وقد الزيادة؟ من الخوؼ يقع فكيف التبديل أمن فإذا لدي، القوؿ يبدؿ
 أف يحتمل أحدىا: أخرى أجوبة بثبلثة الباري فتح وقد: قاؿ ثم منها، واحد كل في وتكلم الشراح، عن الفتح
 ويومئ بالليل، التنفل صحة في شرطا جماعة المسجد في التهجد جعل بمعنى الليل قياـ افتراض المخوؼ يكوف

 الناس أيها فصلوا بو قمتم ما عليكم كتب ولو عليكم يكتب أف خشيت حتى: ثابت بن زيد حديث في قولو إليو
 في ذلك على المواظبة في أذنو مع وأمن اشتراطو من عليهم إشفاقا المسجد في التجميع من فمنعهم بيوتكم، في

 فبل األعياف، على ال الكفاية على الليل قياـ افتراض المخوؼ يكوف أف يحتمل: ثانيها. عليهم افتراضو من بيوتهم
 المخوؼ يكوف أف يحتمل: ثالثها. ونحوىا العيد في قـو إليو ذىب ما نظير ىو بل الخمس، على زائدا يكوف

 رواية وفي رمضاف، في كاف ذلك إف( عائشة حديث أي. )الباب حديث في وقع فقد خاصة، رمضاف قياـ افتراض
 فعلى الشهر، ىذا قياـ عليكم يفرض أف خشيت: أحمد عند عائشة عن عروة عن الزىري عن حسين بن سفياف

 وأقوى الخمس، على زائدا قدرا ذلك يكوف فبل السنة، في يـو كل يتكرر ال رمضاف قياـ ألف اإلشكاؿ؛ يرتفع ىذا
 لم التي النوافل أي( بيوتكم في الناس أيها فصلوا. )الحافظ كبلـ انتهى-األوؿ نظري في الثبلثة األجوبة ىذه

 لجميع عاـ ىذا( المرء صبلة أفضل فإف. )لبلستحباب واألمر المسجد، تخص ال والتي الجماعة فيها تشرع
 األئمة بعض وقاؿ. القاري قالو. واالستسقاء والكسوؼ كالعيد اإلسبلـ شعار من التي النوافل إال والسنن النوافل

 خبر( بيتو في. )التحية كركعتي المسجد يخص ال ما وكذا التجميع، فيو يشرع ال ما على محموؿ ىو: الشافعية
 لكونو البيت، في النافلة على حث إنما :النووي قاؿ. المفروضة أي( المكتوبة الصبلة إال. )بيتو في صبلتو أي إف

 أف على يدؿ والحديث: قلت. الشيطاف منو وينفر الرحمة فيو فتنزؿ بذلك البيت وليتبرؾ الرياء، من وأبعد أخفى
 كاف فإذا ،- وسلم عليو اهلل صلى - مسجده في رمضاف صبلة في ورد ألنو أفضل؛ البيت في التراويح صبلة
 وقد آخر؟ مسجد في غيرىا فكيف - وسلم عليو اهلل صلى - مسجده في منها أفضل البيت في رمضاف صبلة
 ألف الحديث؛ ىذا يخالف وىذا أفضل، المسجد في التراويح أي رمضاف صبلة أف إلى العلماء من كثير ذىب
 فإذا االفتراض، لخشية ذلك قاؿ - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ بأف عنهم وأجيب. رمضاف صبلة مورده
 أداىا كما أفضل، المسجد في أداءىا وصار المانعة، العلة ارتفعت - وسلم عليو اهلل صلى - بوفاتو الخشية زالت

 إلى المسلمين عمل عليها واستمر الخطاب بن عمر أجراىا ثم لياؿ، عدة المسجد في - وسلم عليو اهلل صلى -
 صار حين أفضل صار: يقاؿ بأنو السندي وأجاب العيد، صبلة فأشبو لئلسبلـ الظاىرة الشعائر من ألنو ىذا؛ يومنا

 الخشية ألف جماعة؛ رمضاف قياـ ندب الحديث وفي. أعلم تعالى واهلل اإلسبلـ، شعار من المسجد في أداءىا
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 الفرائض مع الراتبة النوافل جميع في عاـ ىذا: " (ٕٖٛ/ٖفي المنهاج ) النووي قاؿ
 والكسوؼ العيد وىي اإلسبلـ شعائر من ىي التي النوافل في إال والمطلقة،

 المسجد، في جماعة في مشروعة فإنها األصح على التراويح وكذا واالستسقاء
 .ا.ىػ الصحراء في واالستسقاء

 صبلة بأف البياف ذكر ): فقاؿ( ٜٕٔٗ، رقم  ٖٕٛ/ٙ) حباف ابن عليو بوب وقد
 .( ألجره أعظم كاف بيتو في النوافل المرء

 عليو اهلل صلى النبي عن عنهما اهلل رضي عمر ابن عن ومسلم البخاري وروى - ٕ
 صلوا: )لفظ وفي ،(  قبورًا تتخذوىا وال بيوتكم في صبلتكم من اجعلوا : )قاؿ وسلم

 .ٔ(قبورا تتخذوىا وال بيوتكم في
 النوافل، الصبلة من والمراد زائدة، من قيل( صبلتكم من بيوتكم في اجعلوا: )قولو

 من مسلم رواه ما ىذا على يدؿ بيوتكم، في نوافلكم أي صبلتكم اجعلوا: والتقدير
 من نصيبا لبيتو فليجعل مسجده في الصبلة أحدكم قضى إذا: مرفوعا جابر حديث
 المرء صبلة أفضل فإف بيوتكم، في الناس أيها صلوا: حديث الصحيحين وفي. صبلتو

 وتنزؿ البيت، بو وليتبرؾ الرياء، من أبعد لكونو ذلك شرع وإنما. المكتوبة إال بيتو في
 واإلحراـ، الطواؼ ركعتا منو استثنى لكن منو، الشياطين وتنفر والمبلئكة، فيو الرحمة
 من القدـو وصبلة المسجد، وتحية واالستسقاء الكسوؼ وصبلة رمضاف، وتراويح
 -المسجد في النوافل بعض - وسلم عليو اهلل صلى - صبلتو من ورد وما السفر،

 من والمراد للتبعيض، من: وقيل الجواز، لبياف فهو - مثبل المغرب بعد كركعتين
 المطلقة الصبلة من النفل وىو صبلتكم بعض اجعلوا: والمعنى الصبلة، مطلق الصبلة

                                                                                                                                                  

 كما كعب، بن أبي على الخطاب بن عمر جمعهم ولذلك ،- وسلم عليو اهلل صلى - النبي بعد أمنت المذكورة
 وفيو. فيو والحكمة وحكمو عذره لهم يذكر أف ينبغي أتباعو اعتاده ما خبلؼ شيئا فعل إذا الكبير أف وفيو. سيأتي

 لخوؼ المصالح بعض ترؾ وفيو. بهم والرأفة أمتو على الشفقة من عليو - وسلم عليو اهلل صلى - النبي كاف ما
 .المصلحتين أىم وتقديم المفسدة

  (.ٚٚٚ) ومسلم( ٕٖٗ) البخاري أخرجو ٔ
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" صبلتكم من: "القاري قاؿ والفرض، النفل تشمل المطلقة والصبلة بيوتكم، في
 أي البيوت، بشأف لئلىتماـ األوؿ على قدـ ثاف، مفعوؿ" بيوتكم في"و أوؿ مفعوؿ
 لها يجعل أف حقها من وإف بيوتكم، في مؤداة النوافل ىي التي صبلتكم بعض اجعلوا
 ال التي كقبوركم وليست ومنقلبكم، مأواكم ألنها منورة؛ لتصير الطاعات من نصيبا
 فيها الصبلة تتركوا بأف( قبورا. )بيوتكم أي( التتخذوىا: )قاؿ ولذا لصبلتكم، تصلح

 تجعلوىا وال الصبلة، من حظها البيوت أعطوا: والمعنى المقابر، في تتركوف كما
 الصفة بهذه معروفة معهودة لكونها المقابر على فأحاؿ فيها، يصلى ال حيث كالمقابر
 ىريرة أبي حديث من مسلم رواه ما ويؤيده والشرع، والمشاىدة الحس بحسب

 المقابر، في الصبلة كراىة على دليل فيو فالحديث. مقابر بيوتكم تجعلوا ال: بلفظ
 ،"المقابر في الصبلة كراىية باب" عليو عقد حيث صحيحو في البخاري حملو وعليو
 المقبرة أف على الحديث بهذا استدلوا أنهم العلم أىل أكثر عن المنذر ابن نقل وقد

 من المراد: وقيل. والخطابي السنة شرح في البغوي قاؿ وكذا الصبلة، بموضع ليست
 تكونوا ال: قاؿ كأنو يصلوف ال الموتى إذ البيوت، في الصبلة إلى الندب الحديث
 بيوتكم تجعلوا ال المراد: وقيل. القبور وىي بيوتهم، في يصلوف ال الذين كالموتى

 ويحتمل. يصلي ال والميت الموت، أخو النـو فإف فيها، تصلوف ال فقط للنـو وطنا
 ما ويؤيده كالقبر، وبيتو كالميت نفسو جعل بيتو في يصل لم من أف المراد يكوف أف

 الحي كمثل فيو اهلل يذكر ال الذي والبيت فيو اهلل يذكر الذي البيت مثل: مسلم رواه
 في الموتى دفن عن النهي المراد: وقيل. الثاني المعنى إلى يرجع وىذا. والميت
 ومأواكم، معايشكم عليكم يكدر لئبل موتاكم بيوتكم في تدفنوا ال: والمعنى البيوت،

 ولفظ مكروىة، فيها الصبلة فتصير مقابر صيرىا ربما البيوت في الدفن استمرار وألف
 بيوتكم تجعلوا ال: قولو وىو عمر ابن حديث من أصرح مسلم عند ىريرة أبي حديث
مرعاة المفاتيح  .مطلقا البيوت في الدفن عن النهي يقتضي ظاىره فإف مقابر،

(ٕ/ٕٗٔ .) 
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 : )وسلم عليو اهلل صلى رسوؿ قاؿ: قاؿ عنو اهلل رضي جابر عن مسلم وروى - ٖ
 جاعل اهلل فإف صبلتو من نصيبا لبيتو فليجعل مسجده في الصبلة أحدكم قضى إذا
 . ٔ( خيرا صبلتو من بيتو في
 ". بيتو في النافلة صبلة استحباب باب" األحاديث من تقدـ لما النووي بوب وقد
 وأبعد أخفى لكونو النافلة على حث وإنما( : " ٕٖٚ/ٖ) مسلم شرح في النووي قاؿ
 والمبلئكة، الرحمة فيو وتنزؿ بذلك، البيت وليتبرؾ المحبطات، من وأصوف الرياء، من

 عليو اهلل صلى - قولو معنى وىو اآلخر الحديث في جاء كما الشيطاف، منو وينفر
 ( ".خيرا صبلتو من بيتو في جاعل اهلل فإف: )األخرى الرواية في ،- وسلم

 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أتانا ) قاؿ األشهل، عبد بني أخي لبيد بن محمود عن -ٗ
 في الركعتين ىاتين اركعوا: " قاؿ منها سلم فلما مسجدنا في المغرب بنا فصلى وسلم

 .ٕ( المغرب بعد للسبحة"  بيوتكم
( بيوتكم في الركعتين ىاتين) ندبا( اركعوا) (: قولوٛٚٗ/ٔقاؿ المناوي في الفيض )

 ثم الرياء عن أبعد البيت في صبلتهما ألف. المسجد في ال منازلكم في صلوىا أي
 بعد النافلة أي( المغرب بعد) الموحدة وسكوف السين بضم( السبحة) بقولو بينهما

 بعد ركعتين ندب على واتفقوا التسبيح على الشتمالها سبحة النافلة سميت المغرب
 البيت في جعلهما ندب على والحنفية الشافعية واتفق الرواتب من وىما المغرب
 ال سنة ووقوعها: القدير فتح في قاؿ. المسجد في فعلها بكراىة الحنفية وصرح
 إنو ثم ثور أبي عن وحكي. يعصي أنو إلى العلماء بعض وذىب فيو فعلها كراىة ينافي

                                                           

 (.ٛٚٚ) مسلمأخرجو  ٔ
 قاؿ والحديث( ٕٓٓٔ) خزيمة وابن ،(ٕٙٗ/ ٕ) شيبة أبي وابن ،(ٖٖٕٚٙ رقم ،ٕٚٗ/ ٘) أحمد أخرجو ٕ

 (،ٕٙٛ/ٕوحسنو المباركفوري في تحفة األحوذي ) الصحيح، رجاؿ رجالو(: ٘ٗٗ/ ٕ) المجمع في الهيثمي عنو
 الصحيح في الوادعي العبلمة حسنو(: ثابت، ٕٓٓٔوقاؿ العبلمة األلباني في تعليقو على صحيح ابن خزيمة )

 إسناده(: ٖٙ/ ٜٖ) المسند تحقيق في معو ومن األرنؤوط ، وقاؿ(ٙٔٔٔ) الصحيحين في ليس مما المسند
 .إسحاؽ بن محمد أجل من حسن
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 بدليل البيت في جعلها يندب الرواتب جميع بل المغرب بسنة لذلك اختصاص ال
 ألنو خصها وإنما المكتوبة إال بيتو في المرء صبلة الصبلة أفضل: اآلتي النسائي خبر
 ا.ىػ المسجد في يصليها رجبل رأى
 صبلة فضل)  سلم و عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ:  قاؿ النعماف بن صهيب عن -٘

 .ٔ( النافلة على المكتوبة كفضل الناس يراه حيث صبلتو على بيتو في الرجل
 اهلل رسوؿ صبلة عنرضي اهلل عنها  عائشة سألت)  قاؿ شقيق بن اهلل عبد عن -ٙ

 يخرج ثم أربعا الظهر قبل بيتي في يصلي كاف فقالت تطوعو عن وسلم عليو اهلل صلى
 فيصلي يدخل ثم المغرب بالناس يصلي وكاف ركعتين فيصلي يدخل ثم بالناس فيصلي
 تسع الليل من يصلي وكاف ركعتين فيصلي بيتي ويدخل العشاء بالناس ويصلي ركعتين
 وىو قرأ إذا وكاف قاعدا طويبل وليبل قائما طويبل ليبل يصلي وكاف الوتر فيهن ركعات

 الفجر طلع إذا وكاف قاعد وىو وسجد ركع قاعدا قرأ وإذا قائم وىو وسجد ركع قائم
 .ٕ(ركعتين صلى
 يستحب كما البيت في الراتبة النوافل استحباب فيو :(ٜ/ٙالمنهاج ) في النووي قاؿ
 راتبة وعندىم عندنا وسواء الجمهور قاؿ وبو ، عندنا ىذا في خبلؼ وال ، غيرىا فيو

 ا.ىػ والليل النهار فرائض
 في الصبلة وألف …أفضل البيت في والتطوع (:ٕٗٗ/ٔ) قدامة المغني ابن قاؿو 

 في وفعلو السر، عمل من وىو الرياء، من وأبعد ، اإلخبلص إلى أقرب البيت
 ا.ىػ أفضل والسر عبلنية المسجد

                                                           

 (ٜٖٓٛ رقم ٜٚٗٔ/ ٖ) الصحابة معرفة في نعيم أبو وعنو، (ٕٕٖٚ رقم ، ٙٗ/ٛ) الطبرانى أخرجو ٔ
 في يساؼ بن ىبلؿ عنو رواه حديث، لو النعماف بن صهيب»(: ٕٛٙ/ ٔ) التجريد في الذىبي عنو قاؿوالحديث 

 الوجو، ىذا من غريبٌ  وىذا (:ٖ٘ٗ/ٗوقاؿ ابن كثير في جامع المسانيد ) الربيع، بن قيس بو تفرد الطبراني معجم
 وغيره معين ابن ضعفو القرقسانى مصعب بن محمد فيو(: ٕٚٗ/ٕ) الهيثمى قاؿو  النافلة، صبلة ذلك من والمراد
 ،(ٜٖٗٔ) الصحيحة في  لشواىده(، وحسنو العبلمة األلباني ٔٚٛ٘، وحسنو السيوطي في الجامع )أحمد ووثقو
 (.ٕٚٔٗ) الجامع صحيح وفي

 .(ٖٓٚ) مسلمأخرجو  ٕ
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 اهلل رحمو المؤلف ذكر لما (:ٜٖٔ/٘وقاؿ العبلمة العثيمين في شرح الرياض )
 بيتو في يصلي أف لئلنساف األصل أف الباب ىذا في بين للمفروضات التابعة الرواتب

 بيوتكم في صلوا قاؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي أف منها أحاديث ذلك في وذكر
 إال أفضل بيتو في المرء صبلة فإف البيت في يصلى أف فأمر بيوتكم في صلوا

 سواء بيتو في رواتبة جميع تكوف أف لو ينبغي اإلنساف أف على ذلك فدؿ المكتوبة
 أف األفضل والمدينة مكة في حتى ذلك غير أو التهجد أو الضحى صبلة أو الرواتب

 أو الحراـ المسجد في المسجد في كونها من أفضل البيت في الرواتب تكوف
 في والصبلة المدينة في وىو ىذا قاؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي ألف النبوي المسجد
 أف يفضل اآلف الناس من وكثير الحراـ المسجد إال صبلة ألف من خير مسجده

 في كنت إذا فمثبل الجهل من نوع وىذا البيت دوف الحراـ المسجد في النافلة يصلي
 أو البيت في الراتبة تصلي أف األفضل ىل سائل وسألك الفجر لصبلة وأذف مكة

 المسجد في أفضل الضحى سنة البيت في األفضل قلنا الحراـ المسجد إلى أذىب
 البيت في أـ الحراـ المسجد في أفضل التهجد البيت في قلنا البيت في أـ الحراـ

 ولهذا المساجد في تكوف أف البد فالفرائض الفرائض إال جرا وىلما البيت في قلنا
 بيتو في صبلتو في جاعل فإنو األخير الحديث في وسلم عليو اهلل صلى النبي قاؿ
 خيرا فيو صبلتك في اهلل جعل خيرا فيو اهلل جعل فيو صليت إذا البيت أف يعني خيرا
 الصغار والسيما وأحبوىا الصبلة وألفوا بك اقتدوا تصلي رأوؾ إذا ىلك أف ىذا من

 الناس يراه المسجد في اإلنساف فإف الرياء من أبعد البيت في الصبلة أف ومنها منهم
 عن وابعد اإلخبلص إلى أقرب فإنو البيت في أما الرياء من شيء قلبو في يقع وربما
 ال وىذا وطمأنينة قلبية راحة الراحة فيو وجد بيتو في صلى إذا اإلنساف أف ومنها الرياء

 نصلي أف أمرنا وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ أف فالمهم العبد إيماف في تزيد شك أنها
 في األفضل فإف رمضاف قياـ النوافل ذلك من يستثني كذلك الفرائض إال بيوتنا في

 السنة دلت لكن بواجب وليس سنة أنو مع المساجد في جماعة يكوف أف رمضاف قياـ
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 صلى وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ فإف أفضل المسجد في رمضاف قياـ أف على
 واهلل عليكم تفرض أف خشيت إني وقاؿ تخلى ثم ليلتين أو لياؿ ثبلث بأصحابو
 ا.ىػ الموفق

 في السنة أداء ألف(: ٖ٘٘/ٗٔ) فتاويو مجموع  في  تعالى اهلل رحمو أيضا وقاؿ
 عليو اهلل صلى النبي قاؿ الحراـ المسجد حتى المسجد في أدائها من أفضل البيت
 وىو - السبلـ عليو - ذلك يقوؿ". المكتوبة إال بيتو في المرء صبلة أفضل: " وسلم

 المسجد إال سواه فيما صبلة ألف من خير فيو الصبلة مسجد في وىو المدينة، في
 .البيت في النافلة يصلي نفسو ىو وكاف الحراـ،
 كذلك، وليس أفضل، النبوي أو الحراـ المسجد في النافلة أف يظن الناس وبعض
 فهنا الراتبة ينسى أف المسجد من خرج إف يخشى عمل ذو رجل أنو نعلم لو نعم،
 من فيخشى كثيروف صبياف بيتو في كاف لو وكذلك أفضل، المسجد في صلّ : نقوؿ

 .أفضل المسجد في الصبلة فتكوف التشويش،
 إنك إذ الرياء، من أبعد البيت في الصبلة ألف المكتوبة؛ إال أفضل البيت في والصبلة

 المسجد في أما تصلي، وأنت يرونك ال وقد أىُلك، إال عليك يطلع ال بيتك في
 كنت إذا ولذلك. الصبلة على البيت ألىل تعويدا فيها وألف عليك؛ مطلع فالكل
 تأمره لم أنك مع معك، يصلي تجده سنوات ثبلث أو سنتاف لو صبي وعندؾ تصلي

 .عظيمة فوائد البيت في النافلة صبلة ففي بالصبلة،
 :بقولو وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عنو نهى ما ترتكب ال أنك أيضا وفيها

 .انتهى"  فيها تصلوف ال كالقبور تجعلوىا ال يعني( مقابر بيوتكم تجعلوا ال) 
 .بالمسجد التراويح صبلة :مسألة

 وىي المباركة، لياليو في بعمارىا المساجد تحيا حيث رمضاف، شهر في السنة ىذه
 في - تعالى اهلل رحمهم - العلماء اختلف لكن بالمسجد، إيقاعها يجوز نافلة
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 ثبلثة على اختلفوا ؟ البيت في أو المسجد في تصلى أف األفضل ىل.  التراويح
 :أقواؿ
 األحناؼ، قوؿ وىذا ،مؤكدة سنة بالمسجد جماعة التراويح صبلة أف: األوؿ القوؿ

 أنها المالكية من البر عبد ابن ويرى، أحمد اإلماـ عن الصحيحة والرواية والشافعية،
 .ٔالكفاية على سنة

 مع الصبلة وإسحاؽ وأحمد المبارؾ ابن واختار"  :(ٓٙٔ/ٖفي سننو ) الترمذي وقاؿ
 وقيل:  الليل قياـ كتاب وفي"  : األحوذي تحفة في قاؿ " . رمضاف شهر في اإلماـ

 قاؿ ؟ وحده أو رمضاف في الناس مع الرجل يصلي أف يعجبك:  حنبل بن ألحمد
 اهلل صلى النبي قاؿ.  معو ويوتر اإلماـ مع يصلي أف ويعجبني قاؿ.  الناس مع يصلي
 قاؿ" .  ليلتو بقية لو كتب ينصرؼ حتى اإلماـ مع قاـ إذا الرجل إف: "  وسلم عليو

 قاؿ اإلماـ ينصرؼ حتى ينصرؼ وال معهم يوتر حتى الناس مع يقـو:  اهلل رحمو أحمد
 لم ليلة إال إمامو مع يوتر رمضاف شهر اهلل رحمو أحمد يعني شهدتو:  داود أبو

 أـ إليك أحب الجماعة في الصبلة:  ألحمد قلت اهلل رحمو إسحاؽ وقاؿ.  أحضرىا
 يحيي ، الجماعة في يصلي أف يجبني:  قاؿ ؟ رمضاف شهر قياـ في وحده يصلي
 . انتهى"  قاؿ كما إسحاؽ وقاؿ.  السنة

. . .  العلماء بإجماع سنة التراويح صبلة"  (:ٕٙ٘/ٖ) المجموع في النووي قاؿو 
 باتفاؽ الصحيح ، مشهوراف وجهاف فيو ؟ أفضل وأيهما،  وجماعة منفردا وتجوز

 . أفضل االنفراد:  الثاني.  أفضل الجماعة أف األصحاب
 وال،  انفرد لو عنها الكسل يخاؼ وال ، القرآف يحفظ فيمن الخبلؼ:  أصحابنا قاؿ

 ببل أفضل فالجماعة األمور ىذه أحد فقد فإف.  لتخلفو المسجد في الجماعة تختل
 . خبلؼ

                                                           

/  ٔ)  تصحيحو مع الفروعو  ،( ٘ٛٗ ػ ٗٛٗ/  ٖ)  للنووي المجموعو  ،( ٘ٗ/  ٕ)  عابدين ابن حاشية ٔ
 (. ٕٓٔ/  ٛ)  التمهيدو  ،( ٓ٘٘ ػ ٜٗ٘
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 من أفضل جماعة التراويح صبلة إسحاؽ وأبو العباس أبو قاؿ:  الشامل صاحب قاؿ
 . انتهى:  ذلك على األمصار أىل وإجماع ، الصحابة إلجماع االنفراد

 اهلل صلى النبي وكاف"  (:ٕٕ ص) رمضاف شهر مجالس في عثيمينال عبلمةال وقاؿ
 من خوفا تركها ثم ، المسجد في التراويح صبلة في الجماعة سن من أوؿ وسلم عليو

 أف للرجل ينبغي وال : قاؿ ثم ، السابقين الحديثين ذكر ثم. . .  أمتو على تفرض أف
 منها اإلماـ ينتهي حتى ينصرؼ وال ، وأجرىا ثوابها ليناؿ التروايح صبلة عن يتخلف

 . باختصار انتهى"  كلو الليل قياـ أجر لو ليحصل ، الوتر ومن
 ىي بل ، رمضاف قياـ في الجماعة وتشرع"  " :رمضاف قياـ" في األلباني العبلمة وقاؿ

 لفضلها وبيانو ، بنفسو لها وسلم عليو اهلل صلى النبي إلقامة ، االنفراد من أفضل
 عليهم تفرض أف خشية الشهر بقية والسبلـ الصبلة عليو بهم يقم لم وإنما، بقولو
" الصحيحين" في عائشة حديث في جاء كما عنها فيعجزوا ، رمضاف في الليل صبلة

 اهلل أكمل أف بعد وسلم عليو اهلل صلى بوفاتو الخشية ىذه زالت وقد.  وغيرىما
 الحكم وبقي ، رمضاف قياـ في الجماعة ترؾ وىو ، المعلوؿ زاؿ وبذلك ، الشريعة
 في كما عنو اهلل رضي عمر أحياىا ولذلك ، الجماعة مشروعية وىو ، السابق

 . انتهى"  وغيره" البخاري صحيح"
 قاؿ.  أفضل فيها االنفراد بل مسنونة؛ غير بالمسجد التراويح صبلة أف: الثاني القوؿ
 كاف إف: "  المدونة في مالك قاؿ. ٔعنو رواية في والشافعي، مالك اإلماـ بهذا
 ومقتضى:  قلت".  ذلك على يقوى الناس كل وليس ، إلي أحب فهو بيتو في يقوى
 . بيتو في عنها عجز لمن المسجد في تسن أنها ىذا
 بثبلثة مشروط البيوت في فعلها وندب: " (ٖ٘ٔ/ٔ) الدسوقي حاشية في قاؿ

 آفاقي غير يكوف وأف بيتو، في بفعلها ينشط وأف المساجد، تعطل أال: شروط
 ". أفضل المسجد في فعلها كاف:  منها شرط تخلف فإف بالحرمين،

                                                           

 ( . ٕٗٔ/  ٔ)  للشافعي األـو  ،( ٕٕٕ/  ٔ)  الكبرى المدونة ٔ
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 فإذا الكفاية، على وجوبا المسجد في فعلها يجب التراويح صبلة أف: الثالث القوؿ
في التمهيد  القوؿ ىذا البر عبد ابن وحكى الباقين، عن سقط يكفي، من بو قاـ

 إخراج وجوب الليث ويرى ،الطحاوي جعفر وأبي سعد، بن الليث عن( ٚٔٔ/ٛ)
 .تركها على أطبقوا لو المسجد في ألدائها بيوتهم من الناس

 : يلي بما األوؿ الفريق استدؿ
 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ مع قمنا ):  قاؿ عنو اهلل رضي بشير بن النعماف عن - ٔ

 نصف إلى وعشرين خمس ليلة معو قمنا ثم الليل، ثلث إلى وعشرين ثبلث ليلة وسلم
 نسميو وكنا ، الفبلح ندرؾ لن أف ظننا حتى وعشرين سبع ليلة معو قمنا ثم الليل،

 مع صلوا أنهم : الداللة وجو، "  معو صلينا أي:  معو قمنا: "  الشاىد. ٔ( السحور
 حالهم ىي إذ ؛ المسجد في رمضاف شهر من لياؿ ثبلث وسلم عليو اهلل صلى النبي
 . لذكره المسجد غير مكاف في كاف ولو غالبا

 جوؼ في خرج وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف ) عنها اهلل رضي عائشة عن - ٕ
 فلما ، بذلك يتحدثوف ناس فأصبح بصبلتو، رجاؿ فصلى المسجد، في فصلى الليل

 كانت فلما بصبلتو، فصلوا فصلى، فخرج المسجد أىل كثر الثالثة الليلة كانت
 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ إليهم يخرج فلم أىلو، عن المسجد عجز الرابعة الليلة
 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فكمن يخرج فبل ، الصبلة ينادوف منهم رجاؿ فطفق وسلم
 فتشهد، بوجهو عليهم فأقبل قاـ الفجر قضى فلما الفجر، لصبلة خرج حتى وسلم
 أف خشيت ولكني شأنكم، علي يخفى لم فإنو بعد أما  قاؿ ثم عليو، وأثنى اهلل فحمد

                                                           

، (ٕٕٗٓ) خزيمة وابن( ٕٛٓٔ) الكبرى وفي، (ٕٕٓ/ٖ) في المجتبى والنسائي ،(ٕٕٚ/ٗ) أحمد أخرجو ٔ
 قاؿ كذا ، فتعقبو الذىبي في التلخيص بقولو:البخاري شرط على والحديث قاؿ عنو الحاكم: (ٗٗ/ ٔ)والحاكم 

، وقاؿ العبلئي كما حسن ىو بل منهما واحد شرط على الحديث وليس مسلم بو احتج وإنما صالح بن معاوية وفيو
، وصححو العبلمة األلباني في صحيح ىذا الحديث بطريقيو ينتهي إلى درجة الصحة القوية (:ٕٛفي فتاواه )

 (.ٛٚٔٔالنسائي، وحسنو العبلمة الوادعي في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين )
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 تفترض أف خشيت»:  الشاىد .ٔ( عنها فتعجزوا الليل صبلة عليكم تفترض
 .«عليكم

 خشي ثم مرات، ثبلث بالمسجد صبلىا وسلم عليو اهلل صلى النبي أف : الداللة وجو
 ،بأمتو رحيم وسلم عليو اهلل صلى وألنو الخشية؛ لهذه فتركها األمة على تفترض أف

 إنما وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ ألف المسجد؛ في سنيتها آكدية على يدؿ وىذا
: " (ٜٖٔ/ٕٔفي مجموع الفتاوى ) تيمية ابن قاؿ. أمتو على تفترض أف خشية تركها
 .وسلم عليو اهلل صلى بموتو ذلك أمن وقد

 :  يلي بما الثاني الفريق واستدؿ
  وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ احتجر ): قاؿ رضي اهلل عنو ثابت بن زيد عن - ٔ

 فتتبع فيها، يصلي وسلم عليو اهلل صلى  اهلل رسوؿ فخرج حصير، أو بخصفة حجيرة
 صلى  اهلل رسوؿ وأبطأ فحضروا، ليلة جاءوا ثم قاؿ بصبلتو يصلوف جاءوا رجاؿ إليو
 فخرج الباب، وحصبوا أصواتهم فرفعوا إليهم، يخرج فلم قاؿ عنهم وسلم عليو اهلل

 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ لهم فقاؿ مغضًبا وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ إليهم
 في بالصبلة فعليكم ، عليكم سيكتب أنو ظننت حتى صنيعكم بكم زاؿ ما: وسلم

 رواية وفي ،مسلم رواه  ( المكتوبة الصبلة إال بيتو في المرء صبلة خير فإف بيوتكم،
 .ٕ( بو قمتم ما عليكم كتب ولو ): لو

 . «المكتوبة إال بيتو في المرء صبلة أفضل»:  الشاىد
 جميع على األفضلية وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أطلق حيث :الداللة وجو

 في التراويح فعل أف على يدؿ مما ؛ فقط المكتوبة واستثنى البيت، في الصلوات
 . أفضل البيت

                                                           

 (.ٔٙٚأخرجو مسلم ) ٔ
 (.ٔٛٚأخرجو مسلم ) ٕ
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 البر عبد ابن قاؿ ،السلف علماء من طائفة فعلو قد بالبيت التراويح فعل وألف - ٕ
 كانوا أنهم:  ونافع وإبراىيم وسالم عمر ابن عن وروينا: " (ٙٔٔ/ٛفي التمهيد )

 . مختصرا ىػ.ا"  الناس مع يقوموف وال ينصرفوف
 النخعي وإبراىيم ، وحذيفة يزيد، بن السائب أف: (ٕ٘ٗ/ٕ) شيبة أبي ابن وروى

 .بالمساجد يتنفلوف ال:  غفلة بن وسويد
 فعلها يروف أنهم على دؿ مما دائما؛ المسنونات يتركوف ال وىؤالء ، نافلة فالتراويح

 . المسجد من أفضل البيوت في
 من محضر في كعب بن أبي على الناس جمع عمر بأف: الثالث الفريق واستدؿ
 رمضاف، في المسلمين شعائر من وألنها إجماعا؛ فصار مخالف لو يظهر ولم الصحابة

 اهلل بحمد اآلف إلى عمر عهد منذ المؤمنين سلف صالح عمل بالمسجد أدائها وعلى
 . تعالى

 في التراويح ترؾ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف نجد: األدلة بتمعن :المناقشة
 األدلة لو تشهد حسن حديث داود أبي وحديث ،األمة على تفرض أف خشية المسجد

 . الصحيحة
 أفضل، البيوت في التراويح أداء أف ىو الصحيح القوؿ أف أعلم واهلل لي يظهر والذي
 !. ؟ بالنوافل فكيف الفرائض، عن يتكاسلوف الناس ىذا زمننا في ولكن
 فيها لما للناس، خير خاصة الزماف ىذا في المساجد في أداءىا أف أرى فإني:  ولهذا

 للمتعلم، الجاىل ومتابعة إليهم، اإلماـ وحديث الناس، اجتماع في المصالح من
 ينشط التبلوة، جيد الصوت، حسن إماـ مع الصبلة كانت النافع وإذا بالعلم وتزودىم
 المسجد، إلى الناس لجلب سببا ذلك وكاف تبلوتو، وسمع وراءه، صلى إذا السامع

 دليبل أعلم وال.  عظيمة منافع لو المسجد ىذا في أداءىا فإف ، الخير على وتعاونهم
 . المساجد في بوجوبها قاؿ لمن صريحا
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 األسرة، بناء في تأثيرا وأشد أفضل، ويناصحهم بأىلو يصلي لمن البيت في وأداؤىا
 أحكاـا.ىػ من   التوفيق وباهلل. مستقيم صراط على بهم والسير دينهم، بأمور وتوعيتهم
 ( بتصرؼ. ٔ٘/ٕ) الشريعة في المساجد

 .بدعة وليس سنة رمضاف في جماعة التراويح صبلة :مسألة
 بن عمر سنن من ىي ىل يقاؿ وإنما ، بوارد ليس بدعة التراويح صبلة بأف القوؿ

 في وفعلت وسلم عليو اهلل صلى النبي عهد على تكن لم ألنها عنو اهلل رضي الخطاب
 !؟ وسلم عليو اهلل صلى النبي سنن من ىي أو عهده

 أمر"  الخطاب بن عمر بأف لذلك واستدؿ ، عمر سنن من أنها الناس بعض فادعى
 ليلة ذات وخرج"  ركعة عشرة بإحدى للناس يقوما أف الداري وتميما كعب بن أبي

  مشروعية لها يسبق لم أنو على يدؿ وىذا"  ىذه البدعة نعمت:  فقاؿ يصلوف والناس
 صلى النبي أف وغيرىما الصحيحين في ثبت عما قائلو غفل ضعيف قوؿ ىذا ولكن

:  وقاؿ ، يصل لم الرابعة أوفي الثالثة وفي لياؿ ثبلث بأصحابو قاـ) وسلم عليو اهلل
 خشيت ولكني) مسلم لفظ وفي( ٕٚٛ) البخاري رواه( عليكم تفرض أف خشيت إني
 النبي بسنة التراويح فثبتت( ٕٔٚٔ( )عنها فتعجزوا الليل صبلة عليكم تفرض أف

 ال ، فيها االستمرار من المانع وسلم عليو اهلل صلى النبي وذكر وسلم، عليو اهلل صلى
 اهلل صلى الرسوؿ بوفاة زاؿ قد الخوؼ وىذا ، تفرض أف خوؼ وىو مشروعيتها، من

 فلما ، فرضيتها من فأمن الوحي انقطع وسلم عليو اهلل صلى مات لما ألنو وسلم عليو
 السنية تعود وحينئذ المعلوؿ زواؿ ثبت الوحي بانقطاع الفريضة خوؼ وىو العلة زالت

 ٛٚ/ص ٗ/ج عثيمين البن الممتع الشرح انظر أىػ. لها
 اهلل صلى اهلل رسوؿ كاف إف قالت عنها اهلل رضي عائشة عن الصحيحين في وثبت
 فيفرض الناس بو يعمل أف خشية بو يعمل أف يحب وىو العمل ليدع وسلم عليو

 (ٗٚٔٔ/المسافرين صبلة) ومسلم( ٓٙٓٔ/الجمعة) البخاري رواه...  عليهم
 أىػ. بأمتو ورأفتو وسلم عليو اهلل صلى شفقتو كماؿ بياف:  وفيو:  النووي قاؿ
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 من سنة رمضاف قياـ أف:  وفيو (:ٜٓٔ ، ٛٓٔ/  ٛ) التمهيدفي  البر عبد ابن قاؿو 
 عمر منها يسن ولم ، فيها مرغوب ، إليها مندوب ، وسلم عليو اهلل صلى النبي سنن

 ولم ، ويرضاه يحبو وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ كاف ما إال أحياىا إذ الخطاب بن
 - رحيما رؤوفا بالمؤمنين وكاف ، أمتو على يفرض أف خشية إال عليو المواظبة من يمنع
 وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ من عمر ذلك علم فلما ، - وسلم عليو اهلل صلى
 أقامها:  والسبلـ الصبلة عليو موتو بعد منها ينقص وال فيها يزاد ال الفرائض أف وعلم
 اهلل ادخره شيء وذلك ، الهجرة من عشرة أربع سنة وذلك ، بها وأمر وأحياىا للناس

 ا.ىػ بو وفضلو لو
 معرض في( ٖٕ٘ ، ٖٕٗ/  ٕٕ) الفتاوى مجموعفي  تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ
 قياـ أما :البدع تجويز على " البدعة نعمت: " عمر بقوؿ يحتجوف الذين على رده

 لياؿ عدة جماعة بهم وصلى ، ألمتو سنو وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فإف رمضاف
 ؛ واحدة جماعة على يداوموا لم لكن ، وفرادى جماعة يصلوف عهده على وكانوا ،

 فلما ، الشريعة استقرت وسلم عليو اهلل صلى النبي مات فلما ، عليهم تفرض لئبل
 جمع الذي كعب بن أبي وىو ، واحد إماـ على جمعهم عنو اهلل رضي عمر كاف

 من ىو عنو اهلل رضي وعمر ، عنو اهلل رضي الخطاب بن عمر من بأمر عليها الناس
 الخلفاء وسنة بسنتي عليكم: " وسلم عليو اهلل صلى يقوؿ حيث ، الراشدين الخلفاء

 في أعظم ألنها ؛ األضراس يعنى"  بالنواجذ عليها عضوا بعدي من المهديين الراشدين
 في بدعة فإنها ،"  ىذه البدعة نعمت"  قاؿ لكنو سنة ىو فعلو الذي وىذا ، القوة
 ، وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ حياة في يفعلونو يكونوا لم ما فعلوا لكونهم اللغة
 ا.ىػ ". الشريعة من سنة وىي ، ىذه مثل على االجتماع من:  يعني
 بل وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سنة من ليست التراويح صبلة بأف للقوؿ وجو فبل
 مات فلما األمة على تفرض أف خشية تركها وسلم عليو اهلل صلى النبي سنة من ىي

 وخبلفتو المرتدين بحروب منشغبل عنو اهلل رضي بكر أبو وكاف ، الخشية ىذه زالت
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 صبلة على الناس جمع المسلمين أمر واستتب عمر عهد كاف فلما ،( سنتاف) قصيرة
 فعلو ما فقصارى ، وسلم عليو اهلل صلى النبي مع اجتمعوا كما رمضاف في التراويح

 .الموفق واهلل ، وإحياؤىا السنة تلك إلى العودة عنو اهلل رضي عمر
 (المسجد في الجنازة على الصبلة)باب 

 النبي أزواج أرسل وقاص أبي بن سعد توفي لما ):  قالت عنها اهلل رضي عائشة عن
 بو فوقف ففعلوا، عليو، فيصلين المسجد في بجنازتو يمروا أف وسلم عليو اهلل صلى
 المقاعد، إلى كاف الذي الجنائز باب من بو أخرج ، عليو يصلين حجرىن على

 ذلك فبلغ المسجد، بها يدخل الجنائز كانت ما: وقالوا ذلك، عابوا الناس أف فبلغهن
 يمر أف علينا عابوا بو، لهم علم ال ما يعيبوا أف إلى الناس أسرع ما: فقالت عائشة،
 بيضاء بن سهيل على وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ صلى وما المسجد، في بجنازة

 .ٔ( المسجد في إال
 في جنازة على صلى من) : وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ ىريرة، أبي عنو 

 .ٕ( شيء لو فليس المسجد،

                                                           

 ( وىو صحيح خبلفا لمن أعلو كما سيأتي. ٖٜٚأخرجو مسلم ) ٔ

 وابن ،(ٜٚ٘ٙ) الرزاؽ ، وعبد(ٖٕٓٔ رقم ، ٖٗٓ ص) الطيالسىو ، (ٕٜٛٚ رقم ، ٗٗٗ/ٕ) أحمدأخرجو  ٕ
 الجعديات فى والبغوى ،(ٚٔ٘ٔ رقم ، ٙٛٗ/ٔ) ماجو وابن ،(ٜٖٔٔ) داود وأبو ،(ٖ٘ٙ-ٖٗٙ/ٖ) شيبة أبي

 ،(ٖٙٙ/ٔ) المجروحين في حباف وابن ،(ٕٜٗ/ٔ) اآلثار معاني شرح في والطحاوي، (ٕٔ٘ٚ رقم ، ٗٓٗ/ٔ)
 البغوي، و (ٖٔٛٙ رقم ، ٕ٘/ٗ) والبيهقى ،(ٖٗٚٔ/ٗ) الكامل في عدي وابن ،(ٖٜ/ٚ) الحلية في نعيم وأبو
والحديث ضعفو اين حـز في المحلى ( ٜٙٙ) المتناىية العلل في الجوزي وابن ،(ٖٜٗٔ) السنة شرح في
 بحديث الصحيح الحديث من ذكرنا ما عارض من ظلم وقد(: ٓٛٔ/ٖ) المعرفة في البيهقي قاؿو  (،ٖٙٔ/٘)

 المجروحين في حباف ابن وقاؿ، لو شيء فبل المسجد في جنازة على صلى من؟  اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ ىريرة أبي
 من لو شيء ال الجنازة على المسجد في المصلى أف؟  المصطفى يخبر كيف باطل، خبر وىذا(: ٖٙٙ/ٖ)

 ضعفو (:ٜٙٙ/ٕ، وقاؿ النووي في الخبلصة )!المسجد في البيضاء بن سهيل على؟  ىو يصلي ثم األجر،
 مولى صالح أفراد من وىو: قالوا والبيهقي، والخطابي، المنذر، بن بكر وأبو حنبل، بن أحمد منهم الحفاظ
 االختبلط، قبل منو ذئب أبي ابن وسمع: قالوا. االختبلط عليو عابوا ما معظم. عدالتو في مختلف وىو التوأمة،

( ٕٔ/ٓٔ(، وضعفو ابن الملقن في التوضيح )ٔٗٔ، وضعفو الذىبي في تلخيص العلل المتناىية )أعلم فاهلل
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 - ٕٖ٘/ ٔ) المراـ بلوغ على الشيخ حاشيةفي  عبلمة ابن بازال قاؿ، و ضعيف كما نص عليو أحمد بقولو:
 ولما وشذوذه، ضعفو على يدؿ ما لوجود الخطأ ىذا تبرر ال االختبلط قبل عنو ذئب أبي ابن رواية وكوف(: ٖٖ٘
 في عنهم اهلل رضي وعمر بكر أبي على الصحابة وصبلة المذكور، عنها اهلل رضي عائشة حديث من ذكرنا

 قد كاف التوأمة مولى صالح ضعيف، إسناده (:ٗ٘ٗ/٘ٔالمسند )، وقاؿ األرنؤوط ومن معو في تحقيق المسجد
 .لزاما فراجعو ،( ٖٓٛٛ) برقم السالف حديثو على الكبلـ بابة من الحديث ىذا في ىنا عليو والكبلـ اختلط،

 اإلماـ الحديث ىذا ضعف وقد -ينكر ما متنو في يكوف ال أف شريطة الحسن باب من حديثو يكوف فمثلو-يعني 
 بحديث ورد باطل، خبر: حباف ابن وقاؿ التوأمة، مولى صالح بو تفرد مما ىو: أحمد اإلماـ قاؿ وغيره، أحمد

 مختلف التوأمة مولى وصالح منو، أصح عائشة وحديث صالح، أفراد في يعد الحديث ىذا: البيهقي وقاؿ عائشة،
 .يصح ال: الجوزي ابن وقاؿ ىريرة، أبي عن يثبت ال: البر عبد ابن وقاؿ يجرحو، أنس بن مالك كاف عدالتو، في
 عباد طريق من ٜٚ/ٙ" المسند" في وسيأتي ،( ٖٜٚ) مسلم أخرجو البيهقي، إليو أشار الذي عائشة حديث: قلنا
 الناس فأنكر عليو، فتصلي المسجد، في وقاص أبي بن سعد بجنازة يمر أف أمرت عائشة أف: الزبير بن اهلل عبد بن

 إال البيضاء بن سهيل على وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ صلى ما! الناس نسي ما أسرع ما: فقالت عليها، ذلك
 .المسجد في
: حديثاف وسلم عليو اهلل صلى النبي عن الباب ىذا وفي: ٖٕٚ/ٛ" االستذكار" في البر عبد ابن الحافظ قاؿ

 وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف: عنو يثبت ال ىريرة أبي عن يروى حديث والثاني عائشة، حديث أحدىما
 قاؿ كما عليو، شيء فبل: أي ،"لو شيء فبل: "ىذا ىريرة أبي حديث في قولو يحتمل وقد: قاؿ ثم فذكره،... قاؿ
 .عليها بمعنى ،[ ٚ: اإلسراء( ]فلها أسأتم وإف ألنفسكم أحسنتم إف: )وجل عز اهلل

 في الجنازة على الصبلة عن -فيو النقل علل معرفة في والمقدـ الحديث أىل إماـ وىو- حنبل بن أحمد وسئل
 .بجوازه وقاؿ بذلك، بأس ال: فقاؿ المسجد؟

 بشيء وليس التوأمة، مولى صالح رواه: قاؿ ثم. يثبت حتى: قاؿ أو يثبت، ال: فقاؿ ؟ ىريرة أبي فحديث: فقيل
 .بو انفرد فيما
 .بذلك وقاؿ المسجد في الجنائز على الصبلة في السنة حنبل بن أحمد صحح فقد
 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ بعد الخليفتين في بها المعموؿ السنة وىي العلم، أىل وجمهور الشافعي قوؿ وىو

 كبار بمحضر المسجد في عمر على صهيب وصلى المسجد، في الصديق بكر أبي على عمر صلى وسلم،
 .ذئب أبي ابن إال ذلك ينكر من أعلم وما نكير، غير من السلف وصدر الصحابة
 عن القاسم ابن ورواه. مالك أصحاب بعض وعن تثبت، وال تصح ال وجوه من عباس ابن عن ذلك كراىية ورويت
 .وغيرىم المدينة أىل رواية من ذلك جواز عنو روي وقد مالك،
 .ٖٕٕ-ٕٚٔ/ٕٔ لو" التمهيد"و ،"االستذكار" في البر عبد ابن كبلـ تتمة وانظر

" النقي الجوىر"و ،ٕٓ٘-ٔٓ٘/ٔ" المعاد زاد" انظر بو، العمل ورأوا جماعة، الحديث ىذا أمر قوى وقد: قلنا
 ا.ىػ من تحقيق المسند.  ٖٕٓ-ٕٕٛ/ٛ للتهانوي" السنن إعبلء"و ،ٕ٘/ٗ التركماني البن
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( ٖٕٔ٘ثم عاد وحسنو في الصحيحة ) ،(ٚٙٚ-ٙٙٚ ص) المستطاب الثمرأما العبلمة األلباني فضعفو في 
 عدي وابن المعاني شرح في والطحاوي -شيء لو فليس -وىو  لو واللفظ ماجة وابن داود أبو أخرجو بقولو:

 صالح عن ذئب أبي ابن عن طرؽ من وأحمد الطيالسي كذا و شيبة أبي وابن المصنف  في الرزاؽ وعبد والبيهقي
 ، األوؿ باللفظ فهي ، ألحمد رواية إال ،"  لو شيء فبل: "  اآلخرين لفظ و.  بو مرفوعا ىريرة أبي عن التوأمة مولى

 المحفوظ أف يؤيد و ، شذوذىا يؤكد مما و" .  عليو شيء فبل: "  فلفظها ، روايتو في داود أبو جميعا عنهم شذ و
 النبي أدركوا ممن رجاال أدركت و:  صالح قاؿ: "  الحديث عقب شيبة أبي ابن و الطيالسي زيادة ، الجماعة رواية
 في صريح فهذا".  يصلوا فلم رجعوا المسجد في يصلوا أف إال يجدوا فلم جاؤا إذا بكر أبا و وسلم عليو اهلل صلى

 من الصحابة من أدركهم عمن حكاه ما يناسب الذي ىو فإنو ، الجماعة بلفظ الحديث يروي كاف صالحا أف
 و ، تنافيو و تباينو فإنها ،"  عليو شيء فبل: "  داود أبي رواية بخبلؼ المسجد في الجنازة على الصبلة تركهم
 معنى ليتحد:  قالوا!  عليو شيء فبل أي:  داود أبي رواية إلى الجماعة رواية تأويل بطبلف على أيضا ذلك يدؿ

 ، فيو ريب ال بما داود أبي رواية شذوذ بينا أف فبعد ، التصحيح فرع التأويل:  أقوؿ و.  يتناقضاف ال و اللفظين
"  لو شيء فبل: "  المحفوظ:  الخطيب قاؿ( : "  ٕ٘ٚ/  ٕ" )  الراية نصب"  في جاء قد و ، للتأويل مبرر فبل

 خطأ"  لو أجر فبل: "  رواية:  البر عبد ابن قاؿ.  انتهى ،"  لو أجر فبل: "  روي و ،"  عليو شيء فبل: "  روي و ،
 و ، لضعفو بو يحتج ال من منهم ، العلم أىل من التوأمة مولى صالح و" .  لو شيء فبل: "  والصحيح ، فاحش
 من فمنهم ، اختلط كاف أنو ذلك في السبب و:  قلت " . انتهى ، خاصة ذئب أبي ابن رواه ما منو يقبل من منهم
 و ، بحجة فليس االختبلط بعد منو سمع من منهم و ، حجة فهو - ذئب أبي كابن – االختبلط قبل منو سمع
 عن(  ٚٔٗ/ ٔ/  ٕ)  حاتم أبي ابن فروى ، حديثا و قديما العلم أىل رأى عليو استقر الذي ىو التفصيل ىذا
 قديما منو سمع من ، كبير ىو و اختلط وقد ، صالحا أدرؾ قد مالك كاف: "  قاؿ أنو أبيو عن أحمد بن اهلل عبد

 نحوه معين ابن عن روى ثم" .  بأسا بو أعلم ما ، الحديث صالح وىو ، المدينة أىل أكابر عنو روى قد و ، فذاؾ
 صالح ىو و ، ثبت فهو ، يختلط أف قبل منو سمع فمن ، يموت أف قبل خرؼ كاف قد و ، ثقة : " عنو فقاؿ ،

 تعويل فبل ، ثابت أنو تبينت ، عنو ذئب أبي ابن رواية من الحديث أف و ، التفصيل ىذا عرفت إذا" .  نبهاف بن
 ابنو فقاؿ ، أحمد اإلماـ عن نحوه و ، البيهقي فعل كما فيو المجمل بالطعن متمسكا تضعيفو إلى ذىب من على
 أف: "  عائشة حديث:  فقاؿ ؟ ىذا ىريرة أبي حديث عن أبي سألت( : "  ٕ٘ٔ ص" )  مسائلو"  في اهلل عبد

 مولى صالح حديث يثبت حتى:  قاؿ ثم" .  المسجد في بيضاء ابن سهيل على صلى وسلم عليو اهلل صلى النبي
 ىذا تصحيح عن توقف اهلل رحمو أحمد اإلماـ ولعل:  قلت " . بصحيح ليس أو ، بثبت ليس عنده كأنو.  التوأمة

 يومئذ يكن لم ألنو الحديث
 عائشة لحديث معارض أنو ظن أنو أو ، آنفا عنو نقلتو الذي التفصيل لو تبين

 نقد عند ينبغي ال أنو أراه الذي و.  ريب ببل الصحة في دونو ىو و ، المذكور
 حجة ذلك فيتخذ ، الحديث تعارض أنها يتوىم فقهية أمورا الناقد يبلحظ أف الحديث
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 الحنفية فكرىها المسجد في الجنازة على الصبلة جواز في الفقهاء اختلفوقد 
 . والحنابلة الشافعية وأجازىا والمالكية

                                                                                                                                                  

 رد منو للـز النقد في عليو اعتمد لو - الحديث علم قواعد من ليس كونو مع - ىذا فإف ، الحديث في للطعن
 ، عائشة لحديث مخالفا صالح حديث فكوف ىذا وعلى. القوية بالطرؽ وردت التي الصحيحة األحاديث من كثير
 قرره كما ، الحديثية الوجهة من منهما كل ثبوت بعد بينهما التوفيق ينبغي بل ، ذلك بسبب فيو الطعن ينبغي فبل

 الجوزية قيم ابن اإلماـ قاؿ لذلك و ، غيره في غيره و"  النخبة شرح"  في الحافظ
 ، حسن الحديث وىذا: "  ىذا صالح في قيل ما بعض ذكر أف بعد(  ٜٜٔ - ٜٛٔ/  ٔ" )  المعاد زاد"  في
 قبل بو حدث ما لرد موجبا اختبلطو يكوف فبل اختبلطو، قبل قديم منو سماعو و عنو ذئب أبي ابن رواية من فإنو

 ما غاية عائشة حديث أف ىو آنفا إليو المشار التوفيق سبيل في يقاؿ أف يمكن ما أحسن و ، ىذا" .  االختبلط
 الصبلة أجر ينفي ال ألنو ، ذلك ينافي ال صالح حديث و ، المسجد في الجنازة صبلة جواز ىو إنما عليو يدلي
: "  تعالى اهلل رحمو السندي الحسن أبو قاؿ ، المسجد في بصبلتها خاصا أجرا ينفي إنما و ، مطلقا الجنازة على

 فأجر ، المكتوبات في كما المسجد في كونها ألجل أجر لها ليس المسجد في الجنازة صبلة أف لبياف فالحديث
 الحديث فيكوف ، المسجد في أنها من يتوىم ما بواسطة األجر سلب إلفادة الحديث إنما و ، باؽ الصبلة أصل
 يتعين أف ينبغي و.  خارجة كونها على زائدة فضيلة بذلك لها يكوف أف غير من المسجد في الصبلة إلباحة مفيدا
 في الصبلة بكراىة فالقوؿ ، ىذا على و.  اإلمكاف بحسب األدلة بين توفيقا و للتعارض دفعا االحتماؿ ىذا

 كاف وسلم عليو اهلل صلى أنو الغالب أف على بناء المسجد خارج األفضل يكوف أف ينبغي نعم ، مشكل المسجد
 التقى ، الجمع بهذا و:  قلت" .  أعلم واهلل.  مرتين أو مرة كاف المسجد في فعلو و ، المسجد خارج يصلي

 األفضل كوف أما و ، المسجد في الصبلة إباحة على منهما كل داللة حيث من عائشة حديث مع الترجمة حديث
 ، المسجد خارج الصبلة

 صلى ىديو على الغالب ىو ذلك كوف لثبوت ، المذىبي التعصب و الهوى عن تجرد من فيو يشك ال أمر فهذا
 ابن قوؿ إلى البياف ىذا بعد التفات فبل ،(  ٚٓٔ - ٙٓٔ ص" )  الجنائز أحكاـ"  في بينتو كما وسلم عليو اهلل

 أف وسلم عليو اهلل صلى المصطفى يخبر كيف ، باطل خبر ىذا و( : " ٖٙٙ/  ٔ" )  الضعفاء"  في حباف
 في البيضاء ابن سهيل على وسلم عليو اهلل صلى ىو يصلي ثم ، األجر من لو شيء ال الجنازة في المصلي
" !  لو صبلة فبل: "  بلفظ"  مصنفو"  في الحديث روى شيبة أبي ابن أف الزيلعي ذكر( :  تنبيو" !! )  ؟ المسجد

 ، التخريج ىذا صدر في إليو اإلشارة سبقت كما ،"  لو شيء فبل: "  بلفظ رواه إنما و ، عنده اللفظ ىذا أر لم و
 . التنبيو فاقتضى
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 وقيد المسجد في بجوازىا الحنابلة وقاؿ فيو، مستحبة أنها الشافعية عند والمعتمد
 .ٔكره وإال المسجد، تلويث بأمن الحكم

 الصبلة الراتب ىديو من يكن ولم (:ٔٛٗ/ٔ) المعاد زاد في اهلل رحمو القيم ابن قاؿ
 يصلي كاف وربما المسجد، خارج الجنازة على يصلي كاف وإنما المسجد، في عليو

 المسجد في وأخيو بيضاء بن سهيل على صلى)  كما المسجد في الميت على أحيانا
 حديث من"  سننو"  في داود أبو روى وقد وعادتو، سنتو ذلك يكن لم ولكن(. 

 من: ) وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ ىريرة، أبي عن التوأمة، مولى صالح
 فقاؿ الحديث، لفظ في اختلف وقد ،(  لو شيء فبل المسجد في جنازة على صلى

 فبل) يرويو وغيره ،" عليو شيء فبل"  األصل في: السنن لكتاب روايتو في الخطيب
 قد ولكن ،( شيء لو فليس: )ولفظو"  سننو"  في ماجو ابن رواه وقد ،( لو شيء

 صالح بو تفرد مما ىو: أحمد اإلماـ قاؿ الحديث، ىذا وغيره أحمد اإلماـ ضعف
 أصح عائشة وحديث صالح، أفراد في يعد حديث ىذا: البيهقي وقاؿ التوأمة، مولى
 - وعمر بكر أبي عن ذكر ثم يجرحو، مالك كاف عدالتو، في مختلف وصالح منو،

 .المسجد في عليهما صلي أنو - عنهما اهلل رضي
. نفسو في ثقة ىو: معين ابن عن الدوري عباس قاؿ كما نفسو، في ثقة وصالح: قلت
 أدركو مالكا إف: فقاؿ تركو، مالكا إف: لو فقلت حجة، ثقة: ويحيى مريم أبي ابن وقاؿ
 سمع ذئب أبي ابن لكن منو، فسمع خرؼ، أف بعد أدركو إنما والثوري خرؼ، أف بعد
 منو فسمع وكبر خرؼ أنو إال ثقة ىو: المديني بن علي وقاؿ. يخرؼ أف قبل منو

 في تغير: حباف ابن وقاؿ. ذلك قبل منو ذئب أبي ابن وسماع الخرؼ، بعد الثوري
 فاختلط الثقات، عن الموضوعات يشبو بما يأتي وجعل ومائة، وعشرين خمس سنة

 .كبلمو انتهى. الترؾ فاستحق يتميز، ولم القديم بحديثو األخير حديثو

                                                           

 قدامة البن والمغني ،ٖٛٗ/ٔ القليوبي وحاشية ،ٖٔٔ/ٔ اإلكليل وجواىر ،٘ٙٗ - ٖٙٗ/ٔ القدير فتح ٔ
ٕ/ٜٖٗ . 
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 قبل قديم منو وسماعو عنو، ذئب أبي ابن رواية من فإنو حسن، الحديث وىذا
 سلك وقد. االختبلط قبل بو حدث ما لرد موجبا اختبلطو يكوف فبل اختبلطو،
 النبي صبلة: فقاؿ آخر، مسلكا عائشة وحديث ىذا، ىريرة أبي حديث في الطحاوي

 ذلك وترؾ منسوخة، المسجد في بيضاء بن سهيل على - وسلم عليو اهلل صلى -
 الصحابة عامة إنكار بدليل - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ من الفعلين آخر
 على ذلك ورد. نقلت ما خبلؼ علموا لما إال ليفعلوه كانوا وما عائشة، على ذلك

 ما نسخ ىريرة أبي عند كاف ولو: البيهقي قاؿ. وغيره البيهقي منهم جماعة الطحاوي
 على صلي ويـو المسجد، في الصديق بكر أبي على صلي يـو لذكره عائشة؛ روتو
 المسجد؛ بإدخالو أمرىا عائشة على أنكر من ولذكره المسجد، في الخطاب بن عمر

. بالجواز معرفة لو يكن لم من أنكره وإنما الخبر، فيو روت حين ىريرة أبو ولذكره
 .بغيره عارضوه وال ينكروه ولم سكتوا الخبر فيو روت فلما
 المسجد، في عليهما صلي عنهما اهلل رضي وعمر بكر أبا أف ثبت وقد: الخطابي قاؿ

 اإلنكار تركهم وفي. عليهما الصبلة شهدوا واألنصار المهاجرين عامة أف ومعلـو
 متأوال ثبت إف ىريرة أبي حديث معنى يكوف أف ويحتمل: قاؿ جوازه، على الدليل

 إلى ينصرؼ أنو فالغالب المسجد، في عليها صلى من أف وذلك األجر، نقصاف على
 شهد المقابر بحضرة عليها فصلى الجنازة إلى سعى من وأف دفنو، يشهد وال أىلو

 يصلي الذي وصار خطاه، كثرة على أيضا يؤجر وقد القيراطين، أجر وأحرز دفنو،
 .المسجد خارج عليو يصلي من إلى باإلضافة األجر منقوص المسجد في عليو

 وال اللفظين، معنى ليتحد عليو؛ شيء فبل أي( لو شيء فبل: )قولو معنى طائفة وتأولت
: أي ،[ ٚ: اإلسراء[ ]ٚ: اإلسراء{ ]فلها أسأتم وإف: }تعالى قاؿ كما يتناقضاف

 .الحديثين ىذين في الناس طرؽ فهذه فعليها،
 إال المسجد خارج الجنازة على الصبلة وىديو سنتو وأف أوال، ذكرناه ما والصواب

 ا.ىػ أعلم واهلل. المسجد خارج عليها الصبلة واألفضل جائز، األمرين وكبل لعذر،
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 الجنائز مصلى كاف إذا: حبيب ابن قاؿ (:ٜ/ٓٔالتوضيح )وقاؿ ابن الملقن في 
 من بالمسجد الصق فإنو بالمدينة الجنائز مصلى مثل- بو الصقا أو المسجد من قريبا
 وتمتد. المسجد من خارجا المصلى في الجنائز بوضع بأس فبل - السوؽ ناحية

 في أحد على يصلى أف يعجبني فبل: مالك قاؿ كذلك المسجد، في بالناس الصفوؼ
 .عباس ابن عن مثلو وروي وأصحابو، حنيفة، وأبي ذئب أبي ابن قوؿ وىو. المسجد

 اهلل رسوؿ صلى فقد مكروىا، وال ضيقا كاف ما فاعل ذلك فعل ولو: حبيب ابن قاؿ
 في عمر على صهيب وصلى المسجد، في بيضاء بن سهيل على وسلم عليو اهلل صلى

 .عائشة قوؿ وىو وغيره، مالك وأخرجو. المسجد
 شيبة أبي ابن وأسنده المسجد، في وعمر بكر، أبي على صلي: المنذر ابن وقاؿ

 بل كراىة غير من الشافعي المسجد في الصبلة وأجاز المنبر، تجاه: وقاؿ عنهما
 وعمر، بكر، أبي عن المنذر ابن وحكاه وغيره، الماوردي بو صرح كما بو، استحبها

 .مالك أصحاب وبعض وإسحاؽ، وأحمد، المؤمنين، أمهات وسائر
 وقاؿ. ذلك إلى احتيج إف فيو عليها بالصبلة بأس ال: إسحاؽ بن إسماعيل قاؿ

 .تحريم كراىية مكروىة فيو عليها الصبلة: حـز ابن ذكره فيما- المتكلم إسماعيل
 أبي حديث من مسلم أخرجو والحديث للشافعي، حجة سهيل على صبلتو وحديث
 دخولو وطلبت وقاص، أبي بن سعد توفي لما: عائشة عن سلمة، أبي عن النضر،

 عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ صلى لقد واهلل: فقالت عليها، ذلك فأنكروا المسجد،
 .وسهيل سهل: لفظ وفي. المسجد في بيضاء ابن على - وسلم

 اهلل صلى - اهلل رسوؿ بعد مات سهبل أف ذكر الواقدي ألف علة؛ الحديث في نعم
 سهيل: الجوزي والبن تسع، سنة سهيل أيامو في مات والذي ،- وسلم عليو

 ال ثبلثة بيضاء وأوالد. بالمدينة يمت ولم ببدر، قتل صفواف ألف وىم؛ وىو. وصفواف
 نعلم ال: وقاؿ" الصحابة كتاب أوىاـ" في الغني عبد ذلك على نبو وقد لهم، رابع
 .سهيل أخيو مع - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ عليو صلى صفواف بأف قائبل
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 فديك، أبي حديث من مسلم رواه": تتبعو" في قاؿ حيث آخر، بوجو الدارقطني وأعلو
 بن الضحاؾ خالف وقد. عائشة عن سلمة، أبي عن النضر، أبي عن الضحاؾ، عن

: وقيل. مرسبل عائشة عن النضر، أبي عن فروياه والماجشوف، مالك،: حافظاف عثماف
 .مرسبل إال يصح وال الرحمن، عبد بن بكر أبي عن النضر، أبي عن الضحاؾ، عن

 .ٔفقدـ الوصل زاد وقد ثقة، الضحاؾ: تقوؿ أف ولك
 .قاؿ كذا انقطاعو، مع سهيل لحديث ناسخ النجاشي حديث أف سحنوف ابن وادعى
 في الميت على صلى - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ أف ثبت: العربي ابن وقاؿ

 علماؤنا؛ وكرىو المسجد، في الميت يدخل أف:  إحداىما: صورتاف ولو المسجد،
 والحديث. لو معنى ال للنجاسات المسجد وتعريض شيء، الميت من يخرج لئبل

 واألولى مضمر، فاعل باسم أو( صلى) بفعل متعلقا الجر حرؼ يكوف ألف محتمل

                                                           

(، وصححو البغوي في شرح السنة ٕٙٔ/ٕٔالحديث صححو مسلم، وصححو ابن عبد البر في التمهيد ) ٔ
(: ٕٖٗ(، وصححو العبلمة األلباني في صحيح أبي داود، وقاؿ العبلمة الوادعي في اإللزامات والتتبع )ٕ٘ٗ/ٖ)

 أخي ذكر دوف صحيح حديث (:ٓٓٔ/٘رنؤوط في تحقيق سنن أبي داود )ثابت بغير ىذا السند، وقاؿ األ
 النضر أبي عن ،-الثقة دوف وىو- عثماف بن الضحاؾ رواه فقد النضر، أبي عن فيو اختلف إسناد وىذا سهيل،

 وفي ،ٔٔ٘ ص" التتبع" في الدارقطني قالو فيما -حافظاف وىما- والماجشوف مالك وخالفو المصنف، رواه كما
 في الدارقطني قاؿ ثم سلمة، أبي ذكر دوف مرسبل عائشة عن النضر، أبي عن فروياه ،ٗٚ ورقة/ ٘" العلل"
 يذكر ولم ،-وسلم عليو اهلل صلى- اهلل رسوؿ أف: النضر أبي عن مالك، عن: فقاؿ القطاف ابن وأرسلو": العلل"

 ثم القعنبي، قوؿ مثل[ القطاف سعيد بن] يحيى عن بندار وقاؿ. الربالي عمرو بن حفص عنو قاؿ كذلك عائشة،
 فيو يذكر فمرة متنو في الضحاؾ عن أيضا اختلف وقد[. والماجشوف مالك رواية يعني] المرسل والصحيح: قاؿ

 مالك رواية وىي وحده، سهيبل يذكر ومرة مسلم، عند وكما ىنا المصنف عند كما بيضاء ابني وأخاه سهيبل
 أمية أبي بن سالم ىو: النضر أبو. الصحيح وىو عائشة، عن الزبير، بن اهلل عبد بن عباد رواية وىي والماجشوف،

 .اإلسناد بهذا عثماف، بن الضحاؾ طريق من( ٔٓٔ( )ٖٜٚ) مسلم وأخرجو .التيمي اهلل عبيد بن عمر مولى
 سهيل ذكر على فيو واقتصر سلمة، أبي ذكر دوف عائشة عن النضر، أبي عن ٜٕٕ/ ٔ" موطئو" في مالك وأخرجو

 القطاف، سعيد بن يحيى عن بشار، بن محمد طريق من ٗٚ ورقة/ ٘" العلل" في الدارقطني وأخرجو .بيضاء بن
 بن حفص طريق من ٗٚ ورقة/ ٘" العلل" في وأخرجو .عائشة عن النضر، أبي سالم عن أنس، بن مالك عن

 .مرسبل -وسلم عليو اهلل صلى- اهلل رسوؿ أف: النضر أبي سالم عن أنس، بن مالك عن القطاف، يحيى عن عمرو،
  .آخر وجو من قبلو سلف وقد
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 بد ال وىذا خارجو، والميت المسجد في - وسلم عليو اهلل صلى - فيكوف األوؿ،
 مدة لقرب شيء؛ منو يخرج أف أمنت ألنها فيو؛ الميت بمرور عائشة أذنت وإنما منو،

 .المرور
 كذا سهيل، على - وسلم عليو اهلل صلى - كصبلتو عمر على الناس صبلة وكاف
 صلى - أنو" المبسوط" صاحب وزعم ترده، المنبر تجاه شيبة أبي ابن رواية لكن. قاؿ
 فصلى خارجو فوضعت الخروج يمكنو فلم معتكفا الوقت ذلك كاف - وسلم عليو اهلل

 ىريرة أبي حديث وأما .عائشة على وخفي لبروزىم، الصحابة ذلك وعلم عليو،
 فعنو داود، أبو أخرجو" لو شيء فبل المسجد في جنازة على صلى من: "مرفوعا
 :أجوبة
 على باطل خبر إنو: حباف ابن قاؿ بل وغيره، أحمد عليو نص كما ضعفو،: أحدىا
 على ويصلي بذلك المصطفي يخبر وكيف. - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ
 . فيو سهيل
 .إذف إشكاؿ وال ،"عليو شيء فبل: "المعتمدة األصوؿ في الذي أف: ثانيها
: الحق عبد قاؿ" . لو أجر فبل: "لفظ وفي". شيء عليو فليس: "ماجو ابن ولفظ

 ".لو شيء ال: "رواية والصحيح
{ فلها أسأتم وإف: }تعالى كقولو( عليو) بمعنى(. لو) تؤوؿ صحتو تقدير على: تالثها

 [.ٚ: اإلسراء]
 .للدفن يتبعها لم إذا أجره نقصاف على محموؿ أنو: رابعها

 وقد الطحاوي، ذلك وعكس شاىين، ابن قالو سهيل، بحديث نسخو: خامسها
 .المسجد يدخل لم وشبهو انتفاخ من التلويث أمارات ظهرت لو نعم. سلف

 بها المعموؿ السنة وىي العلم، أىل جمهور قوؿ المسجد في والصبلة: عمر أبو قاؿ
 ابن عن ذلك كراىة ورويت ذئب، أبي ابن إال ذلك يكره من أعلم وما الخليفتين، في

 عنو روي وقد عنو، رواه مالك أصحاب وبعض يصح، وال يثبت ال وجو من عباس
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 فإف جنازة، إلى يخرج ال: المعتكف في قاؿ وقد المدينة، أىل رواية من ذلك جواز
 ا.ىػ الناس مع عليها يصلي أف بأس فبل المسجد في بو الصفوؼ اتصلت

 الجنازة في على الصبلة وتجوز (:ٙٓٔوقاؿ العبلمة األلباني في أحكاـ الجنائز )ص
 أرسل وقاص أبي بن سعد توفي لما: " قالت عنها اهلل رضي عائشة لحديث المسجد،

 ففعلوا، عليو فيصلين المسجد في بجنازتو يمروا أف وسلم عليو اهلل صلى النبي أزواج
 إلى كاف الذي الجنائز باب من بو أخرج عليو، يصلين حجرىن على بو فوقف

 يدخل الجنائز كانت ما بدعة،، ىذه: وقالوا ذلك، عابوا الناس أف فبلغهن المقاعد،
 علم ماال يعيشوا أف إلى الناس أسرع ما: فقالت عائشة، ذلك فبلغ! المسجد إلى بها
 اهلل صلى اهلل رسوؿ صلى ما[ واهلل] المسجد، في بجنازة يمر أف علينا عابوا بو، لهم
 ٖ) مسلم أخرجو"  المسجد جوؼ في إال[ وأخيو] بيضاء بن سهيل على وسلم عليو

 المساجد أحكاـ"  في خرجتو وقد وغيرىم، السنن وأصحاب عنها طريقين من( ٖٙ/ 
/  ٗ) للبيهقي فهي األولى إال لمسلم والزيادات"  المستطاب الثمر"  كتابي من" 

٘ٔ. ) 
 كما الجنائز على للصبلة معد مكاف في المسجد خارج عليها الصبلة األفضل لكن
 وفي"  فيها ىديو على الغالب وىو وسلم، عليو اهلل صلى النبي عهد على األمر كاف
 :أحاديث ذلك

 وسلم عليو اهلل صلى النبي إلى جاؤوا اليهود أف"  .عنو اهلل رضي عمر ابي عن: األوؿ 
 ٔ" المسجد عند الجنائز موضع من قريبا فرجما، بهما فأمر زنيا، وإمرأة منهم برجل

 الصبلة باب"  ب اآلتي الرابع وللحديث لو، وترجم( " ٘٘ٔ/  ٖ) البخاري أخرجو
 ". والمسجد بالمصلى الجنائز على

                                                           

 المشرؽ ناحية من وسلم عليو اهلل صلى النبي بمسجد الصقا كاف الجنائز مصلى إف: " الفتح، في الحافظ قاؿ ٔ
." 

 ناحية من وىو والجنائز العيد عنده يصلى كاف الذي المكاف والمصلى( " ٛٓٔ - ٕٔ) آخر موضع في وقاؿ
 " الغرقد بقيع
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 عليو اهلل صلى اهلل لرسوؿ ووضعناه..فغسلناه منا، رجل مات: " قاؿ جابر عن: الثاني
 فجاء عليو بالصبلة اهلل رسوؿ آذنا ثم جبريل، مقاـ عند الجنائز توضع حيث وسلم
 ( ٚٔ) المسألة في بتمامو وتقدـ وغيره، الحاكم أخرجو .."عليو فصلى...  معنا

 حيث المسجد بفناء جلوس كنا: " قاؿ جحش، بن اهلل عبد بن محمد عن: الثالث
 اهلل رسوؿ فرفع ظهرانينا بين جالس وسلم عليو اهلل صلى اهلل ورسوؿ الجنائز توضع
/  ٕ) والحاكم( ٜٕٛ/  ٘) أحمد أخرجو..السماء إلى بصره وسلم عليو اهلل صلى
"  في المنذري وأقره"  تلخيصو"  في الذىبي ووافقو ". االسناد صحيح: " وقاؿ( ٕٗ

 ٗ) حاتم أبي ابن أورده جحش، بن محمد مولى كثير أبو وفيو ،( ٖٗ/  ٖ" ) ترغيبو
"  في الهيثمي قاؿ وكذلك تعديبل، وال جرحا فيو يذكر ولم( ٖٓٗ ٜٕٗ/  ٕ/ 

 ذلك ومع"  الثقات"  في حباف ابن يورده ولم"  مستور( : " ٕٚٔ/  ٗ" ) المجمع
 عنو روى انو"  التهذيب"  في وذكر"!  ثقة" "  التقريب"  في الحافظ فيو قاؿ فقد

 حسن"  فمثلو، وسلم عليو اهلل صلى النبي حياة في ولد وأنو الثقات من جماعة
  .الشواىد في السيما تعالى، اهلل شاء إف الحديث

 نعى وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف"  :.عنو اهلل رضي ىريرة أبي عن: الرابع
 أربعا وكبر بهم فصف المصلى، إلى خرج فيو، مات الذي اليـو في النجاشي

 .تقدـ وقد كثيرة وزيادات بألفاظ وغيرىما الشيخاف أخرجو"..
 النبي أف"  عنو اهلل رضي مالك بن أنس لحديث القبور، بين عليها الصبلة تجوز وال

 في األعرابي أخرجو ". القبور بين الجنائز على يصلى أف نهى وسلم عليو اهلل صلى
 طريقو ومن( ٕ/  ٓٛ/ٔ) األوسط المعجم في والطبراني( ٔ/  ٖٕ٘ ؽ) معجمو
  في الهيثمي وقاؿ( أنس مسند - ٕ/  ٜٚ) المختارة األحاديث في المقدسي الضياء

 عند أنس، عن أخرى طريق ولو: قلت ". حسن وإسناده(: " ٖٙ/  ٖ) المجمع
 .بها الحديث يتقوى الضياء
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 بن بكر وأبو( الكواكب - ٔ/  ٘ٙ ٔٛ) المصنف في شيبة أبي ابن بكر أبو وروى
 - ٔ/  ٔٛ/  ٘ٙ) الحنبلي رجب ابن للحافظ الباري الفتح في كما األثـر

 رجاؿ ثقات ورجالو ". القبور بين مسجدا يبنى أف يكره كاف: " أنس عن( الكواكب
 عن النهي من وسلم عليو اهلل صلى النبي عن تواتر ما للحديث ويشهد الشيخين

 الساجد تحذير"  كتابي أوؿ في ذلك في ورد ما ذكرت وقد مساجد، القبور اتخاذ
 ا.ىػ بتصرؼ. (ٜ فقرة ٕٛٔ) المسألة في بعضها وسأذكر"  مساجد القبور اتخاذ من

 تحمل حين الجنازة (:ٖٛ/ٕ) اإلسبلمية الشريعة في المساجد أحكاـ وقاؿ صاحب
 بسبب المسجد يتلوث مما تكوف أو ناشفة، نظيفة تكوف أف إما الرجاؿ، أكتاؼ على

 للمسجد إدخالها يكره فهذه ،ذلك نحو أو ينزؼ، جرح بها يكوف كأف ، فيو إدخالها
 .ٔبالمسجد ضرر من إدخالها في يحصل لما

 حماية باإلمكاف أصبح الهائلة، الطبية االكتشافات بعد الحمد وهلل الزمن ىذا وفي
 . المسجد إلى الجنازة إدخاؿ بسبب التلوث من المسجد

 الصبلة حكم في اختلف فقد فيو، بإدخالها المسجد يتضرر ال نظيفة كانت إف فإذا
 : قولين على بالمسجد، عليها
 عن رواية وىذا باستحبابها: وقيل بالمسجد، الجنازة على الصبلة تجوز: األوؿ القوؿ
 .ٕوالحنابلة الشافعية ومذىب مالك،
 وىذا مكروىة ىي إذ بالمسجد، الميت على الجنازة صبلة تجوز ال: الثاني القوؿ

كما في  للتنزيو أو للتحريم ىي ىل الكراىية، ىذه في واختلفوا ،ٖاألحناؼ مذىب
كما في  اهلل رحمو مالك قوؿ وىو ،(ٜٓ/ٕ) الهماـ بن للكماؿ القدير فتح شرح

                                                           

 ( . ٕٙ٘/  ٕ)  الفروع مع المطبوع للمرداوي الفروع تصحيح ٔ

(  ٕٙٔ/  ٘)  للنووي المجموعو  ،( ٕٔٚ ػٕٓٚ/  ٔ)  للشافعي األـ، و ( ٖٗٗ/  ٙ)  البر عبد البن التمهيد ٕ
 (. ٖٛ٘/  ٕ)  واإلنصاؼ ،( ٕٙ٘/  ٕ)  مفلح البن الفروعو 

 ( . ٕٕٗ/  ٕ)  عابدين ابن وحاشية ،(  ٛٙ/  ٕ/  ٔ)  للسرخسي المبسوط ٖ
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 من كل بهذا وقاؿ(: " ٜٛٔ/ٖ)لحافظ في الفتح ا قاؿ(. ٚٚٔ/ٔ) الكبرى المدونة
 . اهلل رحمو ذئب أبي ابن قاؿ وبو. الميت بنجاسة قاؿ

 :يلي بما األوؿ الفريق استدؿ
 أزواج أرسل وقاص أبي بن سعد توفي لما ):  قالت عنها اهلل رضي عائشة عن - ٔ

 ففعلوا، عليو، فيصلين المسجد في بجنازتو يمروا أف وسلم عليو اهلل صلى النبي
 إلى كاف الذي الجنائز باب من بو أخرج ، عليو يصلين حجرىن على بو فوقف

 المسجد، بها يدخل الجنائز كانت ما: وقالوا ذلك، عابوا الناس أف فبلغهن المقاعد،
 علينا عابوا بو، لهم علم ال ما يعيبوا أف إلى الناس أسرع ما: فقالت عائشة، ذلك فبلغ

 بن سهيل على وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ صلى وما المسجد، في بجنازة يمر أف
 . ٔ( المسجد في إال بيضاء

 في إال بيضاء بن سهيل على وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ صلى وما » : الشاىد
 صلى النبي فعل على رضي اهلل عنها عائشة نصت حيث : الداللة وجوو   « المسجد

 الذين وأف مشروعة، بالمسجد الجنازة على الصبلة أف على دؿ مما وسلم عليو اهلل
 سكتوا لهم بينتو لما ولهذا.  األمر بهذا الجهل أو النسياف إنكارىم سبب كاف أنكروا
 . عنهم اهلل رضي

 تجاه وعمر بكر أبي على صلي: " قاؿ حنطب بن اهلل عبد بن المطلب عن - ٕ
 فجعل المنبر، عند عليو صلي عمر أف - أيضا - وروى. شيبة أبي ابن رواه".  المنبر
 ، المسجد في عليو صلي عمر أف:  عمر ابن عن ولمالك. أفواجا عليو يصلوف الناس

 .صحيح وإسناده
 من باإلجماع مشروعة بالمسجد الميت على الصبلة أف :اآلثار ىذه من الداللة وجو

 أمرا - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ لخليفتي ليختاروا كانوا ما وإال ، الصحابة

                                                           

 (.ٖٜٚأخرجو مسلم ) ٔ
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 جواز على اإلجماع يقتضي وىذا( : " ٜٛٔ/ٖ) الحافظ في الفتح قاؿ.  مكروىا
 ". ذلك

 : يلي بما الثاني القوؿ أصحاب واستدؿ
 على صلى من ): قاؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي عن عنو اهلل رضي ىريرة أبي عن - ا

 داود أبو رواه ( أجر لو فليس ):  رواية وفي (، لو شيء فبل المسجد في الجنازة
 .-وقد تقدـ تخريجو– والبيهقي وأحمد
 على صلى من أف : الداللة وجو " أجر لو فليس. . .  شيء لو فليس: "  الشاىد
 . مكروىا أمرا فعل لكونو ؛ األجر حـر ، المسجد في الجنازة

  وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ لنا نعى ): قاؿ عنو اهلل رضي ىريرة أبي عن - ٕ
 فكبر المصلى، في بهم فصف فيو، مات الذي اليـو في الحبشة صاحب النجاشي

 " . المصلى في بهم فصف: "  الشاىد (.ٕٖٚٔ) البخاري رواه.  ( أربعا عليو
 أو ، للجنائز المخصص أو ، بالصحراء المصلى محلها الجنازة صبلة أف: الداللة وجو
 .وسلم عليو اهلل صلى النبي فعل كما ، الغائب على كانت وإف حتى ، المقبرة في

 بما بجوازىا القائلين أدلة المسجد في الجنازة صبلة بمنع القائلوف ناقش :المناقشة
 :يلي

  وسلم عليو اهلل صلى النبي أزواج على الصحابة إنكار بأف: األوؿ الدليل ناقشوا - ا
 صلى إنما وسلم عليو اهلل صلى والرسوؿ فيكره معهود غير شيئا فعلن ألنهن طلبهن،

 وجنازتو المسجد في عليو صلى أنو ويحتمل معتكفا، لكونو المسجد في سهيل على
 .ٔالمسجد خارج

 لم أنو على دليبل ليس بالمسجد وسلم عليو اهلل صلى النبي اعتكاؼ بأف:  وأجيب
 الجنازة على الصبلة كانت لو إذ للضرورة؛ إال بالمسجد بيضاء ابن على يصل

 للبياف تأخيره ألف للناس؛ ذلك وسلم عليو اهلل صلى النبي لبين مكروىة، بالمسجد

                                                           

 ( .ٛٙ/ٕ/ٔ) للسرخسي المبسوط ٔ
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 على الصحابة عاب ما صحيحا كاف فلو االحتماؿ وأما يجوز، ال الحاجة وقت عن
 عائشة ردت لما وسكتوا فعلهن وسلم عليو اهلل صلى النبي أزواج من وغيرىا عائشة

 أنو صريح عائشة وقوؿ. المسجد يدخلها لم بأنو عليها يحتجوف كانوا بل إنكارىم؛
 .المسجد في كاف

 لظهور حجة يكوف فبل فيو، مختلف الصحابة فعل بأف: الثاني الدليل وناقشوا - ٕ
 . قبلو االختبلؼ

 على صلوا حين عليهم اهلل رضواف الصحابة من مخالف يظهر لم بأنو:  عنو ويجاب
 الخبلؼ فيرفع اختبلؼ بعد إجماعا يكوف إنو ثم لعلم، ظهر لو إذ المسجد؛ في عمر

 .ٔصحتو فرض على السابق
 .الغنوي إسماعيل فيو ألف ؛ ضعيف بأنو:  شيبة أبي ابن أثر وناقشوا - ٖ

 . تعالى اهلل رحمو مالك موطأ في صحيحا بثبوتو:  ىذا عن ويجاب
 :  يلي بما المسجد في الجنازة صبلة بمنع القائلين أدلة األوؿ الفريق وناقش

 :  وجوه ثبلثة من األوؿ الدليل ناقشوا - ٔ
 عاب إنما قيل فإف. التوأمة مولى صالحا فيو ألف ضعيف؛ الحديث أف: األوؿ الوجو

 ذئب أبي ابن رواية من الحديث ىذا ولكن اختبلطو، التوأمة مولى صالح على الحفاظ
 ىو العيب كاف لو أف ىذا يسلم إنما:  فيقاؿ ، اختبلطو قبل منو سمع وقد ،

 (.ٕٖٓ/ٕ) ميزافكما في ال  عدالتو في اختلفوا ولكنهم ، فقط االختبلط
 وىذا" .  عليو شيء فبل"  بعبارة أخرى رواية في ورد الحديث ىذا أف: الثاني الوجو
 الرواية وأما.  اللغة في معروؼ وىذا ، بمعناىا"  لو شيء فبل"  رواية أف على يدؿ

 قاؿ.  عليو شيء فبل والصحيح.  فيو إشكاؿ ال خطأ فهي" :  أجر لو فليس"  الثانية
 أف يحتمل: " الخطابي قاؿ:  الثالث الوجو(: ٕٖ٘/ٗ)  السنن تهذيبفي  القيم ابن

 في عليها صلى من أف وذلك  األجر نقصاف على متأوالً  الحديث ثبت إف معناه يكوف

                                                           

 .(ٔ٘ٔ - ٚٗٔ/ ٔ) قدامة البن الناظر روضة ٔ
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 الجباف إلى سعى من وأف  دفنو يشهد وال أىلو إلى ينصرؼ أنو الغالب فإف  المسجد
 ا.ىػ ".القيراطين أجر فأحرز دفنو شهد  المقابر بحضرة عليها فصلى
 المسجد يتضرر لم إذا المسجد، في الجنازة صبلة بجواز القوؿ يترجح:  تقدـ ومما
.  منكرات أو رائحة أو بقذارة إما ، بسببها المسجد في من يتضرر أو ، الجنازة بهذه
 .فيو شيء ال وىذا المساجد، في األموات على يصلوف الناس أكثر ىذا زمننا وفي

 في النجاشي على وسلم عليو اهلل صلى صبلتو بأف:  الثاني الدليل وناقشوا - ٕ
 المصلى إلى بهم خرج وإنما الجنازة، على الصبلة تحريم على دليبل تعد ال المصلى؛
 انتهى بتصرؼ.  .األىمية في الحاضر كصبلة الغائب صبلة أف ليعلمهم

 القوؿ ما(: ٓٙٔ/ٚٔ) فتاوىال مجموعكما في   اهلل رحمو عثيمينال عبلمةال سئلو 
 المسجد؟ في الميت على الصبلة حكم في الصحيح
 صلى النبي ألف ؛ المسجد في الميت على بالصبلة بأس ال أنو الصحيح: " فأجاب

 . انتهى"  المسجد في بيضاء بن سهل على صلى وسلم عليو اهلل
 تكوف أف األفضل الجنازة صبلة وسئل الشيخ أيضا كما في لقاءات الباب المفتوح:

 المسجد؟ في أـ المصلى في
 فيما للجنائز خاصة مصليات ىناؾ أف اآلف نعلم ولم األيسر، ىو ما األفضل فأجاب:

 السنة: القصد: السائل. أدري ال خاصاً، مصلىً  للجنائز الببلد بعض يكوف ربما بلغنا،
 أفضل والمشيعين العدد كثرة ألف الناس؛ على األيسر: السنة ال،: الشيخ شيَخ؟ يا

 .للمكاف بالنسبة
  

 (المسجد في العيدين صبلة)باب 
 أف إلى والحنابلة األصح في الحنفية ذىب( :ٖ٘ٔ/ٖٚجاء في الموسوعة الفقهية )

 إنها:  المالكية وقاؿ - والصحراء الفضاء والمراد - المصلى في سنة العيدين صبلة
 وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ كاف:  عنو اهلل رضي سعيد أبي لحديث ، مندوبة
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 في صبلتهما وكرىوا بعده الخلفاء وكذا المصلى، إلى واألضحى الفطر يـو يخرج
 إلى الخروج يمنع عذر كقياـ وذلك ، فيو الصبلة إلى داعية ضرورة لغير المسجد
 ىذه من شيء وجد فإف ، غيره أو لصوص من خوؼ أو وحل أو مطر من المصلى
 الداعية الضرورة لوجود كراىة ببل الجامع المسجد في تصلى فإنها ومثيبلتها األعذار

 بنا فصلى عيد يـو في مطر أصابنا:  قاؿ عنو اهلل رضي ىريرة أبو روى لما ، لذلك
 عنهما اهلل رضي وعثماف عمر أف وروي المسجد، في وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ
 الحراـ بالمسجد العيدين صبلة فتندب بمكة وأما المطر، في المسجد في صليا

 ومائة عشرين وليلة يـو كل ينزؿ تعالى اهلل إف) : لخبر عبادة وىي ،ٔالكعبة لمشاىدة
 للناظرين وعشروف للمصلين وأربعوف للطائفين ستوف البيت ىذا على ينزؿ ، رحمة

)ٕ. 

                                                           

 ومراقي ، ٘ٛ - ٗٛ/  ٔ المختار شرح واالختيار ، ٖٕٗ/  ٔ القدير وفتح ، ٚ٘٘/  ٔ عابدين ابن حاشية ٔ
 وحاشية الكبير والشرح ، ٖٓٔ/  ٔ اإلكليل وجواىر ، صبيح علي محمد.  ط ٗٙٔ اإليضاح نور شرح الفبلح

 في والمهذب ، ٖٖٚ - ٖٖٙ/  ٔ للكشناوي السالك إرشاد شرح المدارؾ وأسهل ، ٜٜٖ/  ٔ عليو الدسوقي
 في السبيل ومنار ، ٖٚٓ - ٖٙٓ/  ٔ الطالبين منهاج على وعميرة والقليوبي ، ٕ٘ٔ/  ٔ الشافعي اإلماـ فقو

 . ٖٖٚ - ٕٖٚ/  ٕ قدامة البن والمغني ، ٕٖٔ/  ٔ المحتاج ومغني ، ٜٗٔ/  ٔ الدليل شرح

 وابن ،(ٖٚٔ/ٖ) المجروحين في حباف وابن(، ٛ/ٕ(، )ٜٜٔ ، ٜٛٔ/ٔ) مكة أخبار في الفاكهيأخرجو  ٕ
 بيبي جزء في شريح أبي وابن ،(ٕٛٚ،  ٖٙٔ/ٚ) عدي وابن ،(ٚٛٛٔ، رقم  ٜٓٓ/ٖ) معجمو في األعرابي

 الباحث بغية- مسنده في أسامة أبي بن ، والحارث(ٗٙ، رقم  ٙ٘ص) شيوخو عن عنو الهروية الصمد عبد بنت
، رقم  ٕٛٗ/ٙ) األوسط في(، و ٘ٚٗٔٔ، رقم  ٜ٘ٔ/ٔٔ) الكبير في والطبراني ،( ٜٖٛ، رقم  ٖٓٔص)

، رقم  ٜٛ٘/ٚ) اإليماف شعبال في والبيهقي ،(ٖٚٓ،  ٘ٔٔ/ٔ) أصبهاف أخبار في نعيم وأبو ،(ٖٗٔٙ
 دمشق تاريخ في عساكر وابن ،(ٕٚ/ٙ) بغداد تاريخ فيو ، (ٕٚٗ/ٕ) الموضح في والخطيب ،(ٖٓٙٚ

 المتناىية العلل في الجوزي وابن (،ٖٚٓٔ، رقم  ٕٖ/ٕ) والترىيب الترغيب في السنة وقواـ (،ٕٛٗ/ٓٗ)
 حديث ىذا(:ٜٕٙ/ٖ)( والحديث قاؿ عنو اإلماـ أبو حاتم الرازي كما في العلل البنو ٜٓٗ، رقم  ٔٛ/ٕ)

 التي األحاديث وىذه:  قاؿ ثم أحاديث جملة في عدي ابن ذكره، و المتروؾ شبو الحديث، ضعيف ويوسف منكر،
 يروي كاف أنو وذكر ، األوزاعي عن منكراتو في حباف ابن ذكره كما.  كلها بواطيل األوزاعي عن ، يوسف رواىا
 ابن ومثَّل.  بحاؿ بو االحتجاج يجوز ال ، تعمداً  يعملها كاف كأنو الفاحشة واألوىاـ الكثيرة المناكير األوزاعي عن

 ابن وقاؿ.  ضعفو على ونص ٜٜ٘/ٚ اإليماف شعب في البيهقي إليو وأشار.  آخر وحديث الحديث بهذا حباف
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 لم األئمة ألف المصلى من أفضل فهو واسعا كاف إف المسجد إف: الشافعية وقاؿ
 وإف وأنظف، أشرؼ المسجد وألف المسجد، في بمكة العيد صبلة يصلوف يزالوا
 يكن لم الصحراء في وصلى المسجد ترؾ إذا ألنو بأس، فبل الصحراء في صلى

 لعذر إال وغيره، بالراكب أرفق ألنها أفضل، الصحراء في فعلها وقيل ضرر، عليهم
 إلى يخرج ولم فيو فصلى ضيقا المسجد كاف وإف ، أفضل فالمسجد ونحوه كمطر

 ا.ىػ .ٔالصبلة بعضهم فات وربما ، بالزحاـ الناس لتأذي ذلك كره المصلى
 (:ٗٔ)ص السنة ىي المصلى في العيدين صبلة وقاؿ العبلمة األلباني في رسالة

  ." دائما المصلى في فعلهما كاف العيدين صبلة في سلم و عليو اهلل صلى ىديو أف
 والمسانيد والسنن الصحيحين في ذلك في وردت التي الكثيرة األحاديث ىذا ويؤيد 

 يتبين حتى العجالة ىذه في منها شيء ذكر من بد فبل جدا كثيرة طرؽ من وغيرىا
 إذاثم ذكر الشيخ األحاديث ... ثم قاؿ:  : فأقوؿ ذكرتو ما صواب الكريم القارئ
 في تؤدى أف العيدين صبلة في السنة أف على قاطعة حجة فهي األحاديث ىذه عرفت

 يخرج أف السنة: البغوي لئلماـ السنة شرح ففي العلماء جمهور قاؿ وبذلك المصلى
 .البلد داخل مسجد:  أي المسجد في فيصلى عذر من إال العيدين لصبلة اإلماـ
 األوؿ الحديث على الكبلـ عند"  مسلم شرح"  في النووي الدين محيي اإلماـ وقاؿ

 : 

                                                                                                                                                  

 كبلـ بعض ونقل ، بو الفيض بن يوسف تفرد في قولو الدارقطني عن نقل ثم ، يصح ال حديث ىذا:  الجوزي
، متروؾ وىو السفر بن يوسف فيو( : ٕٜٕ/ٖ) الهيثمى قاؿ، وضعفو ابن القيسراني في الذخيرة، و فيو األئمة

 (. ٕ٘ٗٙ،  ٕٙٛ،  ٚٛٔوضعفو العبلمة األلباني في الضعيفة )
 والسخاوي، ، والعراقي كالمنذري، المتأخرين، من الحديث ىذا حسن من الصواب جانب قدومما تقدـ تعلم أنو 

 أعلم واهلل(  ٓٙٗ/ٗ المتقين السادة إتحاؼو  ،(ٕٙ/ٔ) للسخاوي المرضية األجوبة كما في ، وغيرىم والزبيدي
. 

 .ٖٚٓ - ٖٙٓ/ٔ الطالبين منهاج على وعميرة والقليوبي ،ٕ٘ٔ/ٔ المهذب ٔ
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 فعلها من أفضل وأنو المصلى إلى العيد لصبلة الخروج باستحباب قاؿ لمن دليل ىذا 
 إال يصلونها فبل مكة أىل وأما األمصار معظم في الناس عمل ىذا وعلى المسجد في
 : وجهاف وألصحابنا األوؿ الزمن من المسجد في

  الحديث لهذا أفضل الصحراء: أحدىما 
 صلى وإنما: قالوا، يضيق أف إال أفضل المسجد: أكثرىم عند األصح وىو :والثاني 

 المصلى إلى سلم و عليو اهلل صلى النبي خرج وإنما لسعتو المسجد في مكة أىل
 "  ٔتسع إذا أفضل المسجد أف على فدؿ المسجد لضيق
 عليو اهلل صلى النبي واظب لما قالوا كما األمر كاف لو فإنو بين نظر وفيو قالوا كذا

 .األفضل على إال يواظب ال ألنو المصلى في أدائها على وسلم
 اهلل صلى أنو ويؤيده عليها دليل ال دعوى المسجد لضيق ذلك فعل إنما بأنو: والقوؿ 

 المدينة عوالي من يأتونو الناس وكاف المسجد في الجمعة يصلى كاف سلم و عليو
 الجمعة يحضروف الذين عدد بين فرؽ أي يظهر وال فيو الجمعة بهم فيصلى وغيرىا

 يتسع وال ألولئك يتسع كاف: يقاؿ حتى العيدين يحضروف الذين وبين الصحابة من
 لو أنو ذكرنا ما ويؤيد، يستطيعو أخالو وما الدليل فعليو ذلك خبلؼ ادعى ومن لهؤالء
 لبادر ضيقا المسجد وكاف المصلى في منو أفضل المسجد في العيدين صبلة كانت
 اهلل صلى فهو بعده من الخلفاء بعض فعل كما توسيعو إلى سلم و عليو اهلل صلى
 سلم و عليو اهلل صلى فتركو لها يتسع ال كاف لو منهم بتوسيعو أولى سلم و عليو

 أنو أحد يدعي أف إال اللهم المذكورة باألفضلية التسليم مع تصوره يمكن ال التوسيع
 نبادره فإنا أحد ذلك فعل ولئن الدعوى ىذه على يجرأ عالما أظن وما مانع ثمة كاف
 البقرة سورة( .  صادقين كنتم إف برىانكم ىاتوا قل)  وتعالى تبارؾ اهلل بقوؿ

 وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ استمرار جعلوا الشافعية أف العجيب ومن( ٔٔٔ:اآلية)
                                                           

 من اقرب المساكن من قريبة ساحة فيها يوجد ال ولذلك الجباؿ بين اهلل شرفها مكة وضع بأف األكثر علل بل ٔ
 وآلو عليو اهلل صلى مسجده ألف:  يقبل فبل بالفضل التعليل وأما ،قبوؿ لو وجو وىو. . .  الحراـ البيت ساحة
 . عذر من إال بو يصل لم ذلك ومع. . .  صحيحة فضيلة لو وسلم
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 في الجمعة تعدد جواز عدـ على دليبل الواحد المسجد في الجمعة صبلة أداء على
 في العيدين لصبلة أدائو على وسلم عليو اهلل صلى مواظبتو يجعلوا ولم واحد بلد

 واحد المسألتين ودليل المسجد دوف المصلى في أدائها أفضلية على دليبل المصلى
  ترى؟ كما

 في اهلل رحمو النووي اإلماـ ذكرىما اللذين الوجهين من األوؿ الوجو يؤيد كلو وىذا 
 مدينة مثل في عملي وغير شكلي بينهما الخبلؼ أف على الشافعية السادة مذىب
 في الصبلة أفضلية بأف صرح الثاني الوجو أف إذ الكبيرة المدف من ونحوىا دمشق

 فيتفق لو وجود ال المسجد ىذا ومثل المصلين لجميع يتسع بأف مشروطة المسجد
 المصلى في الصبلة األفضل أف على العلماء جماىير مذىب ىو كما حينئذ الوجهاف

 ضيقو حاؿ في المسجد في الصبلة كراىة على اهلل رحمو الشافعي اإلماـ نص وقد
 تحت(  السلفية - ٓ٘ٗ/ٕ) الفتح في العسقبلني حجر ابن الحافظ وقاؿ ،يأتي كما

 ذلك وأف العيد لصبلة الصحراء إلى الخروج استحباب على واستدؿ: األوؿ الحديث
 مع ذلك على سلم و عليو اهلل صلى النبي لمواظبة المسجد في صبلتها من أفضل
 كاف سلم و عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف بلغنا: األـ في الشافعي وقاؿ  مسجده فضل
 نحوه أو مطر عذر من إال بعده من وكذا بالمدينة المصلى إلى العيدين في يخرج

 المسجد سعة ذلك سبب أف إلى أشار ثم مكة أىل إال البلداف أىل عامة وكذلك
 أف أر لم األعياد في يسعو أىلو مسجد فكاف بلد عمر فلو: قاؿ. مكة أطراؼ وضيق

  ." إعادة وال فيو الصبلة كرىت يسعهم ال كاف فإف منو يخرجوا
 ألف الصحراء إلى الخروج لذات ال والسعة الضيق على تدور العلة أف ىذا ومقتضى 

  أولى كاف أفضليتو مع المسجد في حصل فإذا االجتماع عمـو حصوؿ المطلوب
 والسعة الضيق العلة كوف أف وفيو (:ٕٛٗ/ٖ) بقولو الشوكاني اإلماـ تعقبو وقد 

 إلى الخروج في وسلم عليو اهلل صلى بو التأسي عن لبلعتذار ينهض ال تخمين مجرد
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 االستدالؿ وأما ذلك على سلم و عليو اهلل صلى بمواظبتو االعتراؼ بعد ٔالجبانة
 يكوف أف باحتماؿ عنو فيجاب مكة مسجد في الصبلة بفعل العلة ىو ذلك أف على
 . مسجدىا في للسعة ال مكة أطراؼ لضيق الجبانة إلى الخروج ترؾ

 نفسو الشافعي اإلماـ إليو أشار الشوكاني اإلماـ ذكره الذي االحتماؿ وىذا: قلت 
 (:ٕٚٓ/ٔ) األـ في الشافعي اإلماـ كبلـ ونص آنفا عنو نقلتو فيما الحافظ قاؿ كما
 سعة بمكة البيوت أطراؼ في السعة ىذه لهم وليس كاف قد ألنو: ىذا قلت وأنما
 وسلم عليو اهلل صلى تركو تعليل أف اهلل رحمو الشوكاني إليو ذىب ما يؤيد فهذا  كبيرة

  .قمين بالرفض فهو تخمين مجرد بضيقو المسجد في الصبلة
 طريق من( ٖٓٔ/ٖ) الكبرى السنن في البيهقي رواه بما العلة لتلك يحتج وقد 

 مطرنا  ) قاؿ التيمي الرحمن عبد بن عثماف عن الرحمن عبد بن العزيز عبد بن محمد
 في الناس فجمع الفطر ليلة شديدا مطرا المدينة على عثماف بن أباف أمارة في

 اهلل لعبد قاؿ ثم واألضحى الفطر فيو يصلى الذي المصلى إلى يخرج فلم المسجد
 الناس إف:  عامر بن اهلل عبد فقاؿ أخبرتني ما الناس فأخبر قم.  ربيعة بن عامر بن

 فجمع المصلى من الناس فامتنع عنو اهلل رضي الخطاب بن عمر عهد على مطروا
 رسوؿ إف الناس أيها يا فقاؿ المنبر على قاـ ثم بهم فصلى المسجد في الناس عمر
 بهم أرفق ألنو بهم يصلي المصلى إلى بالناس يخرج كاف سلم و عليو اهلل صلى اهلل

 أرفق فالمسجد المطر ىذا كاف فإذا قاؿ يسعهم ال كاف المسجد وأف عليهم وأوسع
)  
 بن محمد وىو ىذا العزيز عبد بن محمد ألف جدا ضعيفة الرواية ىذه إف: والجواب 

 منكر: "البخاري قاؿ.  القاضي عوؼ بن الرحمن عبد بن عمر بن العزيز عبد
 طريق من( ٕٚٓ/ٔ) األـ في الشافعي أخرجها وقد" متروؾ: "النسائي وقاؿ" الحديث

                                                           

 وكذلك بموضعو الشيء تسمية باب من فيها تكوف ألنها المقابر على أطلقت ثم أصبل الصحراء ىي: الجبانةٔ
 .الجباف
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 جدا ضعيف سنده أف على الموقوؼ والتعليل المرفوع الحديث بدوف أباف عن أخرى
 يحيى أبي بن محمد بن إبراىيم وىو الشافعي شيخ إبراىيم رواية من ألنو أيضا

 قاؿ ولذلك دينو في وال الحديث في ثقة يكن لم مالك وقاؿ كذاب وىو األسلمي
 المسجد بضيق التعليل بطبلف تقدـ مما فثبت"  متروؾ: "التقريب في فيو الحافظ
 في مشروع وأنو السنة ىي المصلى في الصبلة بأف جزموا الذين العلماء أقواؿ وترجح

 - بهم يعتد الذين - المستقلين العلماء من أحدا أعلم وال لضرورة إال وبلد زماف كل
 يبرز أف العيدين صبلة وسنة(: ٔٛ/٘) المحلى في حـز ابن فقاؿ ذلك في خالف

 الشمس إبيضاض أثر ضحوة منازلهم بحضرة واسع فضاء إلى مدينة أو قرية كل أىل
 "  التطوع جواز ابتداء وحين

 في جماعة صلوا المصلى إلى البروز في مشقة عليهم كاف وإف(: " ٙٛص) قاؿ ثم 
 أنهما: عنهما اهلل رضي وعثماف عمر عن روينا وقد( :  ٚٛص) قاؿ ثم"  الجامع

 و عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ وكاف العيد يـو وقع لمطر المسجد في بالناس العيد صليا
.  أمر ال فعل ألنو يجزيء وغيره أفضل فهذا العيدين لصبلة المصلى إلى يبرز سلم
 .التوفيق وباهلل

 في نافع طيب بحث المشهور المحدث شاكر محمد أحمد الشيخ الفاضل ولؤلستاذ
 الفوائد من فيو لما عنو أنقلو أف رأيت إليها النساء خروج وفي المصلى في العيد صبلة
 أقواؿ تضافرت وقد: (ٕٗٗ - ٕٔٗ/ٕ) الترمذي على تعليقو في اهلل رحمو قاؿ

 من يستنبط وىو البخاري شرح في الحنفي العيني العبلمة فقاؿ ،ذلك على العلماء
 إليو والخروج المصلى إلى البروز وفيو: " قاؿ( ٕٔٛ - ٕٓٛ/ٙ) سعيد أبي حديث

  "  ضرورة عن إال المسجد في يصلي وال
 ففي مكة ألىل إال الجبانة إلى الخروج السنة: " قاؿ مالك عن زياد ابن وروى

 "  المسجد
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 كاف وإف سنة العيد صبلة في الجبانة إلى الخروج( : ٛٔٔ/ٔ) الهندية الفتاوى وفي 
  .الصحيح وىو المشايخ ىذا على الجامع المسجد يسعهم

 العيدين في يصلي ال: مالك قاؿ(  ٔٚٔ ص ٔ ج)  مالك عن المروية المدونة وفي 
 عليو اهلل صلى النبي خرج كما يخرجوف ولكن مسجدىم في يصلوف وال موضعين في
 و عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ كاف:  قاؿ شهاب ابن عن يونس عن وىب ابن. سلم و

  .األمصار أىل بذلك استن ثم المصلى إلى يخرج سلم
 العيد يصلي أف السنة(:  ٖٕٓ - ٜٕٕ / ٕ) المغني في الحنبلي قدامة ابن وقاؿ 

 وىو الرأي وأصحاب األوزاعي واستحسنو عنو اهلل رضي علي بذلك أمر المصلى في
 أولى فيو فالصبلة واسعا البلد مسجد كاف إف: الشافعي عن وحكي المنذر ابن قوؿ
  الحراـ المسجد في مكة أىل يصلي ولذلك وأطهرىا البقاع خير ألنو

 وكذلك مسجده ويدع المصلى إلى يخرج كاف سلم و عليو اهلل صلى النبي أف ولنا 
 فعل ويتكلف قربو مع األفضل سلم و عليو اهلل صلى النبي يترؾ وال بعده الخلفاء
 عليو اهلل صلى النبي باتباع أمرنا وألننا الفضائل ترؾ ألمتو يشرع وال بعده مع الناقص

 الكامل ىو عنو والمنهي الناقص ىو بو المأمور يكوف أف يجوز وال بو واالقتداء سلم و
 وألف عذر من إال بمسجده العيد صلى أنو سلم و عليو اهلل صلى النبي عن ينقل ولم
 سعة مع المصلى إلى يخرجوف ومصر عصر كل في الناس فإف المسلمين إجماع ىذا

 شرؼ مع المصلى في يصلي سلم و عليو اهلل صلى النبي وكاف وضيقو المسجد
 . مسجده

 العيد صلى أنو وسلم عليو اهلل صلى النبي عن ينقل ولم" قدامة ابن قوؿ أف: وأقوؿ 
 /ٔ) للحاكم المستدرؾ في ىريرة أبي حديث إلى بو يشير" عذر من إال بمسجده
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 في سلم و عليو اهلل صلى النبي بهم فصلى عيد يـو في مطر أصابهم أنهم(: " ٜٕ٘
 .ٔوالذىبي ىو وصححو"  المسجد

 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف بلغنا(: ٕٚٓ/ٔ) اإلماـ كتاب في الشافعي اإلماـ وقاؿ
 أىل وعامة بعده كاف من وكذلك بالمدينة المصلى إلى العيدين في يخرج كاف سلم و

 مسجدىم في إال عيدا بهم صلى السلف من أحدا أف يبلغنا لم فإنو مكة إال البلداف
 يحبوا فلم الدنيا بقاع خير الحراـ المسجد ألف - أعلم تعالى واهلل - ذلك وأحسب

 ىذه لهم وليست كاف قد ألنو ىذا قلت وأنما أمكنهم ما فيو إال صبلة لهم يكوف أف
 استسقاء وال قط عيدا صلوا أعلمهم ولم كبيرة سعة بمكة البيوت أطراؼ في السعة

 منو يخرجوف أنهم أر لم األعياد في يسعهم أىلو مسجد فكاف بلد عمر فإف فيو إال
 وال ذلك لو كرىت فيو إماـ بهم فصلى يسعهم ال كاف أنو ولو بأس فبل خرجوا وإف

 وال المسجد في يصلي بأف أمرتو غيره أو مطر من العذر كاف وإذا.  عليهم إعادة
 . الصحراء إلى يخرج
 أف العيدين صبلة في الماضية والسنة(: ٖٕٛ) المدخل في الحاج ابن العبلمة وقاؿ
 ىذا مسجدي في صبلة:  قاؿ سلم و عليو اهلل صلى النبي ألف المصلى في تكوف
 الفضيلة ىذه مع ىو ثم ،" ٕالحراـ المسجد إال سواه فيما صبلة ألف من أفضل

                                                           

 أبى ابن األعلى عبد بن عيسى على الحاكم عند مداره فإف بين نظر التصحيح ىذا وفيقاؿ العبلمة األلباني:  ٔ
 ماجو وابن(  ٓٛٔ/  ٔ)  داود أبو رواه وكذلك.  بو ىريرة أبي عن يحدث التيمي اهلل عبيد يحيى أبا سمع أنو فروة

 في الحافظ قاؿ كما مجهوؿ ىذا عيسى.  مجهوؿ ضعيف إسناد فهذا( .  ٕٓٔ/  ٖ)  والبيهقي(  ٜٖٗ/  ٔ) 
"  في الذىبي وقاؿ الحاؿ مجهوؿ فهو موىب بن اهلل عبد ابن اهلل عبيد وىو يحيى أبو شيخو ومثلو"  لتقريب" 

"  من عنو الراوي ترجمة في وقاؿ"  ضعيف اهلل عبيد: "  قلت( "  ٔ/  ٓٙٔ/  ٔ" )  البيهقي سنن مختصر
 تلخيص"  في الحديث تصحيح على الحاكم فموافقتو:  قلت"  منكر حديث وىذا يعرؼ يكاد ال" : "  الميزاف

(  ٗٗٔ ص" )  الحبير تلخيص"  في الحافظ جـز ولهذا تغتفر أف نرجوا التي فيو الكثيرة أخطائو من"  المستدرؾ
 إسناده( : "  ٘/  ٘" )  المجموع"  في النووي فقوؿ" .  ضعيف إسناده"  أف(  ٜٜ/  ٕ" )  المراـ بلوغ"  وفي
 ما على يسكت ما كثيرا داود أبا فاف بشيء ليس وىذا عليو داود أبي سكوت على اعتمد وكأنو جيد غير"  جيد
 ." داود أبي سنن صحيح"  كتابي في وبينتو"  المصطلح"  في مذكور ىو كما الضعف بين ىو

 . ٕٖٖٚ"  الجامع صحيح"  و ٖٜ٘"  اإلرواء"  انظر التواتر درجة يبلغ ٕ
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 تأكد على واضح دليل فهذا وتركو المصلى إلى سلم و عليو اهلل صلى خرج العظيمة
 على المسجد في وصبلتهما السنة فهي العيدين لصبلة المصلى إلى الخروج أمر

  ببدعة فليس ذلك إلى داعية ضرورة ثم تكوف أف إال بدعة اهلل رحمو مالك مذىب
 وألنو بعده الراشدين الخلفاء من أحد وال يفعلها لم سلم و عليو اهلل صلى النبي ألف 

 الخدور وربات الحيض وأمر العيدين صبلة إلى يخرجن أف النساء أمر السبلـ عليو
 عليو فقاؿ جلباب لها يكوف ال إحدانا اهلل رسوؿ يا:  إحداىن فقالت إليهما بالخروج
" .  المسلمين ودعوة الخير لتشهد جلبابها من أختها تعيرىا"  : السبلـ و الصبلة

 إلظهار البراح في الصبلة شرع الخروج لهن السبلـ و الصبلة عليو شرع أف فلما
 أف على دلت الصحيحة األحاديث في وردت التي النبوية فالسنة"   اإلسبلـ شعيرة
 وقد.  البلد خارج في الصحراء في العيدين يصلي كاف سلم و عليو اهلل صلى النبي

 إال المساجد في العيد يصلوف يكونوا ولم األوؿ الصدر في ذلك على العمل استمر
 العلم أىل من وغيرىم األربعة األئمة مذىب وىذا ونحوه مطر من ضرورة كانت إذا
 رضي الشافعي قوؿ إال ذلك خالف أحدا أف أعلم ال ،عليهم اهلل رضواف األئمة من
 ير لم فإنو ىذا ومع البلد أىل يسع كاف إذا المسجد في الصبلة اختيار في عنو اهلل

 يكره بأنو عنو اهلل رضي صرح وقد المسجد وسعهم واف الصحراء في بالصبلة بأسا
  البلد أىل يسع ال كاف إذا المسجد في العيدين صبلة

 أقواؿ ثم األوؿ الصدر في العمل استمرار ثم وغيرىا الصحيحة األحاديث فهذه 
 قوؿ حتى بدعة المساجد في اآلف العيدين صبلة أف على يدؿ أولئك كل العلماء

 .فيو ىو الذي البلد أىل يسع بلدنا في واحد مسجد يوجد ال ألنو الشافعي
 يكوف أف:  بالغة عظيمة حكمة لها - الصحراء في الصبلة سنة - السنة ىذه إف ثم

 يتوجهوف وصبيانا ونساء رجاال بلدة كل أىل فيها يجتمع السنة في يوماف للمسلمين
 ويهللوف يكبروف واحد إماـ خلف ويصلوف واحدة كلمة تجمعهم بقلوبهم اهلل إلى

 عليهم اهلل بنعمة مستبشرين فرحين واحد رجل قلب على كأنهم مخلصين اهلل ويدعوف
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 النساء بخروج سلم و عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أمر وقد عيدا عندىم العيد فيكوف
 عندىا يكن لم لمن يرخص لم أنو حتى أحدا منهن يستثن ولم الناس مع العيد لصبلة

 عندىن كاف من أمر أنو وحتى غيرىا من ثوبا تستعير أف أمر بل خروجها في تلبس ما
 وقد " المسلمين ودعوة الخير ليشهدف"  المصلى إلى بالخروج الصبلة يمنعهن عذر
 الببلد في عنهم النائبوف واألمراء بعده من خلفاءه ثم سلم و عليو اهلل صلى النبي كاف

 دينهم في ينفعهم مما ويعلمونهم بو يعظونهم بما يخطبونهم ثم العيد بالناس يصلوف
 بما الفقير ويفرح الفقير على الغني فيعطف الجمع ذلك في بالصدقة ويأمرىم ودنياىم

 فعسى والرضواف الرحمة عليو تتنزؿ الذي المبارؾ الحفل ىذا في فضلو من اهلل يؤتيو
 عزمهم معقد ىو الذي دينهم شعائر وإلحياء نبيهم سنة التباع المسلموف يستجيب أف

(  يحييكم لما دعاكم إذا وللرسوؿ هلل استجيبوا آمنوا الذين أيها يا)  وفبلحهم
  (ٕٗ :األنفاؿ)
 ٖٓ/ٕ) العيداف عنواف تحت"  البالغة اهلل حجة"  في الدىلوي اهلل ولي الشيخ وقاؿ 

 ببلدىم من ويخرجوف فيو يجتمعوف يـو لهم قـو كل أف فيهما األصل(: ٖٔ -
 صلى وصل وقد. والعجم العرب طوائف من أحد عنها ينفك ال عادة وتلك بزينتهم

 خيرا بهما اهلل أبدلكم قد: فقاؿ فيهما يلعبوف يوماف ولهم المدينة وسلم عليو اهلل
 "  المهرجاف"  و"  النيروز"  ىما:  قيل". ٔالفطر ويـو األضحى يـو منهما

 موافقة أو دين بشعائر تنويو وجوده وسبب إال الناس في عيد من ما ألنو بدال وإنما 
 تركهم إف سلم و عليو اهلل صلى النبي فخشي ذلك يضاىي مما شيء أو مذىب أئمة

                                                           

/ ٔ) الكبرى فى والنسائى ،(ٖٗٔٔ رقم ،ٜٕ٘/ ٔ) داود وأبو ،(ٕٕ٘ٓٔ رقم ،ٖٓٔ/ ٖ) أحمد أخرجو  ٔ
 رقم ،ٖٗٗ/ ٔ) والحاكم ،(ٕٖٓٛ رقم ،ٜٖٗ/ ٙ) يعلى وأبو ،(ٕٜٖٔ) حميد بن عبد ،(٘٘ٚٔ رقم ،ٕٗ٘

 المختارة في والضياء ،(ٔ) العيدين أحكاـ في والفريابي( ٛٛٗٔ) اآلثار مشكل شرح في والطحاوي ،(ٜٔٓٔ
(: ٜٔٛ/ ٕ) الخبلصة في النووي عنو وقاؿ الذىبي، ووافقو الحاكم صححو والحديث( ٜٔٔٔ رقم ،ٕ٘ٚ/ ٘)

(: ٗٛٔص) المستقيم الصراط إقتضاء في اإلسبلـ شيخ وقاؿ صحيحة، بأسانيد وغيرىما والنسائي داود أبو رواه
 الصحيحة في األلباني وصححو صحيح، إسناده(: ٕٗٗ/ ٕ) الفتح في الحافظ وقاؿ مسلم، شرط على إسناده

 .الشيخين رجاؿ ثقات رجالو صحيح إسناده: المسند تحقيق في معو ومن األرنؤوط وقاؿ ،(ٕٕٔٓ)
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 فأبدلهما أسبلفها لسنة ترويج أو الجاىلية بشعائر تنويو ىناؾ يكوف أف وعادتهم
 من وأبوابا اهلل ذكر فيهما التجمل مع وضم الحنيفية الملة بشعائر تنويو فيهما بيومين
 من منهم اجتماع يخلو ولئبل اللعب بمحض المسلمين اجتماع يكوف ولئبل الطاعة
  اهلل كلمة إعبلء

 من"  الطبيعي"  الفرح فاجتمع.  زكاتهم من نوع وأداء صيامهم فطر يـو:  أحدىما 
  الصدقات الفقير وأخذ عليهم يشق عما تفرقهم قبل

 عليهم افترض ما أداء توفيق من عليهم اهلل انعم بما االبتهاج قبل من"  العقلي"  و 
 .أخرى سنة إلى والولد األىل رؤوس إبقاء من عليهم وأسبل
 فداه بأف عليهما اهلل وإنعاـ السبلـ عليهما إسماعيل ولده إبراىيم ذبح يـو:  والثاني
 المهج بذؿ في بهم واالعتبار الحنيفية الملة أئمة حاؿ تذكر فيو إذ عظيم بذبح

 فيو ىم لما وشوؽ بهم وتنويو بالحاج تشبو وفيو الصبر وقوة اهلل طاعة في واألمواؿ
 :  تعالى قولو وىو التكبير سن ولذلك

  ٖٚ اآلية الحج وسورة.  ٘ٛٔ اآلية البقرة سورة(  ىداكم ما على اهلل ولتكبروا)  
 منى أياـ بالتكبير والجهر األضحية سن ولذلك للصياـ وفقكم لما شكرا يعني 

 من شيء يكوف لئبل والخطبة الصبلة وسن ٔالتضحية قصد لمن الحلق ترؾ واستحب
  الدين بشعائر وتنويو اهلل ذكر بغير اجتماع

 عرضة من لها بد ال أمة كل أف وىو الشريعة مقاصد من آخر مقصدا معو وضم 
 حتى الجميع خروج استحب ولذلك كثرتهم وتعلم شوكتهم لتظهر أىلها فيها ويجتمع

                                                           

 عن فليمسك يضحي أف أحدكم وأراد الحجة ذي ىبلؿ أىل إذا:  سلم و عليو اهلل صلى قولو إلى يشير:  قلت ٔ
 رقم مسلم صحيح مختصر"  يضحي حتى شيئا أظفاره من وال شعره من يأخذف فبل"  رواية وفي وأظفاره شعره

 يضحي حتى التضحية على عـز من على والظفر الشعر أخذ ترؾ وجوب الحديث وظاىر:  قلت  وغيره ٕٔ٘ٔ
 فيو للعيد حلقها فإف اللحية بحلق المبتلوف أولئك لهذا فليتنبو وغيره احمد اإلماـ قاؿ وبو المذكور األخذ فيحـر
 آداب كتابي في بينتو كما اهلل لخلق وتغيير بالكفار وتشبو تأنث فإنو نفسو الحلق:  األولى  :  معاصي ثبلث

 .(ٛٔٔ ص) السادسة الطبعة المطهرة السنة في الزفاؼ
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 دعوة ويشهدف المصلى ويعتزلن - والحيض الخدور وذوات والنساء الصبياف
 وإيابا ذىابا الطريق في يخالف سلم و عليو اهلل صلى النبي كاف ولذلك المسلمين

 استحب الزينة العيد أصل كاف ولما المسلمين شوكة على الطريقين كلتا أىل ليطلع
 ." المصلى إلى والخروج الطريق ومخالفة ٔوالتقليس اللباس حسن
 عليو متفق أمر وأنو السنة ىي المصلى في العيدين صبلة أف: بيانو سبق مما علمت

 يتحقق ال وحكما فوائد المصلى في أدائها في وأف العلمية الوجهة من األئمة بين
 يرجعوا أف المسلمين على ينبغي ولذلك المسجد أو المساجد في أدائها في أكثرىا

 في السنة ىذه إحياء إلى بادروا الذين ويشاركوف سلم و عليو اهلل صلى نبيهم سنة إلى
 يليق وال لها المخالفة الجماعة ال السنة جماعة الجماعة على اهلل يد فإف الديار ىذه

 كانوا إذا وأنهم المسلمين لجماعة تفريقا السنة ىذه إحياء في إف:  يقوؿ أف بعاقل
 عنهم خروجا المصلى في إقامتها في فإف متعددة جماعات في المساجد في يصلوف

 ال الجماعات تلك تقليل إلى حاجة وفي عنها غنى في نحن جديدة جماعة وإحداث
 ما طيو في يحمل ألنو مسلم عاقل يقولو أف يليق ال القوؿ ىذا إف :نقوؿ فإننا تكثيرىا

 على األئمة جميع بها قاؿ التي السنة تطبيق أف مفاده ألف مؤمن يقصده أف يتصور ال
 إلبطاؿ وحده كاؼ ىذا وتصور جماعتهم وتمزيق المسلمين لتفريق سبب فصلنا ما

 المسلمين كلمة جمع إلى سبيل ال أف:  بها اهلل ندين التي الحقيقة بل القوؿ ىذا
 رسوؿ عليها كاف التي منها العملية وخاصة السنة إلى بالرجوع إال صفوفهم وتوحيد

 وإف بعده من عليها وخلفهم أمتو عليها وفارؽ حياتو طيلة سلم و عليو اهلل صلى اهلل
  المصلى في الصبلة من فيو نحن ما فخذ ذلك على قريبا مثاال شئت

                                                           

 إلى يشير قلت.  الهامش من انتهى استقبالهم سبيل على الملوؾ قدـو عند واللعب الدفوؼ ضرب التلقيس ٔ
 الحفظ سيئ القاضي اهلل عبد ابن وىو شريك أحدىما في بإسنادين وغيره(  ٜٖٔ/  ٔ)  ماجو ابن رواه حديث

 من( ٕٓٔ - ٜٕٓ/ٕ) اآلثار مشكل في الطحاوي وأعلو اختلط وكاف السبيعي وىو اسحاؽ أبو اآلخر وفي
 .شئت إف فراجعو.  الوجهين
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 كما للسنة خبلفا كثيرة جماعات على الصبلة ىذه في تفرقوا قد اليـو فالمسلموف 
 أرض إلى بالخروج إال إليها لنا سبيل فبل واحدة جماعة على جمعهم أردنا فإذا سبق

 ىذه فيو يؤدوف مصلى لهم يتخذوف ٔورجاال نساءا المصلين لجميع تتسع فسيحة
 إف:  ذلك بعد يقاؿ فكيف السنة بو أمرت ما وذلك(  العيد صبلة)  العظيمة العبادة
 يقتضي السنة ىذه إحياء أف فيو ريب ال مما إف :نعم ؟ للجماعة تفريقا السنة تطبيق
 الكثيرة المساجد في المتفرقة األخرى الجماعات تلك تدع جديدة جماعة إيجاد
 واحدة جماعة في الجماعات تلك جمع الجديدة الجماعة ىذه غاية كاف لما ولكن
 ال كاف الراشدين الخلفاء وعهد سلم و عليو اهلل صلى عهده في عليو األمر كاف كما
 ومن  بهم إال تقـو وال طفرة تقـو ال الواحدة الجماعة ألف الجماعة ىذه وجود من بد

 االعتراؼ يؤكد فهذا، واجب فهو بو إال الواجب يقـو ال ما أف: األصوؿ في المتقرر
 معانيها بأوسع الجماعة تحقيق وغايتها السنة على ألنها الجماعة ىذه وجود بضرورة
 كثير الجماعة لهذه يستجيب قد:  قائل يقوؿ وقد ،األخرى الجماعات تلك بخبلؼ

 كثيروف ناس سيبقى أنو المفروض من ولكن السنة لهم تبينت أف بعد المخلصين من
 تحقق ال وبهذا المذاىب ولجميع للسنة خبلفا المساجد في التفرؽ على مصرين

 .المنشودة الواحدة الجماعة
 على تقع ال المسؤولية أف حينئذ الواضح من ولكن يحدث قد ىذا أف الحق: أقوؿ
 مخالفتها على أصروا الذين على وإنما إليها الناس ودعوا السنة ىذه أحيوا الذين

 على ألنها المشروعة ىي فجماعتهم األولى الطائفة وأما عليهم ينصب إنما فاإلنكار
 و عليو اهلل صلى قاؿ وقد سلم و عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عليها كاف التي السنة
 عليو أنا ما ىي: "  رواية وفي  الجماعة وىي:   الناجية الفرقة صفة في سلم

                                                           

 بينما، واحد مكاف في المسلمين عظم اجتماع المصلى في الصبلة من الهدؼ أف وىو منو، بد ال تنبيو ىنا وىا ٔ
 .كراىيتو على العلماء نبو قد أمر وىذا ، حاجة غير من ولو( المصليات) تعدد الببلد من كثير في اليـو نراه الذي

 . باهلل إال قوة وال حوؿ وال، المسلمين كلمة لتفريق حزبية منابر( المصليات) بعض أصبحت قد بل
 



 - 332 - 

 سوادا منهم أكثر كانوا واف خالفهم من مخالفة حينئذ يضرىم فبل ، ٔ" وأصحابي
 يضرىم ال الحق على ظاىرين أمتي من طائفة تزاؿ ال):  سلم و عليو اهلل صلى لقولو

 قلة من يستوحش ال فالمؤمن. ٕ( كذلك وىم اهلل أمر يأتي حتى خذلهم من
  المخالفين كثرة يضره وال الهدى طريق على السالكين

 أف:  الخلق في اهلل سنة وىذه(: ٕٔ - ٔٔ)ص االعتصاـ في الشاطبي اإلماـ قاؿ 
 حرصت ولو الناس أكثر وما: )  تعالى لقولو قليل الباطل أىل جنب في الحق أىل

 ولينجز ،(ٖٔ :سبأ)(  الشكور عبادي من وقليل)  وقولو  (ٖٓٔ :يوسف)(  بمؤمنين
 ال الغربة فإف ٖإليو الغربة وصف عود من سلم و عليو اهلل صلى نبيو بو وعد ما اهلل

 معروفا والمنكر منكرا المعروؼ يصير حين وذلك قلتهم أو األىل فقد مع إال تكوف
 كما(  ٔ)  والتعنيف بالتريث السنة أىل على فيقاـ سنة والبدعة بدعة السنة وتصير

 اهلل ويأبى الضبلؿ كلمة تجتمع أف المبتدع من طمعا البدعة أىل على يقاـ أوال كاف
 السنة مخالفة على كثرتها على كلها الفرؽ تجتمع فبل الساعة تقـو حتى تجتمع أف

 ما لكثرة أنهم غير اهلل أمر يأتي حتى السنة أىل جماعة تثبت أف بد ال بل وسمعا عادة
 يزالوف ال موافقتهم إلى استدعاء والبغضاء العداوة وتناصبهم الضالة الفرؽ تناوشهم

 األجر لهم اهلل يضاعف وبذلك والنهار الليل أناء وقراع ومدافعة ونزاع جهاد في
انتهى  عليها ويميتنا السنة على يثبتنا أف تعالى اهلل أسأؿ،العظيم الثواب ويثيبهم الجزيل

. 

                                                           

 الرواية مع مخرج وىو أنس عن وغيره والطبراني عمرو ابن عن وحسنو الترمذي رواه لغيره حسن وإسنادىا ٔ
 .( ٕٗٓ)  رقم"  الصحيحة األحاديث سلسة"  في - صحيحة وىي - األولى

 صحيح و( ٜ٘ٓٔ) رقم  مسلم صحيح مختصر وانظر المذكور المصدر في مخرج متواتر صحيح حديث ٕ
 .(ٙٙٔٚ) رقم"  الصغير الجامع

 فطوبى"  غريبا بدأ كما غريبا وسيعود غريبا اإلسبلـ بدأ:  سلم و عليو اهلل صلى قولو إلى يشير اإلسبلـ يعني ٖ
 .(ٖٕٚٔ) الصحيحة"  في مخرج وىو وغيره مسلم رواه"  للغرباء
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 صبلة إقامة حكم عن (:ٖٕٓ/ٙٔوسئل العبلمة العثيمين كما في مجموع فتاواه )
 المساجد؟ في العيد

 في العيد إقامة السنة ألف لعذر؛ إال المساجد في العيد صبلة إقامة تكرهفأجاب: 
 ولوال الصحراء، في يصليها كاف وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى النبي ألف الصحراء؛

 في الصبلة وألف إليو؛ الخروج الناس كلف وال فعلو، لما مقصود أمر الخروج أف
 ا.ىػ وإبرازىا الشعيرة ىذه إظهار يفوت المساجد

 مكة في ولو أفضل الصحراء في العيد صبلة ىل (:ٖٕٔ/ٙٔوسئل رحمو اهلل )
 أفضل؟ الحـر أو والمدينة
 الزماف قديم من العادة جرت بمكة لكن أفضل، المصلى في العيد صبلة فأجاب:

 النبوي المسجد في يصلوف كانوا المدينة وكذلك الحراـ، المسجد في يصلوف أنهم
 الحاؿ ىو كما أفضل، المصلى في صبلتهم أف شك ال المدينة لكن طويلة، أزمنة منذ
 كاف فقد عنهم، اهلل رضي الراشدين وخلفائو وسلم، عليو اهلل صلى النبي عهد في

 ا.ىػ الصحراء في العيد صبلة يصلي والسبلـ الصبلة عليو
 فكيف المدينة، داخل الناس من ضعفة ىناؾ كاف إذا (:ٖٕٔ/ٙٔوسئل رحمو اهلل )

 صبلة انتهاء بعد أو صبلتهم بعد ىل األضحية؟ ذبح يحل ومتى لهم؟ العيد صبلة تتم
 العيد؟ مصلى في يصلي الذي اإلماـ

 لمصلى الخروج يستطيعوف ال ضعفة، البلد في كاف إذا إنو: العلم أىل يقوؿ: فأجاب
 األضحية ذبح يتعلق وحينئذ العذر، ألجل البلد في عيد صبلة لهم يقاـ فإنو العيد،
 سبقت وإف األضحية، جازت المصلى في العيد صبلة سبقت فإف الصبلتين، بأسبق
 .األضحية جازت للضعفة البلد في العيد صبلة

 في البلد أىل مع صلى فمن نفسو، اإلنساف بصبلة يتعلق ىذا إف: قائل قاؿ ولو
 الحكم تعلق الضعفة مع صلى ومن المصلى؛ في بصبلتو الحكم تعلق المصلى
 ا.ىػ وجو لو لكاف بذلك قائل قاؿ لو أقوؿ الضعفة، مع بصبلتو
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 العيدين صبلة في (:ٖٛٗ/ٖٔوسئل العبلمة ابن باز كما في فتاوى نور على الدرب )
 صبلة في السنة بأف والشباب أنا وأخبرناىم المسجد، خارج القرية أىل يخرج ال

 المصلى في والشباب نحن نصلي ىل رفض، اإلماـ لكن مصلى في تكوف أف العيدين
 اإلماـ وىذا العيدين، صبلة المسجد في معهم نصلي أو معو ومن اإلماـ ىذا ونترؾ
 مجالستو؟ نترؾ أو نجالسو ىل نقاش، في معو دائما ونحن معاند دائما

 في معهم صلوا والخبلؼ، الشقاؽ ينبغي وال المسجد، في معهم صلوا فأجاب:
 تنصحهم بركة، فيها والمحكمة المحكمة، إلى األمر وارفعوا هلل، والحمد المسجد
 على والتعاوف باالتفاؽ عليكم تنازعوا، وال معهم فصلوا أنتم أما الخير، إلى وتوجههم

 ا.ىػ البركة فيها والمحكمة للمحكمة، األمر وارفعوا الجداؿ، واتركوا والتقوى، البر
 مجموع)) في كما اإلسبلـ شيخ قاؿ وقد(: ٙٗ)ص العينين تنويروقاؿ صاحب كتاب 

 مسجد في عيد صبلة يصلي المسلمين من أحد يكن ولم(: ٓٛٗ/ ٚٔ(( )الفتاوى
 .ىػ. ا....  القبائل مساجد في جمعة يصلوف يكونوا لم كما بيتو، وال قبيلتو
 إلى الناس يخرج أف السنة أف ،(ٕٚ٘/ ٗ) األوسط في المنذر ابن ذكر وقد

 يصلي من اإلماـ أمر المصلى إلى الخروج عن قـو ضعف فإف العيد، في المصلى،
 .ىػ. ا....  المسجد في الضعف أىل من تخلف لمن

 وأما ذلك، نحو أو الخوؼ أو الشديد البرد أو المطر من يكوف قد العذر أفّ  واعلم
 عليو الّلو صلى  النبي بهم فصّلى عيد، يـو في مطر أصابهم أنهم : )ىريرة أبي حديث
 عمر أثر أيضاً  روي وقد... .يصحّ  فبل ،((المسجد في العيد صبلة  وسلم آلو وعلى

 -وىو ضعيف أيضا- المطر، أجل من المسجد في الصبلة في الخطاب بن
 .الناس بضعفة يصّلي من اإلماـ استخبلؼ (:ٚ٘ثم قاؿ )ص

 المسجد، في المسلمين بضعفاء صّلى من عنو اهلل رضي علي استخبلؼ ذلك في ورد
 :طرؽ من
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 أمرت لو: لعلي قيل: قاؿ الهزيل عن ثرواف بن الرحمن عبد عن األعمش طريق فمن
. أربعاً  يصّلي أف ألمرتو أمرتو لو: قاؿ العيد؟ يـو المسجد في الناس بضعفاء يصلي من

 ،(ٖٖ) برقم( ٛٙص) النسائي الرحمن عبد أبي إمبلء من مجلساف فيو جزء من ىػ. ا
 حسن، فالسند خفيف، كبلـ األعمش عنعنة وفي خالف، ربما صدوؽ الرحمن وعبد

 .تعالى اهلل شاء إف
 أمر علياً  أف الهزيل، أبي عن قيس أبي عن النعماف بن محمد عن شعبة طريق ومن
 .ركعات أربع العيد يـو المسجد في الناس بضعفاء يصلي أف رجبلً 

/ ٖ) الكبرى في والبيهقي ،(ٕٚٔٔ/ٕٚ٘/ ٗ) األوسط في المنذر ابن أخرجو
 برقم أخرى مرة وعلقو ىذيل،: وفيو ،(ٕٜٗٔ ،ٜٔٗٔ) برقم المعرفة و ،(ٖٓٔ

 ابن وىو - الهزيل وكذا صدوؽ، قيس وأبو ثقة، النعماف بن ومحمد ،(ٕٜٗٔ)
 .الحسن ظاىره فالسند ،- شرحبيل

 رجبلً  أمر علياً  أف ىذيل، عن أظّنو: قاؿ قيس أبي عن سفياف عن وكيع وعن( ج)
 .الهجير كصبلة أربعًا، العيد يـو الناس بضعفاء يصلي
 كما وسفياف ،(ٖٓٔ/ ٖ) الكبرى في البيهقي وعّلقو ،(٘ٔٛ٘) شيبة أبي ابن أخرجو

 أبي برواية جـز فقد النعماف بن محمد وأما ىزيل، عن قيس أبي برواية يجـز لم ترى
 وأبا ىذيل و(( ىزيل)) أف أيضاً  والراجح سفياف، رواية فالراجح الهزيل، أبي عن قيس
 .أعلم واهلل واحد، ىزيل

 في الناس بضعفة يصّلي رجبلً  أمر علياً  أف إسحاؽ، أبي عن سفياف عن وكيع وعن( د)
 علي، من يسمع لم إسحاؽ وأبو ،(ٗٔٛ٘) شيبة أبي ابن أخرجو. ركعتين المسجد

 (.ٚٛٔ/ ٔ) الفاروؽ مسند في كثير ابن الحافظ بذلك صّرح وقد
 علياً  أف الصحابة، من رجل عن إسحاؽ أبي عن سفياف عن مهدي ابن طريق ومن( ىػ)

 .ركعتين المسجد في العيد يـو الناس بضعفة يصّلي رجبلً  أمر
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( ٖٔٔ - ٖٓٔ/ ٖ) الكبرى في وعّلقو ،(ٛ٘/ ٖ) المعرفة في معلقاً  البيهقي أخرجو
 لوال صحيح، وسنده( ٛ٘/ ٖ) المعرفة في آخر موضع في وكذا الرجل، ِذكر بدوف
 .إسحاؽ أبي عنعنة

 عن الثعالبي، عامر ابن ىو األعلى، عبد عن سفياف ثنا عبيد، بن يعلى طريق ومن( و)
: فقالوا ىؤالء؟ ما: فقاؿ العيد، يـو يذىبوف أناساً  عليّْ  رأى: قاؿ الرحمن، عبد أبي

 ابن أخرجو. بهم فصّلى رجبلً  وأمر الجبانة، في الجماعة إنما: فقاؿ المسجد، يأتوف
 (.ٕٛٔٔ/ٕٛ٘/ ٗ) األوسط في المنذر

: قاؿ عنو اهلل رضي علي عن األعور الحارث عن إسحاؽ أبي عن زىير طريق ومن( ز)
 إلى يخرج وال السنة، من العيدين يـو والخروج المصلى، إلى الرجل يمشي أف السنة)

 وال المصلى، إلى اخرجوا لكن: )زيادة وفيو( .... مريض أو ضعيف إال المسجد
 فيها إسحاؽ أبي عن زىير ورواية ،(ٖٔٔ/ ٖ) البيهقي أخرجو(. النساء تحبسوا
 رواية على مقدَّمة إسحاؽ أبي عن سفياف فرواية بالضعف؛ مشهور واألعور ضعف،

 .زىير
 أف ليلى أبي ابن عن - صالح ابن ىو - حسن عن الرحمن عبد بن حميد وعن( ح)

: ليلى أبي ابن وقاؿ: قاؿ ركعتين، الكوفة مسجد في بالناس يصلي رجبلً  أمر علياً 
 .نعم: قاؿ خطبة؟ بغير يصلي: ليلى أبي البن رجل فقاؿ ركعتين، يصلي
 لم أنو والظاىر عيسى، بن اهلل عبد ىو ليلى أبي وابن ،(ٚٔٛ٘) شيبة أبي ابن أخرجو
 ابن أخرجو. ليلى أبي ابن فعل من آخر بلفظ السند بهذا روي وقد. علي من يسمع

 (.ٙٔٛ٘) شيبة أبي
 قيل: قاؿ المعتمر، ابن وىو حنش، عن الحكم عن سليم أبي بن ليث طريق ومن( ط)

 رجبلً  فَأَمرَ  الجبانة، إلى الخروج يستطيعوف ال الناس ضعفة إف: طالب أبي بن لعلي
 .الجبانة إلى خروجهم لمكاف وركعتين للعيد، ركعتين: ركعات أربع بالناس يصلي
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/ ٖ) المعرفة وفي ،(ٖٓٔ/ ٖ) والبيهقي ،(ٖٔٛ٘) شيبة أبي ابن أخرجو
٘ٛ/ٜٖٔٗ.) 
 :علم ذلك في نظر ومن

 .إماـ وىو أوجو، على رواه قد سفياف أف( ٔ)
 ولم النعماف، بن محمد فجـز قيس أبي على سفياف خالف النعماف بن محمد أف( ٕ)

 .سفياف قوؿ والقوؿ سفياف، يجـز
 تقوّْي الرحمن عبد بن حميد ورواية ركعتاف، إسحاؽ وأبي سفياف عن المشهور أف( ٖ)

 .ذلك
 وافق وقد إسحاؽ، أبي عنعنة لوال غيرىا، من أقوى سفياف عن مهدي ابن طريق( ٗ)

 من الرجل ذكره عدـ مع - مهدي البن رواية في - الركعتين رواية على وكيع
 .الصحابة

 قالو ما ذلك من وقريب األربع، ورواية الركعتين رواية بين جمع فيها ليث رواية( ٘)
 يجعل الرواية؛ في الضعف لكن( ٛ٘/ ٖ) والمعرفة ،(ٖٓٔ/ ٖ) الكبرى في البيهقي
 .الجمع لهذا تطمئن ال النفس

 سبق من ورواية سفياف، في مضعَّف وىو للركعات، تحديد فيها ليس يعلي رواية( ٙ)
 ....مضعَّف األعلى وعبد أولى، سفياف عن

 ال ثرواف ابن ورواية األربع، ذكر من أشهر الركعتين ذكر أفّ  عندي يترجَّح الذي( ٚ) 
 واهلل فيها، إرساؿ على ليلى، أبي ابن ورواية فيها، تدليس على مهدي، ابن رواية تقاـو
 .أعلم

 الناس بضعفاء صّلى َمن استخلف أنو علي، عن ترجَّح الذي أف: البحث فخبلصة
 كاف أنو عنو، اهلل رضي مالك بن أنس عن ثبت ما مع يلتقي وىذا أربعًا، ال ركعتين
 واهلل ركعتين، أي اإلماـ، يصّلي كما اإلماـ، مع العيد صبلة فاتتو إذا بأىلو يصّلي
 .أعلم
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ـَ  أدرؾ ولو (:فصل) (:ٜٕ٘ثم قاؿ )ص  يخطب، وىو العيد صبلة صلى وقد اإلما
 نصَّ  فقد - السنة وىي - المصلى في الصبلة كانت فإف يستمع؟ أـ يصلي ىل

 كانت إف أما باالستماع، يفوتو ال الوقت كاف إذا يصلي، ثم يستمع أنو على الشافعية
 وىي العيد، صبلة يصلي: أحدىما الشافعية، عند قوليين فعلى المسجد، في الصبلة
 التحية، يصلي: والثاني عندىم، واألشهر األصح وىو المسجد، تحية عن تجزئ
 إذا ثم االستماع، إلى وأحمد ثور وأبو والشافعي األوزاعي وذىب العيد، صبلة ويؤخر

 في الصبلة كانت إف وبيتو، المصلَّى بين خيره من ومنهم قضاء، صلى اإلماـ فرغ
 قاؿ من كبلـ ووجو غيره، على المسجد ألفضلية خيار فبل المسجد أما المصلى،
، ىذا في اإلماـ متابعة كماؿ ِمنْ  الخطبة استماع أف: مطلقاً  باالستماع  فاتت فإذا اليـو

 ألنو الجمعة؛ في الداخل كذلك وليس الخطبة، استماع يفّوت لم معو الصبلة
 البن البارى فتح من ملخصاً  اىػ. بالتحية تفوت ال وىي الصبلة، األعظم المقصود

/ ٘) والمجموع ،(ٜٛٗ - ٜٚٗ/ ٕ) للماوردي والحاوي ،(ٔٛ - ٓٛ/ ٜ) رجب
ٕٗ.) 

 الصبلة، فاتتو فمن المسجد، في الصبلة كانت إف أنو: عندي ترجح ما وخبلصة
 وصبلة جلوسو، قبل بصبلة مطالب ألنو استمع؛ ثم العيد، صلى الخطبة، حاؿ ودخل
 السنة وىي - مصلَّى في كانت إذا أما فيها، التحية الندراج التحية، عن مجزئة العيد

 في موجًزا - يصلي أف يسعو كاف إف: قائل قاؿ ولو االستماع، على فالجمهور -
   .أعلم واهلل سهل، ذلك في واألمر أبعد، لما فعل، الخطبة باقي ويستمع -ذلك

 
 (المساجد في النساء صبلة)باب 
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 صبلة) : قاؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي عن عنو اهلل رضي مسعود بن اهلل عبد عن
 من أفضل مخدعها في وصبلتها حجرتها، في صبلتها من أفضل بيتها في المرأة

 .ٔ( بيتها في صبلتها
 خير) : قاؿ أنو وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عن عنها، اهلل رضي سلمة أـوعن 

 . ٕ( بيوتهن قعر النساء مساجد
 وسلم عليو اهلل صلى النبي جاءت أنها)  الساعدي حميد أبي امرأة حميد أـ عنو 

 الصبلة تحبين أنك علمت قد: "قاؿ معك الصبلة أحب إني اهلل، رسوؿ يا: فقالت
 خير حجرتك في وصبلتك حجرتك، في صبلتك من خير بيتك في وصبلتك معي،

 قومك، مسجد في صبلتك من خير دارؾ في وصبلتك دارؾ، في صبلتك من
 لها فبني فأمرت: قاؿ". مسجدي في صبلتك من خير قومك مسجد في وصبلتك

                                                           

 الخبر ىذا قتادة سماع في وتردد( ٛٛٙٔ رقم ٜٗ/ٖ) خزيمة وابن ،(ٓٚ٘ رقم ، ٙ٘ٔ/ٔ) داود أبو أخرجو ٔ
 صححو والحديث وغيرىم( ٗٗٔ٘ رقم ، ٖٔٔ/ٖ) والبيهقى ،(ٚ٘ٚ رقم ، ٕٖٛ/ٔ) والحاكم مورؽ، من

 وفي ،(ٚٚٙ/ٕ) الخبلصة في النووي وقاؿ ،(ٕٔٓ/ٗ) المحلى في حـز ابن بو واحتج الذىبي، أقرهو  الحاكم
 جيد، إسناده(: ٙٓٗ/ٙ) تفسيره في كثير ابن وقاؿ مسلم، شرط على صحيح إسناده(: ٛٙٔ/ٗ) المجموع
 وقاؿ ،(ٙٛح/ٖٚ) اإلنشراح في الحويني وصححو ،(ٖٖٖٛ) الجامع صحيح في األلباني العبلمة وصححو

 وقاؿ مسلم، شرط على صحيح(: ٖٙٔٔ) الصحيحين في ليس مما المسند الصحيح في عبلمة الوادعيال
 .لشواىده صحيح(: ٖٜٕ/ٖ) كثير ابن تفسير صحيح في العدوي

 رقم ، ٖٕٔ/ٕ) ، والقضاعى(ٖٛٙٔ رقم ، ٕٜ/ٖ) خزيمة وابن ،(ٕٗٛ٘ٙ رقم ، ٜٕٚ/ٙ) أحمد أخرجو ٕ
 والديلمى ،(ٖٗٔ٘ رقم ، ٖٔٔ/ٖ) الكبرى في والبيهقى ،(ٙ٘ٚ رقم ، ٕٖٚ/ٔ) والحاكم ،(ٕٕ٘ٔ

 سلمة أـ مولى السائب أعرؼ ال فإنى الخبر ثبت إف: خزيمة ابن عنو قاؿ والحديث( ٜٜٕٔ رقم ، ٕٛٔ/ٕ)
(: إسناده ٗٙ/ٕوقاؿ البوصيري في إتحاؼ الخيرة ) صويلح، إسناده: المهذب في الذىبي وقاؿ جرح، وال بعدالة

في (: ٔٙٔ/ٖ(: إسناده حسن،  وقاؿ الشوكاني في النيل )ٛٗ٘صحيح، وقاؿ السفاريني في شرح الشهاب )
 في وصححو ،لغيره حسن(: ٖٔٗ) الترغيب صحيح في األلباني العبلمة وقاؿ، إسناده ابن لهيعة ولو ما يشهد لو

 وقاؿ(: إسناده حسن، ٖٖٔ/ٖوقاؿ الشيخ أحمد شاكر في تعليقو على المحلى ) ،(ٕٖٖٚ) الجامع صحيح
 .بشواىده حسن حديث: (٘ٙٔ/ٗٗ) المسند تحقيق فيومن معو  األرنؤوط
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 عز اهلل، لقيت حتى فيو تصلي فكانت وأظلمو، بيوتها من بيت أقصى في مسجد
 .ٔ( يخرجوه لم. وجل

. سترىا لكماؿ الداخبلني أي( بيتها في المرأة صبلة) قولو في الحديث األوؿ:
 ما بالحجرة أراد: الملك ابن قاؿ. الدار صحن أي( حجرتها في صبلتها من أفضل)

 بضم( مخدعها في وصبلتها. )البيت من حاال أدنى وىي إليها البيوت أبواب تكوف
 داخل يكوف الذي الصغير البيت وىو الكل في الداؿ فتح مع وتكسر وتفتح الميم
. خزانتها أي الشيء إخفاء وىو الخدع، من النفيسة األمتعة فيو يحفظ الكبير، البيت

 الواردة األحاديث وحاصل التستر، على أمرىا مبنى ألف ؛(بيتها في صبلتها من أفضل)
 يكن لم إذا المساجد إلى الرجاؿ من للنساء اإلذف أف المساجد إلى النساء خروج في
 أو الرجاؿ على واجب زينة، أي أو حلي أو طيب من الفتنة إلى يدعوا ما خروجهن في

 ويحـر يجوز وال ذلك، إلى يدعوا مع يجب ال وأنو القولين، اختبلؼ على مندوب
 من أفضل بيوتهن في حاؿ كل على وصبلتهن تشهدف فبل: لقولو الخروج عليهن

 (.ٙٓ٘/ٖ. مرعاة المفاتيح )ىذا مسعود ابن لحديث المساجد في صبلتهن
 المهيأ الموضع وىي( بيتها في المرأة صبلة) (:ٕٕٕ/ٗوقاؿ المناوي في الفيض )

 بالحجارة عليو حجر محل كل بالضم وىي( حجرتها في صبلتها من أفضل) للنـو
 قاؿ بيتها أقصى في التي خزانتها وتكسر وتفتح الميم بضم( مخدعها في وصبلتها)

                                                           

 رقم ،ٜ٘٘/ ٘) حباف وابن ،(ٜٛٙٔ رقم ٜ٘/ ٖ) خزيمة وابن ،(ٖٕ٘ٔٚ رقم ،ٖٔٚ/ ٙ) أحمد أخرجو ٔ
 ٖٙٗ/ ٔ) المحتاج تحفة في الملقن ابن عنو قاؿ والحديث( ٙٗٗ/ ٗ) االستيعاب في البر عبد وابن ،(ٕٕٚٔ

 عن روى قد حاشاه قلت ىو من يدري ال مجهوؿ إنو وقاؿ ىذا الحميد بعبد محبله في حـز ابن أعلو(: ٖٚٗ -
/ ٕ) المجمع في الهيثمي وقاؿ ثقاتو، في حباف ابن وذكره ثقة النسائي وقاؿ لهيعة وابن سيرين بن أنس وعنو أنس
(: ٖٓ٘/ ٕ) الفتح في الحافظ وقاؿ حباف، ابن وثقو االنصاري سويد ابن عبداهلل غير الصحيح رجاؿ رجالو(: ٖٗ

 في شاكر أحمد السيخ وصححو لغيره، حسن(: ٖٓٗ) الترغيب صحيح في األلباني العبلمة وقاؿ حسن، إسناده
 اهلل عبد حسن، حديث(: ٖٚ/ ٘ٗ) المسند تحقيق في معو ومن األرنؤوط وقاؿ ،(ٖٖٔ/ ٖ) المحلى على تعليقو

 عمتو عن روى وقد - الفراء وىو - قيس بن داود عنو بالرواية تفرد التعجيل رجاؿ من وىو - األنصاري سويد بن
 .توبع وقد ،"الثقات" في حباف ابن وذكره حميد، أـ
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 ويتأكد الفتنة من فيو األمن تحقق أفضل األخفى في صبلتها كوف ووجو: الفتح في
( بيتها في صبلتها من أفضل) والزينة التبرج من النساء أحدث ما وجود بعد ذلك
 العلماء عامة قوؿ وىو ندب أمر يمنعن ال بأف األمر أف على داللة فيو: البيهقي وقاؿ
 من: قالوا تحريم كراىة النساء لجماعة تكره الجماعة أف الحنفية لمذىب دليل وفيو

 ا.ىػ الجماعة يسع ال المخدع أف المعلـو
 فهن النفل وأما فرضا أفضلها أي( النساء صبلة خير) وقولو في الحديث الثاني:

 أي منها تقعر وما وسطها بيوتهن وقعر (بيوتهن قعر في) فضلها في سواء والرجاؿ
 أشد في المرأة صبلة أفضل أف إال: "اآلخر الخبر في وقولو جوانبو من وأحيط سفل
 (.ٚٔ/ٙالصغير ) . التنوير شرح الجامع"ظلمة بيتها

 من -أي المسجد– إتيانو (:ٕٛٚقاؿ العبلمة األلباني في الثمر المستطاب )ص
 :بشرطين النساء
 :والسبلـ الصبلة عليو لقولو بزينة متبرجات وال متطيبات غير يخرجن أف: األوؿ

 من الحديث (طيبا تمس فبل( العشاء: )لفظ وفي، المسجد إحداكن شهدت إذا)
 وأبو والنسائي مسلم أخرجو عنو اهلل رضي مسعود بن اهلل عبد امرأة الثقفية زينب رواية
 :يأتي كما وغيره ىريرة أبي عن الباب وفي، لو الثاني واللفظ وأحمد عوانة

 تمنعوا ال) :وسلم عليو اهلل صلى لقولو اإلذف وعليهم أزواجهن يستأذف أف: والثاني
 وبيوتهن[ ]تفبلت ليخرجن ولكن] إليها استأذنكم إذا[ بالليل] المساجد نساءكم

 عنهما عنو اهلل رضي عمر ابن رواية من الحديث [(لهن خير
 وأحمد لمسلم واللفظ. عنو طرؽ من وأحمد والدارمي ومسلم البخاري أخرجو

: قاؿ لنمنعهن واهلل: اهلل عبد بن ببلؿ فقاؿ)  :مسلم وزاد للبخاري األولى والزيادة
 رسوؿ عن أخبرؾ: وقاؿ قط مثلو سب سمعتو ما سيئا سبا فسبو اهلل عبد عليو فأقبل

 :قولو دوف أيضا أحمد عند وىي(  لنمنعهن واهلل: وتقوؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل
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 من وأحمد والطيالسي والترمذي داود وأبو ومسلم البخاري أخرجوو . ٔإلخ. . .( سبا)
 ال: عمر بن اهلل لعبد ابن فقاؿ) :البخاري إال جميعا وزادوا. عنو مجاىد عن طرؽ

 صلى اهلل رسوؿ قاؿ: أقوؿ: قاؿ عمر ابن فزبره: قاؿ. دغبل فيتخذنو يخرجن ندعهن
 وزاد (صدره في فلطم) :وأحمد لمسلم رواية وفي (ندعهن؟ ال: وتقوؿ وسلم عليو اهلل

 .صحيح وإسنادىا (مات حتى اهلل عبد كلمو فما) :أخرى رواية في أحمد
 البخاري أخرجو (اهلل مساجد اهلل إماء تمنعوا ال) :بلفظ عنو نافع وفي روايو عن

 لعمر امرأة كانت) :أولو في البخاري وزاد. عنو طرؽ من وأحمد داود وأبو ومسلم
 وقد تخرجين لم: لها فقيل المسجد في الجماعة في والعشاء الصبح صبلة تشهد

 رسوؿ قوؿ يمنعو: قاؿ ينهاني؟ أف يمنعو وما: قالت ويغار؟ ذلك يكره عمر أف تعلمين
 (.فذكره. . . وسلم عليو اهلل صلى اهلل

 علقمة بن كعب ثنا: أيوب أبي بن سعيد ثنا: المقرئ يزيد بن اهلل عبد وفي روايو عن
 من حظوظهن النساء تمنعوا ال) :بلفظ مرفوعا أبيو عن عمر بن اهلل عبد بن ببلؿ عن

 رسوؿ قاؿ أقوؿ: اهلل عبد لو فقاؿ لنمنعهن واهلل: ببلؿ فقاؿ استأذنوكم إذا المساجد
 ثابت أبي بن حبيب (، وفي روايو عنلنمنعهن: أنت وتقوؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل
 (لهن خير وبيوتهن المساجد نساءكم تمنعوا ال) :بلفظ وىو األخيرة الزيادة وفيو عنو

 أخبرني: حوشب بن العواـ أنا: ىاروف بن يزيد عن وأحمد والحاكم داود أبو أخرجو
 خزيمة ابن وصححو الذىبي ووافقو ،شرطهما على صحيح :الحاكم وقاؿ. بو حبيب
 .التقريب في والعراقي المجموع في النووي صححو وكذلك الفتح في كما أيضا

                                                           

 ما لتعلمين إنك: لها فقاؿ المسجد في تصلي عنو اهلل رضي الخطاب بن عمر امرأة وكانت: قاؿ: رواية في وزاد ٔ
( ٓٗ/ ٔ) عمر مسند في وأخرجو. المسجد لفي وإنها عمر فطعن: قاؿ. تنهاني حتى أنتهي ال واهلل: فقالت أحب

 اتبعتو الصبلة إلى خرج إذا فكاف غيورا رجبل عمر كاف: قاؿ اهلل عبد بن سالم عن إسحاؽ أبي بن يحيى طريق من
 فذكر: قاؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف يحدث وكاف منعها ويكره خروجها يكره فكاف زيد ابنة عاتكة

 عمر من يسمع لم سالما فإف( ٖٙٓ/ ٕ( )الفتح) في كما منقطع أنو غير الستة رجاؿ ثقات ورجالو. الحديث
 .(ٖٖ/ ٕ( )المجمع) في شيخو قاؿ كما
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: ابنو فقاؿ. المساجد يأتين أف النساء تمنعوا ال) :عنو دينار بن عمرو وفي روايو عن
 وتقوؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عن أحدثك: عمر ابن فقاؿ لنمنعهن واهلل
 على صحيح إسناد وىذا عمرو عن الدستوائي ىشاـ ثنا: الطيالسي أخرجو (ىذا؟
 :شواىد وللحديث الستة شرط
 وىن ليخرجن ولكن اهلل مساجد اهلل إماء تمنعوا ال) :مرفوعا ىريرة أبي عن منها

 سلمة أبي عن عمرو بن محمد طريق من وأحمد والدارمي داود أبو أخرجو (تفبلت
 كما أيضا خزيمة ابن ورواه مختصره في المنذري عليو وسكت حسن سند وىذا عنو
 .وىم وىو لمسلم التقريب في العراقي وعزاه الفتح في

 بن الرحمن عبد عن أحمد أخرجو مثلو مرفوعا الجهني خالد بن يزيد عن ومنها
 وفي. عنو سعيد بن بسر عن ىشاـ بن عمرو بن اهلل عبد بن محمد عن اسحاؽ
 ورجاؿ قاؿ كذا،  حسن وإسناده الكبير في والطبراني والبزار أحمد رواه :المجمع

 :الخبلصة في قاؿ ىشاـ بن عمرو بن اهلل عبد بن محمد غير مسلم رجاؿ أحمد
 :التقريب وفي، حباف ابن وثقو سعد بن إبراىيم وعنو األشج بن بكير عن روى
 .الفتح في كما أيضا حباف ابن رواه والحديث، مقبوؿ إنو

 فقاؿ الرجاؿ أبي بن الرحمن عبد ثنا: الحكم ثنا: أحمد أخرجو، مثلو عائشة عن ومنها
 (منعهن اليـو حالهن رأى ولو) :عائشة قالت. بو عنها أمو عن يذكره أبي

 الرجاؿ أبي بن الرحمن عبد غير مسلم رجاؿ ثقات كلهم رجالو صحيح إسناد وىذا
 عبد بنت عمرة اسمها الرجاؿ أبي وأـ، التقريب في كما أخطأ ربما صدوؽ وىو

 أدرؾ لو) :بلفظ عائشة قوؿ على مقتصرا سعيد بن يحيى عنها رواه وقد، الرحمن
 أخرجو (إسرائيل بني نساء منعو كما المساجد لمنعهن النساء أحدث ما اهلل رسوؿ
، بو يحيى عن طرؽ من وأحمد مسلم ورواه داود أبو وكذا البخاري طريقو ومن مالك
 معنا تشهد فبل بخورا أصابت امرأة أيما) :بلفظ الباب في آخر حديث ىريرة وألبي

 وابن ىو رواه ثم عنو سعيد بن بسر طريق من داود وأبو مسلم أخرجو (اآلخرة العشاء
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 لقيتو :قاؿ ىريرة أبي عن رىم أبي مولى عبيد عن اهلل عبيد بن عاصم طريق من ماجو
 المسجد؟ من جئت الجبار أمة يا: فقاؿ إعصار ولذيلها الطيب ريح منها وجد امرأة
 اهلل صلى القاسم أبا حبي سمعت إني: قاؿ نعم: قالت: وتطيبت: قاؿ نعم: قالت
 فتغتسل ترجع حتى المسجد لهذا تطيبت المرأة صبلة تقبل ال) :يقوؿ وسلم عليو

 ضعيف اهلل عبيد بن عاصم ضعيف سند وىذا (الجنابة من غسلها
 التقريب في كما مقبوؿ - عبيد أبي ابن وىو - رىم أبي مولى عبيد وشيخو

 عبد عن ليث عن زائدة طريق من أخرجو ثم وأحمد الطيالسي أخرجو الوجو ىذا ومن
 ضعيف وىو سليم أبي ابن ىو وليث، نحوه بو رىم أبي مولى عن الكريم
 خير أخرى طريق من جاء وقد التعجيل في كما معروؼ غير ىذا الكريم عبد وشيخو

 تغتسل كما الطيب من فلتغتسل المسجد إلى المرأة خرجت إذا) :مختصرا ىذه من
 سليم بن صفواف سمعت: قاؿ سعد بن إبراىيم طريق من النسائي أخرجو (الجنابة من
 وقاؿ. بو مرفوعا ىريرة أبي عن ثقة رجل عن يحدث - غيره صفواف من أسمع ولم -

 مجهوؿ فإنو يسم لم الذي الرجل غير كلهم ثقات ورجالو، مختصر :عقبو النسائي
 األولى الطريق في المسمى رىم أبي مولى عبيد ولعلو عندنا
 المذكورة بالشروط للصبلة المساجد النساء حضور جواز على دليل الحديث وفي
 الزيادة في والسبلـ الصبلة عليو قاؿ كما لهن خير بيوتهن في فصبلتهن ذلك ومع

 الجماعة صبلة في تعالى اهلل شاء إف تأتي لعلها أخرى أحاديث معناىا وفي األخيرة
 خصوه الفقهاء أف إال النساء في عاـ الحديث ىذا: العيد دقيق ابن قاؿ :الفتح وفي

 ىو: قلت(. تفبلت وليخرجن: )الروايات بعض في وىو تتطيب ال أف منها: بشروط
. الريح متغيرة كانت إذا تفلة امرأة: ويقاؿ متطيبات غير: أي الفاء وكسر المثناة بفتح
 داعية تحريك من فيو ما منو المنع سبب ألف معناه في ما بالطيب ويلحق: قاؿ

. بالرجاؿ االختبلط وكذا الفاخرة والزينة يظهر الذي والحلي الملبس كحسن الشهوة
 عريت إذا ألنها نظر وفيو وغيرىا الشابة بين وغيرىم المالكية الفقهاء من كثير وفرؽ
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 في ورد وقد بالليل ذلك كاف إذا سيما وال عليها األمن حصل مستترة وكانت ذكر مما
 صبلتها من أفضل بيتها في المرأة صبلة أف على يدؿ ما وغيره الحديث طرؽ بعض

 ووجو :قاؿ ثم إليو أشرنا مما معناىا في وما األخيرة الزيادة فذكر: قلت، المسجد في
 ما وجود بعد ذلك ويتأكد الفتنة من فيو األمن تحقق أفضل اإلخفاء في صبلتها كوف

 بقوؿ بعضهم وتمسك قالت ما عائشة قالت ثم ومن والزينة التبرج من النساء أحدث
 ألنها الحكم تغير ذلك على يترتب ال إذ نظر وفيو. مطلقا النساء منع في عائشة
 لم: عليو فيقاؿ. لمنع رأى لو: فقالت ظنتو ظن على بناء يوجد لم شرط على علقت

 يشعر كبلمها كاف وإف بالمنع تصرح لم عائشة إف حتى الحكم فاستمر. يمنع ولم ير
 نبيو إلى أوحى فما سيحدثن ما سبحانو اهلل علم فقد وأيضا المنع ترى كانت بأنها

 غيرىا من منعهن لكاف المساجد من منعهن يستلـز أحدثن ما كاف ولو بمنعهن
 تعين فإف جميعهن من ال النساء بعض من وقع إنما فاإلحداث وأيضا أولى كاألسواؽ

 إلشارتو فيجتنب الفساد منو يخشى ما إلى ينظر أف واألولى أحدثن لمن فليكن المنع
 .ٔسبق كما بالليل التقييد وكذلك والزينة التطيب بمنع ذلك إلى وسلم عليو اهلل صلى

                                                           

 في وخاصة المصلى إلى النساء خروج حكم ما: (ٕٔٔ/ٙٔكما في مجموع فتاواه ) العثيمين العبلمة سئل ٔ
 قوؿ في تقولوف فما بالجواز قلنا وإذا متعطرة، متزينة تخرج النساء بعض وأف الفتن، فيو كثرت الذي ىذا زماننا

 ؟«المسجد لمنعهن النساء أحدث ما رأى وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف لو» ػ عنها اهلل رضي ػ عائشة
 صبلتهم، في المسلمين ويشاركن الخير، يشهدف العيد لمصلى بالخروج يؤمرف النساء أف نرى الذي:  فأجاب

 واجتناب السنة، فعل بين فيجمعن متطيبات، وال متبرجات غير تفبلت، يخرجن أف عليهن يجب لكن ودعواتهم،
 يمنع ال وىذا. أمورىن والة وتقصير جهلهن، من فهو والتطيب، التبرج من النساء بعض من يحصل وما .الفتنة

 من فإنو ػ عنها اهلل رضي ػ عائشة قوؿ وأما. العيد صبلة إلى بالخروج النساء أمر وىو العاـ، الشرعي الحكم
 غير بصورة يخرجن النساء غالب كاف فإذا محرماً، يكوف فإنو محـر عليو ترتب إذا المباح الشيء أف المعروؼ

 ىػ.ا فقط الصورة ىذه على يخرجن البلتي النساء ىؤالء نمنع بل الجميع، نمنع ال فإننا شرعية
 أذف: " فقاؿ المسجد إلى المرأة خروج شروط( ٙٛص" )الفضيلة حراسة" كتابو في زيد أبو بكر الشيخ وجمع
 : اآلتية األحكاـ وفق للمسجد بالخروج للمرأة

 . وعليها بها الفتنة تؤمن أف-ٔ
 . شرعي محذور حضورىا على يترتب ال أف -ٕ
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 طلب كاف إذا األزواج الرجاؿ بو يؤمر إنما اإلذف أف على يدؿ التقييد وىذا: قلت
 وإف أذنوا شاؤوا فإف بو يؤمروف فبل نهارا كاف إف وأما ليبل المسجد إلى منهن الخروج

 دليل الرواية ىذه وفي: بطاؿ ابن قاؿ :التقريب شرح في الحافظ قاؿ. منعوا شاؤا
 المطلق على يقضي الحديث وىذا: قاؿ الليل على لنصو ذلك بخبلؼ النهار أف على
 .الغلس من أحد يعرفهن ما: عائشة قوؿ إلى ترى أال

 في يمكث الذي اإلماـ مع سبلمهن فور بيوتهن إلى ينصرفن أف وىو: ثالث وشرط
 صلى اهلل رسوؿ عهد في النساء إفف) منو يخرجن حتى الرجاؿ من وراءه ومن مكانو

 وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ وثبت قمن المكتوبة من سلمن إذا كن وسلم عليو اهلل
 أف] قبل النساء ينفذ كيما ذلك أف يروف وكانوا] اهلل شاء ما الرجاؿ من صلى ومن

 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ ينصرؼ أف قبل من بيوتهن فيدخلن[ ]الرجاؿ[ يدركهن
 أـ رواية من الحديث (الرجاؿ قاـ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاـ فإذا[ وسلم
 عن طرؽ من وأحمد والبيهقي ماجو وابن والنسائي داود وأبو البخاري أخرجو سلمة

 والسياؽ بو أخبرتها سلمة أـ أف الفراسية الحارث بنت ىند أخبرتني: شهاب ابن
 وللبخاري. وأحمد والبيهقي داود ألبي األولى والزيادة. وأحمد والنسائي للبخاري

 وفي :الحافظ قاؿ، أيضا لو األخيرة والزيادة (يدركهن أف) :زيادة وفيها نحوىا

                                                                                                                                                  

 . الجامع في وال الطريق في الرجاؿ تزاحم ال أف -ٖ
 . متطيبة غير:  أي.  تفلة تخرج أف -ٗ
 . بزينة متبرجة غير متحجبة تخرج أف -٘
 ، منو وخروجها دخولها يكوف ، المساجد في للنساء خاص باب إفراد -ٙ

 . وغيره داود أبي سنن في بذلك الحديث ثبت كما
 . الرجاؿ خلف النساء صفوؼ تكوف -ٚ
 . الرجاؿ بخبلؼ آخرىا النساء صفوؼ خير -ٛ
 . امرأة وصفقت ، رجل سبح صبلتو في شيء اإلماـ ناب إذا -ٜ

 االنتظار الرجاؿ وعلى ، الرجاؿ قبل المسجد من النساء تخرج -ٓٔ
 .وغيره البخاري صحيح في عنها اهلل رضي سلمة أـ حديث في كما ، دورىن إلى انصرافهن حتى
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 إلى يفضي قد ما اجتناب في واالحتياط المأمومين أحواؿ اإلماـ مراعاة الحديث
 الطرقات في للنساء الرجاؿ مخالطة وكراىة التهم مواضع اجتناب وفيو المحذور

 ال أف فقط رجاالؿ كانوا إذا المأمومين أف المذكور التعليل ومقتضى البيوت عن فضبل
 وسلم عليو اهلل صلى أنو عائشة حديث قادمة ابن حمل وعليو المكث ىذا يستحب

 يا تباركت السبلـ ومنك السبلـ أنت اللهم: يقوؿ ما مقدار إال يقعد لم سلم إذا كاف
 المسجد في الجماعة يحضرف كن النساء أف وفيو مسلم أخرجو. واإلكراـ الجبلؿ ذا

 ا.ىػ بتصرؼ
 اإلسبلـ أذف لقد: المساجد حضور أحكاـفي كتاب  الفوزاف اهلل عبدوقاؿ الشيخ 

 تصلي أف على حثها فقد ىذا ومع. الناس مع وتصلي المسجد إلى تخرج أف للمرأة
: قاؿ-عنو اهلل رضي عمر بن اهلل عبد فعن. غيرىا تفتن ولئبل لها، أستر ألنو بيتها؛ في
 خير وبيوتهن المساجد، نساءكم تمنعوا ال: "-َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى- اهلل رسوؿ قاؿ
 ." لهن
 َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى اهلل رسوؿ إلى جاءت أنها: عنها اهلل رضي الساعدية حميد أـ وعن

 في وصبلتك علمت، قد: "فقاؿ معك، الصبلة أحب إني: اهلل رسوؿ يا فقالت َوَسلَّمَ 
 في صبلتك من خير حجرتك في وصبلتك حجرتك، في صبلتك من لك خير بيتك

 مسجد في وصبلتك قومك، مسجد في صبلتك من خير دارؾ في وصبلتك دارؾ،
  .ٔ"الجماعة مسجد في صبلتك من خير قومك

 فيو األمن تحّقق: أفضل اإلخفاء في صبلتها كوف ووجو(: ٖٓ٘/ ٕ) فتحال في قاؿ
 .ا.ىػ والزينة التبرج من النساء أحدث مما وجود بعد ذلك ويتأكد الفتنة، من

 لو فكيف التاسع القرف في زمانو في ىذا قاؿ قد -اهلل رحمو- حجر ابن كاف وإذا
 متطيبات متبرجات خروجهن من زماننا في النساء عليو ما العلم أىل من وغيره ىو رأى

 ال ،الحراـ اهلل بيت في: األرض وجو على بقعة أفضل في حتى عاريات، كاسيات

                                                           

 تقدـ تخريجو ىو والحديث الذي قبلو. ٔ
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 وليهن على ويجب المساجد، وغير المساجد إلى خروجهن يحـر ىوالء مثل أف ريب
 ال أكثرىم إف أمورىن؟ أولياء من اإلسبلمية الغيرة أين ولكن لهن، اإلذف وعدـ منعهن
/ ٘) األماني بلوغ في وقاؿ!! المشتكى تعالى اهلل فإلى لسانًا، يحرؾ وال طرفًا يرفع

 في حتى شيء كل في المرأة تستر مشروعية الحديث ىذا من يستفاد(: ٜٜٔ
 لهذا وأوفر؛ أعظم ثوابها كاف أستر مكاف في كانت وكلما ربها، وعبادة صبلتها
 وىو الناس، عن وأبعده بيتها في مكاف أخفى إلى َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى النبي أرشدىا

 وأمرت بإرشاده، بالعمل فبادرت خير، كل إلى إال يرشد ال -َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى-
 وجل عز اهلل تعبد زالت وال وأظلمها، بيتها في لها ناحية أبعد في لها مسجد ببناء
 .ا.ىػ -اهلل رحمها- ماتت حتى
 بالعتمة َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى اهلل رسوؿ أعتم) : قالت عنها اهلل رضي عائشة وعن
: فقاؿ -َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى- النبي فخرج والصبياف، النساء ناـ: عمر ناداه حتى

 وكانوا المدينة، في إال يومئذ يصلي وال" األرض أىل من غيركم أحد ينتظرىا ما"
 .ٔ( األوؿ الليل ثلث إلى الشفق يغيب أف بين فيما العتمة يصلوف

 ىذا وليس. الجماعة وحضورىن المسجد في النساء وجود على دؿ الحديث فهذا
 .عليهن بواجب

 أف في خبلؼ فبل النساء وأما(: ٜٙٔ/ ٗ) المحلىفي  حـز بن محمد أبو قاؿ
 َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى النبي نساء كوف اآلثار في صح وقد فرًضا، ليس الجماعة شهودىن

 ا.ىػ  المساجد إلى يخرجن ال حجرىن في َوَسلَّمَ 
 فإنو المعتبرة بالشروط ملتزمة المسجد إلى الخروج في زوجها المرأة استأذنت وإذا
 عمر بن اهلل عبد فعن بذلك؛ األزواج أمر َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى الرسوؿ ألف لها؛ يأذف

                                                           

 (.ٖٛٙ) ومسلم ،(ٕٙٛ) البخاري أخرجو ٔ
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 بالليل نساؤكم استأذنكم إذا) : قاؿ َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى النبي عن عنهما اهلل رضي
 .ٔ( لهن فأذنوا المسجد إلى

 اهلل إماء تمنعوا ال) : قاؿ َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى اهلل رسوؿ أف عنو اهلل رضي أيًضا وعنو
 .ٕ( اهلل مساجد
 .المسجد المرأة حضور شروط :مسألة
 ذكرىا بشروط إال لها يأذف أف لزوجها يحل وال المسجد إلى تخرج أف للمرأة ليس

كما   علتو في لو لمشاركتو بالمنصوص؛ ملحق وبعضها النص، عليو دؿ بعضها. العلماء
 :ىي والشروط ،(ٖٕٙ/ ٙ) البياف أضواءفي 
 رسوؿ لنا قاؿ: قالت عنها اهلل رضي الثقفية زينب عن ورد لما. متطيبة تكوف أال - ٔ
: أي ،ٖ( طيًبا تمسّ  فبل المسجد إحداكن شهدت إذا) : َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى اهلل
 شهوة وتحريك الفتنة أسباب من الطيب ألف تتطيب؛ فبل المسجد حضور أرادت إذا

 فبل ىذا، ونحو الخلخاؿ، وصوت والحلي الفاخرة كالثياب الزينة بو ويلحق. الرجاؿ
 عن والبعد التستر من تامة درجة على المسجد إلى خروجها عند المرأة تكوف أف بد

 .الرجاؿ يثير ما كل
: تعالى اهلل قاؿ. األجنبي الرجل إلى تنظر فبل ربها، أمرىا كما بصرىا تغض أف - ٕ
 [.ٖٔ: النور{ ]أبَصارِِىنَّ  ِمن يَػْغُضْضنَ  للُمؤِمَناتِ  َوُقل}

 أزواجهن، غير إلى النظر من عليهن حـر عما أي :(ٙٗ/ ٙ)في تفسيره  كثير ابن قاؿ
 بشهوة األجانب إلى تنظر أف للمرأة يجوز ال أنو على العلماء من كثير ذىب ولهذا

 .ا.ىػ...  أصبًل  شهوة بغير وال

                                                           

 (.ٕٗٗ) ومسلم ،(ٕٚٛ) البخاري أخرجو ٔ

 (.ٛ٘ٛ) ىنا من بأطوؿ البخاري وأخرجو ،(ٕٗٗ) مسلم أخرجو ٕ

 (.ٖٗٗ) مسلم أخرجو ٖ
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 العلماء من الجمهور عليو الذي الصحيح :(ٖٖ٘/ ٓٔ) المنهاجفي  النووي وقاؿ
 النظر عليو يحـر كما األجنبي، الرجل إلى النظر المرأة على يحـر أنو الصحابة وأكثر
 ا.ىػ ٔإليها
 كذلك بها، االفتتاف سبب المرأة إلى الرجل نظر أف فكما مشتركة، الفتنة أف ريب وال

 .بو لبلفتتاف سبب إليو نظرىا
 غير الطريق كاف فإف. مفسدة منو يخاؼ ما المسجد إلى الطريق في يكوف أال - ٖ

 .الفساد وتحقق الفتنة لمظنة خروجها؛ حـر الفساؽ من عليها ويخشى آمن
 الوجو ذلك في بما بدنها جميع بستر الشرعي الحجاب متحجبة تكوف أف - ٗ

 المسجد إلى تخرج أف اآلخر واليـو باهلل تؤمن المرأة يحل وال والقدماف، والكفاف
 بإثم تبوء ولكنها أفضل، بيتها في ىي عبادة ألداء تذىب وكفيها، وجهها عن كاشفة
 .ٕالشهوة دواعي وتحريك الفتنة من غيرىا وعلى نفسها على جنت ما عظيم

                                                           

 الرجل إلى المرأة نظر جواز في اختلفوا اهلل رحمهم العلماء أف الدرب:قاؿ العبلمة العثيمين في فتاوى نور على  ٔ
( الخ فُػُروَجُهنَّ  َوَيْحَفْظنَ  أَْبَصارِِىنَّ  ِمنْ  يَػْغُضْضنَ  لِْلُمْؤِمَناتِ  َوُقلْ ) تعالى قولو لعمـو يجوز ال إنو قاؿ من فمنهم

 مكتـو أـ ابن فدخل وحفصة ىي وسلم عليو اهلل صلى النبي عند كانت أنها عنها اهلل رضي سلمة أـ ولحديث
 وسلم عليو اهلل صلى النبي فقاؿ يبصرنا ال أعمى ضرير إنو فقالت منو احتجبنّ  وسلم عليو اهلل صلى النبي فقاؿ

 لتمتع وال شهوة بغرض نظرىا يكوف أال بشرط للرجل تنظر أف للمرأة يجوز إنو قاؿ من العلماء ومن أنتما أفعمياواف
 رجل إنو مكتـو أـ بيت في أعتدي قيس بنت لفاطمة قاؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي ألف الراجح ىو القوؿ وىذا
 وكذلك المسجد في للحبشة تنظر وىي عائشة يستر وسلم عليو اهلل صلى النبي وكاف عنده ثيابك تضعين أعمى
 معو وكاف إليو سينظرفّ  يخطبهنّ  كاف إذا أنو شك وال فخطبهنّ  النساء إلى نزؿ العيد يـو في الرجاؿ خطب إذا كاف
 لِْلُمْؤِمَناتِ  َوُقلْ  فيها يقوؿ تعالى اهلل فأف للرجل المرأة نظر منع من بها استدؿ التي اآلية وأما عنو اهلل رضي ببلؿ

 ىذه في فإنو لتمتع أو بشهوة الرجل إلى النظر من منعنا إذا بما صادقة وىي للتبعيض ومن( َأْبَصارِِىن ِمنْ  يَػْغُضْضنَ 
 وإما وسلم عليو اهلل صلى النبي عن السنة بو جاءت ما على ذلك عدا ما ويبقى البصر غض عليها يجب الحاؿ

 إنو البر عبد ابن فيو قاؿ نبهاف موالىا وىو سلمة أـ عن راويو ألف نظراً  صحتو في فإف سلمة أـ حديث الحديث
 المرأة نظر جواز في الواضحة الصحيحة األحاديث يعارض أف يمكن ال ىكذا درجتو تكوف وحديث مجهوؿ رجل
 .أعلم واهلل يجوز ال ذلك فإف تمتع نظر أو شهوة نظر إليو نظرىا يكوف أال أسلفنا كما يجب لكن الرجل إلى

 عورة المرأة وجو أف على اآلية في داللة وال ىذا (:ٚٛقاؿ العبلمة األلباني في جلباب المرأة المسلمة )ص ٕ
 اإلدناء يكوف أف فيحتمل مطلق أمر ترى كما وىذا عليها الجلباب بإدناء األمر فيها ما غاية بل ستره عليها يجب
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 صفوؼ إلى تتقدـ وال المسجد، في وال الطريق في ال بالرجاؿ تختلط أال - ٘
 ىريرة أبي عن ورد وقد .عنهم بعيدة خلفهم تصلي بل الرجاؿ، أماكن إلى وال الرجاؿ
 أولها الرجاؿ صفوؼ خير): َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ عنو اهلل رضي

 .ٔ( أولها وشرىا آخرىا النساء صفوؼ وخير آخرىا، وشرىا
 إذا اإلماـ تنبيو في وال التأمين في وال القراءة في ال الصبلة في صوتها ترفع أال - ٙ

 للرجاؿ التسبيح( : َوَسلَّم َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى لقولو بالتصفيق؛ األخير في تكتفي بل سها،
 .ٕ( للنساء والتصفيق

 أو الطرقات في الرجاؿ من مزاحمة لهن تحصل لئبل الرجاؿ قبل تنصرؼ أف - ٚ
 عليو اللَّوُ  صلى النبي أف: عنها اهلل رضي سلمة أـ عن ورد وقد. المساجد أبواب على

                                                                                                                                                  

 المذكورة الداللة تنتفي وحينئذ األولى اآلية بو صرحت حسبما إظهارىا لها يجوز ال التي ومواضعها الزينة على
 العلماء من جماعة التأويلين من كل إلى ذىب وقد.  الوجو يشمل فعليو ذلك من أعم يكوف أف ويحتمل

 كبرى فائدة نرى وال(  المنثور الدر)  في والسيوطي(  تفسيره)  في جرير ابن ذلك قي أقوالهم وساؽ المتقدمين
 أشبو األوؿ القوؿ أف نرى ونحن، إليهما فليرجع عليهما الوقوؼ شاء ومن إليها باإلشارة فنكتفي ىنا بنقلها

 :ألمور بالصواب
 اإلدناء تقييد فوجب ستره يجب ال الوجو أف المتقدمة النور آية من تبين وقد ،بعضا بعضو يفسر القرآف أف: األوؿ

  .اآليتين بين توفيقا الوجو عدا بما ىنا
 ال الوجو أف على منها الكثيرة النصوص دلت وقد مطلقو وتقيد عمومو فتخصص القرآف تبين السنة أف: اآلخر 

 مذىب وىو ستره يجب بعورة ليس الوجو أف فثبت ،بها وتقييدىا ضوئها على اآلية ىذه تفسير فوجب ستره يجب
 في كما أحمد عن ورواية والشافعي ومالك حنيفة أبو ومنهم( ٜٛ/ٔ) البداية في رشد ابن قاؿ كما العلماء أكثر

  المهمات في وجـز أيضا حنيفة أبي صاحبي عن( ٜ/ٕ) المعاني شرح في الطحاوي وحكاه( ٜٙٔ/ٖ) المجموع
 لم إذا بما ىذا تقييد ينبغي لكن( ٓٔٔ/ٕ) اإلقناع في الشربيني الشيخ ذكره كما الصواب أنو الشافعية كتب من

 ستر وجب وإال، ٖٔ: النور(  زينتهن يبدين وال: )  تعالى قولو لعمـو الزينة من شيء الكفين وكذا الوجو على يكن
 ال مما واألصبغة الزينة من بأنواع وأيديهن وجوىهن بتزيين النساء فيو تفنن الذي العصر ىذا في سيما وال ذلك
 كما اآلية في الستثنائهما والخضاب الكحل ذلك من وليس تحريمو في - غيرة ذو عاقل بل - مسلم يشك
  .تقدـ

 (.ٓٗٗ) مسلم أخرجو ٔ

 (.ٕٕٗ) ومسلم ،(٘ٗٔٔ) البخاري أخرجو ٕ
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 -أعلم واهلل- فنرى: شهاب ابن قاؿ، يسيًرا مكانو في يمكث سلم إذا كاف ) وسلم
 .ٔ( الرجاؿ يدركهن أف قبل النساء من ينصرؼ من ينفذ لكي
 المأمومين، أحواؿ اإلماـ مراعاة: الحديث وفي(: ٖٖٙ/ ٕ) في الفتح الحافظ قاؿ

 وكراىة التهم، مواضع اجتناب وفيو المحذور، إلى يفضي قد ما اجتناب في واالحتياط
 كن النساء أف وفيو...  البيوت عن فضبًل  الطرقات في للنساء الرجاؿ مخالطة
 .ا.ىػ ... المسجد في يحضرف
 خروجها حاؿ الرجاؿ يثير ما كل عن والبعد بالستر مأمورة المرأة أف القوؿ وقصارى

 .خصوًصا المسجد وإلى عموًما منزلها من
 الذي أف يقيًنا ولتعلم تعالى، اهلل حدود عند وقّافة تكوف أف المسلمة المرأة وعلى
 والحشمة بالحجاب أمرىا الذي ىو المسجد إلى تخرج أف لها وأباح بالصبلة أمرىا
 بفعل مأجورة تكوف كيف الثاني؟؟ في وتعصيو األوؿ في تطيعو فكيف والحياء، والعفة

 صبلتها تكوف أف يبعد ال إنو محرمة؟ وسيلتو مباًحا تؤدي كيف الشارع؟ عنو نهى ما
 القلب ليحرؽ األسى وإف، تنقصها فإنها األعماؿ تبطل لم إذا المعاصي ألف ناقصة؛
 من عليو ىن وما -الحراـ اهلل بيت- البقاع أفضل في النساء من كثيًرا ترى عندما
 بقعة أقدس في عظيمة عبادة ألداء ذاىبات المحاسن وإظهار الوجو وكشف التبرج

 وخروًجا، دخواًل  األبواب عند أو المطاؼ في للرجاؿ مزاحمتهن ثم األرض، وجو على
 تظن. الكعبة من قريًبا المطاؼ ساحة في للصبلة النساء بعض تقدـ ذلك إلى أضف

 صلى اهلل عليو وسلم والرسوؿ حولها يمروف والرجاؿ األفضلية وأين أفضل، ذلك أف
. الرجاؿ من لقربها: أي ،"أولها النساء صفوؼ وشر: "المتقدـ الحديث في يقوؿ

 المرأة وعلى، !!المستعاف فاهلل! أماكنهم؟ في وتصلي الرجاؿ تزاحم ذىبت إذا فكيف
 حتى تنتظر أف فإما الخروج، في سيما وال األبواب في الرجاؿ مزاحمة من تحذر أف

 الرجاؿ، يدركها أف قبل اإلماـ سبلـ بعد بالخروج تبادر أف وإما الناس، حطمة تذىب

                                                           

 (.ٕٓٛ) البخاري أخرجو ٔ
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. انصرفن قد النساء أف يروف ما بقدر يثبتوا أف للرجاؿ المستحب أف المعلـو فمن وإال
 بما تأسًيا متعين؛ ىذا بل للنساء، أبواب تخصيص واألولى، يفقهوف ال أكثرىم ولكن
 .العظمية المصالح من فيو لما األوؿ، القرف في حصل
 .الصبلة في الرجل عن المرأة بها تنفرد التي األحكاـ أىم: مسألة
 فيها، الرجل تشارؾ المرأة أف -الصبلة ومنها- الشرعية األحكاـ في األصل أف اعلم
 جاء وقد. استثنائو على الدليل دؿ ما إال المرأة حق في ثبت الرجل حق في ثبت فما
 األحكاـ ىذه وأىم ذلك، تفيد أدلة لوجود المرأة، بها تنفرد مسائل الصبلة أحكاـ في
 :يلي ما

 خلف المرأة تقف أف السنة أف العلم أىل بين خبلؼ ال :اإلماـ خلف المرأة موقف
 الرجل وقف آخر رجل معو كاف وإف خلفو، وقفت امرأة ومعو رجل صلى فإذا الرجل،

 صًفا اإلماـ خلف الرجاؿ وقف ونساء رجاؿ حضر وإف. خلفهما والمرأة يمينو عن
 .ٔصفوفًا أو واحًدا صًفا الرجاؿ بعد النساء تقف ثم صفوفًا، أو واحًدا

 خلف بيتنا في ويتيم أنا صليت) : قاؿ عنو اهلل رضي أنس حديث ذلك على دؿ وقد
 .ٕ( خلفنا -سليم أـ- وأمي وسلم عليو اهلل صلى النبي
 صفوؼ خير: )وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ عنو اهلل رضي ىريرة أبي وعن

 (.أولها وشرىا آخرىا النساء صفوؼ وخير آخرىا، وشرىا أولها الرجاؿ
 أف يفيد وىذا بالعكس، والنساء أولها، للرجاؿ الصفوؼ خير أف على الحديث فدؿ

 .الرجاؿ خلف تكوف النساء
 لئبل صفوفهم، وعن الرجاؿ عن وتبتعد تتأخر أف المسجد حضرت إذا المرأة وعلى

 حركاتهم، وترى الرجاؿ كبلـ النساء تسمع أو الصفوؼ، كثرت إذ االختبلط يحصل
 .الفتنة وتحصل بهم، القلب فيتعلق

                                                           

 (.ٚٓٗ/ ٔ) األحكاـ من والنساء الرجاؿ فيو يختلف فيما اإلحكاـ ٔ

 (.ٛ٘ٙ) ومسلم( ٕٚٚ) البخاري أخرجو ٕ
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 النساء: عنو اهلل رضي ىريرة أبي حديث السابق بالحديث المراد أف العلماء ذكر وقد
 كما- بهن خاص مكاف في صلين إذا وأما واحد، مكاف في الرجاؿ مع يصلين البلتي
 .ٔآخرىا وشرىا أولها صفوفهن خير كالرجاؿ، فهن -المساجد بعض في يوجد
 أف وعليهن منفردات، ال صفوفًا الصبلة في يقفن النساء أف الحديث ىذا أفاد وقد

 وتكميل الفرج، وسدّ  الصفوؼ، بتسوية األمر في األدلة لعمـو صفوفهن، يسوين
 .فاألوؿ األوؿ الصف

 الراجح على صبلتها تصح لم عذر بدوف النساء صف خلف منفردة المرأة وقفت فإف
 ألف الرجاؿ؛ صف خلف المنفرد الرجل حكم حكمها فيكوف العلم، أىل قولي من

 على دليل ىنا وليس الدليل، استثناه ما إال الرجاؿ ألحكاـ مساوية النساء أحكاـ
 المرأة وقوؼ استثناء على الدليل وإنما النساء، صف خلف المرأة وقوؼ استثناء

 .ٕتقدـ كما - الرجاؿ صف خلف المنفردة
 الحراـ المسجد في يوجد قد كما- النساء صف خلف الرجاؿ أو الرجل صف وإذ
 مثل في الضرورة لوجود الصبلة صحت -الناس كثر إذ رمضاف في أو الحج أياـ

 .ٖالعلم أىل قولي من الراجح على ذلك،
 خشية آخر؛ مكاف إلى ينتقل بل الصبلة، في امرأة بجانب يقف أال للرجل وينبغي

 صف في المرأة وقفت إذا الرجل صبلة وال المرأة صبلة تبطل وال بها، االفتتاف
 بجانبو تقف أف امرأة أرادت وإذا ،-العلم أىل قولي من الراجح على- الرجاؿ
 .ٗعنو تبتعد أف أمرىا أو طردىا،

                                                           

 (.ٖٓٗ/ ٗ) مسلم على النووي شرح ٔ

 (.ٖٖٓ) ص اإلمامة أحكاـ ،(ٜٖٙ/ ٖٕ) الفتاوى مجموع ٕ

 (.ٕٖٙ) ص اإلمامة أحكاـ ٖ

 (.ٖٗ/ ٖٔ) عثيمينال العبلمة فتاوى ،(ٕٕٖ) ص اإلمامة أحكاـ ٗ
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 في كنّ  أو الصبلة، انقضت وقد المسجد نساء دخلت لو :النساء إمامة موقف
 الصبلة كانت لو وكذا جماعة، يصلين أف لهن جاز -مدرسة أو كبيت- خاص مجمع
 .ٔعادة ذلك يتخذ لم إذا نافلة،

 أستر، ذلك ألف أمامهن؛ تبرز وال الصف وسط في النساء إمامة تقف أف والسنة
 .ٕالستر منها مطلوب والمرأة

 بيتها في يزورىا كاف صلى اهلل عليو وسلم النبي أف) : نوفل بنت ورقة أـ عن ورد وقد
 .ٖ( دارىا أىل تـؤ أف وأمرىا لها، يؤذف مؤذنًا لها وجعل

 الصحيح على تجوز ال فإنها للرجل المرأة إمامة وأما. النساء(: دارىا أىل) بػ والمراد
 .أعلم واهلل العظيمة المفاسد من ذلك في لما العلم، أىل أقواؿ من

 أو وسترتو، المصلي يدي بين المرور يحـر أنو تقدـ :المصلي يدي بين المرأة مرور
 مرور أف في خبلؼ وال باإلجماع، آثم وىو سترة، لو يكن لم إذا منو قريًبا يديو بين

 .ٗالمصلي صبلة يقطع ال الرجل
                                                           

 (.ٜٛٔ/ ٗ) الممتع ،(٘ٔٔ/ ٕ) اإلحكاـ ،(ٖٚ٘/ ٕ) الموقعين أعبلـ ٔ

 (.ٕٙٗ/ ٖٕ) تيمية ابن فتاوى مجموع ٕ

 في والبخاري ،(ٚ٘ٗ/ ٛ) سعد وابن ،(ٕٛ٘ - ٕٚ٘/ ٕٔ) شيبة أبي ابنو  ،(٘ٓٗ/ ٙ) أحمد أخرجو ٖ
 ،ٖٖٙٙ) والمثاني اآلحاد في عاصم أبي وابن ،(ٕٜ٘ ،ٜٔ٘) داود وأبو ،(ٙٗ - ٘ٗ/ ٔ) الصغير التاريخ

( ٖٙٔ٘) الكبرى في والبيهقي ،(ٖ٘ٔ/ ٕ٘) الكبير في والطبراني ،(ٖٖٖ) المنتقى في الجارود وابن ،(ٖٖٚٙ
 مسندا حديثا الباب في أعرؼ ال: الحاكم قاؿ: الراية نصب في الزيلعي عنو قاؿ والحديث( ٖٔٛ/ ٙ) والدالئل

 وقد مقاؿ، فيو جميع بن الوليد: مختصره في المنذري وقاؿ. انتهى. جميع بن بالوليد مسلم احتج وقد ىذا، غير
 حالهما يعرؼ ال خبلد بن الرحمن وعبد جميع بن الوليد":  كتابو"  في القطاف ابن وقاؿ انتهى. مسلم لو أخرج
 الرحمن عبد إسناده في: التلخيص في الحافظ وقاؿ ىػ. ا الثقات في حباف ابن ذكرىما(: الزيلعي أي) قلت انتهى

 عبد لجهالة ضعيف إسناده(: ٖٕ٘/ ٘ٗ) المسند تحقيق في معو ومن األرنؤوط وقاؿ جهالة، وفيو خبلد، بن
 رقم ٖٕ/ ٘) واإليهاـ الوىم في القطاف ابن قاؿ كما جميع، ابن اهلل عبد بن الوليد وجدة خبلد بن الرحمن
 أبي صحيح في الحديث فحسن األلباني العبلمة أما ،(ٜٕٕ/ ٗ) طبعتو في مشهور الشيخ وضعفو ،(ٕٕٛ٘

(: ٖٖٖ رقم ،ٕٕٛ/ ٔ) المكدود غوث في الحويني وقاؿ المصنف، وصححو ،(ٖٜٖ) اإلرواء وفي داود،
 .جيد إسناده

 (.ٖ٘) ص اإلجماع مراتب ٗ
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 الصبلة تقطع ال أنها يقولوف العلم أىل فعامة المصلي يدي بين مرت إذا المرأة وأما
لى اهلل ص اهلل رسوؿ يدى بين أناـ كنت ) قالت أنها عنها اهلل رضي عائشة لحديث

. بسطتهما قاـ فإذا رجلي، فقبضت غمزني سجد فإذا قبلتو، في ورجبلي عليو وسلم
 .ٔ( مصابيح فيها ليس يومئذ والبيوت: قالت

 عن ورواية حـز وابن البصري، الحسن قوؿ وىو. الصبلة تقطع أنها: الثاني والقوؿ
 قاؿ: قاؿ عنو اهلل رضي ذر أبي لحديث. أصحابو من عدد اختارىا أحمد، اإلماـ
 يديو بين كاف إذا يستره فإنو يصلي أحدكم قاـ إذا)  صلى اهلل عليو وسلم: اهلل رسوؿ

 الحمار صبلتو يقطع فإنو الرحل آخرة مثل يديو بين يكن لم فإذا الرحل، آخرة مثل
 األحمر الكلب من األسود الكلب باؿ ما ذر، أبا يا: قلت" األسود والكلب والمرأة

 كما  صلى اهلل عليو وسلم اهلل رسوؿ سألت أخي ابن يا: قاؿ األصفر؟ الكلب من
 .ٕ( شيطاف األسود الكلب: "فقاؿ سألتني،

 المرأة مرور أف على داللتو في لبس ال صريح ونص فيو، مطعن ال صحيح دليل وىذا
 .صبلتو يقطع المصلي أماـ
 لشغل والذكر الخشوع عن القطع: بالقطع المراد أف على الحديث ىذا حمل وأما

 ال القلب شغل ألف ضعيف؛ فهو الصبلة تفسد ألنها إليها؛ وااللتفات بها القلب
 .المذكورة بالثبلثة يختص

 ممر من الصبلة تعاد) : بلفظ حباف وابن خزيمة ابن عند ذر أبي حديث ورد إنو ثم
 (. األسود والكلب والمرأة الحمار

 رضي عائشة المؤمنين وأـ يصلي كافصلى اهلل عليو وسلم   الرسوؿ أف من ورد ما وأما
 مقروف الصبلة فساد ألف القطع؛ عدـ على فيو داللة فبل يديو بين نائمة عنها اهلل

 .ٖالجالس أو المضطجع أو النائم إلى بالصبلة ال المصلي أماـ المرأة بمرور
                                                           

 (.ٕٔ٘) ومسلم( ٗٔ٘ ،ٕٖٛ) البخاري أخرجو ٔ

 (.ٓٔ٘) مسلم أخرجو ٕ

 (.ٕٓٗ/ ٔ) اإلحكاـ( ٖٙٓ/ ٔ) المعاد زاد ٖ
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 الصبلة تقطع فبل تبلغ لم التي الصغيرة أما. البالغة: الصبلة تقطع التي بالمرأة والمراد
 يقطع) : قاؿ صلى اهلل عليو وسلم النبي عن عنهما اهلل رضي عباس ابن عن ورد لما

 .ٔ( الحائض والمرأة الكلب الصبلة
 المسجد في توجد قد لكنها المساجد، في الوقوع نادرة كانت وإف المسألة وىذه

 تقطع فإنها المرأة سيما وال يديو، بين اإلنساف مرور من يمنع أف المسلم فعلى. الحراـ
 ألف الحراـ؛ المسجد في المصلي يدي بين المرور العلماء بعض أجاز وقد. الصبلة
 قويًا تعليبًل  كاف وإف وىذا. فيها ويزدحموف نسكهم قضاء ألجل بمكة، يكثروف الناس

 -تقدـ كما- لها مخصص وال القطع، أدلة بعمـو معارض ولكنو النظر، حيث من
 .أعلم واهلل. أحكاـ للضرورة لكن

 
  (اآلذاف بعد المسجدخرج من  من)باب 

 من رجل فقاـ المؤذف فأذف ىريرة أبي مع المسجد في قعودا كنا قاؿ الشعثاء أبي عن
 أما: ) ىريرة أبو فقاؿ المسجد من خرج حتى بصره ىريرة أبو فأتبعو يمشي المسجد

 .ٕ(وسلم عليو اهلل صلى القاسم أبا عصى فقد ىذا
 أف علم كأنو( وسلم عليو اهلل صلى القاسم أبا عصى فقد ىذا أما) قولو في الحديث

 للتفصيل أما: الطيبي قاؿ. مثبل الوضوء كحاجة الخروج لو تبيح لضرورة ليس خروجو
 أطاع فقد فيو الصبلة وأقاـ المسجد في ثبت من أما والمعنى فصاعدا، شيئين يقتضي

 تحريم على دليل وفيو. انتهى عصى فقد ىذا وأما وسلم، عليو اهلل صلى القاسم أبا
                                                           

 وفي ،(ٗٙ/ٕ) المجتبى في والنسائي ،(ٜٜٗ) ماجو وابن ،(ٖٓٚ) داود أبوو  (،ٖٚٗ/ٔ) أحمد أخرجو ٔ
 ،(ٕٕٗٛٔ) والطبراني ،(ٖٕٚٛ) حباف وابن ،(ٛ٘ٗ/ٔ) والطحاوي ،(ٕٖٛ) خزيمة وابن ،(ٕٚٛ) الكبرى

صحيح من جهة  (:ٛٙٔ/ٕٔ( والحديث صححو ابن حباف، وقاؿ ابن عبد البر في التمهيد )ٕٗٚ/ٕ) والبيهقي
، وصححو العبلمة األلباني في صحيح الجامع إسناده صحيح(: ٕٓ٘/ٖ، وقاؿ النووي في المجموع )النقل

(: إسناده صحيح، وقاؿ األرنؤوط ومن معو في ٖ٘ٛ/ٖ(، وقاؿ الشيخ أحمد شاكر في تحقيق المسند )ٜٕٔٛ)
 .الشيخين شرط على صحيح إسناده (:ٖٜٕ/٘تحقيق المسند )

 (.٘٘ٙلم )أخرجو مس ٕ
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. تقدـ كما ضرورة بغير خرج من على محموؿ وىو األذاف بعد المسجد من الخروج
 وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ إلى مرفوع حديث أنو على محموؿ ىذا: القرطبي قاؿ

 فأطلق األذاف، بعد المسجد من الخروج تحريم يقتضي ما سمع وكأنو إليو نسبتو بدليل
 طريق من أحمد أخرجو ىذا مسلم حديث: قلت. انتهى عليو المعصية لفظ

 نصو ما آخره في وزاد بنحوه، الشعثاء أبي عن أشعث عن كبلىما وشريك المسعودي
 في كنتم إذا وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أمرنا ) قاؿ ثم شريك حديث وفي: قاؿ

 ففي السابق الحديث وىو. ٔ(يصلي حتى أحدكم يخرج فبل بالصبلة فنودي المسجد
 التصريح ورد وكذا وسلم، عليو اهلل صلى النبي إلى الحديث برفع التصريح الرواية ىذه

مرعاة  .تقدـ كما ىريرة أبي عن المسيب بن سعيد طريق من الطبراني عند برفعو
 (.ٕٕ٘/ٖالمفاتيح )

 من أف إلى والشافعية والمالكية الحنفية ذىب(: ٕٔٔ/ٖٚوفي الموسوعة الفقهية )
 طهارة كانتقاض لعذر إال يصلي حتى منو يخرج أف لو يكره فيو أذف قد مسجدا دخل

 لقولو جماعة، أمر بو ينتظم ممن كاف إذا وكذلك: الحنفية وقاؿ رفقة، فوات خوؼ أو
 يخرج رجل إال ، منافق إال النداء بعد المسجد من يخرج ال ) والسبلـ الصبلة عليو

 أدركو من ) وسلم عليو اهلل صلى وقولو ،ٕ( الصبلة إلى الرجعة يريد وىو لحاجتو

                                                           

 رسوؿ أمرنا :قاؿ ثم: بزيادة أشعث عن شريك ورواه (:ٜٗ/ٖقاؿ العبلمة األلباني في صحيح أبي داود األـ ) ٔ
 أخرجو ". يصلي حتى أحدكم يخرج فبل بالصبلة؛ فنودي المسجد، في كنتم إذا"  :وسلم عليو اهلل صلى اهلل

 وقاؿ"!  صحيح وإسناده (:٘ٔٔ/ٔ) الترغيب في المنذري وقاؿ( . ٖٚ٘/ٕ) وأحمد ،( ٕٛٛ٘ رقم) الطيالسي
 وىو الزيادة، بهذه تفرد قد شريكا ألف صحيح؛ غير وذلك! قاال كذا("! الصحيح) رجاؿ ورجالو(: ٘/ٕ) الهيثمي

، وقاؿ األرنؤوط ومن الميزاف في الذىبي بو صرح كما متابعة؛ لو أخرج وإنما مسلم؛ بو يحتج ولم الحفظ، سيئ
 رفعو بما تفرد وقد الحفظ، سيىء فهو النخعي اهلل عبد بن شريك متابعو وأما (:ٙٗ٘/ٙٔالمسند )معو في تحقيق 

 .ضعيف فهو الحديث، ىذا في وسلم عليو اهلل صلى النبي إلى
 

(، والدارمي ٖٕٚ، وابن وىب في الجامع )ص(ٜٙٗٔ رقم ، ٛٓ٘/ٔ) المصنف في الرزاؽ عبد أخرجو ٕ
(، ٕٙٙ، رقم  ٜٔٔ(، وابو نعيم في الصبلة )صٕ٘، رقم  ٗٛ(، وأبي داود في المراسيل )صٓٔٗ/ٔ)
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 ،ٔ( منافق فهو الرجعة يريد ال وىو لحاجة يخرج لم خرج ثم المسجد في األذاف
 رجل فخرج ، المسجد في عنو اهلل رضي ىريرة أبي مع كنا ) قاؿ الشعثاء أبي وعن
 ( .القاسم أبا عصى فقد ىذا أما:  ىريرة أبو فقاؿ للعصر المؤذف أذف حين

                                                                                                                                                  

، وإسناده ضعيف إلرسالو، مرسبل المسيب بن سعيد حديث من (ٛٔٚٗ رقم ، ٙ٘/ٖ)والبيهقي في الكبرى 
 (: صحيح لغيره.ٕٗٙرغيب )والحديث قاؿ عنو العبلمة األلباني في صحيح الت

 النفاؽ صفة في نعيم أبو(،و ٕٜٙٔ/٘) الكامل من الجبار عبد ترجمة في عدي ابن(، و ٖٗٚأخرجو ابن ماجة ) ٔ
، وقاؿ ابن كثير في إسناده معلل(: ٜٖٔ/ٖ( والحديث قاؿ عنو مغلطاي في شرح ابن ماجة )ٔٙ، رقم  ٕٜ)ص

 ابن فيو إسناد ىذا (:ٖٜ/ٔلبوصيري في مصباح الزجاجة )(: إسناده ضعيف، وقاؿ إٛ٘/ٔاألحكاـ الكبير )
، وقاؿ الحافظ في الدراية عمر بن الجبار عبد وكذلك ضعيف فروة أبي بن اهلل عبد بن إسحاؽ واسمو فروة أبي

(، أما العبلمة األلباني فقاؿ عنو في ٜٖٙٛ(: إسناده ضعيف، أما السيوطي فحسنو في الجامع الصغير )ٕٗٓ/ٔ)
التحقيق األوؿ(: ضعيف جدا، ثم صححو لغيره في كثير من كتبو، وللحديث شاىد قاؿ عنو -ٙٚٓٔ)المشكاة 

 نعيم أبو طريقو من و(  ٔ/  ٕٚ/  ٔ" )  األوسط"  في الطبراني أخرجو (:ٕٛٔ٘العبلمة األلباني في الصحيحة )
 صفة"  في

 حدثني:  حاـز أبي بن العزيز عبد حدثنا مصعب أبو حدثنا الرازي سعيد بن علي حدثنا( :  ٔ/  ٜٕ" )  النفاؽ
 ، فذكره:  وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ:  قاؿ ىريرة أبي عن المسيب بن سعيد عن سليم بن صفواف و أبي
 وجميعهم:  قلت" .  حاـز أبي و صفواف غير ىريرة أبي عن موصوال يروه لم و ، مصعب أبو بو تفرد: "  قاؿ و

 مسلمة قاؿ و.  بذاؾ ليس:  الدارقطني قاؿ ، الحديث حسن حافظ ىو و ، الرازي غير الشيخين رجاؿ من ثقات
 تبعو و(  ٘ٔٔ/  ٔ)  المنذري قاؿ و.  بكر أبي بن أحمد اسمو مصعب أبو و.  بالحديث عالما ثقة كاف: 

 ىذا في و:  قلت( " .  الصحيح)  في بهم محتج رواتو و ،"  األوسط"  في الطبراني رواه( : " ٘/  ٕ)  الهيثمي
 و.  انتباه على فكن ، مثلو يطلقاف ما كثيرا و ،"  الصحيح"  رجاؿ من ليس الرازي ألف ، ظاىر نظر اإلطبلؽ
 ذكرتو كبلـ إسناده في و ،"  مسنديهما"  في أحمد و الطيالسي عند ، نحوه ىريرة أبي عن أخرى طريق للحديث

 و" .  الرغيب التعليق"  في
"  في البيهقي و ، األوزاعي عن(  ٛٔٔ/  ٔ)  الدارمي و(  ٕ٘/  ٗٛ" )  مراسيلو"  في داود أبو رواه الحديث

 و.  مرسبل المسيب بن سعيد عن األسلمي حرملة بن الرحمن عبد عن كبلىما ، سفياف عن(  ٙ٘/  ٖ" )  سننو
 كل على و.  الرازى من الوىم يكوف أف إال ، ثقات وصلوه الذين ألف ، الموصوؿ ينافي ال و ، صحيح إسناده

 بمسجد فيو المذكور الحكم اختصاص لفظو ظاىر الحديث أف اعلم و.  األخرى بالطريق صحيح فالحديث حاؿ
 على الدالة الكثيرة لؤلحاديث ، المساجد لكل عاـ المعنى حيث من لكنو و ، وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ
 الشعثاء أبو روى ما ذلك يؤيد و.  فتنبو.  الواجب عليو يفوت المسجد من الخروج و.  الجماعة صبلة وجوب

 أبي مع كنا:  قاؿ
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 ألنو يخرج بأف بأس فبل العشاء أو الظهر وكانت صلى قد كاف إف أنو الحنفية وأضاؼ
 الجماعة بمخالفة يتهم ألنو اإلقامة في المؤذف أخذ إذا إال مرة، اهلل داعي أجاب
 لكراىة فيها المؤذف أذف وإف خرج الفجر أو المغرب أو العصر كانت وإف عيانا،
 .ٔبعدىا التنفل
 يكن لم فإف ال، أو صلى قد يكوف أف فإما فيو أذف قد مسجدا دخل من إف: وقالوا

 يخرج أف لو كره حيو مسجد كاف فإف ال، أو حيو مسجد يكوف أف فإما صلى، قد
 في صلى فإف حيو مسجد يكن لم وإف فيو، ليصلي دعاه المؤذف ألف الصبلة قبل

 يخرج وىو فيو يصل لم وإف أىلو، من فيو بالدخوؿ صار ألنو فكذلك حيو مسجد
 قد كاف وإف، حيو مسجد في يصلي أف عليو الواجب ألف بو بأس ال فيو يصلي ألف

 .ٕبالخروج بأس فبل العشاء أو الظهر وكانت صلى
 لحديث رجوع نية أو عذر ببل األذاف بعد المسجد من الخروج يحـر: الحنابلة وقاؿ

 أدركو من) قاؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف عنو اهلل رضي عفاف بن عثماف

                                                                                                                                                  

 صلى القاسم أبا عصى فقد ىذا أما: "  ىريرة أبو فقاؿ ، للعصر المؤذف أذف حين رجل فخرج المسجد في ىريرة
 أبي صحيح"  و(  ٕ٘ٗ/  ٖٕٙ/  ٔ" )  اإلرواء " في مخرج ىو و ، غيره و مسلم أخرجو" .  وسلم عليو اهلل

 الترجمة بحديث مرسلو تقوية"  داود أبي مراسيل"  على المعلق فات لقد : األوؿ:  تنبيهاف( .  ٚٗ٘" )  داود
 عن المتصل

 أبو تابعو قد أنو فاتو و ، - مسلم ابن ىو و - الوليد بتدليس المرسل أعل أنو:  اآلخر و.  ىريرة أبي عن سعيد
 أبي رواية لفظ و.  البيهقي عند - عيينة ابن ىو و - المذكورة سفياف متابعة فاتتو كما ، الدارمي عند المغيرة
 لو فقاؿ ، عمرة أو بحج يودعو المسيب بن سعيد إلى رجل جاء:  قاؿ حرملة بن الرحمن عبد عن..  المغيرة

!  بالحرة أصحابي إف:  فقاؿ ( الحديث فذكر: )  قاؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فإف تصلي حتى تبرح ال: 
 إسناده و:  قلت.  فخذه فانكسرت راحلتو من وقع أنو أخبر حتى بذكره يولع سعيد يزؿ فلم:  قاؿ.  فخرج:  قاؿ

 . صحيح مرسل

 . ٖٖٛ/  ٔ القدير فتح ٔ

 بشرح الباري وفتح ، ٖٔ٘ المساجد بأحكاـ الساجد وإعبلـ ، ٜٖٖ - ٖٖٛ/  ٔ القدير فتح بهامش العناية ٕ
/  ٔ قدامة البن والمغني ، ٖ٘ٛ/  ٔ الكبير والشرح ، ٜٛ/  ٔ اإلكليل وجواىر ، ٖٗٔ/  ٕ البخاري صحيح
ٗٓٛ . 
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 وقاؿ ،(منافق فهو الرجعة يريد ال وىو لحاجة يخرج لم خرج ثم المسجد في األذاف
 ال أف إلي أحب:  الحكم ابن ونقل ، ينبغي ال:  طالب أبو ونقل ، يخرج ال:  صالح
 بعد يخرج أف للمؤذف يجوز:  تميم ابن وقاؿ المعالي وأبو الوفاء أبو وكرىو ، يخرج
 من الخروج يكره لم الوقت قبل للفجر التأذين كاف إف:  الشيخ قاؿ ، الفجر أذاف

 (.ٕٕٔ/ٖٚا.ىػ من الموسوعة الفقهية ) ٔالصبلة قبل المسجد
 لعذر؛ إال األذاف بعد المسجد من الخروج يحـروالراجح قوؿ السادة الحنابلة: أنو 

 ىذا وعلى: " عقبو وقاؿ الترمذي رواهالمتقدـ في أوؿ الباب وقد  مسلم حديثل
 ال أف بعدىم، ومن وسلم عليو اهلل صلى النبي أصحاب من العلم أىل عند العمل
 ال أمر أو وضوء، غير على يكوف أف عذر من إال األذاف بعد المسجد من أحد يخرج

 . انتهى"  منو بد
،  عذر ببل صبلة وقبل،  أذاف بعد مسجد من خروج وحـر" : " المنتهى غاية" في قاؿ
 جماعة ليصلي لكن األذاف بعد خرج لو الخروج جواز ويتجو...  رجوع نية أو

" النهى أولي مطالب مع الغاية" من انتهى"  إمامو فضل مع سيما ال آخر، بمسجد
(ٔ/ٖٓٗ. ) 

 أبي( ثم ذكر حديث لعلة المسجد من يخرج ىل بابوقاؿ البخاري في صحيحو )
 وعدلت الصبلة أقيمت وقد خرج ) وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف ىريرة

". مكانكم على: "قاؿ انصرؼ، يكبر، أف انتظرنا مصبله في قاـ إذا حتى الصفوؼ،
 .ٕ( اغتسل وقد ماء رأسو ينطف إلينا خرج حتى ىيئتنا على فمكثنا

 أنو:  الباب بهذا البخاري مقصود (:ٜٗ٘/ٖقاؿ الحافظ ابن رجب في فتح الباري )
 . لعذر منو يخرج أف اإلقامة بعد أو األذاف بعد المسجد في كاف لمن يجوز

 :نوعاف والعذر

                                                           

 . ٕٗٗ/  ٔ القناع كشاؼ ٔ

 (.٘ٓٙ(، ومسلم )ٜٖٙأخرجو البخاري ) ٕ
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 مثل فيو، الصبلة إلدراؾ يعود ثم ، المسجد من معو الخروج إلى يحتاج ما: أحدىما
 فيخرج األخبثاف، يدافعو أو حينئذ، وضوؤه ينتقض أو طهارة، غير على أنو يذكر أف

 ىريرة أبي حديث دؿ ىذا وعلى، المسجد في الصبلة فيلحق يعود ثم للطهارة،
 .الباب ىذا في المخرج
 فيجوز ونحوه، إمامو كبدعة المسجد في الصبلة من مانعاً  العذر يكوف أف: والثاني
 .ماعنه اهلل رضي عمر ابن فعل كما غيره، في للصبلة أيضا منو الخروج

 عمر ابن مع كنت ) قاؿ مجاىد، عن القتات، يحيى أبي حديث من داود أبو روى
 ٔ( بدعة ىذه فإف بنا؛ اخرج فقاؿ العصر، أو الظهر في رجل فثوب ،رضي اهلل عنهما

 وأخذوا ، الحديث بهذا أصحابنا من طائفة استدؿ وقد، فيو مختلف ىذا، يحيى وأبو
 . بو

                                                           

( والحديث قاؿ ٕٗٗ/ ٔ) البيهقيو  ،(ٖٙٛٗٔ) الطبرانيو  ،(ٕٖٛٔ) الرزاؽ عبدو  (،ٖٛ٘أخرجو أبو داود ) ٔ
 ضعف ففيو القتات يحيى ابي غير ثقات كلهم رجالو حسن إسناد ىذا(: ٕٗ٘/ٔعنو العبلمة األلباني في اإلرواء )

 حديث وأما كثيرة جدا مناكير أحاديث القتات يحيى أبي عن اسرائيل روى: عنو األثـر رواية في أحمد قاؿ لكن
 الحق عبد قاؿ بأس ال حسن - الثوري وىو - سفياف رواية من حديثو أف إلى إشارة ففيو فمقارب عنو سفياف

 بقرب حديثو أف يربد. الحديث مقارب: ظبلؿ أبي في البخاري قوؿ في( ٔ/  ٘ٙ ؽ) التهجد كتاب في االشبيلي
 .نحوه بو مجاىد عن( ٖٔٛ/ٔ) الترمذي علقو والحديث. بو بأس ال أي الثقات حديث من
 بدعة وىو.  بدء بعد عودا إليها يدعو الصبلة رحمكم الصبلة األذاف بعد المؤذف مناداة ىو ىنا التثويب( فائدة)

 ا.ىػ الببلد بعض في فاشية كانت واف عنو اهلل رضي عمر ابن قاؿ كما
 لين كاف وإف- القتات يحيى أبو حسن، حديث (:ٖٓٗ/ٔوقاؿ األرنؤوط ومن معو في تحقيق سنن أبي داود )

: التثويب تفسير في العلم أىل اختلف(: ٜٙٔ) الحديث بإثر" جامعة" في الترمذي قاؿ ...توبع قد -الحديث،
 وقاؿ. وأحمد المبارؾ ابن قوؿ وىو ،"النـو من خير الصبلة: "الفجر أذاف في يقوؿ أف التثويب: بعضهم فقاؿ

 المؤذف، أذف إذا ،- وسلم عليو اهلل صلى - النبي بعد الناس أحدثو شيء ىو: قاؿ ىذا، غير التثويب في إسحاؽ
 قالو الذي وىذا". الفبلح على حي الصبلة، على حي الصبلة، قامت قد: "واإلقامة األذاف بين قاؿ القـو فاستبطأ
 ابن فسر والذى ،- وسلم عليو اهلل صلى - النبي بعد أحدثوه والذي العلم، أىل كرىو الذي التثويب ىو إسحاؽ
: لو يقاؿ صحيح قوؿ ىو" النـو من خير الصبلة: "الفجر أذاف في المؤذف يقوؿ أف التثويب أف وأحمد المبارؾ

 اهلل عبد كره وإنما: وقاؿ ىذا عمر ابن حديث ذكر ثم. ورأوه العلم أىل اختاره الذى وىو أيضا،" التثويب"
 .بعد الناس أحدثو الذي التثويب
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 . العلماء أكثر عند عنو فمنهي عذر، لغير األذاف بعد وأماالخروج
 فبل المسجد، في وأنت المؤذف أذف إذا: المسيب بن وسعيد وقاص أبي بن سعد قاؿ

 .منافق إال يفعلو ال: يقاؿ المسيب ابن قاؿ .تصلي حتى تخرج
 مالك ذكره .سيصاب أنو الوضوء لغير واإلقامة األذاف بين خرج من اف وبلغنا: قاؿ
 .مكروه ىو: الشافعي أصحاب وقاؿ .ذلك يجوز ال: أصحابنا قاؿ .عنو الموطإ في
 لى اهلل عليو وسلم النبي أصحاب من العلم أىل عند العمل:  جامعو  في الترمذي قاؿ
 على يكوف أف عذر من إال األذاف، بعد المسجد من أحد يخرج ال أف بعدىم ومن
 .منو بد ال أمر أو ، وضوء غير

 .اإلقامة في المؤذف يأخذ لم ما يخرج: قاؿ أنو النخعي إبراىيم عن ويروى
 .منو الخروج في عذر لو لمن عندنا وىذا: الترمذي عيسى أبو قاؿ

 اإلقامة سمعت إذا: قاؿ إبراىيم، عن مغيرة، رواه ما: ىذا في إبراىيم عن والمروي
 .اإلقامة قبل الخروج جواز فمفهومو .تخرج فبل المسجد في وأنت
: قاؿ المغيرة أبي عقبة عن وكيع رواه ما لذلك ويشهد العذر، على الترمذي حملو وقد

 فقاؿ نخرج، أف فأردنا المؤذف، وأذف العصر، صلينا وقد إبراىيم مسجد دخلنا
 .صلوا:  إبراىيم

 قاؿ األسود بن سليم الشعثاء أبو -مسلم عن– روى ما ذلك عن النهي على دؿ وقد
 يمشي المسجد من رجل فقاـ المؤذف فأذف ىريرة أبي مع المسجد في قعوداً  كنا )

 أبا عصى فقد أماىذا ىريرة أبو فقاؿ المسجد من خرج حتى بصره ىريرة أبو فأتبعو
 صلى اهلل عليو وسلم اهلل رسوؿ أمرنا:  قاؿ ثم: وزاد أحمد، اإلماـ وخرجو ( القاسم

 ( .يصلي حتى أحدكم يخرج فبل بالصبلة فنودي المسجد، في كنتم إذا
 لغير كاف فإف الوقت، قبل أذف فإذا الصبلة، وقت في المؤذف أذف إذا كلو وىذا

 من الخروج فيجوز للفجر كاف وإف مشروع، غير ألنو األذاف؛ بهذا عبرة فبل الفجر
 .أحمد اإلماـ عليو نص للمؤذف الفجر طلوع قبل األذاف بعد المسجد
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 المسجد من األذاف بعد الخروج في المؤذف حكم فإف ؛ معناه في المؤذف وغير
 نعلم ال: وقاؿ وإسحاؽ أحمد، عليو ونص العلماء، أكثر عند النهي في غيره كحكم

 .ذلك خبلؼ فعل السلف من أحداً 
 بعد المسجد من المؤذف يخرج أف في وغيره سفياف منهم الكوفة، اىل فقهاء ورخص

 ا.ىػ بيتو في لؤلكل أذانو
 من الخروج تحريم(:  ٗٓٔ/ٕ) الفتاوى في اهلل رحمو إبراىيم بن محمد الشيخ وقاؿ

، صحيح لو غرض وال داعي ببل كاف إف تفصيل فيو المسجد  صورتو أف وذلك حـر
 . يصلي ال المسجد عن ينصرؼ من صورة

 متسع والوقت الرجوع ناويا أو عذر لو أو آخر مسجد في الصبلة يريد كاف إذا أما
 . انتهى"  يحـر فبل

 النداء، بعد المسجد من الخروج حكم ما (:ٕٔٚ/ٙوسئل علماء اللجنة الدائمة )
 فيو، يصلي ال لكنو المسجد حدود داخل مبنى في كاف من في واحد الحكم وىل
 المسجد؟ بساحة يمر خروجو وعند

 الحاجة وقضاء الوضوء لغير األذاف سماع بعد المسجد من الخروج يجوز ال فأجابوا:
 بعد خرج رجبل رأى » أنو ىريرة أبي لحديث يصلي؛ حتى الضرورة إليو تدعو وما

 مسلم رواه( ٔ) « وسلم عليو اهلل صلى القاسم أبا عصى فقد ىذا أما: فقاؿ األذاف
 في من حكم حكمو المسجد داخل في التي الحجرة في والذي صحيحو في

 ا.ىػ األحكاـ في لو تابعة لكونها المسجد
 في ويصلي مسجد في الرجل وضوء حكم ما:  اهلل رحمو عثيمينلا عبلمةال وسئل

 آخر؟ مسجد
 الميضأة ىذه في يتوضأ أف حرج فبل المسجد خارج الميضأة كانت إذا: "فأجاب
 الصبلة فيو أقيمت قد المسجد ىذا كاف إذا إال اللهم آخر، مسجد في ويصلي
 الخروج يجوز ال فإنو المسجد داخل الميضأة كانت إذا وأما فيو، يصلي أف فاألولى
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 بعد المسجد من خرج رجبل رأى ىريرة أبا ألف لسبب؛ إال األذاف بعد المسجد من
 ىناؾ كاف فإف ،(وسلم عليو اهلل صلى القاسم أبا عصى فقد ىذا أما: ) فقاؿ األذاف
 فبل لضرورة أو العلم مجلس لحضور اآلخر المسجد إلى الذىاب يريد أف مثل سبب
 . انتهى"  المسجد داخل الميضأة كانت ولو يخرج أف عليو حرج
 يشرع وعندما للدرس، المسجد في يقعدوف اإلخوة بعض أرى: أيضا اهلل رحمو وسئل
 الخروج عن نهى وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ بأف قرأت إنني حيث يخرجوف، األذاف

 ؟ ذلك حكم فما ، األذاف عند
 األذاف بعد خرج رجبل رأى أنو:  عنو اهلل رضي ىريرة أبي عن الصحيح في: " فأجاب

 يحـر: العلم أىل قاؿ( وسلم عليو اهلل صلى القاسم أبا عصى فقد ىذا أما: ) فقاؿ
 بأف صراحة فيو ليس ىذا الحديث ولكن ، لعذر إال األذاف بعد المسجد من الخروج
 أنو نرى والذي ، يصلي لئبل خرج يكوف فقد ، آخر مسجد في ليصلي خرج الرجل

 أف ينبغي ال لكن ، عليو حرج فبل يدركو أنو يعلم آخر مسجد في ليصلي خرج إذا
( ٖٛ/ٜ" )المفتوح الباب لقاء" من انتهى"  يصلي وال يخرج من بو يقتدي لئبل يفعل

. 
 من أخرج أف اآلذاف بعد لي يجوز ىل وسئل الشيخ كما في فتاوى نور على الدرب:

 للصبلة؟ وأوالدي أىلي إليقاظ المسجد
 وأوالده أىلو إليقاظ اآلذاف بعد المسجد من يخرج أف لئلنساف يجوز نعم فأجاب:
 أىلو عند يتأخر ال أف على ليحرص ولكن الجماعة مع فيصلي يرجع ثم للصبلة
 المسجد من الخروج ألف األمر ىذا يبلحظ أف وعليو الجماعة صبلة فتفوتو وأوالده

 الرجوع بنية كاف أو لعذر كاف أف وأما محـر ىو الرجوع نية أو عذر ببل اآلذاف بعد
 ا.ىػ نعم بو بأس ال ىذا فإف

 تخلف الحارة مساجد أحد في الشيخ كما في فتاوى نور على الدرب:وسئل 
 من الخروج في المصلين من البعض وأخذ الجمعة لصبلة الحضور عن الخطيب
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 نحن جلسنا بينما الجمعة لصبلة فيو يصلوف آخر مسجد عن يبحثوف المسجد
 الخطأ ىو ما رباعية الظهر صبلة وصلينا الصبلة موعد جاء حتى المصلين من والبعض

 خيرا؟  اهلل جزاكم ذلك في الصواب ىو وما
 كاف إذا آخر مسجد ليطلبوا المسجد من خرجوا من فعل ذلك في الصواب فأجاب:

 بيت إلى يذىبوا أف عليهم الواجب فكاف مكثوا الذين وأما آخر مسجد البلد في
 أو يوقظو من عنده وليس نائما يكوف قد ألنو فيخطب يأتي حتى عنو ويسألوا اإلماـ
 بهم ويخطب أحدىم يقـو فإنو يكن لم فإف يذكره من عنده وليس ناسيا ساىيا

 إقامة إمكاف مع ظهرا صبلتهم وأما جمعة يصلوف ثم الكفاية بهما تحصل خطبتين
 ا.ىػ لهم يحل وال عليهم حراـ ذلك فإف الجمعة

 باب تعالى اهلل رحمو المؤلف قاؿ (:ٛ٘٘/ٙوقاؿ رحمو اهلل في شرح الرياض )
 المؤذف أف وذلك المكتوبة الصبلة يؤدي حتى األذاف بعد المسجد من الخروج كراىة

 بعد المسجد من والخروج إليها اقبلوا يعني الصبلة على حي للناس يقوؿ فإنو أذف إذا
 قعودا كانوا أنهم الشعثاء أبي حديث ذكر ثم يدبر ولكنو أقبل يقاؿ فإنو معصية ذلك

 من خرج إذا حتى بصره ىريرة أبو فأتبعو يمشي رجل فقاـ عنو اهلل رضي ىريرة أبي مع
 بصره أتبعو وإنما وسلم عليو اهلل صلى القاسم أبا عصى فقد ىذا أما قاؿ المسجد

 تبين خرج فلما يريد ماذا أـ المسجد من أخرى جهة في ليكوف يمشي ىو ىل لينظر
 رسوؿ بذلك يعني القاسم أبا عصى فقد ىذا أما قاؿ المسجد من الخروج أراد أنو لو

 حكم في فهو القاسم أبا عصى لقد الصحابي قاؿ وإذا وسلم عليو اهلل صلى اهلل
 واستدؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ ذلك عن نهى فقد يقوؿ كأنو يعني المرفوع
 تلزمو لمن األذاف بعد المسجد من الخروج يحـر أنو على الحديث بهذا العلماء
 إلى يحتاج حاقدا أو بوؿ إلى يحتاج يعني حاقنا يكوف أف العذر فمن لعذر إال الصبلة
 أف إلى يحتاج مرض أصابو أو الوضوء ينقض أف إلى يحتاج محتبسة ريح معو أو غائط
 ىذا من خرج إذا وأما آخر مسجد في مؤذنا أو آخر لمسجد إماما كاف أو معو يخرج
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 وقد عاـ فالحديث قائل يقوؿ قد توقف فيو فهذا آخر مسجد في ليصلي المسجد
 مسجد من خرج من وأما جماعة مع يصلي لئبل خرج فيمن الحديث إف قائل يقوؿ

 آخر مسجد في يصلي أف أراد ولكنو الجماعة صبلة من يفر لم فهذا آخر في ليصلي
 لسبب إال آخر مسجد في يصلي أف يريد كاف وإف حتى يخرج أف ينبغي ال كل وعلى
 المسجد يكوف أو عليها يصلي أف يريد جنازة الثاني المسجد في يكوف أف مثل شرعي
 الشرعية األسباب من ذلك أشبو ما أو فيو ىو الذي المسجد من قراءة أحسن الثاني
 .الموفق واهلل يخرج أف بأس ال نقوؿ فهنا

 ؟المرأة يشمل األذاف بعد المسجد من الخروج عن النهي: ىل مسألة
 عليها تجب ال المرأة ألف ، يشملها ال :بقولو اهلل رحموالعبلمة العثيمين  أجاب

 .أعلم واهلل. أصبل الجماعة
 

 (المساجد إلى صور على تحتوي التي والمجبلت الكتب إدخاؿ )باب
: وسلم عليو اهلل صلى النبي قاؿ: قاؿ عنهم اهلل طلحة رضي أبي عن عباس ابنعن 

  .ٔ(تصاوير وال كلب فيو بيتا المبلئكة تدخل ال)
 وقد سفر من وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قدـ ) قاؿ عنها اهلل رضي عائشة عنو 

 وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ رآه فلما تماثيل، فيها لي سهوة على لي بقراـ سترت
 .ٕ(اهلل بخلق يضاىوف الذين القيامة يـو عذابا الناس أشد : )وقاؿ ىتكو

 وغيرىا من األحاديث المشهورة المعلومة.
 اليومية الجرائد اصطحاب حكم ما (:ٕٜٙ/ٔسئل علماء اللجنة الدائمة )وقد 

 وقراءتها؟ المسجد إلى اصطحابها في الحكم وما صور، على تحتوي التي والمجبلت

                                                           

 . (ٕٙٓٔ) ومسلم( ٕٕٖ٘) البخاري أخرجو ٔ

 .(ٕٚٓٔ) ومسلم( ٜٗ٘٘) البخاري أخرجو ٕ
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 تقرأ أف المسجد في لك وخير رؤوسها، طمست إذا اصطحابها يجوز فأجابت:
 ا.ىػ الخير في لغيرؾ قدوة وتكوف فتنتفع القرآف
 المسجد، في قراءتها تجوز الكتب، من كغيرىا الجرائد (:ٜٜٕ/ٙأيضا )وقالوا 
 في استعمالها أو قراءتها تجوز فبل األرواح لذوات تصاوير تحمل كانت إذا ولكن

 ا.ىػ ونحوه بحبر بسترىا الصور رءوس طمس بعد إال غيره وال المسجد
 من :(ٔٚٗ ،ٓٚٗ/ٔ) المفتوح الباب لقاءاتوسئل العبلمة العثيمين كما في 

 عندىم يكوف أنو الجامعات وبعض والمتوسط والثانوي االبتدائي في خاصة المعروؼ
 أجل من المسجد إلى الكتب ىذه إدخاؿ حكم فما الصور، تحوي التي الكتب بعض

 ؟ فيها المذاكرة
 يجوز ال فإنو -مثبل- الغبلؼ على تكوف كالتي البارزة الظاىرة الصور أما"فأجاب: 

 المبلئكة كانت وإذا صورة، فيو بيتا تدخل ال المبلئكة ألف المسجد؛ بها يدخل أف
 تمنع: أي- تمنعها التي الصورة ىذه من فتتأذى والكراث البصل ريح من تتأذى

 أال فأرجو بذاتها مقصودة وليست خفية كانت إذا أما -المسجد دخوؿ من المبلئكة
 رأى وإف ، مقصودة غير ىي وأيضا الكتاب، داخل خفية ألنها بأس؛ بذلك يكوف

 على طمس فإذا وجهها على فليطمس واألفضل األكمل ىو ما يفعل أف اإلنساف
 . انتهى" بها ما زاؿ وجهها
 .صورة عليو الذي الّثوب في الصبلة: حكم مسألة

 فلما أعبلـ، ذات خميصٍة، في يصّلي اهلل رسوؿ قاـ): قالت عنها اهلل رضي عائشة عن
 بأنِْبَجانّية، وأتوني حذيفة، بن جهم أبي إلى الخميصة بهذه اذىبوا :قاؿ صبلتو قضى
 .ٔ( صبلتي في آنفاً  ألهتني فإنها

 فيو، العلم غليظ، كساء ىي وسلم، عليو اهلل صلى الرسوؿ طلبها التي واألنبجانّية
 .الّصور من أبلغ أعبلـ كلمة ولعل أعبلـ، ذات فهي رّدىا التي الخميصة بخبلؼ

                                                           

 .(ٙ٘٘) ومسلم( ٖٖٚ) البخاري أخرجو ٔ
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 في تأثيراً  الظاىرة واألشياء للّصور بأف إيذاف: األنبجانّية حديث في: الطيبي قاؿ
 .ا.ىػ دونها عّما فضبلً  الزّكّية، والّنفوس الطّاىرة، القلوب

 لها فقاؿ بيتها، جانبَ  بو سترت لعائشة، ِقراـ كاف) : قاؿ عنو اهلل رضي أنس وعن
 صبلتي في لي تَػْعِرضُ  تصاويُره تزاؿ ال فإنو عّني، أميطي ) وسلم عليو اهلل صلى النَّبيُّ 

)ٔ . 
 يدخل لم ) وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ أف: فيو الذي عائشة بحديث ىذا واستشكل

 حديث في التصاوير تكوف أف باحتماؿ بيوُأج ،ٕ( المصّور الّستر فيو الذي البيت
 على األولى بداللة يدؿّ  أنس وحديث ،ٖغيرىا من الحديث وىذا أرواح، ذات عائشة
 .صورة عليو الذي الثوب في الّصبلة كراىة
 الّصور كانت وإذا(: ٗٛٗ/ٛ) الساري إرشاد في القسطبلني قالو ما: الداللة ووجو
  ا.ىػ البسها كاف إذا فأولى مقابلة، وىي المصّلي، تلهي
 في الّصبلة كراىية: )البخاري تبويب على (ٗٚ/ٗ) القاري عمدةفي  العيني وعّلق

 الثياب، فيو الذي البيت في الّصبلة كراىية بياف في باب ىذا: أي: فقاؿ( التصاوير
 .ا.ىػ وأشدّ  أقوى البسها وىو فكراىتها ىذا، مثل في كرىت فإذا التصاوير، فيها التي

 تصاويرَ  أو ُمَصلَّبٍ  ثوبٍ  في صلَّى إفْ  باب: )السابق أنس حديث على البخاري وبّوب
 (.ذلك عن ينهى وما صبلتُو؟ تَػْفُسدُ  ىل

 على استفهاـ بأنو( صبلتُو؟ تَػْفُسدُ  ىل) البخاري قوؿ معنى أف والعيني حجر ابن وأفاد
 الشيء في القطع ترؾ في عادتو، على ذلك في البخاريّ  جرى االستفسار، سبيل
 لمعنى كاف فإف الشيء، في الوارد الّنهي في اختلفوا العلماء ألف اختبلؼ، فيو الذي

                                                           

 .(ٜٜ٘٘،  ٖٗٚ) البخاري أخرجو ٔ

 .(ٜٙ) مسلم أخرجو ٕ

 ( .ٜٖٔ/ٓٔ) الباري وفتح ،(ٗٚ/ٕٕ) القاري وعمدة ،(ٗٛٗ/ٛ) الّساري إرشاد ٖ
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 أو الكراىة يقتضي فهو غيره، في لمعنى كاف وإف فيو، الفساد يقتضي فهو نفسو، في
 .ٔخبلؼ فيو الفساد،
 البخاري يجـز لم. صورٌ  ثوبو على َمنْ  صبلة في وقع خبلفاً  أف: سبق مما ويستفاد

 بذلك، يقتضي فبو وجهاً  أو قوالً  أفّ  على يدؿّ  وىذا عليو،( ىل) بػ واستفسر ببطبلنها،
 لي كاف)  قالت عائشة السّيدة روتو ما عليو ويدؿ ،ٕالكراىة الفقهاء جمهور ومذىب

 إليو، يصّلي  وسلم عليو اهلل صلى  اهلل رسوؿ وكاف أبسطو، فكنت صورة، فيو ثوب،
  .ٖ( وسادتين منو فجعلت عني، أّخريو: لي فقاؿ
 صور فيو الذي الّثوب وأما: الحديث ذكر بعد :(ٓٛٔ/ٖ) المجموعفي  النووي قاؿ
 ا.ىػ الحديث وعليو وإليو فيو الّصبلة فتكره يلهي، أوما صليب أو

 .الّصور حامل صبلة حكم :مسألة
 الخاتم عن :(ٜٔ/ٔ: )الكبرى المدونوكما في  تعالى اهلل رحمو مالك اإلماـ سئل

 ا.ىػ بو يصّلى وال يلبس ال: قاؿ بو؟ ويصّلى أيلبس التماثيل، فيو يكوف
 صورة فيو فّصاً  حملو للمّصلي ويكره(: ٕٖٗ/ٔ: )القناع كشاؼ في البيهوتي وقاؿ

 صبلة في الحنفّية علماء ورخص صورة، فيو درىم أو كدينار ونحوه ثوباً  حملو أو
 .صور وعليها يحملها، دراىم ومعو الّرجل،

                                                           

 (.ٗٛٗ/ٔ) الباري وفتح ،(ٜ٘/ٗ) القاري عمدة ٔ

 ،(٘٘/ٕ) المحتاج ونهاية ،(ٜٕٛ/ٔ) الطالبين وروضة ،(ٓٛٔ ػٜٚٔ/ٖ) والمجموع ،(ٕٛٙ/ٔ) المغني ٕ
 (.ٕٔٛ/ٔ) األربعة المذاىب على والفقو ،(ٜٓٔ/ٔ) الخانّية والفتاوى ،(ٚٓٔ/ٔ) الهنديّة والفتاوى

 مقطوعة أو!! صغيرة كانت إذا صورة فيها جهة إلى الصبلة تكره ال أنو :(ٜٖٔ/ٓٔ) الفتح في حجر ابن ونقل
 .األخير االستثناء على الّدليل صحّ : قلت .الّرأس
 والحديث( صورة فبل الّرأُس، ُقِطع فإذا الرأس، الّصورة: )رفعو عباس ابن عن معجمو في اإلسماعيلي أخرج

 ( .ٖٗٙٛ) رقم الصغير الجامع وصحيح( ٕٜٔٔ) رقم الصحيحة السلسلة انظر. صحيح
 مقطوعة كأنها لتظهر العنق، على خط برسم إالَّ  رأسها، قطع يتصّور ال المصّلي، ثوب على التي الّصْورة ولكن
 أو الورؽ، على المطبوعة الصورة في مسحو ومن التمثاؿ، في الرأس إطاحة من البد بل يجزىء، ال وىذا!! الرأس

 .الثياب على المطّرزة
 (.ٕٚٓٔأخرجو مسلم ) ٖ
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 فيها دراىم ومعو الّرجل، صّلى إذا(: ٕٚٗ/ٕ: )المسائل عيوففي  الّسمرقندي قاؿ
 ا.ىػ البصر عن ويصغر يقّل، ىذا ألف بو، بأس فبل!! الملك تماثيل

 في الصبلة عن النهي أف فيها التصريح ووقع المعنى، متقاربة الّسابقة الّنهي وأحاديث
 وتدبّر الّصبلة، في الحضور كماؿ عن بها القلب اشتغاؿ أجل من إليها، أو الّصورة
 إلى االمتداد من الّنظر منع: وفيها ،والخضوع االنقياد من ومقاصدىا وتبلوتها أذكارىا

 - النبي ألف الّشاغبلت، من ذلك وغير. بو القلب اشتغاؿ يخاؼ ما وإزالة يشغل ما
 .المعنى ىذا الخميصة إزالة في العّلة جعل - وسلم عليو اهلل صلى
 حامل حكم حكمو يبقى والكن الصورة، حامل المصّلي في متحققة غير العلَّة وىذه

 والمعاملة، باإلنفاؽ ممتهنة، الّدراىم على الصورة كانت ولما الّصبلة، خارج الصورة
 حامل صبلة على الحرج أنو أرى تعظيمها، يعني ال حملها، أو الجيب في ووضعها
 .أعلم تعلى واهلل صور، عليها التي الّدراىم

 التي بالساعة الصبلة عن :(ٔٚ/ٔ: )الفتاوى كما في  باز بن العزيز عبد الشيخ وسئل
  ال؟ أـ تجوز ىل الحيوانات، لبعض صورة بداخلها أو صليب فيها

 في حرج فبل ترى، ال مستورة، الساعات في الصور كانت إذا: نصو بما فأجاب،
 ذلك، يجز لم فتحها، إذا داخلها في أو الساعة ظاىر في ترى كانت إذا أما .ذلك
 صورة التدع: ))عنو اهلل رضي لعلي قولو من - وسلم عليو اهلل صلى - عنو ثبت لما
 حّكو بعد إال عليو، تشتمل التي الساعة لبس يجوز ال الصليب وىكذا(( طمستها إال
 شيئاً  اليرى كاف أنو) وسلم عليو اهلل صلى عنو ثبت لما ونحوىا،( البوية) بػ طمسو أو
-ٚٗأخطاء المصلين للشيخ مشهور )ص.إالقضبو ػ لفظ وفي ػ نقضو إال تصليب فبو

ٕ٘.) 
 إنساف صورة فيو ثوب في الصبلة تجوز ىل: (ٜٚٔ/ٙ) الدائمة اللجنة علماء وسئل

 ؟ اهلل اسم فيو بثوب الخبلء بيت دخوؿ يجوز وىل ، حيوانات صور أو ،
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 أو إنساف من األرواح ذوات صور فيها مبلبس في يصلي أف لو يجوز ال:  فأجابت
 الصبلة غير في لبسها للمسلم يجوز وال ، األرواح ذوات من غيرىا أو أنعاـ أو طيور

 الشرعي الحكم علم من حق في اإلثم مع صور فيو ثوب في صلى من صبلة وتصح ،
 في لما لحاجة إال بو الخبلء بيت دخوؿ وكره ، الثوب على اهلل اسم كتابة يجوز وال ،

 . انتهى"  تعالى اسمو امتهاف من ذلك
 الصبلة حكم ما (:ٕٓٛ/ٚوسئل العبلمة ابن باز كما في فتاوى نور على الدرب )

 ؟صور عليها المطبوع بالمبلبس
 ألف تجوز؛ ال الحيوانات صور من صور فيها التي المبلبس في الصبلة فأجاب:
 تصاوير فيو سترا عنها اهلل رضي عائشة عند رأى لما وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ
 أحيوا: لهم ويقاؿ القيامة، يـو يعذبوف الصور ىذه أصحاب إف»: وقاؿ وىتكو، غضب

 نهى وقد والسبلـ، الصبلة عليو محاىا الكعبة جدار في صورا رأى ولما «خلقتم ما
 إال مشرفا قبرا وال طمستها، إال صورة تدع ال»: لعلي وقاؿ البيت في الصور عن

 تصاوير، فيو ثوب في الصبلة للمؤمنة وال للمؤمن يجوز ال أنو فالخبلصة «(ٖ) سويتو
 ال ىذا كل تصاوير، فيها مبلبس وأطفالها ألوالدىا تجعل أف للمؤمنة أيضا يجوز وال

 بأس، فبل تخفيو خيط أو رقعة الرأس على جعل وإذا كفى، الرأس أزيل وإذا يجوز،
 ا.ىػ هلل فالحمد المحذور، زاؿ

 من صبلة حكم عن(: ٖٓٙ/ٕٔ)كما في مجموع الفتاوى  عثيمينال عبلمةال وسئل
 ؟ مطبوعة أو منسوجة أرواح ذوات صور مبلبسو وعلى صلى

 مع صحيحة صبلتو فإف عالما كاف وإف عليو، شيء فبل جاىبل كاف إذا: "  فأجاب
 ألنو ، تبطل صبلتو: يقوؿ من العلماء ومن اهلل، رحمهم العلماء قولي أصح على اإلثم
 . انتهى"  عليو محـر ثوب في صلى
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 (المسجد في )باب من توطن مكانا
 اهلل صلى اهلل رسوؿ نهى ) قاؿ رضي اهلل عنو شبل بن الرحمن عبد عن محمودعن 
 المكاف الرجل يوطن وأف السبع فرشة وعن الغراب نقرة عن ثبلث عن وسلم عليو
 .ٔ(البعير يوطن كما فيو يصلي الذي
 األسطوانة عند فيصلي األكوع بن سلمة مع آتى كنت ) قاؿ عبيد أبي بن يزيدعن 
: قاؿ األسطوانة ىذه عند الصبلة تتحرى أراؾ مسلم، أبا يا فقلت المصحف عند التي
  .ٕ( عندىا الصبلة يتحرى وسلم عليو اهلل صلى النبي رأيت فإني

 الطمأنينة، ترؾ عن أي النوف، بفتح( الغراب نقرة عن)قولو في الحديث األوؿ 
 األكل يريد فيما منقاره الغراب وضع قدر إال فيو يمكث ال بحيث السجود وتخفيف

 جبهتو فيضع السجود من الرجل يتمكن ال أف ىي: المعالم في الخطابي قاؿ. منو
 كنقرة األرض بأنفو أو بجبهتو يمس أف ىو فإنما ساجداً، يطمئن حتى األرض على

                                                           

 ،(ٖٖٓ/ ٔ) والدارمي ،(ٜٕٗٔ) ماجو وابن ،(ٜٔ/ ٕ) شيبة أبي وابن ،(ٗٗٗ و ٕٛٗ/ ٖ) أحمد أخرجو ٔ
 في والعقيلي ،(ٜٚٔٙ) اآلثار مشكل شرح في والطحاوي ،(ٜٖٔٔ) و( ٕٙٙ) خزيمة وابن ،(ٕٙٛ) داود وأبو

 والبيهقي ،ٜٕٕ/ ٔ والحاكم ،٘ٔ٘/ ٕ" الكامل" في عدي وابن ،(ٕٕٚٚ) حباف وابن ،(ٓٚٔ/ ٔ) الضعفاء
 خزيمة، ابن صححو والحديث( ٙٙٙ) السنة شرح في والبغوي ،(ٜٖٕ - ٖٕٛ/ ٖو ٛٔ/ ٕٔ) السنن في

 الذىبي، ووافقو بالرواية، الصحابة عن التفرد من قدمت لما يخرجاه، ولم اإلسناد، صحيح ىذا: الحاكم عنو وقاؿ
 تحقيق في معو ومن األرنؤوط وقاؿ كثير، اختبلؼ إسناده في(: ٚٗٙ/ ٕ) الباري فتح في رجب ابن وقاؿ

 قاؿ الضعفاء، في الجارود وابن والدوالبي العقيلي ذكره محمود، بن تميم ضعيف، إسناده(: ٕٜٕ/ ٕٗ) المسند
  لين، فيو": التقريب" في حجر ابن وقاؿ نظر، حديثو في: البخاري وقاؿ عليو، يتابع ال: حديثو أورد أف بعد العقيلي
 حسنو لذا شواىد لو المتن ولكنا.ىػ  الصحيح رجاؿ ثقات اإلسناد رجاؿ وباقي ،"الثقات" في حباف ابن وذكره

 عن نهى ) بلفظ شاىدا لو بأف يتقوى الحديث لكن فقاؿ: (ٛٙٔٔ) الصحيحة في األلباني العبلمة طرقو بمجموع
 أحمد اإلماـ أخرجو ( البعير يوطن كما الصبلة في مقامو الرجل يوطن وأف السبع فرشة عن و الغراب نقرة

 عن سلمة بن الحميد عبد عن البتي عثماف عن( ٕ/ٖٔٔ/ٜ) المعجم مختصر في والبغوي(  ٚٗٗ و ٙٗٗ/٘)
 حسن عندي فالحديث" .  التقريب"  في كما مجهوؿ فهو ىذا الحميد عبد غير ثقات رجالو و ،مرفوعا أبيو

 الترغيب في كما  صحيحيهما في خزيمة ابن وكذا حباف، ابن أخرجو وقد، أعلم اهلل و.  الطريقين بمجموع
 (. ٗٚ، وكذا حسنو الشيخ مشهور في أخطاء المصلين )ص(ٔٛٔ/ٔ)
 (.ٜٓ٘(، ومسلم )ٕٓ٘أخرجو البخاري ) ٕ
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 الموحدة، الباء وضم المهملة، السين بفتح( السبع وافتراش. )يرفعو ثم الطائر
 عن يرفعهما وال السجود، في ذراعيو يبسط أف نهى أي الفرش، من افتعاؿ واالفتراش

 ويجوز الطاء، بتشديد( يوطن وأف. )ذراعيو والذئب والكلب السبع يبسط كما األرض
 المكاف الرجل. )وطناً  اتخذىا إذا واستوطنها، ووطنها، األرض أوطن يقاؿ التخفيف،

 يصلي ال معيناً  مكاناً  المسجد من لنفسو يتخذ أف أي( البعير يوطن كما المسجد في
: معناه قيل: للجزري النهاية وفي. قديم مبرؾ في إال عطنو من يبرؾ ال كالبعير فيو، إال
 ال كالبعير فيو إال يصلي ال بو، مخصوصاً  المسجد من معلوماً  مكاناً  الرجل يألف أف

 وقيل. فيو إال يبرؾ ال مناخاً، واتخذه أوطنو قد دمث مبرؾ إلى إال عطنو من يأوي
: قلت. انتهى -البعير بروؾ مثل السجود أراد إذا يديو قيل ركبتيو على يبرؾ أف: معناه
 ابن قاؿ. مراداً  يكوف أف يصح فبل الحديث لفظ يوافق ال الثاني المعنى أي وىذا
 بالعادات، والتقيد والسمعة، والرياء، الشهرة، إلى يؤدي ذلك أف النهي وحكمة: حجر

 ما إليها أدى عما البعد فتعين آفات أي آفات ىذه وكل والشهوات، والحظوظ،
 (.ٖٕٕ/ٖمرعاة المفاتيح ) .أمكن

 بعض يهوى (:٘ٛٔ)ص والعوائد البدع من وقاؿ القاسمي في إصبلح المساجد
 جانب أو اإلماـ وراء إما المسجد من ناحية أو مخصوًصا مكانًا الجماعات مبلزمي
 بحيث آخره في المرتفعة الصفة أو الشماؿ أو اليمين حائطو طرؼ أو أمامة أو المنبر

 أف إلى اضطره فربما إليها سبقو من أبصر وإذا بها إال اإلقامة وال التعبد لو يلذ ال
 وقد مسترجًعا، أو متحوقبًل  أو مغضًبا عنها يذىب أو محتكرة ألنها عنها لو يتنحى
 جهلة من بأشكالو يستعين وقد سنة وكذا كذا من مقامو بأنها بها الماكث يفاجئ

 بها ابتليت التي الجهاالت ضروب من ذلك غير إلى منها يقاـ أف على المتنسكين
 أو الجهل من تنشأ حده على المسجد من مكاف محبة أف يخفى وال المساجد أكثر
 الصف أىل من إنو أو الفبلني المكاف في إال يصلي ال إنو يقاؿ وأف والسمعة الرياء
 يقصد لم المتوطن ىذا أف وىب. باهلل نعوذ ومحبتو مبلحظتو العمل يحبط مما األوؿ
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 ال بحيث المكاف ىذا على والحرص األلف بكثرة العبادة لذة يفقد أنو أقل فبل ذلك
 اهلل صلى عنو روي فيما ذلك عن النهي ورد وقد موضعو، إال المسجد إلى يدعوه
 يوطن كما بالمسجد المكاف في الرجل يوطن وأف الغراب نقرة عن نهى أنو وسلم عليو

 المسجد من معلوًما مكانًا يألف معناه: النهاية في األثير ابن المجد قاؿ البعير،
 أوطنو قد دمث مبرؾ إلى إال عطن من يأوي ال كالبعير فيو يصلي بو مخصوًصا

 ومنو ومحبلِّ  وطًنا اتخذتها أي واستوطنتها ووطنها األرض أوطنت: يقاؿ مناخا واتخذه
 لغير يكره اإلقناع شرح وفي. وطًنا اتخاذىا أي" المساجد إيطاف عن نهى: "الحديث

 للحلواني النهاية عن نقبًل  القدير فتح وفي. فيو إال يصلي ال منو موضع مداومة اإلماـ
 فيو طبًعا لو تصير العبادة ألف فيو؛ يصلي معيًنا مكانًا المسجد في يتخذ أف يكره أنو

 ىػ. ا األبد صـو كره ولذا الترؾ فسبيلها طبًعا صارت إذا والعبادات غيره في وتثقل
 وىذه، السارية: األسطوانة (:ٗٗٙ/ٕوقاؿ الحافظ ابن رجب في فتح الباري )

 الروضة وفي الروضة، يسمى الَِّذي القديم المسجد أسطواف من أنها الظاىر األسطوانة
 األسطوانة إليها يصلي كاف صلى اهلل عليو وسلم النبي أف يقاؿ منهما كل أسطوانتاف،

 ويصلوف إليها يجلسوف كانوا أكابرىم ألف جرين؛المها بأسطوانة وتعرؼ المخلقة،
 إليها صلى صلى اهلل عليو وسلم النبي إف ويقاؿ عائشة أسطواف وتسمى عندىا،

 .اليـو مصبله إلى تقدـ ثم يوما، عشرة بضع القبلة تحويل بعد المكتوبة
 وىي الشريف، القبر من والثالثة القبلة، من والثالثة المنبر، من الثالثة األسطوانة وىي

 .الروضة في متوسطة
 . عليو اهلل تاب حتى نفسو لبابة أبو فيها ربط التي وىي :التوبة وأسطوانة

 لو طرح رمضاف في اعتكف إذا كاف صلى اهلل عليو وسلم اهلل رسوؿ إف قيل وقد
 .وراءىا سريره ووضع فراشو،

صلى اهلل عليو  النبي نوافل أكثر أف كعب، بن ومحمد غفرة مولى عمر عن روي وقد
 . عندىا كانت وسلم
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 .المنبر من والرابعة القبلة، من والثالثة الشريف، القبر من الثانية األسطوانة وىي
 يصلي المسجد من معينا مكانا المصلي يلـز أف بأس ال أنو على دليل: الحديث وفي
 ورد وقد.... . تطوعا كانت الصبلة ىذه بأف التصريح رواية في ورد وقد، تطوعا فيو

 محمود بن تميم رواية من فيو يصلي المسجد في مكانا لو الرجل يوطن أف عن النهي
 الغراب، نقرة عن صلى اهلل عليو وسلم اهلل رسوؿ نهى ) قاؿ شبل بن الرحمن عبد عن

(  البعير يوطن كما المسجد في الذي المكاف الرجل يوطن وأف السبع، وافتراش
 وتميم، كثير اختبلؼ إسناده وفي، ماجو وابن والنسائي داود وأبو أحمد اإلماـ خرجو

 . نظر حديثو في:  البخاري قاؿ ، محمود بن
 على الرخصة وحديث المفروضة، الصبلة على النهي حديث أصحابنا حمل وقد

 .النافلة الصبلة
 يوماً  فتأخر ، اإلماـ خلف المكتوبة الصبلة في فيو يقـو مكاف أحمد لئلماـ وكاف

 قد:  وقاؿ ، فيو يقم ولم الصف طرؼ في فقاـ ذلك بعد فجاء ، وتركوه الناس فنحاه
 ا.ىػ مكانو الرجل يوطن أف يكره أنو جاء

 مكاف التزاـ اإلماـ لغير يكره (:ٗٚوقاؿ الشيخ مشهور في أخطاء المصلين )ص
 قاؿ شبل بن الرحمن عبد حديث بدليل بو، إال الفرض يصّلي ال المسجد، من خاص

 يُػَوّطن وأف السبع، وافتراش الغراب، نقرة عن وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ نهى )
 عبيد أبي بن يزيد حديث: يعارضو وال(،  البعير يوّطنُ  كما المسجد في المكاف الَرجل

 المصحف، عند التي األسطوانة، عند فيصلّْي، األكوع بن سلمة آتي كنت: قاؿ
 النبي رأيت فإني: قاؿ. األسطوانة ىذه عند الّصبلة تتحّرى أراؾ مسلم أبا يا): فقلت

 أو الّنفل، على محموؿ ألنو(، عندىا الصبلة يتحرى - وسلم عليو اهلل صلى -
 فهو أيضاً، الّنفل في الموطن ىذا في - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل برسوؿ لبلقتداء

 فإني: )فقاؿ األكوع، بن سلمة بذلك صرح وقد الّسابق، الحديث مخّصصات من
 (.عندىا الصبلة يتحرى - وسلم عليو اهلل صلى - النبي رأيتُ 
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 .وأحرى أولى ىو بالذي وأدرى أعلم ىو ألنو الورى، بسيد اقتداء ترى، ما سلمة ففعل
 في حتى - وسلم عليو اهلل صلى - بالنبي التأسي مزيد ينبغي أنو على الحديث ودؿ

 صلى - آثاره تتبع واستحباب فيها، العبادة وقوع يتحرى كاف التي واألمكنة، األزمنة
 .- وسلم عليو اهلل

 بعض لنا حقق(: ٚٚ٘/ٔ) في الفتح حجر ابن فيها قاؿ المذكورة، واألسطوانة
: قاؿ. المهاجرين بأسطوانة تعرؼ وأنها المكرمة، الروضة في المتوسطة أنها مشايخنا

 وأنها، بالّسهاـ عليها الضطربوا الناس عرفها لو: تقوؿ كانت أنها عائشة عن وروى
(( المدينة تاريخ في ذلك وجدتُ  ثم. عندىا الصبلة يكثر فكاف الّزبير، ابن إلى أسّرتها

 .عندىا يجتمعوف كانوا قريش من المهاجرين إف: وزاد .النجار البن
 .ا.ىػ ٔالمدينة أخبار في الحسن بن محمد قبلو وذكره
 في المكاف الرجل يوطن وأف: ))السابق الحديث في - وسلم عليو اهلل صلى - وقولو

 (( .البعير يوطن كما المسجد،
 فيو، إال يصلي ال المسجد، من خاصاً  مكاناً  لنفسو يتخذ أف للرجل ينبغي ال: معناه

 .اعتاده مبرؾ في إال يبرؾ ال كالبعير
 ال بالمسجد، مكاناً  اإلماـ غير اتخاذ ويكره(: ٜٖٔ/ٔ) القناع كشاؼ صاحب قاؿ

 كإيطاف المكاف، إيطاف عن – وسلم عليو اهلل صلى - لنهيو فيو، إال فرضو يصّلي
 .ا.ىػ األخبار بين للجمع النفل، فيو إال يصلي ال مكاف باتخاذ بأس وال. البعير

                                                           

 قصد وألف، ومئة وأربعين ثمانية عاـ في حج عندما أنو :(ٖٛٚ/ٕ) المسند ثبلثيات شرح في السفاريني وذكر ٔ
 كاف، عما أّخروه قد أنهم غير وإعراباً، وضوحاً  ذلك ليزيدىا محراباً، عليها فوجد األسطوانة، ىذه عند الصبلة
 أف المصلي خط ليكوف ىيئتو عن البنياف أّخروا قد أنهم أعلم: فقاؿ ذلك، عن السندي حياة محمد الشيخ فسأؿ
 لذلك جعلوا وما: فسألو ،- وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ من الشريفين القدمين محلَ  جبهتو موضع يكوف
 اهلل رحمو -السفاريني وختم المنبر، لرّمانة محاذاة كتفك، رّمانة تجعل أف بلى: فقاؿ المعتبر؟ المكاف إلصابة علماً 

 .إشارة تشرحو وال عبارة، تحت يدخل ال ما والسرور، الفرح من بذلك لنا فحصل: بقولو-
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 في األئمة من كثير خطأ يعلم ومنو النهى، لعمـو أيضاً  اإلماـ النهى في ويدخل: قلت
 واهلل. منها القبلية والسيما المحراب، في السنة صبلة ليصّلوا الناس رقاب تخطي
 :ذلك عن النهى وحكمو، اعلم
 .والسمعة والّرياء الّشهرة إلى يؤّدي قد انو: أوالً 
 .القيامة يـو لو تشهد التي العبادة، مواضع تكثير من الحرماف فيو: ثانياً 
 طبعاً، صارت إذا والعبادات. غيره في وتثقل طبعاً، لو تصير فيو العبادة ألف: ثالثاً 

 ا.ىػ الترؾ إلى فسبيلها
 ما حديثا قرأت (:ٕٖٔ/ٔٔوسئل العبلمة ابن باز كما في فتاوى نور على الدرب )

 كافتراش وافتراش الغراب، كنقر نقر عن نهى وسلم عليو اهلل صلى النبي بأف: معناه
 سماحة يا السؤاؿ البعير، يوطن كما المسجد في المكاف الرجل يوطن وأف السبع،

 في ومعين خاص مكاف في دائما أجلس الصبلة ألداء المسجد دخوؿ عند: لشيخا
 ىذا؟ تصرفي ويشمل يشملني المذكور الحديث فهل األوقات، جميع

 معينا، مكانا لك تجعل وال الصف، انتهى حيث تنتهي أف لك األفضل نعم، فأجاب:
 في تصف تم ما األوؿ الصف كاف وإذا الثاني، في تصف تاـ األوؿ والصف جئت إذا

 وعدـ اطمئن، صبلتك؛ تنقر وال ىكذا، الصف طرؼ في تبق وال األوؿ، الصف
 واعتمد ذراعك ارفع سجدت إذا السبع، مثل يديك تفرش وال الصبلة، في العجلة

 كذلك، والكلب ذراعيو يبسط السبع كاف مرفوعاف، والذراعاف فقط، كفيك على
 ا.ىػ السجود في فقط كفيو على ويعتمد بل ذراعيو، يرفع أف للمؤمن والسنة

 اإلنساف التزاـ حكم عن (:ٕٜٖ/ٕٔوسئل العبلمة العثيمين كما في مجموع فتاواه )
 ؟ رمضاف شهر طيلة فيو ليصلي المعتكف لغير الحراـ المسجد في معين مكاف

 خارج ألحد يحل وال ، سبق لمن يكوف المساجد من كغيره الحراـ المسجد فأجاب:
 ولكنو المسجد، نفس في كاف إذا أما، المسجد في لو مكانا يتحجر أف المسجد

 جاء الصبلة قربت فإذا واسع مكاف في وجلس الناس، ضوضاء عن يبتعد أف أحب
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 أي في يجلس أف في الحق لو ألف بو، بأس ال فهذا احتجزه الذي مكانو في ليصلي
 لحقتو ثم لو أوسع آخر مكاف في ليصلي ذىب إذا ولكن المسجد، في مكاف

 وصلتو إذا ألنو أوسع، لمكاف يتأخر أو مكانو، إلى يتقدـ أف عليو يجب فإنو الصفوؼ
 ال واإلنساف ، المسجد من آخر مكانا لنفسو اتخذ فقد ىذا مكانو في وكاف الصفوؼ

 عنو منهي ىذا فإف فيو إال يصلي ال معين مكاف التزاـ وإما، لو مكانين يتخذ أف يملك
 ا.ىػ المكاف وجد ما حيث يصلي أف لئلنساف ينبغي بل

 كل في نتحرؾ أف يجب ىل وسئل الشيخ أيضا كما في فتاوى نور على الدرب:
 في واحد مكاف في يصلي يظل اإلنساف فأحياناً  أصلي عندما المسجد في مكاف

 صبلة أي بعد ركعتين كل في المكاف تغير أف يجب يقوؿ الناس وبعض المسجد
 بهذا؟ أفيدونا

 سند وال لو أصل ال ركعتين كل في صبلتك مكاف تغير أف يجب بأنو القوؿ فأجاب:
 عن النهي وإنما واحد مكاف في يتطوع يبقى أف اإلنساف على حرج وال الشرع من لو

 قد الذي ىو فهذا فيو إال يصلي ال المسجد من معين بمكاف يستوطن اإلنساف كوف
 غيره في يصلي لكن فيو يصلي معين مكاف يعتاد اإلنساف كوف وأما عنو النهي ورد

ًً  ينبغي الذي الشيء إنما نهي فيو ليس فهذا أيضاً   الناس بعض أف لو ينتبو أف أيضَا
 مثبلً  فتجده مفضوالً  مكاناً  كاف ولو فيو يصلي الفريضة صبلة في معيناً  مكاناً  يتخذ
 الصف في يصلي أو الصف أوؿ في يكوف أف يتمكن أنو مع الصف آخر في يصلي
 كلما ألنو نقص أنو شك ال وىذا األوؿ الصف في يصلي أف يتمكن أنو مع الثاني
 الذي فاإلنساف أفضل فهو اإلماـ من دنا وكلما أفضل فهو الصفوؼ في اإلنساف تقدـ
 ىذه نفسو حـر قد لئلماـ منو أدنى ىو ما وجود مع الصف آخر في مكاناً  يتخذ

 في يصلي أف يمكنو أنو مع الثاني الصف في مكاناً  يتخذ الذي وكذلك الفضيلة
 والسبلـ الصبلة عليو النبي أف مع األوؿ الصف فضيلة نفسو حـر قد األوؿ الصف
 إال يجدوا لم ثم األوؿ والصف اآلذاف في ما يعني النداء في ما الناس يعلم لو يقوؿ
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 سبيبلً  يجدوا لم ثم األجر من فيهما ما يعلموف لو يعني الستهموا عليو يستهموا أف
 أو األوؿ بالصف يحظى أيهم القترعوا يالقرعة يعني باالستهاـ إال إليهما الوصوؿ إلى

 .باآلذاف
 .طويلة فترة وتركو لمسجدا في المكاف حجز حكم :مسألة
 ثم المسجد، آخر في ويناـ مكانو، ونحوىا سجادة يضع أف بالمسجد كاف لمن يجوز
 أقيمت فإف الصبلة، تقم لم ما األوؿ، الصف في ذلك كاف ولو مكانو، إلى يعود

 . سجادتو وترفع المكاف، في لو حق فبل يحضر ولم الصبلة
 . بمكانو أحق فهو عاد ثم للوضوء، كذىابو لعذر، المسجد من خرج لو وكذلك

 . لو حق فبل وتأخر، الرجوع في تهاوف ثم عذره انتهى وإذا
 رسوؿ أف عنو اهلل رضي ىريرة أبي عن( ٜٕٚٔ) مسلم رواه ما المسألة ىذه ودليل

 ( .بو أحق فهو إليو رجع ثم مجلسو من قاـ من: ) قاؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل
 أو، حاجة لو بدت ثم، مكاف في جلس إذا(: ٔٓٔ/ٕ) المغني في قدامة ابن قاؿ

 أحق فهو إليو رجع ثم، مجلسو من قاـ فإذا. . . .  الخروج فلو، الوضوء إلى احتاج
( بو أحق فهو إليو رجع ثم مجلسو من قاـ من: ) وسلم عليو اهلل صلى النبي لقوؿ، بو
 . باختصار انتهى" 

 من قريبا والعائد(: ٙٛٚ/ٔ) المنتهى غاية شرح في النهى أولي مطالب في وقاؿ
 جلس فلو.  أحد كل من إليو سبق كاف الذي بمكانو أحق كتطهر لحقو لعارض قيامو

 انتهى"  بغيره يتشاغل ولم عاد إذا بما" الوجيز" في وقيده. . .  إقامتو فلو،  أحد فيو
 . باختصار

 المكاف حجز تحريم يقرر وىو(: ٖ٘ٔ/٘) الممتع الشرح في عثيمينال لعبلمةا وقاؿ
 والخروج الحجز أف المسألة ىذه في والصحيح:"  قاؿ ػ منو والخروج المسجد في
 ما: ) القاعدة ألف ؛ المفروش المصلى يرفع أف لئلنساف وأف ، يجوز ال المسجد من

 بغضاء أو عداوة من برفعو المفسدة خيفت لو لكن ،( حق فرفعو حق بغير وضعو كاف
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 علم وإذا ، المصالح جلب من أولى المفاسد درأ ألف ، يرفع فبل ، ذلك أشبو ما أو ،
 يثيبك قد اهلل فإف ، مكانو في لكنت المفروش المصلى ىذا لوال أنو نيتك من اهلل

 . العذر أجل من المتقدـ المكاف ىذا تركت إنما ألنك ؛ المتقدمين ثواب
 في ألنو ؛ رفعو فلنا بإقامتها الصبلة حضرت فإف:  أي" الصبلة تحضر لم ما: " وقولو
، السنة خبلؼ وىذا ، فرجة الصف في لكاف أبقيناه لو وألننا ، لو حرمة ال الحاؿ ىذه

 في اإلنساف كاف إذا ما ؛ المصلى وضع تحريم من الراجح القوؿ من ويستثنى
 ثم ، الحجز على يدؿ شيء أي أو ، األوؿ بالصف مصلى يضع أف فلو المسجد،

 لو فهنا ، كتابا يراجع أو ، قرآنا يقرأ أف ألجل أو ، ليناـ المسجد أطراؼ في يذىب
 مكانو إلى الرجوع لزمو الصفوؼ اتصلت إذا لكن ، المسجد في زاؿ ما ألنو ؛ الحق

 قاـ ومن: " بقولو : المؤلف ذكره ما أيضا يستثنى وكذلك، الناس رقاب يتخطى لئبل ؛
 المكاف، اإلنساف حجز فإذا ،"بو أحق فهو قريبا إليو عاد ثم لحقو، لعارض موضعو من

 يلحقو الذي والعارض بو، أحق فهو إليو عاد ثم لحقو، لعارض المسجد من وخرج
 وإذا يخرج، فإنو الخروج، إلى اضطره شيء بأي أصيب أو للوضوء، يحتاج أف مثل
 .بو أحق فهو عاد

 تأخر لو أنو المؤلف كبلـ فظاىر" قريبا إليو عاد ثم: "فقاؿ اشترط المؤلف ولكن
 ولو أحق، ىو بل: العلماء بعض وقاؿ، فيو يجلس أف فلغيره بو، أحق فليس طويبل

 العذر استمرار ألف ؛ أصح القوؿ وىذا ، باقيا العذر كاف إذا طويلة مدة بعد عاد
 عذر، لو حصل إذا المصلى ويبقي المسجد، من يخرج أف جاز إذا فإنو ، كابتدائو
 غائبا يزؿ ولم ، الصبلة أقيمت لو أنو المعلـو من لكن العذر، بو استمر إذا فكذلك

 .يرفع فإنو
 لم أحمد اإلماـ أصحاب أكثر: أي( قريبا بالعود األكثر يقيده ولم: )الروض في قاؿ

 . الحديث ظاىر ىو كما ، قريبا بالعود يقيدوه
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 استمرار على بناء طويلة مدة بعد عاد إذا أنو:  وىو ، وسط قوؿ ذكرناه الذي ولكن
".  بو أحق يكوف فبل ، وتأخر تهاوف ولكنو ، العذر انتهى إف أما ، بو أحق فهو العذر
 ( .ٖ٘ٔ/٘" )الممتع الشرح" من انتهى باختصار انتهى

 الناس بعض اعتاد :المساجد حضور أحكاـفي كتاب  الفوزاف اهلل عبدوقاؿ الشيخ 
 وضع أو معينة، سجادة بفرش إما اإلماـ، خلف المساجد، بعض في مكاف حجز
 في تكثر الظاىرة وىذه عملو، أو منزلو في إما المكاف وصاحب ذلك، ونحو عصا،

 المسجد في سجاجيد فرش أناس اعتاد حيث رمضاف، في سيما وال الحراـ المسجد
 بل أنفسهم، بأماكن يكتفوف وال فيها، الصبلة يبلزموف األعمدة عند سيما وال الحراـ،

 يقوموف الناس من لفئة دريهمات ويبذلوف وأصدقائهم، وأقربائهم ألوالدىم يحجزوف
 وما الشريعة لنصوص مخالف العمل وىذا. عنها الناس وطرد مجيئهم، قبل بفرشها

 :وجوه من األمة ىذه سلف عليو
 بعصاه ال بنفسو، اإلماـ من والقرب المسجد إلى بالتقدـ مأمور المصلي أف: األوؿ

 الحرص ىذا لكن األوؿ، الصف على حريص ذلك يصنع من وغالب بسجادتو، وال
 .السنة مخالفة إلى أدى

 كما - األوؿ الصف بإتماـ صلى اهلل عليو وسلم الرسوؿ ألمر مخالفة فيو أف: الثاني
 النداء في ما الناس يعلم لو ) قولو بدليل اإلقامة، قبل حتى مطلوب وإتمامو - تقدـ

 فضل يدرؾ أنو فهم ومن(. الستهموا عليو يستهموا أف إال يجدوا لم ثم األوؿ والصف
 متأخراً  جاء ولو ذلك على يحصل وأنو عصاه، بتقديم التقدـ وفضيلة األوؿ الصف

 وال السجادة، بتقدـ يحصل ال الفضل فإف التصرؼ، وأساء الفهم، في أخطأ فقد
 من لو ويحصل األجر من يفوتو الشخص ىذا أف يبعد وال نفسو، اإلنساف بل العصا،

 ما بفعل مأجوراً  يكوف وكيف الشرع، أمر وخالف غيره، منع ألنو تأخره؛ بقدر اإلثم
 الشرع؟ عنو نهى
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 فإنها األعماؿ تبطل لم إذا المعاصي ألف ناقصة؛ المتحجر صبلة تكوف أف يبعد وال
 .تنقصها
 المساجد إلى والسبق للمتقدـ، إال أحقية ال سواء، اهلل بيوت في الناس أف: الثالث
 من طائفة غصب فقد وتأخر نحوىا أو عصاه وضع فمن بالعصا، ال بالبدف يكوف

 األوؿ الصف يتموا وأف فيها، يصلوا أف المسجد إلى السابقين ومنع المسجد،
 ظلمو المتحجر ىذا ولكن بسبقو، المكاف ىذا يستحق السابق أف ريب وال فاألوؿ،

 .بذلك عاص فهو حقو
 كاف المتأخرة الصفوؼ في فصلى أحد تحجره قد األوؿ الصف ووجد تقدـ ومن

 الصف وأجر السبق فضيلة يريد وىو إال بنفسو تقدـ ما ألنو أجراً؛ وأعظم أفضل
 المتحجر وفات وقصده، بنيتو الفضل على فحصل حق، بغير ذلك فمنع األوؿ،
 من يتحجر أف ألحد ليس: اهلل رحمو تيمية ابن اإلسبلـ شيخ يقوؿ. فعلو بسبب األجر

 لغيره وليس ذلك، غير وال بساطاً، وال حضوره، قبل يفرشها سجادة ال شيئًا، المسجد
 واهلل العلماء، قولي أصح في مكانها ويصلي يرفعها لكن إذنو، بغير عليها يصلي أف

 .أعلم
 لم لو فرش وما ىو، ويتأخر المسجد في لو يفرش ما يتقدـ أف ألحد ليس: أيضاً  وقاؿ
 .ٔالصحيح على مكانو ويصلي يزاؿ بل حرمة، لو يكن

 المسجد في المكاف الرجل يوطن أف نهى صلى اهلل عليو وسلم الرسوؿ أف: الرابع
 لذة يفقده قد المسجد في خاص لمكاف اإلنساف مبلزمة إف.... البعير يوطن كما

 والسمعة، والرياء الشهرة إلى يؤدي قد أنو كما عليو، وحرصو لو إلفو لكثرة العبادة؛
 المبلزمين وبعض، القيامة يـو لو تشهد التي العبادة مواضع تكثير من الحرماف وفيو

 سبقو من إزاحة إلى ذلك دعاه وربما مكانو، في رآه إذا غيره على يحقد خاص لمكاف
 عنو قاؿ الذي حنبل بن أحمد اهلل عبد أبا السنة إماـ اهلل ورحم منو، التضجر أو إليو،

                                                           

 (.ٗٛٔص) السعدية الفتاوى وانظر ،(ٓٔٗ/ٖٕ) و( ٖٕٔ/ٕٕ) الفتاوى مجموع ٔ
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 يصلي أف الناس تجافى وقد يوماً  فجاء اإلماـ، خلف يقـو اهلل عبد أبو كاف: المروزي
 الرجل يتخذ أف نهي: وقاؿ الصف، طرؼ في وقاـ فاعتزؿ الموضع، ذلك في أحد

 . ٔالبعير مربض مثل مصبله
 على اتكاالً  الحضور عن يتأخر صاحبها يجعل العصي أو المفارش تقديم أف: الخامس

 التخطي بين فجمع وآذاىم الناس رقاب تخطى حضر فإذا مشاىد، وىذا ذلك،
 .والتأخر

 يفضي قد الذي بالفارؽ وإحساساً  اآلخرين، على ترفعاً  التحجير في أف: السادس
 بادياً  ذلك من شيئاً  لترى وإنك صاحبو، بو يشعر أف دوف والكبر، الغرور إلى بصاحبو

 الناس رقاب يتخطوف وكيف الحراـ، المسجد في المتحجرين من كثير وجوه على
 الشهرة من وىذا يتنفلوف، وىم سترتهم وبين بينهم ويمروف مباالة، ببل أماكنهم على

 .والرياء
 البقاع، أفضل في والشحناء العداوة ويسبب النزاع يحدث التحجر ىذا أف: السابع

 في يقع نزاعاً  وسمعنا رأينا وكم وعبادتو، تعالى اهلل لذكر إال تبن لم التي المساجد وىي
 الناس بذود يقوموف من مع سيما وال المحجوزة، األماكن ىذه حوؿ الحراـ اهلل بيت
 .!عنها

 الصف في كاف إذا - الحراـ المسجد في سيما وال - المتحجرين ىؤالء أف: الثامن
 من منهم بل مكانو، على خوفاً  لسدىا يتقدـ لم ألحدىم محاذية فرجة أمامهم الذي

 مخالف وىذا. مكانو عن يزوؿ لئبل يقترب؛ أف غيره من يطلب بل الصف، يرص ال
 المسجد في كاف من أما. الصفوؼ في والتراص الفرج بسد القاضية الشريعة لنصوص

 إلى ليستند آخر؛ مكاف في قرأ أو وصلى الصف مقدـ في سجادتو أو عصاه ووضع
 الناس، رقاب يتخطى أال بشرط عليو، حرج فبل ىذا ونحو حفظو، ليراجع أو عمود،

                                                           

 ؛(ٜ٘ٔ ،ٖٜٔ ،ٜٛٔ/ٕ) الفتاوى مجموع الموضوع ىذا في وانظر ،(ٕٛ/ٖ) القيم البن الفوائد بدائع ٔ
 .بعدىا وما( ٕٛٔص) السعدي الرحمن عبد للشيخ السعدية، والفتاوى
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 عنو وجد متى ذلك مثل عدـ األولى كاف وإف مكانو، إلى جاء إذا يؤذيهم وال
 .مندوحة

 ونحوه وضوء من عارض لو عرض ثم الصبلة انتظار نيتو وفي المسجد إلى تقدـ ومن
 بمكانو؛ أحق فهو رجع وإذا يرجع، حتى ونحوه عصا وضع في عليو حرج ال فقاـ

 قاـ إذا): قاؿ صلى اهلل عليو وسلم اهلل رسوؿ أف عنو اهلل رضي ىريرة أبي لحديث
 . ٔ(بو أحق فهو إليو رجع ثم مجلسو من أحدكم

 في جلس من حق في ىذا: أصحابنا قاؿ(: ٕٔٗ/ٗٔ)في المنهاج  النووي قاؿ
 أو الوضوء، كإرادة إليو، ليعود فارقو ثم مثبًل، لصبلة غيره أو المسجد من موضع
 وعلى فيو، وقعد خالفو من يقيم أف ولو بو، اختصاصو يبطل ال يعود، ثم يسير لشغل
: قاؿ الوجوب، أصحهما: وجهين على عليو؟ يجب ىل: واختلف يطيعو، أف القاعد

 .ا.ىػ اعلم واهلل. ال أـ ونحوىا سجادة فيو لو ويترؾ منو يقـو أف بين فرؽ وال
 سبق الذي موضعو من إقامتو يجوز فبل بو، أحق فهو المسجد في مكاف إلى سبق ومن

 الثـو كآكل أذى، منو حصل إذا إال كبيرًا، أو صغيراً  وضيعاً، أو شريفاً  كاف سواء لو
 .المسجد من يخرج فإنو الدخاف، وشارب

 أف نهى أنو صلى اهلل عليو وسلم ) النبي عن عنهما اهلل رضي عمر ابن عن ورد وقد
 الحديث وىذا، ٕ( وتوسعوا تفسحوا ولكن آخر، فيو ويجلس مجلسو من الرجل يقاـ
 قاؿ المساجد، مقدمتها وفي المباحة بالمجالس خاص ولكنو المجالس، كل في عاـ
 فمن سواء، كلهم المباح في والناس(: ٜٗٔ/ٗ) النفوس بهجةفي  جمرة أبي ابن

 والغصب غصب، فهو حق بغير منو فأخذه شيئاً  استحق ومن استحقو، شيء إلى سبق
 . ا.ىػ حراـ

                                                           

 .(ٜٕٚٔ) مسلم أخرجو ٔ

 (.ٕٚٚٔ) ومسلم ،(ٜٗٔ٘ٓ) البخاري أخرجو ٕ
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 يفضل حتى بعض إلى بعضهم وينضم يتوسعوا أف وغيره المسجد في للجالسين وينبغي
 الكبيرة، والجوامع الحراـ المسجد مثل في سيما وال الداخل، تسع فجوة الجمع من

 أال شريطة بعض، إلى الجالسين بعض انضماـ بواسطة فجوات حصوؿ يكوف حيث
 المتقدمين ىؤالء ألف غيرىا؛ أو صبلة من العبادة في ارتياح وعدـ مضايقة يحصل

 مكاف اتخاذ عن النهي من الرابع األمر في ذكرنا ما أف واعلم. المتأخر ىذا من أولى
 مالك بن عتباف حديث بدليل المنزؿ؛ يشمل ال فيو إال الرجل يصلي ال المسجد في

 أنك فوددت صلى اهلل عليو وسلم ) للرسوؿ قاؿ أنو: وفيو عنو اهلل رضي األنصاري
: صلى اهلل عليو وسلم اهلل رسوؿ فقاؿ. مصلى اتخذه مكاناً، بيتي من فتصلي تأتي

 .ٔ( الحديث" . . . سأفعل"
 استيطاف عن النهي أف وفيو: )الحديث فوائد في (ٕٙ/ٖ)في الفتح  الحافظ قاؿ

 ا.ىػ العاـ المسجد في ىو إنما مكاناً  الرجل
 سلمة مع آتي كنت: قاؿ عبيد أبي بن يزيد حديث في ورد عما الجواب ما: قيل فإف
 أراؾ مسلم، أبا يا: فقلت المصحف، عند التي األسطوانة عند فيصلي األكوع بن

 يتحرى صلى اهلل عليو وسلم اهلل رسوؿ رأيت فإني: قاؿ األسطوانة، ىذه عند تتحرى
 :أوجو ثبلثة من فالجواب ؟(عندىا الصبلة
 مخصصاً  الحديث ىذا فيكوف الفرض، في وليس النفل، على محموؿ ىذا أف: األوؿ
 كاف ولهذا - القناع كشاؼ عن النفل في تقدـ كما - األدلة بين جمعاً  النهي، لعمـو
 سلمة أي - أنو : )مسلم رواية في كما النفل، عندىا يصلي - عنو اهلل رضي - سلمة

: (ٕٚٗ/ٗفي المنهاج ) النووي قاؿ ،(فيو يسبح المصحف موضع يتحرى كاف -
 ا.ىػ النافلة صبلة: بالتسبيح المراد
 على البخاري بّوب ولهذا سترة، اتخذىا أنو: معناىا األسطوانة عند الصبلة أف: الثاني

 .(األسطوانة على الصبلة باب: )وقاؿ الحديث ىذا

                                                           

 (.ٖٖ) ومسلم ،(٘ٔٗ) البخاري أخرجو ٔ
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 فعل وأما عندىا، صلى خالياً  رآه إذا وإنما عندىا، الذي المكاف يحجز لم أنو: الثالث
 لكوف الفاضلة؛ األماكن من ىذا أف يرى ألنو ؛) بالرسوؿ االقتداء أراد فلعلو سلمة

 .أعلم واهلل ،ٔفيو صلى صلى اهلل عليو وسلم الرسوؿ
 

 وبينهما حائل( باإلماـ االقتداء)باب 
 حجرتو، في الليل من يصلي وسلم عليو اهلل صلى  اهلل رسوؿ كاف ) قالت عائشة عن

 فقاـ ،- وسلم عليو اهلل صلى - النبي شخص الناس فرأى قصير، الحجرة وجدار
 أناس معو فقاـ الثانية، ليلة فقاـ بذلك، فتحدثوا فأصبحوا بصبلتو، يصلوف أناس

 اهلل رسوؿ جلس ذلك بعد كاف إذا حتى ثبلثة، أو ليلتين ذلك صنعوا بصبلتو، يصلوف
 إني: "فقاؿ الناس، ذلك ذكر أصبح فلما يخرج، فلم - وسلم عليو اهلل صلى -

 .ٕ( الليل صبلة عليكم تكتب أف خشيت
. القاري قالو التراويح، أي( وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ صلى) قولو في الحديث

 الذي المكاف بها المراد أف على فاألكثر الحجرة، تفسيره في اختلف(  حجرتو في)
 حجرتو المراد: وقيل. رمضاف في لبلعتكاؼ الحصير من المسجد في حجرة اتخذه
 عن عمرة عن األنصاري سعيد بن يحيى عن عبدة حديث من البخاري روى فقد بيتو،

. حجرتو في الليل من يصلي - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ كاف: قالت عائشة،
 فقاـ ،- وسلم عليو اهلل صلى - النبي شخص الناس فرأى قصير، الحجرة وجدار
 المراد أف ظاىره حجرتو في: قولو: الحافظ قاؿ. الحديث-بصبلتو يصلوف أناس

 يحيى عن زيد بن حماد رواية منو وأوضح. الحجرة جدار ذكر عليو ويدؿ. بيتو حجرة
 أف ويحتمل. أزواجو حجر من حجرة في يصلي كاف: بلفظ نعيم أبي عند سعيد بن

 بعد التي الرواية في كما بالحصير، المسجد في احتجرىا كاف التي الحجرة المراد
                                                           

 ،(ٙ٘ٚ ،٘٘ٚ/ٕ) تيمية ابن اإلسبلـ لشيخ المستقيم الصراط اقتضاء وفي ،(ٕٚٗ/ٗ) النووي شرح انظر ٔ
  .الحديث ىذا حوؿ ماتع كبلـ

 (. ٔٙٚ(، ومسلم )ٜٕٚأخرجو البخاري ) ٕ
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 صلى - النبي أف عائشة عن سلمة أبي حديث من وغيره البخاري رواه ما يعني ىذه،
 أناس إليو فثاب بالليل، ويحتجره بالنهار يبسطو حصير لو كاف - وسلم عليو اهلل

 الرواية في المذكورة الحجرة أف بياف إيراده من البخاري غرض: الحافظ قاؿ فصفوا،
 المذكورة الحجرة أف بياف منو مراده لعل: العيني وقاؿ. حصيراً  كانت ىذه قبل التي
 وكل بعضًا، بعضها يفسر واألحاديث حصيراً، كانت ىذا قبل المذكور الحديث في

 البخاري رواه الذي ثابت بن زيد حديث وفي. انتهى -حجرة فهو عليو حجر موضع
 من حجرة اتخذ - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ أف السابقة، عائشة رواية بعد

 بهم علم فلما أصحابو، من ناس بصبلتو فصلى ليالي، فيها فصلى رمضاف في حصير
 عائشة عن سلمة أبي عن نصر بن ومحمد داود وأبي وألحمد. الحديث -يقعد جعل
 على يحمل أف فأما: الحافظ قاؿ. بيتها باب على الحصير لو نصبت التي ىي أنها

 ذكر بعد العيني وقاؿ. إليها الحجرة نسبتو وفي الجدار في المجاز على أو التعدد
 وفي. المسجد في حصير أو بخصفة احتجر: رواية في وجاء: ثابت بن زيد حديث

 حصيراً  لو فضربت فأمرني: رواية وفي عائشة، عن عمرة روتو حجرتي، في صلى: رواية
 الحمل ىو عندي الراجح: قلت. انتهى -أحواؿ في كانت ىذه ولعل. عليو يصلي
 وفيو خلفها أي( الحجرة وراء من. )بو يقتدوف أي( بو يأتموف والناس. )التعدد على
 مقتضاه ألف الصبلة؛ صحة من مانع غير والمؤتمين اإلماـ بين الحائل أف على دليل
 باب: أبوداود لو بوب وقد خارجها، وىم الحجرة، داخل وىو بو، يقتدوف كانوا أنهم

 عن سلمة وأبي عمرة روايتي على البخاري وبوب جدار، وبينهما باالماـ، يأتم الرجل
 سترة، أو حائط القـو وبين اإلماـ بين كاف إذا باب: ثابت بن زيد وحديث عائشة،

 بن الحق) مجلز أبي وقوؿ نهر، وبينو وبينك تصلي أف بأس ال: الحسن قوؿ فيو وذكر
 تكبير سمع إذا جدار أو طريق بينهما كاف وإف باإلماـ يأتم(: المشهور التابعي حميد
 خبلؼ، فيها والمسألة ذلك، يضره ال تقديره محذوؼ إذا جواب: العيني قاؿ. االماـ
 المنقوؿ وىو أيضًا، المالكية مذىب وىو جائز، ذلك أف على يدؿ الباب في ما لكن
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 دار في وىو اإلماـ، بصبلة يصلي عروة وكاف. وسالم سيرين وابن ىريرة وأبي أنس عن
 صغير نهر اإلماـ وبين وبينو يصلي أف بأس ال: مالك وقاؿ طريق المسجد وبين بينها

 وكره. معو الصبلة تجزيهم إحداىا في اإلماـ يكوف المتقاربة، السفن وكذلك طريق، أو
 أو حائط أو طريق اإلماـ وبين بينو كاف إذا الخطاب بن عمر عن وروي طائفة، ذلك
 ال أبوحنيفة وقاؿ. طريق بينهما يكوف أف وإبراىيم الشعبي وكره. معو ىو فليس نهر

 -واألشهب واألوزاعي الليث قاؿ وبو الطريق، قي متصلة الصفوؼ تكوف أف إال يجزيو
 يلتبس ال أف: األوؿ: شروط بثبلثة ذلك يجوز إنما أنو الحنيفة مذىب: قلت. انتهى
 حكم في والمسجد بينهما، المكاف يختلف ال أف: والثاني اإلماـ، حاؿ المأمـو على

 عن وأجابوا. المكاف في التبعية يمنع ال أف الثاني تتمة وىو: والثالث واحد، مكاف
 كلو المسجد ألف الشروط؛ ىذه يخالف ما فيها يوجد لم بأنو المذكورة األحاديث

 فقط اإلماـ انتقاالت علم يكفي الجدار حيلولة عند الواحد المكاف وفي. واحد مكاف
 في واعتبروا غيرىا، أو المنافذ إلى يحتاج وال بو، المفتى وىو صوتو، بمجرد ولو

 أو طريق بينهما كاف فإف الصفوؼ، تتصل لم إذ صفوؼ ثبلث قدر تباعد الصحراء
 بأثر لذلك واستدلوا مختلف، مكاف كأنو وعدوه مطلقاً، منعوا السفينة فيو تجرى نهر
 قالو لما دليل الحديث في ليس: حجر ابن وقاؿ. سند ببل العيني ذكره الذي عمر
 أوال أما غير، ال بانتقاالتو علمو بشخص القدوة صحة في الشرط أف وغيره عطاء
 أحد كل وكاف الجماعة، إلى والدعاء بو المأمور السعي لبطل بذلك اكتفى لو فؤلنو

 فاشترط والسنة، الكتاب خبلؼ وىو المسجد في اإلماـ بصبلة وسوقو بيتو في يصلي
 االقتداء مقاصد من ألنو الفروع؛ في فصل ما على والمأمـو اإلماـ موقف اتحاد

 الخالية، العصور في الجماعات عليو عهد كما عرفاً، واحد مكاف في جمع اجتماع
 المحل قالوه كما بالحجرة المراد فؤلف ثانيا وأما. االتباع رعاية على العبادات ومبنى
 الخبر ويؤيده. االعتكاؼ أراد حين حصير من المسجد في السبلـ عليو اتخذه الذي
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مرعاة  .انتهى -فيها ليالي صلى حصير من حجرة اتخذ السبلـ عليو أنو الصحيح
 (.ٕٗ-ٓٗ/ٗالمفاتيح )

أي - :الباب بهذا البخاري مراد (:ٕ٘ٚ/ٗقاؿ الحافظ ابن رجب في فتح الباري )
 ، باإلماـ المأمـو اقتداء يجوز أنو -سترة او حائط القـو وبين اإلماـ بين كاف إذا باب
 إذا إمامو رؤية من المأمـو يمنع جدار بينهما كاف أو ، نهر أو طريق بينهما كاف وإف

 :مسألتاف فهاىنا . تكبيره سمع
 صورة في جوازه حكى وقد ، نهر أو طريق والمأمـو اإلماـ بين كاف إذا :إحداىما

 .مجلز أبي عن الطريق صورة وفي الحسن، عن النهر
 وإف جائزة، الصبلة األخرى بإماـ أحداىما في من يأتم السفينتين، في األوزاعي وقاؿ
 وروى .المنذر ابن نقلو الثوري قاؿ وبو - األخرى أماـ كاف إذا فرجة، بينهما كاف
 يصلياف الرحمن عبد بن وحميد أبي رأيت: قاؿ عروة، بن ىشاـ عن بإسناده، األثـر

 .جدار المسجد وبين وبينهما حميد، دار في اإلماـ بصبلة الجمعة
 بن عمر قاؿ: قاؿ ىند، أبي بن نعيم عن ، سليم أبي بن ليث روى :ذلك آخروف وكره

 خرجو .اإلماـ مع يصل لم طريق أو جدار أو نهر اإلماـ وبين وبينو صلى من: الخطاب
 .الشافي  كتاب في جعفر بن العزيز عبد بكر أبو

 فيو تتصل ال طريق إمامو وبين وبينو المأمـو يصلي أف وأحمد حنيفة أبو وكره
 . روايتاف أحمد عن وفيو. صبلتو تجرئو ال: حنيفة أبو فقاؿ فعل، فإف الصفوؼ،

 بصبلة واحتج، جوازه أحمد وعن ،أحمد عند كالطريق السفن فيو تجري الذي والنهر
 .الجمعة يـو غرفة في أنس
 ،بالجمعة يخصوه لم واألكثروف ،الزحاـ عند بالجمعة خصو من أصحابو فمن

 .إسحاؽ مذىب وكذلك
 فيو يمر طريق المسجد وبين وبينو داره، في يصلي الرجل: إلسحاؽ قلت: حرب قاؿ

 جائزة كانت لو قاؿ ؟ جائزة صبلتو قلت ،فيو يرخص ولم يعجبني، ال قاؿ الناس؟
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 فيو ويصفوف الناس، فيو يقـو طريق يكوف أف إال قاؿ ،يعجبني ال أقوؿ ال كنت
 .جائزة الصبلة أف إلى فذىب أحد، فيو يمر لم صلينا حين فإنا قلت للصبلة

 تجري نهرا كاف إف قاؿ الماء؟ فيو يجري نهر يديو وبين صلى فرجل: إلسحاؽ قلت
 .أسهل فهو السفن فيو تجري يكن لم وإف يصل، فبل السفن فيو

 عبادة بن وقيس ىريرة أبي عن روي :المسجد خارج اإلماـ خلف الصبلة آخروف وكره
 .المسجد في يصل لم لمن جمعة ال قاال ،

 .والشافعي النخعي منهم بالمسجد، المتصلة الرحاب في الصبلة في طائفة ورخصت
 .غيره من بالمسجد اتصل فيما يصلي أنو وزاد مالك، قاؿ وكذلك

صلى اهلل  النبي أزواج حجر يدخلوف كانوا الناس أف عنده، الثقة عن الموطأ في ذكر
 وكاف قاؿ ،الجمعة فيها يصلوف ،صلى اهلل عليو وسلم النبي وفاة بعد عليو وسلم

 .أىلو على يضيق المسجد
 في شارعة أبوابها ولكن المسجد، من ليست صلى اهلل عليو وسلم النبي أزواج وحجر

 .المسجد
 مجزئ ذلك فإف تليو، التي رحابو في أو المسجد من شيء في صلى فمن: مالك قاؿ
 .الفقو أىل من أحد يعبو لم ، الناس أمر من ذلك يزؿ ولم عنو،
 فيها يصلي أف ألحد ينبغي ال فإنو بإذف، إال تدخل ال مغلقة دار فأما: مالك قاؿ

 .المسجد من ليست فإنها ، قربت وإف الجمعة، يـو اإلماـ بصبلة
 والحوانيت الدور من إذف بغير يستطرؽ ما أف ذلك ضابط أف :المدونة تهذب وفي

 ذلك في الصلوات سائر وأف يجوز، ال بإذف إال إليو يدخل ال وما فيو، الصبلة تجوز
 .كالجمعة

 في عباس ابن مع صليت قاؿ عطاء، بن عمرو بن محمد عن بإسناده، األثـر وروى
 .الجمعة يـو اإلماـ بصبلة صلى اهلل عليو وسلم النبي زوج ميمونة حجرة
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 يستطع فلم جمعة يـو مالك بن أنس مع كنت قاؿ ميمونة أبي بن عطاء عن وبإسناده
 أبا إف لو فقل مخارؽ ابن ربو عبد إلى اذىب فقاؿ المسجد أبواب على يزاحم أف

 اإلماـ بصبلة فصلى فدخل نعم: فقاؿ ؟ دارؾ في نصلي أف لنا أتأذف لك يقوؿ حمزة
 أزواج وحجر إذف، بغير تدخل ال دار في صلى قد أنس فهذا .اإلماـ يمين عن والدار
 إذف بغير تدخل تكن لم المسجد في وإدخالها ىدمها قبل صلى اهلل عليو وسلم النبي
 .أيضا
 في الصبلة في ورخص حرب، رواية في ىذا في أنس عن بالمروي أحمد استدؿ وقد

 أحمد اإلماـ يشترط ولم طريق، المسجد وبين بينها كاف وإف المسجد، خارج الدار
 .التكبير بسماع اكتفى أنو والظاىر خلفو، من وال اإلماـ، رؤية لذلك

 في الصفوؼ اتصاؿ متقدميهم من كثير واشترط الرؤية أصحابو من طائفة واشترط
 .الطريق
 بعيدا أو المسجد، قرب دار في كاف فيمن الربيع رواية في قاؿ أيضا الشافعي وشرطو

 أسفل في وىو بو، الصفوؼ تتصل أف إال فيها، يصلي أف لو يجز لم منو
 .الصفوؼ وبين بينو حائل ال الدار،

 .عنها صحتو في وتوقف - إسناد غير من - عائشة بقوؿ واستدؿ
 عن ليث، عن محمد، بن إبراىيم حدثنا فقاؿ الزعفراني، رواية في بإسناده وذكره
 اإلماـ؛ بصبلة تصلين ال فقالت حجرتها، في صلين نسوة أف عائشة، عن عطاء،
 .صحتو في الشافعي توقف ولذلك ضعيف، إسناد وىذا .حجاب في فإنكن

 البخاري حكى فقد الرؤية، يمنع حائل واإلماـ المأمـو بين كاف إذا :الثانية المسألة
 .اإلماـ تكبير سمع إذا بو االقتداء يجوز أنو مجلز أبي عن

 .بو واقتدى قراءتو سمع إذا: إسحاؽ قاؿ ،وإسحاؽ حنيفة أبو وأجازه



 - 413 - 

 ىذا الشافعي قاؿ. عائشة بحديث واستداللو منعو، في الشافعي كبلـ تقدـ وقد
 ما وبين بينو حائبل كاف وإف فهو المسجد، من شيء المقصورة للمقصورة، مخالف
 . أشبهو وما المصاحف صندوؽ وكحوؿ أقل، أو األصطواف كحوؿ ىو فإنما ، وراءىا

 من بخبلؼ اإلماـ فيو يرى أف يشترط لم اإلماـ وراء المسجد في صلى إف وحاصلو
 .المسجد خارج صلى

 ير ولم التكبير، بسماع المسجد في صلى فيمن أحمد عن روايتين أصحابنا وحكى
 ؟ ال أو بو، اقتداؤه يصح ىل: خلفو من وال اإلماـ

 خارجا صلى أو المسجد، في معو صلى سواء بو، اقتداؤه يصح أنو: ثالثة رواية وحكوا
 في اإلماـ قراءة يسمع وىو الرجل صلى إذا: حنبل رواية في أحمد قاؿ، المسجد من
 .الرحبة وفي عنو، مجزئا ذلك كاف بيتو سطح في أو دار
 الصفوؼ اتصلت إذا جائز ذلك: الشافي كتاب في جعفر بن العزيز عبد بكر أبو قاؿ

 فوؽ وال القبلة، مقدـ والسطح الدار يكوف ال وأف والسجود، والركوع التكبير وعلم ،
 وال ركوعو يعرفوف وال اتباعو، وال بو االقتداء يمكنهم ال فإنهم اإلماـ؛

 الصفوؼ، اتصلت إذا ذلك في الصبلة تجوز والطرؽ الرحاب في وكذلك سجوده،
 كاف أو بينهم، الشبابيك وارتفعت األبواب، دونهم أغلقت ولو بعضا، بعضهم ورأى
 ال أنو:  يعني - بعضا بعضهم يرى وال الصفوؼ، يلحظوف فبل تغلق، أبواب عليها
 . ذكره ما انتهى. اهلل عبد أبي مذىب وىو: قاؿ - باإلماـ اقتداؤىم يصح
 . ذكره سبق خبلؼ وفيو المسجد، خارج الرؤية اشتراط على مبني وىو

 فيو تتصل ال الذي والطريق للرؤية، المانع الحائل أف: رواية أحمد عن وحكي
 الجمعة في يمنع ال أنو: عنو وحكي، النفل دوف الفرض في االقتداء يمنع الصفوؼ

 يمنع، لم المسجد حائط الحائل كاف إف: عنو وحكي، خاصة إليو الحاجة حاؿ في
 يمنع،: وجو وفيو، يمنع لم الرؤية دوف االستطراؽ يمنع الحائل كاف وإف، منع وإال

 ا.ىػ  رواية بعضهم وحكاه
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 بصبلة نحوىا أو دار في صلى لو(: " ٕٓٓ/ٗ) المجموعفي  اهلل رحمو النووي وقاؿ
 .أحمد قاؿ وبو عندنا، يصح لم حائل بينهما وحاؿ المسجد، في اإلماـ
  .انتهى" مطلقا تصح:  حنيفة أبو وقاؿ.  الجمعة في إال تصح:  مالك وقاؿ
 يره لم وإف»: وقولو: (ٖٓٓ-ٜٕٚ/ٗ) :في الشرح الممتع عثيمينال عبلمةال وقاؿ

 .المأمومين من وراءه من وال اإلماـ، ير لم: أي «وراءه من وال
 إال بو االقتداء يمكن ال ألنو التكبير؛ سماع من بد ال: أي «التكبير سمع إذا»: قولو

 إذا بإمامو المأمـو اقتداء صحة شرط فصار عنو، يبلغ ممن أو منو إما التكبير بسماع
 فيقوؿ خارجو كاف فإف. التكبير سماع: وىو فقط، واحدا شرطا المسجد في كاف

 :المؤلف
 المأمـو اقتداء يصح وكذا: أي «المأمومين أو اإلماـ رأى إف خارجو وكذا»: قولو

 كبلـ وظاىر المأمومين، أو اإلماـ يرى أف بشرط المسجد خارج كاف إذا باإلماـ
 جارا شخصا أف فرض فلو الصفوؼ، اتصاؿ يشترط ال أنو: اهلل رحمو المؤلف

 فذيتو يزيل أحد ومعو بيتو، في وصلى شباكو، من المأمومين أو اإلماـ ويرى للمسجد،
 وظاىر. المأمومين أو اإلماـ ويرى التكبير يسمع ألنو اإلماـ؛ بهذا اقتداؤه يصح فإنو

 يفوتو لئبل الصبلة؛ جميع في المأمومين أو اإلماـ يرى أف بد ال أنو: المؤلف كبلـ
  .الصبلة بعض في ولو يراىم أف يكفي والمذىب. االقتداء

 :شرطاف لذلك فيشترط المسجد خارج كاف إذا
 .التكبير سماع: األوؿ الشرط
 المؤلف، كبلـ ظاىر على الصبلة كل في إما المأمومين، أو اإلماـ رؤية: الثاني الشرط

 .المذىب على الصبلة بعض في أو
 المسجد خارج المأمـو كاف إذا فيما الصفوؼ اتصاؿ يشترط ال أنو: كبلمو وظاىر

 .المذىب وىو
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 اتصاؿ من بد ال أنو:  «المقنع» صاحب عليو مشى الذي وىو: الثاني والقوؿ
 الصفوؼ كانت إذا إال المسجد خارج كاف من اقتداء يصح ال وأنو الصفوؼ،

 المأمـو متابعة وىي ػ األفعاؿ في مجتمعة تكوف أف الجماعة في الواجب ألف متصلة؛
 المسجد، في واحد ومأمـو إماـ يكوف أف يصح: لقلنا وإال. والمكاف ػ لئلماـ

 وبين بينو حجرة في آخراف ومأموماف مسافة، المسجد وبين بينها حجرة في ومأموماف
 وال ثالثة، حجرة في مسافة المسجد وبين بينهما آخراف ومأموماف مسافة، المسجد

 تصلى أف يجب إنو: يقوؿ من قوؿ على سيما وال للجماعة، توزيع ىذا أف شك
 .المساجد في الجماعة

 اتصاؿ من المسجد خارج كاف من اقتداء في بد ال أنو: المسألة ىذه في فالصواب
 .تصح ال الصبلة فإف متصلة تكن لم فإف الصفوؼ،

 اإلماـ يروف وىم الناس، فيها يصلي شقق فيها عمارات، الحـر حوؿ يوجد: ذلك مثاؿ
 الصبلة تكوف المؤلف كبلـ فعلى بعضها، في أو كلها؛ الصبلة في إما المأمومين، أو

 اإلماـ مع وتصلوا مكانكم في تبقوا أف فلكم اإلقامة سمعتم إذا: لهم ونقوؿ صحيحة،
 .الحراـ المسجد إلى تأتوا وال

 ىو القوؿ وىذا. متصلة غير الصفوؼ ألف الصبلة؛ تصح ال: الثاني القوؿ وعلى
 خلف باإلماـ االقتداء يجوز أنو من المعاصرين بعض بو أفتى ما يندفع وبو الصحيح،

 خلف المأمـو صبلة بصحة اإلقناع»: سماىا رسالة ذلك في وكتب ، «المذياع»
 بإماـ نقتدي بل الجوامع في الجمعة نصلي ال أف القوؿ ىذا على ويلـز ، «المذياع

 خلف يصلي الذي أف مع أفضل، فيكوف أكثر فيو الجماعة ألف الحراـ؛ المسجد
 الصبلة ينقل الذي «التلفاز» جاء فإذا اإلماـ، وال المأمـو فيو يرى ال «المذياع»

 خلف وصل أمامك «التلفزيوف» اجعل القوؿ ىذا وعلى أولى، باب من يكوف مباشرة
، إماـ  الناس، آالؼ الصبلة ىذه في يشاركك ألنو النعمة؛ ىذه على اهلل واحمد الحـر

 .األلف يبلغوف ال قد مسجدؾ في وصبلتك
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 أو الجماعة صبلة إبطاؿ إلى يؤدي ألنو باطل؛ قوؿ أنو شك ال القوؿ ىذا ولكن؛
 الجمعة بصبلة الشارع مقصود من بعيد وىو الصفوؼ، اتصاؿ فيو وليس الجمعة،

 .والجماعة
 اإلماـ خلف إال الصبلة يروف ال جماعة لكنهم بجماعة، يصلي شخصا رأيت وأنا

 أمامو، والجماعة خلفو، والقبلة صوت، مكبر ومعو قصير، جدار على جالسا المعصـو
 ثم الجدار، على جالس بل بهم يصلي ال وىو لئلحراـ، فيكبروف «أكبر اهلل»: فيقوؿ
 «حمده لمن اهلل سمع»: يقوؿ ثم فيركعوف، «أكبر اهلل»: يقوؿ

 بينهما بل يديو بين ليس إماـ خلف يصلي «المذياع» خلف يصلي والذي فينهضوف،
 أف يستطيع الجمعة صبلة في المتهاوف ألف للشر؛ باب فتح وىو كبيرة، مسافات

 في أصلي أف أريد فأنا ، «التلفاز» و «المذياع» خلف تصح الصبلة دامت ما: يقوؿ
 .صفا نكوف ذلك أشبو ما أو أخي، أو ابني ومعي بيتي،

 بد فبل الصفوؼ، اتصلت إذا إال المسجد خارج المأمـو اقتداء يصح ال أنو: فالراجح
 :شرطين من لو
 .التكبير يسمع أف ػ ٔ
 .الصفوؼ اتصاؿ ػ ٕ
 فاالقتداء متصلة والصفوؼ التكبير يسمع داـ فما نظر، ففيو الرؤية اشتراط أما

 باألسواؽ الناس وصلى الصفوؼ واتصلت المسجد امتؤل إذا ىذا؛ وعلى صحيح،
 .انتهى .بو بأس فبل الدكاكين عتبة وعلى

 بسماع مكتفيا منزلو في جماعة صلى من حكم ما(: ٖٔ/ٛ) الدائمة اللجنة سئلتو 
 واقع وذلك بواسطة ولو والمأمـو اإلماـ بين يتصل ولم المسجد، من الصوت مكبرات

 الموسم؟ في والمدينة مكة
 إذا إال ، أحمد اإلماـ قاؿ وبو الشافعية مذىب وىذا الصبلة، تصح ال"  :فأجابت
 تصح، فإنها الصوت، وسماع بالرؤية باإلماـ االقتداء وأمكنو ببيتو، الصفوؼ اتصلت
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 تصح؛ فبل المذكور الشرط بدوف أما بمنزلو، اتصلت التي الصفوؼ صبلة تصح كما
 مع وجل عز اهلل بيوت في الجماعة في الصبلة يؤدي أف السلم على الواجب ألف

 لو صبلة فبل يأت فلم النداء سمع من: )وسلم عليو اهلل صلى لقولو المسلمين، إخوانو
 شرط على إسناده: الحافظ وقاؿ والحاكم، والدارقطني ماجو ابن أخرجو( عذر من إال

 ىل: ) بيتو في يصلي أف سألو الذي لؤلعمى وسلم عليو اهلل صلى ولقولو مسلم،
 انتهى" صحيحو في مسلم أخرجو( فأجب:  قاؿ نعم،: قاؿ بالصبلة؟ النداء تسمع

 
 الصفوؼ()باب تسوية 

 عليو اهلل صلى قولو منها مشهورة، كثيرة أحاديث في وارد الصفوؼ بتسوية األمر
  .ٔ(الصبلة إقامة من الصفوؼ تسوية فإف صفوفكم سووا: ) وسلم
  .ٕ(وجوىكم بين اهلل ليخالفن أو صفوفكم لتسوف: ) وسلم عليو اهلل صلى قولو ومنها

 - الشيء وجعل المصطفوف والقـو شيء، كل من المستقيم السطر: اللغة في الصف
 يحب اهلل إف: }  تعالى قولو ومنو ، مستو خط على - ذلك ونحو واألشجار كالناس

 قاتلو:  عدوه الجيش وصاؼ{  مرصوص بنياف كأنهم صفا سبيلو في يقاتلوف الذين
 عن االصطبلحي معناه يخرج وال، ٖمتقابلة صفوفا وقفوا: القـو وتصاؼ صفوفا،

 . اللغوي معناه
 يتقدـ ال بحيث الجماعة صبلة في الصفوؼ تسوية يستحب أنو إلى الجمهور ذىب
 مع واحد سمت على الصف في القائموف ويعتدؿ ، اآلخر البعض على المصلين بعض

 ال حتى بالكعب والكعب بالقدـ، والقدـ بالمنكب، المنكب تبلصق وىو ، التراص
 الصفوؼ تسوية وجوب إلى العلماء بعض وذىب، فرجة وال خلل الصف في يكوف
 ورود فإف وجوىكم بين اهلل ليخالفن أو صفوفكم لتسوف: وسلم عليو اهلل صلى لقولو

                                                           

 .عنو اهلل رضي أنس حديث من( ٖٖٗ) ومسلم ،(ٖٕٚ) البخاري أخرجو ٔ
 .عنو اهلل رضي بشير بن النعماف حديث من( ٖٙٗ) ومسلم( ٚٔٚ) البخاري أخرجو ٕ
 (.صف) مادة الوسيط والمعجم المنير، المصباح العرب، لساف ٖ
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 عليو اهلل صلى وألمره حراـ؛ فيها والتفريط التسوية، وجوب على دليل الوعيد ىذا
 .ىنا صارؼ وال صارؼ، يصرفو لم ما للوجوب وأمره بذلك وسلم
 بسنده فيو وأورد(، الصفوؼ يتم ال من إثم باب: )صحيحو في اهلل رحمو البخاري قاؿ
 أنكرت ما: لو فقيل المدينة قدـ أنو مالك بن أنس عن األنصاري يسار بن بشير عن
 ال أنكم إال شيئا أنكرت ما: )قاؿ وسلم؟ عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عهدت يـو منذ منا

 (.ٕٗٚ) البخاري رواه( الصفوؼ تقيموف
 قولو في األمر صيغة من الوجوب أخذ البخاري يكوف أف يحتمل: فتحال الحافظ قاؿ

 صلوا: )وسلم عليو اهلل صلى قولو عمـو ومن( صفوفكم سووا: )وسلم عليو اهلل صلى
 أف القرائن بهذا عنده فترجح،  تركو على الوعيد ورود ومن(، أصلي رأيتموني كما

،  السنن ترؾ على يقع قد اإلنكار كاف وإف،  الواجب ترؾ على وقع إنما أنس إنكار
 الختبلؼ،  صحيحة يسو ولم خالف من فصبلة واجبة التسوية بأف القوؿ ومع

 .انتهى"  الصبلة بإعادة يأمرىم لم عليهم إنكاره مع أنسا أف ذلك ويؤيد،  الجهتين
 االوؿ الصفوؼ، تعديل المأمومين على وفرض (:ٕ٘/ٗوقاؿ ابن حـز في المحلى )

 آخرىا في كاف نقص كاف فاف واالرجل، بالمناكب والمحاذاة فيها، والتراص فاالوؿ،
 ا.ىػ

 الحديثين ىذين في (:ٕٖوقاؿ العبلمة األلباني في الصحيحة تحت الحديث رقم )
  :ىامة فوائد

 واألصل بذلك، لؤلمر فيها، التراص و تسويتها و الصفوؼ إقامة وجوب: األولى
 الوجوب تؤكد ىنا القرينة و األصوؿ، في مقرر ىو كما لقرينة، إال الوجوب فيو

 التهديد ىذا مثل فإف". قلوبكم بين اهلل ليخالفن أو: " وسلم عليو اهلل صلى قولو وىو
 .يخفى ال كما ، بواجب ليس فيما يقاؿ ال

 القدـ وحافة بالمنكب، المنكب بلصق تكوف إنما المذكورة التسوية أف: الثانية
 الصفوؼ بإقامة أمروا حين عنهم اهلل رضي الصحابة فعلو الذي ىو ىذا ألف بالقدـ،
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 الحديث في أوردتها التي الزيادة ساؽ أف بعد"  الفتح"  في الحافظ قاؿ لهذا و
 صلى النبي زمن في كاف المذكور الفعل أف التصريح ىذا أفاد و:" أنس قوؿ من األوؿ

 و ". وتسويتو الصف بإقامة المراد بياف على بو االحتجاج يتم وبهذا وسلم، عليو اهلل
 إال أضاعوىا بل ، المسلموف بها تهاوف قد التسوية من السنة ىذه أف المؤسف من

 سنة فيمكة رأيتهم فإني الحديث، أىل إال منهم طائفة عند أرىا لم فإني منهم، القليل
 الصبلة عليو المصطفى سنن من كغيرىا بها التمسك على حريصين( ٖٛٙٔ)

 -الحنابلة حتى منهم أستثني ال - األربعة المذاىب أتباع من غيرىم بخبلؼ والسبلـ
 اإلعراض و ىجرىا على تتابعوا إنهم بل ، منسيا نسيا عندىم السنة ىذه صارت فقد

 القدمين بين التفريج القياـ في السنة أف على نصت مذاىبهم أكثر ألف ذلك عنها،
 األربعة المذاىب على الفقو  في مفصبل جاء كما كره، زاد فإف أصابع، أربع بقدر

 صح ولو رأي، مجرد ىو إنما و السنة، في لو أصل ال المذكور التقدير و ،(ٕٚٓ/ٔ)
 تقتضيو كما الصحيحة، السنة ىذه بو يعارض ال حتى والمنفرد باإلماـ تقييده لوجب

 المساجد أئمة خاصة و - بالمسلمين أىيب إنني: القوؿ وخبلصة .األصولية القواعد
 اهلل صلى سنتو إحياء فضيلة اكتساب و وسلم عليو اهلل صلى اتباعو على الحريصين -

 يجتمعوا حتى إليها الناس، يدعوا و عليها، ويحرصوا السنة بهذه يعملوا أف وسلم عليو
 ا.ىػ"  قلوبكم بين اهلل ليخالفن أو"  تهديد من ينجوف وبذلك ،جميعا عليها

 تسن: يعني «الصف وتسوية»: قولو (:ٜٖ)وقاؿ العبلمة العثيمين في الشرح الممتع 
 سووا»: فيقوؿ بذلك يأمر كاف وسلم عليو اهلل صلى النبي ألف الصف؛ تسوية

 وفي. جيدا عقبل وعقلوه عنو ذلك فهموا حتى لهذا أصحابو ويرشد ،(ٖ) «صفوفكم
 بدا قد رجل فإذا فالتفت الصبلة؛ وأقيمت والسبلـ الصبلة عليو خرج األياـ من يـو

: فقولو  ،«وجوىكم بين اهلل ليخالفن أو صفوفكم، لتسوف اهلل، عباد»: فقاؿ صدره؛
 واهلل»: الكبلـ وتقدير مقدر، قسم جواب في واقعة «البلـ» «صفوفكم لتسوف»

 خبر وىذا. والنوف والبلـ، القسم،: وىي مؤكدات، بثبلث مؤكدة فالجملة ،«لتسوف
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 بين: أي «وجوىكم بين اهلل ليخالفن أو صفوفكم، لتسوف»: قاؿ ألنو تحذير؛ فيو
 ولذا التسوية، ترؾ من على وعيد شك ببل وىذا القلوب، تختلف حتى نظركم وجهات

 صلى النبي بأمر: لذلك واستدلوا. الصف تسوية وجوب إلى العلم أىل بعض ذىب
 مخالفتو على ويتوعد بو، األمر يأتي وشيء مخالفتو، على وتوعده بو، وسلم عليو اهلل
 .فقط سنة إنو: يقاؿ أف يمكن ال

 إذا الجماعة وأف الصف، تسوية وجوب: المسألة ىذه في الراجح القوؿ كاف ولهذا
. اهلل رحمو تيمية ابن اإلسبلـ شيخ كبلـ ظاىر ىو وىذا آثموف، فهم الصف يسووا لم

 واجبا؟ أمرا تركوا ألنهم صبلتهم؛ تبطل فهل الصف يسووا فلم خالفوا إذا لكن
 عدـ احتماؿ ولكن. الواجب تركوا ألنهم تبطل؛ إنها: يقاؿ قد احتماؿ، فيو: الجواب
 خارج أنها يعني فيها، واجبة ال للصبلة واجبة التسوية ألف أقوى؛ اإلثم مع البطبلف

 مثبل، كاألذاف بو، الصبلة تبطل وال بتركو، اإلنساف يأثم للصبلة والواجب ىيئتها، عن
 .بتركو الصبلة تبطل وال للصبلة، واجب فإنو

 مقدـ المعتبر وىل أحد، على أحد يتقدـ ال بحيث بالتساوي، تكوف الصف وتسوية
 وىذا البدف، أسفل في واألكعب البدف، أعلى في المناكب المعتبر: الجواب الرجل؟

 اليمكن ألنو بالمناكب؛ عبرة فبل احديداب اإلنساف في كاف إذا أما االعتداؿ، عند
 العمود في ألنها األكعب؛ اعتبرت وإنما الحدب، مع واألكعب المناكب تتساوى أف

 البدف، عمود ىو والساؽ الساؽ، أسفل في الكعب فإف البدف، عليو يعتمد الذي
 أطراؼ ألف وذلك بمعتبرة؛ فليست األرجل أطراؼ وأما. المعتبر ىو ىذا فكاف

 المعتبر كاف فلهذا قصيرة، وبعضهم طويلة، رجلو تكوف الناس فبعض تختلف، األرجل
 فرؽ وال بالمحاذاة، تسويتو ىي مخالفتها على المتوعد الصف تسوية إف ثم .الكعب

 ومأمـو إماـ وقف فإذا ىذا؛ وعلى اإلماـ، مع أو اإلماـ خلف الصف يكوف أف بين
، محاذيا يكوف فإنو  ينبغي إنو: العلم أىل من قاؿ لمن خبلفا عليو يتقدـ وال للمأمـو
 .المأمـو عن اإلماـ ليتميز يسيرا؛ المأمـو على اإلماـ تقدـ
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 اهلل صلى النبي أخذ عنهما اهلل رضي عباس فابن النص، ظاىر خبلؼ ىذا إف: فيقاؿ
 اإلماـ إف ثم ،ٔقليبل أخره أنو ينقل ولم. يمينو عن وجعلو ورائو، من برأسو وسلم عليو

 ا.ىػ الصف تسوية المشروع كاف صفا اعتبرناىما فإذا صفا، يعتبراف والمأمـو

                                                           

 رضي اهلل عنهما عباس ابن عن (ٜٕٓ٘) الصحيحة في األلباني العبلمة قاؿ قلت في المسألة دليل أصرح، ٔٔٔ
 فجرني بيدي فأخذ خلفو، فصليت[ الليل آخر من يصلي وىو]  وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أتيت قاؿ) 

 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فصلى ، خنست صبلتو على وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أقبل فلما حذاءه، فجعلني
 أو! اهلل رسوؿ يا: فقلت ،!فتخنس؟ حذائي أجعلك( لك ما:  رواية في و) شأني ما  لي قاؿ انصرؼ فلما ، وسلم
 و علما يزيدني أف لي اهلل فدعا فأعجبتو،: قاؿ اهلل، أعطاؾ الذي اهلل رسوؿ وأنت حذاءؾ، يصلي أف ألحد ينبغي
 يا:  فقاؿ ببلؿ أتاه ثم ينفخ، سمعتو حتى ناـ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ رأيت ثم:  قاؿ: "  أحمد زاد ، فهما

 اآلتية والزيادة الثانية الرواية و(  ٖٗ٘/  ٖ)  الحاكم أخرجو ( وضوءا أعاد ما فصلى فقاـ.  الصبلة ! اهلل رسوؿ
 أف دينار بن عمرو عن يونس أبي صغيرة أبي بن حاتم عن لو والسياؽ(  ٖٖٓ/  ٔ)  أحمد و لو، المعقوفتين بين

 و قاال، كما ىو و الذىبي، وافقو و"  الشيخين شرط على صحيح: " الحاكم وقاؿ.. عباس ابن أف أخبره كريبا
 جاءت قد لو، الدعاء في األخيرة الجملة و ،" الصحيح رجاؿ ورجالو أحمد، رواه(: "  ٕٗٛ/  ٜ)  الهيثمي قاؿ
 من كثير في توجد ال قد ىامة، فقهية فائدة وفيو. الحديث ىذا قبل ذكرىا سبق وقد منها، بأتم أخرى طرؽ من

 غير حذاءه، و يمينو عن اإلماـ مع المصلي يقتدي أف السنة أف: ىي و يخالفها، ما بعضها في بل الفقهية، الكتب
 يجعل بحيث قليبل اإلماـ عن يتأخر أف ينبغي أنو المذاىب بعض في لما خبلفا ، عنو متأخر ال و عليو، متقدـ
 بعض عمل وبو ، الصحيح الحديث ىذا خبلؼ ترى كما ىذا و ، نحوه أو اإلماـ، عقبي حذاء رجلو أصابع

 في عمر بن اهلل عبد وراء قمت: "  قاؿ أنو نافع عن(  ٗ٘ٔ/  ٔ" )  موطئو"  في مالك اإلماـ روى فقد ، السلف
 - ٜٙٔ/  ٔ)  روى ثم" .  حذاءه فجعلني ، بيده اهلل عبد فخالف ، غيري أحد معو ليس و الصلوات من صبلة
 ، يسبح فوجدتو ، بالهاجرة الخطاب بن عمر على دخلت:  قاؿ أنو عتبة بن اهلل عبد بن اهلل عبيد عن(  ٓٚٔ
 صحيح إسناده و.  وراءه فصففنا تأخرت(  يرفأ)  جاء فلما ، يمينو عن حذاءه جعلني حتى فقربني ، وراءه فقمت
 يصلي الصديق بكر أبو و خرج حين وفاتو مرض قصة في وسلم عليو اهلل صلى فعلو من ذلك صح قد بل. أيضا

 ٚ٘)  البخاري تراجم من و ،( ٖٙٙ/  البخاري مختصر)  يساره، عن حذاءه وسلم عليو اهلل صلى فجلس الناس،
 عليو والتعليق( األذاف كتاب -ٓٔ) المختصر انظر(.  اثنين كانا إذا سواء بحذائو اإلماـ يمين عن يقـو باب -

 ا.ىػ
 أّخروه فقط، واحد بهم اقتدى إذا أنو: أخطائهم ومن (:ٕٗٔوقاؿ الشيخ مشهور في كتابو أخطاء المصلين )ص

 وقف ىكذا يمينو، عن حذاءهُ  يقف بل يتأّخر، وال عنو يتقدـ ال أف السّنة، أف مع دونو، أو شير بمقدار قليبلً  عنهم
 بلب: )بقولو لحديثو البخاري ترجم وقد ،ئوسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ خلف صّلى عندما عباس بن اهلل عبد
 (.اثنين كانا إذا سواء، بحذائو اإلماـ يمين عن يقـو
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 المساجد حضور آداب من :المساجد حضور أحكاـوقاؿ الشيخ عبد اهلل الفوزاف في 
 كبيرة، عناية المصلين صفوؼ اإلسبلـ أولى ولقد الصبلة، أقيمت إذا الصفوؼ تسوية
 واالىتماـ تسويتها، فضيلة وأظهر التسوية، كيفية وبين الصفوؼ، بتسوية أمر حيث

 سووا): قاؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي أف عنو اهلل رضي مالك بن أنس فعن .بها
 .ٔ(الصبلة إقامة من): رواية وفي ،(الصبلة تماـ من الصفوؼ تسوية فإف صفوفكم؛

                                                                                                                                                  

 وال يتقدـ ال: ومعناه منو، بُعد على لكن جنبو، إلى كاف َمنْ  بو أخرج( سواء: )فقولو( ٜٓٔ/ٕقاؿ في الفتح )
 :يلي بما ىذا ويتأّيدا.ىػ  عنو يتأّخر

 قد الصحابة أفراد بو االقتداء أف سيما ال لنا، لُنقل معو، واحد رجل صبلة حاؿ اإلماـ عن تأّخر وقع لو: أوالً 
 .تكرر
 اهلل صلى  النبي قوؿ فيو جاء وسلم عليو اهلل صلى  النبي مع عباس ابن صبلة طرؽ بعض في تصريح وقع: ثانياً 
 (.فتخنس - الّصبلة في يعني - حذائي أجعلك شأني ما ) :لو  وسلم عليو
 صحيحي في كما يساره، عن وقف لما بجانبو، ووضعو يمينو إلى ابن عباس وسلم عليو اهلل صلى  اهلل رسوؿ وأدار

 .ومسلم البخاري
 ابن عن األخبار سائر في - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ سنة وكذلك: (ٖٚٔفي التمييز )مسلم اإلماـ قاؿ

 .ا.ىػ يساره عن ال اإلماـ يمين عن يقـو اإلماـ مع الواحد أف عباس
 عليو اهلل صلى ألنو لو، محاذياً  اإلماـ يمين عن الواحد الرجل ويقف: (ٕٛٔ/ٔفي منار السبيل ) ضوياف ابن قاؿو 

 .ا.ىػ يساره عن وقفا لما يمينو، إلى وجابراً  عباس ابن أدار وسلم
 بن عمر على دخلت: قاؿ مسعود بن عتبة بن اهلل عبد عن .عليهم اهلل رضواف الصحابة فعلو ما وىذا: ثالثاً 

 .يمينو عن حذاءه جعلني حتى فقّربني وراءه، فقمتُ  يسّبح، فوجدتُو بالهاجرة، الخطاب
. األيمن شّقو إلى: قاؿ منو؟ يكوف أين الّرجل، مع يصّلي الرجل: لعطاء قلتُ : قاؿ جريج ابن عن الرزاؽ عبد وروى
 يكوف ال حتى تساويو، أف أتحبّ : قلت. نعم: قاؿ اآلخر؟ أحدىما يفوت ال معو، يصف حتى بو، أيحاذي: قلتُ 

 .نعم: قاؿ فرجة؟ بينهما
 دوف المأمـو يقف أف باستحباب فالقوؿ المذكورة، المساواة على قّوية حجة المذكورة األحاديث مع األثر فهذا

 فهو السّنة، في عليو دليل ال مما أنو مع - لبعضها ذلك تفصيل على - المذاىب بعض في جاء كما قليبًل، اإلماـ
 رباح، أبي ابن الجليل التابعي اإلماـ وىو المذكور، عطاء وقوؿ ىذا، عمر وأثر األحاديث، ىذه لظواىر مخالف

 اجتهدوا ألنهم عليها، مأجوروف أنهم معتقداً  ألصحابها، يدعها أف بالمؤمن فاألحرى كذلك، األقواؿ من كاف وما
 .وسلم عليو اهلل صلى محمد ىدي الهدي، خير فإف السّنة، في ثبت ما يتبع أف ىو وعليو الحق، إلى قاصدين

 .للبخاري الثانية والرواية ،(ٖٖٗ) ومسلم ،(ٜٓٙ) البخاري أخرجو ٔ
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 وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ كاف) قاؿ عنو اهلل رضي البدري مسعود أبي وعن
 .ٔ.. ( قلوبكم فتختلف تختلفوا وال استووا،: "ويقوؿ الصبلة، في مناكبنا يمسح

 -وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سمعت: قاؿ عنو اهلل رضي بشير بن النعماف وعن
 .ٕ(وجوىكم بين اهلل ليخالفن أو صفوفكم لتسوف) :يقوؿ
 في تعالى اهلل رحمو البخاري قاؿ الصفوؼ، تسوية وجوب في واضحة نصوص فهذه

 يسار بن بشير عن بسنده فيو وأورد ،(الصفوؼ يتم ال من إثم باب: )صحيحو
 يـو منذ منا أنكرت ما: لو فقيل المدينة، قدـ أنو ) مالك بن أنس عن األنصاري

 تقيموف ال أنكم إال شيئا أنكرت ما: قاؿ وسلم؟ عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عهدت
 ...ٖ(الصفوؼ

 عمر ابن عن ورد ما ذلك فمن السنة؛ عليو دلت عظيم ثواب الصفوؼ تسوية وفي
 وحاذوا الصفوؼ، أقيموا) : قاؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف عنهما اهلل رضي
 اهلل، وصلو صفا وصل ومن للشيطاف، فرجات تذروا وال الخلل، وسدوا المناكب، بين
 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف عنها اهلل رضي عائشة وعن ،ٗ(اهلل قطعو صفا قطع ومن

 عائشة وعن ،٘(درجة بها رفعو و الجنة في بيتا لو اهلل بنى فرجة سد من) :قاؿ وسلم
                                                           

 (.ٕٖٗ) مسلم أخرجو ٔ

 (.ٖٙٗ) ومسلم ،(٘ٛٙ) البخاري أخرجو ٕ

 (.ٕٗٚ) البخاري أخرجو ٖ

 والنسائي ،(ٖٕ/ ٖ) خزيمة ابنو  ،(ٙٙٙ رقم ، ٛٚٔ/ٔ) داود وأبو ،(ٕٗٚ٘ رقم ، ٜٚ/ٕ) أحمد أخرجو ٗ
 الكبرى في ، والبيهقى(ٖٕٔ/ ٔ) والحاكم، (ٖٕٚ رقم ، ٘ٔٔ/ٔ) والكنى األسماء فى الدوالبىو  ،(ٖٜ/ ٕ)
 وقاؿ والحاكم، خزيمة ابن صححو(: ٕٔٔ/ٕ) الفتح فى الحافظ عنو قاؿ والحديث( ٜٚٙٗ رقم ، ٔٓٔ/ٖ)

 وقاؿ ،(ٖٗٚ) الصحيحة في األلباني العبلمة وصححو صحيح، إسناده(: ٖٖٚص) الصالحين رياض في النووي
 .(ٚٔ/ٓٔومن معو ) األرنؤوط قاؿ وكذا صحيح، إسناده: (ٕٙٔ/٘) المسند تحقيق في شاكر أحمد الشيخ

 الحسن حدثني(:  ٕ/  ٖٙ ؽ)  األمالي في المحاملي أخرجو (:ٕٜٛٔاأللباني في الصحيحة )قاؿ العبلمة  ٘
 عن عروة عن الزىري عن ذئب أبي ابن عن وكيع حدثنا:  قاؿ حساف بن يحيى حدثنا:  قاؿ الجروي العزيز عبد بن

 رجاؿ ثقات كلهم رجالو ، صحيح إسناد وىذا: قلت .فذكره:  وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ:  قالت عائشة
، (ٖٖٔ/ٔ) ماجة ابن أخرجو الحديث و.  البخاري شيوخ من فهو ، الجروي العزيز عبد بن الحسن غير الشيخين
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 ومبلئكتو اهلل إف) : قاؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف عنها اهلل رضي أيضا
 .ٔ(الصفوؼ يصلوف الذين على يصلوف

                                                                                                                                                  

: ولفظو( ٕٖٕ٘) برقم يأتي حديث في بو عروة بن ىشاـ حدثنا عياش بن إسماعيل طريق من( ٜٛ/ٙ) وأحمد
 عياش بن إسماعيل و".  درجة بها اهلل رفعو فرجة سد ومن الصفوؼ، يصلوف الذين على يصلوف مبلئكتو و اهلل إف"

 عن(  البحرين مجمع ٕ/ ٕٖ/ ٔ) األوسط في الطبراني وأخرجو. منها وىذه الحجازيين، عن روايتو في ضعيف
 نحوه بو عروة عن المقبري سعيد عن ذئب أبي ابن عن الزنجي خالد بن مسلم حدثنا القواس محمد بن أحمد
 اآلف أعرفو ولم: قلت ".القواس بو تفرد الزنجي إال عنو وال ذئب، أبي ابن إال المقبري عن يروه لم: " ؿوقا. بتمامو

 األوسط، في الطبراني رواه: " الهيثمي قاؿ والحديث .حفظو قبل من ضعف ففيو الزنجي غير ثقات رجالو سائر و
 خالد بن مسلم فيو و

 خالد بن اهلل عبد بن إسماعيل حديث من شاىدا للحديث وجدت ثم". حباف ابن وثقو قد و ضعيف، وىو الزنجي
 يقوؿ ىريرة أبا سمعت يقوؿ السماف صالح أبا سمع أنو األحوص بن غانم عن جده عن أبيو عن مريم بن سعيد بن
 بو اهلل رفعو إال صفا عبد يصل وال: "قاؿ أنو إال عياش ابن بلفظ فذكره: قاؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف

 األحوص بن غانم ضعيف، وإسناده( ٕٜٖٗ) األوسط في الطبراني رواه" . البر من المبلئكة عليو ذرت و درجة،
 مرفوعا زيد بن اهلل عبد حديث من شاىد لها منو األولى والجملة. مظلم إليو السند و ، حاتم أبو قاؿ كما مجهوؿ

 .بو
 (.ٜٜٔ٘) أيضا الطبراني أخرجو

 طريق من(  ٜٛ/  ٙ)  أحمد و(  ٜٜ٘)  ماجو ابن أخرجو (:ٕٖٕ٘األلباني في الصحيحة )قاؿ العبلمة  ٔ
 .فذكره:  وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ:  قالت عائشة عن أبيو عن عروة بن ىشاـ عن عياش بن إسماعيل

. توبع قد لكنو. منها وىذه المدنيين، عن روايتو في ضعفوه قد عياش ابن أف إال ثقات، رجالو إسناد وىذا:  قلت
( ٜٖٗ) حميد بن وعبد( ٔٔ٘ٔ) حباف وابن(  ٓ٘٘ٔ)  خزيمة وابن(  ٓٙٔ و ٚٙ/ ٙ) أحمد أخرجو فقد

...  سد من و : "قولو دوف بو، أبيو عن الزبير بن عروة بن عثماف عن زيد بن أسامة طريق من( ٕٗٔ/ٔ) والحاكم
 عياش ابن توبع قد و(  ٗٚٔ/  ٔ)  المنذري وأقره الذىبي، ووافقو ،مسلم شرط على صحيح: الحاكم وقاؿ" . 
 حدثنا:  القواس بن محمد بن أحمد طريق من( ٕ/ٕٖ/ٔ) األوسط في الطبراني فروى. المذكورة الزيادة على

 فرجة سد من: "  بلفظ مرفوعا عائشة عن عروة عن المقبري سعيد عن ذئب أبي ابن عن الزنجي خالد بن مسلم
 ذئب، أبي ابن إال المقبري عن يروه لم: "الطبراني قاؿ و".  الجنة في بيتا لو بنى و ، درجة بها اهلل رفعو صف في
 أف إال. فوقهثقات ومن ضعف، فيو الزنجي شيخو لكن أعرفو، ولم: قلت". القواس بو تفرد الزنجي، إال عنو وال

 ثم - الصالحات تتم بنعمتو الذي هلل والحمد الحديث فصح(  ٕٜٛٔ)  برقم تقدـ كما وكيع تابعو قد الزنجي
 - ٜٚ/ ٔ) التهذيب في ترجمة ولو". خالف ربما: "قاؿ و( ٓٔ/ٛ) الثقات في حباف ابن ذكره القواس عرفت

ٛٓ .) 
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) : قاؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف عنهما اهلل رضي عمر بن اهلل عبد وعن
 رجل مشاىا خطوة من أجرا أعظم خطوة من وما الصبلة في مناكب ألينكم خياركم

 وسد الصفوؼ تسوية فضيلة تبين األحاديث فهذه. ٔ( فسدىا الصف في فرجة إلى
                                                                                                                                                  

 وذرت ، درجة بو اهلل رفعو إال صفا عبد يصل ال و: " ...  قاؿ أنو إال ، بو مرفوعا ىريرة أبي حديث من شاىد ولو
 عن مريم أبي بن سعيد بن خالد بن اهلل عبد بن إسماعيل طريق من أيضا الطبراني أخرجو"  البر من المبلئكة عليو
 بتمامو فذكره:  يقوؿ ىريرة أبا سمعت:  يقوؿ السماف صالح أبا سمع أنو األحوص بن غانم عن جده عن أبيو

 ليس ىذا غانم و:  قلت" .  الحديث ىذا غير صالح أبي عن األحوص ابن غانم يرو لم: "  قاؿ و.  مرفوعا
"  في حباف ابن ذكرىما جده و مريم أبي بن سعيد بن خالد بن اهلل عبد بن وإسماعيل.  الدارقطني قاؿ كما بالقوي
 و: "  الذىبي قاؿ" .  حديثو يكتب ال:" األزدي فقاؿ ، خالد بن اهلل عبد أبوه أما و.  غيره خالفو و ،"  الثقات

 ،" األوسط"  في الطبراني رواه(: "  ٘ٚٔ/  ٔ)  المنذري قاؿ العلل ىذه ومع:  قلت" .  ضعفو مع مجهوؿ ىو
ا.ىػ وحسنو األرنؤوط ومن معو  التوفيق وباهلل.  صحيح ثابت طرقو بمجموع فالحديث وبالجملة"! بإسناده والبأس

 (.ٖٗٔ/ٔٗفي تحقيق المسند )

 ليث طريق من(  ٕ/  ٕٖ/  ٔ" )  األوسط"  في الطبراني أخرجو (:ٖٕ٘٘قاؿ العبلمة األلباني في الصحيحة ) ٔ
 عن يروه لم: "  قاؿ و ، بو مرفوعا عمر بن اهلل عبد عن مجاىد عن ليث عن زيد بن حماد حدثنا:  حماد بن

 ابن ىو فوقو الذي ليث و( ٜٓ/ٕ) الهيثمي أعلو بو و.  الدارقطني ضعفو قد و:  قلت" .  ليث إال زيد بن حماد
 - ٕٗ/ٗ) الفردوس مسند في الديلمي الحديث من الثاني الشطر أخرج طريقو من و. اختلط وكاف سليم، أبي

 عن ليث عن حماد حدثنا:  الفضل بن محمد طريق من(  زوائده - ٛ٘)  البزار منو األوؿ الشطر وأخرج(  ترتيبو
 أخرى طرؽ من جاء ألنو ، صحيح الحديث لكن". ليث إال نافع عن رواه نعلم ال: "وقاؿ. بو عمر ابن عن نافع
 عباس ابن حديث من(  ٜٖٚ)  حباف وابن(  ٙٙ٘ٔ)  خزيمة وابن داود، أبو فأخرجو األوؿ الشطر أما:  مفرقا

 ىناؾ، بعضها إلى أشرت كثيرة شواىد لو لكن( ٖٚٔ/ٔ) الرغيب التعليق في بينتو جهالة إسناده وفي مرفوعا
 ، عازب بن البراء حديث من شاىد فلو منو، الثاني الشطر وأما(  ٙٚٙ)  داود أبي صحيح في بعضها وخرجت

 حديث من آخر و(. ٘ٛ) رقم داود أبي ضعيف في أجلو من أخرجتو يسم، لم كوفي شيخ فيو و داود، أبو أخرجو
 (. ٘ٚٔ/ٔ) أيضا الرغيب التعليق في إسناده على تكلمت وقد غيره، و البيهقي أخرجو معاذ

 وابن حسن، بإسناد البزار رواه(: "٘ٚٔ/ٔ) قاؿ ثم المنذري، مرفوعا عمر ابن عن بتمامو الحديث أورد(:  تنبيو) 
 :  مؤاخذات فيو و: قلت.  األوسط في الطبراني بتمامو رواه و. األوؿ بالشطر كبلىما" صحيحو في حباف

 .سبق كما ضعيف سليم أبي بن ليث فيو البزار إسناد أف: األولى
 . آنفا تقدـ وقد ، عمر ابن عن وليس ، عباس ابن حديث من ىو إنما حباف ابن عند أنو: الثانية
 . ضعيف كبلىما و ، الليثا فيو الطبراني إسناد أف: الثالثة

 الصبلة في السكينة لزـو" :  المنكب لين"  معنى:  قلت(: " ٖٖٗ/ٔ) السنن معالم في الخطابي قاؿ(: فائدة)
 من على يمتنع ال أف وىو آخر، وجو فيو يكوف وقد صاحبو، منكب بمنكبو يحاؾ وال يلتفت ال فيها، والطمأنينة
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 لسد الصف؛ في دخوال أراد أو باالستواء، أمره إذا صاحبو بين يلين من ومدح الفرج،
 خيار من فهذا بمنكبو، يدفعو وال ذلك من يمكنو بل يمنعو، فبل مكاف لضيق أو فرجة
 ومنها بعضها، تقدـ كثيرة نصوص عليها دلت فقد الصف تسوية كيفية وأما ،الناس
 أقيموا) : قاؿ وسلم عليو اهلل صلى- النبي عن عنو اهلل رضي أنس عن ورد ما أيضا

 وقدمو صاحبو، بمنكب منكبو يلزؽ أحدنا وكاف ظهري، وراء من أراكم فإني صفوفكم
 وقدمو صاحبو، بمنكب منكبو يلزؽ أحدنا رأيت لقد: أنس قاؿ: رواية وفى بقدمو،
: والشموس. ٔ( شموس بغل كأنو أحدىم لترى اليـو ذلك تفعل ذىبت ولو بقدمو،

 . راكبو على يستعصي الفرس: والميم المعجمة بضم

                                                                                                                                                  

 الصفوؼ، لتتراص بمنكبو يدفعو وال ذلك، من يمكنو بل المكاف لضيق أو الخلل ليسد الصفوؼ بين الدخوؿ يريد
 عن البعد كل بعيد األوؿ المعنى و الحديث، من المتبادر ىو الثاني المعنى ىذا: قلت".  الجموع يتكاتف و

 الصفوؼ أقيموا: "  مرفوعا(  ٙٙٙ)  داود أبي عند عمر ابن حديث لفظ ذلك يؤيد مما إف و ،تأملو لمن سياقو
 و اهلل وصلو صفا وصل ومن للشيطاف، فرجات تذروا ال و إخوانكم، بأيدي ولينوا الخلل وسدوا بالمناكب وحاذوا

 الفرج، لسد ىو إنما باللين األمر أف يوضح فإنو النووي، قاؿ كما صحيح إسناده و".  اهلل قطعو صفا قطع من
 الصف إلى رجل جاء إذا" :  إخوانكم بأيدي لينوا"  ومعنى: "  عقبو داود أبو قاؿ لذلك و الصفوؼ، ووصل
 في النووي بو استدؿ لذلك و ،" الصف في يدخل حتى منكبو رجل كل لو يلين أف فينبغي فيو يدخل فذىب

 كل على يخفى ليس و.. " .  الصف إلى الدخوؿ يريد لمن يفسح أف يستحب"  أنو على( ٖٔٓ/ٗ) المجموع
 أصحاب يفعلو كاف لما مخالف"  صاحبو بمنكب منكبو يحاؾ وال: "  الخطابي قوؿ أف بها عارؼ للسنة محب
 صفوفكم أقيموا: "  وسلم عليو اهلل صلى لقولو منهم تنفيذا ذلك و خلفو، يصلوف حين وسلم عليو اهلل صلى النبي

 بمنكب منكبو يلزؽ أحدنا كاف و: "  أنس قاؿ ، أنس عن ( ٕ٘ٚ)  البخاري رواه" .  ورائي من أراكم فإني ،
" )  داود أبي صحيح"  في مخرجاف ىما و ، بشير بن النعماف حديث من شاىد ولو" .  بقدمو قدمو و ، صاحبو
 فيها ، الوارد على زائدة ىيئة أنو زعم و اإللزاؽ، ىذا الحاضر العصر في الكاتبين بعض أنكر قد و.  ( ٛٙٙ
 تعطيل ىذا و اإللزاؽ، حقيقة ال الخلل سد على الحث باإللزاؽ المراد أف زعم و!  السنة تطبيق في إيغاؿ

 رآه مشهود أمر عن يتحدث الراوي ألف منو أسوأ ىذا بل ، اإللهية الصفات تعطيل تماما يشبو ، العملية لؤلحكاـ
 .المستعاف فاهلل! اإللزاؽ حقيقة المراد ليس: قاؿ ذلك ومع ،اإللزاؽ وىو بعينو

 كما واإلسماعيلي منصور بن وسعيد ،(ٖٓ/ ٗ) مسنده في يعلى ألبي الثانية والرواية ،(ٕٜٙ) البخاري أخرجو ٔ
 (.ٖٔ) الصحيحة السلسلة في كما الشيخين شرط على صحيح وسندىا(. ٕٔٔ/ ٕ) الباري فتح في
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 الصف أتموا) : قاؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف عنو اهلل رضي أنس وعن
 . ٔ( المؤخر الصف في فليكن نقص من كاف فما يليو، الذي ثم المقدـ

 :يلي بما تتحقق الصف تسوية أف يتضح النصوص مجموع ومن
 بالمحاذاة وتعديلو الصف استقامة، بالتراص الفرج وسد فاألوؿ، األوؿ الصف إتماـ
 منكب وال عنق، على عنق يتقدـ ال بحيث واألكعب، والركب والمناكب األعناؽ بين

 .صدر على صدر وال منكب على
 .بمنكبو صاحبو منكب التصاؽ يمنع ذلك ألف قدميو؛ بين المصلي يوسع أال

 .ٕالصفوؼ تسوية من ىذا فإف اإلماـ؛ وبين بينها وفيما الصفوؼ، بين فيما التقارب
 على ومن يمينو على من مبلحقة من الناس بعض يفعلو ما الصف تسوية من وليس

 من الرفع وبعد والركوع القياـ في ذلك يفعل جاره، بكعب كعبو ليلصق يساره؛
  :عديدة أخطاء وفيو الصفوؼ، تسوية في لو أصل ال الفعل وىذا ،الركوع
 بعد واىتماـ الحركة، من وإكثار يشرع، لم بما اشتغاؿ فيو اشتغاال؛ فيو أف: األوؿ
 .قدمو بمبلحقة للجار اشغاؿ وفيو الفراغ، لمؤل القياـ
 ،للسجود المأمـو ىوى إذا ذلك ويظهر المتصافين، بين للفرج توسيع فيو: الثاني
 بكعبو، وكعبو بركبتو، وركبتو صاحبو، بمنكب منكبو التصاؽ عدـ إلى يؤدي وىذا
 .لو أصل ال فعل أجل من سنة المصلي ىذا ضيع كيف فانظر

                                                           

 وابن ،(ٖٖٙٔ) يعلى وأبو ،(ٖٜ/ ٕ) والنسائي ،(ٔٚٙ) داود وأبو ،(الرسالة - ٖ٘٘/ ٜٔ) أحمد أخرجو ٔ
 ،ٖٕٚٚ ،ٖٕٙٚ) والضياء ،(ٕٓٛ) والبغوي ،(ٕٓٔ/ ٖ) والبيهقي ،(ٙٗ٘ٔ) خزيمة وابن ،(ٕ٘٘ٔ) حباف

 ،(ٕٕٚ/ ٗ) المجموع في النووي وحسنو ،(ٙ٘/ ٗ) المحلى في حـز ابن بو احتج والحديث( ٖٕٓٛ ،ٖٕٛٚ
(: ٙ٘/ ٗ) المحلى على تعليقو في شاكر أحمد الشيخ وقاؿ ،(ٗٔٔ) اإلقتراح في العيد دقيق ابن وصححو

 المسند الصحيح في الوادعيالعبلمة  وصححو داود، أبي صحيح في األلباني العبلمة وصححو صحيح، إسناده
 على صحيح إسناده(: ٖ٘٘/ ٜٔ) المسند تحقيق في معو ومن األرنؤوط وقاؿ ،(٘٘) الصحيحين في ليس مما

 .الشيخين شرط

 (.ٖٔ/ ٖ) الممتع الشرح ٕ
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 في يبلحقو وىو منو يفر جاره فإف حق، بغير غيره قدـ لمحل اقتطاع فيو: الثالث
 .إليو سبق الذي مكانو
 قدمو، يلوي ىؤالء أكثر ألف القبلة؛ إلى القدمين رؤوس لتوجيو تفويت فيو: الرابع

 .جاره بقدـ ليلزقها
 أف فحقو الصف يمين كاف فمن اإلماـ، يلي بما خاص الصفوؼ رص أف: الخامس

 إلى فيتجو اإلماـ يسار على كاف ومن اليسار، إلى متجها الصف ويتم الخلل يسد
 بقوؿ ذلك يفعل لمن دليل وال ،ٔالسنة لهذه بينة مخالفة الفعل ىذا وفي اليمين،
 بركبة وركبتو صاحبو، بمنكب منكبو يلزؽ الرجل فرأيت: )المتقدـ بشير بن النعماف
 المبالغة -الفتح في الحافظ يقوؿ كما- بالحديث المراد فإف ،(بكعبو وكعبو صاحبو،

 وإنما. متعذر القياـ حاؿ بالركبة الركبة إلزاقو أف بدليل خللو؛ وسد الصف، تعديل في
 اهلل فرحم فيها، ويناقش عليها ويحرص يفعلها، من رأيت ألني الجزئية؛ ىذه ذكرت

 أف لئلنساف ينبغي وال ،والزيادة الغلو على تطبيقها بو يفض ولم السنة، عند وقف امرأ
 ننهى كنا : )قاؿ أبيو عن قرة، ابن معاوية عن ورد لما حاجة؛ لغير السواري بين يقف

 طردا عنها ونطرد وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عهد على السواري بين نصف أف
 الحميد عبد يرويو بو، يتقوى عنو اهلل رضي مالك بن أنس حديث من شاىد ولو ،ٕ(

 فتقدمنا السواري، إلى فدفعنا الجمعة يـو مالك بن أنس مع صليت: قاؿ محمود بن
 فهذا( وسلم عليو اهلل صلى- اهلل رسوؿ عهد على ىذا نتقي كنا): أنس فقاؿ وتأخرنا،
 ألف السواري؛ بين يصفوا أف للمصلين ينبغي ال أنو في صريح نص قبلو وما الحديث
 بأس، فبل المسجد ضاؽ إف لكن ،وتسويتو الصف اتصاؿ وبين بينهم تحوؿ السواري

 التساىل ينبغي ال لكن للحاجة، وذلك الكبيرة، المساجد بعض أو الحراـ كالمسجد
 الناس بعض يلزمك عندما الناس، قلة عند الحراـ المسجد في يوجد كما ىذا، في

                                                           

 عثيمين ابن فتاوى مجموع ،بعدىا وما ،(ٜ ص) زيد أبو بكر د/ بقلم الصبلة، أحكاـ في جديد ال: رسالة ٔ
(ٖٔ /٘ٔ.) 
 سيأتي تخريجو في باب مستقل لهذه المسألة. ٕ
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 مثل أف أراه فالذي التأخر، أو التقدـ إمكاف مع السواري بين كاف ولو الصف بإتماـ
 بين ما قدر صغيرا الصف كاف إذا أما حاجة، يكن لم إذا تركو ينبغي الصف ىذا

 .بها القوؿ على الصف انقطاع وىي العلة، لعدـ بأس؛ فبل الساريتين
: اهلل رحمو البخاري قاؿ كالنافلة، الجماعة غير في الساريتين بين بالصبلة بأس وال
 النبي دخل: )قاؿ عمر ابن حديث وذكر ،(جماعة غير في السواري بين الصبلة باب)

 خرج، ثم فأطاؿ وببلؿ، طلحة بن وعثماف زيد بن وأسامة البيت وسلم عليو اهلل صلى
 العمودين بين: قاؿ صلى؟ أين: ببلال فسألت أثره، على دخل الناس أوؿ كنت

 .ٔ( المقدمين
 األوؿ، الصفوؼ في خالية أمكنة وجود مع متأخر صف في يقف أف المصلي وليحذر

 صفوؼ اإلماـ وبين وبينهم صفوفا أو صفا يقيموف عندما الناس بعض يفعلو كما
 الذي ثم المقدـ الصف أتموا) : وسلم عليو اهلل صلى لقولو مخالف ىذا فإف شاغرة،

 بي، فائتموا تقدموا) : وسلم عليو اهلل صلى ولقولو قريبا، وتقدـ (الحديث...  يليو
 . ٕ( اهلل يؤخرىم حتى يأخروف قـو يزاؿ ال بعدكم، من بكم وليأتم

 في يصف وال(: ٓٔٗ/ ٖٕ) فتاوىال مجموعفي  تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ
 جاء ولمن التأديب، استحق ذلك فعل ومن المسجد، خلو مع والحوانيت الطرقات

 .لو حرمة ال ىذا فإف المتقدمة، الصفوؼ لتكميل ويدخل تخطيو، بعده
 الصفوؼ اتصلت فإف المسجد، خارج صفوا بالصفوؼ المسجد امتؤل إذا بل: وقاؿ
 الصف وبين وبينهم صفوا إذا وأما صبلتهم، صحت واألسواؽ الطرقات في حينئذ
 إذا وكذلك العلماء، قولي أظهر في صبلتهم تصح لم فيو الناس يمشى طريق اآلخر
 من التكبير يسمعوف ولكن الصفوؼ يروف ال بحيث حائط الصفوؼ وبين بينهم كاف
 . العلماء قوؿ أظهر في صبلتهم تصح ال فإنو حاجة غير

                                                           

 (.ٗٓٔ/ ٖ) للبيهقي الكبرى والسنن ،(ٛٚ٘/ ٔ) الباري فتح ٔ
 من حديث أبي سعيد الخدري رضي اهلل عنو. (ٖٛٗ) مسلم أخرجو ٕ
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 األوؿ يتموا أف الصفوؼ في والسنة(: ٛٓٗ/ ٖٕ) السابق المصدرفي  أيضا وقاؿ
 اإلماـ يلي ما خلو مع المسجد موخرة في صلى فمن الصف، في ويتراصوف فاألوؿ،
 ا.ىػ أعلم واهلل مكروىة، صبلتو كانت
 المأمومين ويأمروا الصفوؼ، بتسوية يهتموا أف المساجد أئمة إلى نداء أوجو وختاما
 تختلفوا وال استووا: مثل السنة؛ في الثابتة التسوية بألفاظ اإلحراـ تكبيرة قبل بذلك

 الصبلة، تماـ من الصفوؼ تسوية فإف صفوفكم سووا اعتدلوا، قلوبكم، فتختلف
 الحاؿ، يناسب ما الواردة األلفاظ من ويختار ذلك، ونحو فاألوؿ، األوؿ الصف أتموا

 .الصفوؼ تسوية أحاديث في ورودىا لعدـ ؛(اهلل رحمكم: )زيادة عدـ واألولى
 بعض عليو كما- المأمومين إلى يلتفت أف دوف ذلك اإلماـ يقوؿ أف يكفي وال

 المهجورة، السنة يحيي أف اإلماـ وعلى والفرجات، الخلل ويترؾ يكبر ثم -األئمة
 أنو ثبت فقد الصف، لتسوية رجبل يرسل أو لتسويتو، الصف ناحية إلى بنفسو فيأتي
 بن عقبة مسعود أبو قاؿ الصف، تسوية على بنفسو يشرؼ كاف وسلم عليو اهلل صلى
 في مناكبنا يمسح وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ كاف) : عنو اهلل رضي عمرو

 رسوؿ كاف ) :عنو اهلل رضي البراء ويقوؿ ،ٔ.. ( تختلفوا وال استووا: "ويقوؿ الصبلة،
 ومناكبنا، صدورنا يمسح ناحية، إلى ناحية من الصف يتخلل وسلم عليو اهلل صلى اهلل

 يأمر كاف أنو عنو اهلل رضي عمر عن وجاء ،ٕ( قلوبكم فتختلف تختلفوا ال: ويقوؿ

                                                           

 .(ٕٖٗ) مسلم أخرجو ٔ
وأبو داود  ،(ٜٕٛ/ٔ) والدارمي، (ٔٗٚ رقم) الطيالسيو  ،(ٖٗٓ ، ٜٜٕ،  ٜٕٚ،  ٕ٘ٛ/ٗ) أحمد أخرجو ٕ
 ٖٚ٘/ٔ) والحاكم ،(ٕٔٙٔ) حباف وابن (،ٙ٘٘ٔ) صحيحو" في خزيمة وابن ،(ٖٓٔ/ٔ) النسائي(، و ٗٙٙ)
( والحديث صححو ابن خزيمة، وابن ٛٔٛ) السنة شرح في البغوي ،(ٖٓٔ/ٖ) البيهقي، و (٘ٚ٘ و ٗٚ٘ و

 في وقاؿ ،حسن بإسناد داود أبو رواه (:ٖٔٗ ص) الرياض وفي ،(ٕٕٙ/ٗ) المجموع في النووي وقاؿحباف، 
أبي ، وصححو العبلمة األلباني في صحيح صحيح بإسناد داود أبو رواه(: ٖٔٓ/ٗ) المجموع من آخر موضع

(، وقاؿ ٖٛٔ(، وصححو العبلمة الوادعي في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين )ٕٓٗ/ٖداود األـ )
 .صحيح إسناده (:ٚ/ٕاألرنؤوط ومن معو في تحقيق سنن أبي داود )
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 وفقهم- األئمة فلعل ،ٔكبر استوت قد أف فأخبروه جاءوه افإذ الصفوؼ، بتسوية
 ا.ىػ بتصرؼ. .أعلم واهلل لهذا، ينتبهوف -اهلل

 : حكم إلزاؽ الكعب بالكعب في الصبلة. مسألة
 إقامة في المعتمد عن (:ٔ٘/ٖٔفي مجموع فتاواه )سئل العبلمة العثيمين كما 

 .مأجورين أفتونا بجانبو؟ من بكعب كعبو يلصق أف للمصلي يشرع وىل الصفوؼ؟
 ال بعضا بعضهما الكعبين محاذاة الصف تسوية في المعتمد أف الصحيح فأجاب:

 فيها األقداـ تختلف واألصابع الكعب، على مركب البدف ألف وذلك األصابع، رؤوس
 .بالكعب إال التساوي ضبط يمكن فبل القصير القدـ وىناؾ الطويل، القدـ فهناؾ

 عنهم اهلل رضي - الصحابة عن وارد أنو شك فبل ببعض بعضهما الكعبين إلصاؽ وأما
 واحد كل أف أي ببعض، بعضهما الكعبين بإلصاؽ الصفوؼ يسووف كانوا فإنهم -

 مقصودا ليس فهو الصف، وتسوية المحاذاة لتحقق جاره بكعب كعبو يلصق منهم
 وقاـ الصفوؼ تمت إذا ولهذا العلم، أىل ذلك ذكر كما لغيره مقصود لكنو لذاتو
 معنى وليس المساواة، لتحقق صاحبو بكعب كعبو يلصق أف واحد لكل ينبغي الناس
 .الصبلة جميع في لو مبلزما ويبقى اإللصاؽ ىذا يبلـز أف ذلك
 صاحبو بكعب كعبو يلصق كونو من الناس بعض يفعلو ما المسألة ىذه في الغلو ومن

 السنة فيخالف فرجة المناكب في جاره وبين بينو يكوف حتى بينهما فيما قدميو ويفتح
 ا.ىػ تتساوى واألكعب المناكب أف والمقصود ذلك، في

 يفرجوف جماعة يوجد (:ٕٛ/ٖٔسئل العبلمة العثيمين أيضا كما في مجموع فتاواه )
 حتى أرجلكم تقربوف لو الجماعة أحد لهم فقاؿ ذراع، قدر الصبلة في أرجلهم بين

 للحق راد إنك: بقولهم عليو فردوا أحسن، لكاف اليد كف بسطة الرجلين بين يكوف
 أف خيرا اهلل جزاؾ منك آمل وسلم، عليو اهلل صلى الرسوؿ بو أمر قد ىذا فعلنا ألف

 وافيا؟ توضيحا المسألة ىذه لنا توضح

                                                           

 .كما ىو بين  منقطع إسنادهو  فذكره نافع، عن ٖٗٚ( )الموطأفي  مالك أخرجو ٔ
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 يكوف بحيث الصف، في فرجة إلى يؤدي كاف إذا الرجلين بين التفريج: بقولو فأجاب
 النبي أمر مخالفة من عليو يلـز لما مكروه فإنو فوؽ من منفتحا وصاحبو الرجل بين ما

 .الشياطين منها تدخل فرجة يفتح وألنو بالتراص؛ وسلم عليو اهلل صلى
 - عنو اهلل رضي - مالك بن أنس عن البخاري رواه مما أخذا يفعلو الناس بعض وكاف

 تحقيق: معناه وىذا ،" بقدمو وقدمو صاحبو بمنكب منكبو يلزؽ أحدنا وكاف: "قاؿ أنو
 بين ما ينفتح سوؼ ذراع بمقدار قدميو بين فرج إذا واإلنساف والمراصة، المحاذاة
 عن - عنو اهلل رضي - أنس ذكره لما مخالفا الفاعل فيكوف صاحبو، مع المنكبين

 .عنهم اهلل رضي الصحابة فعل
 اهلل صلى فالنبي وسلم، عليو اهلل صلى النبي بو أمر قد ىذا إف: يفرج من قوؿ وأما
 وسدوا المناكب، بين وحاذوا الصفوؼ، أقيموا: "فقاؿ بالمحاذاة أمر إنما وسلم عليو

 قطعو صفا قطع ومن اهلل، وصلو وصل صفا ومن الشيطاف، فرجات تذروا وال الخلل،
 والقدـ بالمنكب المنكب ألزقوا: "يقل ولم ،"أرجلكم بين فرجوا: "يقل ولم". اهلل

 ولكن للمحاذاة تحقيقا يفعلونو كانوا - عنهم اهلل رضي - الصحابة ولكن ،"بالقدـ
 عنو نهى فيما وقوعا صار المنكبين بين ما انفراج بالكعب الكعب إلزاؽ من لـز إذا

 .الشيطاف فرج من وسلم عليو اهلل صلى النبي
 السنة، من أصبل لو أعلم فبل كف بسطة أرجلكم بين خلوا الجماعة أحد قوؿ وأما
 ا.ىػ أعلم واهلل

 الصبلة أحكاـ في جديد ال وقاؿ الدكتور بكر بن عبد اهلل أبو زيد في رسالة
 :للصبلة المصافة في ىيئة إحداث -أي األخطاء– منها(: ٔٔ)ص
 :سنن ثبلث الصف تسوية في
 على منو شيء وال أحد صدر يتقدـ ال بحيث، وتعديلو، وإقامتو، الصف استقامة -ٔ
، «اعتدلوا» ،«استووا» :للصف التسوية ألفاظ ومن .عوج فيو يكوف فبل، بجنبو ىو من
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 األعناؽ بين بالمحاذاة باألمر الصف استقامة وتضبط . . .ٔ«الصف أقيموا»
 ىذه تناوب وسلم عليو اهلل صلى ىديو من وظاىر .واألكعب، والركب، والمناكب

 .األلفاظ
 ال»،  «الخلل سدوا»: األلفاظ من ولهذا .فرج فيو يكوف ال بحيث، الخلل سد -ٕ

 . . .«تراصوا»: بالتراص السنة ىذه وضبط . . .«للشيطاف فرجات تذروا
 األوؿ الصف أتموا»: األلفاظ من ولو .وإتمامو فاألوؿ األوؿ الصف وصل -ٖ

 سنن ذلك وبين . . .«اهلل قطعو صفا قطع ومن اهلل وصلو صفا وصل من»،  «فاألوؿ
 من ثم، ثبلثا المتقدـ للصف واالستغفار الدعاء مثل: - المهجورة السنن من وىي -

 الصفوؼ لتسوية الرجاؿ وإرساؿ، لتسويتو الصف ناحية إلى اإلماـ وإتياف .مرتين يليو
. للصف الثبلث السنن ىذه تحقيق سبيل في النبوي الهدي من ذلك غير إلى

 .فاألوؿ األوؿ وإتماـ، خللو وسد، استقامتو
، وحسنها، الصبلة إقامة في عظيم شأف من الصفوؼ لتسوية ما على يدؿ ىذا وكل

 ما، واجتماعها القلوب وائتبلؼ، واألجر الفضل من ذلك وفي، وكمالها، وتمامها
 للصبلة صفوفها بأف وخصت، المرحومة األمة ىذه تميزت وقد. النصوص بو شهدت

 .العالمين رب هلل فالحمد، المبلئكة كصفوؼ

                                                           

 ؟«استقيموا»: اإلماـ قوؿ حكم ما (ٖٗ٘/ٙٔكما في مجموع فتاواه ))تنبيو( سئل العبلمة العثيمين   ٔ
 ألف وذلك الصلوات، من كغيرىا مشروع فإنو االستسقاء، صبلة وفي العيد صبلة في الصفوؼ تسوية فأجاب:

 الناس كاف إذا لئلماـ يشرع فإنو الجماعة، فيها يشرع صبلة فكل عنو، يغفلوف ربما ىذا، على ينبهوا لم إذا الناس
 .«اعتدلوا استووا»: يقوؿ وأف ينبههم أف صفوفا

 بحثت وقد وسلم، عليو اهلل صلى النبي عن ترد ولم لها، أصل ال ىذه فإف «استقيموا»: األئمة بعض قوؿ وأما
: يقوؿ كاف أنو وسلم عليو اهلل صلى النبي عن أصبل لها يجدوا فلم عنها، يبحثوا أف اإلخواف بعض وسألت عنها

 .استقيموا
 أمر محل ىذا ألف محلو؛ ىذا وليس اهلل دين على يعني «استقيموا»: بقولو المراد ألف ؛«استقيموا»: لقولو وجو وال

 .ذلك أشبو وما.. صفوفكم سووا.. صفوفكم أقيموا: يقوؿ أف فالمشروع الصبلة، في الصفوؼ بإقامة الناس
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 من: المصلين بعض من نراه ما: مستند ببل المصافة إلى مجددا المضافة الهيآت ومن
 ميسرة في كاف إف يساره على ومن، الصف يمين في كاف إف يمينو على من مبلحقتو
 .جاره بكعبي كعبيو ليلصق العقبين ولي، الصف
: بأمرين منقوضة ىيئة وىي. السنة تطبيق في إيغاؿ فيها، الوارد على زائدة ىيئة وىذه
 على فليصاؼ، الصف يمين على كاف فمن، اإلماـ يلي مما ىي المصافة أف: األوؿ
 سمت على واحد بعد واحدا اليسار ذات يتراصوف وىكذا، اإلماـ يلي مما يساره
، والمنكب، بالعنق والمحاذاة والتراص، الفرج وسد، الصف تقويم: في واحد

 .فاألوؿ األوؿ الصف وإتماـ، والكعب
 قدمو ويلفت، يمينو على من - الصف يمين في وىو - اليمنى بقدمو يبلحق أف أما

 تطبيق في غلو فيو مستحدث وفهم، ظاىر وتكلف، بين غلط فهذا اإللزاؽ؛ يتم حتى
، المتصافين بين للفرج وتوسيع، يشرع لم بما واشتغاؿ، ومضايقة وتضييق، السنة
 العقب ولي، الفراغ لمؤل القياـ بعد وتشاغل، للسجود المأمـو ىوى إذا ىذا يظهر

 .القبلة إلى القدمين رؤوس لتوجيو وتفويت، لئللزاؽ
 بغير غيره قدـ لمحل واقتطاع، إليو سبق الذي بمكانو للمصلي المصلي مبلحقة وفيو
 .يشرع لم بما تسنن ىذا وكل. حق

 قد، واألكعب المناكب بين بالمحاذاة أمر لما وسلم عليو اهلل صلى النبي أف: الثاني
 النسائي عند عنو اهلل رضي أنس حديث في كما «األعناؽ» بين بالمحاذاة أيضا أمر

 يعني وال، الخلل وسد، والمسامتة، والموازاة، المصافة: يعني ىذا وكل (.ٗٔٛ)
 في بالكتف الكتف وإلزاؽ، مستحيل بالعنق العنق إلزاؽ فإف «اإللزاؽ» على العمل

 فيو، بالكعب الكعب وإلزاؽ، مستحيل بالركبة الركبة وإلزاؽ. ظاىر تكلف، قياـ كل
 بين ىو ما، ركعة كل في بو واالشتغاؿ، والتحفز، والمعاناة، والتكلف، التعذر من

 بابة من: الكعب. الركبة. الكتف. العنق: األربعة في المحاذاة أف فتنبين. ظاىر
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 سمت على والتراص، والمسامتة، والموازاة الصف إقامة على الحث بها يراد، واحدة
 .الشارع مقصود يحصل وبهذا، فرج وال، عوج ببل، واحد
 فيها القائمين اعتداؿ: الصفوؼ بتسوية والمراد(: ٕٕٗ/ٕ)في الفتح  الحافظ قاؿ
 ا.ىػ. . ..الصف في الذي الخلل سد بها يراد أو، واحد سمت على
 اهلل رضي بشير بن النعماف حديث في كما، الصفوؼ تسوية نصوص فقو ىو وىذا
 القدح يقـو كما الصفوؼ في يسوينا وسلم عليو اهلل صلى النبي كاف) : قاؿ  عنو

 منتبذ رجل إذا بوجهو يـو ذات أقبل وفقهنا عنو ذلك أخذنا قد أف ظن إذا حتى
 إال الجماعة رواه «وجهكم بين اهلل ليخالفن أو صفوفكم لتسوف :فقاؿ بصدره

 في عنو اهلل رضي الصحابي فهم فهذا(. ٜٗٙ/  رقم) داود ألبي واللفظ، البخاري
 .والكعاب المناكب وإلصاؽ اإللزاؽ ال، الخلل وسد، االستقامة: التسوية

 المنكب إلزاؽ باب): صحيحو في - تعالى اهلل رحمو - البخاري قاؿ لما ولهذا
 يلزؽ منا الرجل رأيت، بشير بن النعماف وقاؿ. الصف في بالقدـ والقدـ، بالمنكب

 في المبالغة بذلك والمراد(: ٕٚٗ/ٕ) في الفتح الحافظ قاؿ( صاحبو بكعب كعبو
 ترجمة من الحافظ فهمو ما سبلمة على والدليل. انتهى خللو وسد الصف تعديل

 لدى المعلق عنو اهلل رضي بشير بن النعماف قوؿ أف - تعالى اهلل رحمو - البخاري
 في خزيمة وابن(، ٛٗٙ) برقم سننو في داود أبو ووصلو تعالى اهلل رحمو البخاري
 بن النعماف قاؿ ثبلثتها في(، ٕٕٛ/ ٔ) سننو في والدارقطني(، ٓٙٔ) برقم صحيحو

 «بكعبو وكعبو، صاحبو بركبة وركبتو، صاحبو بمنكب منكبو يلزؽ الرجل فرأيت»: بشير
 سد على الحث: المراد أف فظهر، متعذر بالركبة الركبة فإلزاؽ. داود أبي لفظ انتهى
 .واإللصاؽ اإللزاؽ حقيقة ال، وتعديلو الصف واستقامة الخلل
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 رسوؿ قاؿ: قاؿ عنهما اهلل رضي عباس ابن عن يروى ما معنى في الخطابي قاؿ ولهذا
 داود أبو رواه ٔ( الصبلة في مناكب ألينكم خياركم) : وسلم عليو اهلل صلى - اهلل

 .مكة أىل من يحيى ابن جعفر: وقاؿ
 في السكينة لزـو ومعناه: نصو ما (ٜٖٙ/ٕكما في عوف المعبود ) الخطابي قاؿ

 وجها ذكر ثم. صاحبو منكب منكبو يحاؾ وال يلتفت ال، فيها والطمأنينة، الصبلة
 .انتهى( معناه في آخر
 منكبو يحاشر وال: معناه في( ٙٙٗ/ ٖ) في الفيض تعالى اهلل رحمو - المناوي وقاؿ

 الخلل لسد الصف في الدخوؿ مريد على المكاف لضيق يمتنع وال، صاحبو منكب
 .انتهى
 حميد أبي حديث ففي الصبلة في التورؾ صفة بياف في الرواة ألفاظ إلى وانظر

 الكل إطبلؽ باب من وىذا .«مقعدتو على وقعد»: قاؿ  عنو اهلل رضي الساعدي
 ولهذا. األرض على القعود من شقيو تمكن المتورؾ على يتعذر فإنو البعض؛ وإرادة
 :منها ذلك يفيد بما األخرى الحديث ىذا ألفاظ جاءت

 شقو على جلس»، «األرض إلى اليسرى بوركو أفضى»، «األيسر شقو على قعد»
 على فقعد»: لفظ من مستنبطا يأتي أف لعاقل يمكن ال فإنو ولهذا .«متوركا األيسر
 كالشأف، وعقبل طبعا لتعذره األرض؛ من شقيو تمكين مشروعية: التورؾ حاؿ «مقعدتو

 .سواء تقدـ ما على المحاذاة ألفاظ في
 اهلل رحمو  العيد دقيق ابن قاؿ كما فإنو، وقتها أوؿ الصبلة فضل أحاديث إلى وانظر
 حتى، ىذا في يشدد كاف أنو منهم أحد عن ينقل ولم(: ٖٛ/ ٕ: )اإلحكاـ في تعالى
 .ٕبأحكامو أعلم تعالى واهلل. انتهى الوقت من جزء أوؿ في تكبيرة أوؿ يوقع

                                                           

(، وكذا حسنو ٖٖٕ٘األلباني في الصحيحة )روي عن عدة من الصحابة، والحديث حسنو لشواىده العبلمة  ٔ
 (.ٔٔ/ٖلغيرة األرنؤوط ومن معو في تحقيق سنن أبي داود )

 بعض أنكر قد و ( فقاؿ:ٖٖٕ٘وتعقب العبلمة األلباني ىذا الكبلـ في الصحيحة تحت الحديث رقم ) ٕ
 زعم و!  السنة تطبيق في إيغاؿ فيها الوارد، على زائدة ىيئة أنو زعم و اإللزاؽ، ىذا الحاضر العصر في الكاتبين
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 تسوية حكم عن (:ٕٕ/ٖٔ: سئل العبلمة العثيمين كما في مجموع فتاواه )مسألة
 الجنازة؟ صبلة في الصفوؼ
 أو الفريضة، في جماعة، كل في الصفوؼ تسوية على تدؿ األدلة عمـو فأجاب:

 فيو شرعت الصف شرع فمتى. النساء جماعة أو الجنازة، أو القياـ، كصبلة النافلة
 .المساواة

 الصفوؼ تسوية أف تدؿ األدلة أف مع الصفوؼ تسوية في يتهاونوف الناس من وكثير
 الصفوؼ، تسوية على وخلفائو وسلم عليو اهلل صلى النبي حرص ذلك ومن واجبة،

: ويقوؿ ومناكبهم أصحابو بصدور يمسح كاف وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ إف حتى
 ."قلوبكم فتختلف تختلفوا وال استووا"

 أخبروىم فإذا الصفوؼ يسووف رجاال يوكلوف وعثماف كعمر الراشدوف الخلفاء وكاف
 .للصبلة كبروا استوت الصفوؼ أف

 من كثيرا ألف الئم؛ لومة اهلل في تأخذه وال الصف بتسوية يعتني أف اإلماـ على ويجب
 فبل والغضب، الحمق أخذىم الصفوؼ لتسوية التكبير في اإلماـ تأخر إذا الجهلة
 الصلة فستقوى وثيقة دامت ما باهلل صلتو ألف ىؤالء بأمثاؿ اإلماـ يبالي أف ينبغي

 .اهلل بإذف بالناس
 : مكاف الصبياف في المسجد.مسألة
 الثاني الركن ىي التي الصبلة ليتعلموا المسجد؛ دخوؿ على أبناءنا نحث أننا األصل

 ألولياء ينبغي لكن، المساجد في المسلمين صفوؼ ويروا،  اإلسبلـ أركاف من
 في والهدوء السكوف يعلموىم وأف،  وأبدانهم ثيابهم طهارة من يتأكدوا أف األطفاؿ

 في جاء كما ؛- وجل عز - اهلل ولذكر للصبلة بنيت إنما المساجد ألف، اهلل بيوت
 المسجد في باؿ الذي األعرابي قصة فذكر، أنس حديث من( ٕ٘ٛ) مسلم صحيح

                                                                                                                                                  

 تعطيل تماما يشبو ، العملية لؤلحكاـ تعطيل ىذا و اإللزاؽ، حقيقة ال الخلل سد على الحث باإللزاؽ المراد أف
: قاؿ ذلك مع و ،اإللزاؽ وىو بعينو رآه مشهود أمر عن يتحدث الراوي ألف منو أسوأ ىذا بل اإللهية، الصفات

  .المستعاف فاهلل!  اإللزاؽ حقيقة المراد ليس
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 َتْصُلح ال المساجد ىذه إف ): وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ لو فقاؿ، 
( القرآف وقراءة والصبلة،، -وجل عز- اهلل لذكر ىي إنما، القذر وال البوؿ من لشيء

 ألف المصلين؛ على يشوشوف ال كانوا إذا المساجد من األطفاؿ طرد ينبغي وال
 شياطين تتلقاىم ذاؾ وعند،  والمصلين المساجد على حقًدا قلوبهم يمؤل طردىم
 وفي،  وللصبلة - وجل عز - اهلل لبيوت قلوبهم في البغض ويزرعوف،  والجن اإلنس
 .أحد على يخفى ليس ما الشر من ذلك

 عليو اهلل صلى النبي أف ) عنو اهلل رضي األسقع بن واثلة حديثب يستدؿ الناس وبعض
 ورفع وخصوماتكم وبيعكم وشراءكم ومجانينكم صبيانكم مساجدكم جنبوا قاؿ وسلم

 في وجمروىا المطاىر أبوابها على واتخذوا سيوفكم وسل حدودكم وإقامة أصواتكم
 وىو حديث ال يثبت كما في الحاشية. ٔ(الجمع

 الصبلة، إلى يتقدموا أف والفضل العلم أىل وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ أمروقد 
 والنهى، األحبلـ أولو منكم ليلني : ) فقاؿ وسلم عليو اهلل صلى منو قريبين ويكونوا

 (.ٕٖٗ) مسلم رواه(  يلونهم الذين ثم يلونهم، الذين ثم
 :قولين على األولى الصُّفوؼ في الصبياف تقدـ مسألة في العلماء اختلف وقد

 إليو وماؿ تيمية، ابن المجد قطع وبو الشافعية، قاؿ وبو.. يُؤخَّر ال أنو: األوؿ القوؿ
 .الفروع في مفلح ابن

                                                           

/ ٖ) الضعفاء في والعقيلي ،(ٖٙٔ رقم ،ٚ٘/ ٕٕ) والطبرانى ،(ٓ٘ٚ رقم ،ٕٚٗ/ ٔ) ماجو ابن أخرجو ٔ
 مصباح في البوصيرى وقاؿ العقيلي، ضعفو والحديث( ٕٙٙ٘ رقم ،ٛٓٔ/ ٕ) والديلمى ،(ٜٖٚٔ رقم ٖٚٗ

 يضع كاف عمدا: أحمد قاؿ المصلوب، سعيد بن محمد ىو سعيد أبو ضعيف، إسناد ىذا(: ٜ٘/ ٔ) الزجاجة
 وقاؿ ضعيف، سنده(: ٕٙٛص) المقاصد في السخاوى وقاؿ ضعيف، نبهاف بن والحارث: قاؿ ثم الحديث،

 في البيهقي وضعفو محفوظ، غير: الكامل في عدي ابن قاؿ(: ٕٔ٘/ ٖ) النهى أولي تحذير كتاب صاحب
 وضعفو يصح، ال: وقاؿ الواىيات في الجوزي ابن وأورده لو، أصل ال: الحق عبد وقاؿ والصغرى، الكبرى السنن
: الفقيو إرشاد في كثير ابن وقاؿ الملقن، ابن وضعفو القيسراني، ابن وضعفو والميزاف، العلل تلخيص في الذىبي

 ضعيف، إسناده: الفتح في حجر ابن وقاؿ ضعيف، إسناده: الباري فتح في رجب ابن وقاؿ بذاؾ، إسناده ليس
 .جدا ضعيف الترغيب ضعيف في األلباني وقاؿ
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 قدامة وابن القاضي بو وصرح، أحمد اإلماـ كبلـ ظاىر وىو يؤخَّر، أنو: الثاني القوؿ
 .المرداوي وصوبو( ٖٜٔص) الفقهية القواعد في رجب وابن( ٕٛٔ/ٕ) المغني في
 إلى البالغين سبقوا متى الصبياف"  (:ٜٕٕ/ٔ)" الفتاوى" في الهيتمي حجر ابن قاؿو 

 . انتهى"  إخراجهم لهم يجز لم األوؿ الصف
 ال الصبي أف اختار تيمية ابن المجد أف (:ٔٗ/ٕ" )اإلنصاؼ" في المرداوي وذكر
 .الصواب وىو:  قاؿ ، إليو سبق الذي مكانو عن يؤخر

 من والنساء الصبياف موقف) :  قولو( : ٕٗٛص) المنة تماـ في األلباني العبلمة قاؿو 
 والغلماف الغلماف قداـ الرجاؿ يجمل سلم و عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ كاف الرجاؿ
 فيو ضعيف وإسنادىما:  قلت " داود وأبو أحمد رواه ( الغلماف خلف والنساء خلفهم

 أحاديث الرجاؿ وراء لوحدىم النساء صف وفي مرة، غير سبق كما ضعيف وىو شهر
 حجة بو تقـو وال الحديث ىذا سوى فيو أجد فلم وراءىم الصبياف جعل وأما صحيحة

 اليتيم وصبلة متسع الصف في كاف إذا الرجاؿ مع الصبياف وقوؼ من بأسا أرى فبل
 ىػ.ا ذلك في حجة سلم و عليو اهلل صلى وراءه أنس مع

 الصبياف أي - أنهم األصح(: " ٓٓٗ/ٕٔ) اهفتاو  مجموع في باز ابن عبلمةال وقاؿ
 فبل الثاني الصف إلى أو األوؿ الصف إلى سبقوا فإذا تأخيرىم، يجوز ال تقدموا إذا -

 تأخيرىم يجز فلم غيرىم إليو يسبق لم حق إلى سبقوا ألنهم ، بعدىم جاء من يقيمهم
 المسابقة ومن ، الصبلة من لهم تنفيرا تأخيرىم في ألف ذلك، في األحاديث لعمـو
 . ذلك يليق فبل إليها
 أوال الرجاؿ يصف فإنو لسبب، أو سفر في مجتمعين جاءوا بأف الناس اجتمع لو لكن

 يؤخذوا أف أما مجتمعوف، وىم ذلك صادؼ إذا بعدىم النساء ثم ثانيا، الصبياف ثم ،
 وأما، ذلك يجوز فبل بعدىم جاءوا الذين الكبار مكانهم ويصف ويزالوا الصفوؼ من

 التحريض بو فالمراد ،(والنهى األحبلـ أولوا منكم ليلني: )وسلم عليو اهلل صلى قولو
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 ، الناس مقدـ في يكونوا وأف والنهى األحبلـ ذوي من الصبلة إلى المسارعة على
 .انتهى"  أجلهم من سبقهم من تأخير معناه وليس
 مكاف، إلى تقدموا إذا الصبياف إف (:ٗ/ٖ) الممتع الشرح في عثيمينال  عبلمةال وقاؿ
 فهو أحد إليو يسبق لم ما إلى سبق من أف على األدلة لعمـو غيرىم؛ من بو أحق فهم
 الصف إلى الصبي تقدـ فإذا اهلل، عباد فيها يستوي اهلل، بيوت والمساجد بو، أحق

 المكاف عن الصبياف بإزاحة قلنا لو وألننا ، مكانو في فليكن وجلس ػ مثبل ػ األوؿ
"  بالصف ينفردوف ألنهم ؛ لعبهم إلى ذلك أدى واحد مكاف في وجعلناىم ، الفاضل

 . انتهى
 بشر ألنهم الصف؛ قطعوا ولو الصف في الصبياف يكوف أف يجوز:  أيضا الشيخ وقاؿ
 يبعدىم أف ألحد يجوز وال، الصفوؼ يقطعوف ال فهم،  أعمدة وليسوا حجرا ليسوا

 ال فإنو األوؿ، الصف في مباشرة اإلماـ خلف كانوا ولو حتى - أيضا - مكانهم من
 (.ٕٗ/ٙٓٔ) المفتوح الباب لقاء .انتهى "مكانهم من يبعدىم أف ألحد يحل

 إبعاد يجوز ىل (:ٕ٘/ٖٔوسئل العبلمة العثيمين أيضا كما في مجموع فتاواه )
 الصف؟ في مكانو عن الصبي

 - عمر ابن لحديث الصف في مكانو عن الصبي إبعاد جواز عدـ الصحيح فأجاب:
 مقعده من ،الرجل الرجل يقيم ال)  وسلم عليو اهلل صلى النبي أف - عنهما اهلل رضي

 عن لو وتنفيرا لقلبو، وكسرا الصبي، حق على اعتداء فيو وألنو. ٔ( فيو يجلس ثم
 .قلبو في والحقد للبغضاء وزرعا الصبلة،

 واحد صف في الجتمعوا الصفوؼ آخر إلى الصبياف تأخير بجواز قلنا لو وألننا
 للتفريق مكانو عن بزحزحتو بأس ال لكن الصبلة، في والعبث اللعب منهم وحصل

 .اللعب منهم خيف إذا بينهم
 األوؿ؟ الصف في الجلوس من الصبياف منع حكم ما (:ٕ٘/ٖٔوسئل أيضا )

                                                           

 (. ٕٚٚٔ(، ومسلم )ٜٔٔأخرجو البخاري ) ٔ
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 إذا إال المسجد من األوؿ الصف في الصبلة من الصبياف يمنع ال: بقولو فأجاب
 ألف األوؿ؛ الصف من إخراجهم يجوز ال فإنو مؤدبين داموا ما أما أذية، منهم حصل
 ٔ( بو أحق فهو مسلم إليو يسبق لم ما إلى سبق من): قاؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي

 .غيرىم من بو أحق فكانوا أحد إليو يسبقهم لم ما إلى سبقوا وىؤالء
 والنهى األحبلـ أولوا منكم ليليني) : وسلم عليو اهلل صلى النبي قاؿ قد: قيل فإف

)ٕ. 
 نعم يتقدموا، أف على والنهى األحبلـ أولي حث الحديث بهذا المراد أف: فالجواب

 ىذا لكن" والنهى األحبلـ أولوا إال يليني ال: "وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ قاؿ لو
 ،"والنهى األحبلـ أولوا ليليني: "قاؿ ولكنو األوؿ، للصف الصبياف تقدـ عن نهيا

 رسوؿ يلوف الذين ىم ليكونوا يتقدموا أف على العقبلء البالغين ىؤالء حث فالمعنى
 الثاني الصف في وحدىم سيكونوف األوؿ الصف عن الصبياف أخرنا لو وألننا اهلل،

                                                           

 ،(ٖٔٚٓ رقم ، ٚٚٔ/ٖ) داود وأبو ،(ٔٙ/ ٕ) الكبير تاريخو في والبخاري ،(ٖٚ/ٚ) سعد ابن أخرجو ٔ
 رقم ، ٕٗٔ/ٙ) والبيهقى ،(ٔ٘ٓٔ) الصحابة معرفة في نعيم وأبو ،(ٗٔٛ رقم ، ٕٓٛ/ٔ) والطبرانى
 صححو والحديث( ٖٗٗٔ رقم ، ٕٕٚ/ٗ) والضياء ،(ٜٛ – ٜٚ/ٔ) الغابة أسد في األثير وابن ،(ٜ٘٘ٔٔ

 المحتاج تحفة في الملقن ابن وقاؿ ،(ٕٕٓ/ٔ) اإلصابة في الحافظ إسناده وحسن المختارة، في الضياء
 حديثا اإلسناد بهذا أعلم ال البغوي القاسم أبو قاؿ غريب حديث وىو يضعفو ولم داود أبو رواه(: ٜٕٗ/ٕ)

(: في إسناده ٜٛ/ٕ(، وقاؿ ابن كثير في إرشاد الفقيو )ٖٕ٘/ٕوأشار الذىبي إلى ضعفو في الميزاف ) غيره،
، (٘٘٘ٔ) اإلرواء في فضعفو األلباني العبلمة أما ثابت،(: ٕٖٚٚ/ٛ) الرباني الفتح في الشوكاني وقاؿغرابة، 

 الواحد عبد بن الحميد عبد. ضعيف إسناده (:ٜٚٙ/ٗوقاؿ األرنؤوط ومن معو في تحقيق سنن أبي داود )
 بهذا إال يعرؼ وال عقيلة، ابنتو غير عنو يرو لم مضرس بن وأسمر مضرس، بن أسمر إلى فوقو من وكذا مجهوؿ،
 عن ونقل غريب،": السنن مختصر" في المنذري وقاؿ". الكماؿ تهذيب" من ترجمتو في المزي قاؿ كما اإلسناد

" الكبير تاريخو" في البخاري قاؿ ذلك ومع: قلنا. ىذا غير حديثا اإلسناد بهذا أعلم وال: قولو البغوي القاسم أبي
 بفتح عقيلة،: ٜٛ/ ٔ"الغابة أسد" في األثير ابن وقاؿ صحبة، لو": الصحاح سننو" في السكن وابن ،ٔٙ/ ٕ

 .النوف بضم ونميلة، القاؼ، وكسر. المهملة العين

 (.ٕٖٗأخرجو مسلم ) ٕ
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 ظاىر أمر وىذا وفرقناىم األوؿ الصف في كانوا لو يترتب ال ما لعبهم على ويترتب
 ا.ىػ

 إحضار أف أرى الذي( : ٘ٙ/٘ٔ) فتاواه مجموع فيأيضا  العثيمين العبلمة قاؿو 
 الذين للمسلمين أذية ذلك في ألف يجوز؛ ال المصلين على يشوشوف الذين الصبياف
 أصحابو بعض وسلم عليو اهلل صلى النبي سمع وقد اهلل، فرائض من فريضة يؤدوف
 على بعضكم يجهرف ال: " وسلم عليو اهلل صلى فقاؿ ؛ بالقراءة ويجهروف يصلوف
 أذية فيو ما فكل ،" بعضا بعضكم يؤذين ال: " آخر حديث وفي ،"القراءة في بعض

 .يفعلو أف لئلنساف يحل ال فإنو للمصلين
 بما يسترشدوا وأف المسجد، إلى يحضروىم أال الصبياف ىؤالء أمور ألولياء فنصيحتي

 لسبع، بالصبلة أبناءكم مروا) :  قاؿ حيث ؛ وسلم عليو اهلل صلى النبي إليو أرشد
 .ٔ( لعشر عليها واضربوىم

 الذين للصبياف صدورىم تتسع بأف المسجد ألىل النصيحة أوجو أيضا أنني كما
 سبقوا التي أماكنهم من يقيموىم أو عليهم، يشقوا وأال المسجد، إلى مجيئهم يشرع
 الصبياف فإقامة بالغا، أو صبيا كاف سواء بو؛ أحق فهو شيء إلى سبق من فإنو ؛ إليها
 : فيو الصف في أماكنهم من

                                                           

 أخرجو عمرو بن اهلل عبد حديث عنهما اهلل رضي الجهني معبد بن وسبرة العاص، بن عمرو بن اهلل عبد عن روي ٔ
 ،(ٜ٘ٗ رقم ،ٖٖٔ/ ٔ) داود وأبو ،(ٕٖٛٗ رقم ،ٖٗٓ/ ٔ) شيبة أبى وابن ،(ٜٛٙٙ رقم ،ٓٛٔ/ ٕ) أحمد
 تاريخ في والخطيب ،(ٔٔٗ ص" ) الضعفاء"  في والعقيلي ،(٘ٛ) والدارقطني ،(ٕٙ/ ٓٔ) الحلية فى نعيم وأبو

 بن سبرة وحديث(. ٕٖ٘ٓ رقم ،ٜٕٕ/ ٕ) والبيهقى ،(ٛٓٚ رقم ،ٖٔٔ/ ٔ) والحاكم ،(ٕٛٚ/ ٕ) بغداد
/ ٕ) والترمذي ،(ٜٗٗ) داود وأبو ،(ٕٔٓ/ ٖ) وأحمد ،(ٔ/ ٖٚٔ/ ٔ) شيبة أبي ابن أخرجو أخرجو معبد

 والدارقطني( ٚٚ ص) الجارود وابن( ٖٕٔ/ ٖ" ) االثار مشكل"  في والطحاوي( ٖٖٖ/ ٔ) والدارمي( ٜٕ٘
 صحيح، حسن الترمذي عنو قاؿ والحديث( ٗٛ - ٖٛ/ ٖ ،ٗٔ/ ٕ) والبيهقي ،(ٕٔٓ/ ٔ) والحاكم ،(٘ٛ)

 المنير البدر في الملقن ابن وصححو ،(ٕٓٔص) الرياض في النووي وحسنو الذىبى، ووافقو الحاكم، وصححو
 المسند، تحقيق في شاكر أحمد الشيخ وصححو ،(ٕٚٗ) اإلرواء في األلباني العبلمة وصححو ،(ٖٕٛ/ ٖ)

/ ٔٔ) المسند تحقيق في معو ومن األرنؤوط وحسنو ،(ٙٛٔ/ ٜٕ) الفتاوى مجموع في باز ابن العبلمة وصححو
ٕٛٙ.) 
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 أحق فهو المسلمين من أحد إليو يسبقو مالم إلى سبق من ألف ؛ لحقهم إىدار:  أوال
 .بو

 .المساجد إلى الحضور عن لهم تنفير فيو:  ثانيا
 سبق الذي المكاف من أقامو الذي على كراىية أو حقدا يحمل الصبي أف فيو:  وثالثا
 .إليو

 اللعب من منهم فيحصل بعض؛ إلى بعضهم الصبياف اجتماع إلى يؤدي أنو: ورابعا
 الرجاؿ بين الصبياف كاف إذا ليحصل يكن مالم المسجد أىل على والتشويش

 يكوف حتى مكانو من يقاـ الصبي أف من - العلم أىل بعض ذكره ما أما. البالغين
 اهلل صلى النبي بقوؿ استدالال المسجد في صف آخر في أو الصف آخر في الصبياف

 بقوؿ معارض مرجوح قوؿ فإنو -" والنهى األحبلـ أولو منكم ليلني: " وسلم عليو
 ،" بو أحق فهو أحد إليو يسبقو لم ما إلى سبق من: " وسلم عليو اهلل صلى النبي

 ال" والنهى األحبلـ أولوا منكم ليلني: " وسلم عليو اهلل صلى النبي بقوؿ واستداللهم
 النبي يلوا حتى التقدـ على والنهى األحبلـ أولي حث:  الحديث معنى ألف ؛ يتم

 من رأوه ما لوعي وأتقن الصغار، من الفقو إلى أقرب ألنهم وسلم؛ عليو اهلل صلى
 يليني ال: وسلم عليو اهلل صلى النبي يقل ولم سمعوه، أو وسلم عليو اهلل صلى النبي

 القوؿ لكاف ؛ والنهى األحبلـ أولو إال يلني ال:  قاؿ ولو. والنهى األحبلـ أولو إال
 بها جاء التي الصيغة لكن وجيها، المتقدمة الصفوؼ في أماكنهم من الصبياف بإقامة

 اهلل صلى اهلل رسوؿ يلوا حتى يتقدموا بأف والنهى األحبلـ ألولي أمره ىي الحديث
  ىػ.ا وسلم عليو

 :أيضاً  المؤسف ومن(: ٜٕٔوأما الشيخ مشهور فقاؿ في كتابو أخطاء المصلين )ص
 صلى النبي أف مع مباشرة، اإلماـ خلف الوقوؼ على يداوموف العواـ، بعض ترى أف
 الذين ثم يلونهم، الذين ثم والّنهى، األحبلـ أولوا منكم ليلني : )يقوؿ وسلم عليو اهلل

 ( . األسواؽ وىيشات وإياكم قلوبكم، فتختلف تختلفوا، وال يلونهم،
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 ربما وألنو باإلكراـ، أولى ألنو اإلماـ، إلى فاألفضل األفضل تقديم: الحديث ىذا في
 السهو، على اإِلماـ لتنبيو يتفّطن وألنو أولى، ىو فيكوف استخبلؼ، إلى اإلماـ احتاج

 الّناس، ويعّلموىا وينقلوىا، ويحفظوىا الصبلة، صفة وليضبطوا غيره، لو يتفطن ال لما
 .ٔوراءىم َمنْ  بأفعالهم وليقتدي

 فبل منازلهم، يعرفوا حتى ُأخرى، تلو مّرة يؤخَّروا، أف بهم قمينّ  العواـ ىؤالء وإف
 ببعض كعب بن أُبي فعل ما واألحبلـ والنهى العلم أىلُ  بهم يفعل وأف يتعدوىا،
 .الّتابعين

 قائم المقّدـ، الّصف في المسجد في بالمدنية أنا بينما ) قاؿ عباد بن قيس عن
 عقلتُ  ما فواهلل: قاؿ مقامي، وقاـ فنحاني جذبة، خلفي من رجل فجذبني ُأصّلي،

 عهد ىذا إف اهلل، يسؤؾ ال فتى يا: فقاؿ كعب، بن أُبيّ  ىو فإذا انصرؼ فلما صبلتي،
 أىل ىلك: فقاؿ القبلة، استقبل ثم نليو، أف إلينا - وسلم عليو اهلل صلى - النبي من

 أضّلوا، َمنْ  على آسى ولكن آسى، عليهم ما واهلل: قاؿ ثم ثبلثا الكعبة، ورب العقدة،
 . ٕ( األمراء: قاؿ بهذا؟ تعني َمنْ : قلت: قاؿ
 وأف. األّوؿ بالصف أحق والّنهى، األحبلـ أولي أف بياف  عنو اهلل رضي أبيّ  فعل وفي
 .األّوؿ بالصف ليقوموا حضورىم، عند الصفوؼ شق لهم

                                                           

 (.ٗٛٔ/ٔ(، ومعالم السنن )٘٘ٔ/ٗشرح النووي على مسلم ) ٔ

 حميد بن وعبد ،(٘٘٘) الطيالسيو  ،(ٖٕٔٓٔ رقم ، ٓٗٔ/٘) أحمدو  ،(ٕٓٙٗ) الرزاؽ عبد أخرجو ٕ
 ،(ٜٕٔٔ) الجعديات في البغوي القاسم أبو ،(ٖٚ٘ٔ) خزيمة وابن ،(ٛٛ/ٕ) والنسائي ،(ٚٚٔ رقم ، ٜٔص)

 في والخطابي ،(ٕٕٙ/ٔ) والطحاوى ،(ٓ٘ٛٔ) والمثاني اآلحاد في عاصم أبي ابنو  ،(ٕٔٛٔ) حباف وابن
 ٖٔ/ٗ) والضياء(، ٖٖٓ/ٖو ٕٗٔ/ٔ) والحاكم(، ٕٕ٘/ٔ) الحلية في نعيم وأبو ،(ٖٛٔ/ٕ) الحديث غريب

والحديث صححو ابن خزيمة، وابن حباف، وصححو العبلمة  (ٖٜٕٔ) البغوي القاسم وأبو، (ٜٕ٘ٔ رقم ،
(، وقاؿ ٛاأللباني في صحيح النسائي، وصححو العبلمة الوادعي في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين )

 عنو روى": التعجيل" في قاؿ قتادة بن إياس صحيح، إسناده (:ٚٛٔ/ٖ٘تحقيق المسند ) األرنؤوط ومن معو في
 حباف ابن وذكره الحديث، قليل ثقة كاف: ٕٛٔ/ٚ" الطبقات" في سعد ابن وقاؿ. البصرة وأىل عمراف ابن نصر
 غير الشيخين، رجاؿ من ثقات اإلسناد رجاؿ وباقي تميم، بني في مقدما كاف: وقاؿ ،ٖ٘/ٗ" الثقات" في

 .   مسلم رجاؿ فمن -الطيالسي وىو- داود بن سليماف



 - 425 - 

 معّين، مكاف في اإليطاف دوف الصفوؼ، ميامن في يصلوا أف العواـ لهؤالء واألفضل
 وسلم عليو اهلل صلى النبي خلف صّلينا إذا كّنا: قاؿ عازب بن البراء عن .قدمنا كما

 على يصّلوف ومبلئكتو اهلل إف: مرفوعاً  عائشة وعن، يمينو عن نكوف أف أحببنا ،-
 ا.ىػ قلت وىو اختيار العبلمة األلباني أيضا. الصفوؼ ميامن
 أين يجلس. الكرسي على جالسا جماعة يصلي الذي :مسألة

 وجب فعلها استطاع فمن ، الصبلة أركاف من والسجود والركوع القياـمن المعلـو أف 
 يجلس أف فلو سن كبر أو لمرض عنها عجز ومن ، الشرعية ىيئتها على فعلها عليو
 الوسطى والصبلة الصلوات على حافظوا: ) تعالى قاؿ، كرسي على أو األرض على

 . ٖٕٛ/البقرة( قانتين هلل وقوموا
 اهلل صلى النبي فسألت بواسير بي كانت:  قاؿ عنو اهلل رضي حصين بن عمراف وعن
 فعلى تستطع لم فإف فقاعدا تستطع لم فإف قائما صل: ) فقاؿ الصبلة عن وسلم عليو

 . ٔ(جنب
 القياـ يطيق ال من أف على العلم أىل أجمع (:ٖٗٗ/  ٔ) المغني في قدامة ابن قاؿ
 ا.ىػ جالسا يصلي أف لو

 القياـ عن عجز من أف على األمة أجمعت (:ٕٕٙ/  ٗ) المجموع في النووي وقاؿ
 ثوابو عن ثوابو ينقص وال:  أصحابنا قاؿ ، عليو إعادة وال قاعدا صبلىا الفريضة في
 اهلل صلى اهلل رسوؿ أف البخاري صحيح في ثبت وقد ، معذور ألنو ؛ القياـ حاؿ في

( صحيحا مقيما يعمل كاف ما لو كتب سافر أو العبد مرض إذا: ) قاؿ وسلم عليو
 ا.ىػ

 لمن يجوز أنو على يدؿ عمراف وحديث (:ٖٕٗ/  ٖ)في النيل  الشوكاني وقاؿ
 يستطيع ال عذر لو حصل ولمن قاعدا يصلي أف القياـ معو يستطيع ال عذر لو حصل

 ا.ىػ  جنبو على يصلي أف القعود معو

                                                           

 (.ٙٙٓٔ) البخاري أخرجو ٔ
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 المسلموف اتفق وقد(: ٖٚٗ/ٛ) الفتاوى مجموعفي  تيمية ابن اإلسبلـ شيخ وقاؿ
 السجود أو الركوع أو القراءة أو كالقياـ واجباتها بعض عن عجز إذا المصلي أف على

 وبناء .انتهى"  عنو عجز ما عنو سقط ذلك غير أو القبلة استقباؿ أو العورة ستر أو
 . باطلة فصبلتو القياـ على قادر وىو جالسا الفريضة صلى من فإف:  ذلك على
 الجلوس ىذا عذره لو يبيح فبل القياـ ترؾ في معذورا كاف إذا أنو: لو التنبو ينبغي ومما
 على والسجود الركوع ترؾ في معذورا كاف وإذا، وسجوده لركوعو الكرسي على

 . الكرسي على والجلوس القياـ عدـ ىذا عذره لو يبيح فبل ىيئتهما
 وما فعلو، عليو وجب فعلو، المصلي استطاع ما أف: الصبلة واجبات في فالقاعدة

 الكرسي على الجلوس لو جاز القياـ عن عاجزا كاف فمن، عنو سقط فعلو عن عجز
 عليو وشق القياـ استطاع فإف ىيئتهما، على والسجود بالركوع ويأتي القياـ، أثناء

 ويجعل والسجود، الركوع عند الكرسي على يجلس ثم قائما فيصلي والسجود الركوع
 .ركوعو من أخفض سجوده

 عن وعجز القياـ على قدر ومن (:ٗٗٗ/ٔ) المغنيفي  المقدسي قدامة ابن قاؿ
 يجلس ثم بالركوع، فيومئ قائما ويصلي القياـ، عنو يسقط لم السجود أو الركوع
 وقوؿ ،(قانتين هلل وقوموا: ) تعالى اهلل لقوؿ … الشافعي قاؿ وبهذا بالسجود، فيومئ
 فلزمو عليو، قدر لمن ركن القياـ وألف ؛( قائما صل) وسلم عليو اهلل صلى النبي

. القراءة عن عجز لو كما سقوطو يقتضي ال غيره عن والعجز كالقراءة، بو اإلتياف
 . باختصار انتهى
 من على الواجب (:ٕٙٗ ، ٕ٘ٗ/  ٕٔ) في مجموع فتاواه باز بنعبلمة اال وقاؿ
 ، ركوعو من أخفض سجوده يجعل أف ، الكرسي على أو ، األرض على جالسا صلى

 فالواجب السجود حاؿ في أما ، الركوع حاؿ في ركبتيو على يديو يجعل أف لو والسنة
 ثبت لما ، ركبتيو على جعلهما يستطع لم فإف ، استطاع إف األرض على يجعلهما أف
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 الجبهة:  أعظم سبعة على أسجد أف أمرت: ) قاؿ أنو وسلم عليو اهلل صلى النبي عن
 ( .القدمين وأطراؼ ، والركبتين ، واليدين - أنفو إلى وأشار -

:  سبحانو اهلل لقوؿ ، ذلك في حرج فبل الكرسي على وصلي ذلك عن عجز ومن
 منو فأتوا بأمر أمرتكم إذا: ) وسلم عليو اهلل صلى النبي وقوؿ( استطعتم ما اهلل فاتقوا)
 ا.ىػ صحتو على متفق( استطعتم ما

 صلى فيمن العبرة أف اهلل رحمهم العلماء ذكر فقد الصف في الكرسي وضع وأما
 الموضع ألنها ، بها الصف عن يتأخر أو يتقدـ فبل بمقعدتو، الصف مساواة جالسا
 .ٔالبدف عليو يستقر الذي
 المأمـو اقتداء أي) االقتداء لصحة يشترط( :" ٕٔ/ٙ" )الفقهية الموسوعة" في وجاء

 والشافعية الحنفية) الفقهاء جمهور عند الموقف في إمامو المقتدي يتقدـ أال( باإلماـ
 ال القدـ مؤخر وىو،  بالعقب للقائم وعدمو التقدـ في واالعتبار ( . . .والحنابلة
. . . .  يضر لم قدمو لطوؿ المأمـو أصابع وتقدمت العقب في تساويا فلو،  الكعب

 . انتهى"  للمضطجعين وبالجنب، للقاعدين باأللية التقدـ في والعبرة. 
 يحاذي فإنو آخرىا إلى الصبلة أوؿ من الكرسي على سيجلس المصلي كاف فإف

 .جلوسو بموضع الصف
 يجعل ىل المسجد في الكرسي على يصلي الذيعن  وقد سئل العبلمة العثيمين:

 بمحاذاة األمامية أرجلو يجعل أـ المصلين، أرجل بمحاذاة الخلفية الكرسي أرجل
 .المصلين؟ أرجل

 .المصلين أرجل بمحاذاة الخلفية الكرسي أرجل يجعل فأجاب:
 ؟ الصف على متقدما سيكوف قاـ لو ىذا لكن :السائل
 ا.ىػ أعلم واهلل. المصلين ألرجل موازية عجيزتو( فيجعل) بقائم ليس ىو : الشيخ

                                                           

 (.ٜٕٚ/ٔ) اإلرادات منتهى شرح ،(ٚ٘ٔ/ٕ) المحتاج تحفة ،(ٕٕٕ/ٔ) المطالب أسنى ٔ



 - 428 - 

 ، والسجود الركوع موضع في الكرسي على سيجلس أنو غير قائما، سيصلي كاف إفو 
 فيحاذي.  بالقياـ العبرة بأف فأفاد ىذا عن البراؾ الرحمن عبد الشيخ فضيلة ئلس فقد

 . قيامو عند الصف
 ال بحيث موضع في يكوف أف فينبغي ، الصف خلف الكرسي سيكوف ىذا وعلى
 . المصلين من خلفو من بو يتأذى

 
 

 سترة اإلماـ سترة لمن خلفو( )باب
 االحتبلـ ناىزت قد يومئذ وأنا أتاف، حمار على راكبا أقبلت ) قاؿ عباس ابن عن

 بعض يدي بين فمررت جدار، غير إلى بمنى يصلي وسلم عليو اهلل صلى اهلل ورسوؿ
 .ٔ( علي ذلك ينكر فلم الصف، في فدخلت ، ترتع األتاف وأرسلت الصف،

 وفي الفوقية، وبالمثناه الهمزة، بفتح -وأتاف" راكباً " بقولو متعلق( أتاف على: )قولو
 يقاؿ وال الحمير، من األنثى وىي الصغاني، حكاه كما الهمزة كسر وشد نوف، آخره

 -أتاف حمار عل البخاري طرؽ بعض وفي. واألنثى الذكر على يطلق والحمار" أتانة"
 كل، من بعض بدؿ منو بدؿ أو للحمار، صفة" أتاف" قولو أف على -فيهما بالتنوين

 نحو كل من كل بدؿ أو واألنثى، الذكر فيشمل الجنس على يطلق الحمار ألف
 للحاؿ، الواو( يومئذ وأنا) أتن كفحل أنثى حمار: أي باإلضافة، وروى زيتونة، شجرة

 إذا البلوغ الصبي ناىز: يقاؿ قاربت،: أي( االحتبلـ ناىزت قد) قولو وخبره مبتدأ وأنا
: أي الشيء ونهز منو، دنا الفطاـ الصبي ناىز: األفعاؿ صاحب قاؿ. وداناه قاربو
 أخرج وقد. بالضم الحلم من مشتق وىو الشرعي، البلوغ باالحتبلـ والمراد. قرب
 ابن أف على دليل ففيو الوداع، حجة في كانت القصة ىذه أف صحيح بإسناد البزار
 - النبي توفي حين سنو في اختلف وقد. البلوغ دوف الوداع حجة في كاف عباس

                                                           

 (.ٗٓ٘) ومسلم ،(ٙٚ) البخاري أخرجو ٔ
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 الشعب في ولد إنو" قولهم لو ويدؿ عشرة، ثبلث: فقيل ، - وسلم عليو اهلل صلى
 خمس :وقيل ضعيف، وىو سنين عشر عمره كاف: وقيل". سنين بثبلث الهجرة قبل

 وغير للمكاف، علم قلت إف مصروؼ مذكر( بمنأ) الصواب إنو: أحمد قاؿ. عشرة
 يكتب ولهذا والمنع، الصرؼ لغتاف فيو: النووي قاؿ. للبقعة علم قلت إف منصرؼ
 الدماء من بها يمنى لما بها سميت باأللف، وكتابتها صرفها واألجود والياء، باأللف

 إلى متوجها يضلى والتقدير الحاؿ، على النصب محل في( جدار غير إلى) تراؽ: أي
 من باب" عليو وبوب الشافعي، عن البيهقي نقلو سترة، غير إلى يعني جدار، غير

 - وسلم عليو اهلل صلى - والنبي" بلفظ البزار رواية ويؤيده" سترة غير إلى صلى
 ىذا عباس ابن حديث على بوب البخاري لكن" يستره شيء ليس المكتوبة، يصلي

 أنو على محموؿ الحديث أف إلى منو مصير وىذا" خلفو لمن سترة اإلماـ سترة باب"
 المألوؼ على ذلك في األمر حمل البخاري كأف: الحافظ قاؿ. سترة ىناؾ كاف

 إال الفضاء في يصلي ال كاف أنو - وسلم عليو اهلل صلى - عادتو من المعروؼ
 أوؿ المذكورين يعني) جحيفة، وأبي عمر ابن بحديثي ذلك أيد ثم. أمامو والعنزة
 ذلك البخاري استنبط: العيني وقاؿ. ىذا عباس ابن حديث عقيب وأوردىما( الباب

 صفة، دائماً  تقع ألنها سترة ثمة بأف يشعر غير لفظ ألف" جدار غير إلى" قولو من
 -ذلك غير أو عنزة أو عصا يكوف أف من أعم وىو" جدار غير شيء إلى" وتقديره

 المحض، النفي على والبيهقي النعت، على الغير لفظ البخاري حمل: قلت. انتهى
 كاف أنو على يدؿ خاصة الجدار لنفى التعرض فإف أولى، ىنا البخاري اختاره وما

 التعرض في يكن لم غيره وال جدار ىناؾ يكن لم إذا ألنو للجدار، مغاير شيء ىناؾ
 ينفي ال" جدار غير إلى" قولو: قلت فإف: الطيبي وقاؿ. فائدة خاصة الجدار لنفى
، مروره عن عباس ابن إخبار: قات بالسترة،( الشافعي) فسره فكيف شيئاً   وعن بالقـو
 يعهد لم أمر حدوث على يدؿ إنكار، مظنة وأنو عليو ينكروا لم أنهم مع جدار عدـ
 يكن لم أخرى سترة فرض فلو منكر، غير السترة عدـ مع المرور كوف من ذلك قبل
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 يمكن: القاري قاؿ. انتهى -أصبل أحد ينكره ال حينئذٍ  مروره إذ فائدة، اإلخبار لهذا
 التي البزار رواية وأما. انتهى -البخاري فهم كما للقـو سترة اإلماـ سترة أف إفادتو
 التي السترة نفى أراد بل مطلقًا، السترة نفي فيها المراد فليس" يستره شيء ليس" فيها

 العراقي ىذا بمثل صرح وقد الرؤية يمنع الذي المرتفع كالجدار وبينو بينهم تحوؿ
 يد ال الصف ألف القداـ عن مجاز ىو( الصف بعض يدي بين) راكبا: أي( فمررت)
 الصف بعض يدي بين سرت حتى" الحج في البخاري ففي األوؿ، الصف والمراد. لو

 رتعت من تشاء، ما تأكل: أي العين، وضم مفتوحتين فوقيتين بمثناتين( ترتع" )األوؿ
( ذلك) المعلـو صيغة على( ينكر فلم) المشي في تسرع وقيل. رتوعا ترتع الماشية

 اهلل صلى - النبي ال: أي( أحد على) الصف بعض يدي بين وبنفسو بأتانو مشية: أي
 دقيق ابن قاؿ. بعدىا في وال الصبلة في ال معو، كانوا ممن غيره وال - وسلم عليو
 إعادتهم بترؾ يستدؿ ولم الجواز، على اإلنكار بترؾ عباس ابن استدؿ: العيد

 يدؿ اإلعادة ترؾ أف وتوجيهو: الحافظ قاؿ. فائدة أكثر اإلنكار ترؾ ألف للصبلة،
 وصحة المرور جواز على يدؿ اإلنكار وترؾ المرور، جواز على ال فقط صحتها على

 انتفاء وىو بشرطو، الجواز على حجة اإلنكار ترؾ أف منو ويستفاد. معا الصبلة
 ذكره مما يلـز ال :يقاؿ وال. الفعل على باإلطبلع العلم وثبوت اإلنكار من الموانع
 حائبلً  الصف يكوف أف الحتماؿ ذلك على - وسلم عليو اهلل صلى - النبي إطبلع

 البخاري في: أي تقدـ قد نقوؿ ألنا لو، - وسلم عليو اهلل صلى - النبي رؤية دوف
". أمامو من يرى كما ورائو من الصبلة في يرى كاف - وسلم عليو اهلل صلى - أنو"

 لم ولو الرؤية، دوف حائل ىناؾ يكن فلم األوؿ، الصف بعض يدي بين مر أنو وتقدـ
 عما - وسلم عليو اهلل صلى - سؤالو على دواعيهم توفر لكاف ذلك من شيء يرو

 مرور أف على بو واستدؿ. ذلك على إطبلعو على الداللة في كافيا لهم يحدث
 لكوف الصبلة بقطع الحكم فيو الذي للحديث ناسخ وأنو الصبلة، يقطع ال الحمار

 صبلتو أف تقدـ لما ذلك على فيو داللة ال بأنو وتعقب. الوداع حجة في القصة ىذه
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، سترة اإلماـ سترة أف تقرر وقد سترة، إلى كانت - وسلم عليو اهلل صلى -  فبل للقـو
 وبين بينو ما اإلماـ يدي بين مرت إذا إال والقـو اإلماـ حق في المضر المرور يتحقق

: العربي ابن وقاؿ. السندي قالو ذلك، على عباس ابن لحديث داللة وال السترة،
 تقطع لم تكوف أف ويحتمل شيء، يقطعها ال الصبلة ألف عليهم تقطع لم أنو يحتمل
 ببل بو يباؿ لم السترة وراء من الصبلة يقطع ما مر وإذا لهم، سترة وسترتو اإلماـ صبلة

 حجة ليس الحديث أف شك ال: قلت. انتهى -بحاؿ الحديث بهذا حجة وال. خبلؼ
 بين تدخل فلم الصف يدي بين مرت األتاف أف في صريح ألنو القطع، بعدـ قاؿ لمن

 سترة اإلماـ وسترة صبلتو، تقطع فلم سترتو وبين - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ
. المأمـو حكم منو ويختص والمنفرد، باإلماـ مختص المرور منع: وقيل. خلفو لمن
 أحدكم كاف إذا" سعيد أبي حديث يخص ىذا عباس ابن حديث: البر عبد ابن قاؿ

 اإلماـ على يحمل ىذا سعيد أبي فحديث: قاؿ". يديو بين يمر أحداً  يدع فبل يصلي
: قاؿ. ىذا عباس ابن لحديث يديو بينمر  من يضره فبل المأمـو فأما. والمنفرد
 من يضره فبل المأمـو وأما. منفردا أو إماماً  كاف إذا مكروه المصلي يدي بين والمرور

 ألف سترتو وراء من مر ما منهما واحدا يضر ال المنفرد أو اإلماـ أف كما يديو بين مر
. انتهى -خلفو لمن سترة نفسو اإلماـ إف: قيل وقد. خلفو لمن سترة اإلماـ سترة

 سترة إف: يقوؿ من قوؿ فعلى أحد اإلماـ يدي بين مر لو فيما الخبلؼ ىذا أثر ويظهر
 نفسو اإلماـ إف: يقوؿ من قوؿ وعلى. معا وصبلتهم صبلتو يضر خلفو من سترة اإلماـ
 يستثنى المرور منع حكم إف: وقيل. صبلتهم يضر وال صبلتو يضر خلفو لمن سترة
 في الرخصة" بلفظ الموطأ في مالك ىذا عباس ابن حديث على بوب فقد ضرورة، منو

 باب" المصفى في الدىلوي اهلل ولي الشاه عليو وعقد" المصلي يدي بين المرور
 حديث ذكر بعد مالك وقاؿ" الصبلة أقيمت إذا الصف يدي بين المرور في الرخصة

 يجد ولم اإلماـ، يحـر أف وبعد الصبلة، أقيمت إذا واسعا ذلك أرى وأنا: عباس ابن
 الترجمة مع ىذا: البر عبد ابن قاؿ. الصفوؼ بين إال المسجد إلى مدخبل المرأ
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 لآلثار بأسا بذلك يرى ال وغيره. بدا ذلك من يجد لم لمن عنده الرخصة أف يقتضي
 من بعضهم واستنبط: قلت. انتهى -خلفو لمن سترة اإلماـ سترة أف على الدالة

 المفسدة على الراجحة المصلحة تقديم جواز مالك قالو ما إلى نظرا الحديث
 المصلين أماـ المرور فإف منها، أرجح لمصلحة المفاسد بعض احتماؿ: أي الخفيفة،
 المفسدة فاغتفرت راجحة مصلحة الصف وفي الصبلة في والدخوؿ. خفيفة مفسدة

 (.ٜٛٗ/ٕ. مرعاة المفاتيح )إنكار غير من الراجحة للمصلحة
 تكفي اإلماـ سترة أف على الفقهاء اتفق (:ٗٛٔ/ٕٗجاء في الموسوعة الفقهية )

 . ٔسترة يتخذ أف للمأمـو يستحب فبل.  بجانبيو أـ خلفو أصلوا سواء المأمومين
 عنزة إلى باألبطح صلى وسلم عليو اهلل صلى النبي أف الحديث في ورد لما وذلك
  .سترة للقـو يكن ولم لو ركزت

 لمن سترة وىو خاصة لو سترة ىي أو خلفو، لمن سترة اإلماـ سترة ىل: واختلفوا
 . خلفو لمن سترة اإلماـ سترة أف والحنابلة الحنفية كتب أكثر ففي خلفو،
 لفظي الخبلؼ:  بعضهم قاؿ. ٕذلك في الخبلؼ الحنابلة وبعض المالكية وذكر

 لمن سترة اإلماـ قلنا فإف ثمرة، ولو حقيقي الخبلؼ: آخروف وقاؿ.  واحد والمعنى
 كما خلفو الذي الصف وبين اإلماـ بين المرور يمتنع وغيره مالك عن نقل كما خلفو
 بين المرور ويجوز فيهما، وسترتو المصلي بين مرور ألنو سترتو؛ وبين بينو المرور يمنع

 األوؿ، الصف وىو حائل بينهما حاؿ قد ألنو بعده الذي والصف خلفو الذي الصف
 فيجوز وغيره المالكية من الوىاب عبد يقوؿ كما لهم سترة اإلماـ سترة إف قلنا وإف

                                                           

 ، ٖٖٛ/  ٔ القناع وكشاؼ ، ٕ٘ٗ/  ٔ والدسوقي ، ٕٛٗ/  ٔ عابدين وابن ، ٕٔٓ ص الفبلح مراقي ٔ
 . ٖٕٓ ، ٕٕٓ/  ٔ اإلرادات منتهى وشرح ، ٖٗٛ

 . ٖٗٛ ، ٖٖٛ/  ٔ القناع وكشاؼ ، ٕٔٓ ص والطحطاوي ، ٖٖٗ/  ٔ للدردير الصغير الشرح ٕ
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 أف والحق: الدسوقي قاؿ ،اإلماـ وىو الحائل لوجود واإلماـ األوؿ الصف بين المرور
 ا.ىػ ٔمالك قوؿ والمعتمد حقيقي الخبلؼ

 المرور حكم ما (:ٜٚٔ/ٕٔسئل العبلمة ابن باز كما في فتاوى نور على الدرب )
 ؟فيو يصلي مكانا المار يجد حتى المصلين صفوؼ بين

 لم إذا مكانا يلتمس يصلي واإلماـ المصلين، بين المسلم يمر أف حرج ال فأجاب:
 بآخر يتصل حتى معو؛ يذىب بحيث طريقا وجد إذا أما ذلك، سوى طريقا يجد

 احتاج لو أما أحد، على يشوش ال حتى الطريق؛ مع يذىب أف بو فاألولى الصفوؼ
 اإلماـ، بصبلة مربوط ألنو يديو؛ بين مر من يضره ال المأمـو ألف بأس؛ فبل ذلك إلى
 عنهما تعالى اهلل رضي عباس ابن عن الصحيحين وفي يديو، بين مر من يضره فبل
 أتاف، على وأنا منى في يصلي وىو وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ إلى أتيت»: قاؿ

 ألنهم صبلتهم؛ ذلك يضر فلم «الصف في ودخلت ترتع األتاف وتركت عنها فنزلت
 أنثى يعني األتاف، مرور يضرىم فبل لهم، سترة اإلماـ سترة اإلماـ، بحكم محكوموف

 جهة من دابتو أو اإلنساف مرور يكوف أف تيسر إذا لكن آخر، إنساف مرور أو الحمار،
 أتاف مرور في السبب ولعل األولى، ىو فهذا الصفوؼ على تشوش ال حتى أخرى؛

 ا.ىػ الصفوؼ بعض بين من مرت حتى الوقت ذاؾ لها طريق تيسر عدـ عباس ابن
 في المصلي أماـ المرور حكم ما (:ٜٛٔ/ٕٔوسئل أيضا في نفس المصدر )

 فيها؟ يسمحمسافة  ىناؾ وىل المساجد؟
 يدي بين المرور أما فيو، حرج وال بو بأس ال المأمومين يدي بين المرور فأجاب:

 منو، حذر وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ يجوز، ال فهذا وحده يصلي الذي أو اإلماـ
 لو خيرا أربعين يقف أف لكاف عليو ماذا المصلي يدي بين المار يعلم لو» أنو وأخبر

 فأقل، أذرع ثبلثة منو قريبا المصلي يدي بين المرور يجوز فبل ٕ«يديو بين يمر أف من
                                                           

 ، ٖٖ٘/  ٔ والحطاب ، ٖٖ٘ ، ٖٖٗ/  ٔ الصاوي حاشية مع الصغير والشرح ، ٕ٘ٗ/  ٔ الدسوقي ٔ
  . ٖٕٛ ، ٖٕٚ/  ٕ المغني وانظر ، ٖ٘٘

  (.ٚٓ٘) ومسلم ،(ٓٔ٘) البخاري أخرجو ٕ
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 رده ألف فيو؛ حرج ال فهذا أذرع ثبلثة من أكثر بعيدا كاف إذا أما السترة، وبين بينو أو
 اهلل صلى الرسوؿ أف ىذا في واألصل الحقيقة، في يديو بين يعد ال وألنو لبعده، يشق
 يدؿ ىذا أذرع، ثبلثة الغربي الجدار وبين بينو جعل الكعبة في صلى لما وسلم عليو

 من خروجا المصلي من أكثر يبعد أف واألولى فأقل، المثابة بهذه السترة محل أف
 يشمل أيضا ىذا ورائها، من يمر ولكن بينهما، يمر فبل سترة لو كاف إذا أما الخبلؼ،

 وراء من أو فأكثر أذرع ثبلثة يضر ال منو بعيدا مروا إذا والكلب؛ والحمار المرأة
 ا.ىػ السترة

 صفوؼ بين المرور ىل (:ٚٗ/ٖٔوسئل العبلمة العثيمين كما في مجموع فتاواه )
 المصلي؟ أجر من ينقص أو الصبلة يقطع المصلين
 النبي أقر وقد لهم، سترة اإلماـ سترة ألف الصفوؼ؛ يدي بين مر إذا يضر ال فأجاب:

 بعض يدي بين مر حين - عنهما اهلل رضي - عباس بن اهلل عبد وسلم عليو اهلل صلى
 ا.ىػ منى في يصلوف وىم الصف

 في السترة ىل (:ٕٖٚ/ٖٔوسئل العبلمة العثيمين أيضا كما في مجموع فتاواه )
 الفرد؟ صبلة في ىي كما الجماعة صبلة

 أما المنفرد، صبلة في ىي كما لئلماـ بالنسبة الجماعة صبلة في السترة: فأجاب
 لمن سترة اإلماـ سترة ألف سترة؛ يتخذ أف للمأمـو يشرع ال فإنو للمأمـو بالنسبة
 وسلم عليو اهلل صلى النبي أتيت" - عنهما اهلل رضي - عباس ابن قاؿ ولهذا خلفو،

 فمررت قاؿ أو فمرت ترتع األتاف فأرسلت جدار غير إلى بمنى الناس في يصلي وىو
 مر إذا وأنو خلفو لمن سترة اإلماـ سترة أف على دليل وىذا" الصف بعض يدي بين
 سترة اإلماـ سترة ألف تنقطع؛ ال صبلتهم فإف المأمومين يدي بين الصبلة يقطع أحد
 .لهم
 إلى يصلي وسلم عليو اهلل صلى اهلل ورسوؿ: "عباس ابن قوؿ أف الناس بعض ظن وقد
 إف: "وقالوا السترة، فيو تشرع ال األمياؿ داخل كاف ما أي الحـر أف". جدار غير
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 داخل كاف ما يعني السترة فيو تتخذ ال الحـر أف على يدؿ" جدار غير إلى: "قولو
 ابن قوؿ ألف ذلك؛ خبلؼ على يدؿ أنو وجد الحديث تأمل من ولكن. األمياؿ
 يكوف فعليو لموصوؼ، صفة إال غير تقع وال صفة غير ،"جدار غير إلى: "عباس
 كاف والسبلـ الصبلة عليو الرسوؿ أف والمعروؼ جدار، غير شيء إلى الكبلـ تقدير
: قاؿ أنو الصحيحين في ثابت وىو جحيفة أبي حديث في كما العنزه لو فتركز يصلي

 وضوء أخذ ببلال ورأيت أدـ، من حمراء قبة في وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ رأيت"
 منو أصاب فمن الوضوء، ذلك يبتدروف الناس ورأيت وسلم، عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ
 أخذ ببلال رأيت ثم صاحبو، يد بلل من أخذ شيئا منو يصب لم ومن منو، تمسح شيئا
 بالناس صلى مشمرا حمراء حلة في وسلم عليو اهلل صلى النبي وخرج وركزىا، عنزة

 تتخذ السترة أف في صريح نص وىذا". العنزة يدي بين يمروف الناس ورأيت ركعتين،
 كاف ذلك ومع منى، من الكعبة إلى أقرب األبطح ألف األمياؿ؛ داخل كاف فيما حتى

 ا.ىػ السترة فيو يتخذ والسبلـ الصبلة عليو الرسوؿ
 فقط؟  الصبلة أثناء للمأمـو سترة اإلماـ سترةىل  :مسألة

 سترة اإلماـ سترة بأف نعلم سئل العبلمة العثيمين كما في لقاءات الباب المفتوح:
،  اإلماـ سترة تستمر فهل يقضي المأمـو وقاـ صبلتو من اإلماـ انتهى فإذا للمأمـو

 انفراده؟ بعد للمأمـو سترة اإلماـ يكوف أو للمأمومين، سترة
 حتى لو سترة اإلماـ سترة تكوف فبل منفرداً  صار اإلماـ سلم لما المأمـو فأجاب:

 بعد للمأمـو يشرع ىل لكن مكانو، عن وذىب انصرؼ ألنو بإماـ؛ ليس اآلف اإلماـ
 وأف يشرع، ال أنو: لي يظهر الذي سترة؟ يتخذ أف فاتو ما يقضي قاـ إذا ذلك

 بأنو: قلنا لو ثم سترة، يتخذوا أف بدوف قضوا شيء فاتهم إذا عنهم اهلل رضي الصحابة
 أنو الغالب فإف السترة، وجوب يرى من قوؿ على يجب أو سترة، يتخذ أف يستحب

: لو يقاؿ المأمـو أف فالظاىر بين، بدليل إال نستبيحها ال حركة وإلى مشي إلى يحتاج
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 أثناء في السترة اتخاذ يرد لم ألنو سترة؛ تتخذ ال وأنت معك انتهت اإلماـ سترة
 ا.ىػ الصبلة في البدء قبل السترة تتخذ وإنما الصبلة،

 ىي المأمـو سترة أف معلـو (:ٖٖٔ/ٖٔوسئل الشيخ أيضا كما في مجموع فتاواه )
 سترة وجود من البد أـ للمسبوقين السترة تبقى فهل اإلماـ سلم إذا ولكن إمامو، سترة

 فما.. شيئا لو يفعل وال المسبوؽ أماـ يمر الناس بعض أف الحظت فقد جديدة،
 ذلك؟ في الحكم

 القضاء ىذا في يكوف فإنو فاتو ما لقضاء المسبوؽ وقاـ اإلماـ سلم إذا فأجاب:
 وسلم عليو اهلل صلى النبي ألمر يديو بين يمر من يمنع أف وعليو حقيقة، منفردا
 عن يكوف قد أو بهذا، منهم جهل عن يكوف قد المار منع الناس بعض وترؾ بذلك،
 بحكم اإلماـ عن انفرادىم بعد صاروا الجماعة أدركوا لما أنهم ظنوا إنهم حيث تأويل
 ما لقضاء قاـ إذا يديو بين يمر من المسبوؽ يمنع أف البد لكن اإلماـ، خلف الذين
 ا.ىػ فاتو

 ما يقضي المسبوؽ قاـ إذا (:ٚٛوقاؿ الشيخ مشهور في كتابو أخطاء المصلين )ص
 يفعل؟ فماذا مأمومًا، كونو عن خرج اإلماـ، مع فاتو
 بعد يقضي الذي ينحاز أف بأس وال(: ٚٚ/ٕ: )الباري فيضكما في   مالك اإلماـ قاؿ

 وإلى يساره، وعن يمينو وعن يديو بين األساطين من منو قرب ما إلى اإلماـ سبلـ
 جهده المارَّ  ودرأ أقاـ، بَػُعد وإف قريباً، ذلك كاف إذا بها يستتر قليبًل، يقهقر خلفو،

 .ا.ىػ
 فإف: صبلتو من فاتو ما لقضاء قاـ إذا(: ٜٗٓ/ٕ) كما في فتاواهرشد   ابن وقاؿ

 بقربو تكن لم وإف صبلتو، بقّية في لو سترةً  وكانت إليها، سار سارية، بقربو كانت
 ،آثم فهو يديو بين مر ومن استطاع، ما يديو بين يمر من ودرأ ىو، كما صلى سارية،

 في عليو حرج فبل إمامهم، مع الصبلة في القـو كاف إذا الصفوؼ، بين مر من أما
 .ا.ىػ التوفيق وباهلل. لهم سترة اإلماـ ألف ذلك،
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 ألف وذلك خبلفو، ينبغي ال الذي رشد، ابن عليو وتبعو مالك اإلماـ قالو الذي وىذا
 لمن مشابهة وحالتو سترة، ذلك في عليو وليس أُمر، كما صبلتو في دخل المسبوؽ

 .الحالة تلك في مقّصراً  فليس فانفلتت، سترة دابة اتخذ
 وإف ذلك، يفعل أف فعليو اإلثم، في المارّين يوقع لئبل سترة، اتخاذ لو تيّسر إف ولكن

 .يديو بين المارَّ  ردّ  يتيسر لم
؟ مسألة  : المرور بين يدي اإلماـ ىل يؤثر على صبلة المأمـو

 شيء ىناؾ ليس: (تنبيو) (:ٕٖٗ/ٕقاؿ العبلمة العثيمين أيضا في الشرح الممتع )
 فيو يقـو فيما إال الراجح؛ القوؿ على اإلماـ صبلة ببطبلف المأمـو صبلة بو تبطل
، مقاـ اإلماـ  اختلت اختل إذا الذي ىو المأمـو مقاـ اإلماـ فيو يقـو والذي المأمـو
؛ صبلة بسببو  السترة؛: مثل وللمأمومين، لئلماـ اإلماـ من الفعل ذلك ألف المأمـو

 اإلماـ صبلة بطلت وسترتو اإلماـ بين امرأة مرت فإذا خلفو، لمن سترة لئلماـ فالسترة
؛ صبلة وبطلت  يتخذ أف المأمـو نأمر ال ولهذا مشتركة، السترة ىذه ألف المأمـو
 اإلماـ حق في السترة انتهاؾ فصار مبتدعا، متنطعا لعد سترة اتخذ لو بل سترة،
، حق في انتهاكا  . اإلماـ صبلة بطلت كما المأمـو صبلة فبطلت المأمـو

 
 (الصف خلف المنفرد صبلة)باب حكم 

 رجبلً  رأى)  صلى اهلل عليو وسلم اهلل رسوؿ أفرضي اهلل عنو  معبد بن وابصة عن
 .ٔ( الصبلة يعيد أف فأمره وحده الصف خلف يصلي

                                                           

 ،(ٕٛٙ) داود وأبو، (ٜٕٗ/ ٔ) والدارمي ،(ٕٕٛ/ ٗ) وأحمد ،(ٕٔٓٔ) مسنده في الطيالسي أخرجو ٔ
 التاريخ في والبخاري ،(ٓ٘ٓٔ) والمثاني اآلحاد في عاصم أبي وابن ،(ٗٓٓٔ) ماجة وابن ،(ٖٕٔ) والترمذي

/ ٔ) اآلثار معاني في والطحاوي ،(ٖٔٔ) الجعديات في البغوي القاسم وأبو ،(ٛٛٔ - ٚٛٔ/ ٛ) الكبير
، (ٜٖٔ) الجارود ابن ،(ٜٜٕٔ) صحيحو في حباف وابن ،(ٗٛٔ/ ٖ) الصحابة معجم في قانع وابن ،(ٖٜٖ

/ ٖ) السنن في والبيهقي ،(ٕ٘/ ٗ) المحلى في حـز وابن ،(ٖٔٚ رقم/ ٕٕ) الكبير المعجم في والطبراني
، (ٕ/ٜٖٗ/ ٚٔ) عساكر وابن ،(ٕٗٛ) السنة شرح في والبغوي ،(ٖٕٛ٘) واآلثار السنن معرفة وفي ،(ٗٓٔ

 المحلى في حـز ابن بو واحتج وكذا حسنو البغوي، الترمذي، حسنو والحديث (ٕٖٓٔ/ ٕ) التهذيب في والمزي
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 اهلل صلى النبي على قدمنا حتى خرجنا ) قاؿ الوفد، من وكاف شيباف بن عليوعن 
 عليو فوقف وحده، الصف خلف يصلي رجبل فرأى خلفو، وصلينا فبايعناه وسلم عليو
 للذي صبلة فبل صبلتك، استقبل فقاؿ انصرؼ، حتى وسلم عليو اهلل صلى اهلل نبي

 .ٔ( الصف خلف
 ال: أي «الصف خلف أو»: قولو(: ٕٛٙ/ٗقاؿ العبلمة العثيمين في الشرح الممتع )

 صلى اهلل رسوؿ عن الحديث جاء وقد منفرد ألنو الصف؛ خلف المأمـو صبلة تصح
 عليو اهلل صلى النبي ورأى. «الصف خلف لمنفرد صبلة ال»: قاؿ أنو وسلم عليو اهلل

                                                                                                                                                  

/ ٕ) الفتح في الحافظ وقاؿ (،ٜٕ٘/ٕ)إعبلـ الموقعين  في القيم ابنصححو اإلماـ ، و (ٖ٘ - ٕ٘/ ٗ)
 الترمذي حسنو(: ٖٚٗ/ ٗ) المنير البدر في الملقن ابن وقاؿ وغيرىما، خزيمة وابن أحمد صححو(: ٕٛٙ

 أحمد ثبتو: المنذر ابن وقاؿ يساؼ، بن ىبلؿ بو ينفرد ولم محفوظين، طريقين من روي: وقاؿ حباف ابن وصححو
 وقاؿ الحديث، أىل من جماعة يثبتو وال مضطرب وابصة حديث إسناد: فقاؿ البر عبد ابن وخالف. وإسحاؽ
 ليس: الناس سيد ابن وقاؿ ىػ. ا إليو، الطريق لفساد شيئا؛ كتابيهما في لوابصة الشيخاف يخرج لم إنما: الحاكم

 شاكر أحمد العبلمة وصححو ،(ٔٗ٘) اإلرواء في األلباني العبلمة وصححو يضره، مما فيو قع و الذى األضطراب
 األرنؤوط وصححو(: إسناده صحيح، ٕٓٚ/ٔوقاؿ الحويني في غوث المكدود ) الترمذي، سنن على تعليقو في

 (.ٕ٘٘/ ٜٕ) المسند تحقيق في معو ومن

 شيبة أبي وابن ،(ٔ٘٘/ ٘) الطبقات في سعد وابن ،(ٖٓٗٙٔ رقم ،ٖٕ/ ٗ) أحمد ومختصرا مطوال أخرجو ٔ
 - ٕ٘ٚ/ ٔ) والتاريخ المعرفة في والفسوي ،(ٖٓٓٔ،  ٔٚٛ) ماجو وابن ،(ٙ٘ٔ/ ٗٔ) و( ٖٜٔ/ ٕ)

 ،(ٜٙ٘ٔ) و( ٕٚٛ) و( ٚٙٙ) و( ٖٜ٘) خزيمة وابن ،(ٛٚٙٔ) والمثاني اآلحاد في عاصم أبي وابن ،(ٕٙٚ
 ،ٜٔٛٔ) حباف وابن ،(ٜٖٗ/ ٔ) اآلثار معاني شرح وفي ،(ٜٖٔٓ) اآلثار مشكل شرح في والطحاوي

 أحمد اإلماـ حسنو والحديث( ٕٔٗ/ ٖٛ) عساكر وابن ،(٘ٓٔ/ ٖ) السنن في والبيهقي ،(ٖٕٕٓ ،ٕٕٕٓ
 ،(ٛٔٚ/ ٕ) الخبلصة في النووي وقاؿ ،(ٗٚٗ/ ٗ) المنير والبدر ،(ٕٗ/ ٕ) الهادي عبد البن التنقيح في كما
 قاؿ وكذا قوي، إسناده(: ٕٗ/ ٕ) تنقيحو في الهادي عبد ابن وقاؿ حسن، إسناده(: ٜٕٛ/ ٗ) المجموع وفي
 كثير ابن وقاؿ صحيح، إسناده: (ٙٛٔ/ٗبن القيم في إعبلـ الموقعين )ا وقاؿ ،(ٖٕٙ/ ٔ) تنقيحو في ىبيالذ
 ثقات، رجالو صحيح إسناد ىذا(: ٛٓٔ/ ٔ) البوصيرى وقاؿ حسن، إسناده(: ٙٚٔ/ ٔ) الفقيو إرشاد في

(: ٖ٘/ ٗ) المحلى على تعليقو في شاكر أحمد الشيخ وقاؿ ،(ٖٕٙ٘) الصحيحة في األلباني العبلمة وصححو
 معو ومن األرنؤوط وقاؿ ،(ٕٜٜ) الصحيحين في ليس مما المسند الصحيح في الوادعي وخرجو صحيح، إسناده

 صحيح إسناده(: ٙٛٔ/ ٗ) طبعتو في مشهور الشيخ وقاؿ صحيح، إسناده(: ٕٕ٘/ ٕٙ) المسند تحقيق في
 .ثقات رجالو
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 أمره ما فاسدة أنها ولوال. الصبلة يعيد أف فأمره الصف خلف وحده يصلي رجبل وسلم
 الذي األمر أف فلوال منو، وانتهي فعل قد أمر في وتكليف إلزاـ اإلعادة ألف باإلعادة،

 العبادة عليو تجب أف يستلـز ىذا ألف إعادتو، اإلنساف كلف ما فاسد منو وانتهي فعل
 أىل أكثر وذىب .المفردات من وىو المذىب، ىو اهلل رحمو المؤلف قالو وما .مرتين
 لغير أو لعذر الصف، خلف منفردا الصبلة صحة إلى: أحمد عن رواية وىو العلم
 .سعة الصف في كاف ولو عذر،
 يكن لم وإف الصبلة، صحت لعذر كاف فإف تفصيل، ذلك في: العلماء بعض وقاؿ
 .الصبلة تصح لم لعذر

 قاؿ وقد بو، أمر ما وفعل الجماعة، مع صلى المصلي ىذا بأف: الجمهور واستدؿ
 حين فكبر بإمامو ائتم وقد «بو ليؤتم اإلماـ جعل إنما»: وسلم عليو اهلل صلى النبي
 .إلخ..  كبر
 يسير، بجزء انفرد يمينو عن والسبلـ الصبلة عليو الرسوؿ أداره لما عباس ابن وألف

 لبطلت مبطبل االنفراد كاف فلو كالحدث والقليل الكثير فيو يستوي للصبلة والمفسد
 .عباس ابن صبلة

 للكماؿ نفي النفي ىذا أف «الصف خلف لمنفرد صبلة ال»: حديث عن وأجابوا
 لو اإلنساف أف ومعلـو ،ٔ«األخبثاف يدافعو وىو وال طعاـ بحضرة صبلة ال»: كقولو
 ػ والغائط البوؿ ػ األخبثين يدافع وىو صلى ولو صحيحة، فصبلتو طعاـ بحضرة صلى

 .صحيحة فصبلتو
 أف فأمره الصف خلف يصلي رجبل رأى» وسلم عليو اهلل صلى النبي أف ورد ما وأما
 ىناؾ فلعل صح وإذا نظر، صحتو في الحديث ىذا بأف عنو فأجابوا ،«الصبلة يعيد
 ال عين قضية وىذه الصبلة، بإعادة وسلم عليو اهلل صلى النبي يأمره أف أوجب شيئا
 .الصف خلف صلى كونو ىو السبب بأف نجـز

                                                           

 .عنها اهلل رضي عائشة حديث من( ٓٙ٘)مسلمأخرجو  ٔ
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 أمر ما فعل بأنو الصف خلف المنفرد صبلة بصحة قولهم على الجمهور استدالؿ وأما
 المصافة، وىي المتابعة غير أخرى واجبات ىناؾ لكن صحيح، فهذا المتابعة من بو

 .صبلتو بطلت المصافة واجب ترؾ فإذا واجبة المصافة فإف
 وأقامو برأسو وسلم عليو اهلل صلى النبي أخذ حين انفرد عباس ابن بأف استداللهم وأما
 بمثل اإلنساف انفرد إذا الصبلة ببطبلف نقوؿ ال ونحن جزئي، انفراد فهذا يمينو عن
 أو رجل خلفو أف يعرؼ وىو الصف خلف وكبر جاء شخصا أف لو: أي الصورة، ىذه

 اللحظة وىذه صحيحة، وصبلتو تفتو لم الركعة دامت ما بأس فبل معو، سيأتياف رجبلف
 أو الصف خلف منفردا صلى الرجل ىذا إف: فيها يقاؿ ال االنفراد بها حصل التي

 .ضعيف عباس ابن بحديث فاالستدالؿ اإلماـ، خلف
 مردود، فهذا للكماؿ نفي «الصف خلف لمنفرد صبلة ال»: حديث بأف قولهم وأما
 :مراتب ثبلث فلو وقع إذا النفي ألف

 للوجود نفي فهو يمكن لم فإف الحسي، للوجود نفيا يكوف أف: والثانية األولى المرتبة
 ألنو للوجود؛ نفيا يكوف أف يمكن ال معنا الذي فالحديث للصحة، نفي: أي الشرعي،

 والصحة للصحة، نفيا فيكوف منفردا، الصف خلف اإلنساف يصلي أف الممكن من
 .مرتبتاف فهاتاف الصحة، نفي يمنع مانع ىناؾ ليس ألنو الشرعي؛ الوجود ىي

 نفي فهو المنفي صحة على دليل يوجد بأف الصحة؛ نفي يمكن لم إذا: الثالثة المرتبة
 يحب ما ألخيو يحب حتى أحدكم يؤمن ال»: والسبلـ الصبلة عليو قولو مثل للكماؿ،

 عنو ينتفي لكن كافرا، يكوف ال لنفسو يحب ما ألخيو يحب ال من ألف ٔ«لنفسو
 .فقط اإليماف كماؿ

 العلة ألف نظر، فيو «طعاـ بحضرة صبلة ال»: وسلم عليو اهلل صلى بقولو وتنظيرىم
 كاف وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ فإف الذىن، تشويش ىي طعاـ بحضرة الصبلة بنفي

                                                           

 من حديث أنس رضي اهلل عنو. (٘ٗ) ومسلم ،(ٖٔ) البخاري أخرجو ٔ
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 صبلتها، في تبقى سوؼ وأمو. أمو تفتتن لئبل الصبلة في أوجز الصبي بكاء سمع إذا
 .ولدىا بكاء عليها يشوش لكن

: فيقوؿ المصلي إلى يأتي الشيطاف أف»: والسبلـ الصبلة عليو النبي أخبر: وأيضا
 فيدؿ القلب، غفلة يوجب أنو شك ال وىذا ،«يذكره يكن لم لما كذا اذكر كذا اذكر
 الصبلة يبطل ال القلب وانشغاؿ التشويش مجرد أف على قبلو والذي الحديث ىذا

 .التنظير فبطل الصبلة لبطبلف موجب غير «طعاـ بحضرة صبلة ال»: قولو فيكوف
 الصف خلف منفردا صلى الذي الرجل وسلم عليو اهلل صلى النبي أمر بأف قولهم وأما
 .إلخ..  عين قضية الصبلة، يعيد أف

 على دليل يدؿ أف إال منو، المتبادر ظاىره على النص حمل الواجب أف: فجوابو
 صلى لكونو باإلعادة؛ أمره وسلم عليو اهلل صلى النبي أف: ىنا والمتبادر. خبلفو
 .سواه ما عدـ واألصل الكبلـ، سياؽ يفيده كما الصف؛ خلف منفردا

 يجب باطلة ىي بل صحيحة، غير منفردا الصف خلف الصبلة أف الراجح فالقوؿ إذا؛
 إذا وأنو الراجح، ىو الوسط القوؿ يكوف أفبل: قائل قاؿ إذا ولكن؛. إعادتها عليو
 الصبلة؟ صحت لعذر كاف

 ألف الصبلة؛ صحت لعذر كاف إذا وأنو الراجح، ىو الوسط القوؿ بلى،: فالجواب
 نفي ألف الصف؛ في الدخوؿ وجوب على يدؿ الصف خلف المنفرد صبلة صحة نفي

 المصافة، وجوب على داؿ فهو واجب، ترؾ أو محـر بفعل إال يكوف ال الصحة
{ استطعتم ما اهلل فاتقوا: }تعالى لقولو العجز، مع واجب ال أنو الشرعية والقاعدة

 جاء فإذا ،[ٕٙٛ: البقرة{ ]وسعها إال نفسا اهلل يكلف ال: }وقولو ،[ٙٔ: التغابن]
 لعذر انفراده يكوف وحينئذ الصف، في لو مكاف ال فإنو تم قد الصف ووجد المصلي
 اهلل، رحمو تيمية ابن اإلسبلـ شيخ اختيار وىو وسط، القوؿ وىذا صبلتو، فتصح

 .الصواب وىو. سعدي بن الرحمن عبد وشيخنا
 الصف؟ من الناس أحد يجذب بأف تقولوف ال لماذا: قائل قاؿ فإف
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 :محاذير يستلـز ىذا ألف بذلك؛ نقوؿ ال إننا: فالجواب
 .المجذوب الرجل على التشويش: األوؿ المحذور
 من ىذا يكوف أف ويخشى للصف، قطع وىذا الصف، في فرجة فتح: الثاني المحذور

 قطعو صفا قطع من»: وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ فيو قاؿ الذي الصف قطع باب
 .«اهلل

 المكاف إلى الفاضل المكاف من بنقلو المجذوب على جناية فيو أف: الثالث المحذور
 .المفضوؿ
 يتحرؾ سوؼ الصف جميع ألف الصف؛ كل على جناية فيو أف: الرابع المحذور
 .سدىا أجل من الفرجة النفتاح

 اإلماـ؟ جنب إلى يصلي أف نأمره أفبل: قائل قاؿ فإف
 :محاذير ثبلثة ذلك في ألف اإلماـ؛ جنب إلى يصلي أف نأمره ال: قلنا

 فجاء صفوؼ، عشرة فيو المسجد أف قدرنا فإذا الرقاب، تخطي: األوؿ المحذور
 صفوؼ عشرة يتخطى فسوؼ اإلماـ جنب إلى اذىب: وقلنا مكانا، يجد ولم اإلنساف

 .رقابهم تخطى فقد واحد صف إال يكن لم لو بل
 في اإلماـ انفراد في السنة خالف اإلماـ جنب إلى وقف إذا أنو: الثاني المحذور

، على التقدـ موضعو اإلماـ ألف مكانو؛  زالت الموضع ىذا في أحد شاركو فإذا المأمـو
 .الخصوصية

 إلى تقدـ: لو قلنا آخر جاء ثم اإلماـ، جنب إلى تقدـ: قلنا إذا أننا: الثالث المحذور
 ىذا وقف لو لكن كامل، صف اإلماـ عند يكوف حتى وثالث ثاف، ثم. اإلماـ جنب
 .محذور ببل صفا فيكوناف جنبو، إلى يصف الثاني الداخل لكاف الصف خلف

 منفردا، وحده صلى وإال أحد، معو جاء فإف يبقى، أف تأمرونو ال لماذا: قائل قاؿ فإف
 :محذوراف ىذا في: قلنا
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 األخيرة ىي الركعة ىذه تكوف وربما الركعة، فتفوتو ينتظر ربما أنو: األوؿ المحذور
 .الجماعة فتفوتو

 وفي المكاف في الجماعة حـر فإنو الجماعة وفاتتو بقي إذا أنو: الثاني المحذور
 حـر: تقدير أقل على نقوؿ فإننا منفردا، وحده وصلى اإلماـ مع دخل وإذا العمل،
 العمل في الجماعة نحرمو أف خير فأيهما الجماعة، أدرؾ فقد العمل أما فقط، المكاف

 فقط؟ المكاف في أو والمكاف،
 لمحذور، مرتكبا يكوف الحاؿ ىذه في إنو: قلنا لو ىذا فقط، المكاف في: الجواب

 يرتكب لم وحده صف إذا فإنو الصف، في الوقوؼ تعذر إذا أنو عندي الراجح أف مع
 .محظورا
 للصبلة؟ المبطل االنفراد ىو ما: مسألة

 المسبوؽ مع يدخل ولم الركوع من اإلماـ يرفع أف للصبلة المبطل االنفراد: الجواب
 في مكاف انفتح أو الركوع، من رأسو اإلماـ يرفع أف قبل أحد معو دخل فإف أحد،

 عن يزوؿ الحاؿ ىذه في فإنو الركوع، من اإلماـ يرفع أف قبل فيو فدخل الصف
 ا.ىػ الفردية

 فوجد المسجد دخل إذا: المساجد حضور أحكاـوقاؿ الشيخ عبد اهلل الفوزاف في 
 رجبلً  يجذب أو منفردأ؟ الصف خلف يصلي فهل مكاناً  لو يجد ولم تم قد الصف أف

 فيما أذكره العلماء، بين خبلؼ فيها المسألة ىذه أحد؟ يأتي حتى ينتظر أو معو؟ يقف
 .تعالى اهلل بعوف المختار، القوؿ أبين ثم يلي،

 الجمهور مذىب وىذا ،صحيحة وصبلتو وحده، صفاً  يكوف المنفرد أف: األوؿ فالقوؿ
 والشافعي مالك الثبلثة األئمة ومنهم( ٚٛٔ/ٔ) المجتهد بداية صاحب حكاه كما -

 .حنيفة وأبو
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 مشى ثم الصف دوف فركع : )وفيو عنو اهلل رضي ةبكر  أبي حديث: ىؤالء أدلة ومن
 من أنواع الحديث ىذا في: (ٖٖٛ/ٖ) السنة شرحفي  البغوي قاؿ ،ٔ(الصف إلى

 أبا ألف صبلتو؛ تصح اإلماـ بصبلة منفرداً  الصف خلف صلى من أف: منها الفقو،
)  النبي يأمره لم ثم الصف، خلف الصبلة من بجزء أتى فقد الصف، خلف ركع بكرة

 ال إرشاد، نهي ،وىو"تعد وال: "بقولو أفضل ىو ما إلى المستقبل في وأرشده باإلعادة،
 ا.ىػ باإلعادة ألمره للتحريم كاف ولو تحريم، نهي

 ورواية أحمد، اإلماـ مذىب وىو باطلة، الصف خلف المنفرد صبلة أف: الثاني القوؿ
 من جمع قاؿ وبو -(ٗ٘/ٔ) ىبيرة البن اإلفصاح في ماعلى  – مالك اإلماـ عن

 .والمحدثين الفقهاء
 الصف خلف يصلي رجبلً  رأى)  اهلل رسوؿ أف معبد بن وابصة بحديث ىؤالء واستدؿ

 .( الصبلة يعيد أف فأمره وحده
 وصلينا فبايعناه،)  النبي على قدمنا خرجنا: قاؿ شيباف بن على حديث من شاىد ولو

)  اهلل نبي عليو فوقف وحده، الصف خلف رجبلً  فرأى الصبلة)  اهلل نبي فقضى خلفو،
 .( الصف خلف للذي صبلة فبل صبلتك، استقبل: "فقاؿ انصرؼ، حتى
 أبي وكاف: قاؿ وابصة حديث بعد( ٕٕٛ/ٗ) المسند في أحمد بن اهلل عبد نقل وقد

 . الحديث بهذا يقوؿ
 وإف تصح، لم وحده فصلى الصف في محبلً  وجد إف أنو التفصيل،وىو: الثالث القوؿ
 المصنف في كما البصري، الحسن بو قاؿ وىذا. وحده يقف أف جاز يجد ولم اجتهد

 األوطار؛ نيل في الشوكاني ذكره كما والبويطي، شيبة؛ أبي البن

                                                           

 .(ٓ٘ٚ) رقم البخاري أخرجو ٔ
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 الفتاوى، في كما وأيده تيمية، ابن اإلسبلـ شيخ ذىب وإليو المغني، في قدامة وابن
 عبد الشيخ اختيار وىو القيم، ابن وكذا الماردينية؛ والمسائل النوارنية والقواعد
 :يلي لما - اهلل شاء إف - المختار ىو وىذا. ٔالجميع اهلل رحم السعدي، الرحمن

 فبل القدرة، عدـ عند تسقط وأركانها الصبلة واجبات أف على مجمعوف العلماء أف
 .الشريعة قواعد من عظيمة قاعدة وىذه ،الضرورة مع محـر وال العجز، مع واجب
 الركوع وىكذا قاعدًا، صّلى القياـ يستطع لم فإذا الفرض، صبلة في ركن فالقياـ

 من المقررة القواعد ومن عذر، المصافة عن العجز أف ريب وال... وغيرىا والسجود
 العرياف فهذا عذر، الحكم صاحب على طرأ ما إذا يتغير الحكم أف. الشريعة نصوص
 إلى يصلي القبلة عليو اشتبهت والذي عورتو، يستر ما يجد لم إذا حالو على يصلي

 . . وىكذا القبلة، لو تبينت أو سترة وجد إذا اإلعادة يلزمو وال جهة، أي
 وقولو ،{ استطعتم ما اهلل فاتقوا: } تعالى كقولو القوؿ، ىذا تؤيد الشريعة عمومات أف

 ما منو فأتوا بأمر أمرتكم إذا ) وقولو ،{ وسعها إال نفساً  اهلل يكلف ال: } تعالى
 .ٕ( استطعتم

 محموؿ (الصف خلف لمنفرد صبلة ال ) فقولو األدلة؛ بين جمع فيو القوؿ ىذا أف
 وأماإذالم الفرجة وسد الصف إلى االنضماـ وىو الواجب، أداء في قصر إذا ما على
 ليس ألنو السابقين؛ األمرين في ذكرنا ما بدليل الحديث، عليو يحمل فبل فرجة يجد

 .اهلل شاء إف صبلتو فتصح بمقصر،
 بكرة أبي حديث وأما: (ٜٖٚ/ٖٕ) فتاوىال مجموعفي  تيمية ابن اإلسبلـ شيخ يقوؿ
 أدرؾ فقد الركوع، من رأسو اإلماـ رفع قبل الصف خلف منفرداً  صلى أنو فيو فليس

                                                           

 الفتاوى ومجموع ،(ٙ٘/ٖ) والمغني ،(ٜٕٕ/ٖ) األوطار ونيل ،(ٖٜٔ/ٕ) شيبة أبي البن المصنف ٔ
 وإعبلـ ،(ٗٛص) الماردينية والمسائل ،(ٔٚص) واالختيارات( ٜٜ ،ٜٛص) النورانية والقواعد ،(ٜٖٚ/ٖٕ)

 .بعدىا وما( ٜٙٔص) السعدية والفتاوى ،(ٕٕ ،ٕٔ/ٕ) الموقعين

 .(ٖٖٚٔ) مسلم أخرجو ٕ
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 ثم وحده يقف أف بمنزلة فهو للركعة، مدركاً  بو يكوف ما بو المأمور االصطفاؼ من
 ا.ىػ . . . اآلئمة باتفاؽ جائز ىذا فإف فيصافو، آخر يجيء
 مصلياً  يعد ال آخر إليو انضم ثم الصف خلف صبلتو من جزءاً  صلى فمن ىذا وعلى
 أبي حديث في واألظهر. عنو اهلل رضي بكرة أبو فعلو ما وىذا. منفرداً  الصف خلف
 والسعي اإلسراع عن نهي ،(تعد وال حرصاً، اهلل زادؾ ) قولو في النهي أف بكرة

 وال اإلسراع، حالة في الصبلة إتياف عن النهي من الكتاب أوؿ تقدـ لما الشديد؛
 سيما ال الركعة، بتلك لبلعتداد وال الصف، دوف الركوع إلى يعود أف يمكن

 اهلل رضي - مسعود وابن ثابت، بن وزيد بكر، كأبي الصحابة بعض ذلك فعل وقد
 .ٔصحيحة بأسانيد عنهم ىذا وثبت - عنهم

 :يلي لما معو يقف رجبلً  يجذب أف الصف في مكاناً  يجد لم لمن يجوز وال
 دخلت أال) : وفيو(ٕٖٙ/ٕ) اإلرواءكما في   ضعيف الجذب في الوارد الحديث أف
 .( معك يصلي رجبلً  جذبت أو الصف في
  .الفرج سدّ  والمشروع الصف، في فرجة إيجاد إلى يفضي الجذب أف
 األوؿ الصف لفضيلة وتفويت عليو، وتشويش المجذوب، في تصرؼ الجذب أف

 .ٕاإلماـ خلف ىو لمن يكوف أف الجذب في الغالب ألف اإلماـ؛ خلف وكونو

                                                           

 (.ٕٗٙ ،ٖٕٙ/ٕ) الغليل إرواء: انظر ٔ

 كما متراصة صفوفا المأموموف يكوف أف الجماعة صبلة في األصل (:ٖٛٔ/ٕٚجاء في الموسوعة الفقهية ) ٕ
 الكراىة، تنتفي حتى الصف، خلف منفردا الصبلة ليجتنب المأمـو تصرؼ كيفية بياف يلي وفيما....  بيانو سبق
 .الحنابلة يقوؿ كما وتصح الفقهاء، جمهور يقوؿ كما
 غير الصف وجد أو فيها، وقف األخير الصف في فرجة وجد فإف الجماعة، أقيمت وقد المسجد دخل من

 .( الصفوؼ يصلوف الذين على يصلوف ومبلئكتو اهلل إف ) وسلم عليو اهلل صلى النبي لقوؿ ؛ فيو وقف مرصوص
 ذلك على يدؿ تركها، في المصلين لتقصير إليها ليصل الصفوؼ يخترؽ أف فلو متقدـ صف في الفرجة وجد وإف
 فليسدىا صف في فرجة إلى نظر من ) وسلم عليو اهلل صلى النبي عن عنهما اهلل رضي عباس ابن عن روي ما

 وىو علي بن مسلمةولكن في إسناده (  لو حرمة ال فإنو رقبتو على فليتخط ، مار فمر ، يفعل لم فإف ، بنفسو
 .ضعيف
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 الفرجة أحدىما سد أو معاً  وقوفهما: أفضل فأيهما فرجة الصف وفي اثناف دخل وإذا
 فذًا؟ اآلخر ووقف

                                                                                                                                                  

 تماـ من الصفوؼ تسوية فإف ، وصبلتهم صبلتو بإتماـ وللقـو لو عامة مصلحة الصفوؼ في التي الفرجة سد وألف
 .الفرج بسد وسلم عليو اهلل صلى النبي أمر وقد.  الحديث في ورد كما الصبلة،

 الذي غير بصفين اختراقها يجوز التي الصفوؼ يحدد المالكية بعض إف إذ الجملة في الفقهاء بين باتفاؽ وىذا
 يدي بين عرضا إليها يمشي أف كره بحذائو الفرجة كانت لو: الحنابلة قاؿ كذلك فيو، دخل والذي منو خرج
 يقف أف لكاف عليو ماذا المصلي يدي بين المار يعلم لو:  وسلم عليو اهلل صلى النبي لقوؿ المأمومين؛ بعض

 .يديو بين يمر أف من لو خيرا أربعين
 . حينئذ يفعلو أف ينبغي فيما الفقهاء اختلف فقد صف أي في فرجة يجد لم ومن
 أحدا يجد لم فإف ، الصف خلف معو ليصطف المسجد يدخل من ينتظر أف ينبغي فرجة يجد لم من: الحنفية قاؿ

 يجد لم فإف ، عليو يغضب ال لكي وخلقا علما منو يعرؼ من نفسو إلى الصف من جذب الركعة فوات وخاؼ
 ، البدائع في الكاساني ذكر ىكذا العذر، حاؿ الحاؿ ألف حينئذ، كراىة وال ، اإلماـ بحذاء الصف خلف وقف
 ثم ، آخر صفا معو ليكوف ، منو واحدا يجذب مآلف والصف جاء من أف: الفتح في ذكر الهماـ بن الكماؿ لكن
 .وسعو فعل ألنو ؛ ىذا عن الكراىة فتنتفي ، يجيبو ال أف( الصف في كاف لمن أي) لذلك وينبغي:  قاؿ

 الصف، من أحدا يجذب وال المأمومين، عن منفردا يصلي فإنو الصف، في الدخوؿ يمكنو لم من: المالكية وقاؿ
 . مكروه واإلطاعة الجذب من كبل ألف المجذوب؛ يطعو فبل أحدا جذب وإف

 معو، ليصطف الصف من شخصا إليو يجر أف يستحب فإنو سعة وال فرجة يجد لم من أف: الشافعية عند والصحيح
 يساعده أف للمجرور فيندب أحدا جر وإذا للفتنة، منعا أحدا يجر فبل وإال سيوافقو، المجرور أف مراعاة مع لكن
 .والتقوى البر على المعاونة فضل ليناؿ

 أحدا يجذب وال منفردا، يقف أنو - الطيب أبو القاضي واختاره البويطي في عليو نص ما وىو - الصحيح ومقابل
 .السابق الصف فضيلة غيره يحـر لئبل ؛

 الواحد موقف ألنو ؛ ذلك أمكنو إف اإلماـ يمين عن وقف فيو يقف الصف في موضعا يجد لم من: الحنابلة وقاؿ
 أو بنحنحة أو بكبلـ وينبهو ، معو ليقف الصف من رجبل ينبو أف فلو اإلماـ يمين عن الوقوؼ يمكنو لم فإف ،

 واستقبحو نصا، بجذبو تنبيهو ويكره.  بو إال الواجب يتم ال ما باب من ألنو وجوبا وظاىره.  ينبهو من ويتبعو إشارة
 .إذنو بغير فيو التصرؼ من فيو لما وإسحاؽ أحمد
 ، إليو داعية الحالة ألف ؛ قدامة ابن ذلك وصحح ، صفا معو يقـو رجل جذب أصحابنا جوز: عقيل ابن وقاؿ
 ، الزحاـ حاؿ قدمو أو ظهره على كالسجود فجاز
 صلى النبي عن ورد وقد ، معو يصلي أف مسألتو مجرى فجرى ، معو ليخرج تنبيهو ىو إنما ، فيو تصرفا ىذا وليس

 .وحده وصلى يكرىو لم معو الخروج من امتنع فإف إخوانكم بأيدي لينوا:  قاؿ أنو وسلم عليو اهلل
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 الفرجة سد ألف الفرجة؛ بقاء مع االصطفاؼ الراجح أف إلى العلم أىل بعض ذىب
 .واجب واالصطفاؼ مستحب،

 يفيد ،(اهلل قطعو صفاً  قطع ومن اهلل وصلو صفاً  وصل من ) قولو فإف نظر؛ ىذا وفي
 وينفرد الفرجة أحدىما يسد أف الحالة ىذه في فاألولى وعليو الفرجة، سد وجوب
 .أعلم واهلل اآلخر،

. منو الخلل وسدّ  فيو، بالحضور": صفاً  وصل من(: ٖٙٙ/ٕ) المعبود عوف في قاؿ
 ا.ىػ مانع شيء بوضع أو السد، بعدـ أو بالغيبة،: أي صفاً  قطع ومن"

 يقف اآلخر فإف لعذر، أحدىما انصرؼ ثم الصف في اثناف وقف لو ما تقدـ ما ومثل
 قوؿ وأما رجبًل، يجذب وال أمكن، إف اإلماـ يمين عن يقف أو الصحيح، على وحده

 يقف أو معو، يخرج رجبلً  ينبو أو الصف، في يدخل إنو(: ٘٘/ٖ) المغني صاحب
  ا.ىػ الحدث نوى ذلك من شيء يمكن لم فإف اإلماـ، يمين عن

 يقف لم ولو معهم الصبلة يتم أنو - اهلل شاء إف - والصواب نظر، فيو ىذا: أقوؿ
 فإف الحدث إمامو سبق لو منو،كما تقصير وال معذور ألنو عليو؛ شيء وال أحد، معو

 ىذه في المختار القوؿ على يستخلف بل إمامو، صبلة ببطبلف تبطل ال صبلتو
 منصور الشيخ قوؿ ذلك ومثل. المذىب في قوؿ المغني في ذكره وما المسالة،
 زحم ثم أحـر وإف(: ٖٗٗ/ٕ) الزاد شرح من" الجمعة صبلة" باب في البهوتي
 المنفرد صبلة بأف القوؿ على مبني وىذا ا.ىػ تصح لم فذاً  فصلى الصف عن وأخرج
 بأف معذوراً  كاف لمن بالصحة القوؿ المختار أف علمت وقد تصح، ال الصف خلف
 شاء إف صحيحة، معهم فصبلتو بالعذر، أولى زحم الذي وىذا مكاناً، يجد ولم اجتهد

 .أعلم واهلل تعالى، اهلل
: يفعل ماذا بياف في اختلفوا الصف خلف المنفرد صبلة يجيزوف ال الذين أف واعلم
 يمين عن يقف: آخروف وقاؿ ذلك، ضعف علمت وقد. رجبلً  يجذب: بعضهم فقاؿ

 عن وقف بكر أبا أف ورد وقد بالذات، المسألة ىذه في عليو دليل ال اإلماـ،وىذا
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 أف ذلك إلى أضف. فردية قضية وىي مرضو في صلى اهلل عليو وسلم الرسوؿ يمين
 على تشويشاً  يحدث اإلماـ يمين عن والوقوؼ واختراقها كثيرة تكوف قد الصفوؼ

 ثاف حضر إذا ثم اإلماـ، خلف ىم ومن األوؿ الصف سيما وال والمأمومين، اإلماـ
 التصرفات ىذه إف! اإلماـ؟ يمين عن قف: بمفرده يأت واحد لكل يقاؿ ىل وثالث

 ا.ىػ اعلم واهلل مكاناً، يجد لم إذا الصف خلف يصلي بأنو القوؿ تؤيد
 قد األوؿ والصف المسجد دخلت إذا وسئل العبلمة األلباني كما في مجلة األصالة:

 وحدؾ؟ تصلي أـ معك يصلي شخصا تسحب فهل اكتمل
 في وحده يصلي كي األوؿ الصف من للرجل الجذب حديث صح لوفأجاب: 

" الغليل إرواء" في بينتو كما اسنادا يصح لم ولكنو بو، القوؿ لوجب الثاني الصف
 الداخل فإف يصح لم الحديث ىذا أف داـ فما الثاني المجلد" الضعيفة السلسلة"و

 في وىذا يديو، بين الذي للصف ينضم أف عليو اكتمل قد أمامو والصف المسجد إلى
 في التراص عن المسلمين جماىير فيو انصرؼ الذي الزماف ىذا في األحياف غالب

 يجد أف يعدـ فبل كامبل، الصف وجد فإف التراص عن يبتعدوف غالبهم الف الصفوؼ
 إما ذلك من يتمكن لم فإذا يوسع اف بجانبو تقف أف يريد الذي باإلشارة ولو فراغا

 يلين ال الذين المصلين بعض تعنت بسبب أو الصفوؼ في الناس تراص بسبب
 وقف يتمكن لم فإذا بجانبو، للصف ينضم أف يريد الذي لهذا منكبو أو بيده أحدىم

:  وسلم عليو اهلل صلى النبي قوؿ ألف ذلك صحيحة وصبلتو وحده الثاني الصف في
 لسائر واالستطاعة القدرة حدود في ىو إنما" وحده الصف في صلى لمن صبلة ال"

 وىو قاعدا صلى فإف ركن، الفريضة صبلة في الوقوؼ أف مثبل نعلم فنحن العبادات،
 رسوؿ قاؿ كما قاعدا صلى القياـ عن عجز إف ولكن صبلتو، تصح ال القياـ يستطيع

 فعلى تستطع لم فإف فقاعدا تستطع لم فإف قائما صل:" وسلم عليو اهلل صلى اهلل
 يتمكن لم كونو حالة في وحده الصف خلف يصلي المنفرد شأف أيضا وكذلك" جنبك

 الصف وراء صلى لمن صبلة ال"فحديث يديو، بين الذي الصف إلى االنضماـ من
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 يفعل كما الشرعي الحكم ىذا عن المعرض وعلى المتساىل على محموؿ" وحده
 يصلي وإنما الصفوؼ، إلى ينضموف ال الذين المؤذنين من وبخاصة الناس من كثير

 رجل أما القوؿ، إليهم يتوجو الذين ىم فهؤالء السدة على وحده مكاف في احدىم
 إليو لينضم أحد يأت ولم يتمكن، فلم الصف إلى ينضم أف وحاوؿ المسجد دخل
 تيمية ابن اإلسبلـ شيخ رأي وىذا وسعها إال نفسا اهلل يكلف وال وحده يصلي فهو
 ا.ىػ

 خلف المنفرد صبلة حكم ما (:ٓٚوسئل العبلمة الوادعي كما في تحفة المجيب )ص
 الصف؟
 خلف لمنفرد صبلة ال: ))يقوؿ وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى النبي فأجاب:
 وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى النبي أمر وقد للحجية، صالح والحديث ،((الّصفّ 

 العلم، أىل قوؿ من الراجح ىو فهذا. صبلتو يعيد أف الصف خلف صلى من
 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ حديث ولكن الصبلة، يعيد أف يلـز أنو يروف ال والجمهور

  .باالتباع أحق وسلم آلو وعلى
 .يُكمل لم صف خلف فرد من أكثر صبلةحكم  :مسألة

 ال: )وسلم عليو اهلل صلى قولوسئل العبلمة العثيمين كما في لقاءات الباب المفتوح: 
 ووقفوا راكع، وىو اإلماـ وأدركوا رجل من أكثر جاء لو ،(الصف خلف لمنفرد صبلة

 ال صبلتهم إف نقوؿ ىل والشماؿ، اليمين من فجوات وجود مع الثاني الصف في
  اإلعادة؟ عليهم أو تصح

 لم أـ الركعة فوات خافوا سواء يتم، لم الذي الصف خلف اثناف وقف إذا فأجاب:
: السائل. فاألوؿ األوؿ إكماؿ وىو األفضل، تركوا لكنهم صحيحة؛ فصبلتهم يخافوا،

 ليس ألنو قولو؛ على. نعم: الشيخ. المنفرد صبلة بصحة قاؿ من قوؿ على ىذا
 أف على. الصف خلف وحده يصلي رجبلً  رأى والسبلـ الصبلة عليو فالرسوؿ منفرداً،
ًً  تقف أف عليك حرج فبل تاماً  الصف وجدتَ  إذا أنك الراجح القوؿ  .منفردَا
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 .الصبلة بو تنعقد صحيح صف الصغار مع الصف: ىل مسألة
 حتى ينتظر فإنو مكتمبل الصف المصلي وجد إذا(: ٚ/ٛوقاؿ علماء اللجنة الدائمة )

 أو الصف في يدخل أف استطاع وإف الصف، من أحدا يجذب وال يصافو، من يأتي
 فمصافتهم مميزين كانوا فإف الصبياف مصافة وأما فعل، اإلماـ يمين عن يصلي

 أنا وصففت »: قاؿ أنو عنو اهلل رضي أنس عن وغيرىما الصحيحين في لما صحيحة؛
 لما وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ بذلك يعني « ورائنا من والعجوز وراءه واليتيم
 خلف المصلي المنفرد حكم فحكمو مميزين غير كانوا وإف ضحى، بيتهم في زارىم

: وسلم عليو اهلل صلى النبي لقوؿ صحيحة؛ غير الصف خلف المنفرد وصبلة الصف،
 ا.ىػ « الصف خلف لمنفرد صبلة ال »

 الطفلين بين الصبلةوسئل العبلمة العثيمين كما في لقاءات الباب المفتوح: ىل 
 المنفرد؟ كصبلة الصغيرين
 ثبت ألنو بمنفرد؛ فليس الصف خلف طفبلف أو طفل اإلنساف مع قاـ إذا فأجاب:

( معو ويتيم ىو وسلم عليو اهلل صلى النبي وراء قاـ أنو) مالك بن أنس حديث من
 كما الصبلة، بو تنعقد صحيح صف الصغار مع الصف أف فالصواب يبلغ، لم واليتيم

 أقرأ كاف إذا منك أولى وىو لك، إماماً  يكوف أف يبلغ لم الذي الصغير أف يجوز أنو
 .  منك
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 )باب حكم الصف بين السوارم(

 عهد على الٌسوارم بين نصف أف ننهى كنا ) قاؿ عنو اهلل رضي إياس بن قٌرة عن
 .ُ( طردان  عنها كنطرد كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ
 إلى فديفعنا الجمعة يـو مالك بن أنس مع صٌليت ) قاؿ محمود بن الحميد عبد كعن

 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عهد على ىذا نتقي كنا: أنس فقاؿ كتأخرنا فتقٌدمنا السوارم
 .ِ( كسلم

 بن كأسامة البيت كسلم عليو اهلل صلى النبي دخل ) قاؿ رضي اهلل عنو عمر ابن عنك 
 أثره على دخل الناس أكؿ ككنت خرج، ثم فأطاؿ كببلؿ، طلحة، بن كعثماف زيد،

 .ُ( المقدمين العمودين بين: قاؿ صلى؟ أين: ببلال فسألت
                                                           

، (َْ،  ّٗرقم / ُٗ كالطبراني ،(ُِِٗ) حباف كابن ،(ُٕٔٓ) خزيمة ابن، ك (َُّٕ) الطيالسيأخرجو  ُ
( كالحديث قاؿ عنو ابن َُْ/ّ) البيهقيك  (،ُِٖ/ُ) كالحاكم (،ُُّ/ ِ) كاألسماء الكنى في كالدكالبي

 ،كصححو كالحاكم ،صحيحيهما في حباف كابن خزيمة كابن ماجو ابن خرجو(: ِٓٔ/ِرجب في فتح البارم )
 .مجهوؿ ىو: حاتم أبو قاؿ ككذا، مجهوؿ ىذا مسلم يأب ىاركف: قاؿ بالصافي ليس إسناده: المديني ابن كقاؿ

 عن كفيو .الرازم حاتم كأبو الكنى كتاب في مسلم بينهما فرؽ كقد معركؼ ذاؾ فإف الحناء بصاحب ىو كليس
ا.ىػ كقاؿ مغلطام في شرح ابن ماجة  يثبت خبران  ىذا في أعلم ال: المنذر ابن قاؿ، يثبت كال مرفوعان  عباس ابن

 ىذا ىاركف ( قلت:ّّٓ، كقاؿ العبلمة األلباني في الصحيحة )إسناده صحيح على شرط ابن حباف(: ِٗٔ/ّ)
، كقاؿ األرنؤكط كمن معو في تحقيق بو يتقول مالك ابن أنس حديث من شاىد لو لكن ، الحافظ قاؿ كما مستور

 ابن كذكره جمع، عنو ركل -البصرم مسلم أبو كىو- مسلم بن ىاركف حسن، إسناده (:ُّٓ/ِسنن ابن ماجة )
 .ثقات رجالو كباقي ،ُٖٓ/ ٕ" الثقات" في حباف

 كالترمذم، (ّٕٔ) داكد أبوك  ،(ّٗٔ/ِ) شيبة أبي كابن ،(ِْٖٗ) الرزاؽ عبدك ، (ُُّ/ّ) أحمد أخرجو ِ
 ،(ُِٖ،  َُِ/ُ) كالحاكم ،(ُِِٖ) حباف كابن ،(ُٖٔٓ) خزيمة كابن ،(ْٗ/ِ) كالنسائي ،(ِِٗ)

( كالحديث قاؿ عنو الترمذم : حسن، كفي بعض النسخ: ْٖٓ/ُٔ) تهذيبو في المزم(،  ك َُْ/ّ) كالبيهقي
حسن صحيح، كصححو ابن خزيمة، كابن حباف، كالحاكم كأقره الذىبي، كقاؿ ابن القطاف في بياف الوىم كاإليهاـ 

(، كقاؿ الحافظ في الفتح ُِْدقيق العيد في اإلقتراح )(: حسن أك صحيح، كصححو ابن ّّٖ/ٓ)
(، ُِٓ/ّ(، كصحيح أبي داكد األـ )ّّٓ(: إسناده صحيح، كصححو العبلمة األلباني في الصحيحة )ٖٕٓ/ُ)

(، كقاؿ األرنؤكط كمن معو في ِٗكصححو العبلمة الوادعي في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين )
 أبو كقاؿ جمع، عنو ركل المعولي، ىو: محمود بن الحميد عبد صحيح، إسناده (:ّْٔ/ُٗتحقيق المسند )

" الثقات" في حباف ابن كذكره بو، يحتج كوفي: الدارقطني كقاؿ حجر، كابن كالذىبي النسائي ككثقو شيخ،: حاتم
 .ثقات رجالو كباقي ىذا، حديثو الترمذم كحسن ،
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 أحمد يقوؿ كبو السوارم بين يصف أف العلم أىل من قـو كره كقد: الترمذم قاؿ
 ا.ىػ ذلك في العلم أىل من قـو رخص كقد.  كإسحق

 مثلو المرء استعماؿ كأما جماعة، السوارم بين عنو ينهى الفعل كىذا: حباف ابن قاؿك 
 ا.ىػ فجائز منفردا

 السوارم بين الصبلة باب) البخارم:(: عند قوؿ ٖٕٓ/ُكقاؿ الحافظ في الفتح )
 الصفوؼ كتسوية الصفوؼ، يقطع ذلك ألف الجماعة بغير قيدىا إنما( جماعة غير في
 الحديث بهذا البخارم احتج: المسند شرح في الرافعي كقاؿ ،مطلوب الجماعة في
 لم إذا الساريتين بين بالصبلة بأس ال أنو على - ببلؿ عن عمر ابن حديث أم -

 األكلوية ىذه كمع السارية، إلى يصلي أف للمنفرد األكلى أف كأشار جماعة، في يكن
 بين فالوقوؼ الجماعة في كأما - للمنفرد أم - بينهما الوقوؼ في كراىة فبل

 عن الخاص النهي لوركد نظر كفيو .كبلمو انتهى. السارية إلى كالصبلة الساريتين
 في كىو صحيح، بإسناد أنس حديث من الحاكم ركاه كما السوارم بين الصبلة
 السوارم بين الصف قـو كره: الطبرم المحب قاؿ. الترمذم كحسنو الثبلثة، السنن
 النقطاع إما فيو الحكمة الضيق، عدـ عند الكراىة كمحل ذلك، عن الوارد للنهي

 أنو ذلك كراىة سبب في ركل: القرطبي كقاؿ. انتهى. ِالنعاؿ موضع ألنو أك الصف
 ا.ىػ ّالمؤمنين الجن مصلى

 من أف: الباب بهذا البخارم كمقصود (:ُٓٔ/ِكقاؿ ابن رجب في فتح البارم )
 النبي فعلو كما ذلك لو يكره ال فإنو ؛ تطوعا يصلي كمن منفردا، ساريتين بين صلى

 .يفعلو عمر ابن ككاف الكعبة، في صلى اهلل عليو كسلم
 ذلك فعل كقد كحده، الساريتين بين ككقف إمامهم، ككاف جماعة، صلى لو ككذا

 . للمأمومين ككرىو لئلماـ سفياف فيو كرخص، غفلة بن كسويد جبير بن سعيد
                                                                                                                                                  

 (.ُِّٗ(، كمسلم )َْٓأخرجو البخارم ) ُ

 .بو يعلل فبل ،لم يكن معركفا في زمن النبي صلى اهلل عليو كسلم ميٍحدىث أمر السوارمكضع النعاؿ بين  ِ

 ىذا تعليل بأمر غيبي، كليس عليو دليل.  ّ



 - 3 - 

 بين جماعة ثبلثة أك اثناف صلى فلو السوارم، تقطعو لصف ؛ ذلك يكره كإنما
، العلماء من كغيرىم الشافعي كأصحاب أصحابنا قوؿ ىذا أيضا، يكره لم ساريتين

 .....كموقوفا ، مرفوعا - عنو النهي من كرد ما حملوا ذلك مثل كعلى
 ، عباس كابن مسعود كابن حذيفة عن -أم الصف بين السوارم– عنو النهي ركم كقد
 كراىة على أحمد نص كقد، كإسحاؽ أحمد عن الترمذم كحكاه ، النخعي قوؿ كىو

 كابن طالب أبو: منهم جماعة، عنو نقلو ،تفصيل غير من مطلقا األساطين بين الصبلة
 أك قلوا ذلك، يكره: حرب عنو كنقل، كغيرىا الجمعة بين ركايتو في كسول القاسم،
 .عشرة كانوا كإف كثركا،
 بين اإلماـ قياـ بكراىة الشافي كتاب في جعفر بن العزيز عبد بكر أبو كصرح

 .السوارم
 ،ُالسوارم تقطعو لصف ذلك يكره إنما: فقالوا كأصحابو، يعلى أبو القاضي كأما

 .ذلك على أحمد كبلـ كحملوا
 يـؤ الساريتين، بين اإلماـ يقـو ىل سألو كقد أحمد، عن منصور ابن نقلو ما لو كيشهد
؟  راىويو بن إسحاؽ قاؿ، بأس فبل بشيء يستتر كاف إذا للصف، يكره إنما: قاؿ القـو

 . قاؿ كما
 .كحده صلى لمن يكره كال للصف، ذلك يكره أنو إسحاؽ عن حرب نقل ككذا

 . المنذر كابن كمالك حنيفة كأبو سيرين ابن فيو كرخص
 . المسجد لضيق األساطين بين بالصبلة بأس ال: للمالكية المدكنة تهذيب كفي
 .أيضا الصفوؼ لقطع كرىو أنو حذيفة، عن ركم كقد
 بن ىبلؿ عن ، الرحمن عبد بن حصين عن عبداهلل، ابن كىو زفر ثنا نعيم أبو قاؿ

 . الصفوؼ لتقطع األسطوانتين بين نقـو أف يكره حذيفة كاف:  قاؿ ، يساؼ

                                                           

 .بها ينقطع ال ألنو يكره، لم الساريتين بين ما قدر صغيرنا الصف كاف فإف ُ
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 ، السوارم بين الجماعة مع كحده صلى من على الكراىة حمل من الحديث أىل كمن
 ما بين ىذا في فرؽ كال جدا، بعيد كىذا، غيره مع صلى من بخبلؼ ، فذا يصير ألنو
 ا.ىػ .كغيرىا السوارم بين

أم - الحديث ىذا( ّّٓكقاؿ العبلمة األلباني في الصحيحة تحت الحديث )
 أف ك ، السوارم بين الصف ترؾ في صريح نص -حديث أنس، كمعاكية بن قرة

 كالبيهقي ،(َُٔ/ُ) المدكنة في القاسم ابن ركل كقد .يتأخر أك يتقدـ أف الواجب
 ال"  :قاؿ أنو مسعود ابن عن كرب معدم عن إسحاؽ أبي طريق من( َُْ/ّ)

 " . السوارم بين تصفوا
 كصل بين ك بينهم تحوؿ األسطوانة ألف - أعلم اهلل ك - كىذا"  :البيهقي كقاؿ

 ". الصف
 ". المسجد ضاؽ إذا األساطين بين بالصفوؼ بأس ال"  :مالك قاؿ ك
 كيكره السوارم، بين يقف أف لئلماـ يكره ال"  (:َِِ/ِ) قدامة البن المغني في ك

 ك حذيفة عن ركم ك كالنخعي، مسعود ابن ككرىو صفوفهم، تقطع ألنها للمأمومين،
 دليل ال ألنو المنذر، بناك  الرأم كأصحاب كمالك سيرين ابن فيو رخص ك عباس، ابن

 الصف كاف فإف الصف تقطع ألنها ك ،... قرة بن معاكية عن ركم ما كلنا، المنع على
 " . بها ينقطع ال يكره لم الساريتين بين ما قدر صغيرا،

 السوارم بين الصف قـو كره:  الطبرم المحب قاؿ"  (:ْٕٕ/ُ) البارم فتح في ك
 النقطاع إما فيو الحكمة ك الضيق، عدـ عند الكراىة كمحل ، ذلك عن الوارد للنهي

 أنو ذلك كراىة سبب في ركم: القرطبي كقاؿ.  انتهى. النعاؿ موضع ألنو أك الصف
 الدرجات ذم الطويل المنبر ، السارية حكم كفي:  قلت " . المؤمنين الجن مصلى
 اإلحياء  في الغزالي قاؿ أيضا، الثاني تارة ك األكؿ، الصف يقطع فإنو ، الكثيرة

 المتصل الواحد األكؿ الصف كإنما الصفوؼ، بعض يقطع المنبر إف"  (:ُّٗ/ِ)
 ىو األكؿ، الصف: يقوؿ الثورم كاف ك مقطوع، طرفيو على كما المنبر، فناء في الذم
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 ك الخطيب يقابل فيو الجالس كألف متصل، ألنو متجو كىو المنبر، يدم بين الخارج
 " . منو يسمع
 كسلم عليو اهلل صلى النبي لمنبر مخالفا كاف إذا الصف المنبر يقطع كإنما: قلت
 الدرجة بجانب يقف اإلماـ ألف بمثلو، الصف ينقطع فبل درجات، ثبلث لو كاف فإنو

 ىذا في الذم النهي في الوقوع المنبر في السنة مخالفة شـؤ من فكاف.  منها الدنيا
 كضعا المساجد بعض في توضع التي المدافئ الصف قطع في ذلك كمثل، الحديث

 من أحد أك المسجد إماـ المحذكر لهذا ينتبو أف دكف الصف، قطع منو يترتب
 عما باالبتعاد مباالتهم لعدـ ثانيا ك الدين، في التفقو عن أكال الناس لبعد فيو المصلين

 .كرىو ك الشارع عنو نهى
 يضع أك للصفوؼ قاطع طويل منبر كضع إلى يسعى من كل أف يعلم أف كينبغي

 عليو اهلل صلى قولو من كافر نصيب يلحقو أف يخشى فإنو الصف، تقطع التي المدفئة
 بينتو كما صحيح بسند داكد أبو أخرجو" . اهلل قطعو صفا قطع من ك" ...  : كسلم

 ا.ىػ( ِٕٔرقم) داكد أبي صحيح في
 بعض في (:ُِِ/ُِكسئل العبلمة ابن باز كما في فتاكل نور على الدرب )

 من أكثر إلى كتجزئتها قطعها إلى تؤدم الصفوؼ بعض في أعمدة توجد المساجد
 ثم كمن العمود، بجانب اإلنساف يصلي أف الحالة ىذه مثل في األفضل فهل صف،
 مع خلفو؟ من العمود يجعل بأف الصف يكمل أف األفضل أـ منقطعا، الصف يكوف
 عن قليبل المصلي لخركج مائبل كلكن مكتمبل، يكوف الحالة بهذه الصف بأف العلم

 ؟الصف
 إال الصفوؼ تقطع كال خلفهم، كاألعمدة متصلة الصفوؼ تستقيم أف السنة فأجاب:

 حرج فبل السوارم بين أناس صف المسجد كضاؽ المسجد ازدحم إذا الضركرة، عند
 يتقدـ أف فالسنة ذلك، إلى الحاجة عدـ عند ذلك يتقوف الناس كاف كلهذا للحاجة،

 ليكوف العمود جهة من قليبل تقدـ لو يضر كال خلفهم، األعمدة كتكوف المأموموف
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 الصف، يستقيم حتى قليبل يتقدموا أف العمودين بين للذين ينبغي لكن العمود، خلفهم
 ا.ىػ أحد على أحد يتقدـ كال

 قطعن إذا السوارم بين الوقوؼ يكره" (:ِٓٗ/ٓ) لئلفتاء الدائمة اللجنة علماء قاؿك 
 .ىػ ا" المصلين ككثرة المسجد ضيق حالة في إال ، الصفوؼ

 الصحابة أف من كرد عما(: ّْ/ُّكسئل العبلمة العثيمين كما في مجموع فتاكاه )
 يتقوف ككانوا طردا، السوارم بين الصف عن يطردكف كانوا - عنهم اهلل رضي -

 ترؾ على ترتب كإذا النهي؟ ظاىر ىو كما محـر بينها الصف فهل فيها، الصف
 إلى يؤدم قد الذم األمر كالمقلدين، العامة قبل من إنكار السوارم بين الصف
 خيرا اهلل أثابكم أفتونا للفتنة، درءا بينها الصف يجوز فهل المسجد، في مشكلة

 كحفظكم؟
 إجماعا، العلماء بعض حكاه المسجد، ضاؽ إذا جائز السوارم بين الصف فأجاب:

 الصف انقطاع إلى يؤدم ألنو عنو؛ منهي أنو: كالصحيح خبلؼ، ففيو السعة عند كأما
 ذلك أظن فبل الفتنة خيفت إذا بينها الصف ترؾ كأما السارية، عرض مع سيما ال

 بين الصف حكم للناس كيبين يليو الذم الصف في يقف أف الرجل إلمكاف كاردا،
 بو يتبين بما امتحنو أك الناس بين قبولو لو اهلل سهل الحق أراد كمن بدليلو السوارم

 صبركا لما بأمرنا يهدكف أئمة منهم كجعلنا: )تعالى اهلل قاؿ إماما، يكوف حتى صدقو
 ا.ىػ (يوقنوف بآياتنا ككانوا
 بين كقوفهم كيكره(: عند قوؿ الماتن )َّٖ/ْالشيخ في الشرح الممتع )كقاؿ 

 .المأمومين كقوؼ أم «كقوفهم يكره»: قولو( الصفوؼ قطعن إذا السوارم
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 المؤلف اشترط «الصفوؼ قطعن إذا»: قولو .األعمدة: أم «السوارم بين»: قولو
 إذا: فقاؿ ،ُأذرع بثبلثة بعضهم قيده القطع؟ مقدار كما .الصفوؼ تقطع أف للكراىة

 .الصف يقطع ال دكنها كما الصف، تقطع فإنها أذرع ثبلثة السارية كانت
 ثبلثة من أقل رجاؿ ثبلثة قياـ كمقدار رجاؿ، ثبلثة قياـ بمقدار: العلماء بعض كقاؿ

 ذلك دكف التي السوارم كأما المؤلف، كبلـ ظاىر كىو العرؼ المعتبر: كقيل أذرع،
 يكره فبل ىذا؛ كعلى. بينها ما تباعد إذا سيما كال الصفوؼ، تقطع ال صغيرة فهي

 مشركط ذلك فإف بينها الوقوؼ يكره حد على السوارم صارت كمتى بينها، الوقوؼ
 فإف ضيقا كالمسجد كثيرة الجماعة كانت بأف ذلك إلى احتيج فإف الحاجة، بعدـ
 من خير المسجد في السوارم بين كقوفهم ألف الحاجة، أجل من بو بأس ال ذلك

 الحراـ المسجد المسجدين في بو يعملوف الناس زاؿ كما المسجد، خارج كقوفهم
 حتى ىذا، يتوقوف كانوا الصحابة ألف ذلك كره كإنما الحاجة؛ عند النبوم كالمسجد

 أف أجل من التراص المصافة في المطلوب كألف. طردا عنها يطردكف كانوا أحيانا إنهم
 المقصود ىذا فات الصفوؼ تقطع سوارم ىناؾ كاف فإذا كاحدا، صفا الناس يكوف

 ا.ىػ للشارع
 من األكؿ الصف كاف إذا كسئل العبلمة العثيمين كما في فتاكل نور على الدرب:

 في أكالن  صفان  يعتبر فهل الخطيب منبر بعضو عن يفصلو المسجد في المصلين
 ؟الصبلة

                                                           

 يكوف بأف السوارم بين الصبلة كراىة العلماء بعض قيد  قاؿ الشيخ محمد المختار الشنقيطي في شرح الزاد: ُ
 التقديرات في كاألصل نعلمو، دليل بدكف تحديد ذيًكر الذم التحديد ىذا ... كأذرع ثبلثة السارتين بين

 اهلل كتاب من دليبلن  لو أحفظ فبل التحديد ىذا كأما السنة، أك الكتاب نصوص إلى مستندة تكوف أنها كالتحديدات
 بين بالصبلة الحكم كيبقى بو، ييعتد كال الغو  فإنو ذلك على كبناءن ، كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سنة من كال

 إنو: كقالوا، تؤثِّر ال إنها: قويان  بعدان  المتباعدة المنفصلة السوارم في العلماء قاؿ لكن عليو، ىو ما على السوارم
 النهي، في داخبلن  كليس بو، مأذكنان  ىذا كيعتبر عليو، حرج ال فإنو جدارين، بين صلى لو كما بينها يصلى أف يجوز
 .أعلم تعالى كاهلل
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 يفصلو الذم الصف ىذا كاف فإذا اإلماـ يلي الذم ىو األكؿ الصف نعم فأجاب:
 ما الثاني كالصف حاؿ كل على األكؿ الصف ىو كاف اإلماـ يلي الذم ىو المنبر
 اإلماـ يتأخر أف كاسعان  المسجد كاف إذا ينبغي لكن الصفوؼ تنتهي حتى كىكذا بعده
 الصحابة ألف بالمنبر مفصوؿ غير ببعض بعضو متصبلن  خلفو الذم الصف يكوف حتى
 الصف تقطع ألنها األعمدة بين أم السوارم بين الصف يتقوف كانوا عنهم اهلل رضي
 قطع يكوف فحينئذ اإلماـ تقدـ من بد كال كثيران  العدد كاف بأف يمكن لم إذا فأما

 . بو بأس كال لحاجة بالمنبر الصف
 

 (الصفوؼ لتسوية المسجد في خطوط كضع يشرع ىل باب)
 الصفوؼ تسوية في عنهم اهلل رضي الصحابة عليها مضى التي العملية الٌسنة إف

 كالكعب بالمنكب، المنكب بإلزاؽ ىي كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عليها كأقٌرىم
 العلماء بعض ذىب كلهذا المسجد، أرض على خطوطا لذلك يتخذكا كلم بالكعب،

 الصحابة، عهد على موجودنا كاف إليها الدافع ألف محدثة، بدعة الخطوط ىذه أف إلى
 أف اإلماـ على كالواجب يفعلوىا، لم ذلك كمع( الصفوؼ تسوية كىو) عنهم اهلل رضي
 أك الحصير على خط كضع كليس ذلك، في يتعاىدىم كأف بالتسوية، الناس يأمر

 الخطوط ىذه مشركعية في اختلف فقد لذا الصف، تسوية في للمساعدة السجاد
 .العلماء
 كضع حكم ما(: ِْٔ) الشريط كالنور الهدل سلسلة في كما األلباني العبلمة فسئل

  الصفوؼ؟ لتسوية المساجد في الخطوط
 الخط على يحفظكم كأف الخط ذاؾ عن يبعدكم أف اهلل كاسأؿ الخط أٌما: فأجاب

ا كىأىف  } الٌسبلـ عليو الرسوؿ خطو الذم  السُّبيلى  تػىت ًبعيواٍ  كىالى  فىات ًبعيوهي  ميٍستىًقيمنا ًصرىاًطي ىىذى
ًبيًلوً  عىن ًبكيمٍ  فػىتػىفىر ؽى   تنتشر بدأت التي الخطوط ىذه( [ ُّٓ) األنعاـ سورة...{ ]سى

 أنو حيث من الموٌحد آذانكم يشبو ىذا قليلة، سنوات منذ المسلمين مساجد في
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 كىذه..... اإلسبلـ شرائع من شريعة يعٌطل الموٌحد اآلذاف ألفٌ  ذلك للٌشرع؛ مخالف
 الصفوؼ، بتسوية اإلماـ أمر يعطل ألنٌو كذلك الخط اإلسبلمية الشعيرة كىذه الشريعة

 خط فيو ليس مكاف بصبلة ابتلوا إذا الصفوؼ يسوكف كيف الناس تعليم يعطل كأف
 يستقل ال المعنوم الخط كىذا معنوم، خط أذىانهم في ىناؾ يكوف أف يجب مادم؟

  .بو كالمأتٌمين اإلماـ من السٌنة بإتٌباع إال أذىانهم في
 الصفوؼ بتسوية يأمر حتى الصبلة يقيم ال كاف كسلم عليو اهلل صلى النبي أف حيث
 تسوية فإف صفوفكم سوُّ { }كجوىكم بين اهلل ليخلفن أك صفوفوكم لتسوف: }كيقوؿ

 من ىنالك ما آخر إلى{ كاألقداـ بالمناكبي حاذكا{ }الصبلة تماـ من الصفوؼ
 األشياء ىذه كل عن اعيًرضى  كالسبلـ الصبلة عليو اهلل رسوؿ عن صحيحة أحاديث

 شي تليقي المصلى في العيد لصبلة خرجوا إذا الناس تجد كلذلك الخيط، ىذا بمدٌ 
 ما ألنهم لماذا؟ قتل ضرب شي السورم التعبير على قتل ضرب كشي... كشي طالع

 الٌسهل من كاف ذلك على تٌمركف أنهم فلو المسجد في الصف تسوية على اعتادكا
 .المصلى في الصحراء في العراء في الصفٌ  يسول أف جٌدان 
 ضبللة بدعة تكوف أف يجب ىذه المساجد في الخطوط أك المساجد في الخط إذف

 ككل ضبللة بدعة كل} الرسوؿ بقوؿ يقولوف الذين عند فقط ليس العلماء بإجماع
 شكٌ  كال الرسوؿ بقوؿ يقوؿ من منهم: للعلماء قولين ىناؾ بأفٌ  ذلك( النار في ضبللة

 تجرم أقساـ خمسة إلى تنقسم البدعة ال يقوؿ من كمنهم حٌقان  السُّعداء ىم ىؤالء أف
 المسجد في الخطوط مدٌ  يكوف أف يجب ىؤالء عند حتى الخمسة، األحكاـ عليو
.... منها الخماسية ىذه القسمة تقبل البدعة أف ظٌنوا الذين ألف لماذا؟ ضبللة بدعة
 كاف المرسلة بالمصالح يتعلق جٌدان  طويل بحث كىنا ذلك فعل ما الرسوؿ ألفٌ 

 بسبب المقتضي كجد كاف إذا ثم يكن لم أك الرسوؿ عهد في لوجودىا المقتضي
 الخط فهذا.... كاذكر بها األخذ جاز كإال الشرعية بعد حكم فلو المسلمين تقصير
 على اعتمد كإنما السبلـ عليو الرسوؿ فعلو ما النبوم المسجد في خط مدٌ  سهل
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 كالعمرة، الحج إلى مسافرين يخرجوف قد ألنهم الصفوؼ، يسو أف الناس تعليم
 ىػ. ا خيط؟ يمدكا يسوف كيف الصبلة تحضر لٌما األعراب

 المسجد في الخيط شدعن حكم (: ِِْ) شريط في كما أيضا الشيخ كسئل
  الصف؟ لتسوية
 ىػ.ا الصفوؼ تسوية لسنة المسلمين إىماؿ بسبب الحاضر العصر من بدعة: فأجاب

 في اآلف تمدد التي الخطوط( : ِٔٓ) شريط في أيضا األلباني العبلمة كقاؿ
 الصفوؼ، تنظيم تعطيل إلى تؤدم ألنها البدع؛ من أعتبرىا أنا ىذه بالخيطاف المساجد

 ىذه مثل الحراـ المسجد في أما آخرىا، إلى... ك.. ك الصف بتسوية كالعناية
 ىػ.ا المادم القيد بهذا إال يمكن ال ىناؾ ألف المرسلة؛ المصالح من أراىا الخطوط

 التي المرسلة المصالح من ألنها جائزة الخطوط ىذه أف إلى العلماء بعض كذىب
 . الصفوؼ تسوية على تعين

 أك الحصير على خط عمل حكم ما( : ُّٓ/ٔ) لئلفتاء الدائمة اللجنة فسئلت
  الصف؟ انتظاـ بقصد قليبل منحرفة القبلة أف إلى نظرا بالمسجد السجاد
 الميل ألف بأس؛ فبل خط ببل ذلك مثل في صلوا كإف بذلك، بأس ال: "فأجابت
 .انتهى" لو أثر ال اليسير
" عفيفي الرزاؽ عبد الشيخ كرسائل فتاكلكما في  عفيفي الرزاؽ عبد الشيخ كسئل

 ؟عليها الصفوؼ لتستوم المساجد خطوط رسم حكم عن: (ُِْص)
 قد المسجد كاف أك بأس، فبل بذلك إال صفوفهم تستقيم ال الناس كاف إذا: "فأجاب

 إف بذلك بأس فبل خطوط برسم إال فيو الصفوؼ تستقيم كال القبلة عن منحرفا بني
  انتهى"  اهلل شاء

 هلل التعبد ىي البدعة: الدرب على نور فتاكل في كما اهلل رحمو عثيمينال عبلمةال كقاؿ
 أحدث ما بل العبادات، غير في تدخل ال فالبدع ىذا كعلى. شرع ما بغير كجل عز
 الشرعية فالبدعة. بدعة إنو يقاؿ كال حراـ، أـ حبلؿ ىو ىل فيو ينظر الدنيا أمور من
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 كأما شرعا، بدعة يسمى الذم يعني شرع ما بغير تعالى هلل اإلنساف يتعبد أف ىي
 دينية بدعة ليست فإنها العربية اللغة حسب بدعة سميت كإف فإنها الدنيا في البدعة
 إذا إال باالستحباب كال بالوجوب كال بالتحليل كال بالتحريم عليها يحكم ال أنو بمعنى

 المقربة األشياء من اليـو الناس أحدثو فما ىذا كعلى. ذلك الشرعية األدلة اقتضت
 مكبر ذلك من موجودة، ليست كانت كإف بدعة إنها نقوؿ ال العبادة تحقيق إلى

 كسلم آلو كعلى عليو اهلل صلى النبي عهد في موجودا ليس الصوت مكبر. الصوت
 اإلماـ كقراءة اإلماـ صبلة للناس يبلغ دينية مصلحة فيو أف إال أخيرا حدث لكنو

 كمصلحة خير الناحية ىذه من فهو المحاضرات اجتماعات في ككذلك كالخطبة،
 التي المشركعة األمور من الغرض لهذا للمسجد شراؤه كيكوف خيرا، فيكوف للعباد،

 .فاعلها عليها يثاب
 إقامة أجل من خطوط فيها التي الفرش من مساجدنا في أخيرا حدث ما ذلك كمن

 جائزا فيكوف مشركع، ألمر كسيلة كلكنو حادثا كاف كإف ىذا فإف كتسويتها الصفوؼ
 تسوية على الحريصوف األئمة كاف ما الناس على يخفى كال لغيره، مشركعا أك

 لو قالوا ثم أحد تقدـ إذا مشاكل يعانوف فكانوا الخطوط، ىذه قبل يعانونو الصفوؼ
 يقوؿ هلل كالحمد اآلف ،تعب يحصل أكثر تقدـ. تقدـ لو قالوا ثم أكثر تأخر. تأخر

 إقامة في تاـ انضباط فيحصل منها، توسطوا الخطوط، على صفوفكم سوكا اإلماـ
 ألنو الشرع؛ حيث من بدعة ليس لكنو كاإليجاد، العمل حيث من بدعة ىذا ،الصف
 ".الدرب على نور فتاكل" من انتهى"  شرعا مطلوب ألمر كسيلة
 كجد ما أف العلم أىل عند القاعدة: البلوغ شرح في الخضير الكريم عبد الشيخ كقاؿ
 أف ينبغي لكن بدعة بعده ففعلو يفعلو كلم كالسبلـ الصبلة عليو النبي عصر في سببو

 في قاـ السبب ىل يعني كالسبلـ الصبلة عليو عصره في السبب قياـ مقدار نبلحظ
 سبيل على بعده؟ كجد الذم السبب مستول بنفس كالسبلـ الصبلة عليو عصره
 في السبب لقياـ بدعة إنها يقوؿ الناس بعض الصفوؼ في التي الخطوط: المثاؿ



 - 02 - 

 قياـ ىل لكن بدعة فهي ذلك يفعل كلم الصفوؼ لتعديل كالسبلـ الصبلة عليو عصره
 بنفس كالسبلـ الصبلة عليو عصره في الخطوط ىذه إلى الداعية الحاجة كقياـ السبب
 الصبلة عليو النبي مسجد المتأخرة؟ العصور في ذلك إلى الداعية الحاجة مستول
 من يتمكن فكيف الرمل على يصلوف بل مفركش كغير صغيران  كاف عهده في كالسبلـ

 رمل؟ ألنو ممكن غير الخط كأيضان  داعية غير كالحاجة مسجده في خطوط إيجاد
 في لكن كيتأكد بنفسو الصفوؼ يسوم أف اإلماـ على يقوؿ بدعة إنها يقوؿ كالذم

 مصليات في ظاىر كىذا التسوية تحقيق يمكن ال األطراؼ مترامية الكبيرة المساجد
، البعض بعضها عن الصفوؼ أطراؼ لبعد الفرش قبل كاألقواس الصفوؼ تجد العيد

 تماـ من ىي التي الصفوؼ تسوية فتحقق مصالح تحقق الخطوط ىذه أف شك ال
 بأف يقوؿ من نظر كجهة كىذه الوجوه من كجو بأم مفسدة عليها يترتب كال الصبلة
 الحاجة لقياـ البدعة حيز في يدخل كال منو مانع ال الخطوط ىذه مثل كجود

 الموازم الخط في ىذا مثل كقل ىذا مثل في مغتفرة كالمفسدة داعية كالمصلحة
 بفتول يزاؿ أف كيمكن بفتول كجد فقد كبير ىذا في كالخبلؼ المطاؼ في للركن
 سببو كجد ما حاؿ كل على. المسائل ىذه مثل في النظر كجهات الختبلؼ نظران 

 العصور في قيامو مع كالسبلـ الصبلة عليو النبي عصر في السبب قياـ كتساكل
 ذلك قرر كما بدعة عصره بعد فوجوده كالسبلـ الصبلة عليو النبي يفعلو فلم المتأخرة
 ازىػ كغيره الشاطبي

 التسوية منها يتحقق ال البلصق، كالشريط الخطوط بوضع الصفوؼ تسوية( تنبيو)
 محاذية أرجلهم أصابع المصلين بوضع النبوية، الشرعية النصوص من المقصودة

 كمنها الصغير فمنها كحجمها أقدامهم طوؿ في الناس الختبلؼ إال ذاؾ كما للخط،
 رجل جانب إلى مثبل ّٕ رجليو مقاس سنة ُِ مثبل عمره شاب اصطف فلو الكبير،

 أك للخط محاذية رجليو أصابع منهما كل كضع ثم ،ْْ رجليو مقاس كهل أك كبير
 كسياقنو كمنكبيو صدره فيو بما الشاب جسم بركز ذلك على لترتب البلصق، للشريط
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 ظاىر تخالف الصورة كىذه الوراء، إلى الكهل جسم كتأخر األماـ، جهة إلى كفخذيو
 كالمنكب القدـ بجانب القدـ كضع طريق عن الصفوؼ بتسوية تأمر التي األحاديث

 اهلل صلى النبي كأف اآلخر، بكعب كعبو يلزؽ أحدنا كا لفظ كفي المنكب بجانب
 .الصفوؼ تسوية في صدكرىم على يمسح كاف كسلم عليو
 بجانب كالكعب الساؽ بجانب كالساؽ المنكب، بجانب المنكب كضع إذا لكن

 حد على كقصيرىم طويلهم ككبيرىم صغيرىم حقيقة المصلين أجساـ استوت الكعب،
 ال األجساـ تسوية المقصود إذ كالقصر، الطوؿ في أقدامهم اختلفت كلو سواء،

 محاذية رجليو عقب المصلي يضع أف الخط كجود حالة في فالصواب األقداـ،
 .للخط

 في المصافة ىل( : ْٓ/ُّ) فتاكاه مجموع في كما العثيمين العبلمة سئل كقد
 من نرجو الصف؟ في الخلل كسد األصابع، بأطراؼ أك باألكعب كالمساكاة الصبلة

  ذلك؟ توضيح فضيلتكم
 اعتماد عليو الذم ىو الكعب ألف باألصابع؛ ال باألكعب ىي إنما المساكاة: فأجاب

 الجسم، يحمل كالفخذ الفخذ، يحمل كالساؽ الساؽ، أسفل في إنو حيث الجسم؛
 الرجل أصابع على الرجل أصابع فتتقدـ طويلة الرجل رجل تكوف فقد األصابع كأما

 بأطراؼ التساكم كليس يضر، ال االختبلؼ كىذا قصيرة تكوف كقد بجانبو الذم
 التسوية مناط يجعلوف الناس من كثيرا رأيت ألني ذلك أكرر باألكعب، بل األصابع

 آذانا يجد أف كتعالى سبحانو اهلل أرجو تنبيو كىنا.... غلط كىذا األصابع رؤكس
 إلى ينظر ال اهلل إف: )األئمة بعض قوؿ أف كىو كالمأمومين األئمة إخواننا من مصغية
 عليو اهلل صلى النبي عن يصح ال الحديث ىذا إف حيث يصح؛ ال ؛ ُ(األعوج الصف
 .كسلم

 

                                                           

 ( .ّٕ رقم/ ُ) لها أصل ال التي األحاديث من النهى أكلي تحذير كتاب في كما لو أصل ال ُ
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 (نحوه ا أكثوم من أكل باب) 
؟ في يقوؿ كسلم عليو اهلل صلى النبي سمعت ما ألنس قيل  فبل أكل من : )فقاؿ الثـو

 .ُ( مسجدنا يقربن
 من : )قاؿ كسلم، عليو اهلل صلى النبي عن عنهما اهلل رضي اهلل عبد بن جابر كعن
 اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ ركاية كفي ،( مسجدنا ليعتزؿ أك فليعتزلنا، بصبل أك ثوما أكل
 المبلئكة فإف مسجدنا، يقربن فبل المنتنة، الشجرة ىذه من أكل من ) كسلم عليو

 .ِ( اإلنس منو يتأذل مما تتأذل
 فيستدؿ بالمسجد النهي تقييد ىذا في كليس(: ّّْ/ ِ) الفتح في الحافظ قاؿ

 كقد الوليمة كمكاف كالجنازة العيد كمصلى بالمساجد المجامع إلحاؽ على بعمومو
 كما بيتو في كليقعد قولو كنظيره أكلى العمـو بهذا كالتمسك بالقياس بعضهم ألحقها

 فإف المسلمين أذل كترؾ المبلئكة أذل بترؾ الحديث في المنع علل قد لكن تقدـ
 كإال األظهر ىو كىذا معناىا في كما بالمساجد النهي اختص علة جزء منهما كل كاف
 عند سعيد أبي حديث في قولو البحث ىذا كيؤيد كاألسواؽ مجمع كل النهي لعم

 العربي بن القاضي قاؿ المسجد في يقربنا فبل شيئا الشجرة ىذه من أكل من مسلم
 أف لو قاؿ حيث المازرم على رد ثم كمن بها التعليل على يدؿ الحكم في الصفة ذكر

 أكل إذا ما بخبلؼ منو يمنعوا لم كريهة رائحة لو ما كلهم أكلوا مسجد جماعة
 من المنع يتناكؿ ىذا كعلى كبالمبلئكة بهم بل بهم يختص لم المنع ألف بعضهم

 الباب بأحاديث كاستدؿ كحده كاف كلو مطلقا المسجد كدخل ذلك من شيئا تناكؿ
 أحد منعو من البلـز ألف العيد دقيق بن قاؿ عين فرض ليست الجماعة صبلة أف على

 أك عين فرض ليست الجماعة صبلة فتكوف مباحا األمور ىذه أكل يكوف أف إما أمرين
 تكوف ال أف فيلـز أكلها إباحة على األمة كجمهور فرضا الجماعة صبلة فتكوف حراما

                                                           

 (.ِٔٓ) كمسلم ،(ُْٓٓ) البخارم أخرجو ُ

 (.ّٔٓ) كمسلم ،(ِْٓٓ) البخارم أخرجو ِ
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 صبلة ترؾ لوازمو كمن جائز األمور ىذه أكل يقاؿ أف كتقريره عين فرض الجماعة
 الوجوب ينافي كذلك جائز الجائز كالـز جائز آكلها حق في الجماعة كترؾ الجماعة

 أف كتقريره عين فرض الجماعة أف على بناء تحريمها بعضهم أك الظاىر أىل عن كنقل
 فهو بو إال الواجب يتم ال كما أكلها بترؾ إال تتم كال عين فرض الجماعة صبلة يقاؿ

 لكن الظاىر أىل عن غيره نقلو ككذا اه حراما فيكوف كاجب ىذا أكل فترؾ كاجب
 عن كانفصل عين فرض الجماعة بأف قولو مع حبلؿ أكلها بأف منهم حـز بن صرح
 الرائحة زكاؿ قبل الوقت بخركج علم بمن مختص أكلها من المنع بأف المذكور اللزـك

 أصلو في كىو بالسفر تسقط ذلك كمع بشركطها عين فرض الجمعة صبلة أف كنظيره
 يستدؿ قد أيضا العيد دقيق بن كقاؿ النداء سماع بعد أنشأه من على يحـر لكن مباح
 الجماعة حضور ترؾ في المرخصة األعذار من األمور ىذه أكل أف على الحديث بهذا
 في عذرا يكوف أف ذلك يقتضي فبل عنها الزجر مخرج خرج الكبلـ ىذا إف يقاؿ كقد

 أصحابو بعض إلى تقريبو كجو من ىذا كيبعد قاؿ ضركرة أكلها إلى تدعو أف إال تركها
 في كقع الزجر أف بينهما كالفرؽ حالتين على حملو كيمكن اه الزجر ينفي ذلك فإف
 بل ذلك فيها يكن لم حالة في كقع التقريب في كاإلذف المسجد إتياف أراد من حق
 التقريب قصة عن متأخر الزجر أف قدمت فقد بني ذاؾ إذ النبوم المسجد يكن لم

 الجماعة عن التخلف في عذر الثـو أكل أف بعضهم توىم الخطابي كقاؿ سنين بست
 ال بما الرخصة يخص ككأنو اه الجماعة فضل حـر إذ فعلو على آلكلو عقوبة ىو كإنما
 أف كال حراما أكلها يكوف أف ذلك من يلـز ال لكن مثبل كالمطر فيو للمرء سبب

 المبلئكة أف على تناجي ال من أناجي فإني بقولو المهلب كاستدؿ عين فرض الجماعة
 تفضيل بعض على األفراد بعض تفضيل من يلـز ال بأنو كتعقب اآلدميين من أفضل

 عليو اهلل صلى النبي على حراما ذلك أكل كاف ىل كاختلف الجنس على الجنس
 تقدـ كما بمحـر كليس كسلم عليو اهلل صلى قولو لعمـو الحل كالراجح ال أك كسلم

 كاف إف الفجل قاؿ مالك عن التين بن كنقل خزيمة بن عند أيوب أبي حديث من
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 حديث من الصغير الطبراني كفي قلت بالجشاء عياض كقيده كالثـو فهو ريحو يظهر
 بن يحيى إسناده في لكن الحديث في الفجل ذكر على التنصيص جابر عن الزبير أبي

 كزاد رائحة لو جرح بو أك بخر بفيو من بذلك بعضهم كألحق ضعيف كىو راشد
 الناس يؤذل كمن كالمجذـك كالعاىات كالسماؾ الصنائع أصحاب فألحق بعضهم
 رحبة حكم فائدة مرضي غير توسع كلو ذلك أف إلى العيد دقيق بن كأشار بلسانو

 في ريحها كجد إذا كسلم عليو اهلل صلى كاف كلذلك حكمو منها قرب كما المسجد
 رضي عمر عن مسلم في ثبت كما البقيع إلى منو كجدت من بإخراج أمر المسجد

 .عنو اهلل
 فبل الخبيثة البقلة ىذه من أكل من خزيمة بن عند حذيفة حديث في كقع (تنبيو)

 نظر كفيو الثـو آلكل الجماعة إتياف عن النهي توقيت عليو كبوب ثبلثا مسجدنا يقربن
 ألف الظاىر ىو ىذا بل ثبلثا ذلك قاؿ أم بالقوؿ يتعلق ثبلثا قولو يكوف أف الحتماؿ

 ىػ.ا المدة ىذه تستمر ال كىي الرائحة كجود المنع علة
 المؤلف ذكره الذم الباب ىذا(: ْْٕ/ ٔ) الرياض شرح في العثيمين العبلمة كقاؿ
 نهي كىو بالمساجد تتعلق التي األحكاـ من ىو الصالحين رياض كتابو في اهلل رحمو

 حتى المسجد يدخل كال المسجد يقرب فبل نحوه أك كراثا أك ثوما أك بصبل أكل من
 خطب أنو عنو اهلل رضي الخطاب بن عمر حديث منها أحاديث ذكر ثم ريحو يذىب
 أك أراىما كما كالثـو البصل الشجرتين ىاتين من تأكلوف إنكم فقاؿ الجمعة يـو الناس

 دخل إذا كاف كسلم عليو اهلل صلى النبي أف كأخبر الرائحة في خبيثتين إال أراىما ما
 ىو كما المسجد من قريب كالبقيع البقيع إلى فأخرج بو أمر منهما أكل كقد أحد

 أف فيكفي كإال لو تعذيرا البقيع إلى يبعده لكن النبوم المسجد من قريب معركؼ
 ىو الذم المكاف ىذا إلى يخرجو كاف التعذير أجل من لكن المسجد باب من يخرجو

 - يأكلهما أف أراد من يعني - أكلهما من قاؿ عنو اهلل رضي عمر كلكن ما نوعا بعيد
 كحصلت الرائحة راحت طبخهما إذا فإنو - فليطبخهما يعني - طبخا فليمتهما
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 أف لئلنساف يجوز حراما ليسا كالثـو البصل أف الحديث ىذا من يستفاد الفائدة
 درس يحضر كال جماعة مع يصلي كال المسجد يدخل فبل أكلهما إذا لكن يأكلهما

 رائحة بو كاف من العلماء قاؿ ككذلك الخبيثة برائحتو منو تتأذل المبلئكة ألف علم
 حتى المسجد يقرب ال فإنو ذلك أشبو ما أك كريهة رائحة أك الفم في بخر أك أسناف
 قائل قاؿ فإف الكريهة بالركائح المبلئكة تأذم كىي قائمة العلة ألف الرائحة ىذه يزيل

 يجوز نعم نقوؿ يدخل أف يجوز فهل الرائحة بو تذىب شيئا استعمل اإلنساف أف لو
 ألف بأس فبل رائحة المعدة من يخرج صار كال كامبل إذىابا الرائحة يذىب ما أكل إذا

 يأكلهما أف لئلنساف يجوز ىل إنساف قاؿ فإف كعدما كجودا علتو مع يدكر الحكم
 بأم الفرض إسقاط إلى يتوصل أف لئلنساف يجوز ال حراـ ال قلنا المسجد يحضر لئبل

 تقرب ال كلكن مباح األكل نقوؿ فإننا يشتهيهما ألنو أكلهما لو لكن كاف سبب
 ىػ. ا الموفق كاهلل رائحتهما تزكؿ حتى المسجد

 أكل كراىية األحاديث ىذه في(: ُٕٗص) المصلين أخطاء في مشهور الشيخ كقاؿ
 اآلخرين، شعور يراعي دين اإلسبلـ ألف ذلك المسجد، حضور عند كالبصل، الثـو

 .الحسن كالخلق السليم، الٌذكؽ على كيحث
 .كغيرىا المأكوالت من كريهة رائحة لو ما كل كالكٌراث، كالبصل بالٌثـو كيلحق

 .يتجشى ككاف فجبلن، أكل مىنٍ  بو كيلحق: القاضي قاؿ
 العيد، كمصٌلى المسجد، غير الٌصبلة مجامع ىذا، على العلماء كقاس: أيضان  كقاؿ

 كنحوىا، كالوالئم كالذٌكر العلم مجامع ككذا العبادات، مجامع من كنحوىا، كالجنائز،
 .كنحوىا األسواؽ بها يلتحق كال

 يـو خطبة في عمر قاؿ كلذلك حكمو، منها قرب كما المسجد، رحبة كحكم: قلت
 البصل ىذا: خبيثين إال أراىما ال شجرتين، تأكلوف! الٌناس أيها إنكم، ثم: )الجمعة
،  الٌرجل من ريحهما كجد إذا ،- كسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ رأيتي  لقد كالٌثـو

 (.طبخان  فىلييًمٍتهما أكلهما، فمن البقيع، إلى فأيخرج بو، أمر المسجد، في
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 يلـز اإلنساف، بها يتأٌذل كريهة، رائحة فيو كجد مىنٍ  كلٌ : الفقهاء بعض قاؿ كلذلك
 في كذا رأسو، كشعر لحيتو دكف كرجلو، يده من يجره كلو المسجد، من إخراجو
 .األبرار مجالس

 بعض في جاء كما الكريهة، الرائحة: الجماعة صبلة من المنع عٌلة دامت كما
 األخرل، األحاديث في كما آدـ، بني يؤذم ما كيؤذيها المبلئكة، كتأذم األحاديث،

، بالبصل يلحق الٌدخاف فإف  .منو أشدٌ  ىو بل كالثـو
 من معناه في كما الحديث، ىذا: الٌسابقة األحاديث على معلقان  باز ابن الشيخ قاؿ

 دامت ما الجماعة، لصبلة المسلم حضور كراىة أف على يدؿ الصحيحة، األحاديث
 أك البصل أك الثـو أكل من ذلك كاف سواء حولو، من تؤذم ظاىرة، منو توجد الرائحة
...  الرائحة تذىب حتى كالدخاف، الرائحة، المكركىة األشياء من غيرىما أك الكراث

، ىو رائحتو قبح مع الدخاف بأف العلم مع  المعركؼ، كخبثو الكثيرة، ألضراره محـر
: األعراؼ سورة في - كسلم عليو اهلل صلى - نبٌيو عن سبحانو قولو في داخل كىو

ـي  الط يِّبىاتً  لىهيمي  كىييًحلُّ } بىآًئثى  عىلىٍيًهمي  كىييحىرِّ  {.اٍلخى
 قيلٍ  لىهيمٍ  أيًحل   مىاذىا يىٍسأىليونىكى : }المائدة سورة في سبحانو قولو أيضان  ذلك على كيدؿ
 من أنو بذلك فعلم الطٌيبات، من ليس الدخاف أف كمعلـو{ الط يِّبىات لىكيمي  أيًحل  

 (.األمة على المحرمات
 بعض يفعلها التي األخطاء بعض على تنبيهات في الجبرين اهلل عبد الشيخ كقاؿ

 مشاـ في المستكرىة المنتنة الركائح يسبب ما استعماؿ: صبلتهم في المصلين
 كالبصل، كالٌثـو الكراث من أقبح ىو مما ،(الشيشة) كالنارجيلة كالٌدخاف الٌناس،
 بعيدان  الرائحة، طيب كىو يأتي أف المصٌلي فعلى كالمصٌلوف، المبلئكة منو تتأذل الذم

 .انتهى الخبائث تلك من
 فهي المصلين، بعض من تنبعث التي الجوارب رائحة ذكر ما جميع من كاألقبح: قلت
 .كالبصل الثـو رائحة من رائحة أسوأ
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 أف أحقٌ  اهلل فإف: )- كسلم عليو اهلل صلى - قولو مخالفة كمن الذكٌؽ، قٌلة من كإف
 ثم المسجد، يدخل أف قبل ينظفها، فبل مٌتسخة، كثيابو المصٌلي، يأتي أف ،(لو يتزين

 حثٌ  كقد. الكريهة الرائحة منها تنبعث ربما التي القذرة، الثياب بهذه اآلخرين يزاحم
 الجمعة، يـو سيما ال التطٌيب، على ػ سيأتي كما ػ - كسلم عليو اهلل صلى - النبي
 كما كالظٌاىر، الٌثوب نظيف الجسم، نظيف المسلم ليكوف كذلك االغتساؿ، كعلى

 .كالباطن القلب نظيف ىو
 الكريهة، الريح يخرج أف: أم. المسجد في المصٌلي يحدث أف: بهذا يلحق كمما
 كسلم عليو اهلل صلى - أخبرنا كقد المسجد، لجو كإفساد لآلخرين، إيذاء ذلك كفي

 صلٌ  اللهم: فتقوؿ للصبلة، المسجد يأتي الذم الشخص على تصٌلي المبلئكة أفٌ  -
 .يضرط أك يفسو: قاؿ يحدث؟ كما: قيل. فيو يحدث لم ما ارحمو، اللهم عليو،

 لقولو اجتنابو، األكلى لكن المسجد، في الٌدبر من الربح إخراج يحـر ال: النوكم قاؿ
 (.آدـ بنو منو يتأٌذل مما تتأٌذل المبلئكة فإف: )- كسلم عليو اهلل صلى -

 أف المسجد، في ريح اإلنساف من خرج إذا اعتقادىم: كخرافاتهم العواـ أكىاـ كمن
 كخطؤه الملك، مات بو تفٌوه فإذا المسجد، خارج إلى بو كيخرج بفمو، يتلقاه الملك
 كسلم، عليو اهلل صلى الوحي صاحب قبل من إال يعلم ال ذلك مثل فإف كاضح،

 ينتشر الريح نجد فإنا المشاىد، خبلؼ كألنو عليو، يعتمد أصل ذلك في عنو يرد كلم
 كالفقو المسجد، خارج كاستمراره كانتشاره الهواء، في كيستمر المسجد، داخل في
  .بو المبلئكة لتأذم كراىتو من قدمنا ما ذلك في

 عمار المساجد. إيذاء: منع مسألة
 األقواؿ من كتطهيرىا تعالى، اهلل بيوت رفعة يراعوا أف المسلمين على يجب :أكال

 كيذكر ترفع أف اهلل أذف بيوت في : )تعالى اهلل قاؿ البيوت، بتلك البلئقة غير كاألفعاؿ
 اهلل ذكر عن بيع كال تجارة تلهيهم ال رجاؿ كاآلصاؿ بالغدك فيها لو يسبح اسمو فيها
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 ، ّٔ/النور(  كاألبصار القلوب فيو تتقلب يوما يخافوف الزكاة كإيتاء الصبلة كإقاـ
ّٕ. 
 أم برفعها، تعالى اهلل أمر أم( ترفع أف اهلل أذف بيوت في: )اهلل رحمو كثير ابن قاؿ

 بن علي قاؿ كما ، فيها تليق ال التي كاألقواؿ كاألفعاؿ كاللغو، الدنس، من بتطهيرىا
: قاؿ( ترفع أف اهلل أذف بيوت في: ) الكريمة اآلية ىذه في عباس ابن عن طلحة أبي
 (.ِٔ/ٔ) كثير ابن تفسير .انتهى فيها اللغو عن سبحانو اهلل نهى
 . المصلين من غيره على فيشوش الذكر أك بالقرآف يجهر أف ألحد يحل ال :ثانيا
 في كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ اعتكف: قاؿ عنو اهلل رضي سعيد أبى فعن

 ، ربو مناج كلكم إف أال: ) كقاؿ الستر فكشف بالقراءة يجهركف فسمعهم المسجد
 في: ) قاؿ أك ،( القراءة فى بعض على بعضكم يرفع كال بعضا، بعضكم يؤذين فبل

 " .داكد أبي صحيح" في األلباني كصححو ،(ُِّّ) داكد أبو ركاه( الصبلة
 تنبيهو الناس كعلى لهم، أذية فهي: صوتو برفع صبلتهم الناس على يشوش فمن

 فيخاطب:  مجنونا أك مريضا كاف كإف المسجد، من طرده جاز يرتدع لم فإف كزجره،
 طرده جاز: المؤذم ذلك أك الولي، يستجب لم فإف المسجد، دخوؿ من بمنعو كليو
 كعبادتهم، الناس صبلة على كحفاظا فيها؛ العبث من اهلل لبيوت صيانة المسجد؛ من

 . كالثـو البصل برائحة للناس المؤذم طرد من أكلى ىذا كطرد
 ال شجرتين تأكلوف الناس أيها إنكم: ) قاؿ عنو اهلل رضي الخطاب بن عمر فعن

، البصل ىذا خبيثتين، إال أراىما  إذا كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ رأيت لقد كالثـو
 فليمتهما أكلهما فمن البقيع، إلى فأخرج بو أمر المسجد في الرجل من ريحهما كجد

 (.ٕٔٓ) مسلم ركاه( طبخا
 أنو المسجد من إخراجو في العلة كانت كإذا: العلماء قاؿ"  :اهلل رحمو القرطبي قاؿ

 ذرب يكوف بأف المسجد في جيرانو بو تأذل من كل أف: القياس ففي:  بو يتأذل
 مؤذية عاىة أك قبيحة، رائحة ذا كاف أك عليهم، سفيها ،[اللساف سليط] اللساف
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 العلة كانت ما ، إخراجو لهم كاف:  الناس بو يتأذل ما ككل ، كشبهو ، كالجذاـ
 .تزكؿ حتى موجودة

 بن الملك عبد بن أحمد عمر أبا شيخنا شاىدت كقد: البر عبد بن عمر أبو قاؿ
 المسجد في يؤذيهم أنو عليو كاتفقوا ، جيرانو شكاه رجل في أفتى اهلل رحمو ىشاـ

 يشاىد كأال ، عنو كإبعاده ، المسجد من بإخراجو فأفتى فيو، فشوكر كيده، بلسانو،
 أمره، يوما فذاكرتو ، منو السبلمة إلى كاستطالتو جنونو مع سبيل ال إذ الصبلة، معهم

"  الثـو"  بحديث فاستدؿ القوؿ، فيو كراجعتو ذلك، من بو أفتى فيما بالدليل كطالبتو
، أكل من أذل أكثر عندم ىو: كقاؿ ،  في الجماعة شهود من يمنع كصاحبو الثـو

 . باختصار( ِٖٔ ، ِٕٔ/ُِ" )القرطبي تفسير" من انتهى"  المسجد
 مختل شاب قريتنا في يوجد:  اهلل رحمو العثيمين صالح بن محمد الشيخ كسئل

 الناس مع كيصف صبلة كل عند للجامع كيحضر ، شيء كل في الناس كيقلد العقل،
 أفعاؿ تخالف أفعالو ككل يشاء، كما أيضا كيسجد ، اإلماـ قبل يركع كلكنو للصبلة،
 . ؟ للمسجد الحضور من نمنعو أف لنا يجوز ىل منو، تضايقنا أننا لدرجة المصلين

 الوجو ىذا على المسجد إلى حضوره أف شك ال:  العقل المختل الرجل ىذا :فأجاب
 أف كليو إلى النصيحة أكجو كلهذا بو، المصلين النشغاؿ موجب السائل ذكره الذم
 الرسوؿ كاف كإذا المصلين، أذية من ذلك في لما المسجد؛ إلى الحضور من يمنعو
 الناس يخطب كىو الناس رقاب يتخطى رآه الذم للرجل قاؿ كسلم عليو اهلل صلى

( : آذيت فقد اجلس: )لو كقاؿ خطبتو كسلم عليو اهلل صلى النبي فقطع ، الجمعة يـو
 متخطي ألف ؛ الرقاب تخطي من إيذاء أشد الرجل ىذا عن السائل ذكره ما فإف

 يشغل فإنو ىذا أما ، الخطبة استماع عن الناس يشغل أف منو يكوف ما غاية الرقاب
 يمنعو أف لوليو النصيحة فأكرر ، فيها القلب كحضور ، الصبلة في الخشوع عن الناس

 لكم أقوؿ فإني:  أقوؿ ما يسمع ال كليو كاف كإذا ، إليذائو تفاديا المسجد حضور من
 فهو:  ذلك على كافق فإف ، منعو منو كاطلبوا ، بوليو اتصلوا:  المسجد أىل أنتم
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 لم فإف ، لمنعو المساجد عن المسؤكلة بالجهات فاتصلوا:  يوافق لم كإف ، المطلوب
 أك ، اإلماـ بواسطة ىذا كليكن ، تمنعوه أف فلكم:  المساجد عن مسؤكؿ ىناؾ يكن

 بينكم كالنزاع الفوضى تحصل كلئبل ؛ المسجد عن مسؤكؿ أقرب ألنهما ؛ المؤذف
 على أىوف كاف:  مؤذنو أك المسجد إماـ من أتى قد األمر كاف إذا ألنو ؛ كليو كبين

 ( .ب:  كجو ، َِٗ شريط" )الدرب على نور فتاكل" . انتهى" الناس
 

 (المسجد في الشعر إنشاد باب)
 بن عمرك حديث ذلك فمن المسجد في الشعر إنشاد عن تنهى أحاديث كردت
 تناشد عن نهى أنو ) كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عن جده عن أبيو عن شعيب

 قبل الجمعة يـو الناس يتحلق كأف فيو، كاالشتراء البيع كعن المسجد، في األشعار
 في الشعر إنشاد عن النهي في الباب في ما أشهر الحديث كىذا. ُ( الصبلة

 .جدسالم
 :منها المسجد في الشعر إنشاد في الرخصة فيها أخرل أحاديث كجاءت
 ينشد كحساف المسجد فيرضي اهلل عنو  عمر مر) قاؿ المسيب بن سعيد حديث

 باهلل أنشدؾ فقاؿ ىريرة أبي إلى التفت ثم منك خير ىو من كفيو فيو أنشد كنت فقاؿ
 قاؿ القدس بركح أيده اللهم عني أجب يقوؿ كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أسمعت

 . ِ( نعم
                                                           

 رقم ُّٗ/ ِ) كالترمذم ،(َُٕٗ رقم ،ُّٓ/ ُ) داكد كأبو ،(ٕٔٔٔ رقم ،ُٕٗ/ ِ) أحمد أخرجو ُ
/ ُ) العارضة في العربي ابن كصححو الترمذم، حسنو كالحديث( َُّْ رقم ِْٕ/ ِ) خزيمة كابن ،(ِِّ
 إسناده(: َُُ/ ْ) الشرعية اآلداب في مفلح ابن كقاؿ ،(ُٕٕ/ ِ) المجموع في النوكم كحسنو ،(ّْٓ
 عمرك إلى صحيح إسناده(: ْٗٓ/ ُ) الفتح في الحافظ كقاؿ حسن، كحديثو فيو تكلم شعيب بن كعمرك ثقات
(، كقاؿ العبلمة ابن باز في تعليقو على البلوغ ِٕٗ/ُكحسنو في النتائج ) يصححو، نسختو يصحح فمن

 تحقيق في شاكر أحمد الشيخ كقاؿ ،(ِّٕ) المشكاة في األلباني العبلمة كحسنو(: أسانيده جيده، ُٕٗ)
 .حسن إسناده: المسند تحقيق فيكمن معو  األرنؤكط كقاؿ ،صحيح إسناده: (ُٔٓ/َُ) المسند

 (.ِْٖٓ) كمسلم ،(ُِِّ) البخارم أخرجو ِ
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 أكثر كسلم عليو اهلل صلى النبي شهدت ) قاؿرضي اهلل عنو  سمرة بن جابر كحديث
 فربما الجاىلية أمر من كأشياء الشعر يتذاكركف كأصحابو المسجد في مرة مائة من

 .ُ( معهم تبسم
 :يلي ما منها بأقوؿ المتعارضة األحاديث ىذه بين العلماء جمع كقد

 من كاحد القوؿ بهذا قاؿ كقد الجواز، ألحاديث ناسخة النهي أحاديث أف -ُ
 أحاديث فأعمل البوني الملك عبد أبو كأبعد: فقاؿ الفتح في الحافظ ذكره الفقهاء

 .ىػ.ا. عنو التين ابن حكاه ذلك على يوافق كلم اإلذف حديث في النسخ كادعى النهي
 فيكوف الكراىة، على تدؿ النهي كأحاديث الجواز، على تدؿ األذف أحاديث -ِ

 .الكراىة مع جائز المسجد في الشعر إنشاد
 :بشركط كلكن كراىة غير من جائز المسجد في الشعر إنشاد -ّ

 كبين بينها فالجمع: الفتح في الحافظ قاؿ، فاحشا بذيئا الشعر يكوف ال أف:  أكال
 ما فيو كالمأذكف، كالمبطلين الجاىلية أشعار تناشد على النهي يحمل أف الباب حديث

 .ىػ.ا. ذلك من سلم
 في الشعر بإنشاد بأس ال: نصو ما العربي ابن عن  التحفة: في المباركفورم كنقل

 ممدكحة الخمر فيو كاف كإف، الشرع كإقامة الدين مدح في كاف إذا المسجد
 كقد، يعرفها من يذكره مما ذلك كغير لوف كحسن رائحة طيب من الخبيثة بصفاتها

 فقلبي سعاد بانت:  فقاؿ كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ زىير بن كعب فيو مدح
 .معلوؿ بالراح منهل كأنو: ريقها صفة في قولو إلى.  متبوؿ اليـو

                                                           

 كفي ،(َِٖٓ) كالترمذم ،(ُّٕ - ُِٕ/ ٖ) شيبة أبي كابن ،(الرسالة - ّْٔ/ ّْ) أحمد أخرجو ُ
 ،(ُٖٕٓ) حباف كابن ،(ُِّٔ) اآلثار مشكل شرح في كالطحاكم ،(ْْٕٗ) يعلى كأبو ،(ِْٔ) الشمائل

 في كالبغوم ،(َِْ/ َُ) كالبيهقي ،(َُٔٗ) ك( َُٓٗ) ك( ُْٖٗ) ك( ُٖٕٗ) الكبير في كالطبراني
(: ّْْ) الصحيحة في األلباني العبلمة كقاؿ صحيح، حسن: الترمذم عنو قاؿ كالحديث( ُُّْ) السنة شرح

 ابن كىو -شريك حسن، حديث(: ّْٔ/ ّْ) المسند تحقيق في معو كمن األرنؤكط كقاؿ مسلم، شرط على ىو
 .توبع قد الحفظ سيئ كاف كإف -النخعي اهلل عبد
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 ابن كذكرىا،  شيء منها يصح ال طرؽ من ركيناىا قد قصيدة كىذه: العراقي قاؿ
 يدم بين كإنشاده كعب عن القصيدة ىذه ثبوت تقدير كعلى منقطع بسند إسحاؽ

 كتشبيهو ريقها مدح فيو كإنما الخمر مدح فيها فليس كسلم عليو اهلل صلى النبي
 .ىػ.ا. ُانتهى بالراح

 كضعت مما غيره عن بو الناس كينشغل المسجد، في غالبا يكوف ال أف: ثانيا
 كأسواؽ األدبية، النوادم مثل مكانا المسجد اليكوف كلكي أجلو، من المساجد
 على غالبا التناشد كاف إذا ما عنو المنهي كقيل: الفتح في الحافظ قاؿ، الجاىلية
 .ىػ.ا. فيو من بو يتشاغل حتى المسجد

 . لشعر بإنشاد اإلنشغاؿ كثرة عن كسلم عليو اهلل صلى النبي من النهي جاء كقد

                                                           

 في اهلل حفظو مشهور الشيخ قاؿ بو، اجتمع لما كسلم عليو اهلل صلى النبي كعب فيها مدح سعاد بانت قصيدة ُ
 ،(ّٓ ص) جزئو في ديزيل ابن: منهم جمع؛ كمختصرة مطولة أخرجها( ِٓٗ) فلسطين كقضية السلفيوف كتابو
/ ّ) كالحاكم ،(ُُٖ/ ٓ) كالمثاني اآلحاد في عاصم أبي كابن ،(َّْ/ ِ) مجالسو في ثعلب العباس كأبو

 في كالبيهقي ،(ُّٓ/ ّ) الصحابة معرفة في نعيم كأبو ،(ُِْ/ ُٓ) األغاني في األصبهاني الفرج كأبو ،(ٖٕٓ
 - ََْ) شيوخو فهرسة في اإلشبيلي خير كابن ،(َِٕ/ ٓ) النبوة كدالئل ،(ِّْ/ َُ) الكبرل السنن
 كالسبكي ،(َِِ ص) برنامجو في آشي الوادم جابر كابن ،(ِْٓ ص) المدح منح في الناس سيد كابن ،(َُْ

 ردٌ  بين فيها كالعلماء موقوفة، أك مرسلة، أك موصولة، ضعيفة طرؽ من( ُِِ/ ُ) الكبرل الشافعية طبقات في
 المجمع مجلة في المانع العزيز عبد كللدكتور مفردة، تصانيف -زماف مذ- فيها كلهم كتضعيف، كتصحيح كأخذ،
 سعدم لؤلستاذ ككذلك كعب، بإسبلـ كمشكك القصيدة، لهذه نقد( َُِْ سنة رجب ّّـ) العراقي العلمي

 كللشيخ ـ،ُُٕٗ سنة إبريل، عدد البيركتية، «األديب» مجلة في منشورة الموضوع ىذا في مقالة حبيب أبو
 توثيق» الفنيساف سعود كللدكتور بها، كالعمل صحتها في كحديثان  قديمان  مطبوعة مفردة دراسة األنصارم إسماعيل

 في سعاد بانت» الشرقاكم كألحمد الرشد، مكتبة منشورات من كىو «كاإلسناد المتن في سعاد بانت قصيدة
 مكتبة منشورات من «سعاد بانت قصيدة شرح» الحموم حجة كالبن الغرب، دار عن منشور «شتى إلمامات
 منشورات من «العربي التراث في كأثرىا سعاد بانت قصيدة» محمد إبراىيم السيد كللدكتور الرياض، - المعارؼ

 من «العربي التراث في كأثرىا سعاد بانت قصيدة» محمد إبراىيم السيد كللدكتور الرياض، - المعارؼ مكتبة
 ،َُٓٓ ،َُْٓ رقم) اإلشارات كتابنا -مثبلن - انظر أخرل، كتب حولها كألف اإلسبلمي، المكتب منشورات

َُّٔ.) 
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 جوؼ يمتلئ ألف ) قاؿ كسلم عليو اهلل صلى النبي عن عنهما اهلل رضي عمر ابن عن
 . كمسلم البخارم ركاه ( شعرا يمتلئ أف من لو خير قيحا أحدكم
 حتى الشعر اإلنساف على الغالب يكوف أف يكره ما:  الحديث على البخارم كبوب
 . يصده
 الذين أف الشعر ذـ في المبالغة ىذه مناسبة(:تنبيو) : بقولو الفتح في الحافظ كعلق

 على ليقبلوا عنو فزجرىم،  بو كاالشتغاؿ عليو اإلقباؿ غاية في كانوا بذلك خوطبوا
 بقي ما يضره لم بو أمر ما ذلك من أخذ فمن،  كعبادتو تعالى اهلل ذكر كعلى القرآف
 ا.ىػ أعلم كاهلل،  ذلك سول مما عنده

 قاؿ(: ّْ)ص كالسماع اللهو محرمات عن الرعاع كفكقاؿ ابن حجر الهيتمي في  
 أعظم ىو الذم" المهذب شرح" كتاب في - عليو تعالى اهلل رحمة - النوكم

 فيو كاف إذا المسجد في الشعر بإنشاد بأس ال: الشافعية مؤلفات أعظم بل مؤلفاتو،
 عليو اهلل صلى - النبي أف حسن صحيح بسند جاء لما كره؛ كإال سبق، كما خير

 محـر كهجو مذمـو فيو كاف إف نعم؛ المسجد، في األشعار تناشد عن نهى - كسلم
  ىػ.ا حراـ، عنو منهي افتخار أك ظالم مدح أك أمرد أك نساء ذكر أك خمر صفة أك

 كلو الخمر صفات ذكر فيها التي األشعار من كثير تحريم في صريح كىو
 ال أنو من الشهادات في قالوه ما كينافيو كالمرد، النساء صفات كذكر بالتشبيهات،

 من جاءت ىنا الحرمة بأف يفرؽ أف كيمكن معين، غبلـ أك بامرأة إال التشبيب يحـر
 ذكر كأما خارجو، بخبلؼ الفحش من فيو لما مطلقا؛ ذلك فيو فيحـر المسجد حيث

 في حرمتو من كبلمو صريح اقتضاه ما فالظاىر مدحها المقتضية الخمر صفات
 ما نحو قصد إف محلو أف كظاىر الحرمة، عدـ قدمتو ما فظاىر خارجو كأما المسجد،

 على الحق فواتح أك كلو المحبوب ريق أك الجنة خمر من إسحاؽ أبي الشيخ عن مر
 حلبة" مطالعة بحرمة أفتيت ثم كمن الحرمة، فالظاىر كإال ذلك، نحو أك عباده

 كعلى كاد، أك الخمر شرب إال أحد طالعها ما: االستقراء أىل قاؿ كقد ،"الكميت
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 شعرا المسجد في ينشد رأيتموه من: )- كسلم عليو اهلل صلى - قولو المذمـو الشعر
 أىل بو يتشاغل ما على بطاؿ ابن كحملو ،ُ(مرات ثبلث فاؾ، اهلل فض: لو فقولوا

 من لو خير قيحا أحدكم جوؼ يمتلئ ألف : )حديث عبيدة أبو تأكؿ كما المسجد،
 ا.ىػ صاحبو على يغلب الذم بأنو ِ(شعرا يمتلئ أف

                                                           

 كأبو ،(َُٓ) كالليلة اليـو عمل في السني كابن، (ُْْٓ/ َُْ - َُّ/ ِ) الكبير في الطبراني أخرجو ُ
 ،(ْٕٗٓ رقم ٕٓٓ/ّ) دكسالفر  في كالديلمي، (ُُْٖ/ َٓٓ/ ُ) الصحابة معرفة في األصبهاني نعيم

عنو  قاؿ كالحديث (َُّ/ ُ) النتائج في كما المعرفة في منده كابن ،(ََّ/ ُ) األفكار نتائج في كالحافظ
 من أجد كلم أبيو عن ثوباف بن الرحمن عبد ركاية من الكبير في الطبراني ركاه (:ُّٗ/ِالهيثمي في المجمع )

 المذكور كثوباف".... المتنكبعض  السند منكر حديث ىذا(: َِّ/ ُ) األفكار نتائج في الحافظ قاؿك  ،ترجمو
 ىذا في إال يعرؼ ال آخر ىو بل ،- كسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ مولى المشهور ىو ليس السند في

 العبلمةكقاؿ ".أعلم كاهلل المجهولين، عداد في فهو محمد، ابنو إال ثوباف بن الرحمن عبد عن ركل كال اإلسناد،
 اليـو عمل في السني كابن، الكبير المعجم"  في الطبراني أخرجو ضعيف جدأ. (:ُُِّ) الضعيفة في األلباني
 عن ثوباف بن الرحمن عبد بن محمد عن خصيفة بن يزيد عن كثير بن عباد طريق من - فقط األكلى الجملة كالليلة

 بن عباد جدا؛ ضعيف إسناد كىذا: قلت. فذكره: كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سمعت: قاؿ ثوباف جده عن أبيو
 إسناده في خالفو كقد. الضعف في نحوه كىو الفلسطيني، الرملي أنو كيحتمل متركؾ، البصرم؛ الثقفي كىو كثير،
 أبي عن ثوباف بن الرحمن عبد بن محمد عن خصيفة بن يزيد أخبرنا: فقاؿ الدراكردم، محمد بن العزيز عبد كمتنو
(. ُِٓٗ" ) اإلركاء"  في بينتو كما إسناده كصححوا كغيره، الترمذم أخرجو. منو األكلى الفقرة دكف بو؛ ىريرة
 خطأ، ثوباف جده عن أبيو عن: إسناده في عباد قوؿ أف يعني".  المحفوظ كىو": "  اإلصابة"  في الحافظ كقاؿ

"  فاؾ اهلل فض: فقولوا: " ... الحديث متن في قولو ككذا: قلت".  ىريرة أبي عن: " الدراكردم قوؿ كالصواب
 جدان، ضعيف إسناده ا.ىػ كقاؿ الشيخ مشهور في كتابو السلفيوف كقضية فلسطين: بها عباد لتفرد منكرة؛ زيادة
 .متركؾ كثير بن عباد

 .عنو اهلل رضي ىريرة أبي حديث من( َّٖٓ) كمسلم ،(ُٓٓٔ) البخارم أخرجو ِ
 مستوليا ، عليو غالبا الشعر يكوف أف المراد أف:  الصواب (:ُْ/  ُٓ)في شرح مسلم  اهلل رحمو النوكم قاؿ
 فأما ، كاف شعر أم من مذمـو كىذا ، تعالى اهلل كذكر الشرعية العلـو من كغيره القرآف عن يشغلو بحيث ، عليو
 ىذا مع الشعر من اليسير حفظ يضر فبل:  عليو الغالب ىو الشرعية العلـو من كغيرىما كالحديث القرآف كاف إذا

 . انتهى"  شعرا ممتلئا ليس جوفو ألف ؛
 ينبغي ال الذم التحقيق أف كاعلم" (:ُٓٔ/  ٔ) البياف أضواءفي  اهلل رحمو الشنقيطي األمين محمد عبلمةال قاؿك 

 ذـ لما تعالى أنو:  ذلك على القرآنية األدلة كمن ، قبيح كقبيحو ، حسن حسنو ، كبلـ الشعر أف عنو العدكؿ
 من استثنى( يفعلوف ال ما يقولوف كأنهم يهيموف كاد كل في أنهم تر ألم الغاككف يتبعهم كالشعرآء: ) بقولو الشعراء



 - 17 - 

 تنشد أف نهى" حديث  (:ُٓٔ/ْكقاؿ الشيخ محمد بن إبراىيم في مجموع فتاكاه )
 لهذا معارض أنو يظن ما جاء لكن ممنوع، ذلك أف على يدؿ"  المساجد في األشعار

:  فقاؿ الحظو لما عمر كأجاب، المسجد في شعره من شيئايًن  كغيره حساف إنشاد من
 كالرد بالدين تتعلق التي األشعار أف فالجمع"  منك خير ىو من كفيو أنشد كنت" 

 التي األشعار عن النهي إنما.  تجوز الجهاد على المسلمين كتحريض المشركين على
 ا.ىػ مااليجوز على تشتمل

 جماعة عندنا (:ّّٖ/ُُفي فتاكل نور على الدرب )كسئل العبلمة ابن باز كما 
 ىو ما مرتفع، كبصوت المساجد في الدينية األناشيد تبيح اسمها لذكر داعي ال دينية

 ؟توجيهكم
 العلم مقاـ في فائدة فيها التي اإلسبلمية العربية كاألناشيد العربية األشعار فأجاب:
 كيذكر الناس يعظ كاعظ أك علم، حلقة المسجد في كاف إذا بها، بأس ال كالتعليم
 حرج ال المفيدة الطيبة الشرعية كاألناشيد المفيدة األشعار بعض عليهم كيقرأ الناس،

 الصبلة عليو النبي مسجد في الشعر ينشد عنو اهلل رضي حساف كاف فقد. ذلك في
 عليو اهلل صلى النبي كيقوؿ كسلم، عليو اهلل صلى مسجده في الكفرة يهجو كالسبلـ

 عليهم أشد لكبلمو بيده نفسي فوالذم)  (معك كجبريل ىاجهم أك اىجهم) : كسلم
 في األشعار فإنشاد ( القدس بركح أيده اللهم) : أيضا كيقوؿ ( النبل كقع من

 أك العلم حلقات في الطيبة كاألناشيد النافعة، المفيدة اإلسبلمية األشعار المساجد؛

                                                                                                                                                  

/ الشعراء( كثيرا اهلل كذكركا الصالحات كعملوا آمنوا الذين إال: ) قولو في الصالحات كعملوا آمنوا الذين ذلك
 خير لو المفسد القيح من الجوؼ امتبلء بأف المصرح الصحيح الحديث أف التحقيق أف تعلم ذكرنا كبما ، ِِٕ

 تعالى اهلل كطاعة ، القرآف كتبلكة ، الذكر عن بو كاشتغل ، الشعر على أقبل من على محموؿ الشعر من امتبلئو من
 .  انتهى"  ذلك كنحو األجنبيات النساء كمحاسن الخمر كذكر كالباطل ، للكذب المتضمن القبيح الشعر كعلى ،
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 أك المنكرة، األشعار أك المنكرة، األغاني أما بو، بأس ال ىذا كل المواعظ، في
 .ُغيرىا في كال المساجد، في ال تجوز فبل المنكرة األناشيد

                                                           

 أف صح فقد كاستماعو، الشعر إنشاد إباحة على متنوعة بدالالت الصريحة الصحيحة النصوص جاءت)تنبيو(:  ُ
 غيرىم، من كاستنشدكه كأنشدكه الشعر سمعوا قد عليهم اهلل رضواف الكراـ كالصحابة كسلم عليو اهلل صلى النبي

 األكوع بن كعامر ثابت بن حساف إنشاد في كما فردية بأصوات كأعمالهم، مجالسهم كفي كحضرىم، سفرىم في
 فلما: قاؿ الخندؽ، حفر قصة في عنو اهلل رضي أنس حديث في كما جماعية كبأصوات عنهم، اهلل رضي كأنجشة

 :قاؿ كالجوع النصب من بنا ما كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ رأل
 " كالمهاجرة لؤلنصار فاغفر*  اآلخرة عيش إال عيش ال اللهم" 

 .أبدا بقينا ما الجهاد على*  محمدا بايعوا الذين نحن: مجيبين فقالوا
 (.َُّْ/ ّ) البخارم ركاه
 أصحاب يكن لم: " قاؿ الرحمن عبد بن سلمة أبي عن حسن بسند شيبة أبي ابن أخرج أيضا؛ المجالس كفي

 أمر كيذكركف مجالسهم، في األشعار يتناشدكف كانوا متماكتين، كال منحرفين كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ
 (.ُُٕ/ ٖ) عينو حماليق دارت دينو من شيء عن أحدىم أريد فإذا جاىليتهم،

 رفع: العربية اللغة في كالنشيد جماعية، أك فردية بأصوات كاف سواء جائز، اإلنشاد أف على تدؿ األدلة فهذه
 .كترقيق تحسين مع بالشعر الصوت
 :األمر ىذا في تراعى ضوابط كىناؾ

 .النشيد في المحرمة كالمعازؼ اآلالت استعماؿ عدـ* 
 .ألجلو كالفرائض الواجبات كتضييع كقتو، ككل المسلم ديدف كجعلو منو اإلكثار عدـ* 
 .فاحش أك محـر كبلـ على يشتمل ال كأف النساء، بصوت يكوف ال أف* 

 .كالمجوف الفسق أىل ألحاف يشابو ال كأف
 .المعازؼ أصوات مثل أصواتا تنتج التي الصوتية المؤثرات من يخلو كأف* 
 التي األناشيد في كثير كىذا األغاني، يسمعوف كالذين كيفتنو السامع بو كينتشي يطرب لحن ذا يكوف ال كأف* 

 كالتلذذ بالطرب النشغالهم الجليلة المعاني من فيها ما إلى يلتفتوف سامعوىا يعد لم حتى األياـ، ىذه ظهرت
 .باللحن

 أف بسنتين عماف ىنا إلى ىجرتي قبل دمشق في كنت لما أنني جيدا ألذكر كإني: اهلل رحمو األلباني العبلمة قاؿ
 قصائد بمثل الصوفية غناء معارضة بذلك قاصدا المعنى، السليمة األناشيد ببعض يتغنى بدأ المسلم الشباب بعض

 في استعملوه ثم! الدؼ على الضرب معو قرف حتى قليبل إال يلبث فلم شريط، في ذلك كسجل كغيرىا، البوصيرم
 كانتشر نسخ، منو كاستنسخت الشريط، شاع ثم فيها، جائز الدؼ أف أساس على األعراس، حفبلت في األمر أكؿ

 سلواىم ذلك كصار مناسبة، كبغير بمناسبة نهارا، ليبل إليو يستمعوف كأخذكا البيوت، من كثير في استعمالو
 فضبل كسماعو، بالقرآف، االىتماـ عن فصرفهم الشيطاف، بمكائد كالجهل الهول غلبة من إال ذلك كما! كىجيراىم
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 قومي إف رب يا الرسوؿ كقاؿ: )تعالى قولو: أم - الكريمة اآلية في جاء كما مهجورا عندىم كصار دراستو، عن
 (.ُِٖ ،ُُٖ ص) الطرب آالت تحريم -( َّ/الفرقاف( )مهجورا القرآف ىذا اتخذكا

 الماجنة، األغاني ألحاف على تلحن قد أنها كىي أخرل، آفة( األناشيد: أم) ىذا في يكوف قد بل: أيضا كقاؿ
 فيكوف طورىم، عن كتخرجهم كترقصهم، السامعين تطرب التي كالغربية الشرقية الموسيقية القوانين على كتوقع

 كقد كالمجاف، بالكفار التشبو كىي جديدة، مخالفة كىذه بالذات، النشيد كليس كالطرب، اللحن ىو المقصد
 عمـو في فيدخلوف إياه، كىجرىم القرآف عن إعراضهم في بهم التشبو كىي أخرل، مخالفة ذلك كراء من ينتج

 ىذا اتخذكا قومي إف رب يا الرسوؿ كقاؿ: )تعالى قولو في كما قومو، من كسلم عليو اهلل صلى النبي شكول
 (.ُُٖ ص) الطرب آالت تحريم. انتهى( مهجورا القرآف
 كالدفوؼ الطرب كآالت المعازؼ، من شيء معها كليس إسبلمية، معاف ذات األناشيد ىذه كانت إذا: أيضا كقاؿ

 من خالية تكوف أف كىو لجوازىا، مهم شرط بياف من البد كلكن بو، بأس ال أمر فهذا: كنحوىا كالطبوؿ
 قراءة عن سامعيها يصرؼ ذلك إذ ديدنا؛ اتخاذىا عدـ كىو آخر، شرط ثم كنحوه، كالغلو، الشرعية؛ المخالفات

 اهلل إلى كالدعوة النافع، العلم طلب عن يصرفهم ككذلك المطهرة، النبوية السنة في عليو الحض كرد الذم القرآف
 (.ىػُُّْ اآلخرة جمادل ُٓ تاريخ الثاني، العدد) األصالة مجلة من انتهى سبحانو

. أناشيد؟ أم: الشيخ. بيعها؟ حكم كذلك األناشيد، مسألة في التفصيل أرجو: اهلل رحمو العثيمين العبلمة كسئل
 .التسجيبلت في تباع التي اإلسبلمية األناشيد: السائل
 :عامة قاعدة أعطيك لكن،  مختلفة ألنها عليها؛ أحكم أف أستطيع ال: فأجاب

 كمن،  كقت كل في ال معينة، حالة في إال يجوز ال الدؼ ألف حراـ؛ فهي بدؼ مصحوبة األناشيد كانت إذا - ُ
 .طبل أك بموسيقى مصحوبة كانت إذا أكلى باب

 النفس ألف،  تجوز ال أيضا فهذه الماجنة، األغاني كأنشودة أنشدت ىل: نظرنا ذلك من خالية كانت إذا - ِ
 .المحرمة األغاني إلى تتجاكز كربما لو، كتطرب،  الغناء من النوع ىذا تعتاد

 اإلنساف يستمتع قد أك،  الشهوة تحرؾ قد: يعني،  فاتنة أصواتهم فتياف من األناشيد ىذه كانت إذا - ّ
 .تجوز ال أيضا فهذه: القصيدة مضموف دكف بالصوت

 إلى يستمع أف ذلك من خير لكن،  بأس بها فليس: لك قلت الذم الوجو غير على حماسية أناشيد كانت إذا أما
 فائدة يستفيد،  أفضل ىذا العلماء، دركس من درس إلى يستمع أك،  مفيدة جيدة محاضرة إلى يستمع أك،  القرآف
 إلى فيحتاج المدينة إلى مكة من مثبل يسافر ربما اإلنساف ألف اإلنساف؛ على الطريق يسهل أنو أخرل كفائدة دينية،
 .توقظو أشياء

 .بيعها؟ حكم ما لكن: السائل
 حـر إذا اهلل كإف: )كالسبلـ الصبلة عليو الرسوؿ لقوؿ بيعو؛ حـر استعمالو حـر ما كل: قاعدة أعطيك: الشيخ

/  ُُُ" ) المفتوح الباب لقاءات. " - صحيح كىو داكد، أبو ركاه -( ثمنو عليهم حـر شيء أكل قـو على
 (.ٕ السؤاؿ
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 (المسجد في الحبشة لعب باب)

 أنظر كأنا يسترني كسلم عليو اهلل صلى النبي رأيت)  قالت عنها اهلل رضي عائشة عن
 كسلم عليو اهلل صلى النبي فقاؿ عمر فزجرىم المسجد في يلعبوف كىم الحبشة إلى

 .ُ( األمن من يعني أرفدة بني أمنا دعهم
 الزىرم ركاية في" السوداف فيو يلعب: "قولو(: ّْْ/ِقاؿ الحافظ في الفتح )

: مسلم ككصلها معلقة ركاية في كزاد"  المسجد في يلعبوف كالحبشة"  المذكورة
 قاؿ ،"المسجد في يلعبوف حبش جاء"  أبيو عن ىشاـ ركاية من كلمسلم"  بحرابهم"

 ركاية في ككقع عيد، كل في ذلك عادتهم بأف يشعر السياؽ ىذا: الطبرم المحب
 بأف يشعر كىذا"  المسجد في يلعبوف قاموا الحبشة كفد قدـ لما: "حباف ابن

، بحاؿ ذلك في لهم الترخيص  قدكمهم يكوف أف الحتماؿ بينهما تنافي كال القدـك
 صاركا ثم كعادتهم ذلك ففعلوا األعياد في اللعب عادتهم من ككاف عيد يـو صادؼ
 اهلل صلى النبي قدـ لما: "قاؿ أنس عن داكد أبو ركاه ما كيؤيده عيد، كل يـو يلعبوف

 قدكمو يـو أف شك كال ؛"بحرابهم لعبوا بذلك فرحا الحبشة لعبت المدينة كسلم عليو
 لعبا سماه: المنير بن الزين قاؿ العيد، يـو من أعظم عندىم كاف كسلم عليو اهلل صلى
 لكونو اللعب، شبو من فيو لما الجد من كىو الحرب على التدريب أصلو كاف كإف

                                                                                                                                                  

 ما ننكره الذم كلكن كحفظو، النزيو اإلنشاد إباحة ننكر ال كنحن: اهلل حفظو الفوزاف فوزاف بن صالح الشيخ كقاؿ
 :يلي
 .إسبلميا نشيدا تسميتو ننكر - ُ
 .منو أنفع ىو ما مزاحمة إلى يصل حتى فيو التوسع ننكر - ِ
 .فاتنة أصوات أك جماعية، بأصوات يكوف أك الدينية، البرامج ضمن يجعل أف ننكر - ّ
 على الصوفية بدع لدخوؿ ككسيلة بو؛ الناس لشغل كسيلة ىذا ألف للبيع؛ كعرضو بتسجيلو القياـ ننكر - ْ

 البياف. " انتهى"  أيضا طريقو عن كالحزبية كالوطنية القومية الشعارات لتركيج كسيلة أك طريقو، من المسلمين
 (.ُّْ ص" ) الكتاب بعض ألخطاء

 (.ٖٖٗأخرجو البخارم برقم ) ُ
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 سألت فإما: "قولو. ابنو أك أباه كاف كلو قرنو بذلك كيوىم يفعلو كال الطعن إلى يقصد
 كاف فيما منها تردد ىذا" تنظرين تشتهين: قاؿ كإما كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ

 أف على بناء كىذا منها، سؤاؿ عن أك منو ابتداء ذلك في لها أذف كاف ىل لو كقع
 كبلـ فيكوف البلـ بفتح يكوف أف كيحتمل كبلمها، أنو على البلـ بسكوف سألت
 الركايات اختلفت كقد"  تنظرين تشتهين قاؿ كإما: "قولو ذلك مع ينافي فبل الراكم

 لغطا سمعت"  عنها ركماف بن يزيد طريق من النسائي ركاية ففي: ذلك في عنها
 - ترقص أم - تزفن حبشية فإذا كسلم عليو اهلل صلى النبي فقاـ صبياف، كصوت

 ركاية كفي. ابتدأىا أنو ىذا ففي"  فانظرم تعالي عائشة، يا: فقاؿ حولها كالصبياف
 أنها ىذا ففي"  أراىم أني كددت"  للعابين قالت أنها مسلم عند عنها عمير بن عبيد

 طريق من النسائي ركاية كفي. لها فأذف ذلك منو التمست بأنها بينهما كيجمع سألت،
 حميراء يا كسلم عليو اهلل صلى النبي لي فقاؿ يلعبوف، الحبشة دخل"  عنها سلمة أبي

 ذكر صحيح حديث في أر كلم صحيح إسناده"  نعم: فقلت إليهم؟ تنظرم أف أتحبين
 قولهم كمن: "قالت عنها الزيادة من ىذه سلمة أبي ركاية كفي. ىذا في إال الحميراء

 كألحمد الحبشة، قوؿ حكاية كىو بالنصب، فيو كذا"  طيبا القاسم أبا: يومئذ
 صلى النبي يدم بين تزفن كانت الحبشة أف"  أنس حديث من حباف كابن كالسراج

 عبد محمد: يقولوف قاؿ يقولوف؟ ما: فقاؿ لهم، بكبلـ كيتكلموف كسلم عليو اهلل
 بدكف حالية جملة كىي متبلصقين أم" خده على خدم كراءه فأقامني: "قولو". صالح

 أبيو عن ىشاـ ركاية كفي{ عدك لبعض بعضكم اىبطوا: } تعالى قولو في قيل كما كاك
 فوضعت"  المذكورة سلمة أبي ركاية كفي"  منكبو على رأسي فوضعت: "مسلم عند

 أنظر"  عنها عمير ابن عبيد ركاية كفي"  خده إلى كجهي كأسندت عاتقو على ذقني
 اآلتية الزىرم ركاية كفي. أبينها سلمة أبي كركاية متقاربة، كمعانيها"  كعاتقو أذنيو بين
 يسترني: "بلفظ المساجد أبواب في تقدـ كقد"  أنظر كأنا فيسترني"  عركة عن بعد

 جواز الباب حديث لفظ من استنباطو في المنير بن الزين على بو كيتعقب"  بردائو
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 ذلك قاـ إذا محـر ذم أك زكج من بو تستر من خلف بالقياـ بالتستر المرأة اكتفاء
. بالرداء التستر كجود على التنصيص فيها كقع كقد كاحدة، القصة ألف الرداء، مقاـ
 محذكؼ بو كالمغرم اإلغراء بمعنى الظرفية على بالنصب" دكنكم: يقوؿ كىو: "قولو
 بفتح" أرفدة بني يا: "قولو. كتنشيط لهم كتنهيض إذف كفيو بالحراب، لعبهم كىو

 اسم ىو كقيل للحبشة، لقب ىو قيل تفتح، كقد الفاء ككسر الراء كسكوف الهمزة
 الزىرم ركاية في زاد اإلماء، بني يا المعنى كقيل األكبر جدىم اسم كقيل لهم، جنس

 كبين"  أرفدة بني أمنا: كسلم عليو اهلل صلى النبي فقاؿ عمر، فزجرىم"  عركة عن
 الحصباء إلى فأىول: "قاؿ حيث الزجر كجو ىريرة أبي عن سعيد عن أيضا الزىرم

 الجهاد، في كسيأتي"  عمر يا دعهم: "كسلم عليو اهلل صلى النبي فقاؿ بها، فحصبهم
 كطريقتهم شأنهم ىذا أف يعني كأنو"  أرفدة بنو فإنهم"  صحيحو في عوانة أبو كزاد
 أنو على تنبيو فيو: الطبرم المحب قاؿ. عليهم إنكار فبل المباحة األمور من كىو

 فيقتصر اللعب عن تنزيهها المساجد في األصل ألف لغيرىم، يغتفر ال ما لهم يغتفر
 عائشة عن عركة عن الزناد أبي طريق من السراج كركل. انتهى النص، فيو كرد ما على

 بعثت إني فسحة، ديننا في أف يهود لتعلم"  يومئذ قاؿ كسلم عليو اهلل صلى أنو
 تنزيو في األصل على بنى عمر ككأف التخصيص، بعدـ يشعر كىذا"  سمحة بحنيفية

 كما سبيلو ىذا كاف فيما الجواز كجو كسلم عليو اهلل صلى النبي لو فبين المساجد
: قولو. يراىم كاف كسلم عليو اهلل صلى النبي أف علم يكن لم لعلو أك تقريره، سيأتي

 الذم أنا أكوف حتى"  الزىرم ركاية كفي. - األكلى البلـ بكسر" مللت إذا حتى"
 كفي"  أنصرؼ الذم أنا أكوف حتى أجلي من يقـو ثم"  طريقو من كلمسلم"  أسأـ
 ال،: أقوؿ فجعلت: قالت شبعت؟ أما شبعت؟ أما: "النسائي عند ركماف بن يزيد ركاية

 " عنده منزلتي ألنظر
: قاؿ ثم لي فقاـ تعجل، ال اهلل رسوؿ يا: قلت: "عنها سلمة أبي ركاية من كلو

 النساء يبلغ أف أحببت كلكن إليهم النظر حب بي كما: قاؿ. تعجل ال: قلت حسبك؟
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 الجارية قدر فاقدركا"  الزىرم ركاية في النكاح في كزاد"  منو كمكاني لي مقامو
 كيجوز التقدير من الداؿ بضم"  اقدركا"  كقولها"  اللهو على الحريصة السن الحديثة
 نسخ ادعى من بو تمسك كقد شابة، حينئذ كانت أنها إلى بذلك كأشارت كسرىا،

 كرد المساجد، أبواب في حكايتو تقدمت كما اإلسبلـ أكؿ في كاف كأنو الحكم ىذا
"  قولها ككذا الحجاب، نزكؿ بعد كاف ذلك أف على داؿ"  بردائو يسترني: "قولها بأف

 ضرائر، لها صارت أف بعد كقع ذلك بأف مشعر"  لي مقامو النساء يبلغ أف أحببت
 حباف ابن ركاية من تقدـ كقد بلوغها، بعد كقع ذلك أف فالظاىر عليهن، الفخر أرادت

 حينئذ عمرىا فيكوف سبع سنة قدكمهم ككاف الحبشة كفد قدـ لما كقع ذلك أف
 عنو كالجواب ىذا نحو شيء المساجد أبواب في تقدـ كقد سنة، عشرة خمس

 الحرب على للتدريب التواثب طريق على بالسبلح اللعب جواز على بو كاستدؿ
 آالت على األيدم تمرين من فيها لما المثاقفة جواز منو كاستنبط عليو، كالتنشيط
 يكره إنما ألنو األجانب الرجاؿ فعل إلى النساء نظر جواز كفيو: عياض قاؿ الحرب،

 نظر باب"  عليو البخارم تراجم كمن بذلك، كاالستلذاذ المحاسن إلى النظر لهن
 خشية كعند بشهوة النظر أما: النوكم كقاؿ"  ريبة غير من كنحوىم الحبش إلى المرأة
 بأنو الحديث ىذا عن كأجاب. محـر أنو فاألصح شهوة بغير كأما اتفاقا، فحراـ الفتنة

 أك: قاؿ فيو، ما إلى اإلشارة تقدمت قد كىذا عائشة، بلوغ قبل ذلك يكوف أف يحتمل
 أف أمكن قصد ببل كقع كإف كأبدانهم، كجوىهم إلى ال بحرابهم لعبهم إلى تنظر كانت
 ا.ىػ المساجد أبواب في فوائده بقية تقدمت كقد. انتهى. الحاؿ في تصرفو

 !الصوفي الرقص على بالحراب الحبشة بلعبالصوفية  استدالؿاعلم أف  (:تنبيو)
 استدالؿ باطل فتنبو.

 الرسوؿ يفعلها لم التي المبتدعة، المحدثة، األمور من ىو الذكر حلقات في الرقصف
 اهلل رضي مسعود بن اهلل عبد كاف كإذا أصحابو، من أحد كال كسلم، عليو اهلل صلى

 عليو يعدكف حصى كمعهم حلقا، المسجد في جلوسا كجدىم من على أنكر)  عنو
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 مائة احمدكا.  فيسبحوف ، مائة سبحوا:  يقوؿ رجل، حلقة كل كفي التسبيح،
 يرقصوف كجدىم لمن عنو اهلل رضي مسعود ابن يقوؿ فماذا، ُ( إلخ...  فيحمدكف

 .! اهلل يذكركف أنهم كيزعموف كيغنوف، كيطبلوف
 شيئا أحدث من فكل (:ُِٖ/ِ) كالحكم العلـو جامعفي  الحنبلي رجب ابن قاؿ

 منو كالدين ، ضبللة فهو:  إليو يرجع الدين من أصل لو يكن كلم ، الدين إلى كنسبو
 ا.ىػ برمء

 الغناء عن المسجد يصاف أف يسن: (َْٕ/ّ) الشرعية اآلداب في مفلح ابن قاؿك 
 ا.ىػ كالتصفيق فيو
 :(َِِ/ْ) القارم عمدةكما في  البخارم شارح صفرة أبي بن المهلب قاؿ

 منفعة تجمع التي األعماؿ من كاف ما ككل المسلمين، جماعة ألمر موضوع المسجد
 في جائز فهو الحركب معاني على الجوارح تدريب من بالحراب كاللعب كأىلو، الدين

 ا.ىػ كغيره المسجد
 ككاف فتول، عمل الناس بعض أف ذكر قد(: ٗٗ/ ّ) المدخل في الحاج ابن قاؿك 

 ما: كلفظها مذاىب، األربع على بها كمشى كستمائة، كستين، إحدل سنة في ذلك
 كأعانهم لطاعتو، اهلل كفقهم - المسلمين كعلماء الدين، أئمة الفقهاء السادة تقوؿ
 المسجد، إلى فقصدكا بلد إلى كردكا المسلمين، من جماعة في - مرضاتو على

 يجوز فهل كالشبابة بالدفوؼ، كتارة بالكف، تارة كيرقصوف كيغنوف، يصفقوف، كشرعوا
 ؟تعالى اهلل يرحمكم مأجورين أفتونا شرعا؟ المساجد في ذلك

 - شهادتو ترد: بو قاؿ من الباطل يشبو مكركه لهو السماع: الشافعية فقالت فأجاب:
 من كإخراجهم كردعهم زجرىم األمور كالة على يجب: المالكية كقاؿ - أعلم كاهلل

 يصلى ال ذلك فاعل: الحنابلة كقالت أعلم، كاهلل كيرجعوا، يتوبوا حتى المساجد

                                                           

 األلباني العبلمة كقواه(  عواد تحقيق - ُٖٗ ص)  كاسط تاريخ في بحشل ك ،( َِْ) برقم الدارمي أخرجو ُ
 (.ََِٓ) الصحيحة في
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 يده على النكاح عقد كإف حاكما، كاف كإف حكمو، يقبل كال شهادتو، تقبل كال خلفو،
 حتى عليها يصلى ال عليها يرقص التي الحصر: الحنفية كقالت أعلم، كاهلل فاسد، فهو

 أعلم، كاهلل كيرمى، ترابها يحفر حتى عليها يصلى ال عليها يرقص التي كاألرض تغسل،
 تكلم حين تفسيره في - اهلل رحمو - القرطبي اهلل عبد أبو اإلماـ الشيخ قاؿ كقد
 ما - اهلل رحمو - الطرطوشي بكر أبو اإلماـ سئل طو سورة في السامرم قصة على
 الرجاؿ من جماعة اجتمع أنو مدتو اهلل حرس الصوفية مذىب في الفقيو سيدنا يقوؿ

 أشعارا يوقعوف إنهم ثم ،- كسلم عليو اهلل صلى - محمد كذكر اهلل، ذكر من يكثركف
 يخر حتى كيتواجد يرقص، بعضهم كيقـو األديم، من شيء على بالقضيب الطقطقة مع

 يرحمكم أفتونا ال؟ أـ جائز معهم الحضور ىل يأكلونو شيئا كيحضركف عليو، مغشيا
 .اهلل

 يذكركنو الذم القوؿ كىذا
 كالزلل التفرؽ قبل...  الذنوب عن كف شيخ يا

 العمل ينفعك داـ ما...  صالحا لنفسك كاعمل
 .نزؿ قد رأسك كمشيب...  مضى فقد الشباب أما

 إال اإلسبلـ كما كضبللة، كجهالة، بطالة، ىؤالء مذىب اهلل يرحمكم بقولو فأجاب
 من فأكؿ كالتواجد الرقص، كأما ،- كسلم عليو اهلل صلى - رسولو كسنة اهلل، كتاب
 حواليو، يرقصوف قاموا خوار لو جسدا عجبل لهم اتخذ لما السامرم أصحاب أحدثو

 الزنادقة أحدثو من فأكؿ القضيب كأما العجل، كعباد الكفار، دين فهو كيتواجدكف
 عليو اهلل صلى - النبي يجلس كاف كإنما تعالى، اهلل كتاب عن المسلمين بو ليشغلوا

 أف كنوابو للسلطاف فينبغي الوقار من الطير رءكسهم على كأنما أصحابو مع - كسلم
 أف اآلخر كاليـو باهلل، يؤمن ألحد يحل كال كغيرىا، المساجد في الحضور من يمنعهم
 .باطلهم على يعينهم كال معهم، يحضر
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 أئمة من كغيرىم حنبل، بن كأحمد كالشافعي حنيفة كأبي مالك مذىب ىذا
 .التوفيق كباهلل المسلمين،

 المسمى كتابو في - اهلل رحمو - أيضا الطرطوشي بكر أبو اإلماـ الشيخ كقاؿ
 إذا بالمعصية أحدىم يستتر مضى فيما الناس كاف كقد: األغاني عن النهي بكتاب
 األمر كتناقص العلم، كقل الجهل، كثر ثم منها، إليو كيتوب اهلل، يستغفر ثم كاقعها،

 من طائفة أف بلغنا حتى إدبارا األمر ازداد ثم جهارا المعصية يأتي أحدىم صار حتى
 حب في عقولهم كاستهول الشيطاف، استزلهم كإياىم اهلل، كفقنا المسلمين، إخواننا

 تعالى، اهلل من يقربهم الذم الدين من كاعتقدتو الطقطقة، كسماع كاللهو، األغاني،
 كالفقهاء العلماء كخالفت المؤمنين، سبيل بو كشاقت المسلمين، جماعة بو كجاىرت

 سبيل غير كيتبع الهدل لو تبين ما بعد من الرسوؿ يشاقق كمن} الدين كحملة
 سئل كقد ،[ُُٓ: النساء{ ]مصيرا كساءت جهنم كنصلو تولى ما نولو المؤمنين

 عندنا يفعلو إنما: فقاؿ الغناء من المدينة أىل فيو رخص عما - اهلل رحمو - مالك
 الغناء، يكره فإنو - اهلل رحمو - حنيفة أبو كأما كاستماعو، الغناء، عن كنهى الفساؽ،
 كالشعبي كإبراىيم كحماد سفياف الكوفة أىل مذىب ذلك ككل الذنوب، من كيجعلو

 ذلك، كراىية في خبلفا البصرة أىل بين أيضا نعلم كال ذلك، في بينهم اختبلؼ ال
 الغناء إف: القضاء أدب كتاب في فقاؿ - عنو اهلل رضي - الشافعي كأما منو، كالمنع

 فإف لو بمحـر ليست التي المرأة من سماعو أما كالمحاؿ، الباطل، كيشبو مكركه، لهم
 كراء من أك مكشوفة كانت سواء بحاؿ يجوز ال أنو على مجمعوف الشافعي أصحاب
 الناس جمع إذا الجارية كصاحب: الشافعي قاؿ مملوكة أك حرة كانت كسواء حجاب،
 كاف ذلك فعل فمن دياثة ىو: قاؿ فيو القوؿ كغلظ شهادتو، ترد سفيو فهو لسماعها

 بو ليشغلوا الزنادقة كضعتو كيقوؿ بالقضيب، الطقطقة يكره الشافعي ككاف ديوثا،
 فاسق، كمستمعو فحراـ، المبلىي كسائر كالطنبور، العود، كأما القرآف، عن المسلمين
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 ،«الجاىلية ميتة مات شبر قيد الجماعة فارؽ من» - كسلم عليو اهلل صلى -: كقاؿ
 المسلمين؛ لجماعة مخالفة الطائفة كىذه
 أكلى كاف كقد كالجوامع، المساجد، في إعبلنو كرأت كطاعة، دينا، الغناء جعلوا ألنهم
 كالزىد الورع كمدعوف بالدين، متلبسوف فإنهم الطائفة ىذه لدينهم باالحتياط الناس
 ىػ. ا ظواىرىم بواطنهم توافق حتى
 كسلم عليو اهلل صلى عنو يعرؼ لم" (:ُِٖ/  ِ)لئلفتاء الدائمة اللجنة علماء كقاؿ

 تعالى اهلل ذكر على كأصحابو ىو فيها يجتمع ، األسبوع من كليالي ، أياما خصص أنو
 ، صفوفا أك ، حلقات في ، قعودا أك ، قياما ، الحسنى أسمائو من مفرد باسم جماعة

 ، األناشيد لتوقيع طربا الراقصين تمايل فيها كيتمايلوف ، السكارل ترنح فيها يترنحوف
 ما أف يعلم كبهذا ، المزامير كأصوات ، كالدفوؼ ، الطبوؿ كدفات ، المغنين كنغمات

 . انتهى" ممقوتة كضبللة ، محدثة بدعة:  اليـو الصوفية يفعلو
 الكثير عندنا يوجد (:َِِ/ّكسئل العبلمة ابن باز كما في فتاكل نور على الدرب )

 نوع كىو النام، استعماؿ مع المساجد داخل الطبوؿ بدؽ يقوموف الدين علماء من
 يسألونهم مقبورين، أشخاص عن المعبرة األناشيد معو كينشدكف الموسيقى من

 اهلل؟ حفظكم ىؤالء ترشدكف فبماذا العوف، منهم كيطلبوف
 ككاف الدين، في بدعة ىؤالء أحدثو الذم كالتصوؼ الصوفية، يسموف ىؤالء فأجاب:

 على كيحرصوف يتعبدكف كزىد كرع كأىل زىاد المسلمين في كجد أنو ذلك أصل
 تطورت ثم الخير، على منهم حرصا كالبيوت المساجد في كالذكر كالقراءة العبادات
 الذين ىؤالء منهم الدين، في كمنكرات بدعا أحدثوا الذين ىؤالء حدث حتى األحواؿ
 اللهو، كآالت كاألغاني، كاألناشيد كالدفوؼ بالطبوؿ، يتعبدكف الذين السائل، ذكرىم

 القيم ابن العبلمة ذلك في كأطاؿ العلماء، ذلك أنكر كقد بدعة، القوؿ من منكر ىذا
 العلم، أىل من غيره كأطاؿ ،(اللهفاف إغاثة) كتابو في العلم أىل من كغيره اهلل رحمو
 ىؤالء يسمى أف يجب كال تركو، يجب عظيم منكر ىذا كأف ذلك بطبلف كبينوا
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 الناس أضلوا بل بعلماء كليسوا الحقيقة، في جهاؿ ىؤالء بل بعلماء ليسوا علماء،
 بل األمر، ىذا في تقليدىم كال األمر، ىذا في اتباعهم يجوز فبل الناس، على كلبسوا
 كأشنع المنكرة، البدعة ىذه من يحذركا كأف الخير، إلى يوجهوا كأف ينصحوا أف يجب

 شرؾ ىذا أكبر، شرؾ ىذا باألموات، كاالستغاثة األموات دعاؤىم كأكبر ىذا من
 القادر عبد الشيخ أك كالعيدركس األموات دعاء كأشباىو، جهل أبي شرؾ الجاىلية،
 فعل مثل ىذا أكبر شرؾ ىذا الناس من غيرىم أك الحسين أك البدكم أك الجيبلني،
 ىذا كغيرىم، عيسى مع النصارل فعل كمثل العزل، كمع البلت، مع األكلين المشركين

 حاجتي اقض أك غائبي، علي رد أك مريضي اشف فبلف سيدم يا: قاؿ فإذا أكبر شرؾ
 الصبلة عليو النبي مع ىذا كاف سواء سيدم، يا المدد المدد أك حسبك، في أنا أك

 الجيبلني، القادر عبد الشيخ مع أك عنهما، اهلل رضي علي بن الحسين مع أك كالسبلـ
 أك زينب، السيدة مع أك نفيسة، السيدة مع أك البدكم، مع أك العيدركس، مع أك

 كفي آخركف، كأناس العيدركس الجنوب كفي كغيرىا، مصر في اشتهركا ممن غيرىم
 أحدثو مما ىذا ككل العظيم، الشر من ىذا كل آخركف، كأناس الجيبلني العراؽ

 كالذبح لهم كالنذكر باألموات، كاالستغاثة األموات فدعوة الجهاؿ، كأشباه الجهاؿ،
ًتي ًإف   قيلٍ : }سبحانو اهلل يقوؿ العلم، أىل بإجماع األكبر الشرؾ من ىذا لهم، { صىبلى

ًتي ًإف  : }للناس محمد يا قل  رىبِّ  ًلل وً  كىمىمىاًتي كىمىٍحيىامى } ذبحي يعني{ كىنيسيًكي صىبلى
 ًإن ا: }سبحانو كقاؿ لو، شريك ال هلل كالذبح هلل، الصبلة فجعل{ شىرًيكى  الى { }اٍلعىالىًمينى 
نىاؾى  ٍوثػىرى  أىٍعطىيػٍ  اهلل لغير صلى فمن هلل، كالذبح هلل فالصبلة ،{كىاٍنحىرٍ  ًلرىبِّكى  فىصىلِّ { }اٍلكى

 مىعى  تىٍدعيوا فىبلى  ًلل وً  اٍلمىسىاًجدى  كىأىف  : }كعبل جل كقاؿ اهلل، لغير ذبح من كىكذا كفر،
ا الل وً   نكرة كغيرىم، كاألكلياء األنبياء يعم كاألحد أحد، اهلل مع يدعى أف فنهى ،{أىحىدن
 ديكفً  ًمنٍ  تىٍدعي  كىالى : }كجل عز كقاؿ الخبلئق، تعم كلهم، الناس تعم النهي سياؽ في
فىعيكى  الى  مىا الل وً   ككل ين،المشرك يعني{ الظ اًلًمينى  ًمنى  ًإذنا فىًإن كى  فػىعىٍلتى  فىًإفٍ  يىضيرُّؾى  كىالى  يػىنػٍ

 إال تضر كال تنفع ال المخلوقات لجميع عاـ كصف ىذا يضر، كال ينفع ال مخلوؽ
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 مخلوؽ أم دعاء يجوز فبل كتعالى سبحانو كالضر، النفع فيها جعل الذم ىو باهلل،
 غير كال قبر صاحب كال كلي كال النبي كال حجر، كال شجر كال صنم ال اهلل، دكف

ا الل وً  مىعى  يىٍدعي  كىمىنٍ : }سبحانو كقاؿ ذلك، ا ًبوً  لىوي  بػيٍرىىافى  الى  آخىرى  ًإلىهن  رىبِّوً  ًعٍندى  ًحسىابيوي  فىًإن مى
اًفريكفى  يػيٍفًلحي  الى  ًإن وي   بدعائهم - باهلل نعوذ - كافرين كسماىم كفرا ىذا فسمى ،{اٍلكى

: العظيم كتابو في سبحانو كقاؿ كاألشجار، كاألحجار األصناـ كبدعائهم األموات
 جميع{ ًقٍطًميرو  ًمنٍ  يىٍمًلكيوفى  مىا ديكنًوً  ًمنٍ  تىٍدعيوفى  كىال ًذينى  اٍلميٍلكي  لىوي  رىبُّكيمٍ  الل وي  ذىًلكيمي }

 ،{ ًقٍطًميرو  ًمنٍ  يىٍمًلكيوفى  مىا ديكنًوً  ًمنٍ  تىٍدعيوفى  كىال ًذينى } كغيرىم كاألنبياء كاألكلياء األصناـ
 الى  تىٍدعيوىيمٍ  ًإفٍ } كتعالى، سبحانو هلل ملك كلها النواة، على التي اللفافة: كالقطمير

ابيوا مىا سىًمعيوا كىلىوٍ  ديعىاءىكيمٍ  يىٍسمىعيوا  يىٍكفيريكفى  اٍلًقيىامىةً  كىيػىٍوـى } يقدركف، ما{ لىكيمٍ  اٍستىجى
 اٍلًقيىامىةً  كىيػىٍوـى : }قاؿ شركا، إياىم دعاءىم سمى شركا، عملهم فسمى{ ًبًشرًٍككيمٍ 
ًبيرو  ًمٍثلي  يػينىبِّئيكى  كىالى : }سبحانو قاؿ ثم ،{ًبًشرًٍككيمٍ  يىٍكفيريكفى   ىو سبحانو، اهلل كىو{ خى

 كفي شركاء، بهذا فسماىم كتعالى، سبحانو بأحوالهم العالم ىو ىذا، عن أخبر الذم
ا الل وً  مىعى  يىٍدعي  كىمىنٍ : }فقاؿ كفرا، سماه المؤمنين آية ا ًبوً  لىوي  بػيٍرىىافى  الى  آخىرى  ًإلىهن  فىًإن مى

اًفريكفى  يػيٍفًلحي  الى  ًإن وي  رىبِّوً  ًعٍندى  ًحسىابيوي  ًإذىا: }كجل عز كقاؿ ،{اٍلكى انيوا الن اسي  حيًشرى  كى  لىهيمٍ  كى
اءن  انيوا أىٍعدى اًفرًينى  بًًعبىادىتًًهمٍ  كىكى  ىو الدعاء) : كسلم عليو اهلل صلى النبي كيقوؿ ،{كى

 فإذا الدعاء، شأف عظيم على يدؿ كىذا نفسها، العبادة ىو الدعاء فجعل ُ( العبادة

                                                           

 األدب فى كالبخارل ،(ُِٕٔٗ رقم ،ُِ/ ٔ) شيبة أبى كابن ،(ُُْٖٓ رقم ،ُِٕ/ ْ) أحمد أخرجو ُ
 ،(ِٗٔٗ رقم ،ُُِ/ ٓ) كالترمذل ،(ُْٕٗ رقم ،ٕٔ/ ِ) داكد كأبو ،(ُْٕ رقم ،ِْٗ/ ُ) المفرد

/ ّ) حباف كابن ،(ِّٖٖ رقم ،ُِٖٓ/ ِ) ماجو كابن ،(ُُْْٔ رقم ،َْٓ/ ٔ) الكبرل فى كالنسائى
 األكلياء حلية في نعيم كأبو ،(ّ) الدعاء في كالطبراني ،(ِٗ) الشهاب مسند في كالقضاعي ،(َٖٗ رقم ،ُِٕ

 شعب فى كالبيهقى ،(َُِٖ رقم ،ٕٔٔ/ ُ) كالحاكم ،(ّٓ) الفوائد في منده بن عمرك كأبو ،(َُِ/ ٖ)
 مسند في كالقضاعى ،(َُُْ رقم ،َِٖ/ ِ) الصغير فى كالطبرانى ،(ـَُُٓ رقم ،ّٕ/ ِ) اإليماف

: الترمذم عنو قاؿ كالحديث عنو، اهلل رضي بشير بن النعماف حديث من كلهم( ِٗ رقم ،ُٓ/ ُ) الشهاب
 كقاؿ ،(ُٖٓ/ ّ) السنة شرح في البغوم كحسنو الذىبي، ككافقو كالحاكم حباف ابن كصححو صحيح، حسن

 العبلمة كصححو جيد، إسناده(: ْٗ/ ُ) الفتح في الحافظ كقاؿ الفيض، في كما صحيحة أسانيده: النوكم
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 أك المدد، المدد لي، اشف غائبي رد حاجتي، اقض مريضي، اشف سيدم يا: قالوا
 .الشرؾ من أنواع منو كقع فقد لو ذبح
 ركاه «اهلل لغير ذبح من اهلل لعن»: كسلم عليو اهلل صلى النبي يقوؿ المعنى ىذا كفي

 عنو، اهلل رضي طالب أبي بن علي المؤمنين أمير حديث من صحيحو في مسلم اإلماـ
 لعن اهلل، لغير ذبح من اهلل لعن» كلمات، بأربع كسلم عليو اهلل صلى النبي حدثنا قاؿ
 أربع «األرض منار غير من اهلل لعن محدثا، آكل من اهلل لعن كالديو، لعن من اهلل

 أك بالبقر يتقربوف اهلل، لغير الذبح كأعظمها كعبل، جل اهلل لعنهم أصحابها، لعن مسائل
 ىذا كالغائبين األموات من اهلل، غير إلى بالدجاج أك بالعجوؿ، أك بالغنم أك باإلبل،

 اهلل رضي شهاب بن طارؽ عن جيد بإسناد اهلل رحمو أحمد اإلماـ كركل أكبر، شرؾ
 فقالوا شيئا، لو يقرب حتى أحد يجوزه ال صنم، لهم قـو على رجبلف مر) : قاؿ عنو،

 ذبابا فقرب ذبابا، كلو قرب: قالوا أقرب، شيء عندم ليس قاؿ قرب،: ألحدىما
 دكف شيئا ألحد ألقرب كنت ما: فقاؿ: قرب لآلخر كقالوا النار، فدخل سبيلو، فخلوا

 .ُ( الجنة فدخل عنقو فضربوا كجل، عز اهلل

                                                                                                                                                  

 الصحيحين في ليس مما المسند الصحيح في الوادعي العبلمة كصححو ،(َّْٕ) الجامع صحيح في األلباني
 المسند تحقيق في معو كمن األرنؤكط كقاؿ، (ّٗ/ ْ) كثير ابن تفسير صحيح في العدكم كصححو ،(ُُٕٕ)
 صحيح، إسناده(: ِٖٗ/ َّ)

 رضي الفارسي سلماف على موقوفا صحيح فالحديث ؛ كبالجملة(: ِٖٗٓقاؿ العبلمة األلباني في الضعسفة ) ُ
 الداعي كاف كلقد .نصرانيا كاف حينما أسياده عن تلقاىا كاف التي اإلسرائيليات من أنو لي يظهر أنو إال ؛ عنو اهلل
 كذلك ؛ تداكلو كشاع ، اإلسبلمية الببلد من كثير في عنو السؤاؿ كثر أنو:  موقوفا كونو كبياف ىنا تخريجو إلى
 فقاؿ!  ألحمد معزكا مرفوعا"  التوحيد"  النافع كتابو في تعالى اهلل رحمو الوىاب عبد بن محمد اإلماـ ذكره ألنو
 شارحو كقاؿ ". أحمد ركاه( .  فذكره. . . )  قاؿ كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف:  شهاب بن طارؽ كعن:" 

 الحديث ىذا(: َُٔص) التيسير في كتعالى تبارؾ اهلل رحمهما الوىاب عبد بن محمد حفيد:  سليماف الشيخ
 حدثنا:  أحمد اإلماـ قاؿ:  القيم ابن قاؿ ؛ ألحمد عزكه في القيم ابن تبع كأظنو ، ألحمد معزكا المصنف ذكره

 في ركاه اإلماـ فلعل ، فيو رأيتو فما"  المسند"  طالعت كقد. . .  يرفعو شهاب بن طارؽ عن. . .  معاكية أبو
 " . غيره أك الزىد كتاب
 : أمور العزك ىذا كفي:  قلت
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 . ىذا تخريجنا من يتبين كما كاضح خطأ"  يرفعو: "  قولو:  أكال
 سليماف الشيخ قاؿ كما فيو كليس ،" مسنده"  في أنو بإطبلقو يوىم ألنو!  نظر فيو ألحمد العزك إطبلؽ:  ثانيا

"  الزىد"  في ىو كإنما ، أيصآ فيو كليس ،"  الزكائد مجمع"  في الهيثمي ألكرده ؛ فيو كاف كلو ، تعالى اهلل رحمو
 سلماف عن ركايتو من ىو كإنما!  مسنده من أنو فأكىم ، شهاب بن طارؽ إسناده في يتعد لم:  ثالثا.  تقدـ كما لو

 في النار الرجل دخوؿ:  الحديث ىذا من ألستنكر كإني ىذا .طرقو جميع كمن مخرجيو عند رأيت كما ؛ موقوفا
 اإلماـ قوؿ استنكرت أنني كما ، لصاحبو كقع الذم القتل من خوفا ذلك فعل إنما أنو سياقو ظاىر ألف ؛ ذباب
:  يقل لم ؛ كافرا كاف لو ألنو ؛ مسلم النار دخل الذم أف:  عشر الحادية: "  المسألة في الوىاب عبد بن محمد

 : أمرين من حالو يخلو ال الرجل ىذا أف االستنكار كجو:  فأقوؿ " " ! ذباب في النار دخل" 
 ىو بل ؛ مسلما يكوف ال الحالة ىذه في فهو ، كتعظيما لو عبادة قدمو إنما ، للصنم الذباب قدـ لما أنو:  األكؿ
 في كلو الشرؾ عظمة بياف ىذا في"  (: ُُٔ ص)  اهلل رحمو سليماف الشيخ الشارح كبلـ ظاىر كىو ، مشرؾ
 جزاؤه كاف الذباب كىو كأخسو الحيواف أرذؿ الصنم لهذا قرب لما ىذا إلى ترل أال ، النار يوجب كأنو قليل شيء
 من إنو: )  تعالى لقولو مطابق كىذا ، عبادة كالتعظيم القربة سبيل على الذبح إذ"  اهلل عبادة في إلشراكو ؛ النار

 ( " . النار كمأكاه الجنة عليو اهلل حـر فقد باهلل يشرؾ
 بأنو عليو فالحكم ، النار لو تجب ال الحالة ىذه في كىو ، مني تقدـ كما القتل من خوفا ذلك فعل أنو:  كاآلخر
. . . (  باإليماف مطمئن كقلبو أكره من إال إيمانو بعد باهلل كفر من: )  تعالى قولو يأباه ذباب في النار دخل مسلم
 ذلك على فوافقهم ، كسلم عليو اهلل صلى بو يكفر حتى المشركوف عذبو حين ياسر بن عمار في نزلت كقد ، اآلية

"  الدر"  في كأخرجها ، كغيره"  كثير ابن تفسير"  في كما ؛ كسلم عليو اهلل صلى النبي إلى معتذرا كجاء ، مكرىا
 األمر في تقدـ كما الذباب بتقديمو كفر ثم مسلما كاف أنو اإلماـ أراد إنما:  قيل فإف .طرؽ من(  ُِّ/  ْ) 

 - ّٕٓ/  ُِ)  شيبة أبي ابن ركل ما كيشبهها. عمار كقصة اآلخر، األمر في ذكرتو ما عليو يرد كحينئذ ؛ األكؿ
 بهما فأتوه المسلمين من رجلين أخذكا لمسيلمة عيونا أف : - البصرم كىو - الحسن عن صحيح بسند(  ّٖٓ

.  نعم:  قاؿ ؛ اهلل رسوؿ محمدا أف أتشهد:  فقاؿ.  نعم:  قاؿ ؛ اهلل رسوؿ محمدا أف أتشهد:  ألحدىما فقاؿ ،
 أني تشهد:  لك قلت إذا لك ما:  قاؿ!  أصم إني:  فقاؿ أذنيو إلى فأىول:  قاؿ ؛ اهلل رسوؿ أني أتشهد:  قاؿ

:  فقاؿ.  نعم:  قاؿ ؛ اهلل رسوؿ محمدا أف أتشهد:  لآلخر كقاؿ.  فقتل بو فأمر!  ؟ أصم إني:  قلت اهلل رسوؿ
 قاؿ.  ىلكت!  اهلل رسوؿ يا:  فقاؿ كسلم عليو اهلل صلى النبي فأتى.  فأرسلو.  نعم:  قاؿ ؛ اهلل رسوؿ أني أتشهد

 ؛ أنت كأما ، إيمانو على فمضى ؛ صاحبك أما"  : فقاؿ ، صاحبو كقصة بقصتو فأخبركه ؛"  شأنك كما"  :
 كسبب السابقة اآلية لكن ؛ البصرم الحسن مراسيل من أنها لوال ، جيدة قصة كىذه:  قلت " . بالرخصة فأخذت

 ٕٓ - ْٕ/  ِ" )  السيرة"  في إسحاؽ ابن منها األكؿ الشطر ركل كقد.  أعلم كاهلل.  لصحتها يشهداف نزكلها
:  أم ؛ زيد بن حبيب صاحبها كسمى ، أيضا مرسبل صعصعة أبي بن الرحمن عبد بن اهلل عبد عن حسن بسند( 

 من حبيب ترجمة في حجر كابن ، اآلية تفسير في كثير ابن ذكرىا كقد ، العقبة شهد المازني األنصارم عاصم ابن
 . أعلم كتعالى سبحانو كاهلل.  بها جازمين"  اإلصابة" 
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 أك نذر أك استغاثة أك دعاء أك ذبح من بالعبادات، اهلل لغير التقرب أف على يدؿ ىذا
 أك كعصفور حقيرا، قرب كاف كلو حتى كتعالى، سبحانو باهلل أكبر شرؾ ذلك نحو

 كالعجوؿ، كالغنم كالبقر اإلبل يقرب بالذم كيف ذلك، أشبو ما أك ذباب أك حمامة
 .كأشد باهلل نعوذ أكبر شركو يكوف

 كىو باألموات كاالستغاثة لؤلموات دعائهم من ىؤالء من العمل ىذا أف فالحاصل
 من ىذا المبلىي، كأنواع كالنام باألغاني كقيامهم بالدفوؼ كضربهم أكبر، شرؾ

 نسأؿ عظيم شرىم كالصوفية الصوفية، أحدثها التي البدع من بهذا كتعبدىم المنكرات
 للصواب، كيردىم يهديهم أف اهلل نسأؿ كثيرة، بدعا أحدثوا قد يهديهم، أف اهلل

 عليو اهلل صلى رسولو سنة كإلى اهلل، كتاب إلى الرجوع غيرىم كعلى عليهم كالواجب
 الصراط ىو ىذا الهدل ىو ىذا كأصحابو، النبي عليو كاف ما على يسيركا كأف كسلم،

 اهلل صلى النبي طريق يتركوا بأف لغيرىم، كال التصرؼ ىذا لهم يجوز ال المستقيم،
 شيئا يحدث أف ألحد ليس توقيفي، العبادة فباب آخر، طريقا يحدثوا كأف كسلم عليو
ا كىأىف  : }سبحانو اهلل يقوؿ كلهذا كجل، عز اهلل دين في  كىالى  فىات ًبعيوهي  ميٍستىًقيمنا ًصرىاًطي ىىذى

 {.سىًبيًلوً  عىنٍ  ًبكيمٍ  فػىتػىفىر ؽى  السُّبيلى  تػىت ًبعيوا
 كجماعة ،(السنة كتاب) في المركزم نصر بن كمحمد كغيره، أحمد اإلماـ ركل

 الرسوؿ خط) : قاؿ عنو، اهلل رضي مسعود بن اهلل عبد عن صحيح بإسناد آخركف
 يمينو عن خطوطا خط ثم اهلل، سبيل ىذا: فقاؿ مستقيما، خطا كسلم عليو اهلل صلى
 ىكذا. ُ( إليو يدعو شيطاف منها سبيل كل كعلى السبل ىذه: فقاؿ شمالو، كعن

                                                           

 عاصم أبي كابن ،(ٕٔ/ ُ) كالدارمي ،(الرسالة ،ُِْْ رقم ،َِٕ/ ٕ) كأحمد ،(ِْْ) الطيالسي أخرجو ُ
 كالطبرم كشف،( َُِِ) كالبزار ،(ُْٗ) التفسير كفي ،(ُُُْٕ) الكبرل في كالنسائي ،(ُٕ) السنة في
 نعيم كأبو ،(ُّٖ/ ِ) كالحاكم ،(ٕ) ك( ٔ) حباف كابن ،(ّٕٓ) ك( ّٔٓ) كالشاشي ،(ُُْٖٔ) تفسيره في
 الهجرتين طريق في القيم ابن كقاؿ الذىبي، كأقره كالحاكم حباف، ابن صححو كالحديث( ِّٔ/ ٔ) الحلية في

 إسناده: المسند تحقيق في شاكر أحمد الشيخ كقاؿ ،(ُٔٔ) المشكاة في األلباني كحسنو ثابت،(: ُِٓ)
 مما المسند الصحيح في الوادعي كحسنو ،(ُِٖ/ ْ) الفتاكل مجموع في باز ابن العبلمة كصححو صحيح،

 .حسن إسناده: المسند تحقيق في معو كمن األرنؤكط كقاؿ ،(ْٖٖ) الصحيحين في ليس
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 إليها دعا طرؽ كلها الشياطين من كلها كأشباىهم الصوفية أحدثها التي البدعة
 ككل الجن، كشياطين اإلنس شياطين: قسماف كالشياطين الحذر، فالواجب الشيطاف،

 من اإلنس فشياطين الشياطين، من فهو اهلل شرع على كتمرد اهلل طريق عن خرج من
 كثيركف، الجن كشياطين اإلنس، شياطين ىم كغيرىم الصوفية من الشرؾ دعاة جنس

 إلى دعا أك اهلل، غير إلى دعا من ككل كالجن، اإلنس شياطين من الحذر فالواجب
 فالواجب الجن، شياطين من فهو الجن من كاف كإف اإلنس، شياطين من فهو البدع،

 مكاف أم في الجنوب، غير في أك الجنوب في السائل ذكرىم الذين ىؤالء على
 على كالندـ فعلوا، مما كاالستغفار اهلل إلى كالرجوع اهلل، إلى التوبة عليهم الواجب

 عليو سار كالذم كأصحابو، الرسوؿ سلكو ما يسلكوا كأف دينهم، يجددكا كأف ذلك،
 سبحانو اهلل شرع كما كعبادتو اهلل، دين على كاالستقامة بإحساف، لهم التابعوف
 ا.ىػ .باهلل إال قوة كال حوؿ كال كالتوفيق، الهداية الجميع اهلل رزؽ البدع، كترؾ كتعالى،

 عندنا(: ٓ رقم السؤاؿ/  ّٗ) المفتوح الباب اتلقاءكما في  عثيمينال عبلمةال كسئل
 الطبوؿ على للرجاؿ رقص يحصل األعراس في الجنوب في ىناؾ مناطقنا في

 . ؟ جائز ىذا فهل ، بأسلحتهم
 ما إال منها يحل كال الطبوؿ، كمنها ، حراـ أنها المعازؼ في األصل أف اعلم" :فأجاب

 اهلل صلى الرسوؿ عهد في ككاف ،"الدؼ" ىو الشرع بو كرد كالذم بو، الشرع كرد
 مدكر شيء عن عبارة ىو كالدؼ بالدؼ، يضربن النساء، إال يرتاده ال كسلم عليو

 أنو: أم ، الصوت لو يكوف الذم بالجلد مستورا جانبيو أحد كيكوف ، كالصحن
 . السنة بو كردت الذم ىو ىذا جانب، من بالجلد كمختـو ، جانب من مفتوح

 عادات من كليس النساء، عادات من الرقص ألف يجوز؛ ال فإنو: للرجاؿ الرقص أما
 .الرجاؿ
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:  - طبوؿ فيو يكن لم إذا - ذلك أشبو كما كالسيوؼ، بالبنادؽ، بالسبلح اللعب كأما
 كسط في يلعبوا أف الحبشة مكن كسلم عليو اهلل صلى النبي ألف ؛ بو بأس ال فهذا

 . انتهى" رقص بدكف لكن ، برماحهم كسلم عليو اهلل صلى مسجده
 شبو كل على فيو أتى نفيس بحث - اهلل رحمو - تيمية ابن اإلسبلـ كلشيخ

 كتابو من األكؿ الجزء آخر في صفحة مئاتي من أكثر في يقع للسماع المجوزكف
  .شئت إف فانظره اإلستقامة، الماتع

 
 (المساجد تشييد باب)

 عليها رتب التي كالخير البر أعماؿ من للمصلين، كتهيئتها كإعمارىا المساجد بناء
 موت بعد حتى كأجرىا ثوابها يمتد التي الجارية الصدقة من كىي عظيما، ثوابا الشارع

 . اإلنساف
 كآتى الصبلة كأقاـ اآلخر كاليـو باهلل آمن من اهلل مساجد يعمر إنما : ) تعالى اهلل قاؿ

 ُٖ/التوبة(  المهتدين من يكونوا أف أكلئك فعسى اهلل إال يخش كلم الزكاة
  .ُ( الجنة في مثلو لو اهلل بنى مسجدا بنى من ) كسلم عليو اهلل صلى النبي كقاؿ
 هلل مسجدا بنى من) قاؿ كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف اهلل عبد بن جابر كعن

  ِ(الجنة في بيتا لو اهلل بنى أصغر، أك قطاة، كمفحص
 كتبيض، فيو، تجثم الذم موضعها: الميم بفتح القطاة كمفحص معركؼ، طائر كالقطا

 تجعل إنما جبل، رأس على كال شجر في تبيض ال ألنها بهذا القطاة كخصصت

                                                           

 .عنو اهلل رضي عثماف حديث من( ّّٓ) كمسلم( َْٓ) البخارم أخرجو ُ
 في كالطحاكم ،(ُِِٗ) خزيمة كابن، (ّٖٕ) ماجو ابنك  ،(ِّّ/ُ) الكبير التاريخ في البخارمأخرجو  ِ

(: إسناده صحيح، ككذا قاؿ العراقي َّّ/ُكالحديث قاؿ عنو النوكم في الخبلصة ) (ُٕٓٓ) المشكل شرح
(، كصححو الوادعي في الصحيح ُِٕ(، كصححو العبلمة األلباني في صحيح الترغيب )َِٔ/ُفي المغني )

 (: إسنادهْٕٓ/ُ(، كقاؿ األرنؤكط كمن معو في تحقيق سنن ابن ماجة )ِّْالمسند مما ليس في الصحيحين )
 صحيح.
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 حياة  ينظر.  المسجد بو شبو فلذلك الطيور، سائر دكف األرض بسيط على مجثمها
 .للدميرم الحيواف

 ابن قاؿ. كسمعة رياء ال اهلل كجو بو يبتغي أم( هلل. )مجازان  أك حقيقة( بنى من: )قولو
. انتهى -اإلخبلص من بعيدان  كاف يبنيو الذم المسجد على اسمو كتب من: الجوزم

 يؤجر كاف كإف اإلخبلص لعدـ المخصوص الوعد ىذا لو يحصل ال باألجرة بناه كمن
 بأف مسجدان  األرض من بقعة جعل لمن المذكور الثواب يحصل كىل الجملة، في

 كإف مسجدا؟ فوقفو يملكو كاف بناء إلى عمد من ككذا بناء؟ غير من بتحويطها يكتفي
" بنى" قولو ككذا. المتجو كىو فنعم، المعنى إلى نظرنا كإف فبل، اللفظ ظاىر مع كقفنا

 قالو أيضان، بذلك األمر دخوؿ يقتضي المعنى لكن بشرطها المباشرة في حقيقة
 مرفوعان  أنس عن الترمذم ركاه فقد صغيران، أك كاف كبيران  أم( مسجدان . )الحافظ

 مرفوعة كىي ،"قطاة كمفحص" ركاية لذلك كيدؿ ،"كبيران  أك كاف صغيران " لفظ بزيادة
 الكجي مسلم كأبي ذر، أبي عن كالبزار حباف كابن عثماف، عن شيبة أبي ابن عند ثابتة
 ذلك كحمل. جابر عن خزيمة كابن بكر، أبي عن كالطبراني عباس، ابن حديث من

 تعالى اهلل إلى البناء إسناد( اهلل بنى. )ظاىرىا على ىي: كقيل المبالغة على العلماء
 الفاعل كأبرز حقيقة، كاإلسناد الخلق عن مجاز البناء أك ببنائو، المبلئكة أمر أم مجاز

 كقد الترمذم، ككذا" مثلو" ركاية في الشيخاف زاد( الجنة في بيتان . )كافتخاران  تعظيمان 
 جزاء ألنو كالتوقير؛ كالفضل الشرؼ في مثلو: فقيل المماثلة، معنى في اختلف

 صفتو كأما البيت، مسمى في مثلو: كقيل. الشرؼ صفات في لو مثبلن  فيكوف المسجد
 خطر كال سمعت، أذف كال رأت، عين ال ما فإنها فضلها، فمعلـو كغيرىا السعة في

 بيوت على المسجد كفضل الجنة بيوت على فضلو أف المراد: كقيل. بشر قلب على
مرعاة  .لبيتان  صفة بمحذكؼ أك ببنى متعلق" الجنة في" كقولو. ذلك غير: كقيل الدنيا،

 (.َُْ/ِالمفاتيح )
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 ال تعالى اهلل فإف كنحوىا، كاألبواب الفرش في كالمغاالة اإلسراؼ ترؾ ينبغي(: تنبيو) 
 .المسرفين يحب

 سقف كاف:  سعيد أبو كقاؿ ،"المسجد بنياف باب: " صحيحو في البخارم بوبقد ك 
 عمر كأمر ، -كسلم عليو اهلل صلى النبي مسجد يعني - النخل جريد من المسجد

 الناس، فتفتن تصفر أك تحمر أف كإياؾ المطر، من الناس أكن: كقاؿ المسجد ببناء
 كما لتزخرفنها:  عباس ابن كقاؿ قليبل، إال يعمركنها ال ثم بها يتباىوف: أنس كقاؿ

 . انتهى"  كالنصارل اليهود زخرفت
 أمرت ما" : ) كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ عباس ابن عن داكد أبو كركل

  ُ( كالنصارل اليهود زخرفت كما لتزخرفنها: عباس ابن قاؿ "المساجد بتشييد
 كالقدر الخدرم، ىو" سعيد أبو كقاؿ: "قولو(: ّٗٓ/ُقاؿ الحافظ في الفتح )

 االعتكاؼ في المؤلف كصلو كقد القدر، ليلة ذكر في حديثو من طرؼ ىنا المذكور
 كأمر: "قولو. الجماعة صبلة أبواب في قريبا كسيأتي عنو، سلمة أبي طريق من كغيره
" الناس أكن كقاؿ: "قولو. النبوم المسجد تجديد ذكر في قصة من طرؼ ىو" عمر
 الفعل بلفظ المضمومة النوف كتشديد الكاؼ ككسر الهمزة بضم أكن ركايتنا في كقع

 أبو كحكى كسترتو، صنتو أم إكنانا الشيء أكننت: يقاؿ الرباعي أكن من المضارع
 سترتو أم كننتو فقاؿ بينهما الكسائي كفرؽ أكننتو، بمعنى الثبلثي من كننتو زيد

 كالنوف الهمزة بفتح"  أكن: "األصيلي ركاية في ككقع أسررتو، أم نفسي في كأكننتو
                                                           

 كأبو ،(ُِٕٓ رقم ُِٓ/ّ) المصنف في الرزاؽ كعبد ،(ْْٖ رقم ، ُٕٔ/ُ) داكد أبو موصوال أخرجو ُ
 رقم ، ّْٖ/ِ) الكبرل في كالبيهقى ،(ُُٓٔ رقم ّْٗ/ْ) حباف كابن ،(ِْْٓ رقم َّْ/ْ) يعلى

(، كقاؿ النوكم في ْْ/ْ، كاحتج بو ابن حـز في المحلى )حباف ابن صححو كالحديث كغيرىم( َْٔٗ
(: إسناده ُّٓ/ٓ(: إسناده صحيح على شرط مسلم، كقاؿ ابن الملقن في التوضيح )َّْ/ُالخبلصة )

 أبي صحيح في األلباني العبلمة كصححو(: رجالو رجاؿ الصحيح، ُٔٓ/ِصحيح، كقاؿ الشوكاني في النيل )
(، ِْٖ/ْ،  ْْ/ْ، كصححو الشيخ أحمد شاكر في تعليقو على المحلى )(َٓٓٓ) الجامع صحيح كفي داكد

 محمد داكد أبي شيخ إال الصحيح رجاؿ رجالو: (ُّ)بالنعاؿ الصبلة شرعية رسالة في الوادعي عبلمةال صححوك 
 (.ََٔ، كصححو في الصحيح المسند مما ليس فس الصحيحين )صدكؽ كىو سفياف بن الصٌباح بن
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"  كإياؾ"  بعده كقولو"  عمر كأمر"  قبلو قولو كيرجحو أيضا اإلكناف من أمر فعل
 أك ،"كإياؾ"  لو فقاؿ الصانع إلى التفت ثم أراد بما القـو خاطب بأنو األكلى كتوجو
 غير ركاية كفي: عياض قاؿ بذلك، نفسو خاطب كأنو التجريد على كإياؾ قولو يحمل

 كىو الكاؼ ككسر الهمزة بحذؼ"  الناس كن"  - ذر كأبي أم - كالقابسي األصيلي
 كىو. انتهى. مكنوف فهو كن من أنو على الكاؼ ضم مالك ابن كجوز. أيضا صحيح
 ابن كضبطو فتن، من المثناة بفتح" الناس فتفتن: "قولو. تساعده ال الركاية لكن متجو،
 كأفتن فتن فقاؿ أجازه عبيدة أبا كأف أنكره األصمعي أف كذكر أفتن، من بالضم التين

 من جهم أبي إلى الخميصة الشارع رد من ذلك فهم عمر كاف: بطاؿ ابن قاؿ بمعنى،
 عند يكوف أف كيحتمل: قلت". صبلتي عن ألهتني إنها: "كقاؿ فيها التي األعبلـ أجل
 ميموف بن عمرك طريق من ماجو ابن ركل فقد المسألة بهذه خاص علم ذلك من عمر
 إال ثقات رجالو"  مساجدىم زخرفوا إال قط قـو عمل ساء ما: "مرفوعا عمر عن

 أم الهاء بفتح" بها يتباىوف: أنس كقاؿ: "قولو. مقاؿ فقيو المغلس بن جبارة شيخو
 من خزيمة ابن كصحيح يعلى أبي مسند في موصوال ركيناه التعليق كىذا يتفاخركف،

 بالمساجد يتباىوف زماف أمتي على يأتي: يقوؿ سمعتو: "قاؿ أنسا أف قبلبة أبي طريق
 طريق من مختصرا حباف كابن كالنسائي داكد أبو كأخرجو"  قليبل إال يعمركنها ال ثم

 الساعة تقـو ال: "قاؿ كسلم عليو اهلل صلى النبي عن أنس عن قبلبة أبي عن أخرل
 نعيم أبي كعند. البخارم بمراد أليق األكلى كالطريق"  المساجد في الناس يتباىى حتى
". المساجد بكثرة يتباىوف: "خزيمة ابن عند الذم الوجو من المساجد كتاب في

 بو المراد كليس اهلل، كذكر بالصبلة عمارتها بو المراد"  يعمركنها ال ثم: "قولو": تنبيو"
: عباس ابن كقاؿ: "قولو. بعده الذم الباب ترجمة في يأتي ما بخبلؼ بنيانها،

 الخاء كسكوف الزام كفتح المثناة كضم القسم الـ كىي البلـ بفتح" لتزخرفنها
 الزينة، كالزخرفة التأكيد، نوف كىي النوف كتشديد الفاء كضم الراء ككسر المعجمة

 داكد أبو كصلو التعليق كىذا. بو يتزين ما كل في استعمل ثم الذىب الزخرؼ كأصل
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 مرفوع حديث كقبلو موقوفا، ىكذا عباس ابن عن األصم بن يزيد طريق من حباف كابن
 حديث أنهما المشكاة شرح في الطيبي كظن"  المساجد بتشييد أمرت ما: "كلفظو
 قبلو، للمنفي التعليل الـ كىي مكسورة"  لتزخرفنها"  في البلـ أف على فشرحو كاحد

 لمجرد فيو كالنوف: قاؿ الزخرفة، إلى ذريعة ليجعل بالتشييد أمرت ما: كالمعنى
. القسم جواب أنها على البلـ فتح كيجوز: قاؿ ثم كتأنيب، توبيخ نوع كفيو التأكيد،

 ابن ككبلـ بو، يغتر فبل أصبل الركاية بو تثبت لم كاألكؿ المعتمد، ىو كىذا: قلت
 كغيرىا، المشهورة الكتب في كسلم عليو اهلل صلى النبي كبلـ من مفصوؿ فيو عباس
 كصلو في األصم بن يزيد على لبلختبلؼ منو المرفوع البخارم يذكر لم كإنما

 كالنصارل اليهود زخرفت كإنما كتطويلو، البناء رفع التشييد: البغوم قاؿ كإرسالو،
 أف على يدؿ ىذا: كغيره بطاؿ ابن كقاؿ.... .كبدلوىا كتبهم حرفوا حين معابدىا

 كثرة مع عمر كاف فقد تحسينو، في الغلو كترؾ القصد المسجد بنياف في السنة
 إلى احتاج كإنما عليو، كاف عما المسجد يغير لم عنده الماؿ كسعة أيامو في الفتوح

 زمانو في كالماؿ عثماف كاف ثم أيامو، في نخر قد كاف النخل جريد ألف تجديده
 كما عليو الصحابة بعض أنكر فقد ذلك كمع الزخرفة، يقتضي ال بما فحسنو أكثر

 كذلك مركاف، بن الملك عبد بن الوليد المساجد زخرؼ من كأكؿ. قليل بعد سيأتي
 من خوفا ذلك إنكار عن العلم أىل من كثير كسكت الصحابة، عصر أكاخر في

 التعظيم سبيل على كقع إذا - حنيفة أبي قوؿ كىو - بعضهم ذلك في كرخص الفتنة،
 شيد لما: "المنير ابن كقاؿ. الماؿ بيت من ذلك على الصرؼ يقع كلم للمساجد،

". االستهانة عن لها صونا بالمساجد ذلك يصنع أف ناسب كزخرفوىا بيوتهم الناس
 قاؿ، كما فهو الرفاىية ترؾ في السلف اتباع على للحث كاف إف المنع بأف كتعقب

 علم أنس حديث كفي. العلة لبقاء فبل بالزخرفة المصلي باؿ شغل لخشية كاف كإف
 .قاؿ كما فوقع سيقع، بما كسلم عليو اهلل صلى إلخباره النبوة أعبلـ من

 .جدرانها على كاآليات األدعية كتابةب المساجد تزيينحكم  :مسألة
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 يلهي ألنو يكره فإنو محرابو خبل المسجد بنقش بأس ال أنو إلى الحنفية ذىب
 . القبلة جدار في خصوصا كنحوىا النقوش بدقائق التكلف ككرىوا المصلي،

  .القبلة جدار بالمحراب المراد أف كظاىره السقف دكف المحراب في يكره: كقيل
 كاف لو أما الناقش، بماؿ كاف لو الذىب كماء بالجص كاف ما ىنا بالنقش كالمراد

 .فعلو لو متوليو كيضمن حراـ فهو الوقف ماؿ من
 .حينئذ بو بأس ال الظلمة بطمع الضياع المتولي كخاؼ المسجد أمواؿ اجتمعت كإف

 سقوط من يخاؼ مما كالجدراف المحاريب على القرآف كتابة بمستحسن كليس
 للصبلة كيجوز باألساطين لتعليقها المصليات شراء للقيم يجوز كال توطأ، كأف الكتابة
 ىذا: القنية في قاؿ آخر، لمسجد إعارتها يجوز كال باألساطين تعلق ال كلكن عليها،

 كعاين للدرس كبناه فيو بالدرس كأمر بتعليقها أمر إذا أما الواقف، حاؿ يعرؼ لم إذا
 بشرائها بأس فبل فيها يدرس التي المساجد في باألساطين تعليقها في الجارية العادة
 .ُتعالى اهلل شاء إف يضمن كال إليها احتيج إذا مصلحتو في الوقف بماؿ
 كاف إذا كالفضة بالذىب كالساتر كخشبو كسقفو المسجد حيطاف تزكيق المالكية ككره

 كغيره، بالذىب القبلة تزكيق عندىم كذلك يكره كما فبل، كإال المصلي يشغل بحيث
  ِفمندكب كالتجصيص بالبناء المسجد إتقاف كأما فيها، الكتابة ككذلك

 غلة صرؼ يجوز ال أنو شك كال المسجد، نقش يكره: الزركشي قاؿ: الشافعية كعند
 إلى صرفها يجوز ال: الحسين القاضي كعبارة ذلك، في عمارتو على كقف ما

 مزخرؼ بمسجد مر عنو اهلل رضي مسعود ابن أف ركم كقد كالتزكيق، التجصيص
 من أحوج المساكين ىذا، فعل من اهلل لعن:  قاؿ أك زخرفو، من اهلل لعن: فقاؿ

 .أموالهم مضمن سفو ذلك من النظار جهلة يفعلو كما .األساطين

                                                           

 ، ُّٗ/  ٓ ، ُْٔ ، َُٗ/  ُ الهندية كالفتاكل ، ّْْ - ِْْ/  ُ المختار الدر على رالمحتا رد ُ
ِِّ . 

 . ٓٓ/  ُ اإلكليل كجواىر ، ِٓٓ ، ٓٔ/  ُ عليو الدسوقي كحاشية الكبير الشرح ِ
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 في كقاؿ فيو، إحكاـ ال بما المسجد تنقيش يجوز ال: السنة شرح في البغوم كقاؿ
 بالقصة المسجد بنى عنو اهلل رضي عثماف فإف بأس، فبل إحكاـ في كاف فإف الفتاكل

 ال تبرعا أم مسجدا زكؽ كمن:  البغوم قاؿ المنقوشة، كالحجارة - كالجير الجص -
 اإلسبلـ لشعائر تعظيما يفعلو ألنو ، المنكرات كسائر فيها يبالغ التي المناكير من يعد

 يجوز ال:  آخر موضع في قاؿ ثم ، بعضهم كأباحو ، العلماء بعض فيو سامح كقد ،
 كألنو ، كره بمالو رجل فعلو فلو ، فعلو إف القيمة كيغـر الوقف غلة من المسجد نقش

 . المصلين قلب يشغل
عن  كرد فقد بالكفار، تشبها فيو كألف عنو، منهي بدعة ألنو الجواز، عدـ غيره كأطلق

 .ُ( مساجدىم زخرفوا إال قط قـو عمل ساء ما)  مرفوعا عمر رضي اهلل عنو
 أشراط من كألنو عنو، منهي ألنو األصح على يصح ال كالتزكيق النقش على كقف كإذا

 تعظيم من فيو لما يصح: كقيل إليو، بالنظر الصبلة عن يلهي مما ألنو الساعة،
 .الدين كإعزاز المسجد

 أنس كعن كالنصارل، اليهود زخرفت كما لتزخرفنها: عباس ابن قاؿ زخرفتها، كيكره
 الناس يتباىى حتى الساعة تقـو ال ) :قاؿ كسلم عليو اهلل صلى النبي أف عنو اهلل رضي

 .ِ( المساجد في
                                                           

 تاريخ في الرافعيك  ،(ْٗ/ُ) الزجاجة مصباح في كما يعلى أبوك  ،(ُْٕ رقم ، ِْْ/ُ) ماجو ابن أخرجو ُ
ضعفو النوكم  كالحديث( ُّٗٔ رقم ، َُِ/ْ) كالديلمى ،(ُِٓ/ ْ) الحلية في نعيم كأبو ،(ِٗ/ ّ) قزكين

(: إسناده ضعيف، كقاؿ ابن رجب في فتح ِٗٓ/ٓ(، كقاؿ ابن الملقن في التوضيح )َّٓ/ُفي الخبلصة )
 في البوصيرل اؿكق ،ضعف إسناده كفي(: ّٔ/ٔبن كثير في تفسيره )ا(: إسناده ضعيف، كقاؿ ّْٕ/ِالبارم )
 الضعيفة في األلباني العبلمة كضعفو اتهم، كقد المغلس بن جبارة فيو إسناد ىذا(: ْٗ/ُ) الزجاجة مصباح

 بن جبارة لضعف ضعيف إسناده (:ْٕٕ/ُ، كقاؿ األرنؤكط كمن معو في تحقيق سنن ابن ماجة )(ْْْٕ)
 .المغلس

 رقم ، ِْْ/ُ) ماجو كابن ،(ْْٗ رقم ، ُِّ/ُ) داكد كأبو ،( َُِِْ رقم ، ُّْ/ّ) أحمد أخرجو ِ
 رقم ، ُْٖ/ٓ) يعلى كأبو ،(ُِِّ رقم ، ُِٖ/ِ) خزيمة كابن ،(َُْٖ رقم ، ّّٖ/ُ) كالدارمى ،(ّٕٗ

 رقم ، ّْٗ/ِ) كالبيهقى ،(ِٕٓ رقم ، ِٗٓ/ُ) كالطبرانى ،(ُُْٔ رقم ، ّْٗ/ْ) حباف كابن ،(ِٖٕٗ
 كقاؿ كابن حباف، خزيمة، ابن صححو كالحديث( ِِّٓ رقم ، ِِِ/ٔ) المختارة في كالضياء ،(َْٕٗ
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 أف كإياؾ المطر من الناس أكن: " كقاؿ مسجد ببناء أمر عنو اهلل رضي عمر أف ككرد
 كزخرفتم ، مصاحفكم حليتم إذا:  الدرداء أبو كقاؿ ،" الناس فتفتن تصفر أك تحمر

 رفعوا إذا القـو إف:  عنو اهلل رضي علي كقاؿ ، عليكم - الهبلؾ - فالدبار مساجدكم
 .أعمالهم فسدت مساجدىم

 كجوزه ، مالك قالو منو شيئا أك القرآف من آية المسجد قبلة في يكتب أف كيكره
 باهلل آمن من اهلل مساجد يعمر إنما: }  تعالى لقولو بو بأس ال:  كقاؿ العلماء بعض
 اهلل صلى اهلل رسوؿ بمسجد ذلك عثماف فعل من ركم كلما ، اآلية{  اآلخر كاليـو
 .ذلك ينكر كلم ، كسلم عليو
 ، كجهاف قناديلها كتعليق كالفضة بالذىب المساجد تحلية كفي: الزركشي كقاؿ

 .السلف عن ينقل لم فإنو التحريم: أصحهما
 كأما الكعبة، إللباس الحرير كيحل ، بالديباج الكعبة ستر يجوز كما الجواز: كالثاني

 بالثياب المسجد بستر بأس ال: السبلـ عبد بن الدين عز الشيخ فقاؿ المساجد باقي
 كالفضة، الذىب بقناديل بالتزيين يلحق أف فيحتمل الحرير كأما الحرير، غير من

 يبعد فبل بالحرير تستر الكعبة تزؿ كلم أىوف، أمره ألف كاحدا قوال يكوف أف كيحتمل
 كغيرىا، الكعبة بين اإلباحة في فرؽ ال: الغزالي فتاكل كفي: قلت. بها غيرىا إلحاؽ

 ثم كالمساجد، الجمادات فكيف النساء على ال الرجاؿ على حـر إنما الحرير ألف
 حيطاف على يعلق أف يجوز ال أنو الشامي بكر أبي القضاة قاضي فتاكل في رأيت

 ملك على باقية كىي عليو كقفها يصح كال غيره، من كال حرير من ستورا المسجد
 . الواقف

                                                                                                                                                  

 اإلقتراح في العيد دقيق ابن ككذا ،(َّٓ/ُ) الخبلصة في النوكم كصححو صحيح، إسناده: المقدسي الضياء
 صحيح في األلباني العبلمة كصححو ثقات، إسناده(: ٗٗ/ْ) الشرعية اآلداب في مفلح ابن كقاؿ ،(ُُْ)

 كقاؿ ،(ُْ) الصحيحين في ليس مما المسند الصحيح في عبلمة الوادعيال كصححو ،(ُِْٕ) الجامع
 الشيخين رجاؿ ثقات رجالو مسلم، شرط على صحيح إسناده: (ِّٕ/ُٗ) المسند تحقيق في معو كمن األرنؤكط

 .مسلم رجاؿ فمن سلمة، بن حماد غير
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 ذلك فعل من أكؿ: كيقاؿ ،ُكالمصابيح القناديل كتعليق المساجد فرش كيستحب
 التراكيح صبلة في كعب بن أبي على الناس جمع لما عنو اهلل رضي الخطاب بن عمر

 تزىر كالقناديل الصبلة على المسجد في الناس اجتماع عنو اهلل رضي علي رأل كلما ،
 عن كركم ، الخطاب بن يا قبرؾ اهلل نور مساجدنا، نورت:  قاؿ:  يتلى اهلل ككتاب
 المقدس بيت في أفتنا اهلل رسوؿ يا ) قلت كسلم، عليو اهلل صلى النبي موالة ميمونة

 غيره في صبلة كألف فيو صبلة فإف فيو فصلوا ائتوه كالمنشر المحشر أرض قاؿ
 فعل فمن  فيو يسرج زيتا لو فتهدم:  قاؿ ؟ إليو أتحمل أف أستطع لم إف أرأيت قلت
 .ِ( أتاه كمن فهو ذلك

 فضة، أك بذىب المسجد زخرفة تحـر: قالوا فقد الحنابلة مذىب ذلك من كيقرب
 في الكعبة ذىب من كأكؿ النار، على بالعرض شيء منو تحصل إف إزالتو كتجب

 .الملك عبد بن الوليد المساجد كزخرؼ كزخرفها اإلسبلـ
 عن المصلي يلهي مما ذلك، كغير ككتابة كصبغ بنقش المسجد يزخرؼ أف كيكره
 الوقف ماؿ ضماف ككجب فعلو، حـر الوقف ماؿ من ذلك فعل كإف غالبا، صبلتو

                                                           

 . َّْص المساجد بأحكاـ الساجد إعبلـ ُ

 ،(ْٕٓ) داكد كأبو ،(َُْٕ) ماجة كابن ،(َُٔ/ ُ) المسند راىويو بن كإسحاؽ ،(ّْٔ/ ٔ) أحمد أخرجو ِ
 كالطحاكم ،(ُِٔ/ ٔ) كالمثاني اآلحاد عاصم أبي كابن ،(َٖٖٕ) يعلى كأبو ،(ِّ/ ِٓ) الكبير في كالطبراني

 فضائل كالمقدسي ،(ُِٕٗ) الصحابة معرفة نعيم كأبو ،(ُُْْ) الكبرل في كالبيهقي ،(َُٓ) اآلثار مشكل
 ىذا( َٗ/ ِ) الميزاف في الذىبي عنو قاؿ كالحديث( َُّ/ ْ) دمشق تاريخ عساكر كابن ،(ُٕ) المقدس بيت

 التوقف يجب ممن كعثماف زياد: القطاف ابن كقاؿ بقوم الحديث ىذا ليس: الحق عبد قاؿ جدا، منكر حديث
 منقطع، إسناده إف قيل قد لكن ثقات ركاتو(: ِّٖ/ ّ) رجب ابن رسائل في كما رجب ابن كقاؿ ركايتهما، عن

 الجامع ضعيف في األلباني العبلمة كضعفو ضعيف، إسناده: المسند تحقيق في األرنؤكط كقاؿ نكارة، متنو كفي
 تقوية إلى المستطاب الثمر في كماؿ داكد أبي ضعيف في كضعفو منكر: ماجة ابن ضعيف في كقاؿ( ِّْٓ)

 في فحسنو النوكم أما ،(َُٖص) الساجد تحذير في كضعفو الشيخ عاد ثم( ْٓٓ - ِْٓص) الحديث
 جيد، إسناده(: ُٕٓ/ ُ) المغني في العراقي كقاؿ(، َُُكحسنو العبلئي في فتاكاه ) ،(ِٖٕ/ ٖ) المجموع

 الصحيحين في ليس مما المسند الصحيح في الوادعي العبلمة كصححو(، ْٔكحسنو السخاكم في البلدانيات )
(ُِٔٔ.) 
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 الوقف، جهة على بو يرجع لم مالو من كاف كإف فيو، مصلحة ال ألنو فيو، صرفو الذم
 كصححو تبييضها، أم حيطانو تجصيص يباح أم بتجصيصو، بأس ال: الغنية كفي

 في قاؿ الدنيا، زينة من ىو: كقاؿ أحمد، يره كلم الحارثي، الدين سعد القاضي
 كيجب الوقف، ماؿ من يحـر فعليو كزخرفتها، المساجد تجصيص كيكره: الشرح

 .األكؿ على ال الضماف
 أف يكره: أحمد قاؿ باألرض، كضعو دكف قبلتو في كغيره مصحف تعليق عن كيصاف

 المسجد في يوضع أف يكره كلم القبلة، كبين بينو يحوؿ شيء القبلة في يعلق
 (. َِّ/ّٕا.ىػ من الموسوعة الفقهية ) .ُنحوه أك المصحف

 العظيمة، العبادات من كصيانتها، كتعظيمها كبناؤىا، المساجد عمارةال شك أف 
 .اهلل عند الجليلة كالقربات

 الجدراف، على كاألدعية كاألحاديث، اآليات، كتابة المطلوبة عمارتها من يسلكن ك 
 صبلتهم، في المصلين تشغل كالتي بها، المتباىى الزينة ىو بالكتابة المقصود ألف

 كثير في - لؤلسف - يحدث كما للسياحة، كأماكن متاحف، المساجد تجعل كالتي
 الدنيا، إلى ركن من فعلو كإنما المسلموف، بو يفتخر مما األمر ىذا كليس البلداف، من

 المساجد عمارة كإنما الحكاـ، من غيره مباىاة أك بنائهم، في الكفار منافسة كأراد
 بأنواع تشييدىا ىو كليس اهلل، كذكر كالتعليم، كاالعتكاؼ، فيها، الصبلة إقامة عندنا

 فيها ترسم الخطوط من بأشكاؿ تزكيقها كال ، األلواف بمختلف طليها كال ، الحجارة
 . كاألدعية األحاديث فيها كتكتب ، اآليات

 ، فقدمكركىة بدعةف: المساجد أك البيوت، جدراف على القرآنية اآليات تعليقكأما 
 أف يكره ىل المساجد عن (ُِٓ/ِ) الحاج البن المدخلكما في  مالك اإلماـ سئل

: فقاؿ كنحوىا كالمعوذتين أحد اهلل ىو كقل الكرسي آية مثل بالصبغ قبلتها في يكتب
 يشغل ذلك إف كقاؿ كالتزكيق القرآف من شيء المسجد قبلة في يكتب أف أكره" 

                                                           

 . ّٔٔ/  ِ القناع كشاؼ ُ
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 كفي القبلة جدار في العمد إلصاؽ من أحدثوه ما يغير أف لو ينبغي ككذلك المصلي
 من يعلقونو ما يغير ككذلك كاألعمدة الجدراف في يكتبونو أك يلصقونو ما أك األعمدة

 فعل من يكن لم ألنو البدع من كلو ذلك فإف كغيره المحراب في الكعبة كسوة خرؽ
  انتهى "مضى من

 .للجدراف زينة يكوف أف أجل من تعالى اهلل ينزلو لم فالقرآف
 بشيء القرآف كتابة تجوز ال(: " َُُص) القرآف حملة آداب في النوكم التبياف قاؿ

 .انتهى"  عندنا الجدراف على كتابتو كتكره نجس
 اهلل كأسماء القرآف كتابة تكره(: " َُّ/ُ) القدير فتحفي  الحنفي الهماـ ابن كقاؿ
 .انتهى"  يفرش كما كالجدراف كالمحاريب الدراىم على تعالى
 (.ُُِ/ِ) األلباب غذاء في الحنبلي السفاريني عليو كنص
 .؟" المساجد زخرفة" يتبنى مشركع عن (:ُُٗ/ٓ) الدائمة اللجنة علماء سئلكقد 

 زخرفة عن النهي في الصحيحة لؤلحاديث ؛ مشركع غير العمل ىذا :فأجابوا
 تلك في كالتفكر بالنظر، صبلتهم عن للمصلين إشغاال ذلك في كألف المساجد،
 ا.ىػ كالنقوش الزخارؼ،

 على القرآنية اآليات كتابة كال المساجد، زخرفة يجوز ال (:َُٗ/  ٓ) أيضا قالواك 
 المساجد زخرفة من فيو كلما لبلمتهاف، القرآف تعريض من ذلك في لما جدرانها؛

 . كالنقوش الكتابات تلك في بالنظر صبلتهم عن المصلين كإشغاؿ عنها، المنهي
 .المساجد؟ جدراف على كاألحاديث اآليات كتابة حكم ما :العثيمين العبلمة كسئل

 المساجد، في سواء الجدراف على اآليات كتابة أما الناس، على تشوش ىذه :فأجاب
 جدرانهم ينقشوف كانوا أنهم الصحابة عن يوجد لم ، البدع من فإنها: غيرىا أك

 اهلل، كبلـ إىانة من شيء فيو:  الجدراف في نقوشا اآليات اتخاذ إف ثم ، باآليات
 أشبو ما أك مساجد، أك مآذف، أك قصور، ككأنها اآليات يكتب بعضهم نجد كلذلك
 عز اهلل بكتاب عبث ىذا أف شك كال قصر، كأنها تكوف حتى الكتابة يكيف ذلك،
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 السلف ىدم من ليس ذلك فإف:  مفهومة عربية بكتابة كتبت أنها قدر لو ثم ، كجل
  فنقوؿ للناس، تذكيرا يكوف الناس بعض يقوؿ الجدار؟ على كتابتها من الفائدة كما ،

 يغتب كال ) الجدار على يكتب أحيانا إنو ثم اآليات، بكتابة ال بالقوؿ، يكوف التذكير
 فيكوف ، الناس يغتابوف ىذه اآلية تحت الذين كتجد ، ُِ/ الحجرات( بعضا بعضكم

 . اهلل بآيات كالمستهزئ
 تكن لم التي البدع، من كلها البيوت جدراف كعلى المساجد، في اآليات كتابة إذا

 .السلف عهد في معهودة
 توجب أنها شك ال: القبلة في كانت إذا المساجد ففي: األحاديث كتابة أما

 كره كقد الصبلة، في إليها المأمومين بعض من كلو نظرة، ىناؾ يكوف كقد التشويش،
 بأس فبل البيت في أما شيئا، المسجد قبلة في اإلنساف يكتب أف اهلل رحمهم العلماء

 ربنا اللهم سبحانك ) المجلس كفارة مثل ، فائد فيو يكوف حديثا يكتب أف
 لقاء"  . تذكير فيها ىذا( إليو كأتوب أستغفرؾ أنت، إال إلو ال أف أشهد كبحمدؾ،

 ( .ٖ رقم السؤاؿ/  ُٕٗ" ) المفتوح الباب
 على القرآنية اآليات تعليق حكم ما : - اهلل حفظو - الفوزاف صالح الشيخ كسئل

 .الجدراف؟
 على تعليقو أما ، بو كالعمل ، كتدبره ، كتبلكتو ، الكريم القرآف تعظيم يجب :فأجاب

 .امتهانو إلى ذلك يؤدم كقد ، العبث من فهو:  الجدراف
 كالرسومات، بالديكورات، الجدراف تجميل باب من ذلك يتخذ قد: كأيضا

 منها يقصد نقوش شكل على يكتب كقد ذلك، ضمن القرآف فيجعل كالكتابات،
 . فقط المناظر

 يعملوف السلف كاف كما العبث، ىذا عن يصاف أف يجب فالقرآف:  حاؿ كل كعلى
 كيظهر القلوب، في ليكتب أنزؿ كإنما الجدراف، على ليكتب ينزؿ لم كالقرآف ، ىذ
 ( .ٕٕ/  ِ" ) الفوزاف الشيخ فتاكل من المنتقى"  . كالتصرفات األعماؿ على أثره
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 بو يراد ال ألنو تركو؛ فاألحوط:  المسجد جدراف على كاألدعية األحاديث كتابة كأما
 كالتذكير لحفظها للناس الفائدة بو المراد كاف كإذا الزينة، إال - كغالبا عادة -

 : التالية الشركط التزمت إذا فيجوز:  بألفاظها
 فبل تزاؿ، ال ألنها رسما؛ الجدراف على مكتوبة كاألدعية األحاديث جعل عدـ -ُ

 تعليقو يسهل حائط، كرؽ على تكتب بل المصلوف، حفظها إف مكانها من يستفاد
 .الموسمية مناسباتهم في يكتب ما معرفة من المسلموف يحتاجو فيما كخاصة كنزعو،

 .صبلتهم في تشغلهم ال حتى المصلين؛ قبلة في تكوف ال أف -ِ
 .ىيبتو كالدعاء الحديث تفقد بما الكتابة في الزينة تستعمل ال أف -ّ
 ساجد، رجل أك طائر، شكل على جعلها أك مقركء، غير بشكل كتابتها تجنب -ْ

 .يشبهو كما
 تثبيت أك بفضل، تذكير أك جهل، إلزالة الناس، حاجة بحسب باستمرار، تغير أف -ٓ

 . حفظ
 في المباني كاجهات على بالكهرباء المضاءة كالنجمة الهبلؿ تعليق: حكم مسألة

 .رمضاف
 غيرىا كفي الفطر أياـ في المساجد بعض في عادة تجرم :الدائمة اللجنة علماء سئل
 الكهرباء، من مختلفة كألواف بأنواع المساجد تزيين ىي الدينية المناسبات أياـ من

 .؟ كالمنع الجواز دليل كما ال؟ أك األعماؿ ىذه اإلسبلـ يجيز ىل كالزىور،
 كتعظم ترفع أف تعالى اهلل أذف ، األرض بقاع خير كىي ، اهلل بيوت المساجد:" فأجابوا
 ما إلى كإرشادىم دينهم شئوف بها الناس كيتعلم ، فيها الصبلة كإقاـ كذكره اهلل بتوحيد

 كاألعماؿ كاألكثاف الرجس من بتطهيرىا كاآلخرة الدنيا في كصبلحهم ، سعادتهم فيو
 اللهو من كبصيانتها ، كالنجاسات كاألقذار األكساخ كمن ، كالخرافات كالبدع الشركية
 كنحو ، ضائع عن كسؤاال ضالة نشد كاف كلو ، األصوات كارتفاع كالصخب كاللعب

 كمن ، فيها الدفن من كبالمنع ، التجارة كأسواؽ العامة كالطرؽ يجعلها مما ذلك
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 مما ذلك أمثاؿ إلى بجدرانها رسمها أك بها الصور تعليق كمن ، القبور على بنائها
 أجلو من بنيت ما مع كيتنافى ، فيها اهلل يعبد من باؿ كيشغل ، الشرؾ إلى ذريعة يكوف

 ، كعملو سيرتو في معركؼ ىو كما ، ذلك كسلم عليو اهلل صلى النبي راعى كقد ،
 رفع فيو بما كعمارتها المساجد احتراـ في بهديو كيهتدكا منهجو ليسلكوا ألمتو كبينو

 عليو اهلل صلى األمين بالرسوؿ ذلك في مقتدين ، بها اإلسبلـ شعائر إقامة من لها
 الزىور ككضع ، بإنارتها المساجد عظم أنو كسلم عليو اهلل صلى عنو يثبت كلم ، كسلم
 كال ، الراشدين الخلفاء من أيضا ذلك يعرؼ كلم ، كالمناسبات األعياد في عليها
 بأنها كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ لها شهد التي األكلى القركف من المهتدين األئمة

 ، كافر بنصيب الحضارة من كأخذىم ، أموالهم ككثرة ، الناس تقدـ مع ، القركف خير
 اتباع في الخير كل كالخير ، األكلى الثبلثة القركف في كألوانها ، الزينة أنواع كتوفر
 أئمة من سبيلهم سلك كمن ، الراشدين خلفائو كىدم ، كسلم عليو اهلل صلى ىديو
 . بعدىم الدين

 فوؽ أك ، حولها أك ، فوقها الكهرباء لمبات تعليق أك ، عليها السرج إيقاد في إف ثم
 تزيينا كالمناسبات األعياد في عليها الزىور ككضع ، كاألعبلـ الرايات كتعليق ، مناراتها
 صلى النبي نهى كقد ، ككنائسهم ببيعهم يصنعوف فيما بالكفار تشبها:  لها كإعظاما

"  إسبلمية فتاكل"  . انتهى"  كعبادتهم أعيادىم في بهم التشبو عن كسلم عليو اهلل
(ِ  /َِ ، ُِ. ) 
 يكن كلم الشرع، في لو أصل ال للمسلمين شعارا النجمة أك الهبلؿ اتخاذ فإ (:تنبيو)

 عهد في كال بل الراشدين خلفائو عهد كال كسلم عليو اهلل صلى النبي عهد في معركفا
 تكوف كأف البد كالرايات فالشعارات كل كعلى...  ذلك بعد حدث كإنما أمية، بني

 كليس ذلك، ترؾ فاألحرل مشركعيتها على دليل ىناؾ ليس إنو كحيث للشرع، موافقة
 .المسلمين بعض اتخذه كلو للمسلمين، شعارا النجمة كال الهبلؿ
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 في المسجد( الرقاب تخطي)باب 
 الناس رقاب تخطيت: كيقاؿ ،جاكزىم: أم كاختطاىم الناس تخطى: اللغة في يقاؿ

 عليو اهلل صلى بقولو عنها المنهي اثنين بين التفرقة: المنير ابن قاؿ .تجاكزتهم إذا
 كالقعود أحدىما كإخراج بينهما القعود تتناكؿ ،ُ( اثنين بين يفرؽ فلم) : كسلم
 رءكسهما على رجليو رفع زيادة التخطي كفي.  التخطي مجرد على يطلق كقد. مكانو

 .  ِرجليو في مما شيء بثيابهما تعلق كربما أكتافهما، أك
 . ىذا عن االصطبلحي معناه في يخرج كال

 . حاالتو باختبلؼ تختلف أحكاـ الرقاب لتخطيك 
 . غيره أك اإلماـ ىو المتخطي يكوف أف إما الجمعة ففي
 ليصل الناس رقاب يتخطى أف إال طريق لو يكن كلم اإلماـ، ىو المتخطي كاف فإف
 .حاجة موضع ألنو كراىة؛ بغير ذلك لو جاز مكانو، إلى
 اإلماـ يشرع أف قبل المسجد دخولو يكوف أف إما الحنفية فعند: اإلماـ غير كاف كإف
 .فيها الشركع بعد أك الخطبة في
 إليها فيتخطى أمامو، فرجة إال يجد ال كاف إف بالتخطي بأس ال فإنو قبلو كاف فإف

 إذا المحراب من كيدنو يتقدـ أف للمسلم يندب ألنو أحدا؛ بذلك يؤذ لم ما للضركرة،
 .اإلماـ من القرب فضل كيناؿ بعده، يجيء لمن المكاف ليتسع الخطبة؛ أثناء يكن لم

 أف بعده جاء للذم فكاف عذر، غير من المكاف ضيع فقد ذلك األكؿ يفعل لم فإذا
 يستقر أف عليو فإف:  يخطب كاإلماـ المسجد دخولو كاف كإف، المكاف ذلك يأخذ

 ؛ عنو منهي الخطبة حالة في كتقدمو المسجد في مشيو ألف ؛ يجده مكاف أكؿ في
 مسلم رقبة يتخط كلم ) كقولو اثنين بين يفرؽ فلم:  كسلم عليو اهلل صلى النبي لقوؿ

                                                           

 رضي اهلل عنو. الفارسي سلماف( من حديث ّٖٖجزء من حديث أخرجو البخارم ) ُ
 البارم كفتح ، ُُِ/  ُ الشافعي اإلماـ فقو في كالمهذب الصحاح كمختار ، المنير كالمصباح ، العرب لساف ِ
 .ّْٗ/  ِ قدامة البن كالمغني ، ِّٗ/  ِ
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 يتخطى رجل جاء)  اجلس الناس رقاب يتخطى جاء للذم كقولو ،ُ( أحدا يؤذ كلم
 اهلل صلى النبي لو فقاؿ يخطب، كسلم عليو اهلل صلى كالنبي الجمعة، يـو الناس رقاب
 .ِ( آذيت فقد اجلس كسلم عليو
 الخطيب جلوس قبل لفرجة الصفوؼ يتخطى أف المسجد لداخل يجوز المالكية كعند
 . ّلفرجة كلو بعده التخطي يجوز كال المنبر، على
 ال فرجة يديو كبين موضع للداخل يكن لم إف أنو على كالشافعية الحنفية نص كقد

 يديو بين كاف كإف، يسير ألنو ذلك؛ لو يكره لم رجلين أك رجل بتخطي إال إليها يصل

                                                           

 خزيمة كابن ،(ُُُّ رقم ، ُِٗ/ُ) داكد كأبو ،(ََِٕ رقم ، ُِْ/ِ) أحمد أخرجوجزء من حديث  ُ
من ( ِِٔٓ رقم ، ُِٗ/ّ) كالبيهقى ،(َّٖ/ّ) تفسيره في كثير ابن عنو نقلو فيما حاتم أبي كابن ،(ُُّٖ)

(: إسناده صحيح، َْٖ/ِ، كالحديث قاؿ عنو النوكم في الخبلصة )جده عن أبيو، عن شعيب، بن عمرك حديث
(: إسناده صحيح، كحسنو العبلمة األلباني في صحيح الجامع ّٖٔ/ْلبدر المنير )كقاؿ ابن الملقن في ا

(: إسناده صحيح، كقاؿ األرنؤكط كمن معو في ّْْ/ٔ(، كقاؿ الشيخ أحمد شاكر في تحقيق المسند )َْٖٓ)
 .حسن إسناده (:ٕٗٓ/ُُتحقيق المسند )

 رقم ، َُّ/ّ) كالنسائى ،(ُُُٖ رقم ، ِِٗ/ُ) داكد كأبو ،(َُُٕٕ رقم ، ُٖٖ/ْ) أحمد أخرجو ِ
 رقم ، ِّْ/ٖ) كالبزار ،(َِٕٗ رقم ، ِٗ/ٕ) حباف كابن ،(ُُُٖ رقم ، ُٔٓ/ّ) خزيمة كابن ،(ُّٗٗ
 رقم ، ُِّ/ّ) كالبيهقى ،(َُُٔ رقم ، ِْْ/ُ) كالحاكم، (ِْٗ رقم ، ِٖ ص) الجاركد كابن ،(َّٔٓ
 غيره عن كجاء اهلل رضي بسر بن اهلل عبد حديث من( ِِ رقم ، ْٕ/ٗ) الطبرانى طريق من كالضياء ،(ٖٕٔٓ

 عنو قاؿك  ،(َْٗ/ِ) الفتح في الحافظ قاؿ كما كغيره خزيمة ابن صححو كالحديث أيضا، الصحابة من
 بإسنادين ركم(: ْٖٕ/ِ) الخبلصة في النوكم كقاؿ الذىبى، ككافقو مسلم، شرط على صحيح: الحاكم

(: َٖٔ/ْ) المنير البدر في الملقن ابن كقاؿ صحيح، بإسناد ركاية كفي مسلم، شرط على إسناد ،صحيحين
 كقاؿ داكد، أبي صحيح في األلباني العبلمة كصححو صحيحو، في بهم احتج رجالو كل مسلم شرط على إسناده

 المسند الصحيح في العبلمة الوادعي كقاؿ صحيح، إسناده(: ِْٗ رقم ، ِٔٓ/ُ) المكدكد غوث في الحويني
 المسند تحقيق في معو كمن األرنؤكط كقاؿ مسلم، شرط على حسن(: ّٓٓ) الصحيحين في ليس مما

 . مسلم شرط على صحيح إسناده( : َِْ/ِٗ)
 إسناده(: ِّٔ/ٓ) البارم فتح في رجب ابن كقوؿ يصح، ال ضعيف(: َٕ/ٓ) المحلى في حـز ابن قوؿ )تنبيو(:
  .يقدح ال بما حـز ابن ضعفو: بقولو( ِٗٓ/ِ) التلخيص في الحافظ تعقبو  ضعيف،

 البن كالمغني ، ِٕٖ/  ُ الطالبين كمنهاج ، ُْٖ - ُْٕ/  ُ الهندية كالفتاكل ، ّٓٓ/  ُ عابدين ابن ّ
 .ّٖٓ/  ُ الكبير كالشرح ، ٕٗ/  ُ اإلكليل كجواىر َّٓ - ّْٗ/  ِ قدامة



 - 50 - 

 يرج لم كإف ، يقوموا حتى جلس يتقدموا أف الصبلة إلى قاموا إذا رجا فإف كثير، خلق
 إحدل كىذه حاجة، موضع ألنو ؛ الفرجة إلى ليصل يتخطى أف جاز يتقدموا أف

 إال إليها يصل ال فرجة رأل إذا للداخل أف أخرل ركاية كفي أحمد، عن الركايتين
 .ُذلك لو جاز بالتخطي

. بالتخطي كلو الخركج فلو الوضوء احتاج أك حاجة لو بدت ثم مكاف، في جلس كإذا
 قاـ ثم فسلم، العصر بالمدينة كسلم عليو اهلل صلى النبي كراء صليت ) عقبة قاؿ

 ، عندنا تبر من شيئا ذكرت  فقاؿ نسائو حجر بعض إلى الناس رقاب فتخطى مسرعا
 فهو إليو رجع ثم مجلسو من قاـ فإذا ،ِ( بقسمتو فأمرت ، يحبسني أف فكرىت

 أحق فهو إليو رجع ثم مجلسو من قاـ من ) كسلم عليو اهلل صلى النبي لقوؿ بو؛ أحق
 مر ما نحو على فرجة يديو بين رأل من حكم موضعو إلى التخطي في كحكمو ،ّ( بو
 . 

 كلو الصفوؼ بين كمشي فرجة، لغير كلو الصبلة، كقبل الخطبة بعد التخطي كيجوز
 . ْالمالكية بو قاؿ ،الخطبة حاؿ

 رقاب يتخطى كال المصلي، يدم بين السائل يمر فبل الحنفية، كرىو للسؤاؿ كالتخطي
  .ٓمنو بد ال ألمر كاف إذا إال إلحافا الناس يسأؿ كال الناس،
 على ، لهم حرمة ال حيث المساجد أبواب على يجلسوف الذين رقاب تخطي كيجوز

 . ٔالحنابلة عند المشهور ىو ما
 :قولين على رقابال تخطي حكم في العلماء اختلف فقد 

                                                           

 اإلماـ فقو في كالمهذب ، ّٖٓ/  ُ الكبير كالشرح ، ٕٗ/  ُ اإلكليل كجواىر ، ُْٖ/  ُ الهندية الفتاكل ُ
 .َّٓ – ّْٗ/  ِ قدامة البن كالمغني ، ِٕٖ/  ُ الطالبين كمنهاج ، ُُِ/  ُ الشافعي

 (.ُٖٓأخرجو البخارم ) ِ
 رضي اهلل عنو. ىريرة أبي عن (ُِٕٗأخرجو مسلم ) ّ
 .ّٖٓ/  ُ الكبير الشرح ْ

 .ْٓٓ/  ُ عابدين كابن ، ُْٖ/  ُ الهندية الفتاكل ٓ
 .َّٓ/  ِ قدامة البن المغني ٔ
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 أنها على كاألكثر: حجر ابن كقاؿ ،الجمهور عن المنذر ابن كنقلو الكراىة،: األكؿ
 .الحنابلة كمذىب الشافعية، عند المشهور كىو تنزيو، كراىة

 (.ْٔٔ/ْ) المجموعك  ،(ْْ/ِ) القناع كشاؼك  ،(ِّٗ/ِ) البارم فتحكما في 
 المدكنة في جاء المنبر، على الخطيب كاف إذا بما الكراىة كاألكزاعي مالك كقيد

 ، المنبر على كقعد ، اإلماـ خرج إذا التخطي يكره إنما:  مالك كقاؿ(: " ُٗٓ/ُ)
 كانت إذا بو بأس فبل ذلك قبل فأما ، الحديث فيو جاء الذم فهو حينئذ تخطى فمن
 . انتهى"  ذلك في كليترفق ، فرج يديو بين

 بسر بن اهلل عبد لحديث كغيره، الجمعة يـو في مطلقا حراـ التخطي أف: الثاني القوؿ
 المتقدـ.  عنو اهلل رضي
 الجمعة يـو الرجل يتخطى أف كرىوا العلم، أىل عند عليو كالعمل: " الترمذم قاؿ

 . انتهى"  ذلك في كشددكا ، الناس رقاب
 كشيخ كالنوكم البر عبد كابن المنذر كابن المحققين، من جمع رجحو ما كىذا

 .كغيرىم( ُٖ ص) الفقهية االختيارات في كما تيمية، ابن اإلسبلـ
 كما أذل، كىذا ككثيره، قليلو يحـر األذل ألف: بالتحريم القوؿ معلبل المنذر ابن قاؿ
 اجلس: ) يتخطى يراه لمن كسلم عليو اهلل صلى النبي قاؿ الصحيح الحديث في جاء
 ( .ْٕٔ/ْ) المجموع( آذيت فقد

 كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قوؿ كفي(: ُّٔ/ُ) التمهيد في البر عبد ابن كقاؿ
 بحاؿ، مسلم أذل يحل كال أذل، التخطي أف بياف( آذيت: ) الجمعة يـو للمتخطي

 . الجمعة كغير الجمعة في
 ، حراـ الرقاب تخطي أف المختار(: ِِْ/ُُ) الطالبين ركضة في النوكم كقاؿ

 . فيو لؤلحاديث
 حاؿ حراـ الرقاب تخطي(: " ُْٕ/ُٔ)في مجموع فتاكاه  عثيمينال عبلمةال كقاؿ

:  الناس رقاب يتخطى رآه لرجل كسلم عليو اهلل صلى النبي لقوؿ كغيرىا، الخطبة
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 للناس، أذية فيو ألف الخطبة؛ أثناء في كاف إذا ذلك كيتأكد( آذيت فقد اجلس)
 كىي العلة ألف فرجة؛ إلى التخطي كاف كإف حتى الخطبة، استماع عن لهم كإشغاال

 . انتهى"  موجودة األذية
 على التشويش من: المساجد حضور أحكاـفي كتابو  الفوزاف اهلل عبد كقاؿ الشيخ

 مع رؤكسهم، فوؽ األرجل كرفع رقابهم تخطي: الصبلة إقامة قبل كأذيتهم المصلين
 المساجد في أك الجمعة، يـو في سيما كال الفرج، من كخلوىا الصفوؼ استكماؿ

 عن صلى اهلل عليو كسلم النبي نهى كقد ،الجمعة غير في المصلوف فيها يكثر التي
 (.آذيت فقد اجلس) الجمعة يـو الناس رقاب يتخطى رآه للذم فقاؿ الرقاب، تخطي
 الفتح في الحافظ قالو كما التخطي، عن الزجر في كرد ما أقول من الحديث كىذا

 ابن حديث في للمتخطي الجمعة ثواب حبوط في التصريح كقع كقد ،(ِّٗ/ِ)
 امرأتو طيب من كمس الجمعة، يـو اغتسل من) : مرفوعان  - عنهما اهلل رضي - عمرك

 الموعظة، عند يلغ كلم الناس، رقاب يتخط لم ثم ثيابو، صالح من كلبس لها، كاف إف
 .ُ( ظهرا لو كانت الناس رقاب كتخطى لغا كمن بينهما، لما كفارة كانت

 الصبلة، عنو أجزأت: معناه: (ُْْ/ِكما في الفتح )  -ركاتو أحد- كىب ابن قاؿ
 .الجمعة فضيلة كحـر

 النهي أف ذلك كظاىر الجمعة، بيـو التخطي عن النهي تقييد فيو المذكور كالحديث
 الختصاص الغالب؛ مخرج خرج الجمعة بيـو التقييد يكوف أف كيحتمل ،بو مختص

 التخطي عن النهي يختص فبل كعليو الصلوات، سائر بخبلؼ الناس بكثرة الجمعة يـو
                                                           

 ، ُِّ/ّ) كالبيهقى ،(َُُٖ) خزيمة كابن ،(ّٖٔ/ ُ) الطحاكم ،(ّْٕ رقم ، ٓٗ/ُ) داكد أبو أخرجو ُ
إسناده  (:ٖٕٓ/ِجده، كالحديث قاؿ عنو النوكم في الخبلصة ) أبيو عن شعيب بن عمرك عن (ٕٗٔٓ رقم

 (:َِٓ/ُ، كقاؿ ابن الملقن في تحفة المحتاج )خبلؼ إال أف فيو أسامة بن زيد الليثي كفي االحتجاج بو حسن
 (:ُٗٓ/ُ، كقاؿ السخاكم في األجوبة المرضية )في إسناده أسامة بن زيد الليثي كىو صدكؽ كفيو لين يسير

، كحسنو العبلمة األلباني في صحيح أبي داكد، كقاؿ األرنؤكط كمن معو في تحقيق سنن أبي داكد إسناده حسن
 فركاية أكىاـ لو كانت كإف كىو الحديث، حسن صدكؽ -الليثي كىو- زيد بن أسامة حسن إسناده (:ُِٔ/ُ)

 .كتابو عنو ركل ألنو صالحة عنو كىب بن اهلل عبد
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 فعٌلل (آذيت فقد) قولو ذلك كيؤيد الصلوات، لجميع عامان  يكوف بل الجمعة، بيـو
 .الجمعة بيـو تختص ال كىي باألذية، بالجلوس أمره
 كغيره الجمعة يـو المسجد إلى الداخل ينهي(: ْٔٓ/ْ) المجموعفي  النوكم قاؿ
 ا.ىػ ضركرة غير من الناس رقاب تخطي عن

 رقاب يتخطى أف ألحد ليس(: ُٖص) تيمية ابن اإلسبلـ لشيخ االختيارات في كجاء
 ىذا ألف غيره؛ كال الجمعة يـو ال فرجة يديو بين يكن لم إذا الصف، في ليدخل الناس

  ا.ىػ تعالى اهلل لحدكد كالتعدم الظلم من
 بالكراىة، قاؿ من العلم أىل من مكركه؟ أك محـر الجمعة يـو الرقاب تخطي كىل
 بالتحريم،: قاؿ من كمنهم. الحنابلة مذىب في المشهور ىو كىذا
 األماني بلوغ كما في  اىػ. الصحيحة لؤلحاديث تحريمو المختار إف: النوكم قاؿ

(: ُُْ/ِ) اإلنصاؼ في قاؿ تيمية، ابن اإلسبلـ شيخ اختيار كىو ،(ْٕ/ٔ)
 كىو(: ْٕ/ٔ)األماني بلوغ في كقاؿ. اىػ محـر فعل إلى يتوجو إنما الذـ أف كالظاىر

 ا.ىػ كأختاره إليو أميل الذم
 بين كتركوا المسجد آخر في صٌفوا أك فرجان  األكؿ الصفوؼ إلى المتقدموف ترؾ كإذا

 الصف لتكميل تخطيهم من كالبد ،لتقصيرىم لهم؛ حرمة فبل خالية صفوفان  أيديهم
 حق اسقطوا ألنهم األذل؛ من ذلك يعد كال األكؿ، الصفوؼ في فرجة لسد أك األكؿ،

 بتخطي الشافعية كقيده أحمد، اإلماـ مذىب من الصحيح ىو كىذا بتأخرىم، أنفسهم
 جلوس قبل بما ذلك المالكية كخصٌ  أحمد، اإلماـ عن ركاية كىو رجلين، أك رجل

 في حقو أبطل قد السعي كقت عن تأخره ألف فبل؛ بعده كأما المنبر، على اإلماـ
 آذيت فقد: "المتقدـ بسر بن اهلل عبد حديث ذلك كدليل. الفرجة إلى التخطي
 ا.ىػ أعلم كاهلل ،ُالحنفية مذىب من قريب كىذا تأخرت،: أم" كآنيت
 ؟أك نحوه منو قاـ الذم موضعو إلى ليرجع الرقاب تخطي يجوز ىل: مسألة

                                                           

 (.َِّ/ُ) للباجي كالمنتقى ،(ْٓٓ/ْ) كالمجموع ،(ُُِْ) كاإلنصاؼ ،(ُِّ/ّ) المغني ُ



 - 54 - 

 فهو إليو عاد ثم غيره أك كوضوء ، لحاجة منو فقاـ المسجد من مكاف في جلس من
 أحق فهو إليو رجع ثم مجلسو من قاـ من: ) كسلم عليو اهلل صلى لقولو ، بو أحق

 .ُ(بو
: "  اهلل رحمو النوكم قاؿ، األكؿ إليو رجع إذا منو يقـو أف فيو جلس من على كيجب

 ، األكؿ رجع إذا مفارقتو فيو قعد من على يجب كأنو ، أصحابنا عند الصحيح ىو ىذا
 األكؿ كالصواب ، مالك مذىب كىو ، يجب كال مستحب ىذا:  العلماء بعض كقاؿ

 (.ُِٔ/ُْ" )مسلم صحيح على النوكم شرح" من انتهى" 
 ببل فيو حقو فيبطل عذر لغير تركو إف فأما إليو، عاد ثم لعذر، المكاف ترؾ إذا كىذا

 (.َِْ/ْ" )المجموع" في النوكم ذكره، خبلؼ
 فينبني ، الرقاب تخطي فيو يجلس الذم مكانو إلى رجوعو على يترتب كاف إذاك 

 في فرجة إلى الرقاب كتخطي ، الرقاب تخطي:  مسألتين حكم على فيو الحكم
 .المقدـ الصف

 أك،  حاجة لو بدت ثم مكاف في جلس إذا(:" َُُ/ِ) المغني في قدامة ابن قاؿ
 عقبة قاؿ[ الرقاب تخطي إلى ذلك أدل كلو يعني] الخركج فلو،  الوضوء إلى احتاج

،  مسرعا قاـ ثم،  فسلم،  العصر بالمدينة كسلم عليو اهلل صلى النبي كراء صليت: 
 عندنا تبر من شيئا ذكرت: ) فقاؿ نسائو بعض حجر إلى الناس رقاب فتخطى
 ثم،  مجلسو من قاـ فإذا.. .  البخارم ركاه( بقسمتو فأمرت،  يحبسني أف فكرىت

 يديو بين رأل من حكم موضعو إلى التخطي في كحكمو. .  بو أحق فهو إليو رجع
 . باختصار انتهى"  فرجة
 :ركايتاف ففيو، بالتخطي إال إليها يصل ال فرجة رأل فإف: " أيضا كقاؿ

 موضعا يديو بين يدع كال،  استطاع ما الرجل يدخل:  أحمد قاؿ التخطي لو: إحداىما
 إلى كيتجاكزه،  بعده يأتي الذم فليتخط خاليا يديو بين فترؾ جهل فإف،  فارغا

                                                           

 .(ُِٕٗ) مسلم أخرجو ُ
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 كقاؿ.  غيره في كقعد،  خاليا يديو بين ترؾ لمن حرمة ال فإنو،  الخالي الموضع
:  الحسن كقاؿ.  مصبله إلى يتخطاىم:  قتادة كقاؿ.  السعة إلى يتخطاىم:  األكزاعي

،  أحمد كعن،  لهم حرمة ال فإنو،  المساجد أبواب على يجلسوف الذين رقاب تخطوا
 كإف،  عنو فعفي،  يسير ألنو،  بأس فبل كاالثنين الواحد يتخطى كاف إف:  أخرل ركاية
 بأف إال مصبله إلى السبيل يجد ال أف إال،  الشافعي قاؿ ككذلك،  كرىناه كثر

 في كافقو كمن،  أحمد قوؿ كلعل،  تعالى اهلل شاء إف،  التخطي فيسعو،  يتخطى
،  المسجد آخر في يصفوف الذين مثل،  كاسعا مكانا تركوا إذا فيما،  األكلى الركاية

 ألنهم؛  الحسن قاؿ كما لهم حرمة ال فهؤالء،  خالية صفوفا أيديهم بين كيتركوف
 كجلسوا،  الصفوؼ كخير الفضيلة عن كرغبوا كسلم عليو اهلل صلى النبي أمر خالفوا

 كإنما،  يفرطوا لم من حق في الثاني كقولو،  منو بد ال مما تخطيهم كألف،  شرىا في
 فيو الجلوس يمكن سعة فيو لكن،  أيديهم بين ما المتبلء؛  مكانهم في جلسوا

 موضع ألنو؛  جاز،  كتخطيهم بالدخوؿ إال الصبلة يمكن لم كاف كمتى،  الزدحامهم
 . انتهى"  حاجة
 إال يصلها ال، قدامهم فرجة رأل كإف(:" َِْ/ْ" )المجموع" في النوكم كقاؿ

،  بتركها مفرطوف كراءىا الجالسين ألف؛ التخطي يكره لم: األصحاب قاؿ بالتخطي،
 لو كاف إف يستحب لكن ، بعيدة أـ قريبة كانت كسواء ، ال أـ غيرىا كجد كسواء
 يتخطى ال بحيث قريبة ككانت،  موضع يكن لم كإف،  يتخطى ال أف غيرىا موضع

 إذا إليها يتقدموف أنهم كرجا بعيدة كانت كإف،  دخلها كنحوىما رجلين من أكثر
 عن ذكر ثم. . .  فليتخط كإال،  يتخطى كال موضعو يقعد أف يستحب الصبلة أقيمت

 ابن قاؿ،  بإذنهم ذلك جواز نصر أبي كعن ، مجلسو إلى يتخطاىم:  قاؿ أنو قتادة
 انتهى"  ككثيره قليلو يحـر األذل ألف.  عندم ذلك من شيء يجوز ال:  المنذر

 . باختصار
 : قاؿ أنو اهلل رحمو الشافعي اإلماـ عن( ّّْ/ِ" )البارم فتح" في الحافظ كنقل
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 . اىػ بذلك إال المصلى إلى السبيل يجد ال لمن إال التخطي أكره
 أبى إف المنقطع الصف كصل يريد كمن ، اإلماـ فيو يدخل كىذا: " الحافظ قاؿ ثم

 انتهى"  لضركرة منو قاـ الذم موضعو إلى الرجوع يريد كمن ، ذلك من السابق
 رجل: السائل يقوؿ (:ِّْ/ُِكسئل العبلمة ابن باز في فتاكل نور على الدرب )

 في الجالسين بين كيفرؽ األكؿ، الصف في يدخل أف كيريد الصبلة، في متأخرا يأتي
 ؟ىذا لو يجوز ىل فرجة، لو ليفسحوا األكؿ الصف

 الصف كاف إذا الناس، يزاحم ال الصفوؼ انتهت حيث ينتهي أف المشركع فأجاب:
 إال كىكذا، فالثالث الثاني الصف انتهى كإذا الثاني، الصف في يصف انتهى األكؿ

 إنما فرجة فيو ما كاف إذا أما إليها، يذىب أخلوا الذين فهم سدكىا ما فرجة كجد إذا
 ثبلثة أك اثنين كجده الذم الصف منتهى في يصف ال،. تفسحوا: كيقوؿ يزاحمهم

 إال الناس، رقاب يتخطى كال الصفوؼ يقطع كال الناس يزاحم كال الحاؿ، حسب على
 أك كيكملو، األكؿ للصف يركح الثاني الصف في كصفوا تم ما األكؿ الصف كاف إذا

 ا.ىػ قصركا الذين ىم ألنهم بأس؛ ال يسدىا فرجة إلى كذىب فرجا تركوا
 عاـ الحديث:  قائل قاؿ فإف(:" َٕ/ٓ) الممتع الشرح في عثيمينال عبلمةال كقاؿ

 أف العادة من ليس ألنو ؛ فرجة ىناؾ أف الحاؿ ظاىر ألف ؛( آذيت فقد اجلس)
 . فرجة إلى إال الرقاب اإلنساف يتخطى
 فإنهم فرجة ثمة كاف إذا ألنو:  فقالوا المسألة، ىذه استثنوا اهلل رحمهم الفقهاء كلكن

 كاف فإذا ، فاألكؿ األكؿ يكملوا أف مأموركف ألنهم ؛ أنفسهم على جنوا الذين ىم
 . المتخطي من كليس ، منهم التفريط يكوف كحينئذ ، األمر خالفوا فقد فرجة ثمة

 ، موجودة األذية كىي العلة ألف ؛ فرجة إلى كلو حتى يتخطى ال أنو: أرل الذم كلكن
 الفرجة تكوف أف:  مثل ، األسباب من سبب ىناؾ يكوف قد إليها يتقدموف ال ككونهم

 ، تفريط منهم يكوف ال فحينئذ اتسعت، التزحزح مع ثم ، كاسعة ليست األمر أكؿ في
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 كاستأذف برفق تخطى لو لكن ، الفرجة إلى يتخطى أال كىو بالعمـو األخذ فاألكلى
 ." بأس ذلك في يكوف ال أف فأرجو الفرجة ىذه إلى يتخطاه ممن

 
 (كرببلء تربة على السجود )باب بدعة

 قاؿ كقد ، كالعسر كالمشقة العنت المباركة الشريعة ىذه في ليس أنو فيو شك مما
 ، ُٖٓاآلية من/البقرة( العسر بكم يريد كال اليسر بكم اهلل يريد: ) كتعالى تبارؾ ربنا

 جعل كما: ) كقاؿ ، ٔاآلية من/المائدة( حرج من عليكم ليجعل اهلل يريد ما: ) كقاؿ
 أحكاـ في - الباب ىذا كمن ، ٖٕاآلية من/الحج( حرج من الدين في عليكم
 شيء أك ثوب أم كعلى ، األرض في طاىرة بقعة أم على الصبلة تشريع:  - الصبلة

 عليو اهلل صلى النبي ىدم ىو كىذا ، طينها أك ، حجارتها أك ، األرض حر يقيو طاىر
 السجود يكوف أف اشترطوا الذين للرافضة خبلفا ، السنة أىل إجماع كىو ، كسلم
 الصبلة يجيزكف كال ، طاىرة أرض على أك ، منو مصنوع شيء على أك ، التراب على
"  كرببلء"  تربة على للسجود يجعلوف كىم!  صناعية مواد دخلتها مصنوعات على

 . دينو كعلى ، اهلل على افتراء!  العظيم األجر
 الصبلة ىيئات باقي دكف فقط السجود خصوا أنهم كجهلهم ىؤالء حمق في كالعجيب

 أنو إال شيء، أم على كالقدماف كالركبتاف، ، اليداف تكوف أف - عندىم - فيمكن ،
 ! . منو مشتق ىو ما أك ، تراب على يكوف أف السجود في بد ال

 أف المطهر شرعنا في كالمهم كسلم، عليو اهلل صلى محمد نبينا ىدم الهدم كخير
 . طاىر سجاد أك حصير، أك ثياب، كعلى طاىرة، بقعة في صبلتك تكوف

 لم خمسا أعطيت: ) كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ:  قاؿ اهلل عبد بن جابر عنف
 األرض لي كجعلت ، شهر مسيرة بالرعب نصرت:  قبلي األنبياء من أحد يعطهن
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 ، الغنائم لي كأحلت ، فليصل الصبلة أدركتو أمتي من رجل كأيما كطهورا مسجدا
 .ُ(الشفاعة كأعطيت ، كافة الناس إلى كبعثت خاصة قومو إلى يبعث النبي ككاف

 كسلم عليو اهلل صلى النبي زكج ميمونة خالتي سمعت ) قاؿ شداد بن اهلل عبد عنك 
 اهلل صلى اهلل رسوؿ مسجد بحذاء مفترشة كىي تصلي ال حائضا تكوف كانت أنها
 .ِ( ثوبو بعض أصابني سجد إذا خمرتو على يصلي كىو كسلم عليو
 الميم كسكوف كالمعجمة الخاء بضم:  كالخمرة (:َّْ/  ُ)في الفتح  الحافظ قاؿ

 لسترىا بذلك سميت،  النخل سعف من يعمل صغير مصلى ىو:  الطبرم قاؿ ،
 قاؿ ككذا،  حصيرا سميت كبيرة كانت فإف،  كبردىا األرض حر من كالكفين الوجو

 كال:  النهاية في كزاد،  بعدىم كجماعة الهركم عبيد أبو كصاحبو تهذيبو في األزىرم
 بسعفها مستورة خيوطها ألف خمرة كسميت:  قاؿ،  المقدار ىذا في إال خمرة تكوف

 ا.ىػ المصلي عليها يسجد السجادة ىي:  الخطابي كقاؿ ،
 األرض تنبتو ما كسائر الحصير على الصبلة جواز:  فيو : - اهلل رحمو - النوكم كقاؿ

 على محموؿ ىذا خبلؼ من العزيز عبد بن عمر عن ركم كما،  عليو مجمع كىذا، 
 كالبسط الثياب في األصل أف:  كفيو.  األرض نفس بمباشرة التواضع استحباب
 شرح"  . نجاستو تتحقق حتى مستمر الطهارة حكم كأف،  الطهارة كنحوىا كالحصر

 على كالصبلة ، النافلة في الجماعة جواز باب: "  عليو كبوب( ُّٔ/  ٓ" ) مسلم
 " . كثوب ، كخمرة ، حصير

 ، الخمرة على فيوضع ، بتراب يأتي كاف أنو ىو العزيز عبد بن عمر عن ركم كما
 . عليو فيسجد

 أخ لي ككاف ، خلقا الناس أحسن كسلم عليو اهلل صلى النبي كاف ) قاؿ أنس عنك 
 فعل ما عمير أبا يا: ) قاؿ جاء إذا ككاف ، فطيما أحسبو:  قاؿ ،"  عمير أبو"  لو يقاؿ

                                                           

 (.ُِٓ) كمسلم( ِْٕ) البخارم أخرجو ُ

 (.ُّٓ) كمسلم( ِّٔ) البخارم أخرجو ِ
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 بالبساط فيأمر ، بيتنا في كىو ، الصبلة حضر فربما - بو يلعب كاف نغر -( النغير
 .ُ( بنا فيصلي ، خلفو كنقـو ، يقـو ثم ، كينضح ، فيكنس تحتو الذم

 كسلم عليو اهلل صلى النبي على دخل أنو الخدرم سعيد أبو حدثني ) قاؿ جابر عنك 
 كاحد ثوب في يصلي كرأيتو:  قاؿ عليو يسجد حصير على يصلي فرأيتو:  قاؿ

 .ِ( بو متوشحا
 على دليل فيو"  يسجد حصير على يصلي فرأيتو: "  قولو : - اهلل رحمو النوكم قاؿ

 كشعر ، كصوؼ ، كحصير ، ثوب من األرض كبين بينو يحوؿ شيء على الصبلة جواز
 كقاؿ،  الجمهور كمذىب مذىبنا كىذا ، ال أـ األرض من نبت كسواء،  ذلك كغير ،

 ، البسط كأما،  فيو كراىة فبل األرض من نبت ما أما:  تعالى اهلل رحمو القاضي
 لكن،  باإلجماع فيو الصبلة فتصح:  األرض نبات من ليس مما ، كغيرىا ، كاللبود
 التواضع سرىا الصبلة ألف ؛ نحوىما أك ، برد أك ، حر لحاجة إال ، منو أفضل األرض

 . أعلم كجل عز كاهلل ، كالخضوع
 ( .ِّْ ، ِّّ/  ْ" ) مسلم شرح" 

 كقاؿ الحر، شدة في الثوب على السجود باب : - اهلل رحمو - البخارم كقاؿ
 . كمو في كيداه كالقلنسوة العمامة على يسجدكف القـو كاف: الحسن

 فيضع كسلم عليو اهلل صلى النبي مع نصلي كنا ) قاؿ مالك بن أنس عن تحتو كركل
 .ّ( السجود مكاف في الحر شدة من الثوب طرؼ أحدنا

 ، زخارؼ عليو كليس ، طاىرا يكوف أف:  عليو يصلي ما كل في المصلي كليتحر
 . صبلتو في تشغلو كألواف

                                                           

 (.َٖٓٓ) البخارم أخرجو ُ

 (.ُٗٓ) مسلم أخرجو ِ
 

 (.َِٔ) كمسلم( ّٖٕ) البخارم أخرجو ّ
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 أئمتهم اختراع من فهو" :  كرببلء"  ترابمن  شيء على للصبلة الرافضة تفضيل أماك 
 . تعالى اهلل دين في أصل لو كليس ،

 عند عليو للسجود منها قرص كاتخاذ كرببلء، تربة على السجودفمن بدع الشيعة 
 ما الصحيحة األحاديث من شيء في ليس، ك ذلك في كالفضل األجر كاعتقاد الٌصبلة،

 منها قرص اتخاذ كاستحباب أرضها، على السجود كفضل كرببلء، قداسة على يدؿ
، الٌشيعةي  عليو كما الصبلة، عند عليو للسجود  لكاف مستحٌبان  ذلك كاف كلو اليـو

 بدع من كلكنو كالمدني، المكي: الشريفين المسجدين أرض من يتخذ أف بو أحرل
 العقل أف يركف أنهم: عجائبهم كمن كآثارىم، البيت أىل تعظيم في كغلٌوىم الٌشيعة،

 كمع العقليين، كالتقبيح بالتحسين يقولوف فهم كلذلك عندىم، التشريع مصادر من
 العقل يشهد ما األحاديث من كرببلء، ارض على السجود فضل في يركف فإنهم ذلك

 .بداىةن  ببطبلنو السليم
 موافقة ترؾ يستحب(: ُِ ص: )اإلشارة لتحسين العبارة تزيينفي  القارم علي قاؿ

 الحجر كوضع ، المذىب في مقرر ىو كما لهم، شعارا صار ك ابتدعوه فيما الرافضة
 جوازىا مع األئمة باتفاؽ األرض جنس على السجدة كانت كإف فإنو ، السجادة فوؽ
 المدر ك الحجر نحو كضع لكن ، السنة أىل عند نحوىما ك الغرؼ ك البساط على
 فعلهم عن االجتناب فينبغي ، لمعشرىم عبلمة كصار ، ابتدعوىا بدعة السجادة فوؽ

 ا.ىػ التهمة رفع:  كثانيهما.  البدعة في موافقتهم نفس:  أحدىما:  للسببين
 من شيء في ليس :(فائدة) (:ُٔٔ-ُِٔ/ّ)في الصحيحة  األلباني العبٌلمة قاؿ
 ، أرضها على السجود كفضل ،"  كرببلء"  قداسة على يدؿ ما األحاديث ىذه

 كلو ، اليـو الشيعة عليو كما ، الصبلة عند عليو للسجود منها قرص اتخاذ كاستحباب
 المكي الشريفين المسجدين أرض من يتخذ أف بو أحرل لكاف:  مستحبا ذلك كاف

 كمن ، كآثارىم ، البيت أىل تعظيم في كغلوىم ، الشيعة بدع من كلكنو ، كالمدني
 يقولوف فهم كلذلك ، عندىم التشريع مصادر من العقل أف يركف أنهم:  عجائبهم
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 أرض على السجود فضل في يرككف فإنهم ذلك كمع ، العقليين كالتقبيح بالتحسين
 رسالة على كقفت فقد ، بداىة ببطبلنو السليم العقل يشهد ما األحاديث من كرببلء

"  بعنواف الشهرستاني المرعشي)!!(  الرضا عبد السيد المدعو كىو،  لبعضهم
 عليها السجود أف ككرد( : ُٓ) ص فيها جاء كمما"  الحسينية التربة على السجود

 العترة أئمة عن الحديث كرد فقد.  فيها دفن من كطهارة كقداستها لشرفها،  أفضل
 الحجب يخرؽ أنو:  آخر كفي،  السابعة األرض إلى ينور،  السبلـ عليهم الطاىرة
 كفي،  غيرىا من يقبلو لم ما عليها يسجد من صبلة اهلل يقبل:  آخر كفي،  السبعة

 . األرضين ينور الحسين قبر طين على السجود أف آخر
 منها براء عنهم اهلل رضي البيت أىل كأئمة،  عندنا البطبلف ظاىر األحاديث ىذه كمثل

 ىي كإنما،  كأصولو الحديث علم نهج على نقدىا ليمكن عندىم أسانيد لها كليس، 
 المزعومة النقوؿ ىذه بمثل بتسويدىا الرسالة مؤلف يكتف كلم!!  كمعضبلت مراسيل

 فها،  السنة أىل نحن كتبنا في مركية أنها القراء يوىم راح حتى،  البيت أىل أئمة عن
 بأحاديث منحصرة كقداستها الحسينية التربة ىذه فضل أحاديث كليست:  يقوؿ ىو

 كتب أمهات في كافرة شهرة لها األحاديث ىذه أمثاؿ أف إذ،  السبلـ عليهم األئمة
 كتابو في السيوطي ركاه ما كمنها،  كركاتهم علمائهم طريق عن،  اإلسبلمية الفرؽ بقية

 عليو الحسين بقتل كسلم عليو اهلل صلى النبي إخبار"  باب في"  الكبرل الخصائص" 
 كالبيهقي كالحاكم،  ثقاتهم أكابر عن حديثا العشرين يناىز ما فيو كركل"  السبلـ

 . ركاتهم مشاىير من كأمثالهم"  المجمع"  في كالهيثمي كالطبراني نعيم كأبي
 على يدؿ كاحد حديث كلو الهيثمي كال السيوطي عند ليس أنو المسلم أيها فاعلم
 ىو إنما مفرداتها عليو اتفقت مما فيها ما ككل،  كقداستها الحسينية التربة فضل

 فيها ترل فهل - عنو اهلل رضي الحسين أم - فيها بقتلو كسلم عليو اهلل صلى إخباره
 في الشيعة كلكن،  ال اللهم!!  كالهيثمي السيوطي على رسالتو في الشيعي ادعاه ما

 !! العنكبوت بيت من أكىى ىو بما يتعلقوف كبدعهم ضبلالتهم تأييد سبيل
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 اهلل رسوؿ على الكذب إلى تعداه بل،  القراء على التدليس ىذا عن أمره يقف كلم
 عليها للسجود األرض من لوحة اتخذ من كأكؿ: "  يقوؿ فهو،  كسلم عليو اهلل صلى

 الحرب كقعت لما،  الهجرة من الثالثة السنة في كسلم عليو اهلل صلى محمد نبينا ىو
 كىو)!!(  لئلسبلـ ركن أعظم فيها كانهدـ،  أحد في كقريش المسلمين بين الهائلة
 اهلل صلى النبي أمر،  كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عم،  المطلب عبد بن حمزة
 تكريمو في األمر كاتسع،  مأتم كل في عليو)!!(  بالنياحة المسلمين نساء كسلم عليو
،  تعالى هلل عليو كيسجدكف)!!(  بو فيتبركوف قبره تراب من يأخذكف صاركا أف إلى

 كعليو"  الحسينية كالتربة األرض"  كتاب في جاء كما،  منو المسبحات كيعملوف
 ( .ُّ) ص الحسينية التربة على السجود.. "  الفقيو كمنهم أصحابو

 -"  الحسينية كالتربة األرض"  كتاب أم - الشيعة كتب من ىو المذكور كالكتاب
 فادعى،  كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ على كذب كيف الكريم القارئ أيها فتأمل

،  أخرل أكذكبة إال دعواه لدعم يسق لم ثم،  عليو للسجود قرصا اتخذ من أكؿ أنو
 ال أنو كمع،  مأتم كل في حمزة على بالنياحة النساء كسلم عليو اهلل صلى أمره كىي

 صلى النبي عن ذلك يصح ال فإنو،  ظاىر ىو كما القرص اتخاذ كبين ىذا بين ارتباط
 أال إياىن مبايعتو في النساء على أخذ أنو عنو صح قد كىو كيف،  كسلم عليو اهلل

 . عطية أـ عن كغيرىما الشيخاف ركاه كما،  ينحن
 أصحاب في قولو كىي،  ثالثة أكذكبة على السابقتين األكذكبتين بنى أنو لي كيبدك
 من يأخذكف صاركا أف إلى تكريمو في األمر كاتسع: "  كسلم عليو اهلل صلى النبي
 الصحابة على كذب فهذا" !!  تعالى هلل عليو كيسجدكف بو فيتبركوف،  قبره تراب
 على دليبل القراء كحسب،  الوثنية ىذه مثل يقارفوا أف من كحشاىم عنهم اهلل رضي
 يعزكا أف يستطع لم أنو كأصحابو كسلم عليو اهلل صلى النبي على الشيعي ىذا افتراء
"  الحسينية كالتربة األرض"  كتاب سول المسلمين مصادر من معركؼ لمصدر ذلك
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 الشيعي يجرؤ لم ما كألمر،  منهم مغمور كلمؤلف،  متأخريهم بعض كتب من كىو
 !! ألكاذيبو مصدرا إياه بذكره أمره يفتضح ال حتى،  ىويتو عن كالكشف تسميتو على
 الكذب إلى تعداه بل األكؿ السلف على الكذب من سبق بما!!  حضرتو يكتف كلم

 بن مسركؽ الفقيو التابعي أف: "  السابق كبلمو تماـ إلى فاسمع،  بعدىم من على
 كما ، عليها يسجد المدينة من لبنة أسفاره في يصحب كاف( ىػِٔ ت) األجدع
 شيئا السفينة في حمل كاف من باب ،"  المصنف"  كتابو في شيبة أبي ابن أخرجو
 لبنة السفينة في معو حمل سافر إذا كاف مسركقا أف بإسنادين فأخرج ، عليو يسجد
 . السابق المرجع"  عليها يسجد

 : الكذبات من عديد الكبلـ ىذا كفي( األلباني) قلت
 خبلؼ كىو،  برا السفر يشمل بإطبلقو فإنو"  أسفاره في يأخذ كاف"  قولو:  األكلى

 !! . ذكره الذم األثر
 ضعيف بل،  كذلك كليس،  عنو ثابت أنو يعطي،  ذلك يفعل كاف بأنو جزمو:  الثانية
 . بيانو يأتي كما منقطع
 بن محمد على مداره،  كاحد إسناد ىو كإنما،  كذب"  بإسنادين" ..  قولو:  الثالثة
 من( " ُ/  ّْ/  ِ) المصنف"  في شيبة أبي ابن فركاه،  فيو عليو اختلف،  سيرين
 في لبنة معو يحمل كاف مسركقا أف نبئت:  قاؿ سيرين ابن عن إبراىيم بن يزيد طريق

 . عليها يسجد يعني،  السفينة
 لبنة السفينة في معو حمل سافر إذا كاف مسركقا أف:  محمد عن عوف ابن طريق كمن

 . عليها يسجد
 كىو،  محمد طريق من كاألخر،  سيرين ابن طريق من األكؿ اإلسناد أف ترل فأنت

 نبئت: "  عنو قاؿ إبراىيم بن يزيد كلكن،  كاحد إسناد الحقيقة في فهو،  سيرين ابن
 عوف ابن ذلك يثبت كلم،  مسركؽ عن بالواسطة بذلك أخذ سيرين ابن أف فأثبت" 

 أف فيجب،  السند في بزيادة جاء قد إبراىيم بن يزيد أف إال،  ركل فيما ثقة منها ككل
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 كبناء،  يحفظ لم من على حجة حفظ من ألف"  المصطلح"  في مقرر ىو كما تقبل
 لم راك على مداره ألف ؛ حجة بو تقـو ال،  ضعيف مسركؽ إلى بذلك فاإلسناد عليو
 كما كرحمو عنو اهلل رضي مسركؽ إلى ذلك بنسبة الجـز يجوز فبل،  مجهوؿ يسم
 . الشيعي صنع

"  المصنف"  في أصل فيها ليس،  زيادة األثر ىذا في الشيعي أدخل لقد:  الرابعة
،  عنده الركايتين من كل في ذكر لها فليس" !  المنورة المدينة تربة من: "  قولو كىي
 . ؟ األثر ىذا في الزيادة ىذه الشيعي افتعل لم تدرم فهل،  رأيت كما
 المدينة) المباركة األرض من القرص اتخاذ على مطلقا دليل فيو ليس أنو لو تبين لقد

 ىذه بو ألحق كلذلك،  شيبة أبي ابن ركاه ما على تركو ما إذا،  عليو للسجود( المنورة
 عليو للسجود المدينة من القرص اتخذ اهلل رحمو مسركقا أف القراء ليوىم،  الزيادة

 بجامع،  كرببلء أرض من القرص اتخاذ جواز بو ألحق،  ذلك لو ثبت فإذا،  تبركا
 !! القداسة في األرضين اشتراؾ

،  الشيعي اختبلؽ من ىو كإنما،  لو أصل ال باطل عليو المقيس أف علمت كإذا
! ؟ أعوج كالعود الظل يستقيم كىل:  قيل كما ألنو،  أيضا باطل المقيس أف عرفت
 اهلل صلى النبي على حتى،  الكذب على الشيعة جرأة مبلغ الكريم القارئ أيها فتأمل
 من كصفهم من صدؽ لك يتبين،  الضبلؿ من عليو ىم ما تأييد سبيل في كسلم عليو

 كرد( : "  ٗ ص)  قولو أكاذيبو من ك "الرافضة الطوائف أكذب"  األئمة
 كاف كسلم عليو اهلل صلى النبي أف(  ُ ج ُّّ! )  صحيفة البخارم صحيح في

 ليس أنو:  األكؿ:  كجهين من كذب ىذا ك" !  األرض دكف شيء على الصبلة يكره
 من غيره عن ال ك كسلم عليو اهلل صلى عنو ال النص ىذا"  البخارم صحيح"  في

 . السلف
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 ص/  ُ ج" )  البخارم على شرحو"  في حجر ابن الحافظ ذكره إنما أنو:  اآلخر
 بن عركة عن شيبة أبي ابن ركل قد ك: "  فقاؿ عركة عن(  البهية المطبعة - ّٖٖ

 " . األرض دكف شيء على الصبلة يكره كاف الزبيرأنو
 بياف أردت كإنما يحصر يكاد ال األمة على تدليسهم ك الشيعة كأكاذيب: قلت

 ك التمثيل سبيل على الحديث ىذا تخريج بمناسبة الرسالة ىذه في كقع مما بعضها
 .تتبعها في يضيع أف من أعز فالوقت إال
 
 

 (المسجد في الصبياف تعليم)باب 
 يجتمع الذين المكتبوف ىؤالء: (ََّ/ُ) القدير فتح في الحنفية من الهماـ ابن قاؿ

 بل العبادة يقصدكف ال ىم إذ لهم، يجوز ال فإنو للتعليم المساجد في الصبياف عندىم
 فبل هلل كحسبة يجوز ال باألجر كاف إف كالكاتب القرآف الصبياف كمعلم االرتزاؽ،

 ، فيكره كإال يكره ال كغيره الحر لضركرة كاف إف ، ىذا فصل من كمنهم بو، بأس
 كاف إف فأما ، حسبة كاف إذا ما على حملو فينبغي غيره أك بأجر كونو عن كسكت

 نفس ألف ، يكره ضركرة كال حسبة كاف فإذا ىذا كعلى ، الكراىة في شك فبل بأجر
 ا.ىػ المسجد في يكره عما تخلو ال األطفاؿ كمراجعة التعليم

 المسجد في الصبياف تعليم الخبلصة كفي: (ِٕٓ/ٓفي حاشيتو ) عابدين ابن كقاؿ
 ا.ىػ بو بأس ال

 مبلغ الصبي بلغ إف ركل القاسم ابن أف إال المسجد في الصبي تعليم المالكية ككره
 أحب فبل كيعبث فيو يقر ال صغيرا كاف كإف المسجد، بو يؤتى أف بأس فبل األدب

 .ُذلك

                                                           

 . َِّ/  ِ اإلكليل جواىر ُ
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 ال أـ كالتقدير للعبث مظنة كاف سواء مطلقا فيو الصبياف تعليم منع عندىم كالمذىب
 .ُالنجاسة من تحفظهم عدـ الغالب ألف ،

 نهي إذا العبث عن كيكف بو يعبث ال حيث فأجازكه المسجد الصبي إحضار كأما
)  لحديث ،ِفيو إحضاره يجوز فبل الكف عدـ أك العبث شأنو من كاف فإف عنو،

 .ّ( كصبيانكم مجانينكم مساجدكم جنبوا
 الصبياف تعليم عن سئل أنو القفاؿ عن( ِّٕ)صالساجد  إعبلـفي  الزركشي كنقل

 .منعهم فيجوز بالمسجد الضرر الصبياف من األغلب: فقاؿ المسجد؟ في
 السامرم عن كنقل صنعة، عمل عن المسجد يصاف أف يسن: الحنبلي الجراعي كقاؿ
 ما:  األثـر ركاية في كقاؿ ، يك لم أك المسجد يراعي الصانع كاف سواء: قولو

 . فيو الكتابة في كسهل أشبهو كما كاإلسكاؼ الخياط مثل يعجبني
 معنى في فهي للعلم تحصيل نوع ألنها الكتابة خص: الدين سعد القاضي كقاؿ

 .تكسبا يكوف ال مما التقيد يوجب كىذا الدراسة،
 .المساجد في التعليم يجوز ال: النوادر في قاؿ أنو الصيرفي ابن عن الجراعي كنقل
 المسجد يصاف - عنها سئل كقد - يجوز ال: المصرية الفتاكل في العباس أبو كقاؿ
 توسيخهم كذلك فيو، أصواتهم الصبياف رفع حتى المسلمين كيؤذم يؤذيو مما

                                                           

 . ُٕ/  ْ الكبير الشرح ُ

 . ّّْ/  ُ الكبير الشرح ، َٖ/  ُ اإلكليل جواىر ِ

/ ّ) الضعفاء في كالعقيلي ،( ُّٔ رقم ،ٕٓ/ ِِ) كالطبرانى ،( َٕٓ رقم ،ِْٕ/ ُ) ماجو ابن أخرجو ّ
 مصباح في البوصيرل كقاؿ العقيلي، ضعفو كالحديث( ِٔٔٓ رقم ،َُٖ/ ِ) كالديلمى ،( ُّٕٗ رقم ّْٕ

 يضع كاف عمدا: أحمد قاؿ المصلوب، سعيد بن محمد ىو سعيد أبو ضعيف، إسناد ىذا( : ٓٗ/ ُ) الزجاجة
 كقاؿ ضعيف، سنده( : ِٖٔص) المقاصد في السخاكل كقاؿ ضعيف، نبهاف بن كالحارث: قاؿ ثم الحديث،

 في البيهقي كضعفو محفوظ، غير: الكامل في عدم ابن قاؿ( : ُِٓ/ ّ) النهى أكلي تحذير كتاب صاحب
 كضعفو يصح، ال: كقاؿ الواىيات في الجوزم ابن كأكرده لو، أصل ال: الحق عبد كقاؿ كالصغرل، الكبرل السنن

: الفقيو إرشاد في كثير ابن كقاؿ الملقن، ابن كضعفو القيسراني، ابن كضعفو كالميزاف، العلل تلخيص في الذىبي
 ضعيف، إسناده: الفتح في حجر ابن كقاؿ ضعيف، إسناده: البارم فتح في رجب ابن كقاؿ بذاؾ، إسناده ليس
 .جدا ضعيف الترغيب ضعيف في األلباني كقاؿ
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 المنكرات، أعظم من فإنو الصلوات كقت ذلك كاف إف سيما ال ذلك، كنحو لحصره
 المسجد يؤذكف بحيث المسجد في الصبياف تعليم كأما: منها آخر موضع في كقاؿ

 منو كالمنع عنو النهي يجب مما فهذا فيو المصلي كيشغلوف أصواتهم يرفعوف فيكونوف
. 

 سعد القاضي كبلـ عقيب - مفلح ابن - الفركع صاحب كقاؿ: الجراعي كأضاؼ
 باألجرة، المسجد في للكتابة الصبياف تعليم ىذا على يخرج أف كينبغي المتقدـ الدين

 يحصل ال أف بشرط كلو كىذا العلم، كتعليم  القرآف كتلقين جائز تبرعا كتعليمهم
 .ُذلك أشبو كما ضرر

 في الصبياف تعليم أصحابنا بعض كره كقد(: َِٕ/ُِكقاؿ القرطبي في تفسيره )
 .البيع باب من أنو كرأل المساجد،

 الصبياف أف كىو آخر، كجو من أيضا لمنع أجرة بغير كاف فلو بأجرة، كاف إذا كىذا
 أمر كقد المساجد، تنظيف عدـ إلى ذلك فيؤدم كالوسخ، االقذار عن يتحرزكف ال

 كمجانينكم صبيانكم مساجدكم جنبوا: )فقاؿ كتطييبها بتنظيفها كسلم عليو اهلل صلى
 الجمع في كأجمركىا كخصوماتكم أصواتكم كرفع حدكدكم كإقامة سيوفكم كسل

 أمية، بني مولى الدمشقي كثير بن العبلء إسناده في (المطاىر أبوابها على كاجعلوا
 .الحافظ الجرجاني عدم بن أحمد أبو ذكره عندىم، ضعيف كىو

 صليت صليت: قاؿ عنو اهلل رضي طالب أبى بن على حديث أيضامن أحمد أبو كذكر
 فقيل بإخراجو، فأمر المسجد ناحية في خياطا فرأل المومنين أمير عثماف مع العصر

: عثماف فقاؿ أحيانا كيرش االبواب كيغلق المسجد يكنس إنو المؤمنين، أمير يا: لو
 (.مساجدكم من صناعكم جنبوا: )يقوؿ كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سمعت إنى
 .الحديث ذاىب كىو الثقفى، مجيب بن محمد إسناده في محفوظ، غير حديث ىذا

                                                           

 . ّٔٗ - ّٓٗ/  ّ الشرعية اآلداب كانظر ، ُُِ - َِٗص كالساجد الراكع تحفة ُ
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 صحتو على يدؿ معنى، صحيح فهو لينا طريقو كاف كإف المعنى ىذا في كرد ما: قلت
 ا.ىػ قبل ذكرناه ما

 بنيت إنما: " الحديث فى قولو (:َّٓ/ِعياض في إكماؿ المعلم )كقاؿ القاضي 
 كقد كشبهها، كالخياطة فيو، الصنايع عمل منع على يدؿ":  لو بنيت لما المساجد

 أخذ ألجل ذلك منعوا كاف فإف المساجد، فى الصبياف تعليم العلم أىل بعض منع
 فى أيضان  ذلك كتجرل المسجد، فى البيع من ضربان  فيكوف التعليم، ذلك على اإلجارة

 فى يشركهم لم بالصبياف المسجد لمضرة كاف كإف بإجارة، كاف إذا الصبياف غير
 .العلة ىذا فى شاركهم من ًإال ذلك
 يخص ما الصنايع عمل من المساجد فى يمنع إنما: شيوخنا بعض قاؿ: القاضى قاؿ
 لما كانت إف فأما متجران، المسجدي  يتخذ فبل بو، يىٍكتىًسبي  مما الناس آحاد نفعو

 مهنة ال مما الجهاد آالت كإصبلح المثاقفة مثل دينهم، فى المسلمين منفعة يشمل
 ا.ىػ فيها الصبياف تعليم فى اختبلفان  بعضهم كحكى. بو بأس فبل للمسجد، عملو فى

 إلقامة المسجد من جزء اقتطاع يجوز ىل (:ُٓٔ/ُّكسئل علماء اللجنة الدائمة )
 الصبلة فيو تعطل المقتطع ىذا بأف علما ؟ الدين أمور األطفاؿ لتعليم إسبلمية ركضة

 ؟كغيرىا األراجيح منها لؤلطفاؿ ألعاب فيو كتوضع
 ألف ؛ غيرىا كال لؤلطفاؿ ركضة لجعلو المسجد من شيء يقتطع أف يجوز ال فأجابوا:
 تعليم باإلمكاف كلكن ، لو كقف ما غير في فيو التصرؼ يجوز ال كقفا صار المسجد
 ال ألنها ؛ كألعاب أراجيح كضع بدكف المسجد في الدين كأمور القرآف األطفاؿ
 . المسجد حرمة مع تتناسب

 
 (المسجد كالنفساء كالحائض الجنب دخوؿحكم  باب)

 كقاؿ، جماع منو يكوف أك منىٌ  منو ينزؿ من حاؿ: الشرع كفي، البعد: لغةىي  الجنابة
 .الصبلة مواضع يقرب أف نهى ألنٌو جنب لو كيقاؿ :األزىرم
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 طبيعة دـ كىو: الشرع كفي، ساؿ إذا الوادم حاض يقاؿ ،السيبلف ىو لغةن : الحيضك  
 بالغة، المرأة تصير كبو كالصغر، الداء عن السليمة البالغة المرأة رحم أقصى من يخرج

 مرض كال كالدة غير من معلومة أياـ في قبلها من يخرج كىو
-الحرارة شديد أم- محتدـ كىو الرائحة، كريو السواد، عادة كلونو إفتضاض، كال

 .نفسو الدـ:  كالحيضة -مؤلم موجع أم- محرؽ لٌذاع
ـٌ،:  كالن فسٍ  الوالدة، فهة لغةن  النِّفاىس كأما  لو دـٌ  ال أم سائلة لو نفس ال كمنو الد

 بسبب المرأة قػيبيل من يخرج كىو الوالدة، مع الرحم ترخية دـٌ : كشرعان ، يجرل
 .الوالدة

 حكم :(ِّْ/ُ) المغنى في قدامة ابن قاؿسواء،  األحكاـ في كالنيفساء الحائضك 
 ىذا في نعلم ال عنها، كيسقط عليها يحـر ما جميع في الحائض حكم النيفساء

 النفس دـ فإف سواء، كالحيض النفاس :(ِٕٕ/ُ)في نفس المصدر  كقاؿ. خبلفان 
 .الحيض دـ ىو

 . بالحيض يحـر ما بو يحـر النفاس:  المنهاج في النوكم كقاؿ
 حيض دـ ألنٌو باإلجماع(: َُِ،ُُٗ/) ُالمحتاج مغنى  في الخطيب كقاؿ

 :شيئين في إال أحكامو سائر في الحيض حكم فحكمو مجتمع
 .يوجبو ال كالنفاس البلوغ يوجب الحيض أفٌ : أحدىما
 .بالنفاس يتعلقاف كال كاالبتداء العدة بو يتعلق الحيض أف: كالثانى

 أف البحر في كما  العلماء من اإلجماع كقع قد(: ِْٖ/ُ) نيلال في الشوكاني كقاؿ
 .كييندب كييكره كيىحـر يىحلٌ  ما جميع في كالحيض النفاس

 كالجنب الحائض أف الثابت منف األحكاـ فيفبينهما فرؽ  كالجنب الحائض أما
 أخرل أحكاـ في يختلفاف ذلك من بالرغم أنهما إال األحكاـ، من كثير في يشتركاف

 :منها
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 الفتاكل في تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ، الجنابة حدث من أغلظ الحيض حدث* 
 .الجنب من أغلظ حدثها الحائض: (ّٖٗ/ِ) الكبرل

 كدعاء، كتلبية ذكر على مشتملة الحج كأعماؿ(: ْٖٔ/ُ) في الفتح الحافظ قاؿ
 .حدثو من أغلظ حدثها ألف ، الجنب فكذلك ذلك من شيء من الحائض تمنع كلم

 .الجنب من أكثر بالحائض كاالستقذار(: ْٖٕ/ُ) أيضان  كقاؿ
 حـر ما بالحيض يحـر  :(َُٗ/ُ) المحتاج مغنيفي  الشربيني الخطيب قاؿك 

 يحـر ما بو يحـر أنو منها أغلظ أنو على كيدؿ أغلظ، ألنو كغيرىا صبلة من بالجنابة
 . أخرل كأشياء بها

 دخوؿ منها.. أشياء ثمانية كالنفاس بالحيض كيحـر:  األخيار كفايةفي   حصنيال قاؿك 
 . الجنابة من أغلظ حدثها أف شك كال.. المسجد

 أكلى فالحائض المسجد في يمكث ال كالجنب (:ِِٕ/ُ)في النيل  الشوكاني قاؿك 
 بالمنع

 فهي دمها انقطع إذا الحائض: (ُٔٗ/ّ) الفوائد بدائع في القيم ابن اإلماـ قاؿك 
، ك عليها يجب فيما كالجنب  كلها الصبلة عليها كتجب كغسلها صومها فيصح يحـر

 مسألة في إال القولين، أحد على طبلقها كيجوز المسجد، في كتجلس تتوضأ أف
 .االغتساؿ على يتوقف فإنو كطئها، جواز كىى فيها الجنب تخالف فإنها كاحدة
 صارت دمها انقطع إذا الحائض: (ُُِٕ) رقم الحديث عند سننال تهذيب كقاؿ

 .منو يصح ما منها كيصح  عليو يحـر ما عليها يحـر كالجنب
 .أحيانان  يستحب فإنو الجنب ؼبخبل يصح ال الحائض كضوء* 

 أيرقد كسلم عليو اهلل صلى النبي سأؿ عنو اهلل رضي عمر أف}  عليو المتفق للحديث
 .( توضأ إذا نعم:  قاؿ جنب؟ كىو أحدنا

 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ ) قاؿ عنو اهلل رضي سعيد أبى عن مسلم ركل لماك 
 .( فليتوضأ يعود أف أراد ثم أىلو أحدكم أتى إذا كسلم
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 إذا كاف كسلم عليو اهلل صلى النبي أف)  عنها اهلل رضي عائشة عن مسلم ركللما ك 
 الوضوء لها يستحب فبل الحائض أماك  ( جنب كىو تعنى توضأ يناـ أك يأكل أف أراد
 كغيرىا من األحاديث ىذه من أم عند ذكر لها يرد لم ألنو األشياء ىذه عند
  .صحيحةال حاديثاأل

 في اليلبث فلو الجنب توضأ إذا:  فصل  في المغني: قدامة بن الدين موفق قاؿ
 لها يباح فبل توضأت إذا الحائض فأما ... إسحاؽ ك أصحابنا قوؿ في المسجد

 .يصح ال كضوءىا ألف اللبث
 كضوءه يتوضأ أف يناـ أف أراد إذا للجنب كيستحب(: ّٕ/ُ)في الكافي  كقاؿ

 فبل الحائض فأما ، فرجو كيغسل للجماع يعود أك يأكل أف أراد كإذا...  للصبلة
 .منها يصح كال حدثها في يؤثر ال الوضوء ألف ذلك لها يستحب

 كالنفساء الحائض حكم:  منها : ... فوائد: (ِْٔ/ُ) اإلنصاؼفي  المرداكم كقاؿ
 المذىب من الصحيح على تقرر فيما الجنب حكم -الغسل كقبل- الدـ انقطاع بعد

. 
 يجوز ال:  كجو الرعاية في:  (ُٖٗ/ُ) المقنع شرح في المبدع مفلح ابن كقاؿ -

 لم فإف ، فيو للوضوء أثر ال باؽ حدثهما ألف المسجد في اللبث نفساء ك لحائض
 .ملخصان  انتهى( .  عليو نص يجز، لم الدـ ينقطع
 .المسجد في المكث للحائض أجاز منأدلة 

 . األصلية البراءة على األمر فيبقى صحيح؛ بدليل ذلك عن نهى يأت لم قالوا - أ
 جواز بعدـ القائلوف العلماء استدؿ كلقد ذلك، عن النهي كرد بل :ذلك عن الجوابك 

 .أحاديث بعدةك  النساء، سورة من ّْ باآلية المسجد في الحائض مكث
ا يىا:)  كتعالى سبحانو قاؿ النساء سورة من ّْ اآلية:  أكالن   تػىٍقرىبيوا الى  آىمىنيوا ال ًذينى  أىيػُّهى

ةى   تػىٍغتىًسليوا حىت ى سىًبيلو  عىاًبًرم ًإال   جينيبنا كىالى  تػىقيوليوفى  مىا تػىٍعلىميوا حىت ى سيكىارىل كىأىنٍػتيمٍ  الص بلى
ًإفٍ  مىٍستيمي  أىكٍ  اٍلغىاًئطً  ًمنى  ًمٍنكيمٍ  أىحىده  جىاءى  أىكٍ  سىفىرو  عىلىى أىكٍ  مىٍرضىى كيٍنتيمٍ  كى  فػىلىمٍ  النِّسىاءى  الى
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ا فػىتػىيىم ميوا مىاءن  تىًجديكا  غىفيورنا عىفيوًّا كىافى  الل وى  ًإف   كىأىٍيًديكيمٍ  ًبويجيوًىكيمٍ  فىاٍمسىحيوا طىيِّبنا صىًعيدن
 : قولين على اآلية ىذه تأكيل : الطبرم جرير ابن لمفسرينا شيخقاؿ ( 

 .القوؿ بهذا السلف من قاؿ من ذكر ثم سكارل كأنتم الصبلة نفس تقربوا ال: األكؿ
 بهذا السلف من قاؿ من ذكر ثم سكارل كأنتم الصبلة مواضع تقربوا ال: الثاني
 في الرازم جعفر أبى لوجود ضعيف أثر كلكنو عباس، بن عبداهلل أثر كمنهم. القوؿ

 تفسير في انظرىا كثيرة، أخرل كبأسانيد أيضان  عباس ابن غير عن كرد انو إال إسناده،
 .الطبرم

 عابرم إال جنبان  كال } تأكلو من تأكيل لذلك بالتأكيل القولين كأكلى: " اهلل رحمو قاؿ ثمٌ 
 كىو الماء عدـ إذا المسافر حكم بين قد أنو كذلك ،فيو طريق مجتازم إال{ سبيل
ًو  على أك مرضي كنتم كإف: } قولو في جنب  أك الغائط من منكم أحده  جاءى  أك سفرو

 قولو أف بذلك معلومان  فكاف ،{ طيبان  صعيدان  فتيمموا ماءن  تىجدكا فلم النسآء المستم
 إلعادة يكن لم المسافر بو معنيان  كاف لو{ تغتسلوا حتى سبيل عابرم إال جنبان  كال}

ًو  على أك مرضي كنتم كإف} قولو في ذكره ، معنى{ سفرو  ذكر مضى قد ك مفهـو
 تقربوا ال آمنوا الذين أيها يا:  اآلية فتأكيل كذلك ذلك كاف كإف ذلك، قبل حكمو

 أيضان  تقربوىا كال تقولوف، ما تعلموا حتى سكارل كأنتم فيها مصلين للصبلة المساجد
 ىو فها ىػ.ا".  قطعان  ك مران  المجتازه السبيل كالعابر سبيل عابرم إال تغتسلوا حتى جنبان 
 كأنتم المساجد تقربوا ال:  اآلية معنى في الصحيح بأف يقوؿ الطبرم المفسرين شيخ
 .فيها مكث غير من يعنى -مجتازين تعبركىا أف إال تغتسلوا حتى جنبان 
 فعل :عن المؤمنين عباده كتعالى تبارؾ ينهى: " في تفسيره كثير ابن الحافظ كقاؿ

 التي محاٌلها قرباف كعن، يقوؿ ما المصلى معو يدرل ال الذم السكر حاؿ في الصبلة
 كاف كقد مكث غير من باب إلى باب من مجتازان  يكوف أف إال للجنب المساجد ىي
 ." الخمر تحريم قبل ىذا
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 سندىا في كلكن حاتم أبى ابن بركاية آنفان  المذكور عباس ابن أثر ذلك بعد أكرد ثمٌ 
 عن كركل - حاتم أبى ابن يعنى - قاؿ:" كثير ابن قاؿ ثمٌ  ، الرازم جعفر أبى أيضان 
 كمجاىد كعطاء كالضحاؾ المسيب ابن كسعيد عبيدة كأبى كأنس مسعود بن اهلل عبد

 عتبة بن كالحكم دينار بن كعمرك مالك كأبى أسلم بن كزيد النخعي كإبراىيم كمسركؽ
 ، ذلك نحو كقتادة شهاب كابن األنصارم سعيد بن كيحي البصرم كالحسن كعكرمة

 حبيب أبى بن يزيد حدثنا الليث حدثني صالح أبو حدثنا المثنى حدثنا جرير ابن كقاؿ
 أبوابهم كانت األنصار من رجاالن  إفٌ { سبيل عابرم إال جنبان  كال} كجلٌ  عز اهلل قوؿ عن
 إال ممران  يجدكف كال الماء فيردكف عندىم ماء كال الجنابة تصيبهم فكانت المسجد في
 بن يزيد قالو ما لصحة كيشهد{. سبيل عابرم إال جنبان  كال: }  اهلل فأنزؿ المسجد في
 كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف البخارم صحيح في ثبت ما اهلل رحمو حبيب أبى
 حياتو آخر في قالو كىذا". بكر أبى خوخة ،إال المسجد في خوخة كل سدكا:" قاؿ

 إلى كيحتاج بعده األمر سيلى عنو اهلل رضي بكر أبا أفٌ  منو علمان  كسلم عليو اهلل صلى
 األبواب بسد فأمر للمسلمين يصلح فيما المهمة لؤلمور كثيران  المسجد في الدخوؿ
 ".عنو اهلل رضي بابو إال المسجد إلى الشارعة

 في المكث الجنب على يحـر أنو على األئمة من كثير احتج اآلية كبهذه: "  كقاؿ
 قاؿ بعضهم أف إال ، معناه في أيضان  كالنفساء الحائض ككذا المركر لو كجوز المسجد

 التلويث منهما كاحدة كل أمنت إف قاؿ من منهم ك ، التلويث إلحتماؿ مركرىما يحـر
 ". فبل إال ك المركر لهما جاز المركر حاؿ في

 كإذا ، بالتحريم فيصرح المكث حكم عند أٌما ، المركر:  قاؿ كيف اهلل رحمك فانظر
 . فقط المركر لها يجوز فإنو التلويث أمنت

 ابن قاؿ ثم ، اآلية لتأكيل الطبرم كاختيار نقلو السابق الطبرم قوؿ ذلك بعد حكى ثمٌ 
 : كثير
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 ، اآلية من الظاىر كىو ، الجمهور قوؿ ىو- الطبرم يعنى - نصره الذم كىذا" 
 : عن نهى تعالى ككأنو

 ىيئة على محلها إلى الدخوؿ كعن، مقصودىا تناقض ناقصة ىيئة على الصبلة تعاطى
 ." أعلم كاهلل ، أيضان  كلمحلها للصبلة المباعدة الجنابة كىى ناقصة
 أبوحنيفة: الثبلثة األئمة إليو ذىب لما دليل{  تغتسلوا حتى}  كجل عزٌ  كقولو" كقاؿ

 إف يتيمم أك يغتسل حتى المسجد في المكث الجنب على يحـر أنو كالشافعي كمالك
 توضأ متى أنو إلى أحمد اإلماـ كذىب بطريقة، استعمالو على يقدر لم أك الماء عدـ

 صحيح بسند سننو في منصور بن سعيد ركل لما المسجد في المكث لو جاز الجنب
 . " ذلك يفعلوف كانوا الصحابة أفٌ 
 
 أم...{  كال سكارل كأنتم الصبلة تقربوا كال} آية تفسير أف كثير ابن أكضح( تنبيو)
 المقصود أف قاؿ من على رد ذلك كفي ، الجمهور قوؿ كأنو الصبلة مواضع تقربوا ال

 ُ!المفسرين أكثر قوؿ كأنو الصبلة حقيقة
 خبلؼ على الجمهور كلكن ، شك ببل المفسرين بعض قوؿ أنو الصحيح من نعم

 . كثير ابن ك الطبرم الجهبذين قوؿ عرفت كقد ، ذلك
 إف قاؿ ، اآلية تأكيل في االختبلؼ نقل أف بعد :ِالغيب مفاتح في الرازمكقاؿ 

 :منها بوجوه لقولو انتصركا الشافعي أصحاب
                                                           

 .المعاصرين بعض ذلك بعد كنقلو الرازم، الدين فخر ذلك قاؿ ُ

 في كالجماعة السنة أىل منهج جانبوا الذين الكبلـ كعلماء األشاعرة أئمة من تعالى اهلل رحمو لرازم ااعلم أف  ِ
 كلقد.  زكاة يؤتوا كلم ذكاء أكتوا: كأمثالو الرازم في تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ كلقد االعتقاد، أبواب من كثير

 كىي ػ بنيانو عليها أسس التي كقواعده كتناقضو أحوالو كبين" الجهمية تلبيس بياف" كتابو في اهلل رحمو لو تصدل
 فإنو الرازم تفسير كأما"كالنقل العقل تعارض درء"  كتابو من كبيرا جزءا لو خصص كما ، العنكبوت بيت من أكىن
 المعتزلة أقواؿ بذكر انشغل إنو ثم خصوصا، األشعرية العقيدة كفي عموما الكبلـ علم في كبيرا مرجعا يعتبر

": الميزاف لساف"  في كما ػ حجر ابن الحافظ قاؿ فقد شافيا، كال كافيا يكن لم رده أف إال عليها، كالرد المذمومة
.  نسيئة كيحلها نقدا الشبهة يورد: المغاربة بعض قاؿ حتى حلها، في كيقصر الشديدة، الشبهة بإيراد يعاب ككاف
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 يصحاف ال كالبعد كالقرب{  الصبلة تقربوا ال: }  قاؿ تعالى ك سبحانو أنٌو: األكؿ
 . المسجد على يصحاف إنٌما الحقيقة، سبيل على الصبلة نفس على

 قلتم ما على حملناه لو أٌما صحيحان، االستثناء لكاف قلنا ما على حملناه لو أنٌا: الثاني
 بسبب الماء استعماؿ عن عجز كقد سبيل عابر يكن لم من ألف صحيحان  يكن لم

 على اآلية حمل كاف كذلك كاف كإذا ، بالتيمم الصبلة لو يجوز فإنٌو الشديد؛ المرض
 .أكلى ذلك

 لم للماء كاجدان  كاف إف فهذا المسافر الجنب على السبيل عابر حملنا إذا أنٌا: الثالث
 كإف اآلية، في االستثناء ىذا إضمار إلى يحتاج فحينئذ البٌتة الصبلة من القرب لو يجز

                                                                                                                                                  

 المذىب في المخالفين شبهات يورد: أنو تفسيره في الرازم عن أيضا" الميزاف لساف:  في حجر ابن كأكرد. اىػ
 في الرازم إف ثم. اىػ.  الوىاء من غاية على السنة أىل مذىب يورد ثم التحقيق، من يكوف ما غاية على كالدين
 كعرض الملة، في الحادثة العلـو من كغيرىا كالطبيعية الرياضية كالعلـو الفلسفة في االستطراد من أكثر تفسيره

 الطريقة على ال العقلية استدالالتهم نمط على أدلتو يصوغ كاف كلكنو ، كالتفنيد بالرد الفبلسفة ألقواؿ كثيرا
 شديدا تخبطا كالصفات األسماء باب في تخبط الصالح السلف بعقيدة عالما يكن لم كالرجل. المرضية السلفية

 الذم العلم طالب بو ينصح ال الرازم تفسير فإف الجملة كفي" المجسمة" بلقب السلف بمذىب القائلين كلقب
 اإلماـ أعظمهم كمن كالجماعة السنة أىل أئمة قرره الذم الصالح السلف منهج كفهم العقيدة علم من يتضلع لم

 تفسير عن يغني ما الصالح السلف لمعتقد الموافقة التفاسير من كىناؾ. تعالى اهلل رحمو تيمية بن ا الئلسبلـ شيخ
 من بالتوبة عليو تعالى اهلل من قد حياتو خواتيم في الرازم أف كليعلم ىذا، فتنبو ككن على حذر، كأمثالو الرازم

 في الشنقيطي األمين محمد الشيخ قاؿ أئمتنا، من الصالح السلف عليو كاف ما إلى كبالرجوع الفاسد اعتقاده
 عن كرجع التأكيل أئمة أعظم زمانو في كاف الذم الرازم الفخر أف أيضا كاعلم: نصو ما" البياف أضواء" تفسيره

 في ذلك قاؿ كقد. اهلل صفات في القرآف اتباع ىي الحق طريق بأف معترفا السلف مذىب إلى المذىب ذلك
 تشفي كال غليبل، تركم أجدىا فلم الفلسفية، كالمناىج الكبلمية، الطرؽ اختبرت لقد: اللذات أقساـ: كتابو

 :اإلثبات في أقرأ القرآف طريقة الطرؽ أقرب كرأيت عليبل،
{ سميا لو تعلم ىل} ،{ شيء كمثلو ليس: }كالنفي ،{ الطيب الكلم يصعد إليو} ،{ استول العرش على الرحمن}
 :فيها يقوؿ التي المشهورة أبياتو في المعنى ىذا بين كقد. اىػ. معرفتي مثل عرؼ تجربتي مثل جرب كمن ،

 ضبلؿ العالمين سعي كغاية*  عقاؿ العقوؿ إقداـ نهاية
 ككباؿ أذل دنيانا كحاصل*  جسومنا من كحشة في كأركاحنا

 كقالوا قيل فيو جمعنا أف سول*  عمرنا طوؿ بحثنا من نستفد كلم
 .البياف أضواء"  من. اىػ.  األبيات أخر إلى
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 الشرط ىذا إضمار إلى فيفتقر التيمم مع إال الصبلة لو يجز لم للماء كاجدان  يكن لم
 .أكلى قولنا فكاف اآلية؛ في شيء إضمار إلى نفتقر ال فإنٌا قلناه ما على كأٌما اآلية، في

 يجوز فبل ىذا، بعد التيمم كجواز الماء كعدـ السفر حكم ذكر تعالى اهلل أف: الرابع
 استحبوا القٌراء أف يؤكده كالذم اآلية ىذه بعد آية في مذكور حكم على ىذا حمل

 آخر حكم ألنٌو{ مرضي كنتم كإف} قولو يستأنف ثمٌ { تغتسلوا حتى} قولو عند الوقف
 قلناه ما فكاف اإللحاقات، ىذه إلى فيو نحتج لم ذكرنا ما على اآلية حملت إذا كأٌما. 

 . أكلى
 كالمسجد الصبلة يجتنب ألنٌو جنب الغسل عليو يجب للذم قيل:  أيضان  الرازم كقاؿ

 . يتطهر حتى القرآف كقراءة
 ثبت:  عشرة الحادية المسألة " :القرآف أحكاـ" في العربي بن بكر أبو القاضي كقاؿ

 كسلم عليو اهلل صلى النبي أصحاب من رجاؿ كاف:  قاؿ أنو يسار بن عطاء عن
 فظن   جاىل بهذا أغتر كربما ،فيو يتحدثوف المسجد كيأتوف فيتوضئوف الجنابة تصيبهم

 للعبادة كضع موضع كل فإف فيو، حجة ال كىذا جائز المسجد في للجنب اللبث أف  
 أف لو يصح كال العبادة، لتلك يرضي ال من يدخلو كيف الظاىرة النجاسة عن كأكـر

 ؟ بها يتلبس
 أعنى النهى قيود بعض أف:  يقاؿ أف يمكن ":القدير فتح" تفسيره في الشوكاني قاؿ ك
 الحقيقي معناىا بالصبلة المراد أف على يدؿ( سكارل كأنتم) قولو كىو( تقربوا ال)

 كال الصبلة مواضع المراد أف على يدؿ( سبيل عابرم إال) قولو كىو النهى قيود كبعض
 مقيد نهيين بمنزلة ذلك كيكوف عليو الداؿٌ  قيده مع منهما كاحد كل اعتبار من مانع
 كأنتم كاألركاف األذكار ذات ىي التي الصبلة تقربوا ال كىما ، بقيد منهما كاحد كل

 المسجد في عبوركم حاؿ إال جنبان  كونكم حاؿ الصبلة مواضع تقربوا كال ، سكارل
 كما الجمهور قوؿ كىو كثير ابن كقوؿ الطبرم قوؿ حكى ثمٌ ، جانب إلى جانب من

 . سبق
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 كما الحائض حق في أيضان  إنها إال الجنب حق في اآلية ىذه أف من بالرغم (تنبيو)
 ينطبق ما فكل ، الجنب حدث من أغلظ حدثها الحائض ألف كذلك ، المفسركف قاؿ

 الحائض على حكمان  ينطبق ما كل كليس ، الحائض على ينطبق الجنب على حكمان 
 . سبق كما أغلظ حدثها الحائض ألف ، الجنب على ينطبق

 : األحاديث:  ثانيان 
ـٌ  عن الجماعة ركاه حديث :األكؿ الحديث  اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ ) قالت عطية أ

 كالحيض - الخدكر كذكات العواتق أك-الخدكر ذكات العواتق لتخرج :كسلم عليو
 (. المصلى الحيض كيعتزؿ ، المسلمين كدعوة الخير فيشهدف

 " المصلى الحيض اعتزاؿ:  باب: "الحديث لهذا البخارم اإلماـ ترجم كقد
 من الحيض منع فيو(: "ُٕٗ/ٔ) مسلم لصحيح شرحو في النوكم اإلماـ كقاؿ

 تحريم ال تنزيو منع ىو: الجمهور فقاؿ ، المنع ىذا في أصحابنا كاختلف ، المصلى
 لم كإنما صبلة، كال حاجة غير من للرجاؿ النساء مقارنة من كاالحتراز الصيانة كسببو

 أنٌو أصحابنا بعض عن أصحابنا من الدارمي جعفر أبو كحكى مسجدان  ليس ألنٌو يحـر
 ألنٌو المسجد في مكثها يحـر كما الحائض على المصلى في المكث يحـر قاؿ

 . " األكؿ كالصواب المسجد فأشبو للصبلة موضع
 ألف الندب على المذكور األمر الجمهور حمل: " (َٓٓ/ُ) الفتحفي  الحافظ كقاؿ

 ". دخولو من الحٌيض فيمتنع بمسجد ليس المصلى
 كاف كإف حتى فبل، المسجد أٌما الخير، كمواطن العلم مجالس حضور في لها رخصف

 . ذلك في الواردة للنصوص الخير مواطن فيو
 مع فييكىبرف الناس خلف يكنٌ  كالحٌيض: عطية أـ قالت داكد ألبى ركاية في كقع كقد

 الصبلة، يعتزلن:  أم المصلى الحٌيض يعتزؿ قاؿ من على رد الركاية ىذه كفي ،الناس
 . خلفهنٌ  كإنٌما النساء، باقي مع يكنٌ  لم الحٌيض أف توضح الركاية ىذه أف حيث
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 اهلل صلى النبي فإف الصبلة،: الحديث في بالمصلى المراد بأف: المبيحوف كأجاب
 كلها كاألرض المسجد، في ال الفضاء في العيد يصلوف كانوا كأصحابو كسلم عليو

 .البعض دكف المساجد بعض المنع يخص أف يجوز كال مسجد
 صحيح في كىي «الصبلة فيعتزلن الحيض فأما» بلفظ نفسو الحديث ريكل قد ثم

 .كغيره مسلم
 في كالمسجد اعتبره من فمنهم العيد مصلى على الحكم في العلماء اختلفكقد 

 بمسجد ليس اعتبره من كمنهم، فيو الحائض دخوؿ بتحريم قاؿ كلذلك األحكاـ،
 .فيو الحائض دخوؿ بكراىة فقاؿ أحكامو؛ لو كليس

 ) قالت عنها اهلل رضي عائشة عن البخارم إال الجماعة ركاه حديث :الثاني الحديث
 من - الثوب ركاية كفي - الخمرة ناكليني كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ لي قاؿ

 كلها األلفاظ كىذه.  ( يدؾ في ليست حيضتك إفٌ  فقاؿ حائض إنى قالت د،جالمس
 .مسلم عند
 صحيح، حسن حديث عائشة حديث: " سننو في للحديث ركايتو بعد الترمذم قاؿ
 تتناكؿ أف بأس ال بأفٌ : ذلك في اختبلفان  بينهم نعلم ال العلم أىل عاٌمة قوؿ كىو

 . " المسجد من شيئان  الحائض
 الحائض دخوؿ جواز على بو استدلوا(: "  ِِٕ/ُ) نيلال في الشوكاني كقاؿ

 " . نجاسة جسدىا على يكن لم إذا لها تعرض للحاجة المسجد
 عابرة كال مقيمة ال تدخل ال أنٌها العلماء مذاىب من المشهور كعليو: "أيضان  كقاؿ
 كألف: قالوا ُ( جنب كال لحائض المسجد أحل ال ) : كسلم عليو اهلل صلى لقولو

 " . الجنابة حدث من أغلظ حدثها

                                                           

 سيأتي تخريجو. ُ
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 مخافة إال تمنع ال كأنٌها المسجد الحائض دخوؿ جواز إلى ذىب كقد: " أيضان  كقاؿ
 كأىل كأحمد الشافعي ك مالك: عن الخطٌابي كحكاه ثابت، بن زيد: منها يكوف ما

 ".  الظاىر
 مذىب من المشهور كىو الرأم، كأصحاب سفياف: دخولها من كمنع: " أيضان  كقاؿ
 ".  مالك

 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ جاءرضي اهلل عنها قالت )  عائشةعن  الثالث الحديث
 عن البيوت ىذه كجهوا فقاؿ المسجد في شارعة أصحابو بيوت ككجوه كسلم

 فيهم ينزؿ أف رجاء شيئان  القـو يصنع كلم كسلم عليو اهلل صلى النبي دخل ثمٌ  المسجد
 أحل ال فإٌنى المسجد، عن البيوت ىذه كجهوا فقاؿ بعد إليهم فخرج.  رخصة

 في يمرٌ  الجنب باب: "  بقولو لهذا البيهقي بٌوب كقد ،ُ( جنب كال لحائض المسجد

                                                           

 خزيمة كابن ،(ُُِْ) مسنده في كإسحاؽ ،(ٕٔ/ ِ) الكبير في كالبخارم ،(ِِّ) داكد أبو أخرجو ُ
 قاؿ كالحديث( ّْْ - ِْْ/ ِ) الكبرل في كالبيهقي ،(ُُٓ - َُٓ/ ُ) الكنى في كالدكالبي ،(ُِّٕ)

 كضعفو ،مجهوؿ خليفة بن أفلت كىو راكيو ألف الحديث أحمد كضعف(: ْٔ/ ِ) السنة شرح في البغوم عنو
 بنت جسرة سنده في ضعيف،(: ُِْ) اإلركاء في األلباني العبلمة كقاؿ ،(َُِ/ ُ) الخبلصة في النوكم

 األشبيلي، الحق كعبد حـز كابن البيهقي منهم جماعة الحدبث ضعف كقد عجائب، عندىا: البخارم قاؿ دجاجة،
 في الحويني أيضا كضعفو ،(ِّ رقم) السنن ضعيف في ذلك في القوؿ فصلت كقد باطل، إنو حـز ابن قاؿ بل

 (.ُِِ) رقم الحديث تحت النافلة
 من ماجو كابن عائشة حديث من داكد أبو خرجو(: ِّْ - ِّّ/ ُ) البارم فتح في رجب ابن قاؿ( تنبيو)

 سلمة أـ عن كمرة عائشة عن مرة فركتو فيو اضطربت جسرة أف قلت ىػ. ا ضعف إسنادىما كفي سلمة أـ حديث
 .الرازم زرعة أبو قاؿ كما عائشة، عن جسرة كالصحيح
/ ُ) الراية نصب في الزيلعي كحسنو كحسنو ابن سيد الناس القطاف، ابن كحسنو خزيمة، ابن صححو كالحديث

، كحسنو األرنؤكط كمن معو في (َُٗ/ ُ) الجرار السيل في الشوكاني كصححوكصححو الزركشي،  ،(ِٓٓ
 دجاجة بنت كجسرة صدكؽ، خليفة بن -فليت: كيقاؿ- أفلت حسن، إسناده (:ُٕٔ/ُتحقيق سنن أبي داكد )

 كقاؿ جمع، عنها ركل كقد إدراكا، لها أف" اإلصابة" في الحافظ كرجح ،"الصحابة معرفة" في نعيم أبو ذكرىا
: البخارم كقاؿ كالحاكم، حباف كابن خزيمة ابن لها كصحح ،"الثقات" في حباف ابن كذكرىا تابعية، ثقة: العجلي
 .الجرح في بصريح ليس ىذا قولو: عليو معقبا الذىبي كقاؿ عجائب، عندىا
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 في فمحموؿ صحٌ  إف كىذا:  للحديث ركايتو بعد كقاؿ" .  فيو يقيم كال مارٌان  المسجد
 .ُالكتاب بدليل العبور دكف فيو المكث على الجنب

 صلى اهلل رسوؿ قاؿ ) قاؿ رضي اهلل عنو الخدرم سعيد أبيرابع حديث ال الحديث
 .ِ( كغيرؾ غيرم المسجد ىذا في يجنب أف ألحد يحل ال علي، يا كسلم عليو اهلل

 عليو اهلل صلى النبي كاف): قالتخامس حديث عائشة رضي اهلل عنها ال الحديث
 فامتنعت: قالوا ّ( حائض كأنا فأرجِّلو المسجد في مجاكر كىو رأسو إلي   يصغى كسلم

 .حائض ألنها المسجد في ترجيلو من

                                                           

 . تقدمت كقد ، النساء سورة من ّْ اآلية يقصد ُ
 الترمذمأخرجو  عنو ، كال يصح منها شئ، كحديث أبي سعيد رضي اهللالصحابة من عدة عن الحديث ىذاكرد ِ
 كالحديث( ُُُّٖ) الكبرل في كالبيهقي ،(ِّٕ/ِّ) الكبير في كالطبراني ،(َُِْ) يعلى كأبو ،(ِّٕٕ)

 الحديث ىذا إسمعيل بن محمد مني كسمع الوجو ىذا من إال نعرفو ال غريب حسن حديث ىذاقاؿ عنو الترمذم: 
كقاؿ ابن الجوزم في الموضوعات  باطل، :(ُٖٔ/ِ) المحلى في حـز ابن كقاؿ البيهقي، ضعفو، ك فاستغربو

 الفقيو إرشاد في كثير ابن كضعفو بمرة، منكر :(ِّْٔ/ٓ) المهذب في الذىبي كقاؿ(: ال صحة لو، ُّٕ/ِ)
، ضعيف عطية كشيخو متركؾ، ىذا سالما فإف يثبت؛ ال ضعيف حديث (:ُِّ/ِكقاؿ في تفسيره ) ،(ْٔ/ُ)

 الوجو ىذا من إال نعرفو ال غريب، حسن حديث ىذا: الترمذم قاؿ(: ّْٔ/ٕكقاؿ ابن الملقن في البدر المنير )
 كعطية ، حفصة أبي بن سالم على مداره أف سببو: قلت، كاستغربو ؛ الحديث ىذا البخارم مني كسمع:  قاؿ ،

 كعللوه ، سالم تضعيف على أجمعوا كقد ، الحديث ىذا ركاية في متهماف شيعياف جدا ضعيفاف كىما ، العوفي
 ابن عليو جـر اعترض ال ، لو تحسينو في الترمذم على إذا فيعترض ، عطية تضعيف على كالجمهور ، بالتشيع

ا.ىػ  بو حسنا فصار متابع أك آخر بشاىد عنده اعتضد لعلو:  يقاؿ قد لكن «البحرين مرج» كتابو في دحية
 .(َْْٔ) المشكاة في األلباني العبلمة كضعفو

 ذلك، في معو علي اشتراؾ الحديث ىذا مقتضى: (فائدة(: )ْْٔ/ٕ)تنبيو( كقاؿ ابن الملقن في البدر المنير )
 ال الحديث معنى أف صرد بن ضرار عن السالف الحديث إيراده عقب الترمذم كذكر العلماء، من أحد بو يقل كلم

القرآف  بنص كذلك أمتو بل ؛ بو يختص ال الحكم ىذا فإف ؛ نظر فيو التفسير كىذا، كغيرؾ غيرم جنبا يستطرقو
 يحل فبل بمسجده خاص ذلك أف يدعي أف كيمكن قلت( بقولو: ِٕٖ/ّا.ىػ كتعقبو الحافظ في التلخيص )

 صلى النبي بيوت مع كاف بيتو ألف علي ككذلك كسلم عليو اهلل صلى النبي إال كال حائضا جنبا يستطرقو أف ألحد
 النسائي كركل ،ُبيتو إلى انظر علي عن سألو للذم الصحيح في عمر ابن قوؿ ذلك على كيدؿ كسلم عليو اهلل
 . غيره طريق لو ليس طريقو كىو جنب كىو المسجد يدخل ككاف قاؿ علي فضائل في عباس ابن حديث من

 .(َِِٗ) البخارم أخرجو ّ
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 لعلة دخولها عدـ يكوف فقد بو، استدلوا فيما صريحنا ليس بأنو: المبيحوف كأجاب
 .ذلك كنحو رجاؿ بالمسجد يكوف كأف الحيض غير أخرل

 حضن إذا المعتكفات كن ) قالتسادس: حديث عائشة رضي اهلل عنها ال الحديث
 في األخبية يضربن كأف المسجد عن بإخراجهن كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أمر

 .ُ( يطهرف حتى المسجد رحبة
 ينجس ال المؤمن ) كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ ؿفمنها قو  المجوزين أدلة أماك 
)ِ . 

 ينجس، ال ىو كلكٌنو لها حامبلن  فيكوف بالمؤمن النجاسة أعياف تلصق قدكتعقب بأنو 
 ىكذا تصلى ال لو فنقوؿ بوالن  أك مسفوحان  دمان  جسده على يكوف الرجل أف ترل أال

 يحملها ىو كإنٌما ال،: الجواب نجس؟ أنٌو ذلك يعنى فهل النجاسة ىذه تزيل حتى
 فليست ذاتها ىي أٌما معها، تحملها نجاسة حيضتها فإف الحائض ككذلك فقط

 ليس ،..... ك.... ك المساجد في تمكثي كال تصومي كال تصلى ال لها كنقوؿ نجسة،
 . النجاسة تحمل ألنٌها كلكن ، نجسة ألنٌها
 األعياف بعض كنجاسة: (ُْٓ/ُ) النسائي سنن على حاشيتو في السندم قاؿ

 االحتراز يجب األعياف تلك نعم األعضاء، نجاسة توجب ال أحيانان  بأعضائو البٌلصقة
 . عنها لبلحتراز كجو فبل المؤمن أعضاء إال بقى فما تكن لم فإذا عنها

 ليس إذ المؤمن أعضاء في النجاسة تلك لكانت نجاسة ىناؾ كانت لو:  قاؿ فكأنٌو
 .نجاسة فبل الصفة بهذه ينجس ال كالمؤمن بو، الصقة نجاسة عين ىناؾ

                                                           

 كأحمد محمد بن زىير حدثنا إسماعيل بن الحسين حدثنا بطة ابنركاه  :(ُُّ/ّ) الفركع في مفلح ابنقاؿ  ُ
 عبد حدثنا: قاال الرمادم منصور بن أحمد حدثنا الصفار محمد بن إسماعيل كحدثنا: بطة ابن قاؿ منصور، بن

 حفص أبو كركاه جيد، إسنادهة رضي اهلل عنها، ك عائش عن أبيو عن شريح بن المقداـ عن الثورم حدثنا الرزاؽ
 في قبة تضرب أف أمر قد كسلم عليو اهلل صلى النبي أحمد كقاؿ، أحمد عن بختاف بن يعقوب كنقلو أيضا العكبرم

 عنده الخبر ثبوت على دليل أحمد من كىذا المحرر صاحب قاؿ يعقوب عن بإسناده بطة ابن ركاه المسجد رحبة
 ا.ىػ قلت في إسناده بعض الكبلـ. 

 . عنو اهلل رضي ىريرة أبي حديث من( ِّٖ) برقم البخارمأخرجو  ِ
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 أم"  ينجس ال: " قولو معنى: (ّٕٖ/ُ) المعبود عوف في آبادم العظيم كقاؿ
 فبل الحدث، مقاـ المقاـ إذ المقاـ، عليو كيدؿ أكبر، أك أصغر كاف سواء بالحدث

 صحبو إف ألنٌو نجسان، يصير ال نفسو المراد إف يقاؿ كقد ،بالنجاسة يتنجس بأنو يرد
 ما زاؿ فإذا نجسان، صار ذاتو أف ال بذلك، صحبتو بسبب فنجاستو النجاسة من شيء
 يتنجس ال المؤمن أف فصدؽ الطهارة، من حالو على فالمؤمن النجاسة من معو كاف

 .أصبلن 
 اهلل صلى اهلل رسوؿ بحضرة المسجد في يبيتوفكانوا  الصيٌفة أىل أيضا أف أدلتهم كمن
 ذلك عن قط نيهوا فما يحتلم، من فيهم أف شك كال كثيرة، جماعة كىم كسلم، عليو

. 
 فكانوا بيوت لهم يكن كلم فقران  المسلمين أكثر من كانوا الصُّف ة أىل كتعقب بأف

 فيهم كالقوؿ مضطرين، فكأنهم يسكنونو، المدينة مسجد في ميظلٌ  موضع إلى يأككف
 االغتساؿ، إلى يبادر فإنٌو اعتكف إذا المعتكف أف ترل أال المعتكف، في كالقوؿ
 . احتبلمهم عقب يغتسلوف قطعان  ككانوا ىم، فكذلك

 لؤلثر - الحنابلة عند - توضأ إذا المسجد في المكث لو يجوز قد الجنب كأيضا
 ، المقدمة في مرٌ  كما ذلك لها فليس الحائض أٌما منصور، بن سعيد سنن في الوارد

 . أيضان  سبق كما كالجنب الحائض بين الفارؽ مبلحظة مع
 عنها اهلل رضي عائشة السيدة ينو لم كسلم عليو اهلل صلى النبي إف أيضا أدلتهم كمن
 ألف المسجد، دخولها جواز على فدؿ  ، ُفقط بالبيت الطواؼ من إال الحجٌ  في

 .ذلك لو الحاج
 الحائض تقضى باب:) فقاؿ الحديث لهذا صحيحو فيبوب  البخارم كتعقب بأف

 (الطواؼ إال كلها المناسك

                                                           

 (.َُٓٔأخرجو البخارم ) ُ
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 مختص االستثناء ىذا بالبيت تطوفي أالٌ  غير: (ْٖٕ/ُ) الفتح في الحافظ قاؿ
 . المرأة أحواؿ بجميع ال الحٌج، بأحواؿ

 اهلل صلى قولو يناسب فإنٌو" المصلى الحيض كيعتزؿ" قولو: (َٗٓ/ّ) أيضان  كقاؿ
 كاف المصلى، باعتزاؿ أيمرت إذا ألنٌها(  بالبيت تطوؼ ال الحائض اف) كسلم عليو

 ا.ىػ أكلى باب من للكعبة بل الحراـ للمسجد بل للمسجد اعتزالها
 العرب، من لحي كانت سوداء كليدة أف)  رضي اهلل عنها عائشة حديثكاحتجوا ب
 في خباء لها فكاف فأسلمت، كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ إلى فجاءت فأعتقوىا،
 .ُ( المسجد

 النساء من كالمعهود كسلم، عليو اهلل صلى النبي مسجد في ساكنة امرأة فهذه: قالوا
 .حيضتها في تعتزلو أف أمرىا كال ذلك من كسلم عليو اهلل صلى يمنعها فلم الحيض،
 المسجد سول مأكل كال أىل لها يكن لم المرأة ىذه أف الظاىر: المانعوف كأجاب

 يعارض فبل خاصة حالة كاقعة كىذه غيرىا عليها يقاس فبل اضطرارنا، فيو مقامها فكاف
 .المنع في)!!(  الصريح الدليل بها

 عنها فسأؿ كماتت المسجد تػىقيمُّ  كانت التي المرأة في) ىريرة أبي حديثكاحتجوا ب
 .ِ(.... كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ
 عليو اهلل صلى النبي ينهها كلم كقت كل في المسجد تقم مضطرة غير امرأة فهذه
 .الحيض في المسجد اعتزاؿ عن كسلم

 عزب شاب كىو المسجد في يناـ كاف عمر ابن أف)  الصحيح في ثبتكاحتجوا بأنو 
 .ّ( لو أىل ال

 .الجنابة حاؿ المسجد في المكث عن يينو كلم كثيرنا االحتبلـ يعتريو كالشاب
                                                           

 (.ّْٗ) البخارمأخرجو  ُ

 بلفظ امرأة أنها يتأيد لكن رجل أك امرأة ىي ىل الشك على كفيهما( ٔٓٗ) كمسلم ،(ْٖٓ) البخارمأخرجو  ِ
 .حسن بسند( ْٖ/ ْ) كالبيهقي خزيمة ابن عند الحديث

 (.ِْٕٗ) كمسلم ،(َّّٓ) البخارم أخرجو ّ
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 منو ىذا على اطلع كسلم عليو اهلل صلى النبي أف ييذكر لم بأنو: المانعوف كأجاب
 !!كأقره
 على يخفى فبل كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ على ىذا خفى لو بأنو: المبيحوف كرد  
 ينزؿ أف يلـز ال بأنو: كأجيب فينهاه، بذلك الوحي يخبره أف ينبغي فكاف تعالى اهلل

 علمهم لعدـ مخالفات في الصحابة كقع فكم حصابي، من خطأ بكل معلمنا الوحي
 .كسلم عليو اهلل صلى النبي عهد في المسألة في الوارد بالدليل

 اهلل صلى اهلل رسوؿ أصحاب من رجاالن  رأيت) : قاؿ يسار بن عطاء أثرب كاحتجوا
 .ُ( الصبلة كضوء توضأكا إذا مجنبوف، كىم المسجد، في يجلسوف كسلم عليو

 عليو اهلل صلى النبي حبسهم كقد المسجد دخلوا المشركين أف ثبت قد أنوكاحتجوا ب
ـى  اٍلمىٍسًجدى  يػىٍقرىبيوا فىبلى  نىجىسه  اٍلميٍشرًكيوفى  ًإن مىا} :تعالى اهلل قاؿ كقد فيو، كسلم  بػىٍعدى  اٍلحىرىا

ا عىاًمًهمٍ   .ِٖ: اآلية التوبة، {ىىذى
 ال المسلم إف»: كسلم عليو اهلل صلى لقولو حاؿ كل على طاىر فهو المسلم كأما

 !للكافر؟ كيباح دخولو المسلم يمنع فكيف «ينجس
 تحريم على الدليل فقاـ كالكافر، المسلم بين فر ؽ الشرع بأف: المانعوف كأجاب
 التسوية، يجز لم الشرع فر ؽ فإذا فيو، الكفار حبس كثبت كالحائض الجنب مكث
 .فاسد كىو النص مع قياس فهذا

 أقواؿ بعض العلماء في المسألة:
: أسلم بن زيد قاؿ(: ِّ/ُ) سحنوف بركاية الكبرل المدكنةقاؿ اإلماـ مالك كما في 

 في اآلية ىذه يتناكؿ زيد ككاف: قاؿ ،سبيل عابر المسجد في الجنب يمرٌ  أف بأس ال
 بأف يعجبني كال: مالك كقاؿ، ذلك في يتوسع ككاف" سبيل عابرم إال جنبان  كال" ذلك

 ذلك في يمر أف بأسان  بو أرل كال ذلك غير كال السبيل عابر الجنب المسجد يدخل
 ا.ىػ فيو كيقعد كضوء غير على ىو من

                                                           

 .حسن إسنادهة (ُِٕٓ/ ْ) سننو في منصور بن سعيد أخرجو ُ
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 - كالنفساء كالحائض للجنب - لهم ليس: (ّٕ/ُابن قدامة في المغني ) قاؿك 
 كوف أك تركو أك شيء أخذ:  من للحاجة العبور كيباح.....  المسجد في اللبث
 .بحاؿ يجوز فبل ذلك لغير أٌما ، فيو الطريق

 ا.ىػ يصح ال كضوءىا ألف اللبث لها يباح فبل توضأت إذا الحائض :كقاؿ
 في الجنب مكث في العلماء مذاىب في فرع (:ّٓٗ/ِكقاؿ النوكم في المجموع )

 أك جالسا المسجد في المكث عليو يحـر أنو مذىبنا، مكث ببل فيو كعبوره المسجد
 من العبور لو كيجوز ، غيره أك كاف متوضئا ، كاف حاؿ أم على أك مترددا أك قائما
 بن اهلل عبد عن ىذا مثل المنذر ابن كحكى ، ال أـ حاجة لو كاف سواء ، لبث غير

 بن كعمرك جبير بن كسعيد البصرم كالحسن المسيب بن كسعيد عباس كابن مسعود
 أنو راىوية بن كإسحاؽ كأصحابو حنيفة كأبي الثورم سفياف عن كحكى.  كمالك دينار

 المكث يحـر:  أحمد كقاؿ.  يمر ثم فيتوضأ منو بدا يجد ال أف إال العبور لو يجوز ال
 كجمهور.  المكث استباح توضأ كلو:  قاؿ.  حاجة لغير يباح كال لحاجة العبور كيباح

 يجوز:  المنذر كابن كداكد المزني كقاؿ.  ىذا في لو أثر ال الوضوء أف على العلماء
 ا.ىػ أسلم بن زيد عن حامد أبو الشيخ كحكاه.  مطلقا المسجد في المكث للجنب
 سبعة بو يتعلق المرأة حيض:  فصل (:ّّٖ/ُ) الكبير الحاكمفي  المواردمكقاؿ 
 :  أحكاـ
 المسجد أٌما)  قاؿ كسلم عليو اهلل صلى النبي عن ركل لما:  المسجد دخوؿ:  الرابع

 ثمٌ  ، الجنابة حدث من أغلظ الحيض حدث كألف ،(  حائض ال ك لجنب أحٌلو فبل
 تنجيس ييخاؼ ما مع الحائض فكانت فيو المقاـ من الجنب يمنع الكتاب نص كاف

 ال االعتكاؼ من ممنوعة فهي المسجد من مينعت كإذا ، بالمنع أحق بدٌمها المسجد
 ا.ىػ محالة
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 جنب كىو ماء عين فيو بمسجد مرٌ  مسافر (:ُُٖ/ُفي المبسوط ) السرخسيكقاؿ 
 المسجد دخوؿ من تمنعو الجنابة ألف( المسجد لدخوؿ يتيمم فإنو غيره يجد كال

 .االجتياز أك فيو المكث قصد سواء ، عندنا حاؿ كل على
 أكثر أك عشرة بالحيض تتعلق التي األحكاـ كأٌما(: ُِٓ/ّكقاؿ في نفس المصدر )

 ، الجنابة من أغلظ األذل من بها ما ألف المسجد تدخل ال أف كمنها: ....  منها
 مكاف المسجد ألف كىذا الحائض فكذلك المسجد دخوؿ من ممنوع كالجنب
 ا.ىػ دخولو من ممنوع الصبلة أداء أىل من ليس فمن الصبلة
 فمنع كالنفساء الحائض حكم كأٌما(: ْْ/ُ) الصنائع بدائعفي  الكاسانيكقاؿ 

 كالطواؼ المسجد كدخوؿ بغبلؼ إال المصحف كمسٌ  القرآف كقراءة كالصـو الصبلة
 ، الجنابة مع الصـو أداء لو يجوز الجنب أف إال - الجنب في ذكرنا لما - بالبيت

 . الحدث من أغلظ كالنفاس الحيض ألف كالنفساء للحائض يجوز كال
 ييباح ال فما بالجنابة المتعلقة األحكاـ كأٌما (:ّٕ/ُكقاؿ في نفس المصدر )

 تيٌمم ذلك إلى احتاج إف ك المسجد دخوؿ للجنب يباح ال ك:.....من فعلو للمحدث
 ا.ىػ عندنا لبلجتياز أك المكث لقصد الدخوؿ كاف سواء كيدخل

 عليو اهلل صلى النبي عن ثبت(: ُٕٔ/ِٔكقاؿ شيخ اإلسبلـ في مجموع الفتاكل )
 كقاؿ{ . }  بالبيت الطواؼ إال كلها المناسك تقضي الحائض: }  قاؿ أنو كسلم

 كلما{ .  بالبيت تطوفي ال أف غير الحاج يصنع ما اصنعي - عنها اهلل رضي - لعائشة
 أفاضت قد إنها:  لو فقيل ىي أحابستنا:  فقاؿ.  حاضت أنها صفية عن لو قيل} 

 أمره لما تسع عاـ بكر أبا بعث أنو كسلم عليو اهلل صلى عنو}  كصح{  إذا فبل:  قاؿ
 أمر أنو عنو أحد ينقل كلم{  عرياف بالبيت يطوؼ ال أف:  ينادم الموسم على

 الحائض فنهيو.  بالوضوء المصلين أمر كما النجاسة باجتناب كال بالوضوء الطائفين
 كفي فيو اللبث عن منهية لكونها المسجد ألجل يكوف أف إما بالبيت الطواؼ عن

 الطواؼ لكوف يكوف أف كإما لبث أك لمركر مطلقا إليو الدخوؿ عن أك لبث الطواؼ
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 ؛ كاإلجماع بالنص كالصياـ الصبلة الحائض على يحـر كما الحيض مع يحـر نفسو
 كالذين العلماء قولي أحد في القرآف قراءة ككذلك العلماء عامة عند المصحف كمس
 تنازعوا حنيفة أبي مع الشافعي ككذلك عنو المشهور في كأحمد القراءة عليها حرموا

:  أقواؿ ثبلثة على الدـ انقطاع كبعد الغسل قبل كللنفساء لها القرآف قراءة إباحة في
 كبلـ ظاىر ىو كقاؿ يعلى أبي القاضي اختيار كىو كالنفساء للحائض إباحتها:  أحدىا
.  الحائض دكف للنفساء إباحتها:  كالثالث.  كالنفساء الحائض منع:  كالثاني.  أحمد
 يكوف أف كإما منهما لكل يكوف أف فإما أحمد أصحاب من الخبلؿ اختاره

 عليها يحـر لم لؤلكؿ تحريمو كاف فإف يحـر لم أحدىما انفرد لو بحيث لمجموعهما
 لم إذا يقتلها من خافت لو كما جائز لضركرة المسجد في لبثها فإف الضركرة عند

 عن ثبت كقد.  المسجد إال مأكل لها ليس أك شديدا البرد كاف أك المسجد تدخل
 - عنها اهلل رضي - عائشة عن}  كغيره مسلم صحيح في كسلم عليو اهلل صلى النبي
 المسجد من الخمرة ناكليني كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ لي قاؿ:  قالت أنها

 النبي زكج ميمونة كعن{ . }  يدؾ في ليست حيضتك إف:  قاؿ حائض إني:  فقلت
 في رأسو يضع كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ كاف:  قالت كسلم عليو اهلل صلى
 فتبسطها المسجد إلى بخمرتو إحدانا كتقـو حائض كىي القرآف يتلو إحدانا حجر
 اهلل صلى عنو}  عائشة حديث من داكد أبو ركل كقد.  النسائي ركاه{  حائض كىي
 حديث من ماجو ابن ركاه{  حائض كال لجنب المسجد أحل ال:  قاؿ أنو كسلم عليو

 كأحمد كالشافعي العلماء أكثر ذىب كلهذا.  الحديثين ىذين في تكلم كقد سلمة أـ
 اللبث من منعها من كمنهم األحاديث بين جمعا كاللبث المركر بين الفرؽ إلى كغيرىما
 على يستدلوف كقد عليها المسجد يحـر لم من كمنهم.  كمالك حنيفة كأبي كالمركر

 لمن اللبث كغيره أحمد كأباح{ .  سبيل عابرم إال جنبا كال: }  تعالى بقولو ذلك
 أصحاب من رجاال رأيت: "  قاؿ يسار بن عطاء عن كغيره ىو ركاه لما ؛ يتوضأ
 كضوء توضئوا إذا مجنبوف كىم المسجد في يجلسوف كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ
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 فيو بيتا تدخل ال كالمبلئكة المبلئكة بيت المسجد أف أعلم كاهلل كذلك"  الصبلة
 صلى النبي نهى كلهذا كسلم عليو اهلل صلى النبي عن السنن في ذلك جاء كما جنب

 عركة بن ىشاـ عن سعيد بن يحيى كركل يتوضأ حتى يناـ أف الجنب كسلم عليو اهلل
 أراد ثم المرأة أحدكم أصاب إذا:  تقوؿ كانت أنها عائشة عن}  أبي أخبرني:  قاؿ
.  نومو في تصاب نفسو لعل يدرم ال فإنو للصبلة كضوءه يتوضأ حتى يناـ فبل يناـ أف

 اهلل صلى النبي أمر كقد{  جنازتو المبلئكة تشهد لم مات إذا فإنو آخر حديث كفي
 توضأ إذا أنو دليل كىذا كالمعاكدة كالشرب األكل عند بالوضوء الجنب كسلم عليو

 بعض عليو بقي قد كاف كإف تامة جنابتو تبقى فبل الوضوء أعضاء عن الجنابة ذىبت
 حدثو كاف كإف الجنابة دكف حدث عليو األصغر الحدث المحدث أف كما الحدث

 يناـ فلهذا شهوده عن المبلئكة تمتنع فبل الجنب دكف فهو األصغر الحدث فوؽ
 دكف البدف بعض عن فتزكؿ تتبعض الجنابة أف على يدؿ كىذا.  المسجد في كيلبث
 تمنعها طهارة يمكنها ال دائم فحدثها الحائض كأما العلماء جمهور عليو كما بعض

 منو يمنع مما تمنع فبل ذلك كغير كأكلها كنومها مكثها في معذكرة فهي الدكاـ عن
 القرآف قراءة من تمنع ال أنها العلماء قولي أظهر كاف كلهذا إليو حاجتها مع الجنب

 كيذكر الشافعي مذىب في القولين كأحد مالك مذىب ىو كما إليو احتاجت إذا
 كاف كإف الجنب يمكن كما الطهارة يمكنها كال إليها محتاجة فإنها أحمد عن ركاية

 كالجنب الدـ ينقطع لم ما تصـو ال أنها جهة من الجنب حدث من أغلظ حدثها
 كطئها من الرجل كيمنع تطهر لم أك طهرت الصبلة من ممنوعة أنها جهة كمن يصـو
 الفعل إلى احتاجت إذا لكن أقول حقها في للحظر المقتضي أف يقتضي فهذا أيضا

 المحرمات سائر يباح كما الضركرة ألجل الحظر؛ سبب قياـ مع المحظور استباحت
 يباح ال التحريم في دكنها ىو ما كاف كإف الخنزير كلحم كالميتة الدـ من: الضركرة مع
 ككذلك ذلك كنحو كالفضة الذىب آنية في كالشرب الحرير كلبس:  حاجة غير من

 محرمة ىي كالثوب البدف في النجاسة كمع العورة كشف مع القبلة غير إلى الصبلة
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 التحريم في دكنها كاف كإف كغيرىا الحاجة مع تجب بل كتباح غيرىا من أغلظ
 الجنابة بو استمرت جنب قدر كإذا تباح ال الحاجة عدـ مع الكريم القرآف كقراءة

 كقد نادرا ىذا كاف كإف الرخصة في كالحائض فهذا تيمم أك غسل على يقدر ال كىو
 كدعوة الخير كيشهدف العيد في يخرجن أف الحيض كسلم عليو اهلل صلى النبي أمر

 عليو اهلل صلى النبي أمرىما كالنفساء الحائض ككذلك الناس بتكبير كيكبرف المسلمين
 كالدعاء الذكر مع عرفة كشهودىما اهلل ذكر من فيهما كما كالتلبية باإلحراـ كسلم
 يكره كالجنب عليها يجب بل ذلك لها يكره كال ذلك كغير اهلل ذكر مع الجمار كرمي

 في عظيم أصل فهذا ،الحائض بخبلؼ الطهارة على قادر ألنو يغتسل حتى ذلك لو
 كينظر إال للحظر المقتضية المفسدة غلظ إلى ينظر أف ينبغي ال كنوعها المسائل ىذه
 ا.ىػ اإليجاب أك لبلستحباب الموجبة بل ؛ لئلذف الموجبة الحاجة إلى ذلك مع

 جاءىا إذا المرأة عن (:ِْْ/ِٔكسئل أيضا شيخ اإلسبلـ في مجموع الفتاكل )
 .؟ تصنع الذم ما الطواؼ كقت في الحيض
 تجتهد فإنها بالبيت الطواؼ إال كلها المناسك تقضي الحائض ، هلل الحمد :فأجاب

 الركب عن التخلف يمكنها كلم ذلك عن عجزت فإف طاىرة إال بالبيت تطوؼ ال أف
 قولي أحد في أجزأىا حائض كىي الزيارة طواؼ طافت إذا فإنها كتطوؼ تطهر حتى

 بدنة عليها أكجب لكن عذر لها يكن لم لو يجزئها:  كغيره حنيفة أبو قاؿ ثم العلماء
 عن العاجزة ىذه كأما.  شاة كىي دما ناسيا الطهارة ترؾ من على فأكجب أحمد كأما. 

 فإف.  شيئا عليها أف يتبين فبل كإال أحوط فهو دما أخرجت فإف طاىرة كىي الطواؼ
 النبي كقاؿ{  استطعتم ما اهلل فاتقوا: }  تعالى كقاؿ.  كسعها إال نفسا يكلف ال اهلل

 إال تستطيع كىذه{  استطعتم ما منو فأتوا بأمر أمرتكم إذا: }  كسلم عليو اهلل صلى
 أك الطهارة من:  شرائطها عن المصلي عجز كلو الطواؼ من أعظم كالصبلة.  ىذا
 كانت لو.  بذلك أكلى فالطواؼ حالو حسب على صلى القبلة استقباؿ أك العورة ستر

 كتطوؼ تصلي فإنها.  الدـ نجاسة النجاسة مع إال تطوؼ أف يمكنها كال مستحاضة
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.  عليو تقدر ما كفعلت كتطهرت توضأت إذا المسلمين باتفاؽ الحالة ىذه على
.  اإلحراـ عند تفعلو كما تستحفظ أم كتستثفر تغتسل أف طافت إذا للحائض كينبغي

 أىل عن كأسقط.  الوداع طواؼ الحائض عن كسلم عليو اهلل صلى النبي أسقط كقد
 معذكركف فإنهم دما عليهم يوجب كلم.  الحاجة ألجل ؛ بمنى المبيت كالرعاة السقاية

 فإنو نحوه أك لمرض بنفسو الرمي عن عجز من ككذلك.  غيره بخبلؼ ذلك في
 لغير تركو كمن للعجز الواجب ترؾ من كليس عليو شيء كال عنو يرمي من يستنيب

 ا.ىػ أعلم كاهلل ذلك
 الطواؼ جواز عن يتكلم كىو (ِْ/ّكقاؿ اإلماـ ابن القيم في إعبلـ الموقعين )

 العدك:  خافت لو فإنٌها ، كالجنب للحائض المسجد دخوؿ تبيح الضركرة: للمضطرة
 لها جاز المسجد إال ملجأن  تجد ،كلم مالها أخذ أك الفاحشة على يستكرىها من أك

 أقامت إلف تخاؼ فإنٌها ذلك من قريب ىو ما تخاؼ كىذه ، الحيض مع دخولو
 إقامتها في تخاؼ كقد ضركرة بغربة أقامت كإال ماؿ لها كاف إف مالها يؤخذ أف بمكة
 ا.ىػ عنها يدفع من لها كليس لها يتعرض ممن

 الدليل؟ ما ك ، المسجد دخوؿ للحائض ىل (:ّٖٗ/ٓ) الدائمة اللجنةكسئلت 
 يجوز ال، كبعد كصحبو كآلو رسولو على كالسبلـ كالصبلة كحده هلل الحمد فأجابوا:
: }  تعالى لقولو كالجينب، ذلك إلى احتاجت إذا مركران  إال المسجد دخوؿ للحائض

 إال جنبان  كال تقولوف ما تعلموا حتى سكارل كأنتم الصبلة تقربوا ال آمنوا الذين أيها يا
 ا.ىػ{ تغتسلوا حتى سبيل عابرم

 للحائض يجوز ىل (:ِٖٓ/ِ) المٌكي الحـر فتاكلكسئل العبلمة العثيمين كما في 
 . الذكر؟ حلقات إلى كتستمع الحراـ المسجد في تجلس أف

 اهلل صلى النبي كاف كإذا المساجد، أفضل من أنٌو شك ال الحراـ المسجد فأجاب:
 صبلة إال فيو الناس ييصلى ال الذم العيد ميصٌلى يعتزلن أف الحٌيض أمرى  كسلم عليو

 في تمكث أف الحائض للمرأة يجوز فبل  الحراـ بالمسجد بالك فما العيدين،
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 تلويثو، أمنت إذا بو تىمرٌ  أف لها يجوز نعم المساجد من غيره في كال الحراـ المسجد
 كالمحاضرات المواعظ بقصد كاف كإف حتى يجوز كال حراـ ىذا فإف فيو تبقى أف كأٌما
 أف كاحد لكل - اهلل يسر -الزمن ىذا في كجل عزٌ  اهلل يٌسر كقد ، يجوز ال فإنٌو

 ا.ىػ المسجبلت بواسطة الذكر مجلس كإلى المحاضرة إلى يسمع
 ال أنو تقدـ مما فتبين(: ُٕٓأما العبلمة األلباني فقاؿ في الثمر المستطاب )ص

 كاألصل المسجد إلى الجنب ككذا الحائض دخوؿ تحريم في حديث أم يثبت
 ىذا يؤيد ما صح كقد سيما ال الحجة بو تقـو صحيح بناقل إال عنو ينقل فبل الجواز
 من الخمرة ناكليني: )االصل في المذكور كالسبلـ الصبلة عليو قولو كىو األصل

 كأف يتزكجا أف كالنفساء للحائض كجائز) :حـز ابن قاؿ، يأتي مما كغيره( المسجد
 صلى قاؿ كقد ذلك من شيء عن نهي يأتي لم ألنو الجنب ككذلك المسجد يدخبل

 بحضرة المسجد في يبيتوف الصفة أىل كاف كقد( ينجس ال المؤمن: )كسلم عليو اهلل
 يحتلم من فيهم أف في شك كال كثيرة جماعة كىم كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ

 ذلك عن قط نهوا فما
 الشافعي قوؿ ىذا. مجتازين إال كالحائض الجنب المسجد يدخل ال: قـو كقاؿ

 حتى سكارل كأنتم الصبلة تقربوا ال آمنوا الذين أيها يا: }تعالى اهلل قوؿ كذكركا
 أف فادعوا[ ّْ/  النساء{ ]تغتسلوا حتى سبيل عابرم إال جنبا كال تقولوف ما تعلموا

 الصبلة مواضع تقربوا ال: معناه: قاؿ غيره أك أسلم بن زيد
 أف يجوز ال ألنو منو خطأ لكاف قالو أنو صح كلو زيد قوؿ في حجة كال: حـز ابن قاؿ
: فيقوؿ قولو علينا فيلبس. الصبلة مواضع تقربوا ال: يقوؿ أف أراد تعالى اهلل أف يظن

 كابن طالب أبي بن علي عن نفسها الصبلة في اآلية أف كركم{ الصبلة تقربوا ال}
 كجماعة عباس
 إلى اضطرا فإف فيو يمرا ال: كسفياف حنيفة أبو كقاؿ، أصبل فيو يمر ال: مالك كقاؿ
 عائشة حديث فساؽ: قلت . . .(بحديث ذلك منع من كاحتج فيو مرا ثم تيمما ذلك
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 عللها بين ثم (باطل كلو كىذا) :كقاؿ آنفا المتقدـ اهلل عبد بن كالمطلب سلمة كأـ
 كليدة أف :المؤمنين أـ عائشة عن بسنده البخارم طريق من ركل ما ثم سبق ما بنحو

 كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ إلى فجاءت فأعتقوىا العرب من لحي كانت سوداء
 في ساكنة امرأة فهذه) :حـز ابن قاؿ. حفش أك المسجد في خباء لها فكاف فأسلمت

 عليو منعها فما الحيض النساء من كالمعهود كسلم عليو اهلل صلى النبي مسجد
 عنو كالسبلـ الصبلة عليو ينو لم ما ككل عنو نهى كال ذلك من كالسبلـ الصبلة
 :قاؿ(. فمباح

 عائشة كالسبلـ الصبلة عليو بذلك ألخبر للحائض يجوز ال المسجد دخوؿ كاف كلو)
 ال يكوف أف المتيقن الباطل كمن فقط بالبيت الطواؼ عن إال ينهها فلم حاضت إذ

 على كيقتصر ذلك عن كالسبلـ الصبلة عليو ينهاىا فبل المسجد دخوؿ لها يحل
 (كغيرىما كداكد المزني قوؿ كىذا. الطواؼ من منعها
 (:القرطبي تفسير) كفي

 عليو اهلل صلى النبي بقوؿ بعضهم كاحتج المسجد الجنب دخوؿ في طائفة كرخصت)
 (نقوؿ كبو: المنذر ابن قاؿ( بنجس ليس المؤمن: )كسلم
 (:كثير ابن العماد تفسير) ففي توضأ إذا الدخوؿ بجواز فقاؿ بعضهم كتوسط: قلت

 ركل لما المسجد في المكث لو جاز الجنب توضأ متى أنو إلى أحمد اإلماـ كذىب)
 قاؿ. ذلك يفعلوف كانوا الصحابة أف: صحيح بسند( سننو) في منصور بن كسعيد ىو

 عن سعد بن ىشاـ عن - الدراكردم ىو - محمد بن العزيز عبد ثنا: منصور بن سعيد
 اهلل صلى اهلل رسوؿ أصحاب من رجاال رأيت: قاؿ يسار بن عطاء عن أسلم بن زيد

 كىذا. الصبلة كضوء توضؤكا إذا مجنبوف كىم المسجد في يجلسوف كسلم عليو
 جابر حديث من الدارمي كركاه: قلت (أعلم كاهلل. مسلم شرط على صحيح إسناد
 ابن طريق من أخرجو (بأسا بذلك نرل ال جنب كنحن المسجد في نمشي كنا) :بلفظ

 الزبير كأبو الحفظ سيء ليلى أبي ابن لكن. ثقات كرجالو عنو الزبير أبي عن ليلى أبي
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 الوضوء كلعل، البيهقي أخرجو بنحوه أيضا ىشيم عنو ركاه كقد عنعنو كقد مدلس
 الحائض دخوؿ تحريم على دليل فبل كبالجملة، أعلم كاهلل. الصحابة لعمل مستحب

 تعالى كاهلل. سبق كما يؤيده ما بو اقترف كقد الجواز كاألصل المسجد الجنب ككذا
 . التوفيق كلي

 
 

 )باب النهي عن البيع كالشراء في المسجد(
 بن عمرك حديث منها أحاديث، عدة في عنو النهي كرد قد المسجد في كالشراء البيع

 الشراء عن كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ نهى : )قاؿ جده، عن أبيو، عن شعيب،
  .ُ( األشعار فيو تنشد كأف المسجد، في كالبيع

 من رأيتم إذا ) كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ عنو اهلل رضي ىريرة أبي عنك 
 . ِ( تجارتك اهلل أربح ال فقولوا المسجد؛ في يبتاع أك يبيع

                                                           

 رقم ُّٗ/ ِ) كالترمذم ،( َُٕٗ رقم ،ُّٓ/ ُ) داكد كأبو ،( ٕٔٔٔ رقم ،ُٕٗ/ ِ) أحمد أخرجو ُ
/ ُ) العارضة في العربي ابن كصححو الترمذم، حسنو كالحديث( َُّْ رقم ِْٕ/ ِ) خزيمة كابن ،( ِِّ
 إسناده( : َُُ/ ْ) الشرعية اآلداب في مفلح ابن كقاؿ ،( ُٕٕ/ ِ) المجموع في النوكم كحسنو ،( ّْٓ
 عمرك إلى صحيح إسناده( : ْٗٓ/ ُ) الفتح في الحافظ كقاؿ حسن، كحديثو فيو تكلم شعيب بن كعمرك ثقات
 البلوغ على تعليقو في باز ابن العبلمة كقاؿ ،( ِٕٗ/ُ) النتائج في كحسنو يصححو، نسختو يصحح فمن

 تحقيق في شاكر أحمد الشيخ كقاؿ ،( ِّٕ) المشكاة في األلباني العبلمة كحسنو جيده، أسانيده( : ُٕٗ)
 .حسن إسناده: المسند تحقيق في معو كمن األرنؤكط كقاؿ صحيح، إسناده( : ُٔٓ/َُ) المسند

 رقم ِْٕ/ ِ) خزيمة كابني  ،(َُُْ رقم ّٕٗ/ ُ) كالدارمي ،(ُُِّ رقم ،َُٔ/ ّ) الترمذل أخرجو ِ
 كالليلة اليـو في السنى كابن ،(ِٔٓ) المنتقى في الجاركد كابن ،(َُٓٔ رقم ِٖٓ/ ْ) حباف كابني  ،(َُّٓ

( ُِْْ رقم ،ْْٕ/ ِ) الكبرل في كالبيهقى ،(ِّّٗ رقم ،ٓٔ/ ِ) كالحاكم ،(ُّٓ رقم ،ٔٔ ص)
 ،(ِّٖ) األحكاـ فى األشبيلى الحق عبد كصححو الذىبي، ككافقو الحاكم كصححو الترمذم، حسنو كالحديث

(: حجر ابن أم) قلت. اىػ مسلم شرط على صحيح: الحاكم قاؿ(: ِٖٗ/ ُ) األفكار نتائج في الحافظ كقاؿ
 فهو. مقركنا لكن ىذا غير ىريرة أبى عن الرحمن عبد بن لمحمد أخرج ك فصاعدا الدراكردل من لرجالو أخرج
 ،(ُِٓٗ) اإلركاء كفي ،(ّّٕ) المشكاة في األلباني العبلمة كصححو األصوؿ، فى ال المتابعات فى شرطو على
 .حسن إسناده(: ُِٗ/ ّ) كثير ابن تفسير صحيح في العدكم مصطفى الشيخ كقاؿ
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 الصوت كرفع اللغط من ذلك يصاحب لما المسجد؛ في كالشراء البيع عن نهي كإنما
 كمكانتها؛ حرمتها المساجد يفقد مما ذلك كنحو البيع بمخلفات المسجد كتلويث

 كالبيع كالعلم، كالصبلة تعالى اهلل لذكر بنيت كإنما لهذا، تبن لم المساجد فإف
 في ما بالبيع كيلحق الشرع، قررىا التي كظيفتها عن لها إخراج الضالة كنشد كالشراء

 .العقود من كنحوىا كالقرض كالرىن اإلجارة من معناه
 ذىب كبعضهم المسجد، في كالشراء البيع كراىة إلى العلم أىل جماىير ذىبقد ك 

 في الشوكاني قاؿ ؛-موصوفة غائبة أك حاضرة السلعة كانت سواء - تحريمو إلى
 النهي أف إلى العلماء جمهور فذىب -المسجد في أم - كالشراء البيع أما": نيلال"

 البيع من عقد ما أف على العلماء أجمع كقد: "العراقي قاؿ ،"الكراىة على محموؿ
 بأف خبير كأنت .ُ بطاؿ ابن، ك الماركدم قاؿ كىكذا ،"نقضو يجوز ال المسجد في

 ىو الذم الحقيقي، المعنى عن صارفة قرينة، إلى يحتاج الكراىة على النهي حمل
 عدـ على كإجماعهم الحق، كىو التحريم، في حقيقة النهي بأف القائلين عند التحريم،

 لحمل قرينة جعلو يصح فبل التحريم؛ كبين بينو منافاة ال العقد كصحة النقض جواز
 .الكراىة على النهي

                                                           

 المسجد يعني" فيو بيع صحة كفي: "قولو (:ّٖٗ/ُىذا اإلجماع فيو نظر، قاؿ المرداكم في تصحيح الفركع ) ُ
 :مسائل فيو انتهى،" ركايتاف ال، أك المسجد نفع كخياطة، صنعة كعمل كتحريمو،"

 الرعاية في كقاؿ" الكبرل، اآلداب في كأطلقو الخبلؼ، أطلق ال؟ أـ المسجد في البيع يصح ىل: األكلى المسألة
 :التحريم مع كجهاف، صحتهما كفي": الكبرل

 الخيار قبل كتابو في المجد أبي ابن قاؿ البيع، بطبلف موضع في القاضي ذكر: تميم ابن قاؿ: يصح ال إحداىما
 .انتهى فيهما األصح في يصحاف، كال للخبر، المسجد، في كالشراء البيع كيحـر: البيع في

 قدمو ما ظاىر كىو كجوازه، صحتو أحمد اإلماـ منع: ىبيرة ابن قاؿ الصحة عدـ تقتضي المذىب قواعد: قلت
 كجهاف صحتو ففي حـر إف: كقيل قاؿ ثم الجواز، عدـ قدـ ألنو االعتكاؼ، آخر في -أم ابن مفلح– المصنف

 .الرعاية في طريقتو كىو انتهى،
 كلكن السلم، باب قبيل كغيرىم رزين ابن كشرح، كالشرح ،المغني في بو جـز قوم، كىو يصح،: الثانية كالركاية

 .البيع كصححوا بالكراىة، قطعوا
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 المسجد؛ في كالشراء البيع يكره ال أنو إلى الشافعي أصحاب بعض كذىب
 .عليو ترد كاألحاديث

 كىو كراىة، فبل يقل أك فيكره، كيكثر ذلك يغلب أف بين حنيفة أبي أصحاب كفرؽ
 .عليو دليل ال فرؽ
 للمعتكف كالشراء البيع يجوز ال: "اإلنصاؼ في المرداكم قاؿ فقد: الحنابلة عند أما
 بو كجـز حنبل، ركاية في عليو نص المذىب، من الصحيح على كغيره، المسجد في

 كابن ىنا، كالشرح كاإليضاح الوسيلة كصاحب كغيره، الحسين أبو كابنو القاضي
 ".كغيرىما الكبرل كالرعاية الفركع في كقدمو تميم،

 لغير يكره أنو إلى كالحنابلة الحنفية ذىب(: ُِْ/ّٕكجاء في الموسوعة الفقهية )
 مساجدكم جنبوا ) كسلم عليو اهلل صلى لقولو المسجد في كالشراء البيع المعتكف
 حدكدكم كإقامة أصواتكم كرفع كخصوماتكم كبيعكم كشراءكم كمجانينكم صبيانكم

  .ُ( الجمع في كجمركىا المطاىر أبوابها على كاتخذكا سيوفكم كسل
 عن نهى ) كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف جده عن أبيو عن شعيب بن عمرك كعن

 بالنسبة كأما ،( شعر فيو ينشد كأف ، ضالة فيو تنشد كأف المسجد في كالبيع الشراء
 من األصلية حوائجو من كاف ما المسجد في كيبتاع يبيع أف بأس ال فإنو للمعتكف

 أنهم إال بحاجتو، يقـو من يجد ال بأف ذلك إلى يحتاج قد ألنو السلعة يحضر أف غير

                                                           

/ ّ) الضعفاء في كالعقيلي ،( ُّٔ رقم ،ٕٓ/ ِِ) كالطبرانى ،( َٕٓ رقم ،ِْٕ/ ُ) ماجو ابن أخرجو ُ
 مصباح في البوصيرل كقاؿ العقيلي، ضعفو كالحديث( ِٔٔٓ رقم ،َُٖ/ ِ) كالديلمى ،( ُّٕٗ رقم ّْٕ

 يضع كاف عمدا: أحمد قاؿ المصلوب، سعيد بن محمد ىو سعيد أبو ضعيف، إسناد ىذا( : ٓٗ/ ُ) الزجاجة
 كقاؿ ضعيف، سنده( : ِٖٔص) المقاصد في السخاكل كقاؿ ضعيف، نبهاف بن كالحارث: قاؿ ثم الحديث،

 في البيهقي كضعفو محفوظ، غير: الكامل في عدم ابن قاؿ( : ُِٓ/ ّ) النهى أكلي تحذير كتاب صاحب
 كضعفو يصح، ال: كقاؿ الواىيات في الجوزم ابن كأكرده لو، أصل ال: الحق عبد كقاؿ كالصغرل، الكبرل السنن

: الفقيو إرشاد في كثير ابن كقاؿ الملقن، ابن كضعفو القيسراني، ابن كضعفو كالميزاف، العلل تلخيص في الذىبي
 ضعيف، إسناده: الفتح في حجر ابن كقاؿ ضعيف، إسناده: البارم فتح في رجب ابن كقاؿ بذاؾ، إسناده ليس
 .جدا ضعيف الترغيب ضعيف في األلباني كقاؿ
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 العباد حقوؽ عن محرر المسجد ألف ، كالشراء للبيع السلعة إحضار يكره:  قالوا
 .ُبها شغلو كفيو

 لما سمسرة بغير المسجد في كالشراء البيع كراىة في المالكية عند الحاؿ ككذلك
 في يبتاع أك يبيع من رأيتم إذا ) قاؿ كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عن ركم

 . ( تجارتك اهلل أربح ال:  فقولوا المسجد
 المسجد في السلعة صاحب جلس بأف السلعة على بمناداة أم بسمسرة كاف فإف

 المسجد لجعل حـر ثمن من يريد ما فيها كيعطي فيها كينظر يقلبها المشترم كأتاه
 السلعة أظهر بأف كالشراء للبيع محبل المسجد جعل إذا الكراىة محل إف ثم سوقا،

 .ِيكره فبل عقدىما مجرد كأما للبيع، لها معرضا فيو
 رضي ىريرة أبو ركل لما ،ّفيو كالشراء البيع بكراىة القوؿ الشافعية عند كالمختار

 في يبتاع أك يبيع من رأيتم إذا ) قاؿ كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف عنو اهلل
 ( ا.ىػ تجارتك اهلل أربح ال فقولوا المسجد

 كىو التحريم ىو الصواب (:ِٕٕكقاؿ العبلمة األلباني في الثمر المستطاب )ص
 يقاؿ أفب المسجد في كالشراء البيع عن كسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ لنهى الحق
 كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أمر بذلك ( تجارتك اهلل أربح ال)  الشارم أك للبائع

 ا.ىػ
 عن اإلعبلف كال كالشراء البيع يجوز ال (:ِّٖ/ٔكقاؿ علماء اللجنة الدائمة )

 صلى النبي قاؿ كقد للمسجد، تابعة كانت إذا للصبلة المخصصة القاعة في البضائع
 تجارتك اهلل أربح ال: فقولوا المسجد في يبتاع أك يبيع من رأيتم إذا ): كسلم عليو اهلل

: فليقل المسجد في ضالة ينشد رجبل سمع من ): كالسبلـ الصبلة عليو كقاؿ (

                                                           

 . ّٓٗ - ّْٗ/  ّ مفلح البن الشرعية كاآلداب ، َِِ/  ِ قدامة البن كالمغني ، ُُِ/  ِ القدير فتح ُ

 . ُٕ/  ْ عليو الدسوقي كحاشية الكبير كالشرح ، َِّ/  ِ اإلكليل جواىر ِ

 . ِّْ للزركشي المساجد بأحكاـ الساجد إعبلـ ّ
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 المسجد سور في داخلة كانت فإف: تفصيل ففيها الغرؼ أما ُ( عليك اهلل الردىا
 سور خارج كانت إف أما القاعة، في كالقوؿ فيها كالقوؿ المسجد حكم فلها

 اهلل صلى النبي بيت ألف المسجد؛ حكم لها فليس فيو أبوابها كانت كلو المسجد
 لو يكن كلم المسجد في بابو كاف عنها اهلل رضي عائشة تسكنو الذم كسلم عليو

 ا.ىػ المسجد حكم
 البيع أيضا ككذلككقاؿ العبلمة العثيمين في الشرح المختصر على بلوغ المراـ: 

 يبيع. يبتاع أك يبيع من رايتم إذا - كسلم عليو اهلل صلى - النبي قاؿ فقد كالشراء
 يجوز فبل تجارتك اهلل ربحأ ال فقولوا المسجد في السلعة يشترم يبتاع السلعة يعرض
 ظاىر كىذا تجارتو يربح ال اهلل فأب عليو ندعوا أف مرناأ كقد المسجد في كالشراء البيع
 نعم فيقوؿ الفبلنية السلعة عندؾ فبلف يا المسجد في شخص يقوؿ أف ذلك كمن

 صيغة لو ليس كالشراء البيع فأل حراـ كشراء بيع فهذا ككذا كذا منها أريد فيقوؿ
 اإلنساف باع إذا أيضا ككذلك كشراء بيع فإنو البيع عقد على دؿ ما كل بل معينة

 ىذا عشرة فئة عطنيأ كقاؿ لشخص أعطاىا لاير مائة فئة كرقة معو إنساف يعني مصارفة
 كاف لو أف لنا يظهر معلأ كاهلل يبدك لكن البيع من نوع كىي مصارفة ذلك الف حراـ

 عشرة من اقل يعطيو أف أراد المسجد في مسكين بو كمر رياالت عشرة اإلنساف مع
 باب من كليس الفقير إلى إحساف النو بو سأب ال فهذا ثمانية عطنيأك  عشرة ىذه فقاؿ

 كالتجارة الربح جلأ من كشراء بيعا ليس كىو باس بو ليس ىذا أف فالظاىر التجارة
 ال فهذا يطلبو الذم صاحبو كجد إنساف يعني المسجد في الوفاء ماأك  باس بو فليس

 منو استعار إذا ذلك كمن كاستيفاء ايفاء ىو إنما شراء كال بيعا ليس ىذا فأل بو سأب
 بكذا بيتك لي جرأ يقوؿ شخص مع يتفق أف مثل اإلجارة ماأك  باس فبل رده ثم شيئا
 ال أـ العقد يتم فهل المسجد في اإلجارة أك البيع عقد فإذا قائل قاؿ فاف حراـ فهذا

                                                           

 .(ٖٔٓ) رقمب مسلمأخرجو  ُ
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 كتاب في ليس شرط كل قاؿ - كسلم عليو اهلل صلى - النبي الف يتم ال الجواب ؟
 ا.ىػ  شرط مائة كاف كإف باطل ىو فإنما اهلل

 تحية حكم ما (:ُّٓ/ُْ)كسئل العبلمة العثيمين أيضا كما في مجموع فتاكاه 
 :التالية الحاالت في المسجد مكتبة إلى للداخل بالنسبة المسجد

 .المسجد داخل المكتبة باب كاف إذا -ُ
 .المسجد خارج المكتبة باب كاف إذا -ِ
 كيرعاكم يحفظكم كاهلل خارجو؟ كاآلخر داخلو أحدىما باباف للمكتبة كاف إذا -ّ

 .كتوفيقو بعونو كيمدكم
 فأجاب:

 من المكتبة تكوف المسجد داخل المكتبة باب كاف إذا ما: كىي األكلى الحاؿ في
 المكث للجنب يحل كال دخلها، لمن المسجد تحية فتشرع حكمو، فلها المسجد

 بقية كىكذا كالشراء، البيع فيها كيحـر فيها، االعتكاؼ كيصح بوضوء، إال فيها
 .المعركفة المسجد أحكاـ

 على باب لها كليس المسجد، خارج بابها كاف إذا ما: كىي الثانية الحاؿ كفي
 تحية لها فليس المساجد، أحكاـ لها يثبت فبل المسجد من تكوف ال المسجد،

 من ليست ألنها كالشراء، البيع فيها يحـر كال فيها، االعتكاؼ يصح كال مسجد،
 .عنو النفصالها المسجد

: كالثاني. المسجد داخل: أحدىما باباف، لها كاف إذا ما: كىي الثالثة الحاؿ كفي
 أحكاـ لها فتثبت المسجد من فهي بها محيطا المسجد سور كاف إف خارجو،

 فبل المسجد حكم لها فليس مستقل سور لها بل بها محيط غير كاف كإف المسجد،
 اهلل صلى النبي بيوت تكن لم كلهذا المسجد، عن منفصلة ألنها أحكامو؛ لها تثبت
 ا.ىػ عنو منفصلة ألنها لمسجد؛ ا على أبوابا لها أف مع مسجده، من كسلم عليو
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 ىل (:ِّ)ص الدعوية األعماؿ في الجبرينية الفتاكلكسئل الشيخ ابن جبرين كما في 
 لصالح أم الخيرية الهيئة لصالح ريعو يكوف خيرم لغرض المسجد داخل البيع يجوز

 األعماؿ كلو كمردكدىا كاألشرطة الكتيبات بيع مثبل ، المسلمين من كالفقراء األيتاـ
 .؟ الخيرية

 نفعها كاف كلو غيرىا أك الكتب سواء المساجد داخل كالشراء البيع يجوز الفأجاب: 
 فوقها قيمتها ككتابة خاص صندكؽ في بجعلها بأس ال لكن كنحوىم اليتامى على يعود

 أف دكف نسخة كأخذ الحصالة في ثمنها أدخل نسخة أراد من ىناؾ حصالة كجعل
 ا.ىػ كقبوؿ كإيجاب كمماكسة مساكمة يكوف

 في العلماء اختلف في كتابو فقو اإلعتكاؼ: المشيقح علي بن خالدكقاؿ الدكتور 
 :قولين على المسجد في البيع حكم
 .ُالحنابلة مذىب كىو، الصحة كعدـ التحريم: األكؿ القوؿ
 ،ِالعلم أىل جمهور قوؿ كىو، الكراىة مع العقد كصحة اإلباحة: الثاني القوؿ

 .ّإجماعان  العقد صحة كحكي
 إليو محتاجان  يكوف كأف يكثر، ال أف المسجد في البيع لجواز الحنفية اشترط لكن

 . المسجد إلى السلعة تحضر ال كأف عيالو، كقوت قوتو، لتحصيل
 .يكرىه لم منو لو البد ما اشترل كإف التجارة، من يكثر ال أف الشافعية كاشترط

 :اآلتية باألدلة الحنابلة استدؿكقد 
ا لىوي  ييسىبِّحي  اٍسميوي  ًفيهىا كىييٍذكىرى  تػيٍرفىعى  أىفٍ  الل وي  أىًذفى  بػيييوتو  ًفي : ) تعالى قولو - ُ  ًفيهى

ـً  الل وً  ًذٍكرً  عىنٍ  بػىٍيعه  كىال ًتجىارىةه  تػيٍلًهيًهمٍ  ال رًجىاؿه  * كىاآٍلصىاؿً  بًاٍلغيديكِّ  ًإقىا  سورة ( الص بلةً  كى
 . ّٔ: النور

                                                           

 . ّٖٔ/ّ كاإلنصاؼ ،َِٖص كالساجد الراكع كتحفة ،ُٔ/ّ الزركشي شرح ُ

 كشرح ،َِٕ/ُِ للقرطبي القرآف كأحكاـ ،ْْٖ/ِ ،ِٔٔ/ُ عابدين ابن كحاشية ،ُُّ/ّ المبسوط ِ
 . ّٔٓ/ُ الزرقاني

 . ُٖٓ/ِ األكطار كنيل ،ِٕٔ/ُ األحوذم كتحفة ،َِٖص كالساجد الراكع تحفة ّ



 - 000 - 

 محبلن  تكن لم كإذا كالتجارة، البيع دكف العبادة محل المساجد أف على اآلية فدلت
 .الفساد يقتضي كالنهي فيها، التجارة عن ينهى فإنو للتجارة

 من لشيء تصلح ال المساجد ىذه إف)  قولو كفيو رضي اهلل عنو أنس حديث - ِ
 . ُ( القرآف كقراءة كالصبلة كجل، عز اهلل لذكر ىي إنما القذر، كال البوؿ ىذا

 . الفساد يقتضي كالنهي النهي، على يدؿ" يصلح ال: " كقولو الناس، كبلـ من كالبيع
 عن نهى)  اهلل رسوؿ أف عنهما اهلل رضي العاص بن عمرك بن عبداهلل حديث - ّ

 . ( فيو كالشراء البيع كعن المسجد في األشعار تناشد
 .ِكالفساد التحريم اقتضى عنو المنهي ذات إلى عاد إذا كالنهي

 فقولوا المسجد في يبتاع أك يبيع رأيتموه من ) رضي اهلل عنو ىريرة أبي حديث - ْ
 ( . تجارتك اهلل أربح ال
 من" )قاؿ صلى اهلل عليو كسلم اهلل رسوؿ أف رضي اهلل عنو ىريرة أبو ركاه ما - ٓ

 تبن لم المساجد فإف عليك اهلل ردىا ال فليقل المسجد في الضالة ينشد رجبلن  سمع
 .(  لهذا
 البيع من معناه في ما بو كيلحق الضالة، نشداف عن النهي على: الحديث ىذا دؿ

 للنوكم مسلم شرح، كما في لو المسجد يبن لم مما كنحوىا كاإلجارة كالشراء
(ٓ/ْٓ) . 

 فنظرت رجل فحصبني المسجد في قائمان  كنت)  قاؿ يزيد بن السائب كعن - ٔ
 من أك أنتما، من قاؿ بهما، فجئتو بهذين فأتني اذىب: فقاؿ الخطاب، بن عمر فإذا
 ترفعاف ضربان  ألكجعتكما البلد أىل من كنتما لو قاؿ الطائف أىل من قاال أنتما؟ أين

 . ّ( اهلل رسوؿ مسجد في أصواتكما

                                                           

 ( .ِٖٓ) كمسلم( ُِٕ) البخارم أخرجو ُ

 . (َُِص) الفساد يقتضي النهي في المراد تحقيقانظر  ِ

 (.َْٕ)برقم  البخارم أخرجو ّ
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في الفتح ، كما كنحوىما كشراء بيع من لو المسجد يبن لم أمر كل ىذا في كيدخل
(ُ/َٓٔ). 

)  اهلل رسوؿ أف ، عنهما اهلل رضي العاص بن عمرك بن عبداهلل حديث الجمهور كدليل
 .( كالشراء البيع كعن المسجد في األشعار تناشد عن نهى

 من صارؼ الشعر إنشاد عن بالنهي المسجد في كالشراء البيع عن النهي فقرف
 :كجهين من االستدالؿ ىذا كنوقش، الكراىة إلى التحريم

، ىنا بالشعر المراد أف: األكؿ الوجو  فيو داللة فبل المسجد في محـر كىو المحـر
 .التحريم عن النهي صرؼ على

 إذ البيع؛ تحريم عدـ منو يلزمو فبل الشعر تحريم عدـ تسليم على أنو: الثاني الوجو
 داللة إذ اآلخر؛ أحدىما حكم إعطاء منو يلـز ال النهي في حكمين بين الجمع

 .األصوليين جمهور عند ضعيفة االقتراف
 في المعاكضات عقود صحة عدـ من الحنابلة إليو ذىب ما - أعلم كاهلل - الراجحك 

 ا.ىػ بو استدلوا ما لقوة ؛ المسجد
 كال المساجد تتخذ أف يجوز ال(: َِٕ/ٓ(: قاؿ علماء اللجنة الدائمة )فرع)

 اإلعبلنات ىذه كانت سواء ، التجارية اإلعبلنات لعرض ميدانا أسوارىا كال ساحاتها
 إنما المساجد ألف ؛ الخيرية الدينية كاللوحات النشرات في تبعا جاءت أك مقصودة

 ذلك، كنحو القرآف كقراءة كتعليمو العلم كتعلم كذكر صبلة من تعالى اهلل لعبادة بنيت
 اإلعبلنات ذلك كمن التجارة، أمور من بها يليق ال عما المساجد تنزيو فالواجب
 ، الخيرية الدينية النشرات في لغيرىا تابعة أك مقصودة كانت سواء الدعائية، التجارية

 في يبتاع أك يبيع من رأيتم إذا: )قاؿ أنو كسلم عليو اهلل صلى النبي عن ثبت فقد
"  التجارة من التجارية اإلعبلنات كعرض( تجارتك اهلل أربح ال:  فقولوا المسجد

 .انتهى
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 حكم ما(: ِٓ/ص) الفقهية القواعد منظومة شرحكما في  عثيمينال عبلمةال كسئل
 أك للعمرة، أك للحج حملة عن كاإلعبلف ؟ المسجد في اإلعبلنات بعض كضع

 ؟ علم دركس أك محاضرات كجود عن اإلعبلف
 يقرب مما الطاعة ألف ؛ بو بأس فبل طاعة عن إعبلنا كاف ما أما" : اهلل رحمو فأجاب

 . كتعالى سبحانو اهلل لطاعة بنيت كالمساجد اهلل، إلى
 من المسجد جدار على عنو يعلن كلكن يجوز، ال فإنو الدنيا، ألمور كاف ما كأما

 في عنها نعلن أف نرل فبل دنيوم، أمر - الحج حمبلت - فالحمبلت.  الخارج
 . الداخل

 داخل في عنها يعلن أف بأس فبل ، محض خير - العلم كدكرات - الذكر كحلق
 .باختصار انتهى"  خير ألنها ؛ المسجد

 ؛ المسجد داخل كالعمرة للحج اإلعبلنات تعلق أف يجوز ال"  :اهلل رحمو أيضا كقاؿ
 نوعا ىذا فيكوف ، المالي الكسب يقصدكف الرحبلت ىذه يأخذكف الذين غالب ألف
 من المسجد باب عند تكوف المسجد في تكوف أف من بدال لكن ، التجارة من

 ( .َُ رقم سؤاؿ ،ُُٓ رقم لقاء" )المفتوح الباب لقاءات" .انتهى"  الخارج
 كالشركات الحكومية الدكائر بعض تقـو:  اهلل حفظو جبرين ابن الشيخ كسئل

 عن إعبلف كفيها ، الخارج من المساجد أبواب على إعبلناتها بإلصاؽ كالمؤسسات
 حمبلت بعض أيضا ذلك كتفعل ، لديهم كالمستعملة القديمة األدكات بعض بيع

 فتكوف األبواب ىذه تفتح كأحيانا ، خدماتها عن اإلعبلف في كالعمرة الحج
 ؟ ذلك في الحكم فما ، المسجد داخل اإلعبلنات

 ، فيو الداخلة المسجد لوحات في اإلعبلنات ىذه جعل يجوز ال:  اهلل رحمو فأجاب
 ، المسجد داخل في كاإلعبلنات الدعايات كانت فتحت إذا التي األبواب في كال

 إذا سيما ، ذلك من مانع فبل الخارجية الحيطاف على اإلعبلنات ىذه إلصاؽ كأما
 كالمؤسسات الشركات تلك كانت أك ، الخيرية األعماؿ من شيء فيها كاف
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 كمدارس الخيرية الجمعيات في كيساىم ، الخير على يساعد ممن كالحمبلت
"  الخارجة المسجد حيطاف على إعبلناتهم جعل من يمكنوا أف فلهم ، التحفيظ

 .انتهى
 

 في المسجد( الضالة إنشاد)باب النهي عن 
 سمع من ) كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ عنو اهلل رضي ىريرة أبي عن

 لهذا تبن لم المساجد فإف عليك، اهلل ردىا ال فليقل المسجد، في ضالة ينشد رجبل
)ُ. 
  فقاؿ رجل قاـ صلى لما كسلم عليو اهلل صلى النبي أف)  عنو اهلل رضي بريدة عنك 

 بنيت إنما كجدت ال كسلم عليو اهلل صلى النبي فقاؿ ؟ األحمر الجمل إلى دعا من
 .ِ( لو بنيت لما المساجد

 صاحبو إليو فدعا األحمر، الجمل كجد من بو أراد األحمر، الجمل إلى دعا من قولو
 .ليأخذه

 نهى)  كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف جده، عن أبيو، عن شعيب، بن عمر كعن
 .ّ( المسجد في الضالة إنشاد عن

 من رأيتم إذا ): قاؿ كسلم عليو اهلل صلى النبي عن عنو اهلل رضي ىريرة أبي عنك 
 ضالة، ينشد من رأيتم كإذا تجارتك، اهلل أربح ال فقولوا المسجد، في يبتاع أك يبيع،

 .ْ( عليك اهلل ردىا ال فقولوا
 :قولين على النهي ىذا في الفقهاء كقد اختلف

                                                           

 (.ٖٔٓأخرجو مسلم برقم ) ُ

 (.ٗٔٓأخرجو مسلم برقم ) ِ
 تقدـ تخريجو في الباب السابق. ّ

 تقدـ تخريجو في الباب السابق. ْ
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 الحنفية، كالمالكية، ذىب كإليو المسجد، في الضالة نشد يكره: األكؿ القوؿ
 تملك يمكن ال ألنو الحراـ؛ المسجد استثنوا الشافعية أف إال ،ُكالحنابلة كالشافعية،

 .ِغيره بخبلؼ عبادة محض فيو فالتعريف الحراـ المسجد لقطة
 .ّكالحنابلة الشافعية، بعض ذىب كإليو ذلك، يحـر: الثاني القوؿ

 علتو، تعقل ال تعبديا أمران  ليس الضالة إنشاد عن النهي كذىب بعض العلماء إلى أف
 كارتفاع اللغط كجود كىي حكمها كيعطى بعلتو فيقيد المعنى، معقوؿ ىو بل

 .األصوات
 سأؿ إف كأما لصوتو، المنشد رفع في الشافعية كبعض المالكية حصره لذا فقد
 المحادثة، جنس من جليسو سؤالو ألف بذلك؛ بأس فبل لصوتو رافع غير جلساءه

 كالشافعية الحنفية ، كأطلقْاإلكثار من اللغط ذلك يبلغ لم ما ممنوع غير كذلك
 النهي محل جعل العلم أىل ، كبعضٓالحاالت من بحالة يقيدكه كلم النهي كالحنابلة

 مالو، يطلب األكؿ ألف محسن؛ فهو لغيره أنشدىا إف أما لنفسو، الضالة إنشاده في
 الضالة ضلت إذا فيما النهي محل جعل كبعضهم ،ٔمالو عن التخلي يطلب كاآلخر

                                                           

، .ّٕ - ِٕ/ٕشرح مختصر خليل للخرشي ك . ،ُُْ/ٔ، ُِّ/ُالمنتقى ، ك .ِّٓ/ِحاشية ابن عابدين  ُ
اإلنصاؼ ، ك ُّّ/ٕالفركع ، ك ّّٓ/ِمغني المحتاج ك  ،ُٖٔ/ِ تحفة المحتاجك  ،ُُْ/ِالمجموع ك 

 .ُِٔ/ْكشاؼ القناع ، ك ِٖٗ/ٔ

كبعضهم خصص ذلك بأياـ الحج الجتماع الناس فيو، كبعضهم جوز ذلك في المسجد النبوم كاألقصى قياسا  ِ
، َُٔ/ّ. فتوحات الوىاب بتوضيح شرح منهج الطبلب ِْٗ/ِأسنى المطالب  :على المسجد الحراـ. انظر

 .أعلم تعالى كاهلل اللقطة، في لمعنى كليس المسجد، في لمعنى كرد النهي ألف صحيح؛ غيركىو قوؿ 
 .ِٖٗ/ٔاإلنصاؼ ك . ،ُّْ/ٕالفركع ك  ،ِْٗ/ِأسنى المطالب  ّ

. تحفة ّٕ - ِٕ/ٕ. شرح مختصر خليل لللخرشي ِْ/ٕ. مواىب الجليل ُُْ/ٔ، ُِّ/ُالمنتقى  ْ
 .ُُِ/ّ. حاشيتا قليوبي كعميرة ِْٗ/ِ. أسنى المطالب َِٖ/ّالحبيب على شرح الخطيب 

، ُّّ/ُ. مغني المحتاج ُٖٔ/ِ. تحفة المحتاج ُُْ/ِ. المجموع ِّٓ/ِحاشية ابن عابدين  ٓ
 .ُِٔ/ْكشاؼ القناع  .ِٖٗ/ٔ. اإلنصاؼ ُّّ/ٕ. الفركع ّّٓ/ِ
 .ٔٓٓ/ِفتح ذم الجبلؿ كاإلكراـ بشرح بلوغ المراـ  ٔ
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 داخل ضلت إف أما مطلقان، المسجد في إنشادىا عن ينهى فإنو المسجد خارج
 .ُشغب ببل فيو إنشادىا فيجوز المسجد

 البغوم ككذلك للكراىة، النهي أف على( ِْٔ/ ِ) مسلم شرح في األبي نص كقد
 .سننو في داكد كأبو ،(ّْٕ/ ِ) السنة شرح في

 عليو اهلل صلى النبي ألف كذلك فقط، للكراىة منو أقرب للتحريم النهي ىذا كلعل
 .عليو بالدعاء سمعو من كأمر الرجل، ىذا على دعا كسلم

 ضالة عن السؤاؿ تحريم على دليل كالحديث :(ِٗٓ/ُ) سبلال في الصنعاني قاؿ
 في ذىب كلو المتاع من غيرىا عن السؤاؿ بو يلحق كىل المسجد في الحيواف

 عليو ذىب من كأف لهذا تبن لم المساجد فإف قولو كىي للعلة يلحق قيل ؟ المسجد
 ا.ىػ إليو كالداخلين الخارجين يسأؿ المسجد باب في قعد غيره في أك فيو متاع

 الحديث عند المراـ بلوغ  على شرحو في اهلل رحمو البساـ الشيخ قوؿ كمثلو
 عليك، اهلل ردىا ال: )بقولو جهران  عليو فليدع المسجد؛ في ضالة: من نشد المذكور

 نقدان  أك متاعان، أك حيوانان  كانت سواء عاـ الحكم كىذا ،(لهذا تبن لم المساجد فإف
 المسجد، في الضالة نشد تحريم على يدؿ كالحديث العلة، بجامع ذلك غير أك

 .ىػا .المراد انتهى. الدعاء بهذا عليو الدعاء ككجوب
 ألف ال كتشويشو، صوتو، رفع بسبب عند كثير من العلماء عليو كالدعاء ىاىنا كالنهي
 :يلي لما كذلك يجوز، ال المسجد في الضالة نشداف

 صلى، لما"  - كسلم عليو اهلل صلى - النبي أف: مسلم ركايات بعض في أف - ُ
 ". األحمر الجمل إلى دعا من: فقاؿ رجل، قاـ

 باألذكار، مشغولين كالناس الصبلة، انقضاء بعد قاـ الرجل ىذا أف: االستدالؿ كجو
 .جملو كجد من على كنادل: الرجل ىذا فقاـ الصبلة، من فاتو ما يقضي كبعضهم

                                                           

 .ٕٓٓ/ِ. فتح ذم الجبلؿ كاإلكراـ بشرح بلوغ المراـ ِِّ/ُالعرؼ الشذم شرح سنن الترمذم  ُ
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 عليو اهلل صلى - النبي صلى بعدما أعرابي جاء: مسلم ركايات بعض في أف - ِ
 ... المسجد باب من رأسو فأدخل الفجر، صبلة - كسلم
 برفع إال بعيره يسأؿ أف لو يمكن ال الصفة ىذه على الرجل ىذا أف: االستدالؿ كجو

 .جملو فقدانو عن المسجد في من يخبر أف أجل من صوتو،
 :ذلك على العلم أىل بعض نص - ّ
 كراىية باب: )داكد أبو قاؿ(: ُّٓ/ ّ) المجهود بذؿ في السهارنفورم قاؿ - أ

 .الصوت برفع طلبها: أم( المسجد في الضالة إنشاد
 برفع يطلبها: أم"  ضالة ينشد رجبل سمع من( " ُّٔ/ ّ) أيضا كقاؿ - ب

 .الصوت
 دعاء"  عليك اهلل ردىا ال: فليقل: " قولو( ُْٕ/ ِ) المفهم في القرطبي قاؿ - ج

 مقصوده، نقيض على مالو في لو معاقبة فهو الوجداف، بعدـ المسجد في الناشد على
 الرافع إلى ترجع مصلحة يقتضي بما فيو صوتو رفع فمن معناه، في ما بو فليلحق
 في الصوت رفع جريمة بسبب ذلك مقصوده، نقيض على عليو دعي صوتو،

 ... . مالك ذىب كإليو المسجد،
 الضالة، بنشد الصوت رفع عن النهي كفيو ،(ٕٗ/ ِ) المعبود عوف في قاؿ - د

 .كالعقود كاإلجارة، كالشراء، البيع، من معناه كمافي
 األصوات رفع عن الزجر ذكر: )الحديث ىذا على صحيحو في حباف ابن بوب - ىػ

 (.الفانية الدنيا ىذه أسباب من شيء ألجل المساجد؛ في
 أك كانت ضالة أنشدت فقد صوتك، بو رفعت شيء كل في: األصمعي قاؿ - ك

 (.ََُّ/ ْ) لمغلطام ماجة ابن سنن شرح انظر غيرىا،
 في الضالة إنشاد يحـر (:ٖٔٔقاؿ العبلمة األلباني في الثمر المستطاب )ص -ك 

  في كالصنعانى حـز ابن ذلك إلى ذىب كقد الصوت برفع يكوف أف بشرط المسجد
 ا.ىػ النهى من الظاىر ألنو، تعالى اهلل شاء أف الحق كىو، السبلـ سبل
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 ناشد على دعائو علل - كسلم عليو اهلل صلى - النبي أف تقدـ ما على يرد كلكن
 سبب يعلل كلم كنحوىا، الضالة، لنشد تبن لم أم لهذا، تبن لم المساجد بأف الضالة،

 .صوتو رفع أجل من ىذا بأف كدعائو نهيو
 :عنو يجابك 

 عليها حكم التي الحالة إلى ينظر أف النص، من الحكم استنباط عند ينبغي أنو - ُ
 أف أجل من ذلك كنحو الحادثة، مبلبسات كمعرفة ،- كسلم عليو اهلل صلى - النبي
 .صوابا حكمنا يكوف

 .مباحا كاف إذا الدنيا بحديث الكبلـ جواز كىو أصل، عندنا أف - ِ
 ألنا كذلك األخرل، األحاديث لعارضنا ذكركىا، التي العلة ىذه طردنا لو أنا - ّ

 كعن المسجد، في النـو كعن المباح، الدنيا كبلـ كعن األشعار، مناشدة عن سننهى
 المساجد بنيت مما ليس الرأم بادئ في ىي كالتي إلخ،...  المسجد في المقاضاة

 .لو
 الذم في المبسوط، في مالك قاؿ: مسألة(: ُِّ/ ُ) المنتقى في الباجي قاؿ

 غير جلساءه ذلك عن يسأؿ أف كأما صوتو، رافعا يقـو ال المسجد، في الضالة ينشد
 .بذلك بأس فبل لصوتو، رافع

 فمن جليسو سؤالو فأما ذكرناه، لما المساجد، في ممنوع الصوت رفع أف: ذلك ككجو
 ا.ىػ اإلكثار من اللغط ذلك يبلغ مالم ممنوع، غير كذلك المحادثة، جنس

 
 مكبر قريتنا في يوجد (:ٖٗ/َّفي مجموع فتاكاه )كسئل العبلمة ابن باز كما 

 طفل فقداف أك بهيمة أك ثمينة ضالة عن السؤاؿ في استعمالو يجوز فهل للصوت،
 في ضالتو أنشد من: معناه الذم الشريف الحديث ضمن ىذا يدخل أـ. كغيره صغير

 باب على كرقة علق لو ما بذلك يلحق كىل عليك، اهلل ردىا ال: فقولوا المسجد
 مشافهة؟ ذلك عن التحدث دكف ضالة عن السؤاؿ تفيد جدار أك المسجد
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 كاف كلو يجوز ال المسجد في الصوت مكبرات طريق عن الضواؿ إنشادفأجاب: 
 قولو كىو ، الحديث لعمـو يجوز فبل المسجد، في داـ فما كالمنفعة الخير قصد
 اهلل ردىا ال: فليقل المسجد في ضالتو ينشد رجبل سمع من) : كسلم عليو اهلل صلى

 إذا" ) الحديث كىكذا لهذا، بنيت ما المساجد كألف صحيح؛ حديث كىذا ( عليك
 تبن لم فالمساجد ( تجارتك اهلل أربح ال فقولوا المسجد في يبتاع أك يبيع من رأيتم
 المكبر كاف إذا أما ، كطاعتو اهلل لعبادة بنيت كإنما ، الضواؿ نشد أك الشراء أك للبيع
 .ذلك في حرج فبل غيره أك بيت في المسجد خارج

 كأما بأس، فبل للمسجد الخارجي الجدار في كاف إذا فهذا كرقة في ذلك كتابة كأما
 الورقة بمراجعة الناس يشغل قد كألنو ؛ الكبلـ يشبو ألنو ذلك؛ يجوز فبل الداخل من

 . التوفيق كلي كاهلل. كقراءتها
 النداء يجوز ىل (:ّّٗ/ُُفتاكل نور على الدرب )كسئل الشيخ أيضا كما في 

 ؟المسجد داخل المفقودة األشياء على
 ينشد رجبل سمع من) : كسلم عليو اهلل صلى النبي يقوؿ ذلك، يجوز ال فأجاب:

 من: يقوؿ. ضالة يطلب: يعني ينشد ( عليك اهلل ردىا ال: فليقل المسجد، في ضالة
 يقف كلكن لهذا، تبن لم المساجد، في ىذا يجوز ال. كذا على يدؿ من كذا، يعرؼ

 عند كقف إذا المقصود بأس، ال كينادم الخارج، في المسجد باب عند المسجد عند
 .يجوز فبل المسجد داخل من أما كفى، كنادل الخارج في الباب

 تبن لم المساجد(: َّْ/ُُكقاؿ الشيخ أيضا كما في فتاكل نور على الدرب )
 اهلل، ذكر من لو بنيت لما بنيت المساجد المفقودة، الحاجات كطلب الضواؿ لنشد

 كالشراء، للبيع تبن كلم كاالعتكاؼ، العلم، كحلقات الصبلة، كإقامة القرآف، كقراءة
 النبي ىذا من حذر كلهذا الناس؛ من تذىب التي كاللقط الضواؿ فيها ينشد ألف كال

 ال: فليقل المسجد في ضالة ينشد رجبل سمع من»: كقاؿ كالسبلـ، الصبلة عليو
: قاؿ ضاع، لو جمل على كذا؛ على يدؿ من: يقوؿ من سمع كلما «عليك اهلل ردىا
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 بنشداف الناس يتساىل ال حتى الزجر؛ باب كمن التحذير، باب من كىذا «كجدتو ال»
 كلهذا كشرائهم، لبيعهم أك الضواؿ، لنشداف محبل كيتخذكىا المساجد، في الضواؿ

 اهلل أربح ال: فقولوا المسجد في يبتاع أك يبيع من رأيتم إذا»: اآلخر الحديث في
 أف كراىة أك للشخص العداء المقصود ليس كالتحذير، الزجر كالمقصود «تجارتك

 في األمور لهذه الناس يعود لئبل كالزجر؛ التحذير بهذا المقصود ال، راحلتو، يجد
 «عليك اهلل ردىا ال» «كجدت ال»: العبارة بهذه فأتى يعتادكىا، كلئبل المساجد،

 عليو لرسولو أباح كعبل جل كاهلل األمر، ىذا عن الناس يبتعد حتى كالتحذير؛ للزجر
 الرسل خلفاء بعده العلماء كىكذا يضرىم، عما الناس يزجر أف كالسبلـ الصبلة

 كالتحذير للزجر األحياف بعض في بالدعاء كلو بالزجر، كلو يضرىم مما الناس يحذركف
 ا.ىػ

 أما «المساجد غير»: قولو(: َّٕ/َُالشرح الممتع ) في العثيمين العبلمة كقاؿ
 من كسلم عليو اهلل صلى النبي أمر قد بل فيها، الضالة إنشاد يجوز فبل المساجد

 لم المساجد فإف عليك، اهلل ردىا ال»: فليقل المسجد في الضالة ينشد الذم سمع
 يحمد، لم إذا العاطس تشميت بعدـ النبي أمر كما التعزير، باب من كىذا «لهذا تبن
 إال نفسا اهلل يكلف كال يقدـ فبل ىو عزر التعزير ىذا أقاـ إذا أنو اإلنساف رأل فإذا

 .كسعها
 ردىا ال» الجملة كل نقوؿ أف أراد كسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ أف يحتمل كالحديث

 ككأف للحكم، تعليبل ذلك قاؿ أنو كيحتمل ،«لهذا تبن لم المساجد فإف عليك اهلل
 فلينظر كعليو لهذا، تبن لم المساجد ألف: قاؿ الكبلـ؟ ىذا نقوؿ لماذا: يسأؿ سائبل

 للعلة كبيانا كقلبو لنفسو تطمينا فليقلها يقولها أف المصلحة من كاف إذا للمصلحة،
 سيكوف بو، كصحت «عليك اهلل ردىا ال»: قلت لو ألنك أحسن؛ كىذا كالحكمة،

 .اطمأف «لهذا تبن لم المساجد فإف»: قلت إذا لكن شيء، قلبو في
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 من المساجد المتؤلت المسجد في الضواؿ ينشدكا أف للناس المجاؿ فتح كلو
 أثريا ىذا في الدليل فصار الصبلة، كعن اهلل ذكر عن الناس كألهوا الناشدين، أصوات
 .كنظريا
 ىذا، في تدخل فبل المصليات كأما مسجدا، كاف ما كل يعم «المساجد غير»: كقولو
 المصلى ىذا ألف عليو؛ حرج فبل الدكائر من دائرة في مصلى في الضالة نشد لو كما
 على يحـر كال مسجد، تحية لو كليس االعتكاؼ، فيو يصح ال كلهذا مسجدا؛ ليس

 ا.ىػ بيتو في اإلنساف مصلى بمنزلة فهو الحائض، على كال فيو، المكث الجنب
 عليو اهلل صلى-اهلل رسوؿ حديث عند لبلوغ شرحو فيأيضا  العثيمين العبلمة كقاؿ
 فىًإف  ، عىلىٍيكى  الل وي  رىد ىىا الى : فػىٍليػىقيلٍ  اٍلمىٍسًجدً  ًفي ضىال ةن  يػىٍنشيدي  رىجيبلن  سىًمعى  مىنٍ »: -كسلم

ا تػيٍبنى  لىمٍ  اٍلمىسىاًجدى   . «ًلهىذى
-النبي أف: الداللة كجو المسجد، في الضالة إنشاد تحريم الحديث ىذا فوائد من

 أف كالشك عليو، يردىا أال تعالى اهلل ندعو أف أمرنا بل لنا أباح -كسلم عليو اهلل صلى
 يجوز ال كالعدكاف عدكاف، نوع أنو الشك عليو، يردىا أال الضالة صاحب على دعا من
 ىل السوؽ، في ضالة يػىٍنًشد رجبل سمعت لو يعني! عدكاف مقابل في كاف إذا إال

 .يجوز ال! عليك؟ اهلل ردىا ال: تقوؿ أف يجوز
 في: نقوؿ ىذا كعلى أعظم؛ أك مثلو ىو ما لدفع إال يستباح ال فإنو ممنوعا كاف كما
 .المسجد في الضالة إنشاد تحريم على دليل الحديث ىذا

  اللقطة؟ الضالة على يقاس كىل
 الحيواف، غير من كاللقطة عنز؛ أك بقر، أك إبل،: الحيواف من الضائع ىي الضالة ألف
 :نقوؿ فهل

  الضالة؟ كإنشاد اللقطة إنشاد إف
 لم المساجد فإف: )-كسلم عليو اهلل صلى-لقولو جلي قياس كالقياس نعم،: الجواب

 .كاحد فالحكم ضالة غير ضائعا أنشد لو ككذلك ،نقوؿ( لهذا تبن
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 شيئا كجد شخص يكوف أف مثل لو، ىي من يطلب: يعني نشدىا لو ذلك مثل كىل
 يختلف ىذا أك ككذا، كذا لو ضاع من الناس، أيها: كقاؿ المسجد دخل السوؽ، في
 بينهما فالصورتاف غيره، ماؿ عن التخلي يطلب كىذا مالو؛ يطلب األكؿ! األكؿ؟ عن

 الحكم؟ في سواء ىما فهل شك، ال فرؽ
 فإف:"العلة: يقاؿ كلكن محسن، الثاني ألف الحكم، في سواء ليسا: الجواب

 أك الضائع إنشاد موضع ليس المساجد ألف عليو، تنطبق" لهذا تبن لم المساجد
 ألف ىذا؟ لمن: فليقل المسجد في كجدىا كاف إف: فقاؿ بعضهم فٌرؽ كلهذا الضاؿ؛

 صاحبها فليطلب المسجد خارج كجدىا كاف كإف المسجد؛ في محصوركف الناس
 بو، إال العمل الناس يسع ال كربما جيد، القوؿ كىذا المسجد؛ خارج األبواب عند

 أف فلو كتابا، أك ساعة، أك قلما، أحدنا كجد قمنا حينما مجلس، في ىنا نحن فمثبل
  القلم؟ ىذا لمن الكتاب؟ ىذا لمن: يقوؿ

 فجعل فرصة، ىذه: فقاؿ مجتمعين الناس كجد ثم الشارع، في كجده شيئا كاف لو أما
 .أكلى بالتحريم القوؿ فهذا لو؟ ىو لمن يسأؿ

، كليس مكركه أنو كالمذىب  الذم لكن منزلتين، بين منزلة في الحقيقة في ألنو بمحـر
 فإف: "قولو في -كسلم عليو اهلل صلى-النبي ذكره الذم للتعليل محـر أنو يظهر

 المسجد باب عند بإنشادىا المصلحة تحصل أف كيمكن ؛"لهذا تبن لم المساجد
 .ركيدا ركيدا منو يخرجوف الذين أك المسجد أىل كيسمعو صوتو بأعلى يصوت

 :اليـو الناس بعض يفعلو ما يحـر كىل
  المسجد؟ قبلة في علقوه شيئا كجدكا إذا

 لكن مضرة، كانتفاء يجده، صاحبو أف جهة من مصلحة ففيو بو، بأس ال ىذا: الجواب
 إف سيما كال صاحبها غير اللقطة ىذه يأخذ أف كىو شيء، منها ييخشى المسألة ىذه

 أىل يجتمع أف فاألكلى المفسدة ىذه خشي فإذا خطيرة؛ أشياء أك مفاتيح كانت
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 المسجد في شيئا كجد من أف: بينهم اصطبلحا كيجعلوف الحي، أىل أك المسجد
 .لئلماـ كإما للمؤذف إما يسلمو

 المسجد في شيئا اإلنساف كجد إذا ىذا، على قبل من عندنا الناس عادة جرت كقد
 كىذا رأسا، المؤذف إلى ذىب المسجد في شيء إلنساف ضاع كإذا للمؤذف، أعطاه
 .اىػ ييعلق أف من أحسن
 .بالمسجد الصوت مكبرات باستخداـ مفقود طفل: حكم النداء على مسألة

 كسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ أف الحديث في رأينا (:ِِٖ/ٔسئلت اللجنة الدائمة )
 إذا كلكن ذلك، غير أك سفر جواز أك بطاقة مثل المسجد في شيء إعبلف عن نهى
 أك شاب أك طفل أك كغبلـ المسجد، في ذلك إعبلف يجوز فهل إنسانا الضائع كاف

 شيخ؟
 أك متاعا الضاؿ كاف سواء المسجد، داخل في الضالة إنشاد يجوز الفأجابت: 

 ا.ىػ المسجد في الضالة إنشاد عن النهي لعمـو إنسانا، أك حيوانا
 خبلؼحدث : كفرالشيخ من سويداف صبحي يسأؿكسئلت دار اإلفتاء المصرية: 

 الصوت مكبرات باستخداـ مفقود طفل علي العامة أحد نداء إثر بلدتنا في كبير
. البكاء من ينفطر قلبها كاد التي أمو الستغاثة تلبية «البلدة في الكبير بالمسجد
 حد إلي الخبلؼ كصل حتي. كمعارض مؤيد بين النداء ىذا أمر في الناس فاختلف
 عليو اهلل صلي اهلل رسوؿ بحديث يستدلوف فالمعارضوف. كاإليماف الدين في االتهاـ

". عليك اهلل ردىا ال: لو فقولوا المسجد في ضالتو ينشد الرجل رأيتم إذا: "كسلم كآلو
 ىذا أف كيركف. للعبادة جعلت كإنما. لذلك جعلت ما المساجد بأف أيضان  كيستدلوف

 .العبادة من ليس
 كمن مفقودة نفس ىذه كأف. التشريع مقاصد من النفس حفظ بأف يستدلوف كالمؤيدكف

 يطير يكاد الموقف ىذا في يكوف كمن. كالدين العقل حفظ أيضان  التشريع مقاصد
 المقصود كأف. كسماحة رحمة دين الدين ىذا بأف أيضان  المؤيدكف كاستدؿ. عقلو
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 كأف. الحديث سبب في كرد كما حكمها في ىي كما البهائم: الحديث في بالضالة
 كسلم كآلو عليو اهلل صلي النبي قاؿ كما. البنياف حرمة من أعظم اإلنساف حرمة

 ".منك حرمة أعظم مسلم امرمء كلدـ! اهلل عند حرمتك أعظم ما: "للكعبة
 رضي ىريرة أبي عن صحيحو في مسلم اإلماـ ركم: اإلفتاء بدار الفتوم أمانة أجابتف

 ينشد رجبلن  سمع من: "يقوؿ كسلم كآلو عليو اهلل صلي اهلل رسوؿ سمع أنو عنو اهلل
 ".لهذا تبن لم المساجد فإف «عليك اهلل ردىا ال: فليقل المسجد في ضالة
 من: فقاؿ «المسجد في نشد رجبل أف :عنو اهلل رضي بريدة عن أيضان  مسلم كركم

 إنما «كجدت ال: "كسلم كآلو عليو اهلل صلي اهلل رسوؿ فقاؿ األحمر؟ الجمل إلي دعا
 للعبادة بينيت التي المساجد حرمة صوف: النهي كعلة" لو بنيت لما المساجد بينيت

 يقتضيو كما ،كمشغبلتها الدنيا ملهيات عن كاالعتكاؼ القرآف كقراءة كالذكر كالصبلة
التشويش على المصلين  يحصلال  حتي فيها كالسكينة الهدكء طلب من ذلك

 يكوف ما: األحاديث ىذه في عنوكالعابدين أك اإلنصراؼ عن عمل الخير. كالمنهي 
 تكوف بحيث «ألجلو المساجد جيعلت لما كمنافاة ،المسجد في من علي تشويش فيو

 المساكمة علي المشتمل كالشراء البيع من «المحضة الدنيوية لؤلمور مرتعان  المساجد
 قد ما مع ،المفقودة كالممتلكات الضالة الحيوانات عن البحث كطلب ،كالتغابن

 ،الحضور صبلة علي يشوش أك الصبلة حضور عن يلهي مادم جيعل من فيو يكوف
 .كالمشغبلت الميلهيات من ذلك كنحو

 الحيواف غير أما ،الحيواف غير علي تطلق كال ،الضائع الحيواف ىي: اللغة في كالضالة
 .ضالة اإلنساف من الضائع علي يطلق كال ،كضائع ،لقطة: فيو فييقاؿ

 يقع ال الضالة: "(َِّ/ِ) الحديث غريب في سبلـ بن القاسم عبيد أبو اإلماـ قاؿ
 .ػأى" تضل ىي التي «خاصة الحيواف علي إال معناىا
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 ،غيرىا دكف البهيمة علي األصل في تطلق إنما الضالة أف علي نص من العلماء كمن
 للذكر البهيمة من ضل ما: الضالة: "(ُْٖٕ/ٓ) الصحاح في الجوىرم اإلماـ قاؿ

 . ػأى" كاألنثي
 .ػأى" فغلبت للبهيمة صلألا في صفة: الضالة: "(ٓٔ/ُ) الفائق في الزمخشرم كقاؿ
 في الضالة تستعمل إنما: "(ُٕ/ِ) الحديث غريب في الجوزم ابن الحافظ كقاؿ

 .ػىا" اللقطة فهي الجمادات فأما.. الحيواف
 قيل كمنو. الغيبة: الضبلؿ في كاألصل: "(ّّٔ/ِ) المنير المصباح في الفيومي كقاؿ

 ،كدكاب دابة: مثل ،الضواؿ كالجمع. كاألنثي للذكر بالهاء ضالة: الضائع للحيواف
: كالضالة. اإلنساف ىو: الضاؿ فإف: قاؿ أف إلي.. كلقطة. ضائع: الحيواف لغير كييقاؿ

 .ػىا" الضائع الحيواف
": " الضالة" تعريف في (ُّْص) الرصاع للعبلمة" عرفة ابن حدكد شرح" في كجاء

 .ػىا" كالغنم كالبقر اإلبل فيو فيدخل.. محتـر حرز بغير كيجد مه عى نػى 
 عبر عليهم النداء طريق عن التائهين طفاؿألا عن البحث أف يتبين كلو ذلك كمن

 اللفظ جهة من ال الحديث في الوارد بالنهي لو صلة ال: بالمساجد الصوت مكبرات
 .المعني جهة من كال
 الحديث لفظ يشملو فبل العرب لغة في" ضالة" يسمي ال التائو الطفل فإف: اللفظ أما

 .أصبلن 
 من النفوس حفظ باب من ىو عنو كالبحث الطفل علي النداء فإف: المعني كأما

 مقدـ كإبقاءىا الميهج صيانة أف شك كال ،الخمس الشرعية الكليات أىم كىو ،التلف
 الناس علي فيجب أىلو من فلطال ضاع كإذا ،كالعامة الخاصة المصالح من غيره علي

 «لذلك الوسائل أرجي طريق عن إليهم رجوعو علي كالعمل كالتعاكف التكاتف شرعان 
 الناس يعرؼ التي الصغيرة كالبلداف القرم في خاصة ،الناس مجامع ىي المساجد فإف
 فإذا ،التائهين األطفاؿ عودة مكبراتها عبر النداء خبلؿ من فيرجي. بعضهم فيها
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 ،كاجب فهو بو إال الواجب يتم ال ما ألف ،كاجبان  صار لذلك طريقان  المساجد تعينت
 كتفريج الملهوؼ غاثةإ ثواب من كفيو ،كالتقوم البر علي التعاكف باب من كلو كذلك
 لكن ،عليو كحثت بو كأمرت الشريعة إليو رغبت ما كنجدتهم كإعانتهم الناس كرب
 من بحاؿ يجوز كال. المصلين علي فيها تشويش ال منظمة بطريقة ذلك تطبيق يراعي

 خاطبهم كمن!! عليكم اهلل رد ه ال: لهم ييقاؿ أف عرفان  كال عقبلن  كال شرعان  ال األحواؿ
 .عرفان  كملـو شرعان  ثمآ فهو بذلك
 كالنداء عنهم اإلخبار أك ذكيهم من التائهين األطفاؿ عن البحث فإف: ذلك علي كبناء

 كمستحب بل ،شرعان  جائز أمر ىو المساجد في الصوت مكبرات طريق عن عليهم
 غلب إذا بل ،الملهوؼ كإغاثة كالنجدة كالتقوم البر علي التعاكف من فيو لما «أيضان 
 . كاجبان  يصير فإنو التلف أك الضياع من من الطفل علي للحفاظ طريقان  تعينو الظن علي

 
 

 (المسجد في اللقطة تعريف حكم)باب 
 كسلم عليو اهلل صلى النبي عن كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أصحاب من رجل عن
 باب على أياـ ثبلثة عرفها ثم كككاءىا عفاصها اعرؼ)  الضالة عن سئل كقد قاؿ أنو

 كاال صاحبها جاء فاف سنة فعرفها يأت لم كاف إليو فادفعها صاحبها جاء فاف المسجد
 .ُ(بها فشأنك

 األسواؽ، في المناداة ىو: اللقطة تعريف(: ُُِ/ ِ) البصائر عيوف غمز في قاؿ
 ا.ىػ..  عندم فليطلبو شيء، لو ضاع من: كالشوارع كالمساجد،

 كجدت إني: ينادم بأف(:  .. ُُّ/ ِ) األحكاـ غرر شرح الحكاـ درر في قاؿك 
 (.ُُٓ/ ٔ) المناداة على القدير فتح في الهماـ ابن نص ككذلك، ..  لقطة

                                                           

كإسناده ضعيف لذا قاؿ  (ُُٔ/ ٕ) المحلى في حـز ابن طريقو كمن ،(ٖٕٓٓ) الكبرل في النسائي أخرج ُ
:  .عنو أخذ من يسم لم الليث الف ىالك حديث ىذا ابن حـز
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 نادل أم: )قولو(: األخيار عيوف قرة) بػ المسماة عابدين ابن حاشية تكملة في قاؿك 
 ا.ىػ..  بو الجهر: بالتعريف المراد أف إلى أشار( إلخ..  بها

 باتفاؽ، سنة تعريفو فيجب(: ِِْ) الفقهية القوانين في المالكي جزم ابن قاؿك 
 ا.ىػ...  الصلوات كدبر المساجد، أبواب في عليو كينادم

 الناس؛ مجامع في..  عليو بالنداء..  الفور على كتعريفو(: ْٓ/ ّ) اإلقناع في قاؿك 
 ا.ىػ..  المساجد كأبواب كالحمامات، كاألسواؽ،

 في بالنداء...  لقطة تعريف كيجب(: ُّٕ/ ُ) المحرر في تيمية ابن المجد قاؿك 
 ا.ىػ الناس مجامع

 الذم: المجامع في يقوؿ أف: ىو تعريفو لكن(: َُُ/ ٕ) المحلى في ابن حـز قاؿك 
 ا.ىػ بعبلمتو فليخبر ماؿ، لو ضاع من: يرجو ال أك فيها، صاحبو كجد يرجو

 محتاؿ ىو كإنما عليو، الذم أدل قد يكن لم منخفض بصوت كاف لو ىذا أف كمعلـو
 .ذمتو إلبراء
 أحب ال فقاؿ المساجد، في اللقطة تعريف عن - اهلل رحمو - مالك اإلماـ سئلكقد 
 على اللقطة تعرؼ أف أمر الخطاب بن عمر أف بلغني كقد المساجد، في الصوت رفع

 في الخلق إلى ىذا مشى كلو المساجد، في تعرؼ ال أف إلي كأحب المساجد، أبواب
 .بأسا بذلك أر لم صوتو يرفع كال كجد، بالذم يخبرىم المساجد

 التحريم، محل يكوف أف كيجب(: .. ِْْ/ ٓ) السارم إرشاد في القسطبلني قاؿك 
 سأؿ لو أما األحاديث، إليو أشارت كما الصوت، برفع ذلك كقع إذا الكراىة أك

 ا.ىػ كراىة كال تحريم فبل ذلك، بدكف المسجد في الجماعة
 يوجد قد المساجد بعض (:ّّْ/ُٗكسئل العبلمة ابن باز كما في مجموع فتاكاه )

 فيو سقطت الذم المناسب فالمكاف النقود، أك العينية األشياء بعض بقربها أك عندىا
 في أك المسجد حوؿ يكتب ىل عنها فاإلعبلف ىذا، من شيء أك المياه دكرة إما

 المسجد؟
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 المسجد بداخل كليس المسجد حوؿ كذا لو من: بقولو صاحبها يعرفها فأجاب:
 أما المسجد خارج كيعلقها كرقة يكتب أك إلخ.. ذىب لو من نقود، لو من:  فيقوؿ
 ا.ىػ  فبل المسجد داخل

 يعني «الجميع كيعرؼ»: قولو(: ّٖٔ/َُكقاؿ العبلمة العثيمين في الشرح الممتع )
 بالسنة؛ ثبت فقد الحيواف غير أما الحيواف، كغير الحيواف التقاطو، يجوز ما جميع

 كأما ،«سنة عرفها ثم كككاءىا عفاصها اعرؼ»: قاؿ كسلم عليو اهلل صلى النبي ألف
 كما التعريف بوجوب قاؿ من فمنهم تعريفو، كجوب في العلماء اختلف فقد الحيواف

 أف يجب ال إنو: قاؿ من كمنهم ،«الجميع كيعرؼ»: قاؿ حيث المؤلف كبلـ ىو
 أك لك ىي»: الرجل يجدىا الشاة في قاؿ كسلم عليو اهلل صلى النبي ألف يعرفو؛

 إف ألخيك أك تعرفها أال شئت إف لك فهي للتخيير، ىنا «أك» ك ،«للذئب أك ألخيك
 كلكن يأكلها، للذئب فهي تعرفها كال تأخذىا أال شئت إف للذئب أك فوجدىا، عرفتها

 .الحيواف كغير الحيواف الجميع، يعرؼ أف يجب أنو المؤلف إليو ذىب ما الصحيح
 .يعرفها من يطلب: أم «كيعرؼ»: كقولو
 باب خارج كاف كما بل كالشراء، البيع أسواؽ مثل «الناس مجامع في»: قولو

 .الجميع فيعرؼ مثبل، الجمعة صبلة سيما ال الصبلة، من الناس خركج عند المسجد
 ضاع من: كقاؿ عين لو ألنو يعين؛ كال الماؿ؟ لو ضاع من: يقوؿ أف التعريف، ككيفية

 .يعمم كلكن شخص، أم يدعيو أف إلى سبيبل ذلك لكاف كيفصل، ككذا كذا لو
 الدراىم لو ضاعت من: مثبل يقوؿ كأف اإلنشاد، عند النوع يذكر أف عليو يجب كىل
 الماؿ؟ لو ضاع من: يقوؿ أف من بدال

 غير اإلنساف يتصوره فقد الماؿ؟ لو ضاع من: قاؿ إذا ألنو عليو؛ يجب أنو الظاىر
 المقصود، لفهم أقرب ىذا صار الدراىم؟ لو ضاعت من: قاؿ إذا لكن لو، ضاع الذم

 يقع ما أكؿ الناس فإف الذىب؟ لو ضاع من: قاؿ فلو حليا، كجد أنو لو يقاؿ ككذلك
 فهم إلى أقرب ىذا صار الحلي؟ لو ضاع من: قاؿ إذا لكن الدنانير، أنو قلوبهم في
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 األكصاؼ كل يذكر ال لكن لو، الناس إدراؾ من يكوف ما أقرب فيذكر المخاطب،
 .لو ليس من يدعيو ال حتى

 أنا،: أحد قاؿ إذا ألنو يجوز؛ فإنو الدراىم لو ضاعت من: كقاؿ دراىم كجد إذا فمثبل
 فئة من أك عشرة فئة من أك خمسة، فئة من ىل نوعها؟ كما عددىا؟ كم: لو سيقوؿ

 ىي ىل أك سعودية دراىم ىي كىل خمسمائة؟ فئة من أك مائة، فئة من أك خمسين،
 إنما يحددىا، ىذا كل كيس، في كانت إذا الكيس ثم العدد، ثم آخر؟ بلد دراىم
 ليست من يدعيها لئبل يفصل؛ أف بدكف يعرفو أف للمخاطب يمكن كصف أقرب يذكر

 .لو
 .غصب ضماف كيضمنها آثم فهو أخره فلو فورا، يكوف أف يجب كالتعريف

 النبي أمر قد بل فيها، الضالة إنشاد يجوز فبل المساجد أما «المساجد غير»: قولو
 اهلل ردىا ال»: فليقل المسجد في الضالة ينشد الذم سمع من كسلم عليو اهلل صلى

 .التعزير باب من كىذا «لهذا تبن لم المساجد فإف عليك،
 

  (المسجد في المسألة )باب حكم
 كلكنو حديث باطل. ُ( فاحرموه المساجد في سأؿ منيركل في الحديث ) 

                                                           

 َُِ/ُ" )  للفتاكم الحاكم"  في السيوطي قاؿ كما لو أصل ال(: ُْٕٓيفة )قاؿ العبلمة األلباني في الضع ُ
 األحاديث من فيو ككم ،( َُّ/ُ)  الحاج البن"  المدخل"  كتاب في كقعت التي األحاديث من كىو ،(

 درس من على يخفى ال كما للغزالي،"  اإلحياء"  بكتاب شبيو ىذا في كىو لو، أصل ال كما كالموضوعة، الضعيفة
 في الضالة نشد عن النهي حديث من أخذا بالكراىة قلنا كإنما"  : السيوطي قاؿ ثم .العلم أىل من الكتابين

 كقد ". كغيره بالعلم المسجد في الصوت رفع ككراىة كنحوىا، كالشراء البيع من معناه، في ما بو كيلحق المسجد،
 اإلسناد ضعيف كاف كلما كقواه، اآلتي بالحديث المسجد في عليو كالتصدؽ السؤاؿ جواز على السيوطي استدؿ

 اهلل رضي بكر أبو فقاؿ ؟ مسكينا اليـو أطعم أحد منكم ىل ) : فقلت علتو عن ألكشف أكرده أف من بد ال كاف
 ( إليو فدفعتها منو، فأخذتها الرحمن، عبد يد في خبز كسرة فوجدت بسائل، أنا فإذا المسجد دخلت:  عنو

 بن مبارؾ طريق من(  ُٗٗ/ْ)  البيهقي كعنو(  ُِْ/ُ)  كالحاكم(  ِٓٔ/ُ)  داكد أبو أخرجو، منكرحديث 
 اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ:  قاؿ بكر أبي بن الرحمن عبد عن ليلى أبي بن الرحمن عبد عن البناني ثابت عن فضالة

 كال عجائبهما، من كىذا:  قلت ! الذىبي ككافقو! مسلم شرط على صحيح: الحاكم كقاؿ. فذكره:  كسلم عليو
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 أف بأس ال: (ّْٓ – ّّٓ)ص المساجد بأحكاـ الساجد إعبلـفي الزركشي  قاؿ
 عنهما اهلل رضي بكر أبي بن الرحمن عبد لحديث شيئا المسجد في السائل يعطى

 ؟ مسكينا اليـو أطعم أحد منكم ىل:  كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ ) قاؿ
 عبد يد في خبز كسرة فوجدت يسأؿ بسائل أنا فإذا المسجد دخلت: بكر أبو فقاؿ

 .ُ( إليو فدفعتها منو فأخذتها الرحمن
 السائل كاف إف أنو المختار أف الحسن بن لمحمد الكسب كتاب عن الزركشي كنقل

 بأس فبل إلحافا الناس يسأؿ كال ، المصلي يدم بين يمر كال الناس رقاب يتخطى ال
 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عهد على يسألوف كانوا السؤاؿ ألف ، كاإلعطاء بالسؤاؿ

 الركوع في كىو بخاتمو تصدؽ عنو اهلل رضي عليا أف)  يركل حتى المسجد في كسلم
 الناس رقاب يتخطى كاف كإف ، ِ({ راكعوف كىم الزكاة كيؤتوف: } بقولو اهلل فمدحو

                                                                                                                                                  

 ". يدلس ككاف كالنسائي، أحمد ضعفو"  : كقاؿ"  كالمترككين الضعفاء " في ىذا المبارؾ أكرد فإنو ؛ الذىبي سيما
 المهذب شرح"  في النوكم قوؿ أف تعلم ىذا كمن! !  مسلم رجاؿ من ليس ذلك مع ىو ثم عنعنو، قد تراه فأنت
 كمما ( ! ! ُُٖ/ُ" )  للفتاكم الحاكم"  في السيوطي أقره كإف بجيد ليس"  جيد بإسناد داكد أبو ركاه" :" 
 بكر أبي تصدؽ أف فيو كليس .نحوه مرفوعا ىريرة أبي حديث من صح قد أنو السياؽ بهذا الحديث ضعف يؤكد
 (. ٖٖ رقم" )  الصحيحة"  اآلخر الكتاب في مخرج كىو كغير، مسلم أخرجو المسجد، في كاف عنو اهلل رضي
 ليست المسجد في السائل على الصدقة أف على بالحديث السيوطي استدالؿ يستقيم فبل ذلك عرفت كإذا

، ليس فيو السؤاؿ كأف مكركىة،  .أعلم كاهلل بمحـر

( كالحديث ُٗٗ/ْ) كالبيهقي ،(ُِْ/ُ) في كالحاكم ،(ِِٕٔ) البزار(، ك َُٕٔأخرجو أبو داكد ) ُ
(: إسناده جيد، كقاؿ ابن عبد الهادم في ُٕٔ/ِفي المجموع )صححو الحاكم كأقره الذىبي،  كقاؿ النوكم 

، كقاؿ ابن مفلح في اآلداب الشرعية فيو مبارؾ كثقو ابن معين في ركاية كقاؿ النسائي ضعيف (:ُٓٔالمحرر )
(: ال يأس ُِٓ/ِ، كقاؿ ابن كثير في ألحكاـ الكبير )فيو مبارؾ بن فضالة، كفيو كبلـ ، كباقيو ثقات (:َّْ/ّ)
(: منكر، كقاؿ األرنؤكط كمن معو في تحقيق سنن أبي داكد ُْٕٓسناده، كقاؿ العبلمة األلباني في الضعيفة )بإ
 تدليسو يظن ال يدلس، كاف كإف كىو صدكؽ، فضالة بن مبارؾ. حسن إسناده كىذا صحيح، حديث (:َُّ/ّ)

  .أعلم كاهلل تدليسو، فيبعد صحابي، عن تابعي عن تابعي عن ىنا كركايتو مالك، بن أنس رأل فقد ىنا،

 موضع في الجملة ىذه أف بعضهم توىم فقد{ راكعوف كىم} قولو كأما(: ُّٖ/ ّ) تفسيره في كثير ابن قاؿ ِ
 الركوع حاؿ في الزكاة دفع لكاف كذلك، ىذا كاف كلو ركوعهم، حاؿ في: أم{ الزكاة كيؤتوف: }قولو من الحاؿ
 إف كحتى الفتول، أئمة من نعلمو ممن العلماء من أحد عند كذلك األمر كليس ممدكح، ألنو غيره؛ من أفضل
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 ىذا:  قيل حتى الناس أذل على لو إعانة ألنو إعطاؤه، فيكره المصلي يدم بين كيمر
 ا.ىػ لكفارتو فلسا سبعين إلى يحتاج كاحد فلس
 السؤاؿ يكره أصحابنا بعض قاؿ: (َْٖ/ّ) الشرعية اآلدابفي  مفلح ابن كقاؿ

 مطلقا، ال السؤاؿ على التصدؽ - أعلم كاهلل - كمرادىم المساجد، في كالتصدؽ
 من أف على اهلل رحمو أحمد نص كقد الكراىة، يذكر لم كأكثرىم عقيل، ابن بو كقطع
 من على تصدؽ إف ككذلك  عليو الصدقة تجوز لها جلس ثم الجمعة خطبة قبل سأؿ

 . جاز إنساف على الصدقة الخطيب سأؿ أك يسأؿ لم
 فإذا الجمعة يـو صليت:  قاؿ بدر بن محمد بن علي أف البيهقي عن مفلح ابن كنقل
 ا.ىػ قطعة أحمد فأعطاه فسأؿ سائل فقاـ ، مني بقرب حنبل بن أحمد
 رقاب يتخطى كال المصلي يدم بين السائل يمر فبل للسؤاؿ التخطي الحنفية ككره

 .ُمنو بد ال ألمر كاف إذا إال إلحافا الناس يسأؿ كال الناس
 على المسجد في التصدؽ بهذا كيتصل(: ّٓٔ/ِكقاؿ ابن رجب فب فتح البارم )

 كاف كإف جوازه، على كنص يفعلو، أحمد اإلماـ كاف كقد ، جائز كىو ، السائل
 . مكركىا المسجد في السؤاؿ

 بن مبارؾ طريق من خرج ثم المسجد، في السؤاؿ باب :سننو في داكد أبو كقاؿ
 أبي بن الرحمن عبد عن ليلى، أبي بن الرحمن عبد عن ، البناني ثابت عن فضالة،

 ؟ مسكينا اليـو أطعم من أفيكم صلى اهلل عليو كسلم: اهلل رسوؿ قاؿ:  قاؿ ، بكر

                                                                                                                                                  

 ركوعو، حاؿ في سائل بو مر أنو ذلك فيو نزلت اآلية ىذه أف: طالب أبي بن علي عن أثرا ىذا في ذكر بعضهم
 .خاتمو فأعطاه

 كقاؿ رجالها، كجهالة أسانيدىا لضعف بالكلية، منها شيء يصح كليس: قاؿ ثم األثر ىذا طرؽ كثير ابن ذكر ثم
 في السيوطي ساقها أخرل بطرؽ الحديث يتقول ال أنو كاعلم...  منكر(: ُِْٗ) الضعيفة في األلباني العبلمة

 !.بها يحتج ال كمعاضيل مراسيل كسائرىا أكثرىا، ضعف لشدة( ِّٗ/ ِ) المنثور الدر

 . ْٓٓ/  ُ عابدين ابن كحاشية ، ُْٖ/  ُ الهندية الفتاكل ُ
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 يد في خبز كسرة فوجدت ، يسأؿ بسائل أنا فإذا المسجد دخلت:  بكر أبو قاؿ
 . إليو فدفعتها فأخذتها ، الرحمن عبد

 كنت لو منهم أيوب بن خلف قاؿ حتى فيو كغلظوا حنيفة، أبي أصحاب منو كمنع
 .المسجد في سائل على تصدؽ من شهادة أجز لم قاضيا
 .ضرر المسجد في بسؤالو يحصل كلم مضطرا، السائل كاف إذا فيو رخص من كمنهم

 . مطلقا المساجد في كالتصدؽ السؤاؿ يكره:  كجو كألصحابنا
صلى اهلل عليو كسلم  النبي إلى جاءكا قوما أف البجلي، جرير عن مسلم صحيح كفي
 فحث خطب ثم ، الظهر صلى اهلل عليو كسلم النبي فصلى ، - الحاجة:  أم - فيهم
 الناس تتابع ثم ، عنها تعجز كفو كادت فضة من بصرة رجل فجاء ، الصدقة على
 . كثياب طعاـ من كومين رأيت حتى
 في المسجد دخل رجبل أف ، سعيد أبي عن كالنسائي، داكد أبي كسنن المسند كفي
 الصدقة على صلى اهلل عليو كسلم النبي فحث ، الجمعة يـو يخطب)  كالنبي رثة ىيئة

 ا.ىػ الحديث كذكر - ثيابا الناس فألقى ،
 في عنو اهلل رضي بكر أبي حديث على تعليقا (ََٔ/ٔفي الفتح ) الحافظ كقاؿ
: عنهم اهلل رضي الصحابة من طعاما يجد من على كتفريقهم الصفة أصحاب قصة

 عند المساجد إلى الفقراء التجاء تقدـ ما غير الفوائد من الحديث ىذا كفي»
 على تشويش كال إلحاؼ كال إلحاح ذلك في يكن لم إذا المواساة إلى االحتياج

 ا.ىػ الشركط ىذه اجتماع عند مواساتهم استحباب كفيو المصلين،
في كتابو الحاكم  للفتاكم  المسجد لسؤاؿ العسجد بذؿ كللسيوطي رسالة باسم

 .ُ( جاء فيهإٖ/ُ)
                                                           

 تنزيو كراىة مكركه المسجد في السؤاؿ.  اصطفى الذين عباده على كسبلـ هلل الحمد، الرحيم الرحمن اهلل بسم ُ
 عليو دلت كالذم المنقوؿ ىو ىذا حرامان  يكوف أف عن فضبلن  بمكركه كليس عليها يثاب قربة فيو السائل كإعطاء ،

 في السائل يعطى بأف بأس ال فرع:  الغسل باب في المهذب شرح في النوكم فقاؿ النفل أما ، األحاديث
 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ:  قاؿ[  عنهما اهلل رضي]  الصديق بكر أبي بن الرحمن عبد لحديث شيئان  المسجد
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 فوجدت يسأؿ بسائل أنا فإذا المسجد دخلت:  بكر أبو فقاؿ(  ؟ مسكينان  اليـو أطعم أحد منكم ىل: )  كسٌلم
 بحركفو المهذب شرح كبلـ ىذا جيد بإسناد داكد أبو ركاه ، إليو فدفعتها فأخذتها الرحمن عبد يد في خبز كسرة

 ليس المسجد في السؤاؿ كأف ، مكركىة ليست عليو الصدقة أف معان  لؤلمرين دليل فيو أكرده الذم كالحديث ،
 كاف بل عليو يقر لم حرامان  كاف كلو ينكره كلم الصديق بأخبار ذلك على اطلع كسٌلم عليو اهلل صلى ألنو بمحـر
 ثبت إف المسجد في السؤاؿ عن النهي أف يعرؼ كبذلك ، المسجد في السؤاؿ إلى العود من السائل يمنع

 برفع للمصلين مؤذيان  كونو من تحريمو أخذ كمن:  قلت ، الحرمة عن لو صارؼ كىذا كالتنزيو الكراىة على محموؿ
 الصوت رفع يكره أنو على المهذب شرح في النوكم نص كقد ، للكراىة دليبلن  ذلك ينهض ما فأكثر الصوت

 كالنياـ المصلين آذل إذا كالذكر بالقراءة الصوت رفع ككذا ، بالتحريم عليو يحكم كلم المسجد في بالخصومة
 إلى ثم ، معارض غير اإلسناد صحيح كاضح دليل إلى يحتاج بالتحريم كالحكم ، تحريمو ال كراىتو على نصوا
 المذكور بالحديث استدال كالبيهقي ، داكد أبا رأيت ثم ، إليو سبيل ال األمرين من ككل المذىب أئمة أحد من نص
 ، المذكور الحديث فيو كأكردا المسجد في المسألة باب سننهما في قاال فإنهما المسجد في المسألة جواز على

 أخرجو كقد:  المنذرم قاؿ ، مسلم شرط على صحيح:  كقاؿ الزكاة كتاب في مستدركو في الحاكم كأخرجو
 ، عنو اهلل رضي ىريرة أبي عن األشجعي سليماف حاـز أبي حديث منو سننو في كالنسائي ، صحيحو في مسلم
 في الطبراني أخرجو ما قلناه لما الدالة األحاديث كمن ، للزركشي المساجد أحكاـ في البخارم كأخرجو:  قلت

 فأعطاه خاتمو فنزع تطوع في راكع كىو سائل طالب أبي بن علي على كقف:  قاؿ ياسر بن عمار عن األكسط
 ابن كأخرج)  راكعوف كىم الزكاة كيؤتوف الصبلة يقيموف الذين آمنوا كالذين كرسولو اهلل كليكم إنما(  فنزلت السائل
 كإذا يصلوف كالناس المسجد إلى كسٌلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ خرج:  قاؿ عباس ابن عن تفسيره في مردكيو

 قاؿ ، راكع كىو:  قاؿ ؟ أعطاؾ حاؿ أم على قاؿ ، القائم ذاؾ نعم قاؿ ؟ شيئان  أحد أعطاؾ فقاؿ يسأؿ مسكين
 يقيموف الذين آمنوا كالذين كرسولو اهلل كليكم إنما(  اآلية كتبل كسٌلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فكبر علي كذلك: 

 علي كاف:  قاؿ عباس ابن عن آخر طريق من تفسيره في جرير ابن كأخرج)  راكعوف كىم الزكاة كيؤتوف الصبلة
 في مردكيو كابن حباف بن الشيخ أبو كأخرج ، اآلية فنزلت خاتمو فأعطاه راكع كىو سائل فمر يصلي قائمان 

 اهلل صلى النبي على اآلية)  كرسولو اهلل كليكم إنما(  اآلية ىذه نزلت: )  قاؿ طالب أبي بن علي عن تفسيرىما
 ؟ شيئان  أحد أعطاؾ:  فقاؿ سائل فإذا يصلوف كالناس كسٌلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فخرج بيتو في كسٌلم عليو
 سلمة عن تاريخو في عساكر كابن ، تفسيره في حاتم أبي ابن كأخرج(  خاتمو أعطاني لعلي الراكع ذاؾ إال ال قاؿ
 لنزكؿ طرؽ خمس فهذا ، اآلية)  كرسولو اهلل كليكم إنما: (  فنزلت راكع كىو بخاتمو علي تصدؽ:  قاؿ كهيل بن

 المستدرؾ في الحاكم كأخرج ، بعضان  بعضها يشد المساجد في السائل على التصدؽ في الكريمة اآلية ىذه
 عليو اهلل صلى النبي عهد على سائل قاـ: )  قاؿ اليماف بن حذيفة عن اإليماف شعب في كالبيهقي ، كصححو

 خيران  سن من: )  كسٌلم عليو اهلل صلى النبي فقاؿ القـو فأعطاه أعطاه رجبلن  أف ثم القـو فسكت فسأؿ كسٌلم
 ( . أجورىم من منتقص غير اتبعو من أجور كمثل أجره فلو بو فاستن

: )  حديث من الحاج البن المدخل في كقع كما ، صحيح طريق من يرد لم المسجد في السؤاؿ عن النهي إف ثم
 في الضالة نشد عن النهي حديث من أخذان  بالكراىة قلنا كإنما ، لو أصل ال فإنو(  فأحرموه المساجد في سأؿ من
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 في التصدؽ جواز على كيدؿ(: ُّٖكقاؿ العبلمة األلباني في الثمر المستطاب )ص
 كال بل رسالتو في يورده فلم السيوطي فات مما كىو أيضا اآلتي الحديث المسجد

 ك عليو اهلل صلى النبي فأمر[  بذة ىيئة في]  المسجد رجل كدخل: ) كىو إليو أشار
 فطرح فجاء الصدقة على حث ثم بثوبين منها لو فأمر فطرحوا ثيابا لو يطرحوا أف سلم
 من الحديث ( ثوبك خذ: )  كقاؿ(  فانتهره: )  لفظ كفي)  بو فصاح الثوبين أحد
 لو اآلخر كاللفظ كالنسائي - لو كالسياؽ - داكد أبو أخرجو الخدرم سعيد أبي ركاية

  عنو عياض ثنا:  عجبلف ابن طريق من كأحمد كالحاكم كالطحاكم
 ، الذىي ككافقو ،مسلم شرط على صحيح: الحاكم كقاؿ.  حسن سند كىذا 
 عندىما كىو النسائي ككذا ألحمد كالزيادة ،مرارا عليو التنبيو سبق كما كذلك كليس 

 ركاه منو القدر كىذا الجمعة يـو يخطب كاإلماـ المسجد تحية بصبلة األمر فيو أتم
 . شاء من إليو فليرجع( ْ) رقم الحديث السابع األدب في لفظو سبق كقد الترمذم

 اهلل صلى اهلل رسوؿ عند النهار صدر في كنا: قاؿ اهلل عبد بن جرير عن الباب كفي 
 رسوؿ كجو فتمعر. . .  السيوؼ متقلدم النمار مجتابي عراة قـو فجاءه سلم ك عليو
 كأقاـ فأذف ببلال فأمر كخرج فدخل الفاقة من بهم رأل لما سلم ك عليو اهلل صلى اهلل

 نفس من خلقكم الذم ربكم اتقوا الناس أيها يا: }  فقاؿ الناس خطب ثم فصلى
 كاآلية[  ُ/  النساء{ ]  رقيبا عليكم كاف اهلل إف: }  آخراآلية إلى. . . {  كاحدة

[ :  ُٗ/  الحشر{ ]  لغد قدمت ما نفس كلتنظر اهلل اتقوا: }  الحشر في التي
 تتابع ثم الصدقة ابتدأ األنصار من رجبل أف كفيو الحديث. . .  ديناره من رجل تصدؽ
 سنة اإلسبلـ في سن من)  : سلم ك عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ كفيو بعده الناس
 ا.ىػ الترغيب على تعليقنا راجع.  كغيره مسلم أخرجو الحديث. . . (  حسنة

                                                                                                                                                  

 نشد عن النهي الحديث ىذا في مسلم شرح في النوكم قاؿ(  لهذا تبن لم المساجد إف: )  كقولو ، المسجد
 المسجد في الصوت رفع ككراىة كنحوىا كاإلجارة كالشراء البيع في معناه في ما بو كيلحق المسجد في الضالة
 كغير كالخصومة بالعلم فيو الصوت رفع مالك أصحاب من مسلمة بن كمحمد ، حنيفة أبو كأجاز ، كغيره بالعلم
 . انتهى منو لهم بد فبل مجمعهم ألف إليو الناس يحتاج مما ذلك
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 عن اهلل رحمو تيمية ابن اإلسبلـ شيخ أجاب"(: َِٗ/ٔكقاؿ علماء اللجنة الدائمة )
 كخارج المسجد في محـر السؤاؿ أصل: نصو بما المسجد في السؤاؿ حكم

 بتخطيو أحدا؛ يؤذ كلم المسجد في كسأؿ ضركرة بو كاف فإف لضركرة، إال المسجد
 جهرا يجهر كلم حالو، من كيذكر يركيو فيما يكذب كلم تخطيو، غير كال الناس، رقاب
 بو يشغلهم علما يستمعوف كىم أك يخطب، كالخطيب يسأؿ أف مثل الناس يضر

 ا.ىػ أعلم كاهلل.  جاز ذلك كنحو
 كنا: قاؿ جرير عن صحيحو في مسلم ركل بها، بأس فبل المسجد في الصدقة أما

 عراة حفاة قـو فجاءه: قاؿ النهار، صدر في كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عند
 مضر، من كلهم بل مضر، من عامتهم السيوؼ، متقلدم العباء، أك النمار مجتابي
 خرج ثم فدخل الفاقة، من بهم رأل لما كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ كجو فتمعر
 خلقكم الذم ربكم اتقوا الناس أيها يا: )فقاؿ خطب ثم فصلى كأقاـ فأذف ببلال فأمر
 الذم اهلل كاتقوا كنساء كثيرا رجاال منهما كبث زكجها منها كخلق كاحدة نفس من

: الحشر في التي كاآلية ، ُ/النساء( رقيبا عليكم كاف اهلل إف كاألرحاـ بو تتساءلوف
 من رجل تصدؽ) ، ُٖ/الحشر( اهلل كاتقوا لغد قدمت ما نفس كلتنظر اهلل اتقوا)

 بشق كلو: قاؿ حتى-... تمرة صاع من بره، صاع من ثوبو، من درىمو، من ديناره،
 عجزت، قد بل عنها، تعجز كفو كادت بصرة األنصار من رجل فجاء: قاؿ تمرة،

 اهلل رسوؿ كجو رأيت حتى كثياب، طعاـ من كومين رأيت حتى الناس تتابع ثم: قاؿ
 من: كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فقاؿ ، مذىبة كأنو يتهلل كسلم عليو اهلل صلى
 من ينقص أف غير من بعده بها عمل من كأجر أجرىا فلو حسنة، سنة اإلسبلـ في سن

 من بها عمل من ككزر كزرىا عليو كاف سيئة سنة اإلسبلـ في سن كمن شيء، أجورىم
 ا.ىػ( شيء أكزارىم من ينقص أف غير من بعده
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 المتسولين بعض عن: (َِّ/ُْ)كسئل العبلمة ابن باز كما في مجموع فتاكاه 
 دليل لديهم فهل ، السؤاؿ من يمنعونهم األئمة كبعض ، المساجد في الناس يسألوف

 .؟ إعطاؤىم يجوز كىل ، منعهم على
 السائلوف كاف إذا لكن منعو، لمن حجة أعلم كال ذلك، في بأسا أعلم ال فأجاب:
 من ىذا عملهم في لما منعهم؛ فينبغي الصفوؼ، بين كيمشوف الناس، رقاب يتخطوف

 عليهم اإلنصات لوجوب يمنعوا أف يجب الجمعة، خطبة كقت كىكذا المصلين، إيذاء
 استماع عن غيرىم يشغل الحاؿ ىذه في سؤالهم كألف ، المصلين من غيرىم كعلى

 . انتهى"  الخطبة
 ىل المسجد؟ أبواب على الشحاذين من الموقف ىو ما العثيمين:كسئل العبلمة 

 .؟ الصبلة بعد كيسأؿ يقـو من يسكت أف لئلماـ كىل ؟ ال أـ نعطيهم
 صادقين، كانوا إذا بأس فبل الخارج من المساجد أبواب عند الشحاذين أما فأجاب:

 .الباب عند اخرج: لهم كيقاؿ ىذا عن فينهوف المسجد داخل أما
 تنهر؟ فبل السائل كأما: تعالى لقولو مخالفا يخرجهم الذم اإلماـ يعتبر ىل :السائل
 .المكاف بتغيير أمره كإنما نهره ما ىو : الشيخ

 
 (المسجد دخوؿ عند السواؾ استعماؿ يستحب ىل)باب 

 كىي مهمة قاعدة كلدينا (:ِّٔ/ْ) الممتع الشرحفي  عثيمينال محمد عبلمةال قاؿ
 كلهذا بفعل، كليس ترؾ أنو مع سنة، الفعل سبب كجود مع فالترؾ سنة، الفعل أف كما
 يتسوؾ أف لو يسن قاؿ العلماء فبعض، المسجد دخوؿ عند السواؾ سنية منها أمثلة
 دخل إذا كاف كسلم عليو اهلل صلى النبي أف على)  ذلك كبنى المسجد، دخوؿ عند
 كاف إذا كقالوا البيت، دخوؿ على المسجد دخوؿ فقاسوا ،ُ(بالسواؾ بدأ بيتو

 دخل إذا فكذلك فم، بطهارة أىلو يقابل أف أجل من بيتو دخل إذا يتسوؾ اإلنساف

                                                           

 (.ّْ( )ِّٓ) مسلم أخرجو ُ
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 كاف كسلم عليو اهلل صلى النبي إف فنقوؿ فم، بطهارة ربو يناجي أف أجل من المسجد
 سنة كاف كلو بالسواؾ، بدأ المسجد دخل إذا كاف أنو عنو يرك كلم المسجد يدخل
 أف على بناء المسجد دخل إذا يتسوؾ ال أف فالسنة كسلم، عليو اهلل صلى النبي لفعلو
 فورا، ركعتين سيصلي المسجد دخل إذا كاف لو أما المسجد، دخوؿ سواكو سبب
 ا.ىػ مشركع ىذا فإف المسجد دخوؿ أجل من ال الصبلة، أجل من يتسوؾ أف كأراد

 كما السواؾ؟ استعماؿ يتأكد متى (:ّٕ/ُُكسئل الشيخ كما في مجموع فتاكاه )
 الصبلة؟ لمنتظر السواؾ حكم

، من القياـ عند السواؾ يتأكد فأجاب:  كعند البيت، يدخل ما كأكؿ النـو
 حاؿ في لكن الصبلة، لمنتظر بو بأس كال، للصبلة قاـ كإذا المضمضة، في الوضوء
 .النعاس لطرد فيتسوؾ نعاس معو يكوف أف إال يشغلو، ألنو يتسوؾ، ال الخطبة

 فما المسجد في السواؾ أما(: َُِ/ِِكقاؿ شيخ اإلسبلـ في مجموع الفتاكل )
 في يستاكوف كانوا السلف أف على تدؿ اآلثار بل كرىو العلماء من أحدا علمت

 باتفاؽ ثيابو في كيمتخط المسجد في ثيابو في الرجل يبصق أف كيجوز المسجد
 المسجد في التوضؤ يجوز بل عنو الثابتة كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ كبسنة األئمة

 فيو يكوف الوضوء أف مع فيو الوضوء جاز فإذا.  العلماء جمهور عند كراىة ببل
 جاز كإذا السواؾ يكره فكيف عندىا يستاؾ كالصبلة فيو الصبلة كتجوز السواؾ
 ا.ىػ السواؾ يكره فكيف فيو كاالمتخاط البصاؽ

 ال المسجد داخل السواؾ إف يقوؿ من أسمع (:ِٖٗ/ٔكسئلت اللجنة الدائمة ) 
 صحيح؟ ىذا فهل يجوز،

 قرآف كقراءة كصبلة كضوء من: إليو الحاجة دعت كلما مؤكدة سنة السواؾ فأجابت:
 منو يمنع نص كجود لعدـ كخارجو، المسجد داخل فعلو كيشرع ذلك، كنحو فم كتغير
 أمتي على أشق أف لوال) : حديث لعمـو إليو؛ الداعي كجود مع المسجد داخل
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 كىو التقايؤ درجة إلى فيو يبالغ أال ينبغي أنو إال ،ُ( صبلة كل مع بالسواؾ ألمرتهم
 ا.ىػ المسجد يلوث دـ أك قيء منو يخرج أف خشية المسجد في

 الناس بعض نرل ( عن:ّٖ/ٓكسئل العبلمة ابن باز كما في فتاكل نور على الدرب )
 الناس بعض أف مع كقبلها الخطبة كأثناء المسجد، داخل المسواؾ يستعملوف
 أثناء السواؾ استعماؿ جائز ىو كىل ىؤالء؟ لمثل قولكم ىو فما ذلك، من يشمئزكف
 الخطبة؟

 كالسبلـ، الصبلة عليو المصطفى فعلها التي السنن من السواؾ استعماؿ إففأجاب: 
 أمتي على أشق أف لوال) : قاؿ أنو كالسبلـ الصبلة عليو عنو فصح فيها، كرغب

 كل مع بالسواؾ ألمرتهم) : اآلخر اللفظ كفي ( صبلة كل عند بالسواؾ ألمرتهم
 مرضاة للفم مطهرة السواؾ) : قاؿ أنو كالسبلـ الصبلة عليو عنو كصح ،ِ( كضوء
 عند استعمالو كيسن المسجد، كغير المسجد في استعمالو في حرج فبل ،ّ( للرب

 .المنزؿ دخوؿ كعند الوضوء، أكؿ كعند يكبر، أف قبل الصبلة في الدخوؿ
                                                           

 كالعباس طالب أبى بن كعلى خالد بن كزيد -في الصحيحينكىو – ىريرة أبو منهم الصحابة من جماعة عن كرد ُ
 .حنظلة بن اهلل كعبد كسلم عليو اهلل صلى أصحابو من كرجل عمر كابن المطلب عبد بن

 (.َُٗ/ُصحيح بهذ اللفظ كما في اإلركاء ) ِ
 ترتيب( َّ/ُ" مسنده" في الشافعي ككصلو( ُّْٗ) الحديث قبل مجزكما بو صحيحو في البخارم علقو ّ

، (ّّٖ) األكسط في المنذر ابنك  ،(ْٖٗٓ) يعلى أبوك  ،(ُِٔ) الحميدم، ك (ُِْ/ ٔ)، كأحمد (السندم
 األكسط في الطبرانيك ، (َُٗ) بكر أبي مسند في المركزم بكر كأبو ،(ُّْ) حباف ، كابن(ُّٓ) خزيمة ابنك 
 بغداد تاريخ ذيل في الدبيثي ، كابن(َُٓ/ِ) أصبهاف أخبار في(، ك ُٗٓ/ٕ) الحلية في نعيم كأبو ،(ِٖٕ)
 شرح في ، كالبغوم(ِٖٓ) اآلثار معرفة كفي ،(ٕٕ) رلالصغ كفي ،(ّْ/ُ) كبرلال في البيهقيك  ،(ِْٖ/ ُ)

كلهم من حديث   (ُْٔ/ ّ) التغليق في كالحافظ ،(ٕٗٗ/ ِ) الكماؿ تهذيب في كالمزم، (ََِ) السنة
 المنذرم قاؿ، ك حسن حديث(: ّْٗ/ ُ" )السنة شرح" في البغومعنو  قاؿعائشة رضي اهلل عنها، كالحديث 

 المجموع في النوكم صححوك ، صحيحة المجزكمة كتعليقاتو مجزكما معلقا البخارم ركاه(: َُُ/ ُ) الترغيب في
(: ٕٖٔ/ُ(: جيد، كقاؿ ابن الملقن في البدر المنير )ِّّ/ُ، كقاؿ ابن دقيق العيد في اإلماـ )(ِٖٔ/ ُ)

و بصيغة جـز كىو حديث صحيح من غير شك كال مرية كال يضره كونو في بعض أسانيده ىذا التعليق صحيح ألن
ابن إسحاؽ كركاية ابن عيينة كمسعر فإف إسناد الباقين ثابت صحيح ال مطعن ألحد في رجالو كقد شهد بذلك غير 

(، ُِٔ/ُٓ(، كصححو العبلمة ابن باز في مجموع فتاكاه )ٕٔ/ِ، كصححو العراقي في طرح التثريب )كاحد
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 الصبلة عليو البيت دخل إذا يبدأ شيء بأم) : سئلت لما عنها اهلل رضي عائشة قالت
 كالسبلـ، الصبلة عليو بيتو دخل إذا: يعني(  بالسواؾ يبدأ كاف: قالت كالسبلـ؟
 كالتشجيع األسناف، كتنظيف النكهة، تطيبب من كفيو المشركعة، السنن من فالسواؾ

، ىو ما الخير على  المؤمن يكوف الخطبة كقت يستعمل، ال الخطبة كقت لكن معلـو
 من كيستفيد للخطيب، ينصت كلكن يستاؾ، كال بشيء يعبث ال للحركة تاركا منصتا

 كونو حاؿ بأس ال الصبلة قبل بأس، فبل الخطبة قبل أما كيتعقل، كيتدبر الخطبة،
 .أيضا مشركع الوضوء كعند مشركع، الصبلة عند كالسواؾ المسجد، في جالسا

 
 (المسجد في األكل باب) 

 كالبصل كالثـو كريهة رائحة لو كاف ما إال المسجد، في كالشرب األكل يباح
قبل ذلك  تقدـ كما المسجد إتياف عن منهي البقوؿ ىذه آكل ألف كالفجل؛ كالكراث

 بن الحارث بن اهلل عبدفي باب مستقل، كيدؿ على ذلك كثير من األدلة منها حديث 
 الخبز المسجد في كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عهد على نأكل كنا ) قاؿ جزء

 المسجد، في شواء كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ مع أكلنا ) ركاية كفي ،(  كاللحم
 .ُ( نتوضأ كلم نصلي، قمنا ثم الحصى، في أيدينا فأدخلنا الصبلة، فأقيمت

                                                                                                                                                  

(، كصححو الشيخ أحمد شاكر في تحقيق المسند ٔٔ، رقم  َُٓ/ُكصححو العبلمة األلباني في اإلركاء )
(، كقاؿ األرنؤكط كمن معو في تحقيق المسند ّٓ/ُ(، كصححو الحويني في بذؿ اإلحساف )ُٗٔ/ُ)
 ىنا، بالتحديث صرح كقد إسحاؽ، بن محمد أجل من حسن إسناد كىذا لغيره، صحيح حديث (:ُِْ/َْ)

 .الشيخين رجاؿ ثقات رجالو كبقية تدليسو، شبهة فانتفت

 كابن ،( ُٔٔ) الشمائل في كالترمذم( ُُٗ ،َُٗ/ ْ) المسند على زكائده في اهلل عبد كابنو أحمد أخرجو ُ
 ،( ُُْٓ) يعلى كأبو ،( ََّ - ِٗٗص) مصر فتوح في الحكم عبد كابن ،( ُُّّ ،ََّّ) ماجو

 رجب ابن عنو قاؿ كالحديث( ِْٕٖ) كالبغوم ،( ُٕٓٔ) حباف كابن ،( ٔٔ/ ُ) المعاني شرح في كالطحاكم
 مفلح ابن كقاؿ الحديث، صالح حاتم أبو كقاؿ معين ابن كثقو كسليماف جيد إسناده( : ّٗٔ/ ِ) البارم فتح في
/ ْ) الزجاجة مصباح في البوصيرم كقاؿ معين، ابن كثقو كسليماف جيد إسناده( : َّْ/ ّ) الشرعية األداب في

 ،( ُُِٔ) الحديث تحت الصحيحة كفي ماجة، ابن صحيح في األلباني العبلمة كصححو حسن، إسناده( : ُٓ
 (.ِّْ/ ِٗ) المسند تحقيق في معو كمن األرنؤكط كصححو
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 ال: كقيل فيو كالنـو المسجد في األكل الحنفية فكره ذلك في العلماء اختلف كقد
 في كيناـ كيأكل يشرب أف فلو للمعتكف بالنسبة كأما فيو، يناـ أف للغريب بأس

 المسجد، إلى إال اعتكافو في يأكم يكن لم كسلم عليو اهلل صلى النبي ألف معتكفو
 .ُالخركج إلى ضركرة فبل المسجد في الحاجة ىذه قضاء يمكن كألنو

 إف ال كالتمر الناشف الطعاـ فيو كإطعامو بادية بمسجد الضيف إنزاؿ المالكية كأجاز
 كمثل فيكره، اإلناء تحت تجعل سفرة بنحو إال فيحـر طبيخ أك كبطيخ مقذرا كاف

 كلو فيكره الحاضرة مسجد في التصنيف كأما الصغيرة القرية مسجد البادية مسجد
 ككذا نهارا أم بقائلة فيو النـو أجازكا كما كبلمهم، ظاىر ىو كما ناشفا الطعاـ كاف
 .ِإليو الوصوؿ عسر أك لو منزؿ ال لمن بليل
 ككرىوا منارتو في أك صحنو في أك المسجد في يأكل أف لو فاستحبوا: المعتكف أما

 النـو بعدـ اعتكافو يبطل إذ لوازمو، فمن االعتكاؼ مدة فيو النـو كأما خارجو، أكلو
 .ّفيو

 ركم فقد المسجد، في ذلك كغير كالبطيخ كالفاكهة الخبز أكل يجوز: الشافعية كقاؿ
 اهلل صلى النبي عهد على نأكل كنا: قاؿ الزبيدم جزء بن الحارث بن اهلل عبد عن

 .كاللحم الخبز المسجد في كسلم عليو
 فتجتمع الطعاـ من شيء يتناثر كلئبل التلوث من خوفا شيئا يبسط أف كينبغي: قالوا
 كالكراث كالبصل كالثـو كانت فإف كريهة، رائحة لو يكن لم إذا ىذا الهواـ، عليو

 دخل فإف ريحو، يذىب حتى المسجد من آكلو كيمنع فيو أكلو فيكره كنحوه
 مسجدنا ليعتزؿ أك فليعتزلنا، بصبل أك ثوما أكل من ) لحديث منو أخرج المسجد

 .ْ(بيتو في كليقعد
                                                           

 .ْْْ/ ُ المختار الدر على عابدين ابن كحاشية ،ُُِ - ُُُ/ ِ ،ََّ/ ُ القدير فتح ُ

 .َِّ/ ِ اإلكليل كجواىر ،َٕ/ ْ عليو الدسوقي كحاشية الكبير الشرح ِ

 .ُٖٓ/  ُ اإلكليل كجواىر ،ْٕٓ/  ُ عليو الدسوقي كحاشية الكبير الشرح ّ

 .عنو اهلل رضي جابر حديث من( ْٔٓ) كمسلم ،(ٖٓٓ) البخارم أخرجو ْ
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 أف نافع فعن األـ، في الشافعي عليو نص فقد المسجد في النـو بجواز أيضا كقالوا
 النبي مسجد في لو أىل ال أعزب شاب كىو يناـ كاف أنو ) أخبره عمر بن اهلل عبد

 الزبير ابن عهد على نبيت كنا: قاؿ دينار بن عمرك كعن ،ُ( كسلم عليو اهلل صلى
 .ِفيو رخصوا كالشافعي كعطاء البصرم كالحسن المسيب بن سعيد كأف المسجد في
 ليأكل البيت إلى يمضي أف لو كأجيز اعتكافو، مسجد في كمبيتو فأكلو المعتكف أما

 المسجد في األكل ألف الشافعية عند عليو المنصوص كىو اعتكافو يبطل كال فيو،
 .ّيلزمو فلم المركءة من ينقص
 تميم ابن ذكره كنحوه، لؤلكل المسجد دخوؿ يجوز ال: مفلح ابن قاؿ الحنابلة كعند
 المسجد في األكل للمعتكف بأف كغيرىما كالرعاية الشرح في كذكر حمداف، كابن

 باالجتماع بأس ال أنو: األذاف باب آخر في الشرح في كذكر طست، في يده كغسل
 .فيو كاالستلقاء فيو كاألكل المسجد في

 ما عليها يسقط سفرة كيضع المسجد في المعتكف يأكل أف بأس ال: قدامة ابن كقاؿ
 ( .َُِ - َِٗ/ ّٕ) الفقهية الموسوعة. ْالمسجد يلوث كيبل منو يقع

 كغير كالفاكهة كالبطيخ الخبز أكلي : عن( ْٔص) فتاكاه في كما النوكماإلماـ  كسئل
 .منو؟ ييمنع كىل جائز؟ ىو ىل المسجد في ذلك

 المسجد، كيصوف شيئنا، يبسط أف لو ينبغي لكن منو؛ يمنع كال جائز، ىو: فأجاب
 ليس فيما ذكرناه الذم كىذا. المسجد في كغيرىا كالفاكهة الفيتات سقوط من كيحترز

،: كريهة رائحة لو  رائحة من شيء فيو ليس الذم كالطبيخ كالكراث، كالبصل، كالثـو
 من آكلوي  كيمنع المسجد، في أكلو فيكره ذلك من شيء فيو كاف فإف كنحوه، ذلك،

 الصحيح للحديث منو، أيخرج المسجد دخل فًإف ريحو؛ يذىب حتى المسجد
                                                           

 (.َْْ) البخارم أخرجو ُ

 .ِّٗ - َّٔ - َّٓ للزركشي المساجد بأحكاـ الساجد إعبلـ ِ

 .َُِ ،ُٗٗ - ُٖٗ/ ُ المهذب ّ

 .َِٔ/ ّ قدامة البن كالمغني ،ّٗٗ/ ّ مفلح البن الشرعية اآلداب ْ
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 يمنع لم بالطبخ رائحتو ماتت فإف: الرائحة كجود مع كلو ىذا ذلك، في المشهور
 ىػ.ا أعلم كاهلل المسجد، في أكلو كيجوز المسجد، من آكلو
 في األكل في الرخصة كرد كقد( : ُُٔ/ ّ) البارم فتح في رجب ابن الحافظ كقاؿ

 اختلف كقد( ... المسجد في األكل: باب) كتابو في ماجو ابن بوب كقد المسجد،
 لهذا كغيرىم؛ أصحابنا من طائفة فأجازه ككراىتو، المسجد في األكل جواز في

 كاف أنو اعتكافو في - كسلم عليو اهلل صلى - النبي حاؿ من الظاىر كالف الحديث؛
 إال اإلنساف، لحاجة إال البيت يدخل ال كاف: قالت عائشة فإف المسجد؛ في يفطر

 .اإلنساف حاجة في داخل ذلك أف: يقاؿ أف
 بن البراء حديث سبق كقد المسجد، في يأكلوف كانوا أنهم: الصفة أىل من كالظاىر

 .منو فأكلوا للصدقة المسجد في المعلق القنو ضربوا جاعوا إذا كانوا أنهم عازب
 .ألصحابنا كجو كىو الشافعي، عن كحكي دناءة، ألنو كراىتو؛ إلى طائفة كذىب

 .حاجتو لقضاء يدخل كما لؤلكل، بيتو يدخل أف للمعتكف أجاز بهذا قاؿ كمن
 اهلل لذكر ىي إنما : )المساجد في - كسلم عليو اهلل صلى النبي قوؿ ىذا كيعضد

 ىػ.ا. مسلم خرجو( .  القرآف كقراءة كالصبلة
 الخبر أكل يجوز(:" ِّٗ) المساجد بأحكاـ الساجد إعبلـفي  الزركشي قاؿك 

 بن اهلل عبد عن ماجة ابن ركل كقد.  المسجد في ذلك كغير كالبطيخ كالفاكهة
 في كسلم عليو اهلل صلى النبي عهد على نأكل كنا:  قاؿ الزبيدم جزء بن الحارث
 كلئبل.  التلوث من خوفا كيحترز ، شيئا يبسط أف كينبغي، كاللحم الخبز المسجد

 .الهواـ عليو فتجتمع ، الطعاـ من شيء يتناثر
 ، كنحوه كالكرات كالبصل كالثـو ، كانت فإف ، كريهة رائحة لو يكن لم إذا ىذا

 .انتهى.. "  ريحو يذىب حتى المسجد من آكلو كيمنع ، فيو أكلو فيكره
 على يدؿ كالحديث: الترجمة حديث بعد( ُِٕ/ ِ) النيل في الشوكاني كقاؿ

 أىل سكنى منها كثيرة أحاديث كفيو المسجد في األكل جواز كىو منو المطلوب
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 يستلـز سواه لهم مسكن ال كوف فإف كغيره البخارم في الثابت المسجد في الصفة
 المسجد سوارم من بسارية األسير الرجل ربط حديث كمنها. فيو للطعاـ أكلهم
 في الخياـ ضرب كمنها. أياـ ثبلثة مربوطا استمر أنو طرقو بعض كفي عليو المتفق

 في كما المسجد تقم كانت التي للسوداء أك تقدـ كما معاذ بن لسعد المسجد
 جواز على الدالة كاألحاديث كغيرىم المسجد ثقيف كفد إنزاؿ كمنها. الصحيحين

 ىػ. ا متكاثرة المسجد في الطعاـ أكل
 إلى كيوجهها رجليو يضع الذم حكم ىو ما( : ِٓٗ/ ٔ) الدائمة اللجنة كسئلت

 المسجد؟ في كالنـو األكل يجوز كىل المسجد؟ في القبلة
 كاف سواء القبلة، إلى رجلو أك رجليو يمد أف المسلم على حرج ال: فأجابت

 إلى احتاج إذا بو يناـ أك بالمسجد يأكل أف عليو حرج كال غيره، في أـ بالمسجد
 أسرع بو نائم كىو احتلم كإذا المسجد، نظافة على يحافظ أف لو كينبغي ذلك،

 ا.ىػ الجنابة من ليغتسل يستيقظ حين منو بالخركج
 في كاألكل بالنـو بأس كال"  (:ّْٗ/ُٓ) اهفتاك  مجموعابن باز في  لعبلمةا كقاؿ

 أىل حاؿ من ثبت كلما ، ذلك في كردت كآثار ألحاديث ؛ كغيره للمعتكف المسجد
 من توسيخو أسباب من كالحذر المسجد نظافة على الحرص مراعاة مع ، الصفة
 قاؿ أنو كسلم عليو اهلل صلى النبي عن الحديث في جاء لما ؛ غيرىا أك الطعاـ فضوؿ

 أبو ركاه ،ُ..( المسجد من الرجل يخرجها القذاة ،حتى أمتي أجور علي عرضت) : 
                                                           

 مكة أخبار في الفاكهيك  ،(ُِٔٗ رقم ، ُٖٕ/ٓ) كالترمذل ،(ُْٔرقم ، ُِٔ/ُ) داكد أبو أخرجو ُ
 األكسط فى كالطبرانى ،(ِْٓٔ رقم/ ٕ) يعلى كأبو ،(ُِٕٗ رقم ، ُِٕ/ِ) خزيمة ،كابن(، ُِٗ/ِ)
/ ّ) بأصبهاف المحدثين طبقات في الشيخ ، كأبو(ْٕٓ رقم ، َّّ/ُ) الصغير كفى ،(ْٖٗٔ رقم ، َّٖ/ٔ)

 ، َْْ/ِ) كالبيهقى (،َُْ/ ُ) أماليو في كالشجرم ،(ُِ/ِ) أصبهاف أخبار فى نعيم كأبو ،(ْٕٔ – ْٕٓ
 شرح في كالبغوم (،ُّٔ/ُْ) التمهيد في البر عبد كابن ،(َُٗ/ُ) الجامع في كالخطيب ،(َُُْ رقم

 أعرؼ ال البخارم قاؿ الوجو ىذا من إال نعرفو ال غريب: بقولو الترمذم ضعفو كالحديث( ّْٔ/ِ) السنة
 يحتج مما الحديث ىذا ليس: التمهيد في البر عبد ابن كقاؿ الصحابة، من أحد من سماعا اهلل عبد بن للمطلب

 المتناىية العلل في الجوزم ابن كقاؿ ،(ٖٗ/ُ) األذكار كفي الخبلصة في كما النوكم كضعفو لضعفو بو
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 صلى النبي أف:  عنها اهلل رضي عائشة كلحديث ، خزيمة ابن كصححو كالترمذم داكد
 إال الخمسة ركاه ُ( كتطيب تنظف كأف الدكر في المساجد ببناء أمر)  كسلم عليو اهلل

 . المدف في القاطنة كالقبائل الحارات ىي:  كالدكر. جيد كسنده النسائي

                                                                                                                                                  

 ثابت غير كالحديث بالصواب اشبو كاالكؿ انس عن جريح ابن عن ركل قد الدارقطني قاؿ( : ُُٕ-ُُٔ/ُ)
 في الذىبي كقاؿ الضعفاء، من كغيره ميسرة ابن عن يدلسو كاف يقاؿ شيئا المطلب من يسمع لم جريج ابن ألف

 ضعيف، إسناده(: ٖٔ/ٗ) الفتح في الحافظ كقاؿ المطلب من جريج ابن يسمعو لم:  المتناىية العلل تلخيص
-ُِٗ/ُ) كثير ابن تفسير تحقيق في الحويني كضعفو ،(ََّٕ) الجامع ضعيف في األلباني العبلمة كضعفو
معو في تحقيق سنن أبي داكد ، كقاؿ األرنؤكط كمن يصح ال كاف كجو أم على كالحديث: بقولو( ِِٗ

 ابن كقاؿ بالعنعنة، كركاه مدلس -العزيز عبد بن الملك عبد كىو- جريج ابن ضعيف، إسناده (:ّْٔ/ُ)
 أبي ابن عن أحاديثو يأخذ كاف المطلب، من يسمع لم جريج ابن: ّٖٓ ص للخطيب" الكفاية" في كما المديني

 ابن عن يدلسها كاف: ُ/ ُُٕ" المتناىية العلل" في الجوزم ابن عنو نقلو فيما الدارقطني كقاؿ عنو، يحيى
 اختلف كقد كالبخارم، المديني ابن قاؿ فيما أنس من يسمع لم اهلل عبد بن كالمطلب. الضعفاء من كغيره ميسرة

 .الترمذم عنهما نقلو كما التخريج، في سيأتي كما جريج ابن كعلى ركاد أبي ابن علي إسناده في
 ،(ْٗٓ رقم ْٖٗ/ِ) كالترمذم ،(ْٓٓ رقم ُٖٕ/ُ) داكد كأبو ،(ِِْٗٔ رقم ِٕٗ/ٔ) أحمد أخرجو ُ

 كأبو ،(ُّْٔ رقم ُّٓ/ْ) حباف كابن ،(ُِْٗ رقم َِٕ/ِ) خزيمة كابن ،(ٕٗٓ،  ٖٕٓ) ماجو كابن
 ، ُّٖٕ/ٓ) عدم كابن ،(َّٗ/ّ) كالعقيلي ،(ّّٔ/ِ) شيبة أبي كابن ،(ْٖٗٔ رقم ُِٓ/ٖ) يعلى

 كمرسبل مسندا الترمذم كركاه كالحديث كغيرىم (ْٗٗ) كالبغوم ،(َُْٔ رقم ّْٗ/ِ) الكبرل في كالبيهقي
كقاؿ ابن رجب  ،(ّْٖ/ُ) البنو العلل في كما الرازم حاتم أبو المرسل رجح ككذا أصح، ىذا المرسل في كقاؿ

 خزيمة، ابن كصححو ضعفو، إلى عدم ابن كأشار كصلو، أحمد اإلماـ أنكر ككذلك(: ٖٓ/ُفي فتح البارم )
 إسناده(: ٗٗ/ْ) الشرعية اآلداب في مفلح ابن كقاؿ( َِْ/ْ) ،(ْْ/ْ) المحلى في حـز ابن بو كاحتج
 العبلمة كصححو ،(ِّْ/ّ) القارم عمدة في العيني كصححو ،(َْٖ/ُ) الفتح في حجر ابن كصححو حسن،
 إسناده: باز ابن العبلمة كقاؿ ،(ِِْٕ) الحديث تحت الصحيحة كفي ،(ِٕٗ) الترغيب صحيح في األلباني

 .المسند تحقيق في معو كمن األرنؤكط كصححو ،(ّْٗ/ُٓ) فتاكاه مجموع في كما حسن
 كمنو الدكر، فيها التي المحاؿ يريد: ّٕٗ/ ِ" السنة شرح" في البغوم قاؿ. الدكر في المساجد ببناء: قولوك 

 قبيلة فيو اجتمعت التى المحلة يسموف كانوا ألنهم[ ُْٓ: األعراؼ{ ]الفاسقين دار سأكريكم: }تعالى قولو
 ".مسجد فيها بنيت إال دار بقيت ما" الحديث كمنو دارا،
 المحبلت، كالمراد كالمحلة، كالعرصة للبناء جامع اسم كىو دار، جمع الدكر" المرقاة" في القارم علي كقاؿ
 كالمسجد للصبلة الدار في بيت اتخاذ على محموؿ أك دارا، قبيلة فيها اجتمعت التى المحلة يسموف كانوا فإنهم
 .العمل كعليو المعوؿ ىو: كاألكؿ الملك ابن قالو البيت أىل فيو يصلي



 - 034 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 (المساجد في نكاحال عقد يستحب ىل باب)

بعضهم  كاستدؿ المسجد، في النكاح عقد استحباب إلى الفقهاء جمهور ذىب
 كاضربوا المساجد في كاجعلوه النكاح ىذا أعلنوا ) عنها اهلل رضي عائشة بحديث

، كلكنو حديث ضعيف كما في الحاشية، كلذلك لم يستدؿ بو كثير ُ( بالدفوؼ عليو

                                                                                                                                                  

 فيحرموف لؤلخرل الذىاب محلة أىل على يشق أك يتعذر قد أنو فيها مسجد ببناء محلة كل ألىل أمره كحكمة
 مشقة غير من مسجدىم في العبادة محلة كل ىل ليتيسر، بذلك فأمركا فيو، الجماعة إقامة كفضل المسجد، أجر

 .تلحقهم

 ،(ُْْٕٔ رقم ،َِٗ/ ٕ) كالبيهقى ،(ُْٖ/ ٔ) عدم كابن ،(َُٖٗ رقم ،ّٖٗ/ ّ) الترمذل أخرجو ُ
 في كردت( النكاح ىذا أعلنوا) األكلى كالفقرة، عنها اهلل رضي عائشة عن( ّّٓ رقم ،َُُ/ ُ) كالديلمى

 كالذىبي ،(ِّْ/ ُ) الذخيرة في القيسراني كابن عدم، ابن فضعفو عائشة حديث كأما بها، تصح أخرل أحايث
 كىو المديني إلياس بن خالد إسناده كفي (:ّْٔ/ ٗ) المنير البدر في الملقن ابن كقاؿ ،(ِّٔ/ ّ) الميزاف في

 الترمذم كركاه ضعيف، خالد: قاؿ األنكحة في البيهقي أخرجو كلما الحديث، منكر: أحمد اإلماـ قاؿ ضعيف،
 الباب، ىذا في غريب حديث ىذا: الترمذم قاؿ األنصارم ميموف بن عيسى ركاية من كىو .. عائشة ركاية من
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من القائلين باالستحباب بل عللوا ذلك بأف النكاح طاعة كعبادة فيستحب في 
 حصوؿ بركة المكاف.المساجد التي ىي مكاف عبادة اهلل، أك ألنو أدعى لئلعبلف أك ل

 اإليجاب بمجرد يكوف أف المسجد في النكاح لعقد إجازتهم في المالكية كقد ذىب
 . فيو كره كإال كبلـ تكثير أك صوت رفع كال شركط ذكر غير من كالقبوؿ

 مفسدة على يشتمل لم إذا يكره ال بو الزفاؼ أف عندىم المختار في الحنفية كزاد
 .ُفيو كره عليها اشتمل فإف دينية

أم –(: كيستحب عقده ُٖ/ِّقاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية في مجموع الفتاكل )
 في المساجد ا.ىػ -النكاح

(: كىو يتكلم عن ُِٔ/ّفي إعبلـ الموقعين ) -رحمو اهلل-كقاؿ اإلماـ ابن القيم 
اللعب كالهزؿ كالمزاح في حق اهلل تعالى كأنو ال يجوز ثم قاؿ: ... كمما يوضحو أف 

كاح يشبو العبادات في نفسو بل ىو مقدـ على نفلها كلهذا يستحب عقده في عقد الن
 المساجد كينهى عن البيع فيها ا.ىػ 

                                                                                                                                                  

 منكر ىو: البخارم قاؿ فقد نظر؛ ذلك كفي. حسن حديث: النسخ بعض كفي. الحديث في يضعف كعيسى
 ىذه ما: فقلت عليو استعديت: مهدم ابن كقاؿ. بركايتو يحتج ال الحديث منكر: حباف ابن كقاؿ. الحديث

 عائشة، عن القاسم عن ركايتو من الحديث كىذا. أعود ال: فقاؿ عائشة؟ عن القاسم عن تحدث التي األحاديث
(: ٖٕٗ) الضعيفة في األلباني العبلمة كقاؿ ىػ.ا قدمناه بما كضعفهما عللو في الجوزم ابن الحديثين ىذين كذكر
: الفتح في حجر ابن قاؿ ك جدا، ضعيف الجوزم ابن كقاؿ ،!بصحتو البيهقي جـز: القدير فيض في المناكم قاؿ

 أظنو"  بصحتو: " قولو(: لؤللباني الكبلـ) قلت .ضعيف: الهداية أحاديث تخريج في الزيلعي كقاؿ ضعيف، سنده
 ىو فإنما للحديث الترمذم تحسين أما ك. ميموف ابن بعيسى ضعفو البيهقي أف عرفت فقد ،" بضعفو"  محرفا
 ما باب"  في أكرده إنما الترمذم ك مرفوعا، الزبير بن اهلل عبد حديث من شاىدا لها فإف منو، األكلى الفقرة باعتبار

 أجد لم فإني( بالدؼ عليو كاضربوا المساجد في كاجعلوه يعني) بعدىا التي الجملة كأما"  النكاح إعبلف في جاء
 الغليل كإركاء ،(ٕٗص) الزفاؼ آداب في األكلى الفقرة شواىد خرجت كقد منكرة، لذلك فهي شاىدا لها

(َِّٓ.) 

 الدسوقي كحاشية الكبير كالشرح ، َِّ/  ِ ، ِٕٓ/  ُ اإلكليل كجواىر ، ّْْ - ّّْ/  ِ القدير فتح ُ
 َّٔ للزركشي المساجد بأحكاـ الساجد كإعبلـ ، َُِ/  ُ الشافعي اإلماـ فقو في كالمهذب ، َٕ/  ْ عليو

 . َِٖص المساجد أحكاـ في كالساجد الراكع كتحفة ، ِّٔ ،
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 المسجد، في النكاح عقد مباشرة كيستحب(: " ُّٕ/ ُ) األنهر مجمع في قاؿ
 لم إذا يكره ال: كالمختار فيو، الزفاؼ كراىة في كاختلفوا الجمعة، يـو في ككونو

 .انتهى"  دينية مفسدة على يشتمل
 مجرد: أم النكاح عقد يجوز أنو يعني(: ُٕ/ ٕ) خليل شرح في الخرشي كقاؿ

 .انتهى .مستحب ىو بل كقبوؿ، إيجاب
 سنة بكونو المصنف كأشار: (ٖٔ/ّ) الدقائق كنز شرح الرائق البحر صاحب قاؿك 

 يـو باستحبابو كصرحوا عبادة لكونو المسجد في النكاح عقد استحباب إلى كاجبا أك
 ا.ىػ الجمعة

 عقد يستحب أنو كغيرىا األشباه في كصرح: (ٔٔٔ/ُ) عابدين ابن حاشية كفي
 ا.ىػ المسجد في النكاح

 كأف فيو، يدخل كأف شواؿ، في يتزكج أف كيسن(: ُٖٓ/ ٔ) المحتاج نهاية في كقاؿ
 .انتهى"  النهار كأكؿ جمع مع يكوف كأف المسجد، في يعقد
 كما يستحب بل،  النكاح عقد فيو كيباح(: ّٖٔ/ ِ" )القناع كشاؼ" في كقاؿ
 .انتهى .األصحاب بعض ذكره
 البعض كتعليل شرعي، حكم إلثبات يصلح صحيح دليل تقدـ من كل يذكر لم قلت
 كذلك األمر كاف لو أنو عليو يشكل بركة، المسجد في النكاح عقد بأف الحكم ىذا

 كلحرص المسجد، في لنفسو األنكحة عقد على كسلم عليو اهلل صلى النبي لحرص
 .المحققين بعض الجمهور خالف لذلك. ألصحابو ذلك تبيين على

 قوؿأ (المسجد في عقده كندب) قولو(: ِْٕ/ِفقاؿ الشوكاني في السيل الجرار )
 الإك  الندب مراأل ىذا حواؿأ فأقل للحجية المساجد في كاجعلوه حديث انتهض إف

 يخصص بدليل الإ ذلك غير فيها يجوز فبل كالصبلة اهلل لذكر بنيت إنما فالمساجد
 كىو كسلم عليو اهلل صلى مسجده في بحرابهم الحبشة لعب من كقع كما العمـو ىذا

 ا.ىػ  االشعار يتناشدكف كانوا من قرر ككما ظرين
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 كأما ،النكاح إعبلف على الشرع حث(: ُُّ/ ُٖ) الدائمة اللجنة فتاكل في جاءك 
 ىو بل بحجة، ليس المذكور كالحديث بسنة، فليس المسجد في النكاح عقد

 ىػ.ا إلياس بن كخالد األنصارم ميموف بن عيسى لضعف ضعيف؛
 كالمداكمة بالمساجد، النكاح عقد السنة من ليس(: ُُِ ،ُُُ/ ُٖ) أيضا كقالوا
 عن ثبت لما البدع؛ من بدعة: السنة من كاعتقاده المسجد داخل النكاح عقد على
 (.رد فهو منو ليس ما ىذا أمرنا في أحدث من: )قاؿ أنو كسلم عليو اهلل صلى النبي
 منع: المسجد في يؤذكف كأطفاؿ متبرجات، نساء النكاح عقد حفلة يحضر كاف كإف
 .المفسدة من ذلك في لما المسجد؛ في النكاح ذلك عقد

 كغيرىا المساجد في النكاح عقد إبراـ في األمر :(ُُُ ، َُُ/  ُٖ) أيضا كقالوا
 خاصة المساجد في إيقاعها أف على يدؿ دليل نعلم فيما يثبت كلم ، شرعا كاسع: 

 .بدعة:  المساجد في إبرامها فالتزاـ ، سنة
ىل من السنة  (:ْٗكما في سلسلة متفرقات )  -رحمو اهلل-العبلمة األلباني كسئل 

 عقد القراف في المسجد؟
ا ،  فأجاب: ال؛ ليس من السنة، بل ىذا بدعة كالحديث الذم يقوؿ: )أىٍعًلنيوا ىىذى

 إلى ىنا صحيح، أما )كىاٍجعىليوهي ًفي اٍلمىسىاًجًد( فضعيف  )النِّكىاحى كىاٍضرًبيوا عىلىٍيًو بًالدُّؼً 
 ا.ىػ

  يـو العقد كيسن»: قولو(: ِّ/ ُِ) الممتع الشرح في العثيمين العبلمة كقاؿ
 ابن كذكر العصر، بعد يعني مساء، الجمعة يـو النكاح عقد يسن ،«مساء الجمعة

 نظر فيو كىذا كالمكاف، الزماف لشرؼ ػ أيضا ػ المسجد في يكوف أف ينبغي أنو القيم
 ال لكنني كالرأس، العين على لكاف بذلك السنة ثبتت لو إال جميعا، المسألتين في

 فيرجى اإلجابة، ساعة فيو آخره الجمعة يـو بأف ذلك عللوا كقد سنة، ىذا في أعلم
 .«كعليك لك اهلل بارؾ» عليو، يبركوف كمن الزكج بين عادة يكوف الذم الدعاء إجابة
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 الوقت؟ ىذا يتحرل أنو كسنتو ىديو من ػ كالسبلـ الصبلة عليو ػ النبي ىل: يقاؿ كلكن
 سنة، تسن أف ينبغي فبل يثبت لم إذا كأما ظاىر، باالستحباب فالقوؿ ىذا ثبت إذا

 كلم كقت، أم في كيتزكج كقت، أم في يزكج كسلم عليو اهلل صلى النبي كاف كلهذا
 ػ اهلل شاء إف ػ ىذا: لقلنا الوقت ىذا صادؼ لو نعم معينا، شيئا اختار أنو يثبت

 فالصواب ذلك، على دليل يقـو حتى نظر، ففيو الوقت ىذا تقصد كأما طيبة، مصادفة
 ذلك، كنحو الطائرة أك السوؽ أك البيت أك المسجد في سواء العقد، تيسر متى أنو

 .زماف كل في يعقد ػ أيضا ػ ككذلك
 استحباب(: ُِ رقم السؤاؿ/  ُٕٔ) المفتوح الباب لقاءات في أيضا الشيخ كقاؿ
 كسلم، عليو اهلل صلى النبي عن دليبلن  كال أصبلن  لو أعلم ال المسجد في النكاح عقد
 ىذا ألف بأس؛ فبل كعقد المسجد في موجوداف كالولي الزكج أف صادؼ إذا لكن
 لكن حراـ، المسجد في كالشراء البيع أف المعلـو كمن كالشراء، البيع جنس من ليس
 استحباب أما بأس، فبل المسجد في عقد فإذا كالشراء، البيع من ليس النكاح عقد
 ليعقد المسجد في تواعدكا أك المسجد، إلى البيت من اخرجوا: نقوؿ بحيث ذلك
 ذلك في يشابو بعضهم: السائل. دليبلن  لذلك أعلم كال دليل، إلى يحتاج فهذا فيو،

 إطبلقان، بالهم على ليس ىذا ال،: الشيخ الكنائس؟ في النكاح يعقدكف حيث النصارل
 دليل، لهم ليس -الشريعة علماء من علماء استحباب- استحبوه الذين العلماء حتى
 عقد يكوف أف كينبغي اهلل بيت كىذا(  مساجدىا اهلل إلى البقاع أحب ) إف: قالوا لكن

 يذىب الرسوؿ إف بحيث خاصة، سنة فيو يكن لم إذا التعليل ىذا لكن فيو، النكاح
 ا.ىػ  مستحب إنو: يقاؿ أف ينبغي ال فإنو ىناؾ النكاح كيعقد المسجد إلى

ذكر شيخ  :(ُِٕجاء في "الكنز الثمين في سؤاالت ابن سينيد البن عثيمين" )ص ك 
ككذا ابن القيم أف عقد النكاح في المسجد مستحب كسمعتكم  ،اكلاإلسبلـ في الفت

 تقولوف : إنو بدعة، فما رأم سماحتكم؟

 !الجواب: أنا ما زلت عند رأيي، كىل ذكر شيخ اإلسبلـ مستندان على كبلمو؟
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ا.ىػ                                                                               فقاؿ: إذان ىو بدعة .فقلت لو: ال
قلت أما حديث سهل بن سعد الساعدم رضي اهلل عنو عند البخارم كمسلم قاؿ ) 

فقالت: يا رسوؿ اهلل أىب لك  -صلى اهلل عليو كسلم-جاءت امرأة إلى رسوؿ اهلل 
فصعد النظر فيها كصوبو، ثم طأطأ،  -عليو كسلمصلى اهلل -نفسي فنظر إليها رسوؿ 

رأسو فلما رأت المرأة أنو لم يقض فيها شيئان  -صلى اهلل عليو كسلم-رسوؿ اهلل 
جلست، فقاـ رجل من أصحابو، فقاؿ: يا رسوؿ اهلل إف لم يكن لك بها حاجة 
اذىب فزكجنيها، فقاؿ: )فهل عندؾ من شيء؟(، فقاؿ: ال كاهلل يا رسوؿ اهلل، فقاؿ: )

إلى أىلك فانظر ىل تجد شيئان؟( فذىب ثم رجع، فقاؿ: ال كاهلل ما كجدت شيئان، 
: )انظر كلو خاتم من حديد(، فذىب ثم -صلى اهلل عليو كسلم-فقاؿ رسوؿ اهلل 

رجع، فقاؿ: ال كاهلل يا رسوؿ اهلل كال خاتم من حديد، كلكن ىذا إزارم )قاؿ سهل: ما 
: )ما تصنع بإزارؾ إف -صلى اهلل عليو كسلم-اهلل  لو رداء( فلها نصفو، فقاؿ رسوؿ

ٍتو لم يكن عليك منو شيء(، فجلس الرجل  لًبٍستىو لم يكن عليها منو شيء، كإف لًبسى
موليان فأمر بو  -صلى اهلل عليو كسلم-حتى إذا طاؿ مجلسو قاـ فرآه رسوؿ اهلل 

ككذا )عد دىىا(،  فدعي، فلما جاء قاؿ: )ماذا معك من القرآف؟( قاؿ: معي سورة كذا
فقاؿ: )تقرؤىن عن ظهر قلبك؟( قاؿ: نعم، قاؿ: )اذىب فقد ملكتها بما معك من 

القرآف(.                                                                     قاؿ الحافظ 
(: )كفي ركاية سفياف الثورم عند اإلسماعيلي"جاءت امرأة إلى َِٔ/ٗفي الفتح )

كىو في المسجد"، فأفاد تعيين المكاف الذم كقعت  -صلى اهلل عليو كسلم–النبي 
أجرل عقد النكاح في  -صلى اهلل عليو كسلم-فيو القصة(. ففي ىذا دليل أف النبي 

 المسجد ا.ىػ
فهذا الحديث ال يفيد أكثر من  أف حكم العقد في المسجد، اإلباحة، كلكن ال ينكر 

 قد قاؿ بو علماء أكابر.على من قاؿ باستحبابو ال سيما ك 
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 حكم عن (ُِٔص) اهفتاك كما في  اهلل رحمو عفيفي الرزاؽ عبد الشيخ سئل (:فرع)
 ؟ ابتداع ىذا ىل الزكاج كحفبلت كالمجامع المحافل في جهرا القرآف قراءة

 يرد لم حيث ، القرآف بتبلكة رسميا المجالس افتتاح جعل البدع من ىذا: "  فأجاب
 العلماء كبار ىيئة مع اختلفت كأنا ، أحيانا فعلو كيجوز ، عادة يتخذ فبل ، نص فيو

 الرسوؿ من ىذا حصل ما ، بدعة ىذا:  قلت.  الكريم القرآف بتبلكة افتتحوا عندما
 موعظة كانت إذا أما.  بو المقتدل اإلماـ كىو ، كثيرة كمجالسو كسلم عليو اهلل صلى

 ." حرج عليو فما القرآف من آيات على مشتملة
 

 (جداالمس في االعتكاؼ)باب 
 إبراىيم إلى كعهدنا ) تعالى لقولو المسجد في إال يعتكف أف للرجل يصح ال

، كقولو ُِٓ/البقرة(  السجود كالركع كالعاكفين للطائفين بيتي طهرا أف كإسماعيل
 صلى النبي كألف ،ُٕٖ/البقرة(  المساجد في عاكفوف كأنتم تباشركىن كال ) تعالى

 .المسجد في إال يعتكف لم كسلم عليو اهلل
 يصح ال كالرجل أنها إلى الجديد المذىب في كالشافعي الجمهور فذىب المرأة كأما

 كرد لما بيتها، مسجد في اعتكافها يصح فبل ىذا كعلى المسجد، في إال اعتكافها
 أف(  نذرت أم)  عليها جعلت امرأة عن سئل أنو - عنهما اهلل رضي - عباس ابن عن

 فبل ،ُ( البدع اهلل إلى األعماؿ كأبغض بدعة، فقاؿ بيتها، مسجد في تعتكف
 كال حقيقة بمسجد ليس البيت مسجد كألف ،الصبلة فيو تقاـ مسجد في إال اعتكاؼ
 - المؤمنين أمهات لفعلتو جاز لو ككذلك فيو، الجنب كنـو تبديلو، فيجوز حكما،

 . للجواز تبيينا مرة كلو - عنهن اهلل رضي
                                                           

 يحيى عن ليث عن شريك ( من طريقُّٔ/ْفي الكبرل ) البيهقي أخرجو عنهما اهلل رضي عباس ابن عن األثر ُ
 من كإف البدع، اهلل إلى األمور أبغض إف )  بلفظ رضي اهلل عنهما عباس ابن عن األزدم علي عن كثير أبي بن

 كىو ضعيف، اهلل عبد بنكىو  شريككإسناده ضعيف ألف فيو  ( الدكر في التي المساجد في االعتكاؼ البدع
 .بالسماع يصرح كلم مدلس كثير أبي بن كيحيى ضعيف، كىو سليم أبي ابن ىوك  ليثك 
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 مكاف ألنو بيتها، مسجد في المرأة اعتكاؼ يصح أنو: للشافعي القديم المذىب كفي
 .صبلتها

 في يجوز ال: كقالوا ،القديم ىذا كجماعة الطيب أبو القاضي أنكر قد: النوكم قاؿ
 .قوالف فيو قاؿ من كغلطوا كاحدا قوال بيتها مسجد
 لصبلتها، الموضع ىو ألنو بيتها، مسجد في المرأة اعتكاؼ جواز إلى الحنفية كذىب

 التنزيهية، الكراىة مع جاز الجماعة مسجد في اعتكفت كلو فيو، انتظارىا فيتحقق
 .األعظم المسجد من لها أفضل الحي كمسجد حيها، مسجد من أفضل كالبيت
 البيت في لها يكن لم كإف، بيتها من صبلتها موضع غير في تعتكف أف للمرأة كليس
 بيتها من تخرج أف لها كليس بيتها، في االعتكاؼ لها يجوز ال للصبلة متخذ مكاف
 (.ُِِ/ٓ. الموسوعة الفقهية )عليها كاجبا اعتكافا فيو اعتكفت الذم
 إال يكوف ال االعتكاؼ أف على العلماء أجمع: "(ّّّ/ِفي تفسيره ) القرطبي قاؿ
 ا.ىػ" مسجد في

: (َِٔ/ِ) الموطأ شرحفي كالزرقاني  ،(ُِّ/ُ) المجتهد رشد بداية ابن كقاؿ
 لبابة بن عمر بن محمد إال لبلعتكاؼ، المسجد مشركطية على العلماء اتفق كقد"

 ا.ىػ" مكاف كل في فأجازه
 مسجد في إال االعتكاؼ يجوز ال  ( :ٓٔ/ّ) المغني في اهلل رحمو قدامة ابن كقاؿ
.  رجبل المعتكف كاف إذا مسجد غير في االعتكاؼ يصح كال ...؛ فيو الجماعة تقاـ

 كال: ) تعالى اهلل قوؿ ذلك في كاألصل،  خبلفا العلم أىل بين ىذا في نعلم ال
 . باختصار انتهى ( "المساجد في عاكفوف كأنتم تباشركىن

 المرأة من كال الرجل من االعتكاؼ يصح ال(: َٓٓ/ٔ" )المجموع" في النوكم كقاؿ
 كىو الرجل بيت مسجد كال المرأة بيت مسجد في يصح كال،  المسجد في إال

 . انتهى"  للصبلة المهيأ المعتزؿ
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 االعتكاؼ باب: "-أم اإلماـ البخارم– قولو (:ُِٕ/ْكقاؿ الحافظ في الفتح )
 غير من لو المسجد مشركطية أم" كلها المساجد في كاالعتكاؼ األكاخر، العشر في

 في عاكفوف كأنتم تباشركىن كال: }تعالى لقولو: "قولو. مسجد دكف بمسجد تخصيص
 يختص لم المسجد غير في صح لو أنو اآلية من الداللة ككجو" اآلية{ المساجد

 المساجد ذكر من فعلم باإلجماع، لبلعتكاؼ مناؼ الجماع ألف بو، المباشرة تحريم
 المراد أف على اإلجماع المنذر ابن كنقل. فيها إال يكوف ال االعتكاؼ أف المراد أف

: اآلية نزكؿ سبب في قتادة طريق من كغيره الطبرم كركل الجماع، اآلية في بالمباشرة
 كاتفق. فنزلت شاء إف جامعها امرأتو فلقي لحاجتو رجل فخرج اعتكفوا إذا كانوا

 المالكي لبابة ابن عمر بن محمد إال لبلعتكاؼ، المسجد مشركطية على العلماء
 المكاف كىو بيتها مسجد في تعتكف أف للمرأة الحنفية كأجاز مكاف، كل في فأجازه
 يجوز كللمالكية ألصحابو كجو كفي م،يقد للشافعي قوؿ كفيو فيو، للصبلة المعد

 إلى كأحمد حنيفة أبو كذىب أفضل، البيوت في التطوع ألف كالنساء للرجاؿ
 كأما منو بالواجب يوسف أبو كخصو الصلوات، فيها تقاـ التي بالمساجد اختصاصو

 الجمعة تلزمو لمن إال مسجد كل من بعمومو الجمهور كقاؿ. مسجد كل ففي النفل
 ينقطع عندىما االعتكاؼ ألف مالك كشرطو الجامع، في الشافعي لو فاستحب
 بالجامع كالزىرم السلف من طائفة كخصو مالك، عند بالشركع كيجب بالجمعة،

 الثبلثة، بالمساجد اليماف بن حذيفة كخصو القديم، في الشافعي إليو كأكمأ مطلقا
 ... ا.ىػالمدينة بمسجد المسيب كابن كالمدينة مكة بمسجد كعطاء

 (: شركط اإلعتكاؼ:ُٔكقاؿ العبلمة األلباني في رسالة قياـ رمضاف )ص
 في عاكفوف كأنتم تباشركىن كال: ) تعالى لقولو المساجد في إال يشرع كال -ُ

 يخرج ال أف المعتكف في السنة)  :رضي اهلل عنها عائشة السيدة كقالت ،( المساجد
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 كال يباشرىا، كال أمراتو، يمس كال مريضان، يعود كال منها، لو بد ال التي لحاجتو إال
 .ُ( يصـو أف اعتكف فيمن كالسنة جماعة، مسجد في إال اعتكاؼ

 فإف ، الجمعة لصبلة منو للخركج يضطر ال لكي جامعان  مسجدان  يكوف أف كينبغي -ِ
 اعتكاؼ كال : )... حديثها في عنها ركاية في عائشة لقوؿ عليو، كاجب لها الخركج

 (. جامع مسجد في إال
 بالمساجد اآلية في المذكورة المساجد ييخصص صريح صحيح حديث على كقفت ثم

 ال)  قولو كىو األقصى، كالمسجد النبوم، كالمسجد الحراـ، المسجد الثبلثة
 بن حذيفة اطلعت فيما السلف من بو قاؿ كقد، ِ( الثبلثة المساجد في إال اعتكاؼ
 غيرىم كقاؿ األقصى، المسجد يذكر لم أنو إال كعطاء المسيب، بن كسعيد اليماف،

 أف يخفى كال، بيتو مسجد في كلو:  فقالوا آخركف كخالف مطلقان، الجامع بالمسجد
 أعلم كتعالى سبحانو كاهلل إليو، المصير ينبغي الذم ىو منها الحديث كافق بما األخذ

. 
ا.ىػ من من  عنها اهلل رضي عائشة عن تقدـ كما يصـو أف اعتكف فيمن كالسنة -ّ

 رسالة قياـ رمضاف.
 يعني- يصح كال ) قولو (:ُِّ/ٔ) الممتع الشرح في عثيمينال عبلمةال قاؿك 

 فيو تقاـ أك الجمعة، فيو تقاـ الذم المراد ىل (فيو يجمع مسجد في إال -االعتكاؼ
 ؟ الجماعة
 ألف الجمعة فيو تقاـ الذم يشترط كال الجماعة فيو تقاـ الذم المسجد:  الجواب
 الصحيح بالمعني مسجد كلمة عليو يصدؽ ال الجماعة فيو تقاـ ال الذم المسجد

 اىػ عنو نزحوا أك أىلو ىجره قد المسجد ىذا يكوف أف مثل

                                                           

 أبي صحيح" في مخرج كىو لو، عائشة عن اآلتية كالراكية ، حسن بسند داكد كأبو ، صحيح بسند البيهقي ركاه ُ
 ( .ٔٔٗ" )اإلركاء" ك( ُِّٓ" )داكد

 سيأتي تخريجو في مسألة مستقلة. ِ
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 يضر فبل تتكرر ال ألنها ، الجمعة صبلة فيو تقاـ المسجد يكوف أف يشترط فبل
 . كليلة يـو كل تتكرر فإنها الخمس الصلوات بخبلؼ ، إليها الخركج

 كاف إذا ىو إنما -الجماعة صبلة فيو تقاـ المسجد كوف أم- الشرط كىذا
 صبلة فيو تقم لم كلو مسجد كل في اعتكافها فيصح المرأة أما ، رجبل المعتكف
 . عليها كاجبة غير الجماعة صبلة ألف ، الجماعة

 إقامة يشترط كال.  مسجد كل في تعتكف أف كللمرأة " :المغني" في قدامة ابن قاؿ
 . اىػ الشافعي قاؿ كبهذا.  عليها كاجبة غير ألنها؛  فيو الجماعة

 في المرأة اعتكفت لو (:ُّّ/ٔ) أيضا الممتع الشرح في عثيمينال العبلمة كقاؿ
 مع تصلي أف عليها يجب ال ألنو عليها حرج فبل الجماعة فيو تقاـ ال مسجد

 . اىػ الجماعة
 :أمراف كفيو، االعتكاؼ فيو يشرع الذم المسجد ضابط :مسألة
 .للرجل ضابطو: األكؿ األمر

 :أقواؿ على للرجل االعتكاؼ فيو يشرع الذم المسجد ضابط في العلماء اختلف
 .جماعة مسجد في إال يصح ال أنو: األكؿ القوؿ

 ينقل كلم التابعين، عامة قوؿ كىو: "(ّْٕ/ِ) العمدة شرحفي  اإلسبلـ شيخ قاؿ
 مسجد أك الثبلثة، بالمساجد االعتكاؼ خص من قوؿ من إال خبلفو، صحابي عن
 ا.ىػ "نبي
 بن كسعيد النخعي، كإبراىيم كالحسن، كالزىرم، ، عركة:  السلف من بو قاؿ فقد

 .ُكغيرىم قبلبة، كأبو األحوص، كأبو جبير،
 .ِكالحنابلة الحنفية، مذىب كىو

                                                           

 . َٗ/ّ شيبة أبي ابن كمصنف ،ّْٔ/ْ عبدالرزاؽ مصنف ُ

 ،ِٔٓ/ُ األنهر كمجمع ،َُّ/ِ الرائق كالبحر ،ّّٗ/ِ القدير كفتح ،ِّْ/ُ للجصاص القرآف أحكاـ ِ
 النهى أكلي كمطالب ،ٕٓٓ/ٕ اإلنصاؼ مع الكبير كالشرح ،ُْٔ/ْ المغني، َْْ/ُ عابدين ابن كحاشية

ِ/ِّٓ . 
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 كىو الحنفية، بعض كصححو حنيفة أبي فعن الجماعة مسجد تفسير في اختلفوا لكن
 .الجماعة صبلة فيو تقاـ الذم أنو:  الحنابلة عند المذىب

 .ال أك الخمس فيو أديت كمؤذف إماـ مالو المراد أف: الحنفية عند الثاني كالرأم
 ككذا األعذار، أىل من كنحوه كالمريض الجماعة عليو تجب ال من الحنابلة عند لكن

 مسجد سول مسجد كل في صح جماعة صبلة تخللها ال مدة اعتكاؼ نول لو
 .ُالبيت
 أقيمت سواء، ِكالشافعية المالكية، مذىب كىذا مسجد كل في أنو: الثاني القوؿ

 .االعتكاؼ فيها يصح فبل البيوت، مساجد يستثنوف أنهم إال ال، أـ الجماعة فيو
 جمعة، اعتكافو تخلل إف الجامع المسجد في االعتكاؼ يجب: المالكية عند لكن
 نذران  ككاف جمعة، اعتكافو تخلل إف الجامع في االعتكاؼ يجب الشافعية كعند

 .متتابعان 
 جعفر كأبي كالحكم، حماد، قوؿ كىو، جامع مسجد من البد أنو: الثالث القوؿ
 .الصنعاني اختيار كىو. ّعلي بن محمد
 .الثبلثة المساجد في إال يصح ال أنو: الرابع كالقوؿ

 .ْالمسيب بن سعيد قاؿ كبو
 .ٓكالمدينة مكة مسجد في إال اعتكاؼ ال: : عطاء كعن

 :الجماعة فيو تقاـ مما المسجد يكوف أف اشتراط من دليل أما

                                                           

 . ٕ/ّ الزركشي كشرح ،ُْٔ/ْ المغني ُ

 كالقوانين ،ُْٗ/ُ الجليل منح كشرح ،ِْٖ/ٕ( البر فتح) كالتمهيد ، ُٓٗ/ُ العربي البن القرآف أحكاـ ِ
 . ٖٓص الفقهية

 . ّّّ/ِ للقرطبي القرآف كأحكاـ ،ِْٖ/ٕ( البر فتح) كالتمهيد ،ِٗ/ّ شيبة أبي ابن مصنف ّ

 الليل قياـكما في   صحيح كإسناده ُْٗ/ٓ المحلى في حـز كابن ،ُٗ/ّ مصنفو في شيبة أبي ابن عنو ركاه ْ
 (.ّٕص) لؤللباني للعبلمة

 .صحيح كإسناده (ّْٗ/ْ) عبدالرزاؽ عنو أخرجو ٓ
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 لفظ الداللة أف كجو(  اٍلمىسىاًجدً  ًفي عىاًكفيوفى  كىأىنٍػتيمٍ  تػيبىاًشريكىين   كىال) تعالى قولو - ُ
 بالذكر، المساجد عم   سبحانو اهلل ألف مسجد؛ كل يشمل عاـ اآلية في" المساجد"

 في نكرة كالمباشرة بالبلـ، معركؼ جمع اسم كىو مسجد، دكف مسجدان  يخص كلم
 في عاكفوف كأنتم المباشرة، من شيئان  تفعلوا ال: الكبلـ معنى فيكوف النفي، سياؽ

 على الدالة لؤلدلة الجماعة فيو تقاـ الذم بالمسجد خص لكن المساجد، من مسجد
 يفضي الجماعة فيو تقاـ ال مسجد في الرجل اعتكاؼ ألف الجماعة؛ صبلة كجوب

 :أمرين أحد إلى
 التحرز إمكاف مع كثيران  منو ذلك فيتكرر إليها خركجو كإما الواجبة، الجماعة ترؾ إما
 .ُفيو اهلل طاعة على كاإلقامة المعتىكىفً  لزـك ىو إذ لبلعتكاؼ؛ مناؼ كذلك منو

 أككد كىي العبادات، أعظم من الجماعة فإف الجماعة، كجوب بعدـ: قيل لو كحتى
 كراىة مكركه تركها على كالمداكمة ريب، ببل عنها الخالي االعتكاؼ مجرد من

 تعالى اهلل إلى التقرب شرع قد لكاف مشركعان، عنها الخالي العكوؼ كاف فلو شديدة،
 .ِجائز غير كىذا يجوز، ال المعتكف من الخركج إذ الجماعة؛ عن فيو ينهى بما
 كال مريضان، يعود ال أف المعتكف على السنة) : عنها اهلل رضي عائشة قوؿ - ِ

 اعتكاؼ كال منو، البد لما إال يخرج كال يباشرىا، كال ، امرأة يمس كال جنازة، يشهد
، إال ، ّ( جماعة مسجد إال: " لفظ كفي ،"جامع مسجد في إال اعتكاؼ كال بصـو

 .الزىرم قوؿ من مدرج نوأ األقرب بأف كنوقش
                                                           

 . ُِٕ/ْ العمدة كشرح ،ُْٔ/ْ المغني ُ

 . ّٕٓ/ِ العمدة شرح ِ

 عن( ٓ( )ُُِٕح) كمسلم ،(َِِٔح) البخارم أخرجو عائشة حديث :المشيقح علي بن خالدقاؿ الدكتور  ّ
 عائشة عن الزىرم عن عقيل عن الليث عن كبلىما مسلم عند سعيد بن كقتيبة البخارم عند يوسف بن عبداهلل

 ،" بعده من أزكاجو اعتكف ثم كجل، عز اهلل توفاه حتى رمضاف من األكاخر العشر يعتكف كاف)  النبي أف: "بلفظ
 ال أف المعتكف في كالسنة: "قولو كزاد ،َِٓ/ٕ الشعب كفي ،َِّ ،ُّٓ/ْ السنن في مثلو البيهقي كأخرجو
 مسجد في إال اعتكاؼ كال يباشرىا، كال امرأة يمس كال مريضان، يعود كال منها، البد التي للحاجة إال يخرج

 . بو الليث عن يزيد بن كنافع بكير بن يحيى طريق من" يصـو أف اعتكف فيمن كالسنة جماعة،
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 .عركة قوؿ من إنو: قيل فقد ، إلخ..." المعتكف في كالسنة: كقولو: " البيهقي قاؿ
 امرأة، يمس كال ، جنازة يشهد كال مريضان  يعود ال أف المعتكف على السنة: " بلفظ( ِّْٕح) داكد أبو كأخرجو

 من ،" جامع مسجد في إال اعتكاؼ كال بصـو إال اعتكاؼ كال منو، البد لما إال لحاجة يخرج كال يباشرىا، كال
 .بو عائشة عن عركة عن الزىرم عن إسحاؽ بن عبدالرحمن طريق
 اىػ" عائشة قوؿ جعلو: " داكد أبو قاؿ ،" السنة قالت: فيو يقوؿ ال عبدالرحمن غير: "داكد أبو قاؿ

 عن الزىرم عن كبلىما قيس بن كعمر عياش بن يزيد طريق من( ب/ؽ/ُْٓ/ٓ) عللو في الدارقطني كأكرده
 . فذكرتو..." االعتكاؼ سنة: "تقوؿ عائشة سمعا أنهما كعركة المسيب بن سعيد
 كما متركؾ بسندؿ المعركؼ المكي قيس بن كعمر ،ّٗٔ/ِ التقريب في كما كغيره مالك كذبو عياض بن كيزيد

 . ِٔ/ِ التقريب في
 عن الزىرم عن حسين بن سفياف عن عبدالعزيز بن سويد طريق من ُّٕ/ْ الكبرل السنن في البيهقي كأخرجو

 ال: قالت عائشة عن عركة عن الزىرم عن حسين كفيو ،" بصياـ إال اعتكاؼ ال: " بلفظ مرفوعان  عائشة عن عركة
 .موقوفان  ىكذا" بصياـ إال اعتكاؼ
 سنتو؟ ككيف االعتكاؼ عن الزىرم أخبرني: قاؿ جريج ابن عن محمد بن حجاج عن َُِ/ِ الدارقطني كأخرجو

 من أزكاجو اعتكف ثم... األكاخر العشر يعتكف كاف)  اهلل رسوؿ أف: " أخبرتهما أنها عائشة عن كعركة سعيد عن
 . الخ..." يخرج ال أف للمعتكف السنة كأف بعده،

 عن الزىرم حدثني: قاؿ جريج ابن عن البرساني بكر بن كمحمد عبدالرزاؽ عن ُٖٔ/ٔ أحمد كأخرجو
 شهر من األكاخر العشر يعتكف كاف)  النبي أف" عائشة عن كعركة المسيب بن سعيد عن سنتو؟ ككيف االعتكاؼ

 " .اهلل توفاه حتى رمضاف
 .المرفوع كالحديث ، المدرج اللفظ بين الفصل يتبين كبهذا
 من ليس أم)  النبي قوؿ من ليس ، الخ...  للمعتكف السنة من:  قولو إف: يقاؿ: " َُِ/ِ الدارقطني كقاؿ
 " .أعلم كاهلل كىم، فقد أدرجو كمن ، الزىرم كبلـ من كإنو - عائشة قوؿ

 : اإلدراج على كيدؿ
:  بلفظ عائشة عن الحديث ِٕٔ ،ِِّ/ٔ أحمد اإلماـ فأخرج الحديث، عن المدرج فصل معمران  أف - ُ
 بن كصالح يزيد بن كيونس راشد بن معمر طريق من" رمضاف من األكاخر العشر في يعتكف)  النبي أم - كاف"

 ال: "قاؿ أنو الزىرم عن معمر عن ّٕٓ/ْ عبدالرزاؽ كأخرج.  عاشة عن عركة عن الزىرم عن األخضر أبي
 كال ، دعوة يجيب كال مريضان  يعود كال جنازة، يتبع كال بوؿ، أك غائط من منها لو البد لحاجة إال المعتكف يخرج
 .صحيح كسنده" يباشرىا كال امرة يمس

 مسجد في إال اعتكاؼ ال: "قاؿ الزىرم عن معمر عن ُٗ/ّ شيبة أبي كابن ،ّْٖ/ْ عبدالرزاؽ كأخرج
 .صحيح كسنده ،" جماعة

. معمر ركاه كما الزىرم قوؿ من المدرج كركل المدرج، دكف تقدـ كما مرفوعان  الحديث ركل جريج ابن أف - ِ
 . صحيح كسنده ،ّٕٓ/ْ عبدالرزاؽ أخرجو
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 من)  قاؿ أنو رضي اهلل عنو علي فعن عنهم اهلل رضي الصحابة عن الوارد ىو أنو - ّ
 أىلو كليوصل كالجنازة، الجمعة كيشهد يساب، كال الحديث في يرفث فبل اعتكف

 .ُ( عندىم يجلس ال قائم حاجة كىو لو كانت إذا
 .ِ( جماعة مسجد في إال اعتكاؼ ال)  قاؿ رضي اهلل عنو علي كعن

 كعبد ىناؾ نأتيها فكنا كثبير حراء بين عائشة اعتكفت) : قاؿ مليكة أبي ابن كركل
 .ّ( يؤمها لها

 فيو تجمع مسجد في إال اعتكاؼ ال)  قاؿ أنو عنهما اهلل رضي عباس ابن كعن
 .ْ( الصلوات

 االعتكاؼ البدع من كإف البدع، اهلل إلى األمور أبغض إف) قاؿ عنهما اهلل رضي كعنو
 .ٓ( الدكر في التي المساجد في

 نفسها مسجد في تعتكف أف عليها جعلت امرأة عن سئل نو) أ  عنهما اهلل رضي كعنو
 في إال اعتكاؼ ال البدع، تعالى اهلل إلى األعماؿ كأبغض بدعة: فقاؿ بيتها؟ في

 .ٔ( "الصبلة فيو تقاـ مسجد

                                                                                                                                                  

 .الحديث متن في أحيانان  يدرج بنو معركفان  كاف الزىرم أف - ّ
 إال اعتكاؼ كال جنازة، يتبع كال ، مريضان  يعود كال ، دعوة يجيب ال المعتكف: "قاؿ أنو عركة عن ثبت أنو - ْ

 " .جماعة مسجد في إال اعتكاؼ كال ، بصـو
 . صحيح كإسناده ،ّٗٓ ،ّٖٓ ،ّٕٓ ،ّْٕ/ْ عبدالرزاؽ أخرجو

: كقاؿ ،ُْٖ/ّ الفركع في أحمد لئلماـ مفلح ابن كعزاه ،ّّْ/ِ شيبة أبي كابن ،ّٔٓ/ْ عبدالرزاؽ أخرجو ُ
 " .صحيح إسناد"

 " .رافضي ضعيف: "ُِّ/ُ التقريب في الجعفي جابر إسناده كفي ،ّْٔ/ْ عبدالرزاؽ أخرجو ِ

 . صحيح إسناد كىذا.  مليكة أبي ابن عن أيوب عن معمر عن ،َّٓ/ْ عبدالرزاؽ أخرجو ّ

 زيد بن جابر عن قتادة عن ىماـ ثنا ، أسد بن بهز ثنا ،ّٕٔ/ِ أبيو عن مسائلو في أحمد بن عبداهلل أخرجو ْ
 . صحيح إسناد كىذا.  بو عباس ابن عن

 تقدـ تخريجو.  ٓ

 ."جيد بإسناد: "كقاؿ مسائلو في لحرب ُٔٓ/ّ الفركع في مفلح ابن عزاه ٔ



 - 051 - 

 فيو تقم لم كإف كإماـ مؤذف لو مسجد كل في االعتكاؼ بصحة: قاؿ من دليل كأما
 كإماـ مؤذف لو مسجد كل)  مرفوعان  رضي اهلل عنو حذيفة فحديث الجماعة

 .جدان  ضعيف بأنو كنوقش، ُ( يصلح فيو فاالعتكاؼ
 المالكية كىم - البيوت مساجد إال مسجد كل في االعتكاؼ صحح من دليل كأما

 .( اٍلمىسىاًجدً  ًفي عىاًكفيوفى  كىأىنٍػتيمٍ  تػيبىاًشريكىين   كىال : ) تعالى قولو فعمـو كالشافعية
 .ِبدليل إال المساجد ببعض تخصيصها يقبل كال المساجد كل يشمل عاـ كىذا

 صبلة كجوب على الدالة باألدلة مخصص العمـو ىذا بأف االستدالؿ ىذا كنوقش
 أحد إلى يؤدم الجماعة فيو تقاـ ال مسجد في كاالعتكاؼ المساجد، في الجماعة

 ألداء المسجد من الخركج كثرة أك الجماعة، صبلة كىو كاجب ترؾ إما: محذكرين
 .ّاالعتكاؼ لركن مناؼ كىو الجماعة صبلة

 .يلي ما جامع مسجد إال االعتكاؼ يصح ال قاؿ من دليل كأما
 مسجد في إال اعتكاؼ كال: "... كفيو السابق، عنها اهلل رضي عائشة قوؿ - ُ

 .الزىرم من مدرج أنو كتقدـ" جامع
 بعدـ: كنوقش، ْ( جامع مصر في إال اعتكاؼ ال)  رضي اهلل عنو علي قوؿ - ِ

 .ثبوتو

                                                           

 جويبر فهم ذك بها يشتغل ال سوأة ىذه: "كقاؿ ،ُٔٗ/ٓ المحلى في حـز كابن ،ََِ/ِ الدارقطني أخرجو ُ
 أئمة قاؿ (:ُّٔ/ّ، كقاؿ ابن الجوزم في التحقيق كما في التنقيح )"حذيفة يدرؾ كلم ضعيف كالضحاؾ ىالك،
 يشتغل ال أحمد قاؿ، بشيء ليس كجويبر، حذيفة من يسمع لم الضحاؾ الضعف نهاية في الحديث ىذا الجرح
(، ُّٔ/ّ، كأقره ابن عبد الهادم في التنقيح )متركؾ كالدارقطني النسائي كقاؿ، بشيء ليس يحي كقاؿ، بحديثو

 (.   ّٗٗ/ُككذا الذىبي في تنقيحو )

 كالمجموع ،ِْٕ/ِ المجتهد كبداية ،ّّّ/ِ للقرطبي القرآف كأحكاـ ،ِّْ/ُ للجصاص القرآف أحكاـ ِ
ٔ/ّْٖ. 

 . ُْٔ/ْ المغني ّ

 .األعور الحارث اآلخر كفي الجعفي، جابر أحدىما في طريقين من ، ُٗ/ّ شيبة أبي ابن أخرجو ْ
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رضي  حذيفة فحديث الثبلثة المساجد في إال االعتكاؼ يصح ال: قاؿ من دليل كأما
 أبي كدار دارؾ بين عكوؼ قـو عنورضي اهلل  مسعود بن لعبداهلل قاؿ أنو اهلل عنو
 اهلل صلى اهلل رسوؿ أف علمت قد ك! ؟(  تنهاىم ال:  ركاية في ك)  تغير ال موسى

 نسيت لعلك  عبداهلل فقاؿ الثبلثة المساجد في إال اعتكاؼ ال كسلم قاؿ عليو
 .ُ( كأصابوا أخطأت أك كحفظوا،

                                                           

 .موقوفان  ككرد مرفوعان  ركم ىذاقاؿ الدكتور خالد بن عبد اهلل المشيقح:  ُ
 فركاه ،ُٓٗ/ٓ المحلى في حـز كابن ،ُِٓ/ّ الفركع في كما سننو في منصور بن سعيد فأخرجو المرفوع أما

 إف: "مسعود بن لعبداهلل حذيفة: قاؿ سلمة بن شقيق كائل أبي عن راشد بن جامع عن سفياف عن منصور بن سعيد
 المساجد في إال اعتكاؼ ال: قاؿ)  اهلل رسوؿ أف علمت كقد تغير، فبل األشعرم كدار دارؾ بين عكوفان  قومان 

 " .كنسيت كحفظوا كأخطأت، أصابوا لعلهم عبداهلل فقاؿ جماعة، مسجد في قاؿ أك الثبلثة،
 ال: قاؿ السبلـ عليو أنو كلو ، دكنو ممن أك حذيفة من شك ىذا: "ُٓٗ/ٓ المحلى في حـز ابن قاؿ لكن

 يقل لم السبلـ عليو أنو يقينان  فصح شكان  فيو يدخل كلم علينا، تعالى اهلل لحفظو الثبلثة المساجد في إال اعتكاؼ
 ".قط

 حذيفة قاؿ: "بلفظ بو سفياف عن المركزم آدـ بن محمود طريق من ُّٔ/ْ الكبرل السنن في البيهقي كأخرجو
 إال اعتكاؼ ال: قاؿ)  اهلل رسوؿ أف علمت كقد موسى، أبي كدار دارؾ بين عكوفان  - مسعود ابن يعني - لعبداهلل

 كأصابوا، أخأت أك ، كحفظوا نسيت لعلك:  عبداهلل فقاؿ الثبلثة، المساجد في إال:  قاؿ أك الحراـ، المسجد في
 .متنو في اضطرب أنو إال. ثقة المركزم آدـ بن كمحمود " .مني الشك

 غريب صحيح: "الذىبي كقاؿ شك، ببل ، الخ...  آدـ بن محمود طريق من ُٖ/ُٓ السير في الذىبي كأخرجو
 .يأتي كما عبدالرزاؽ خالفو لكن" عاؿ

 طريق من َِٕ/ِ معجمو في كاإلسماعيلي ، عمار بن ىشاـ طريق من ،َُِ/ٕ المشكل في الطحاكم كأخرجو
 بين عكوؼ: " لعبداهلل حذيفة قاؿ شقيق عن جامع عن سفين عن - كمحمد ىشاـ - كبلىما الفرج بن محمد
 المسجد:  الثبلثة المساجد في إال اعتكاؼ ال: "قاؿ)  اهلل رسوؿ أف علمت كقد تغير، ال موسى أبي كدار دارؾ

 " .كأصابوا كأخطأت ، كحفظوا نسيت لعلك: عبداهلل قاؿ المقدس، بيت كمسجد ،)  النبي كمسجد ، الحراـ
 القديم فحديثو يتلقن فصار كبر مقرمء صدكؽ ، السلمي نصير بن عمار بن ىشاـ: " َِّ/ِ التقريب كفي

 . كبلـ فيو فحفظو ،( " ىػُْٓ) سنة مات أصح
 (.ىػُّٔ) سنة مات صدكؽ البغدادم القرشي عبدالوارث بن الفرج بن محمد: " ََِ/ِ أيضان  التقريب كفي
 كائل أبا سمعت قاؿ راشد بن جامع عن عيينة بن سفياف عن ّْٖ/ْ مصنفو في عبدالرزاؽ فأخرجو الموقوؼ كأما

 أصابوا فلعلهم:  عبداهلل فقاؿ تنهاىم؟ ال موسى أبي كدار دارؾ بين عكوؼ قـو: لعبداهلل حذيفة قاؿ: " يقوؿ
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 مكة، كمسجد المدينة مسجد: الثبلثة المساجد ىذه في إال اعتكاؼ ال: حذيفة فقاؿ ، كنسيت كحفظوا كأخطأت
 .موقوفان  ىكذا" إيلياء كمسجد

 ما أيضان  لذلك كيدؿ. كاإلتقاف الحفظ في عبدالرزاؽ دكف الفرج بن كمحمد عمار بن ىشاـ ألف أرجح؛ كىذا
 عبداهلل إلى حذيفة جاء: "قاؿ النخعي إبراىيم عن األحدب كاصل عن الثورم طريق من ّْٕ/ْ عبدالرزاؽ أخرجو

:  حذيفة فقاؿ كأخطأت، أصابوا لعلهم: عبداهلل فقاؿ األشعرم كدار دارؾ بين عكوؼ ناس من أعجب أال: فقاؿ
 الكوفة مسجد في حذيفة عليهم فعاب اعتكفوا الذين ككاف األقصى، كمسجد المدينة أك أعتكف فيو أبالي ما

 ،ِّٗ/ِ الكماؿ تهذيب: انظر. )صحيحة خاصة مسعود ابن عن النخعي كمراسيل صحيح، كسنده" األكبر
 ا.ىػ (ِْٓ/ُ رجب البن الترمذم علل كشرح

 العباس شيخو عن(  ِ/  ُُِ" )  المعجم"  في اإلسماعيلي أخرجو (:ِٖٕٔأما العبلمة األلباني في الصحيحة )
 آدـ بن محمد طريق من(  ُّٔ/  ْ" )  السنن"  في البيهقي ك ، الفرج بن محمد حدثنا الوشا أحمد بن

 يعني]  اهلل لعبد حذيفة قاؿ:  قاؿ كائل أبي عن شداد أبي بن جامع عن عيينة بن سفياف عن كبلىما ، المركزم
 ك! ؟(  تنهاىم ال:  ركاية في ك)  تغير ال موسى أبي دار ك دارؾ بين عكوؼ[  قـو[ : ]  عنو اهلل رضي مسعود ابن
 أخطأت أك ، حفظوا ك نسيت لعلك:  اهلل عبد فقاؿ! ؟ فذكره:  قاؿ كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف علمت قد
 لحذيفة تخطئتو في نصا ليس مسعود ابن قوؿ ك ، الشيخين شرط على صحيح إسناد ىذا ك:  قلت.  أصابوا ك

 يكوف أف الحتماؿ ، حذيفة أنكره الذم العكوؼ على بو استداللو في خطأه لعلو بل ، الحديث للفظ ركايتو في
 ك ، لو أمانة ال لمن إيماف ال: "  كسلم عليو اهلل صلى كقولو ، كامبل اعتكاؼ ال:  مسعود ابن عند الحديث معنى

 من(  َِ/  ْ" )  المشكل"  في الحديث أخرج قد الطحاكم رأيت ثم.  أعلم اهلل ك"  لو عهد ال لمن دين ال
 عنو ك(  َُٖٔ/  ّْٖ/  ْ" )  المصنف " في الرزاؽ عبد ركاه ككذلك!  نسخو ادعى ك ، المذكور الوجو

 أخبرنا:  منصور ابن سعيد ركاه ك.  برفعو يصرح لم أنو إال بو عيينة ابن عن(  ُُٓٗ/  َّٓ/  ٗ)  الطبراني
 بن اهلل لعبد حذيفة قاؿ:  قاؿ سلمة بن شقيق عن: ..  فقاؿ اختصره ك رفعو في شك أنو إال بو، عيينة بن سفياف
:  قاؿ أك ، الثبلثة المساجد في إال اعتكاؼ ال: "  قاؿ كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف علمت قد:  مسعود
 معذكر ىو ك.  الشك بهذا الحديث رد ثم ،(  ُٓٗ/  ٓ" )  المحلى " في حـز ابن عنو ذكره" .  جماعة مسجد

 عند ، الفرج بن محمد - ُ:  ىم ك ، شك أم دكف مرفوعا عيينة ابن عن الجماعة ركاية على يقف لم ألنو
 كلهم ك.  الطحاكم عند ، عمار بن ىشاـ - ّ.  البيهقي عند ، المركزم آدـ بن محمود - ِ.  اإلسماعيلي

 القرشي ىو ك - ُ" :  التقريب"  من نقبل تراجمهم ىذه ك ، ثقات
 صدكؽ - ّ.  عدم ابن ذكر فيما البخارم شيوخ من صدكؽ - ِ.  مسلم شيوخ من صدكؽ ، البغدادم موالىم
 قبلو اللذين للثقتين فموافقتو:  قلت.  أيضا البخارم شيوخ من ، أصح القديم فحديثو ، يتلقن فصار كبر مقرلء

 ثم.  قبولها يجب ثقات من زيادة الرفع ألف ، أكقفو أك رفعو في تردد من يضرىم فبل ، حفظو قد أنو على دليل
 رأيت

 أبي بن محمد ك الرحمن عبد بن سعيد حدثنا( :  ُّّْ/  ُْٗ/  ِ" )  مكة أخبار"  في أخرجو قد الفاكهي
 فاتفاؽ ، بالجملة ك.  أيضا ثقتاف ىما ك.  ىامة فائدة ىذه ك ، يشكا لم أنهما إال.  بو سفياف حدثنا:  قاال عمر
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 عليو اهلل صلى قولو من الحديث أف على قاطع لبرىاف فيو تردد أم دكف الحديث رفع على الخمسة الثقات ىؤالء
 إمعاف عند ذلك يؤكد القصة سياؽ أف السيما ك ، صحتو في يؤثر ال رفعو في منصور بن سعيد تردد أف ك ، كسلم
 عن سكوتو عنو اهلل رضي مسعود ابن على رأيو بمجرد لينكر كاف ما عنو اهلل رضي حذيفة ألف ذلك ، فيها النظر

 عنده الحديث أف فلوال ، عنهما اهلل رضي فقهو ك فضلو يعلم ىو ك ، الدكر بين المساجد في المعتكفين أكلئك
 ، ذكرتو ما تؤيد الموقوفة الرزاؽ عبد ركاية حتى ، عليو بو الحجة تقـو ال بما عليو اإلنكار على تجرأ لما مرفوع
 ، أخطأت ك أصابوا فلعلهم:  اهلل عبد بو فقاؿ!  تنهاىم ال موسى أبي دار ك دارؾ بين عكوؼ قـو: "  بلفظ فإنها

 إبراىيم ركاية كمثلها.  فذكرىا.. "  الثبلثة المساجد ىذه في إال اعتكاؼ ال:  حذيفة:  فقاؿ!  كنسيت حفظوا ك
 المسجد يعني ، األشعرم دار ك دارؾ بين عكوؼ قومك من أعجبك أال:  فقاؿ اهلل عبد إلى حذيفة جاء: "  قاؿ

. )  مساجد ثبلثة في إال اعتكاؼ ال:  أنو علمت أما:  حذيفة فقاؿ ، كأخطأت أصابوا لعلهم ك:  اهلل عبد قاؿ! 
 في - حذيفة عليهم عاب ك - اعتكفوا الذين كاف ك]  ىذه سوقكم في أك فيو أعتكف أبالي ما ك ،( فذكرىا
)  الرزاؽ عبد كذا ك ، لو السياؽ ك(  ُٗ/ ّ" )  المصنف"  في شيبة أبي ابن أخرجو[ " .  األكبر الكوفة مسجد

 - إبراىيم أف غير الشيخين رجاؿ ثقات رجالو ك(  َُٓٗ)  الطبراني عنو ك ، لو الزيادة ك(  ّْٖ - ّْٕ/  ْ
 في بأنها يشعر"  اعتكاؼ ال"  الجملة بهذه مسعود ابن على حذيفة فاحتجاج.  حذيفة يدرؾ لم - النخعي ىو ك

 في اختلفوا العلماء أف اعلم ك.  أعلم اهلل ك.  إلخ.. " علمت أما: "  لو يقل لم إال ك ، عنده الحجة موضع
 ك ، غيرىما ك"  المحلى"  ك المذكورين"  المصنفين"  في مبسوطا تراه كما صفتو ك لبلعتكاؼ المسجد شرطية

 الحديث ىذا ك ،( المساجد في عاكفوف أنتم ك: )  تعالى قولو سول بو االحتجاج يصح ما ذلك في ليس
 فالحديث عليو ك ، الخاص على العاـ يحمل أف األصوؿ كمقتضى ، خاص الحديث ك ، عامة اآلية ك ، الصحيح
 األخذ فاألكلى ، أيضا مختلفة ذلك في اآلثار ك حديثو، ك حذيفة كبلـ يدؿ عليو ك ، لها مبين ك لآلية مخصص

 ابن ك شيبة أبي ابن أخرجو.  نبي مسجد في إال اعتكاؼ ال:  المسيب بن سعيد كقوؿ منها الحديث كافق بما
 طريق من ( َٖ/  ُٓ" )  النببلء أعبلـ سير"  في الحديث ركل قد الذىبي رأيت ثم.  عنو صحيح بسند حـز

 شعيب الشيخ عليو علق ك" .  عاؿ غريب صحيح: "  قاؿ ك ، مرفوعا بو سفياف حدثنا:  المركزم آدـ بن محمود
" !  الثبلثة المساجد في االعتكاؼ بتخصيص حذيفة انفرد قد ك : " بقولو منصور بن سعيد ك للبيهقي عزاه ما بعد

 كليس ، حذيفة على موقوؼ الحديث أف يوىم ىذا قولو أف على.  فتنبو ، المذكور المسيب ابن قوؿ يبطلو ىذا ك
 اهلل ك ، يخالف أف كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ حديث على لو غيرة ال بمن تغتر فبل ، تحقيقو سبق كما كذلك

 كنت قد ك ، ىذا(.  أليم عذاب يصيبهم أك فتنة تصيبهم أف أمره عن يخالفوف الذين فليحذر: )  يقوؿ كجل عز
 حذيفة عن إسناده بصحة مصرحا ، باختصار خرجتو ك(  ّٔ" )  رمضاف قياـ"  رسالتي في الحديث ىذا أكردت

 بتاريخ تحرير سنين بعد جاءني ثم.  السلسلة ىذه من الموضع ىذا إلى ذلك تفصيل في أحلت ك ، عنو اهلل رضي
 أحد من - الطبع تحت المجلد ىذا ك -(  ىػ ُُّْ/  ٕ/  ُّ) 

 لثبلثة منو نقد فيو ك ، خطابو من لي بدا كما الشريف العلم بهذا المشتغلين الغيب في ك اهلل في المحبين إخواننا
 الحقيقة كبد يصب لم أنو لبياف فرصة فاىتبلتها ، الحديث ىذا منها مؤلفاتي بعض في صححتها كنت أحاديث

 في صرح أنو ذلك على زد ، نقده في لطيفا ، كتابتو في أديبا كاف بأنو معترفا ، طرقو جميع من إياه إعبللو في
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 الظن إحسانو ك ، تواضعو على خيرا اهلل فجزاه إخواني بعض من ك مني لبلستفادة ذلك فعل أنو رسالتو آخر
 سبق ك ، عللها بين ك ، يده طالتها كثيرة مصادر من الحديث طرؽ - خيرا اهلل جزاه - األخ تتبع لقد.  بإخوانو

 في للصواب ىو يوفق لم ، األساسية النقاط بعض في إال الكبلـ أطيل فلن لذلك ك ، بعضها إلى أشرت أف
 طريق ضعف:  األكلى النقطة:  فأقوؿ ، الصحيح الحديث تضعيف - األسف مع - النتيجة فكانت ، معالجتها
 رده فقد ، لو أخرج البخارم أف ذكر ما ك ، حباف ابن غير يوثقو لم: "  بقولو المركزم آدـ بن بمحمود البيهقي
 بتوثيق حباف ابن تفرد رد أف:  األكؿ:  كجهين من ىذا على كالرد( " .  ِّٗ ص" )  السارم ىدم"  في الحافظ

 يعني ال ، ما راك
 لم أنو أك ، غيره عند مجهوال كثق إذا ذلك إنما ك ، الناشئين من غيره ك ىذا أخونا يظنو لما خبلفا ، مقبوؿ رد أنو
 شيوخا يوثق األحياف من كثير في فهو إال ك ، توثيقو قبوؿ عن يتوقف الحالة ىذه ففي ، اثناف أك كاحد إال عنو يرك
 أك ، بو منو معرفة على يوثق إنما قبلها التي أك الحالة ىذه في فهو ، شيوخهم من شيخا أك ، مباشرة يعرفهم لو

/  ٗ" )  الثقات"  في أكرده لما حباف ابن فإف ، القبيل ىذا من المركزم محمود ك ، ظاىر ىو كما شيوخو بواسطة
 كجد"  التهذيب"  إلى الباحث رجع فإذا ، جمع عنو ركل فقد" .  المراكزة عنو حدثنا: "  قاؿ(  َِّ - َِِ

 كما البخارم كاإلماـ ، طبعا الثقات الحفاظ كبار من أكثرىم ، ىذا محمود عن رككا الذين من عشرة أسماء فيو
 أبو ترجمو لما ك ، الدغولي الرحمن عبد بن محمد ك ، حمدكيو بن محمد ك ، األعمشي حمدكف بن أحمد ك تقدـ
 داكد أبو منو سمع( :  ََٗ/  ّ)  قاؿ"  الحديث علماء معرفة في اإلرشاد " كتابو في القزكيني الخليلي يعلى

 السجستاني
 ك ، الحديث علماء من إذف فهو:  قلت.. " .  المركزم حمدكيو بن محمد عنو ركل من آخر ك ، اهلل عبد ابنو ك

 ْ)  قاؿ حاتم أبي ابن أف ذلك على زاد! ؟"  حباف ابن غير يوثقو لم: "  مثلو في أفيقاؿ ، الحفاظ كبار شيوخ من
 أف:  أحدىما:  اثناف أمراف بو يحتج ثقة أنو ك ، تقدـ ما يؤكد مما إف ك" .  صدكقا ثقة كاف( : "  ُِٗ/  ُ/ 

 في عندم المخرج ك ،"  الصحيحين " في المركم"  العلم قبض"  حديث أف إلثبات احتج نفسو الخليلي الحافظ
 أف على الحافظ احتج ، مرفوعا عمرك بن اهلل عبد عن أبيو عن عركة بن ىشاـ عن طرؽ من(  ٕٗٓ" )  الركض" 
 عيينة ابن عن ىذا المركزم طريق من ساقو ، عائشة عن أبيو عن أيضا ىشاـ ركاية من صحيحا محفوظا أصبل لو

 عن
:  الخليلي قاؿ ، منو بطلب اهلل عبد أبي للحاكم ذكره" .  محفوظاف كبلىما: "  عقبو الحافظ قاؿ ثم.  بو ىشاـ

 ذلك لوال ك ، بو يحتج ثقة عندىما المركزم أف على قوم دليل ذلك في ك" .  استحسن ك الحاكم فاستجاد" 
 إف ك.  عنها اهلل رضي عائشة عن عركة عن بسنده عيينة ابن عن ىو بركايتو الطرؽ خالف ألنو الوىم إلى لنسباه

 يؤكد مما
 ُ" )  المشكل"  في الطحاكم ك(  ُٔ - َٔ/  ٖ)  مسلم عند عنها عركة عن أخرل طرؽ من جاء قد أنو ذلك

 الداؿ األكؿ األمر ىو ىذا( .  ُّّ/  ٓ)  " التاريخ"  في الخطيب ك(  ِّّ/  ُِّ/  ُ)  البزار ك(  ُِٕ/ 
 الذىبي أف التخريج ىذا خاتمة في ذكرت كنت أنني فهو:  اآلخر األمر أما ك.  حجة ثقة ىذا المركزم أف على

 ، بذلك علم على عليو الرد صدد في أنا الذم أخونا ك ، ىذا المركزم طريق من الحديث إسناد صحح اهلل رحمو
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 شعرم فليت.  إليها اإلشارة سبقت التي الصفحة ك المجلد نفس في"  السير"  في الذىبي إلى الحديث عزا ألنو
 ال طبعا ، لهم المخالفة الحفاظ بأحكاـ االعتداد عدـ على الباحثين ك الناشئين الشباب ىؤالء يحمل الذم ما

 ال األقل على أنهم بحيث ، فيو تمكنهم ك علمهم ك جهودىم يقدركا أف إنما ك يقلدكىم، أف ىذا من أريد
 نفسو يطرح سؤاؿ ىنا ك(  المؤمنين تنفع الذكرل)  ك ذكرل ىذه ك.  لهم المخالفة األحكاـ إصدار في يتسرعوف

 ك حفظا الذىبي ىو من يعلم ىو ك! ؟ المذكور الذىبي تصحيح الفاضل األخ كتم لماذا:  - اليـو يقولوف كما -
 رده فقد لو أخرج البخارم أف ذكر ما ك: "  المتقدـ قولو:  اآلخر الوجو ؟ التعديل ك الجرح ك ، بالرجاؿ معرفة

 يجوز فبل ، إطبلقا عدم ابن قوؿ لذكر"  السارم ىدم"  في يتعرض لم الحافظ ألف نظر ففيو ، إلخ.. "  الحافظ
 لظنو قاؿ ما األخ قاؿ إنما ك.  رده بأنو القوؿ

"  خارج البخارم شيوخ على يصدؽ عدم ابن أثبتو فالذم ، المنفي غير المثبت ألف ، تعارض ال ك بينهما التعارض
 يتعلق ما آخر ىذا.  رد ال ك تعارض فبل ،"  الصحيح" بػ يتعلق فيما ىو إنما الحافظ نفاه ما ك ،"  الصحيح

 حديثو أف ك ، لرده كجو ال صحيح توثيق الترجمة حديث راكم حباف ابن توثيق أف خبلصتها ك ، األكلى بالنقطة
 صحيح

 ، ركاتو بعض ك للحديث نقده في دقيقا يكن لم األخ أف:  الثانية النقطة.  الذىبي اإلماـ:  النقاد الحافظ قاؿ كما
 قوؿ يذكر لم كذلك ك:  اآلف أقوؿ ك ، للحديث الذىبي تصحيح يذكر لم أنو األكلى النقطة من عرفت فقد

 الفرج بن محمد متابعو في ىذا الحافظ قوؿ تبنى ذلك خبلؼ على ك" !  صدكؽ( "  المركزم ) راكيو في الحافظ
 ك السراج ك ، حاتم أبي ابن ك الحضرمي كثقو فقد إال ك ، فيو قيل ما أقل ىو ك ، موالىم الهاشمي القرشي ىو ك

 تجاىلو أف جدا الواضح من ك" .  ثقة" : "  الكاشف"  في الذىبي قاؿ لذلك ك ، مسلم بو احتج ك ، حباف ابن
 ك الخليلي الحافظ عند حجة بكونو معرفتو عدـ ك ، المركزم لحديث الذىبي تصحيح ك ، األئمة ىؤالء ألقواؿ

 يقف لم ك ، فقط حسنة بأنها الفرج بن محمد طريق ك ، بالجهالة المركزم طريق لتوىين منو توطئة ىو إنما ، غيره
 كاف فإف ، إليو اإلسماعيلي من السند في النظر بقي لكن: "  فقاؿ أيضا حسنو في شكك بل ، فقط ىذا عند

 إسناد على يقف لم بأنو صريح منو فهذا" !  الظاىر في حسن سنده ك ، صدكؽ فهو إال ك ، فيو تكلم من منهم
 ، الركاة من جمع فرج بن محمد بين ك بينو أف فظن ، فيو الواقع خبلؼ تصور لما ك ، فيو لنظر إال ك اإلسماعيلي

 شيخو إال بينهما ليس أنو الحقيقة ك
 الحفاظ الثقات من ثبلثة عنو ركل ، للقرآف الدارسين الصالحين الشيوخ من ىو ك ، الوشاء أحمد بن العباس

 فالسند< . ُ( > ُُٓ/  ُِ" )  بغداد تاريخ"  في كما ، الصواؼ علي أبو ك ، الخطبي ك ، ىذا اإلسماعيلي
 ركاية ك صبلحو عرفت قد ك ، الوشاء إال القـو كتب في مصرح ىو كما ثقات كلهم رجالو ألف ، صحيح إذف

 عن كأبعدىا أغربها ىي ك:  الثالثة النقطة.  الصناعة ىذه يجهل من إال بو يتعلق فبل متابع ىو ثم ، عنو الحفاظ
"  جماعة مسجد"  ك"  الثبلثة المساجد " بين تردده ك شكو مع منصور ابن سعيد ركاية رجح ألنو ذلك ك ، العلم

 الفرج ابن ك المركزم يعني ، يشكوا لم ك"  الثبلثة المساجد"  بػ جزموا الذين الثبلثة من أقول سعيدا أف بحجة ،
 بن ىشاـ ك
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 : أكجو من االستدالؿ ىذا كنوقش
 . صلى اهلل عليو كسلم للنبي مرفوعان  يثبت ال أنو: األكؿ الوجو
 بن علي خالفو كقد الصحابة، بين ذلك الشتهر مرفوعان  ثابتان  كاف لو أنو: الثاني الوجو

 .عنهم اهلل رضي عباس كابن كعائشة طالب أبي
 كىال: ) تعالى قولو في( أؿ) لكانت الحديث ىذا بموجب قيل لو أنو: الثالث الوجو

 اآلية، في ذلك على دليل كال الذىني، للعهد ( اٍلمىسىاًجدً  ًفي عىاًكفيوفى  كىأىنٍػتيمٍ  تػيبىاًشريكىين  
 .ُاألصل ىو كىذا للعمـو ىي بل

 كىذا النادر على لآلية حمبلن  لكاف الحديث ىذا بموجب: قيل لو أنو:  الرابع الوجو
 .ِاالستدالؿ معايب من

 الرأم أدلة من تقدـ لما كامل اعتكاؼ ال: فالمراد ، ثبوتو فرض على: الخامس الوجو
 .األكؿ

                                                                                                                                                  

 الثقات كافق ما الشاؾ كبلـ من يؤخذ أف يجب أنو ك ، علما ليس الشك أف إليو المشار أخونا ينتبو لم ك.  عمار
 المساجد: "  الشك طرفي من طرؼ في الثقات سعيد كافق : فيقاؿ ، األكثق بشك الثقات جـز يرد أف ال ،

 خالف ألنو ك ، علما ليس ألنو ،"  جماعة مسجد أك: "  قولو ىو ك شكو عن كيعرض ، بموافقتو فيؤخذ"  الثبلثة
 األخ أيها أرأيت.  كفقها علما أكتي من فيو يشك ال ، جدا كاضح أمر ىذا ك.  يشكوا لم ك جزموا الذين الثقات

 ، خمسة مثبل عدده الحق ىذا أف على اتفقوا ثم ، آلخر الناس من أحد على حق إثبات على اتفقوا جماعة أف لو
 : فقاؿ شك أحدىم أف إال

 - فإني لذلك! ؟ يشكوا لم الذين من أكثق الشاؾ أف بحجة ثابت غير الحق بأف عاقل أفيقوؿ.  ستة أك خمسة
 لم علم في بالكتابة أنفسكم تشغلوا ال أف مخلصا أرجو:  األحبة من ألمثالو ك المحب األخ لهذا أقوؿ - ختاما

 أنا ما فإف ، االستفادة ك السؤاؿ بطريق لو ك ، علي ردا تكتبوف حين عليكم بالرد تشغلونا ال ك ، بعد فيو تنضجوا
 ردكد األحياف من كثير في عنو يشغلني الذم"  األمة يدم بين السنة تقريب"  العظيم بالمشركع االشتغاؿ من فيو

 ففي ، غيرىم ك المتصوفة ك األشاعرة ك المتمذىبة من السنة أعداء بعض من مجبلت ك كتب ك رسائل في تنشر
 .التكبلف عليو ك ، المستعاف اهلل ك.  غيرىم عن فضبل ، الناشئين المحبين على الرد عن يغنيني ما االنشغاؿ ىذا

 . َٓٓ/ٔ الممتع الشرح ُ

 . قدامة البن الكافي على عثيمينال العبلمة تعليقات ِ
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 بو، استدلوا لما جماعة؛ مسجد كل في يصح االعتكاؼ أف - أعلم كاهلل - الراجحك 
 .ُالمخالفين أدلة على المناقشة كلوركد
 .للمرأة ضابطو: الثاني األمر

                                                           

 أشار كقدكما تقدـ،   الثبلثة، المساجد أحد في يكوف أف لو يشترط ال االعتكاؼ أف إلى العلماء جماىيرذىب   ُ
 في كاالعتكاؼ األكاخر العشر في االعتكاؼ باب" : فقاؿ ، اآلية بعمـو االستدالؿ إلى اهلل رحمو البخارم اإلماـ

 يبين كذلك تقربوىا فبل اهلل حدكد تلك المساجد في عاكفوف كأنتم تباشركىن كال: ) تعالى لقولو كلها المساجد
 الطحاكم ذكره كما.  بلدانهم مساجد في االعتكاؼ على المسلمين عمل يزؿ كلم( يتقوف لعلهم للناس آياتو اهلل

 ( .َِٓ/ْ" )اآلثار مشكل" في اهلل رحمو
: الثبلثة المساجد في االعتكاؼ حكم عن(: ّْٗ ص) الصياـ فتاكلكما في  عثيمين ابن الشيخ سئلقد ك 

 ؟ خيرا اهلل كجزاكم ، األقصى كالمسجد ، النبوم كالمسجد ، الحراـ المسجد
 األقصى كالمسجد ، النبوم كالمسجد ، الحراـ المسجد كىي الثبلثة المساجد غير في االعتكاؼ" :فأجاب
 أئمة قوؿ ىذا ، المساجد من غيرىا كفي فيها يكوف بل ، الثبلثة بالمساجد يختص كال ، كقتو في مشركع

 لقولو اهلل رحمهم كغيرىم حنيفة كأبي ، كالشافعي ، كمالك ، أحمد كاإلماـ المتبوعة المذاىب أصحاب المسلمين
 لعلهم للناس آياتو اهلل يبين كذلك تقربوىا فبل اهلل حدكد تلك المساجد في عاكفوف كأنتم تباشركىن كال: ) تعالى
 الصياـ آيات آخر في الجملة ىذه جاءت كقد ، األرض أقطار في المساجد لجميع عاـ المساجد كلفظ(  يتقوف

 ىذه ختمت كلهذا ، بالصـو خوطبوا من لكل خطاب فهي ، األقطار جميع في األمة لجميع حكمها الشامل
 للناس آياتو اهلل يبين كذلك تقربوىا فبل اهلل حدكد تلك: ) تعالى بقولو كالخطاب السياؽ في المتحدة األحكاـ

 حذيفة حديث أما ، منهم القليل أقل إال يشمل ال بخطاب األمة اهلل يخاطب أف جدا البعيد كمن( . يتقوف لعلهم
 ، للكماؿ نفي فهو القوادح من سلم إف فهذا( الثبلثة المساجد في إال اعتكاؼ ال: ) عنو اهلل رضي اليماف بن

 ىذا كمثل.  غيرىا على كفضلها لشرفها كذلك ، الثبلثة المساجد ىذه في كاف ما األكمل االعتكاؼ أف يعني
 كسلم عليو اهلل صلى قولو مثل ػ كالصحة الحقيقة نفي ال ، الكماؿ نفي بو يراد قد النفي أف أعني ػ كثير، التركيب

 إذا لكن ، الحسية أك الشرعية للحقيقة نفي أنو النفي في األصل أف شك كال.  كغيره( طعاـ بحضرة صبلة ال: )
" أعلم كاهلل ، القوادح من سبلمتو تقدير على ىذا. حذيفة حديث في كما ، بو األخذ تعين ذلك يمنع دليل كجد

 . اىػ
 المساجد في إال اعتكاؼ ال) الحديث صحة ما(: ْْْ/ُٓ)كما في مجموع فتاكاه  باز ابن عبلمةال كسئل
 ؟ الثبلثة المساجد في إال اعتكاؼ ال فعبل يعني ىل الحديث صح كإف( الثبلثة

 الجماعة إقامة فيو يعتكف الذم المسجد في يشترط أنو إال الثبلثة المساجد غير في االعتكاؼ يصح : فأجاب
 الثبلثة المساجد في االعتكاؼ نذر إذا إال ، فيو االعتكاؼ يصح لم الجماعة صبلة فيو تقاـ ال كانت فإف ، فيو
 . اىػ" لنذره كفاء بها االعتكاؼ يلزمو فإنو
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 .الجماعة فيو تقاـ مسجد كل ىو للرجل االعتكاؼ مكاف أف الراجح أف تقدـ
 :قولين على المرأة اعتكاؼ مكاف في العلماء كاختلف

 سول الجماعة فيو تقم لم كإف مسجد، كل في اعتكافها يصح أنو: األكؿ القوؿ
 .بيتها مسجد

 . الجماعة مساجد في تعتكف أف:  الشافعي كره لكن ،ُالعلماء جمهور قوؿ كىو
 مسجد في اعتكفت كإف بيتها، مسجد في المرأة اعتكاؼ مكاف أف: الثاني القوؿ

 الخنثى أف كعندىم، ِالحنفية قوؿ كىو، التنزيهية الكراىة مع لكن جاز، الجماعة
 .ذكوريتو الحتماؿ الرجل، حكم حكمو
 :اآلتية باألدلة الجمهور استدؿ

 أف الداللة كجو ( اٍلمىسىاًجدً  ًفي عىاًكفيوفى  كىأىنٍػتيمٍ  تػيبىاًشريكىين   كىال: ) تعالى قولو - ُ
 بيتها في صبلتها كموضع ، فيها للصبلة بنيت التي المواضع ىنا بالمساجد المراد
 . فيو للصبلة يبن لم ألنو بمسجد؛ ليس
 صلى اهلل عليو كسلم كقولو مسجد كتسميتو الحقيقية المسجد أحكاـ لو يثبت فبل

 (. كطهوران  مسجدان  األرض لي جعلتكما في الصحيحين ) 
صلى اهلل  أزكاجو استئذاف)  كفيو ،في الصحيحين عنها اهلل رضي عائشة حديث - ِ

 (. لهن فأذف المسجد في االعتكاؼ في عليو كسلم
 أفضل غيره في االعتكاؼ كاف كلو ، فيو أذف لما العتكافهن موضعان  يكن لم كلو

 .عليو لنبههن
 المرأة حق في فيشترط الرجل حق في المسجد لها يشترط قربة االعتكاؼ كألف - ّ

 .ُكالطواؼ
                                                           

 كالمجموع ،ِٓٓ/ُ كحاشيتو الصغير كالشرح ،ّْٗ/ٕ( البر فتح) كالتمهيد ،َُْ/ُ العدكم حاشية ُ
 ،ُِّ/ُ كاإلقناع ،ْٕٗ/ّ كالمستوعب ،ُْٓ/ُ المحتاج كمغني ،ّٖٗ/ِ الطالبين كركضة ،ْْٖ/ٔ

 . ُّٗ/ٓ كالمحلى ،ّْٔ/ُ كشرحو كالمنتهي

 . ّْٗ/ِ القدير فتح مع كالهداية ،ُّٕ/ُ كاالختيار ،ُُٗ/ّ المبسوط ِ
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 ال فؤلنهم:  كالشافعية المالكية أما، فيو الجماعة إقامة اشتراط عدـ على دليلهم: ثانيان 
 الجماعة فؤلف:  الحنابلة كأما، أكلى باب من فالمرأة للرجل بالنسبة ذلك يشترطوف

 .ِعليها تجب ال عندىم
 :الحنفية أدلة
 :بػ بيتها مسجد في تعتكف أف األفضل أف على استدلوا: أكالن 

 خيره  كبيوتهن اهلل مساجد اهلل إماء تمنعوا ال) : عنهما اهلل رضي عمر ابن حديث - ُ
 ىذا بأف: كنوقش، االعتكاؼ يشمل كىذا أفضل، بيتها أف الحديث فصريح .ّ( لهن
 الحديث، سلم إف كىذا ، الجمهور أدلة من تقدـ لما ؛ االعتكاؼ دكف الصبلة في

 .باالنقطاع معلوؿ فهو كإال
 :كجهين من كنوقش، فيو كصبلتها أفضل بيتها في اعتكافها أف - ِ

 .االعتبار فاسد فهو النص مقابلة في قياس أنو: األكؿ الوجو
 ذلك كمع أفضل، بيتو في للرجل النافلة صبلة فإف الفارؽ مع قياس أنو: الثاني الوجو

 .ْباالتفاؽ فيو اعتكافو يصح ال

                                                                                                                                                  

 . ُٖٓ/ٕ اإلنصاؼ مع الكبير الشرح ُ

 . ُْٔ/ْ المغني ِ

 اهلل إماء تمنعوا ال)، كلفظ (اهلل مساجد اهلل إماء تمنعوا ال) بلفظ( ِْْ) كمسلم( ََٗ) البخارمأخرجو   ّ
 ابن ،(ٕٔٓ رقم ،ُٓٓ/ ُ) داكد كأبو ،(ْٖٔٓ رقم ،ٕٔ/ ِ) أحمد أخرجو (لهن خير كبيوتهن اهلل، مساجد
 ،(ٕٓٓ رقم ،ِّٕ/ ُ) كالحاكم ،(ُِّٓٓ رقم ،ِّٖ/ ُِ) كالطبرانى ،(ُْٖٔ رقم ،ِٗ/ ّ) خزيمة

 ىذا ثابت أبي بن حبيب سماع على أقف ال: خزيمة ابن عنو قاؿ كالحديث( ُِْٓ رقم ،ُُّ/ ّ) كالبيهقى
 الشيخين شرط على صحيح: الحاكم قاؿ(: ِْٗ/ ِ) اإلركاء في األلباني العبلمة كقاؿ عمر، ابن من الخبر
 حبيب عنعنة لوال قالوا كما كىو ،(ٕٔٓ) داكد أبي صحيح في ذكرتهم آخركف جماعة كصححو الذىبي ككافقو

 (:َُّ/ّ، كقاؿ في صحيح أبي داكد األـ )شواىد لو ألف الحديث صححت إنماك  بالتدليس موصوؼ فإنو
 أيضا، خزيمة ابن كصححو الذىبي، ككافقو ،" الشيخين شرط على: " كزاد الحاكم، قاؿ ا ككذ صحيح، حديث

 الترغيب صحيح في كقاؿ، البخارم شرط على: " منهما األكؿ كزاد ،" صحيح إسناده: " كالعراقي النوكم كقاؿ
 .ضعيف سند كىذا صحيح حديث: المسند تحقيق فيكمن معو  األرنؤكط كقاؿ لغيره، صحيح(: ّّْ)

 . ُٖٓ/ٕ اإلنصاؼ مع الكبير الشرح ْ
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 من األكؿ بالوجو:  كنوقش، ُأفضل فكاف لها أستر بيتها في اعتكافها أف - ّ
 .الثاني الدليل على الواردة المناقشة

 عنها اهلل رضي عائشة حديث العاـ المسجد في االعتكاؼ كراىة على دليلهم: ثانيان 
 رأل لما المسجد في االعتكاؼ ترؾ صلى اهلل عليو كسلم النبي فإففي الصحيحين 

 :كجهين من االستدالؿ ىذا كنوقش(  مسجده في أزكاجو أبنية
 الحامل يكوف أف خشية االعتكاؼ ترؾ صلى اهلل عليو كسلم أنو: األكؿ الوجو

 . موضوعو عن االعتكاؼ فيخرج الغيرة عن الناشيء كالنافس المباىاة للزكجات
 كربما بيتو، في كالجالس يصيره عنده النسوة اجتماع أف لو الحامل أف: الثاني الوجو
 .ِباالعتكاؼ مقصوده فيفوت العبادة من قصد لما التخلي عن ذلك يشغلو

 . االعتكاؼ أدلة لعمـو األكؿ؛ القوؿ ىو - أعلم كاهلل - الراجحك 
 : فيو االعتكاؼ يصح الذم المسجد مسمى في يدخل ما :مسألة

 :أمور كفيو
 . للصبلة أعد ما: األكؿ األمر
 . المسجد سطح: الثاني األمر
 .المسجد رحبة: الثالث األمر
 . المسجد منارة: الرابع األمر
 .السقاية بيت ككذا كحصره، المسجد سرج الختزاف أعد ما: الخامس األمر
 :للصبلة أعد ما:  األكؿ األمر
 .ّفيو االعتكاؼ يصح أنو البناء من للصبلة معدان  كاف ما أف اهلل رحمهم الفقهاء اتفق

                                                           

 . ُُّ/ِ الصنائع بدائع ُ

 . ِٓٔ/ْ األكطار كنيل ،ِٕٔ/ْ البارم فتح ِ

 أكلي كمطالب ،ٖٔ/ّ كالمبدع ،َٓٓ/ٔ كالمجموع ،ْٓٓ/ِ الجليل كمواىب ،ُِِ/ُ الهندية الفتاكل ّ
 . ِّْ/ِ النهى
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 المسجد في داخل كىاذ(  اٍلمىسىاًجدً  ًفي عىاًكفيوفى  كىأىنٍػتيمٍ  تػيبىاًشريكىين   كىال ) تعالى لقولو
 .قطعان 
 كصعود فيو االعتكاؼ صحة على العلم أىل فجمهور، المسجد سطح: الثاني األمر

 كسطح ،( اٍلمىسىاًجدً  ًفي عىاًكفيوفى  كىأىنٍػتيمٍ  تػيبىاًشريكىين   كىال : )تعالى لقولو ؛ُإليو المعتكف
 .منو المسجد

 .ِعليو الجمعة صحة عدـ على بناء فيو االعتكاؼ يصح ال: المالكية كعند
 .عليو الجمعة صحة عدـ يسلم ال إذ: نظر كفيو

 األرض بفتحهما أك الحاء، كسكوف الراء بفتح:  الر ٍحبة، المسجد رحبة: الثالث األمر
 .رحاب: كجمعها. كمتسعو ساحتو: المكاف كرحبة الواسعة،

 .ّونكصح ساحتو:  المسجد كرحبة
 على إليها المعتكف كخركج المسجد مسمى في دخولها في العلم أىل كاختلف
 :اآلتية األقواؿ

 كإف المسجد، من فهي ، سوره في داخلة بالمسجد متصلة كانت إف: األكؿ القوؿ
 .منو فليست بسياجو محوطة كال بو متصلة غير كانت

 . الحنابلة من القاضي قاؿ كبو ، أحمد عن ركاية كىو الشافعية، قاؿ كبو
 المسجد إلى مضافان  كاف ما بالرحبة المراد: "(َٕٓ/ٔ) المجموعفي  النوكم قاؿ

 .ا.ىػ..." فيها االعتكاؼ صحة على الشافعي نص المسجد من كىو عليو محجران 
 الصحيح على منو ليست المسجد رحبة: "(ّْٔ/ّ) اإلنصاؼفي  المرداكم كقاؿ

 القاضي كجمع...  منو أنو - أحمد اإلماـ أم - كعنو.... كالركايتين المذىب من

                                                           

 أكلي كمطالب ،ٖٔ/ّ كالمبدع ،َٓٓ/ٔ كالمجموع ،ْٓٓ/ِ الجليل كمواىب ،ُِِ/ُ الهندية الفتاكل ُ
 . ِّْ/ِ النهى

 كحاشية ،ِٓٓ/ُ السالك كبلغة ،ِٖٖ/ّ المعلم إكماؿ كإكماؿ ،َِٔ/ِ الزرقاني شرح مع الموطأ ِ
 . ْٓٓ/ِ الجليل كمواىب ،ِْٓ/ُ الدسوقي

 . ِٖٖ/ّ المعلم إكماؿ كإكماؿ ،( رحب) مادة ،ِِِ/ُ المنير المصباح ّ
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 ىذا كقدـ..  فبل كإال منو فهي محوطة كانت إف: فقاؿ كبلمو من موضع في بينهما
 ركايتين، على المسألة جعل من أصحابنا كمن: كقاؿ المستوعب، في الجمع

 .اىػ"  الحالين اختبلؼ على كاحدة ركاية أنها: كالصحيح
 الرحبة كانت كإذا ( اٍلمىسىاًجدً  ًفي عىاًكفيوفى  كىأىنٍػتيمٍ  تػيبىاًشريكىين   كىال: )تعالى قولو كدليلو

 . منو فهي بالمسجد متصلة محوطة
 عند المشهور كىو، فيها االعتكاؼ يصح فبل المسجد من ليست أنها: الثاني القوؿ

 .ُالمذىب من الحنابلة عند كالمصحح المالكية،
 أمر حضنٌ  إذا المعتكفات كنٌ ) : قالت عنها اهلل رضي عائشة عن كرد بما كاستدلوا

 رحبة في األخبية يضربن كأف المسجد من بإخراجهنصلى اهلل عليو كسلم  اهلل رسوؿ
 . محوطة ليست رحبة على بحملو:  كنوقش، ِ( يطهرف حتى المسجد

 مالك لئلماـ قوؿ كىو، فيها خباءه ضرب إذا فيها االعتكاؼ يصح أنو: الثالث القوؿ
. 

 أف إال فيو اعتكف الذم المسجد في إال المعتكف يبيت ال: " مالك اإلماـ قاؿ
 عائشة حديث من تقدـ ما:  دليلو كلعلو، "ّالمسجد رحاب من رحبة في خباؤه يكوف
 .عنها اهلل رضي

 . أعلم كاهلل ، بو استدلوا لما األكؿ؛ القوؿ ىو: األقواؿ كأقرب
 : فركع كفيو المسجد منارة:  الرابع األمر
 . المسجد في بابها يكوف أف: األكؿ الفرع
 .المسجد خارج بابها يكوف أف: الثاني الفرع
 .المسجد رحبة في بابها أك تكوف أف: الثالث الفرع

                                                           

 الكبير كالشرح ،ْٓٓ/ِ الجليل كمواىب ،َِٔ/ِ الزرقاني كشرح ،ِٖٖ/ّ المعلم إكماؿ إكماؿ ُ
 . ّْٔ/ّ كاإلنصاؼ ،ٖٔ/ّ كالمبدع ،ْٕٖ/ْ المغني،  ِْٓ/ُ كحاشيتو

 سبق تخريجو. ِ

 . ِٖٖ/ّ المعلم إكماؿ كإكماؿ ،ٕٗ/ِ المنتقى مع كالموطأ ،َِّ/ِ المقدمات مع المدكنة ّ
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 :المسجد في بابها يكوف أف: األكؿ الفرع
 .ُفيها االعتكاؼ فيصح المسجد من أنها العلم أىل فجمهور

 كلذا المسجد، اسم في داخلة كىي ،( اٍلمىسىاًجدً  ًفي عىاًكفيوفى  كىأىنٍػتيمٍ : )  تعالى لقولو
 .منها الجنب يمنع
 .ِ( فيها االعتكاؼ يصح فبل المسجد من ليست المنارة أف: المالكية كعند
 المتخذ كالبيت المسجد، عن بها يختص اسم كلها الصبلة لغير متخذ موضع ألنها

 .ّكحصره المسجد سرج الختزاف المسجد في
 في لدخولو المسجد من كحصره المسجد سرج الختزاف المتخذ البيت بأف:  كأجيب

 لمصلحة للمسجد مبنية فهي مسلم غير المسجد من ليست بأنها كالقوؿ، اسمو
 .الجمهور قوؿ:  فاألقرب ىذا كعلى، منو فكانت األذاف
 بابها كاف إذا المنارة في العلماء اختلف، المسجد خارج بابها يكوف أف: الثاني الفرع
 :أقواؿ على اعتكافو؟ يبطل ىل المعتكف كصعدىا المسجد خارج
 .اعتكافو بطل غيره كاف كإف اعتكافو، يبطل فبل الراتب المؤذف كاف إف: األكؿ القوؿ

 من كالمجد البنا ابن قاؿ كبو الشافعية، عند المصحح كىو الحنفية، بعض قاؿ كبو
 .ْحـز ابن كبلـ كظاىر الحنابلة،

 عند الركاية ظاىر كىو، مطلقان  االعتكاؼ يبطل ال إليها الصعود أف: الثاني القوؿ
 .ٓالشافعية عند كجو كىو الحنفية،

                                                           

 الكبير الشرح مع كاإلنصاؼ ،َٕٓ/ٔ كالمجموع ،ُِِ/ُ الهندية كالفتاكل ،ْْٓ/ِ عابدين ابن حاشية ُ
 . ُّٗ/ٓ كالمحلى ،ٖٔ/ّ كالمبدع ،ِٖٓ/ٕ

 . َِٔ/ِ الزرقاني شرح مع الموطأ ِ

 . ٕٗ/ِ للباجي المنتقى ّ

 المحلىك  ،ّٓٔ/ّ اإلنصاؼك  ،َْٓ/ِ الطالبين كركضة ،َٓٓ/ٔ المجموعك  ،ِِّ/ُ الهندية الفتاكل ْ
ٓ/ُّٗ . 

 . َْٓ/ِ الطالبين كركضة ،َٓٓ/ٔ المجموعك  ،ْْٓ/ِ عابدين ابن كحاشية ،ِِّ/ُ الهندية الفتاكل ٓ
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 عند ككجو المالكية، مذىب كىو، مطلقان  يبطل إليها الصعود أف: الثالث كالقوؿ
 .ُالحنابلة عند المصحح كىو الشافعية،

 :األدلة
 ، لو بنيت فيما منو فكانت األذاف، لمصلحة للمسجد بنيت أنها: األكؿ الرأم دليل
 .إليها خرج إذا المؤذف اعتكاؼ يبطل فبل

 أنها مسلم بأنو:  كنوقش، لو تابعة فكانت للمسجد بنيت أنها: الثاني الرأم كدليل
 .عذر ببل خرج فقد إليها خرج ثم المسجد خارج بابها كاف إذا لكن للمسجد، تابعة

 .ِاألذاف لغير إليها كخركجو بد منو ألمر يمشي حيث مشى أنو: الثالث الرأم كدليل
 أمر ىو إذ االعتكاؼ؛ عند كالمستثنى لؤلذاف للمنارة المؤذف خركج بأف:  كنوقش
 . لعذر خركجو فيكوف إليو موكوؿ
 اآلخرين، القولين دليل كلمناقشة ، بو عللوا لما األكؿ؛ القوؿ:  فاألقرب ىذا كعلى
 . أعلم كاهلل

 متصلة محوطة كانت فإذا، المسجد رحبة في بابها أك المنارة تكوف أف: الثالث الفرع
 .تقدـ كما المسجد حكم في الرحبة ىذه إذ إليها؛ بالصعود االعتكاؼ يبطل فبل بو،

 فعند، للساقية أعد ما ككذا كحصره المسجد سرج الختزاف المعد البيت :مسألة
 .ّفيو الجمعة صحة عدـ على بناء فيو االعتكاؼ يصح ال المالكية

 . عندىم استثنائها لعدـ فيو؛ االعتكاؼ صحة العلم أىل جمهور كبلـ كظاىر
 . المسجد مكتبة أيضان  ذلك كمثل، المسجد اسم في لدخولو ؛ األقرب كىو
 فبل سلم كإف مسلم، فغير فيها الجمعة صبلة صحة عدـ من المالكية عليو بنى ما كأما
 . أعلم كاهلل كاالعتكاؼ، الجمعة صبلة بين تبلـز

                                                           

 ،َْٓ/ِ الطالبين كركضة ،َٓٓ/ٔ المجموعك  ،ِْٓ/ُ كحاشيتو الكبير كالشرح ،ٕٗ/ِ للباجي المنتقى ُ
 . ِٖٓ/ٕ الكبير الشرح مع اإلنصاؼك 

 . ِٖٓ/ٕ الكبير الشرح مع اإلنصاؼ ِ

 . ِْٓ/ُ كحاشيتو للدردير الكبير كالشرح ،ٕٗ/ِ للباجي المنتقى ّ
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 :لبلعتكاؼ المساجد أفضل :مسألة
 المسجد ثم النبوم، المسجد ثم ، الحراـ المسجد: لبلعتكاؼ المساجد أفضل

 ُاألقصى
صلى  اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ رضي اهلل عنو ىريرة أبي لحديث المساجد؛ أفضل لكونها

 كمسجدم الحراـ، المسجد: مساجد ثبلث إلى إال الرحاؿ تشد ال)  اهلل عليو كسلم
 . ِ( األقصى كالمسجد ىذا

 أبي لحديث األقصى؛ المسجد ثم النبوم، المسجد ثم الحراـ، المسجد كأفضلها
 ىذا مسجدم في صبلة) : قاؿ صلى اهلل عليو كسلم النبي أف رضي اهلل عنو ىريرة
 .ّ( الحراـ المسجد إال سواه فيما صبلة ألف من أفضل

 مسجدم في صبلة)  قاؿ صلى اهلل عليو كسلم النبي أف رضي اهلل عنو جابر كلحديث
 الحراـ المسجد في كصبلة الحراـ، المسجد إال سواه فيما صبلة ألف من خير ىذا

 .ْ( سواه فيما ألف مائة من أفضل

                                                           

 كالمجموع ،َُٕ/ُ كاألـ ،َُْ/ُ العدكم كحاشية ،ُُٓ/ّ كالمبسوط ،َُْ/ّ الهداية على البناية ُ
 . ِّٔ/ِ النهى أكلي كمطالب ،َْٖ/ّ كالمستوعب ،ُْٖ/ٔ

 (.ُّٕٗ) كمسلم ،(ُُٖٗ) البخارم أخرجو ِ

 (.ُّْٗ) كمسلم ،(َُُٗ) البخارم أخرجو ّ

 مشكل شرح في كالطحاكل ،(َُْٔ رقم ، ُْٓ/ُ) ماجو كابن ،(ُّْٕٓ رقم ، ّّْ/ّ) أحمد أخرجو ْ
 ال ثابت حديث كىو: عبدالبر ابنكالحديث قاؿ عنو   (ِٕ/ٔ) التمهيد في البر عبد كابن ،(ُِٕ/ّ) اآلثار
، كقاؿ الدمياطي في المتجر ركم بإسنادين صحيحين(: َِْ/ِ، كقاؿ المنذرم في الترغيب )ألحد فيو مطعن

(: إسناده صحيح، كقاؿ ابن العراقي ُٕٓ/ٗ(: إسناده صحيح، كقاؿ ابن الملقن في البدر المنير )ُٓالرابح )
، كقاؿ العبلمة ثقات رجالو صحيح إسناد ىذا(: ُّ/ِ) البوصيرل قاؿ(: إسناده جيد، ك ْٕ/ٔفي طرح التثريب )

(، ُْٔ/ْ) اإلركاء في(: إسناده صحيح، كصححو العبلمة األلباني ِّٓ/ُٔابن باز في مجموع فتاكاه )
(، كقاؿ األرنؤكط كمن معو في ِّٖكصححو العبلمة الوادعي في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين )

 . صحيح إسناده (:ُِْ/ِ) تحقيق سنن ابن ماجة
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 فضل)   صلى اهلل عليو كسلم اهلل رسوؿ قاؿ قاؿ رضي اهلل عنو الدرداء أبي كلحديث
 صبلة، ألف مسجدم كفي صبلة، ألف مائة غيره على الحراـ المسجد في الصبلة

 .ُ( صبلة خمسمائة المقدس بيت كفي
 المسجد في يعتكف أف يستحب أنو على الحنفية نص فقد الثبلثة المساجد بعد ثم

 .ِأىلها كثر التي العظاـ المساجد ثم الجامع،
 الجمعة، عليو تجب ممن الجامع في يعتكف أف األفضل أف: كالحنابلة الشافعية كنص

 أنو:  الحنابلة كنص، إليها الخركج إلى ذلك يحوجو لئبل جمعة اعتكافو تخلل إذا
 زمن يطوؿ لئبل منو؛ قريبة المطهرة تكوف مسجد في االعتكاؼ يتحرل أف يستحب
 .ّخركجو

                                                           

 ابن كركاه( ، َّ/  ٔ) التمهيد فى البر عبد ابن طريقو كمن(، األستار كشف - ُِِ/  ُ)  فى البزارأخرجو  ُ
 حدثنا،  القداح سالم بن سعيد طريق من( ، ْٖٓ - ْْٖ/  ّ": ) الشعب"  فى كالبيهقى(، ُِّْ/  ّ) عدل
 عن البر عبد ابن كنقل .مرفوعا بو الدرداء أبي عن،  الدرداء أـ عن،  اهلل عبيد بن إسماعيل عن بشير بن سعيد
 .بشىء يتعقبو كلم( ، ٕٔ/  ّ": ) الفتح"  فى الحافظ البزار عن نقلو ككذا،  حسن إسناد ىذا: قاؿ أنو البزار
 كرجالو" ،  الكبير"  فى الطبرانى ركاه: )كقاؿ،  الكتاب بلفظ( ٕ/  ْ": ) الزكائد مجمع"  فى الهيثمى كذكره
 ممن ليس بشير بن سعيد ألف، مشكل إسناده كتحسين .انتهى( حسن حديث كىو،  كبلـ بعضهم كفي،  ثقات
، لذا قاؿ (اإلسناد بهذا إال مرفوعا اللفظ بهذا يركل نعلمو ال: )البزار قاؿ،  بو تفرد كقد سيما،  بحديثو يحتج

 عنده بالمرضى ليس لسنده البزار تحسين أف إلى المنذرل أشار فقد: قلت (:ّّْ/ْالعبلمة األلباني في اإلركاء )
 كما كىو"  ( :ُ/ُّٓ من: )فقاؿ"  الترغيب"  على كضعو الذل كتابو فى الناجى الحافظ ذلك كجو بين كقد، 

 آخر فى ترجمة كلو،  بشير بن سعيد عن كركاه،  ضعفوه كقد،  القداح سالم بن سعيد فيو إذ،  المصنف قاؿ
،  القداح كأما" ،  التقريب"  فى الحافظ بو جـز كما،  ضعيف كىو: قلت ". فيهم المختلف الركاة فى الكتاب

،  ثقات كرجالو"  الكبير"  فى الطبرانى ركاه( : " ٕ/ْ) األكؿ اللفظ فى الهيثمى كقاؿ ". يهم،  صدكؽ: فيو فقاؿ
 أخرجو الذل الوجو من خزيمة ابن إسناد ككذا إسناده كاف إف: قلت ".حسن حديث كىو،  كبلـ بعضهم كفى

 علم عنده كاف فمن. عليو أقف لم فإنى ػ أظنو ال ما كىذا ػ غيره من كاف كإف،  ضعيف أنو علمت فقد،  البزار
 .كتعالى تبارؾ،  ربو عند كجزاؤه،  بو فليتحفنا بذلك

 . ُُّ/ِ الصنائع بدائع ِ

 . ِّٔ/ِ النهى أكلي كمطالب ،ِٖٖ/ِ العمدة شرح ،ُْٖ/ٔ المجموع ّ
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 المسجد ثم الحراـ، المسجد في االعتكاؼ يكوف أف يستحب: يقاؿ ىذا كعلى
 من كخركجان  الشرعية، لمزيتو ، الجامع المسجد ثم ، األقصى المسجد ثم النبوم
 .اشترطو من خبلؼ

 فيحتاج المسجد، في اللبث كىو االعتكاؼ بركن يخل ال ما المساجد من يتحرل ثم
 مقصود يحقق ما المساجد من يتحرل ثم الخركج، زمن طوؿ أك الخركج إلى

 جماعة؛ أكثر كاف ما ثم بذكره، كاالشتغاؿ اهلل على اإلقباؿ كىو كحكمتو، االعتكاؼ
 من أزكى الرجلين مع كصبلتو كحده، صبلتو من أزكى الرجل مع الرجل صبلة ألف

 . أعلم كاهلل الرجل، مع صبلتو
 .اعتكافو لمسجد المعتكف تغيير :مسألة

 مسجد يغير أف فلو الخركج، يبيح ألمر اعتكافو مسجد من المعتكف خرج إذا
 .ُلحاجتو أقرب الثاني كاف إذا اعتكافو

 لو فليس ال، أـ شرعية مزية لو كاف سواء المسجد لتغيير ابتداء الخركج أراد إذا أما
 االعتكاؼ ينافي ال أمرو  أك القرب لسائر الخركج إباحة من يأتي لما ؛ بالشرط إال ذلك

 .بالشرط
 إال ذلك لو فليس األكؿ المسجد من حاجتو عن أبعد الثاني المسجد كاف إذا ككذا

 . االعتكاؼ زمن تفويت من ذلك في لما ؛ بالشرط
 لصبلحية فيو؛ مكثو يطيل أف فلو شرعيان، خركجان  آخر مسجد إلى خرج كإذا: (فرع)

 . المشيقح علي بن خالدا.ىػ انظر كتاب فقو اإلعتكاؼ للدكتور  لبلعتكاؼ المحل
 

 في المسجد( اؿالنعب الصبلة)
 أكاف رضي اهلل عنو ) مالك بن أنس سألت قاؿ األزدم يزيد بن سعيد مسلمة أبي عن

 .ُ( نعم قاؿ نعليو في يصلي كسلم عليو اهلل صلى النبي

                                                           

 . َٕ/ِ الكبير الشرح ُ
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 صلى كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف رضي اهلل عنو ) الخدرم سعيد أبي عنك 
 يا: فقالوا"  نعالكم؟ خلعتم لم: " قاؿ انصرؼ، فلما نعالهم الناس فخلع نعليو، فخلع
 فإذا خبثا بهما أف فأخبرني أتاني جبريل إف: " قاؿ فخلعنا، خلعت رأيناؾ اهلل، رسوؿ

 باألرض، فليمسو خبثا بها رأل فإف فيها، فلينظر نعلو، فليقلب المسجد، أحدكم جاء
 ( كىو حديث صحيح سيأتي تخريجو.  فيهما ليصل ثم
 اهلل صلى اهلل رسوؿ رأيترضي اهلل عنو )  قاؿ جده عن أبيو عن شعيب بن عمرك عنك 

 ( كىو حديث حسن سيأتي تخريجو. كمنتعبل حافيا يصلي سلم ك عليو
 خالفوا ) سلم ك عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ رضي اهلل عنو أكس بن شداد عنك 

 ( كىو حديث حسن سيأتي تخريجو. خفافهم كال نعالهم في يصلوف ال فإنهم اليهود
 عبيد بن الحسن عن فضيل بن حدثنا( َُٖ/ ِ) المصنففي  شيبة أبي ابن قاؿك 

 محتاجا إنسانا أف كددت كيقوؿ الصبلة في النعاؿ خلع يكره إبراىيم كاف ) قاؿ اهلل
 .( نعالهم فأخذ المسجد إلى دخل
 الشيء في اطمئناف على يدؿ أصيل كالبلـ كالعين النوف( نعل: )فارس ابن قاؿ

 كمنتعل نعل، ذك ناعل كرجل. القدـ أسفل في ألنها المعركفة، النعل منو. كتسفل
 كالنعل. حافره لصبلبة ناعل الوحش كحمار. نعلت يقاؿ كال. الدابة كأنعلت. أيضا

 (ْْٓ/ ٓ) اللغة مقاييس معجم. فضة أك حديد، من قرابو أسفل يكوف ما: للسيف
 ينعل كنعل نعاؿ األرض،كالجمع من القدـ بو كقيت ما كالنعلة النعل:منظور ابن كقاؿ
 .(ٕٔٔ/ ُُ) العرب لساف .النعل لبس كانتعل كتنعل نعبل

 تحفة .كاإلحتذاء،اإلنتعاؿ ،(ُِٖ/ ِ) اللغة في الصحاح .نعبل الحذاء كيسمى
 فارس البن اللغة مقاييس معجم. االنتعاؿ خبلؼ كالحفاء ،(ُّٖ/ َُ) األحوذم

(ِ /ّٖ). 

                                                                                                                                                  

 .(ٓٓٓ) كمسلم ،(ّٖٔ) البخارمأخرجو  ُ
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 من كثيرنا فإف: بعد أما(: ُ)ص بالنعاؿ الصبلة شرعيةقاؿ العبلمة الوادعي في رسالة 
 بها عمل من على ينقموف أصبحوا ثم ىجركىا، ثم الناس من ثيرك جهلها قد السنن
 .البعيد بالضبلؿ كيرمونو إحياءىا، كيريد
 آلو كعلى عليو اهلل صلى النبي أفٌ  ُتواتر فقد النعاؿ، في الصبلة السنن ىذه كمن

 أسوة اهلل رسوؿ في لكم كاف لقد : }يقوؿ كتعالى سبحانو كاهلل نعليو، في صلى كسلم
 .ُِ: األحزاب{  اآلخر كاليـو اهلل يرجو كاف لمن حسنة
 سبحانو كاهلل النعاؿ، في بالصبلة أمر كسلم آلو كعلى عليو اهلل صلى النبي أف كثبت

 .ٕ: الحشر{ فانتهوا عنو نهاكم كما فخذكه الٌرسوؿ ءاتاكم كما : }يقوؿ كتعالى
 الخيرة لهم يكوف أف أمرنا كرسولو اهلل قضى إذا مؤمنة كال لمؤمن كاف كما : }كيقوؿ

 .ّٔ: األحزاب { مبيننا ضبلالن  ضلٌ  فقد كرسولو اهلل يعص كمن أمرىم من
 عذاب يصيبهم أك فتنة تصيبهم أف أمره عن يخالفوف اٌلذين فليحذر : }تعالى كيقوؿ

 انتهى. .ّٔ: النور { أليم
 ،المستحبة األمور من بالنعاؿ الصبلةكىذه األحاديث في أكؿ الباب تدؿ على أف 

 عليو اهلل صلى النبي كاف كقد لليهود، مخالفة كسلم عليو اهلل صلى النبي بها أمر فقد
 ينظركا أف كسلم عليو اهلل صلى النبي أخبرىم كقد بنعالهم، يصلوف كأصحابو كسلم
 الصبلة في نعلو كسلم عليو اهلل صلى النبي خلع كقد قذر، فيها يكوف أف خشية فيها

                                                           

 تركت كقد ىذا ( بعد أف ذكر ستة عشر حديثا:ٕ)ص بالنعاؿ الصبلة شرعيةقاؿ العبلمة الوادعي في رسالة  ُ
 لما كغيرىما" عبدالرزاؽ مصنف"ك" الزكائد مجمع" من النعاؿ في الصبلة شرعية على الدالة األحاديث من جملةن 
 معاني" في الطحاكم صرح كقد سٌيما كال، كالمتابعات الشواىد في يصلح بعضها أف على الكبلـ، من فيهما
 أف اآلثار جاءت فقد: فقاؿ متواترة، النعاؿ في الصبلة شرعية على الدالة األحاديث أفٌ ( ُُٓص ُج" )اآلثار

 بما كسلم آلو كعلى عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عن متواترة -النعاؿ في أم- الصبلة شرعية على الدالة األحاديث
 الصبلة إباحة كمن فيهما، كانت التي للنجاسة خلعهما ما كقت في إياىما خلعو كمن نعليو، فى صبلتو من عنو ذكر
 اىػ.النعاؿ في

 من كرد ما يذكركف بل حسنةن، أك صحيحةن  طريق كلٌ  تكوف أف المتواتر في يشترطوف ال تعالى اهلل رحمهم كالعلماء
 .كضعيف كحسن صحيح
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 األحاديث ىذه ككل نعالهم، الصحابة فخلع فيو، أذل بوجود لو جبريل إلخبار
 . صحيحة

 ال فكانت كالحصباء، بالرمل بل بالسجاد مفركشة تكن لم مساجدىم أف شك كال
 قد بالنعاؿ فدخولها بالسجاد فرشت كقد اليـو المساجد أما بالنعاؿ، بدخولها تتأثر

 المساجد فيدخلوف البعض يتهاكف كقد المسجد، في األكساخ تراكم إلى يؤدم
 .نجاسة أك قاذكرات كعليها بأحذيتهم

 من مجموعات إلى الحتجنا السجاد على بنعالو يصلي أف مصل لكل سمح أنو كلو
، كل في نقوؿ كال صبلة كل بعد المسجد بتنظيف لتقـو العماؿ  من أف نظن كال يـو

 من ذلك غير عن فضبل كاألتربة، بالغبار مليء سجاد على يصلي أف يرضى بهذا يقبل
 .الناس تهاكف إذا النجاسات أك القاذكرات

 :قولين على النعلين في الصبلةفي حكم  العلم أىلكقد اختلف 
 .كالشافعية المالكية مذىب كىذا مستحبة، غير كرخصة، جائزة أنها: األكؿالقوؿ 

 رخصة النعل في الصبلة: (ُُْ/ ُ) خليل مختصر لشرح الجليل مواىبجاء في 
 النعل نجاسة تعلم لم ما كذلك كأصحابو كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فعلها مباحة

 ا.ىػ
 المشي كيجوز جائزة الطهارة النعل في الصبلة: (ُٔٓ/ ّ) للنوكم  المجموعكفي 

 ا.ىػ بالنعل المسجد في
 أف: - عنو كنقلوه - الشافعي كقاؿ (:ِٕٔ/ ِ) البارم فتح في رجب ابن كقاؿ
 ا.ىػ أفضل الصبلة في النعلين خلع

 .الصواب كىو. كالحنابلة الحنفية مذىب كىذا فيها، الصبلة سنية: الثانيالقوؿ 
 كىو الطاىرة، النعاؿ في الصبلة استحباب المذىب الحنفي في عليو المنصوص

 حاشيةك  ،(ّٕ/ ِ) الدقائق كنز شرح الرائق البحر .األدب حسن إلى أقرب
 (َُٖ/ ُ) الفبلح مراقي على الطحطاكم
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 كإف أقذار، عليها يكن لم إذا سنة كالخفاؼ النعاؿ في الصبلةدة الحنابلة كعند السا
 اإلماـ مسائل.بوال أك غائطا يكوف أف إال باألرض مسحها جاز أقذار أصابها قد كاف

 (ِٖٓ/ ُ) اإلقناع متن عن القناع كشاؼ ،(ُِٔ/ ُ) راىويو كابن حنبل بن أحمد
 كغير كالزربوؿ كالمداس الجمجم مثل كنحوه النعل فى الصبلة أما: اإلسبلـ شيخ قاؿ

 فى يصلى كاف أنو النبى عن الصحيح فى ثبت لما مستحب ىو بل يكره فبل ذلك
 بالصبلة فأمر فخالفوىم نعالهم فى يصلوف ال اليهود اف قاؿ أنو عنو السنن كفى نعليو

 المسلمين بإتفاؽ فيها الصبلة تكره لم طهارتها علمت كإذا لليهود، مخالفة النعاؿ فى
 النعل دلك إذا انو الصحيح لكن تطهر، حتى فيها يصلى فبل نجاستها تيقن إذا كأما

 فإف عذرة غير أك عذرة النجاسة كانت سواء السنة بو جاءت كما بذلك طهر باألرض
 عنها إزالتو كاف فلما السبيلين بمنزلة فهو لو النجاسة مبلقاة تكرر محل النعل أسفل

 لم الخف أسفل نجاسة فى شك كإذا ىذا فكذلك المتواترة بالسنة ثابتا بالحجارة
 الصحيح فى عليو إعادة فبل نجسا كاف أنو الصبلة بعده تيقن كلو فيو الصبلة تكره

 الفتاكل ،(ُُِ/ ِِ) الفتاكل مجموع.كاألرض كالثياب كالبدف غيره ككذلك
 (ٕٓ/ ّ) تيمية ابن فتاكل على المستدرؾ ،(ْٓ/ ِ) الكبرل

صلى اهلل  النبي عادة أف على يدؿ كىذا (:ِٕٔ/ ِ) البارم فتح في رجب ابن قاؿ
 في الصبلة أف على يدؿ السلف أكثر ككبلـ نعليو، في الصبلة المستمرةعليو كسلم 

 ا.ىػ حافيا الصبلة من أفضل النعلين
 الصبلة في النعل لبس يعني ذلك يفعل كاف كممن: الترمذم شرح في العراقي قاؿك 

 بن كأنس ساعدة بن كعويمر مسعود بن اهلل كعبد عفاف بن كعثماف الخطاب بن عمر
 كالقاسم المسيب بن سعيد التابعين كمن. الثقفي كأكس األكوع بن كسلمة مالك
 كمجاىد رباح أبي بن كعطاء يسار بن كعطاء اهلل عبد بن كسالم الزبير بن كعركة

 كإبراىيم يزيد بن كاألسود الشيباني عمرك كأبو مجلز كأبو القاضي كشريح كطاكس
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 فيهما يصلي ال كاف كممن. جعفر أبو كابنو الحسين بن كعلي التيمي كإبراىيم النخعي
 .(ُِّ/ ِ) األكطار نيل .األشعرم موسى كأبو عمر بن اهلل عبد

 أىل مخالفة النعلين في الصبلة كحكمة: (ُّْ/ّأيضا كما في النيل ) العراقي قاؿك 
 من لبسهما في ما مع خلعهما إذا بنعليو أحد يتأذل أف كخشية تقرر كما الكتاب
 فعبث كلب فأخذه مرة نعلي نزعت كقد قاؿ نعلو تنجس دابة أك سارؽ من حفظهما

 ا.ىػ كنجسو بو
 نعالهم في يصلوف ال فإنهم اليهود خالفوا) (: ُِٕ/ِ) المعبود عوف صاحب قاؿك 

 أبي حديث ككذلك االستحباب، على الداللة أحوالو أقل الحديث ىذا(  خفافهم كال
 ،النعاؿ في الصبلة استحباب على تدؿ أخر كأحاديث المتقدـ، الخدرم سعيد

 جده، عن أبيو عن شعيب بن عمرك بحديث االستحباب لعدـ االستدالؿ كيمكن
 أبي بن الرحمن عبد أبي إلى بإسناده شيبة أبي ابن كركل ،اآلتيين ىريرة أبي كحديث

 في الناس فصلى نعليو في كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ صلى"  قاؿ أنو ليلى
 كمن فليصل نعليو في يصلي أف شاء من قاؿ صلى فلما ، فخلعوا نعليو فخلع نعالهم،

 بين كيجمع.  اإلسناد صحيح مرسل كىذا:  العراقي قاؿ"  فليخلع يخلع أف شاء
 المذكورة لؤلكامر صارفا بعده كما شعيب بن عمرك حديث بجعل الباب أحاديث
 إلى كالتفويض التخيير ألف ، الندب إلى الوجوب من الكتاب ألىل بالمخالفة المعللة
 صبلة أذانين كل بين"  حديث في كما االستحباب ينافي ال األكامر تلك بعد المشية

 في الشوكاني قاؿ ما خبلصة ىذا.  عندم كأقواىا المذاىب أعدؿ كىذا"  شاء لمن
 ا.ىػ الباب ىذا

 ال فإنهم اليهود خالفوا)( عند شرح حديث ُْٖ/ِقاؿ صاحب مرعاة المفاتيح )
 فإنهم) النعاؿ نحو في بالصبلة: أم (اليهود خالفوا): (خفافهم كال نعالهم في يصلوف

 بكسر( خفافهم كال) معركفة كىي نعل جمع النوف، بكسر( نعالهم في يصلوف ال
 الصبلة يكرىوف اليهود كاف: اهلل كلى الشاه قاؿ. بالضم خف جمع المعجمة الخاء
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 الكبراء بحضرة نعالهم يخلعوف الناس فإف التعظيم، ترؾ فيو لما كخفافهم، نعالهم في
 ىناؾ ككاف[ َِ:ُِ{ ]طول المقدس بالواد إنك نعليك، فاخلع: }تعالى قولو كىو
 كسلم عليو اهلل صلى - النبي فترؾ الرجل زل تماـ كالنعل الخف أف كىو آخر، كجو

 مشركعية على يدؿ كالحديث. انتهى -لليهود مخالفة الثاني كأبدل األكؿ، القياس -
 أك مستحب ىو ىل ذلك في كالتابعين الصحابة نظر اختلف كقد. النعاؿ في الصبلة

 قصد جهة من االستحباب على الداللة الحديث ىذا أحواؿ كأقل مكركه؟ أك مباح
: يزيد بن سعيد سلمة أبي حديث شرح في الفتح في الحافظ كقاؿ. اليهود مخالفة
 ابن قاؿ. نعم قاؿ نعليو؟ في يصلي - كسلم عليو اهلل صلى - النبي أكاف أنسان  سألت
 ابن قاؿ كما الرخص من ىي ثم نجاسة، فيهما يكن لم إذا ما على محموؿ ىو: بطاؿ
 الصبلة، من المطلوب المعنى في يدخل ال ذلك ألف المستحبات، من ال العيد، دقيق
 قد النجاسات فيها تكثر التي األرض مبلمسة أف إال الزينة مبلبس من كاف كإف كىو

 مصلحة كمراعاة التحسين مصلحة مراعاة تعارضت كإذا. الرتبة ىذه عن تقصر
 جلب باب من كاألخرل المفاسد رفع باب من ألنها الثانية، قدمت النجاسة

. النظر ىذا كيترؾ إليو، فيرجع يتجمل، بما بإلحاقو دليل يرد أف إال: قاؿ. المصالح
 خالفوا" مرفوعان  أكس بن شداد حديث من كالحاكم أبوداكد ركل قد: الحافظ قاؿ

 جهة من ذلك استحباب فيكوف" خفافهم كال نعالهم في يصلوف ال فإنهم اليهود،
 المأمور الزينة من النعاؿ في الصبلة كوف في ككرد: قاؿ. المذكورة المخالفة قصد

 في مردكيو كابن الكامل، في عدم ابن أكرده جدان، ضعيف حديث اآلية في بأخذىا
 انتهى .أنس حديث من كالعقيلي ىريرة، أبي حديث من تفسيره

 دخوؿ حكم في خبلؼ حصل (:ُِْ ،ُِّ/ٔ) الدائمة اللجنة علماء سئل كقد
 ؟ ذلك في الشرع حكم فما ، فيها كالصبلة باألحذية المساجد

 فيها كالصبلة بالنعل المسجد دخوؿ كسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ ىدم من: فأجابوا
 صلى النبي بينما ) قاؿ الخدرم سعيد أبي عن بسنده سننو في داكد أبو ركلقد ف ؛
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 ذلك رأل فلما يساره عن فوضعهما نعليو خلع إذ بأصحابو يصلي كسلم عليو اهلل
 حملكم ما قاؿ صبلتو كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قضى فلما ، نعالهم ألقوا القـو
 صلى اهلل رسوؿ فقاؿ نعالنا، فألقينا نعليك ألقيت رأيناؾ قالوا ؟ نعالكم إلقائكم على
 جاء إذا كقاؿ قذرا، فيهما أف فأخبرني أتاني السبلـ عليو جبريل إف كسلم عليو اهلل

 فيهما كليصل فليمسحو أذل أك قذرا نعليو في رأل فإف فلينظر، المسجد إلى أحدكم
 اهلل رسوؿ قاؿ :قاؿ أبيو عن أكس بن شداد بن يعلى عن أيضا داكد أبو كركل ،ُ(

 ،ِ( خفافهم كال نعالهم في يصلوف ال فإنهم اليهود خالفوا ) كسلم عليو اهلل صلى
 اهلل رسوؿ رأيت )  قاؿ جده عن أبيو عن شعيب بن عمرك عن أيضا داكد أبو كركل
 .ماجو ابن كأخرجو ،ّ( كمنتعبل حافيا يصلي كسلم عليو اهلل صلى

                                                           

 رقم ،َِ/ ّ) كأحمد ،(ُِْٓ رقم ،ِٖٔ ص) كالطيالسى ،(ُُٔٓ رقم ،ّٖٖ/ ُ) الرزاؽ عبدأخرجو  ُ
 ،َّٕ/ ُ) كالدارمى ،(َٖٖ رقم ،ِٖٕ ص) حميد بن كعبد ،(َْٖ/ ُ) الطبقات في سعد كابن ،(ُُُٗٔ

/ ِ) يعلى كأبو ،(َٓٔ رقم ،ُٕٓ/ ُ) داكد كأبو ،(َٖٕٗ رقم ،ُُٖ/ ِ) شيبة أبى كابن ،(ُّٖٕ رقم
 كالحاكم ،(ُِٖٓ رقم ،َٔٓ/ ٓ) حباف كابن ،(َُُٕ رقم ،َُٕ/ ِ) خزيمة كابن ،(ُُْٗ رقم ،َْٗ

 أبو كرجح كإرسالو، كصلو في اختلف قد كالحديث( َّٖٗ رقم ،َِْ/ ِ) كالبيهقى ،(ٓٓٗ رقم ،ُّٗ/ ُ)
 الصغرل األحكاـ في الحق عبد كصححو كالحاكم، خزيمة، ابن صححو لذا البنو، العلل في كما الموصوؿ حاتم

 صحيح، إسناده(: ُّٓص) الطالب تحفة في كثير ابن كقاؿ ،(ُِّ/ ّ) المجموع في كالنوكم ،(ُٔٗ/ ُ)
 في ليس مما المسند الصحيح في الوادعي العبلمة كقاؿ ،(ِْٖرقم) اإلركاء في األلباني العبلمة كصححو

(: ُٕٗ/ ُ) الموافقات على تعليقو في مشهور الشيخ كقاؿ مسلم، شرط على صحيح(: ٗٔٓ) الصحيحين
 .مسلم شرط على صحيح إسناده: المسند تحقيق في األرنؤكط كقاؿ صحيح، إسناده

 ،(ُّٗ/ ُ) كالحاكم ،(ُِٖٔ) حباف كابن ،(َّْٖ) مسنده في كالبز ار ،(ِٓٔ) داكد أبو أخرجو ِ
 حديث من( َْٔٓ) الكبرل في كالبيهقي ،(ّْٓ) السنة شرح في كالبغوم ،(َِٗ/ ٕ) الكبير في كالطبراني

 يضعفو كلم الذىبي كأقره الحاكم صححو: الفيض في المناكم عنو قاؿ كالحديث عنو، اهلل رضي أكس بن شداد
 الجامع صحيح في األلباني العبلمة كصححو ىػ. ا حسن إسناده الترمذم شرح في العراقي الزين كقاؿ داكد أبو

 في معو كمن األرنؤكط كقاؿ ،(ِٓ/ ِ) الصحيحين في ليس مما الصحيح الجامع في الوادعي كحسنو( َُِّ)
 .ثقات رجالو كباقي ميموف، بن ىبلؿ أجل من حسن إسناده(: ْٖٔ/ ُ) داكد أبي سنن تحقيق

 كابن ،(َْٖ/ُ) الطبقات في سعد ابن، ك (َْْٗك ُُِٓ) مصنفو في الرزاؽ عبدمطوال كمختصرا  أخرجو ّ
 ،(ّٓٔ) داكد كأبو ،(ُِٓ،  َِٔ،  َُٗ،  ُٕٗ،  ُٖٕ،  ُْٕ /ِ) كأحمد ،(ٖٕٗٓ) شيبة أبي

 ،(ُُٗ) الصياـ في كالفريابي ،(ُُٖ/ٓ) عدم كابن ،(َُّٖك ُّٗ) ماجو كابن ،(ُّٖٖ) كالترمذم
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 دخل لمن ينبغي - الغالب في - الفاخرة بالفرش المساجد فرشت أف بعد لكن
 يصيب قد بما المصلين لتأذم كمنعا ، الفرش لنظافة رعاية نعليو يخلع أف المسجد

 ا.ىػ طاىرة كانت كإف قاذكرات من األحذية أسفل في مما الفرش
 حوؿ إشكاؿ لدم: (ّٔٓ/ٗفتاكل نور على الدرب )كما في  باز ابن عبلمةال كسئل

 ؟تكرمتم لو التوجيو كأرجو الشيخ، سماحة الحذاء في الصبلة موضوع
 في يصلي كاف كسلم عليو اهلل صلى النبي ألف مشركعة؛ الحذاء في الصبلة :فأجاب

 الصبلة عليو نعليو في يصلي النبي كاف: قاؿ أنس عن الصحيحين في كما نعليو
 يـو ذات صلى كقد ذلك، في حرج ال نظيفتاف كىما نعليو في صلى فإذا كالسبلـ،

 فخلع فخلعهما، قذرا بهما أف كأخبره جبرائيل فجاءه نعليو، في كالسبلـ الصبلة عليو
 نعليك خلعت رأيناؾ: قالوا نعالكم؟ خلعتم لماذا: سألهم سلم فلما نعالهم، الناس

 جاء فإذا فخلعتهما،. قذرا بهما إف: فقاؿ أتاني جبريل إف»: فقاؿ. نعالنا فخلعنا
 «(ُ) فيهما يصل ثم فليمسحو، أذل نعليو في رأل فإف فلينظر، المسجد أحدكم

 كىو( فيهما يصل ثم فليمسحو، أذل فيهما رأل فإف ،(نعليو فليقلب: )آخر لفظ كفي
: حديث كىكذا كالخفاؼ، النعاؿ في الصبلة األفضل أف على كيدؿ صحيح، حديث

 شرعية على يدؿ كىو «(ِ) خفافهم كال نعالهم في يصلوف ال فإنهم اليهود خالفوا»
 الناس بعض ألف يقذره، أف كيخشى مفركشا المسجد كاف إذا لكن النعاؿ، في الصبلة

 ال  كحتى الفرش، يوسخ ال حتى حافيا كصلى خلعهما فإذا نعليو، في ينظر كال يبالي ال
 رعاية باب من اهلل شاء إف أحسن لعلو فهذا المسجد في الصبلة من الناس ينفر

                                                                                                                                                  

 الكبرل  في كالبيهقي ،(َٕٓ) كالمنسوخ الناسخ في شاىين كابن ،(ُْْ) دينار األلف جزء في كالقطيعي
كالحديث قاؿ  (َِٖ/َٔ) دمشق تاريخ في عساكر كابن، (ُِٕ/ٕ" )بغداد تاريخ" في كالخطيب ،(ُّْ/ِ)

(: إسناده حسن جيد، كقاؿ العبلمة األلباني في صحيح أبي داكد: حسن ْْٖ/ٕعنو العيني في نخب األفكار )
، كحسنو العبلمة الوادعي في (: إسناده صحيحُٖٖ/ٔصحيح، كقاؿ الشيخ أحمد شاكر في تحقيق المسند )

 لغيره، صحيح (:ْٕٖ/ُ(، كقاؿ األرنؤكط كمن معو في تحقيق سنن أبي داكد )َُرسالة الصبلة في النعاؿ )
 .حسن إسناد كىذا
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 ربك شاء من إال الناس أكثر أف إلى كنظرا المساجد، من الناس تنفير كعدـ المصالح،
 حتى خاص مكاف في نعليو جعل فإذا سبلمتهما، على يحرص كال بالنعلين يهتم ال

 اهلل شاء إف أصلح ىذا كلعل بذلك، بأس فبل يصلي حتى رجليو بين جعلهما أك يصلي
 من كثيرا فإف المصلين، تنفير عدـ على أيضا كحرصا المساجد سبلمة على حرصا
 شيء بأقل تتأثر الفرش ألف بالنعاؿ، توطأ رآىا إذا المساجد من ينفر قد الناس

 كاسع كاألمر كثيرا، يتأثر ال فإنو كالرمل، الحصباء من المسجد كاف لو ما بخبلؼ
 .عنهم اهلل رضي الصحابة كعهد كسلم عليو اهلل صلى النبي عهد في الحاؿ كاف كما

  .انتهى
 عند يحصل (:ّٖٖ/ُِكسئل العبلمة العثيمين رحمو اهلل كما في مجموع فتاكاه )

 فما ذلك فعل من على اإلنكار منهم كيحصل بالنعاؿ الصبلة في إشكاؿ الناس بعض
 ؟ قولكم

 صحيح في كما نعليو في صلى كسلم عليو اهلل صلى النبي أف ريب ال فأجاب:
 كسلم عليو اهلل صلى النبي أكاف:  سئل عنو اهلل رضى مالك بن أنس أف البخارم

 .نعم:  فقاؿ ؟ نعليو في يصلي
 باب من فيهما الصبلة ىل كخلفا سلفا تعالى اهلل رحمهم العلماء اختلف كقد

 من ذلك أف كالظاىر مباحا، فيكوف الرخص باب من أك مستحبا، فيكوف المشركعات
 :كالنظر األثر من ذلك كدليل مستحبا، فيكوف المشركعات باب
 كال نعالهم في يصلوف ال فإنهم اليهود خالفوا: )  كسلم عليو اهلل صلى فقولو :األثر أما

:  المنتقي شرح في الشوكاني قاؿ صحيحو، في حباف كابن داكد أبو أخرجو ( خفافهم
 . شرعا مطلوب أمر اليهود كمخالفة .إسناده في مطعن كال

 خذكا آدـ بني يا: ) تعالى اهلل قاؿ كقد األقداـ، زينة كالخفاؼ النعاؿ فإف: النظر كأما
 القدمين أف إال المصلحة ىذا يعارض كال. ُّ :األعراؼ(  مسجد كل عند زينتكم

 لكن ، عليو بالسجود أمرنا مما القدمين كأطراؼ األرض، عن أطرافها ترتفع النعاؿ في
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 اتصاؿ باألرض فاتصالهما ، لباسو كىما بالقدـ متصبلف النعلين بأف ، ذلك عن يجاب
 بالثياب، مستوراف كىما عليا بالسجود أمرنا مما الركبتين أف ترل أال القدمين، ألطراؼ

 مستوراف اليدين أف مع السجود أجزأه فيهما كسجد يديو في قفازين المصلي لبس كلو
 .بالقفازين

) :  قاؿ جده عن أبيو عن شعيب بن عمرك لحديث كاجبة غير بالنعلين الصبلة كلكن
 ماجو كابن داكد أبو أخرجو ( كمنتعبل حافيا يصلي كسلم عليو اهلل صلى النبي رأيت

 صلى إذا: )  قاؿ كسلم عليو اهلل صلى النبي أف عنو اهلل رضى ىريرة أبي كلحديث
((  فيهما ليصل أك رجليو، بين ليجعلهما أحدا، بهما يؤذ فبل نعليو فخلع أحدكم
 أف أيضا عنو اهلل رضى ىريرة أبي كعن. اإلسناد صحيح: العراقي قاؿ ،داكد أبو أخرجو
 عن كال يمينو عن نعليو يضع فبل أحدكم صلى إذا: )  قاؿ كسلم عليو اهلل صلى النبي
(  رجليو بين كليضعهما ، أحد يساره عن يكوف ال أف إال غيره، يمين عن فتكوف يساره

 بن اهلل عبد كعن. موقوفا يكوف أف كيشبو فيو اختلف من إسناده كفي داكد أبو ركاه
 نعليو ككضع الفتح يـو كسلم عليو اهلل صلى النبي رأيت ) قاؿ عنو اهلل رضى السائب

 (. يساره عن
 ذلك في يكوف أف إال ، الخفين في كالصبلة مشركعة بالنعاؿ الصبلة أف علم كبهذا

 يتجنب الحاؿ ىذه ففي قاسية النعاؿ تكوف أف مثل ، المصلين من بجوارؾ لمن أذية
 إذا السيما ، كاجب المسلمين عن األذل كف ألف ، إلخوانو أذية فيو ما المصلي

 الحاؿ ىذه في المفسدة ألف ، صبلتهم كماؿ عن يشغلهم األذل ذلك كاف
 . الصبلة في الخشوع عن كاإلشغاؿ األذية تحصل حيث تتضاعف

 بسديد قولو فليس مفركشا المسجد يكوف ال حيث النعاؿ في الصبلة إف:قاؿ من كأما
 ، القدمين لباس من النعلين ككوف ، اليهود مخالفة النعل في الصبلة في الحكمة ألف ،

 من الرجل كقاية الحكمة كانت لو نعم ، المكاف باختبلؼ تختلف ال الحكمة كىذه
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 فقد أمامي نعليك في صليت إذا إنك:  قاؿ من قوؿ كأما.  متجها قولو لكاف األرض
 . اإلىانة أشد أىنتني

 يصلي كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ كاف كلقد ، لو إىانة ذلك كاف كيف أدرل فبل
 ؟ لهم إىانة ذلك إف أفيقاؿ ، خلفو كأصحابو نعليو في
 كال ، بو يتأثركف ال بينهم مألوفا فكاف عندىم معركفا كاف ذلك إف:  قائل يقوؿ قد

 . بو يتأذكف
 . بو نتأذل كال بو نتأثر ال حتى بيننا كمألوفا عندنا معركفا ذلك كليكن:  لو فيقاؿ

 ، كفبلف فبلف من أك ، جميعا الناس من خير أأنت:بنعليو صلى لمن قاؿ من قوؿ كأما
 . إليو لسبقوؾ خيرا كاف لو

 الميزاف كإنما ، خصوصا أك عموما عليو الناس كاف بما يوزف ال الشرع إف:  لو فيقاؿ
 فعلي أك ، قولي عمل من ككم كسلم عليو اهلل صلى رسولو كسنة ، تعالى اهلل كتاب
 كىو الناس تركو فعلي أك قولي عمل من ككم ، الشرع في أصل لو كليس الناس عملو
 بالنعلين الصبلة ترؾ كمن ، الناس أحواؿ استقرأ من ذلك يعلم كما ، السنة في ثابت

 . مصلحة مراعاة أك شبهة لقياـ ذلك فإنما العلم أىل من
 المساجد، امتهاف من العامة من يحصل ما العلم أىل بعض يراعيها التي المصالح كمن

 في المسجد دخل بمن اقتداء كخفافهم نعالهم في نظر دكف المساجد يدخلوف حيث
 دكف بالنعلين المسجد دخوؿ في بو فيقتدكف ، عندىم قدكه محل ىو ممن نعليو
 باألذل الملوثتين بنعليو المسجد يدخل العامي فتجد فيهما كالصبلة فيهما النظر

 المسجد احتـر الذم ىو فبل حافيا كيصلي يخلعهما ثم الصف إلى يصل حتى كالقذر
 . بالسنة أتى الذم ىو كال ،

 ىذا في كاألمر ، السنة ىذه بترؾ المفسدة ىذه درء العلم أىل بعض رأم ثم فمن
 كسنة ، تعالى اهلل كتاب في أصبل المراعاة ىذه لمثل فإف - اهلل شاء إف - كاسع
 : كسلم عليو اهلل صلى رسولو
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 مع المشركين آلهة كتعالى سبحانو عن تعالى اهلل نهى فقد تعالى اهلل كتاب في أما
 كىالى ) تعالى فقاؿ كعبل جل إللهنا سبهم كىي مفسده عليو يترتب لئبل ، مصلحة كونو
 . َُٖ: األنعاـ( ًعٍلمو  ًبغىٍيرً  عىٍدكنا الل وى  فػىيىسيبُّوا الل وً  ديكفً  ًمنٍ  يىٍدعيوفى  ال ًذينى  تىسيبُّوا

 : كثيرة فشواىده كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سنة في كأما
 شأف عن يتحدث كىو عنو اهلل رضى لعائشة قاؿ كسلم عليو اهلل صلى النبي أف: منها

 أدخل أف قلوبهم تنكر أف فأخاؼ بالجاىلية عهدىم حديث قومك أف لوال: )  الكعبة
 ( . األرض في بابو ألصق كأف البيت في الجدر
 مراعاة بهم، علمو مع المنافقين من قـو قتل ترؾ كسلم عليو اهلل صلى النبي أف: كمنها

 جل عالمها إلى السرائر كيدعوا بالظواىر، يحكموا أف لؤلمة كتشريعا ، للمصلحة
 . كعبل
 .السفر في الصياـ ترؾ: كمنها
 المقاتلين جميع استحقاؽ مع قلوبهم المؤلفة كسلم عليو اهلل صلى النبي إيثار: كمنها

 .للمصالح مراعاة لها
 للمصالح كمراعاة ، كىديو كسلم عليو اهلل صلى النبي سيرة يتأمل أف المرء فعلى
 حتى ، بالتطوع كاغتناما ، بالواجب التزاما ، استطاع ما بسنتو كيعمل ذلك في كيتبعو
 ا.ىػ .مصلحا كداعيا ربانيا عالما بذلك يكوف
 في يتشددكا ال أف السلفيين إخواننا نصحت كقد: " اهلل رحمو األلباني لعبلمةا كقاؿ
 المساجد بين فارؽ من ىناؾ لما - المساجد في بالنعاؿ الصبلة أم - المسألة ىذه
 ، األكؿ زمنو في النبوم المسجد عليو كاف ما كبين ، الفاخر بالسجاد المفركشة اليـو
 كسلم عليو اهلل صلى النبي أف:  أخرل قصة في السنة من بمثل ذلك لهم قرنت كقد
 قدميو تحت أك يساره عن يبصق أف يصلي كىو المخاط أك البصاؽ بادره من أمر قد
 سيضطر التي المسجد أرض - األرض كوف مع يتماشى ىذا أف كاضح أمر كىذا ،
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 ، بالسجاد مفركش مسجد المصلى فاليـو ، الحصباء أك الرمل من - فيها للبصاؽ
 . انتهى"  كتلك فهذه! ؟ السجاد على يبصق أف يجوز إنو يقولوف فهل
 . اهلل رحمو أحمد اإلماـ قبل من قالو قد اهلل رحمو األلباني عبلمةال قالو الذم كىذا
:  قاؿ محمد بن بكر عن (ّْْ/ِ) البارم فتح في اهلل رحمو رجب ابن نقل فقد

 في يبزؽ الرجل في ترل ما:  - حنبل بن أحمد اإلماـ:  يعني - اهلل عبد ألبي قلت
 كالمساجد:  قاؿ.  الحديث كل في ىو ليس ىذا:  قاؿ ؟ برجلو يدلكو ثم المسجد

 . كانت كما ليس بوارم فيها طرح قد
 البزاؽ كاف إذا يساره عن يبزؽ أف يصلي كىو يبزؽ أف أراد إذا إلي فأعجب:  قاؿ
 بزاقو يقع أف يمكنو كال مسجد في كاف كإذا ، خارجا يقع ، المسجد غير في يقع

 . انتهى"  ثوبو في يجعلو أف خارجا
 " .المحيط القاموس" في كما.  المنسوج الحصير:  البوارم

 المساجد كانت لما كاف إنما بالرجل كدلكو المسجد في البزاؽ أف اهلل رحمو فذكر
 . مفركشة غير

 الصبلة لهم فيجوز العسكريوف يلبسو ما مثل صعوبة، فيو النعاؿ خلع كاف (تنبيو)
 . نظافتو من التأكد بشرط بحذائهم

 بالحذاء المسجد دخوؿ حكم ما (:ُِٔ ،ُِٓ/ٔ) الدائمة اللجنة علماء سئلفقد 
 بأف علما دائما، الحذاء لبس عملهم تطلب العسكريين كأف خاصة( البسطار)

 ؟ مفركشة المساجد
 العناية مراعاة مع طاىرا، كاف إذا بو كالصبلة بالحذاء المسجد دخوؿ يجوز: فأجابوا

 . انتهى"  أذل بو يكوف ال حتى المسجد دخوؿ عند بو
 من مشقة عليو لمن إال اآلف، بالنعاؿ المساجد في الصبلة عدـ فاألكلى ىذا كعلى
 كاف كإذا بجانبو، من أذية كعدـ نظافتهما، من التأكد بعد بهما فيصلي ، نعليو خلع
 حرصا نعليو يخلع أف فاألكلى كالتنفير كالبغضاء االختبلؼ من نوع إلى سيؤدم ىذا
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 كيمكن كالبغضاء، العداكة يسبب ما كعدـ المسلمين، بين األلفة حصوؿ على
 نعليو، في بالصبلة كسلم عليو اهلل صلى النبي أمر كيمتثل السنة، يؤدم أف للمسلم

 أرض على صلى إذا أك بيتو، في صبلىا لو كما مفسدة، ذلك على يترتب ال حيث
 .أعلم كاهلل .ذلك كنحو مفركشة غير

 ترؾ أضرار (:َُ)ص بالنعاؿ الصبلة شرعيةأما العبلمة الوادعي فقاؿ في رسالتو 
 :النعاؿ في الصبلة

 جاىلين أصبحوا المسلمين أكثر أف النعاؿ، في الصبلة ترؾ أضرار أعظم من: أكالن 
 منو كيستحٌلوف عظيمنا، جرمنا ارتكب قد نعليو في يصلي الذم أف كيركف السنة، بهذه

 .الكبرل الجرائم ذكم من يستحٌلوف ما
 عاد ثم السعودية، في كاف رجبلن  إف: يقوؿ مسجد ُسادف باليمن كأنا سمعت كلقد
 المسجد تدخل لو كاهلل: فقلت: قاؿ المسجد، يدخل أف يريد فهو الببلد، إلى

 .بمذىبو جاىل أنو مع العلم، أىل من أنو يٌدعي كىو. رجلك لكسرت بنعليك
 شرعية على الكبلـ في :(ُّٓ/ِ) األكطار نيل في اهلل رحمو الشوكاني قاؿ فقد

. عوامهم ذلك أنكر كإف الهادكية،: اإلستحباب إلى ذىب كممن :النعاؿ فى الصبلة
 اهلل صلى لقولو الطاىر النعل في كتستحب: مسألة": البحر" في المهدم اإلماـ قاؿ
 اىػ. الخبر( نعالكم في صٌلوا: )كسلم آلو كعلى عليو

 عليو ينكركف المكٌبرة تحت رجل على اجتمعوا قد المكي الحـر في جماعةن  كرأيت
 إف كلؤلسف. -نعليو في المصلي يعني- شيطاف ىذا: أحدىم فقاؿ النعاؿ، في صبلتو
، في الجماعة على المحافظين من القائل ذلك  سنة أنٌها يعلم لو أنو شك كال الحـر

 .شيطاف إنو لو يقوؿ المسلم أخيو على تجٌرأ لما
 نعليو، في يصلي من على ينكر كالصبلح الخير سيما عليو رجبلن  ببيشة كأنا كرأيت
 .السنة ىذه من باهلل أعوذ: فقاؿ! سنة إنٌها: لو فقيل

                                                           

 .شؤكنو على كالقائم خادمو: المسجد سادف ُ
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 الحـر في السنة بهذه يعمل أف أراد اهلل في اإلخواف بعض أف كلو ىذا من كأعظم
ا إنكارنا عليو الناس فأنكر المدني،  .شديدن

 لما بها العلم أىل عمل كلو السنة، بهذه العلم أىل عمل عدـ بسبب كلو كىذا
 .الناس بين كنشرىا االحاديث، ىذه جمع إلى احتجنا
 في شك خالطهم لما إليها رجعوا كلو السنة، كتب عن الناس إعراض أيضنا كسببو
 .بها مأمور سنة كأنٌها النعاؿ، في الصبلة شرعية

 موضع، في يجمعونها المصلين بعض أف النعاؿ في الصبلة ترؾ أضرار كمن: ثانينا
 كقد اعوجاجها، على كالمتوٌعد بتسويتها، المأمور الصفوؼ لتعويج سببنا كانت فربما

 لم ألنو النعاؿ، تكويم أجل من المكي، الحـر صحن في الصفوؼ اعوجاج شاىدنا
 .الناس لكثرة الصف في موضعنا يجد
 ال ألنٌهم المساجد، أبواب عند فيها النظر يتركوف المصلين من كثيرنا أف: كمنها: ثالثنا

 المسجد في كضعها فإذا نعليو، في األذل بعضهم أدخل فربما فيها، الصبلة يريدكف
 الباب، عند فيها النظر كىو السنة، ترؾ بسبب ىذا ككل المسجد، في تساقط

 .أذل بها كاف إف بالتراب كمسحها
 تشويشنا صبلتو في كىو فيتشوش تسرؽ، أف نعليو على يخاؼ قد المصلي إفٌ : رابعنا

 المؤمنوف أفلح قد: }تعالى اهلل قاؿ كما الصبلة، لبٌ  ىو كالخشوع الخشوع، يذىب
 .ِ-ُ: المؤمنوف {خاشعوف صبلتهم في ىم اٌلذين

 :المصلين على يشوش ما إزالة على الحث في أحاديث كردت كقد
 آلو كعلى عليو اهلل صلى الٌنبي أفٌ  عنها اهلل رضي عائشة عن"صحيحو في مسلم ركل

 (. األخبثاف يدافعو ىو كال طعاـ، بحضرة صبلة ال : )قاؿ كسلم
 صلى اهلل رسوؿ أفٌ  عنو اهلل رضي أنس عن صحيحيهما في كمسلم البخارم كأخرج

 المغرب تصٌلوا أف قبل بو فابدءكا العشاء قٌدـ إذا : )قاؿ كسلم آلو كعلى عليو اهلل
 .الخشوع على المحافظة أجل من كسلم آلو كعلى عليو اهلل صلى ىذا قاؿ(
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 الكبلـ من بد ال شبو النعاؿ في للصبلة للمنكرين: النعاؿ في للصبلة المنكرين شبو
 بشبههم، يحتج قط عالمنا سمعت ما أني على، اهلل شاء إف الحق يتضح حتى عليها

 :فمنها شبههم فأما، المطهر الشرع على بحجة ليسوا كالجهاؿ
 رسوؿ عهد على كالمساجد كليست كفرشت، زيٌنت قد المساجد إف :األكلى الشبهة

 .كسلم آلو كعلى عليو اهلل صلى اهلل
 بقيت كلو كسلم آلو كعلى عليو اهلل صلى النبي عليو كاف فيما الخير أف: فالجواب
 المساجد زخرفة كأما خيرنا، لكاف النبوة عصر في عليو كانت ما على المساجد

 .عنهما النهي كرد فقد كتزيينها
 ،(ِّٕ/ ُ) كالدارمي( ِْْ/ ُ) ماجة كابن ،(ُُٕ/ ُ) أبوداكد أخرج فقد

 موارد" في كما حباف كابن ،(ِّٖ ،َِّ ،ُِٓ ،ُْٓ ،ُّْ/ ّ) كأحمد
: كسلم آلو كعلى عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ عنو اهلل رضي أنس عن": الظمآف

 أف نهى: ) الطرؽ بعض كفي(، المساجد فى الٌناس يتباىى حٌتى الٌساعة تقـو ال )
 .ُ(بالمساجد الٌناس يتباىى
 اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ عنهما اهلل رضي عٌباس ابن عن(: َُٕ/ ُ) أبوداكد كأخرج

 رضي عٌباس ابن قاؿ ،(المساجد ِبتشييد أمرت ما: )كسلم آلو كعلى عليو اهلل صلى
 .كالٌنصارل اليهود زخرفت كما لتزخرفٌنها: عنهما اهلل

 .صدكؽ كىو سفياف بن الصٌباح بن محمد داكد أبي شيخ إال الصحيح رجاؿ رجالو
 إف": البحر" في المهدم قاؿ(.: ُٖٓ/ ُ) السبلـ سبل في اهلل رحمو الصنعاني قاؿ

 كانما العلماء، من: أم رضا، سكوت كال كعقد، حلٌ  ذم برأم يكن لم الحرمين تزيين

                                                           

 كنقشها المساجد عمارة في الناس يتفاخر: الحديث ىذا على الكبلـ في" القدير فيض" في المناكم قاؿ ُ
 مطلق التباىي: قلت اه.بنيانها ال بالصبلة عمارتها المراد: كقيل كبيعهم، بكنائسهم الكتاب أىل كفعل كتزكيقها،

 .كغيرىما ىذين يشمل
: كيقاؿ: قاؿ ثم نحوه" النهاية" في األثير ابن كذكر". المعبود عوف" كتطويلو البناء رفع التشييد: الخطابي قاؿ ِ

 اىػ. كغيره جص من الحائط بو طليت ما كىوكل بالشيد، كعملو جصصو إذا يشيده البنياف شاد



 - 083 - 

 المسلموف كسكت الفضل، أىل من ألحد مؤاذنة غير من الجبابرة الدكؿ أىل فعلو
 اىػ .حسن كبلـ كىو. رضا غير من

 الصبلة، عن كيلهيو المصلي، يشغل أنو شك فبل بالسجاد المسجد فرش كأما: أقوؿ
 كعلى عليو اهلل صلى الٌنبيٌ  أفٌ  عائشة عن" صحيحيهما" في كمسلم البخارم ركل فقد
 اذىبوا: )قاؿ انصرؼ فلٌما أعبلمها إلى فنظر أعبلـ، لها خميصة في صٌلى كسلم آلو

( صبلتي عن آنفنا ألهتني فإنٌها جهم أبي بأنبجانٌية كأتوني جهم أبي إلى ىذه بخميصتي
 لفظ ىذا (تفتنني أف فأخاؼ الٌصبلة، في كأنا أعبلمها إلى أنظر كنت: )ركاية كفي

 .البخارم
 بيتها، جانب بو سترت لعائشة قراـ كاف: قاؿ عنو اهلل رضي أنس عن البخارم كأخرج

 تزاؿ ال فإنٌو ىذا قرامك عٌني أميطي: )كسلم آلو كعلى عليو اهلل صلى الٌنبيٌ  فقاؿ
 (.صبلتي في لي تعرض تصاكيره
 كسلم آلو كعلى عليو اهلل صلى الٌنبيٌ  إلى أىدم: قاؿ عامر بن عقبة عن أيضنا كأخرج

ا نزعنا فنزعو انصرؼ ثمٌ  فيو فصٌلى فلبسو، حرير، فٌركج  ال: )كقاؿ لو، كالكاره شديدن
 (.للمٌتقين ىذا ينبغي
: الخميصة قصة في عائشة حديث على الكبلـ في" السبلـ سبل" في الصنعاني قاؿ
 يشغل مما كنحوىا النقوش من الصبلة عن يشغل ما كراىة على دليل الحديث كفي

 يلهي، عما الصبلة صيانة إلى كسلم آلو كعلى عليو اهلل صلى مبادرتو كفيو القلب،
 .عليها اإلقباؿ عن يشغل ما كإزالة

 الطاىرة، القلوب في تأثيرنا الظاىرة كاألشياء للصور بأف إيذاف فيو: الطيبي قاؿ
 كالسجاجيد المفارش على الصبلة كراىة كفيو دكنها، عما فضبلن  الزكية، كالنفوس

 .اهلل رحمو كبلمو اىػ. كنحوه المساجد نقش ككراىة المنقوشة،
: السبلـ عليو لموسى آمرنا كتعالى سبحانو بقولو بعضهم استدؿ كربما :الثانية الشبهة

 .ُِ: طو {طونل المقٌدس بالواد إٌنك نعليك فاخلع}
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 ألبي يقوؿ إذ عنو اهلل رضي مسعود ابن اهلل كرحم البعد، من غاية في استدالؿ كىذا
 ُ(أنت المقدس أبالوادم نعليك؟ خلعت لم ) نعليو فخلع أٌمهم لٌما األشعرم موسى

  .؟
 شرائع كمن": األحكاـ أصوؿ في اإلحكاـ" كتابو في اهلل رحمو حـز بن أبومحمد قاؿ

 ال كنحن ،{طونل المقٌدس بالواد إٌنك نعليك فاخلع: }تعالى قولو السبلـ عليو موسى
 اىػ.المقدسة األرض في نعالنا نحلع
 أف ينبغي شبهة أعلم ال كإنني ىذا قبلنا، من بشرع متعٌبدين لسنا أننا اهلل رحمو يريد

 بالسنة، العلم أىل عمل إال فيها ينفع فبل كاستحساناتهم، الجهاؿ ىوس كأما تذكر،
 ا.ىػ  بها سيعملوف بالسنة يعملوف العلم أىل رأكا إذا كىم

 
 (يضعهما أين نعليو خلع إذا المصلي باب)

 صلى إذا ) قاؿ كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عن رضي اهلل عنو ىريرة أبي عن
 .ِ( فيهما ليصل أك رجليو بين ليجعلهما أحدا بهما يؤذ فبل نعليو فخلع أحدكم

: قاؿ كسلم آلو كعلى عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف عنو اهلل رضيأيضا  ىريرة أبي عنك 
 إال غيره، يمين عن فتكوف يساره، عن كال يمينو عن نعليو يضع فبل أحدكم صٌلى إذا )

 .ّ( رجليو بين كليضعهما أحد، يساره عن يكوف ال أف

                                                           

 .الصحيح رجاؿ كرجالو( ُْٖص ِج) شيبة أبي كابن ،(ّٖٔص ُج) عبدالرزاؽأخرجو  ُ

 رقم،  ِِّ/ ُ) داكد أبو (، ُْٖ/ِ) شيبة أبي ابن، ك (ُُٗٓ رقم،  ّٖٗ/ ُ) الرزاؽ عبدأخرجو  ِ
 رقم ،ِّْ/ ِ) كالبيهقى، (ِٓٗ رقم ،َّٗ/ ُ) كالحاكم، (ُِِٖ رقم ،ٕٓٓ/ ٓ) حباف كابن ،(ٓٓٔ

كالحديث صححو ابن حباف، كصححو الحاكم كأقره الذىبي، كقاؿ  ،(َُّ) السنة شرح في البغوم، ك (َْٗٓ
(: إسناده صحيح، كصححو العبلمة األلباني في ُّّ/ِالعراقي: إسناده صحيح، كقاؿ الشوكاني في النيل )

(، كقاؿ ُُّٕصحيح أبي داكد، كصححو العبلمة الوادعي في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين )
 . صحيح إسناده (:ْٕٖ/ُتحقيق سنن أبي داكد )األرنؤكط كمن معو في 

/ ّ) حباف ابن، ك (َُُٔ رقم،  َُٕ - َُٔ/ ِ) خزيمة ابنك  ،(ْٓٔ رقم ، ُٕٔ/ُ) أخرجو أبوداكد ّ
 شرح في كالبغوم، (َْٖٓ رقم ، ِّْ/ِ) كالبيهقي ،(ْٓٗ رقم ، َّٗ/ُ) ، كالحاكم(ُِٖٓ رقم،  َّٔ
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 آلو كعلى عليو اهلل صلى الٌنبيٌ  رأيت ) قاؿ رضي اهلل عنو السائب بن عبداهلل عنك 
 .ُ( يساره عن نعليو ككضع الفتح يـو يصٌلي كسلم

 آلو كعلى عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ بينما ) قاؿ الخدرم رضي اهلل عنو سعيد أبي عنك 
 .ِ( يساره عن فوضعهما نعليو فخلع يصٌلي، كسلم

 
 ميامن يصاف أف :األدب من باب فيو(: ُِٖ/ ُ) السنن معالم في الخطابي قاؿ

 .لؤلذل محبل يكوف شيء كل عن اإلنساف
 كاف إف يساره عن أك يديو بين الصبلة أراد إذا نعلو اإلنساف يضع أف األدب أف كفيو

 .كحده
 بين من عنو متباعدة أك يمينو عن أك كرائو من فتركها نعلو خلع إف أنو على دليل كفيو
 عليو أف بقربو بئر في تردل أك كجهو على خر بأف إما فتلف إنساف بها فتعق يديو

                                                                                                                                                  

 كقاؿكالحديث صححو ابن خزيمة، كابن حباف، كصححو الحاكم كأقره الذىبي، ( َِّ رقم،  ٓٗ/ ِ) السنة
 إسناده (:ِِٔ/ّكقاؿ العبلمة األلباني في صحيح أبي داكد األـ ) ،صحيح سنده: (َُّ/ُقي المغني ) العراقي
كمن ، كقاؿ األرنؤكط قيل في إسناده لين (:ُٗٔ/ِِأما شيخ اإلسبلـ فقاؿ في مجموع الفتاكل ) صحيح، حسن

 كثير صدكؽ رستم بن صالح كالشواىد، المتابعات في حسن إسناده (:ْٕٖ/ُمعو في تحقيق سنن أبي داكد )
 فيو يعلم كال ،"الثقات" في حباف أبن كذكره جمع، عنو ركل -العتكي كىو- إسحاؽ بن الرحمن كعبد الخطأ،
 .بعده ما لو كيشهد ....ثقات رجالو كباقي الحديث، حسن فهو جرح،

  
 الحميدمك ، (ِّٕ) مكة أخبار في الفاكهيك  ،(ُْٖ/ِ) شيبة أبي ابن(، ك ُُْ-َُْ/ّأخرجو أحمد ) ُ
 ماجو كابن ،(ِٖٓ) الكبرل كفي ،(ْٕ/ِ) المجتبى في كالنسائي ،(ْٖٔ) داكد ، كأبو(ُِٖ رقم ُّٔ/ِ)
 (ِّْ/ِ) الكبرل في كالبيهقي ،(ِٗٓ/ُ) كالحاكم ،(ُْٗٔ،  َُُٓ،  َُُْ) خزيمة كابن ،(ُُّْ)

(، كقاؿ العبلمة الوادعي في رسالة شرعية الصبلة ُِٖ/ّكصححو العبلمة األلباني في صحيح أبي داكد األـ )
 صحيح إسناده (:ُُّ/ِْ، كقاؿ األرنؤكط كمن معو في تحقيق المسند )الصحيح رجاؿ رجالو الحديثبالنعاؿ: 

 .مسلم شرط على

 تقدـ تخريجو في الباب السابق. ِ
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 بينهما فرؽ ال كنحوه السكين كناصب ملكو غير في الحجر كواضع كىذا الضماف،
 .أعلم كاهلل

 نزعهما: أم( نعليو خلع إذا: )قولو (:ُْٖ/ِكقاؿ المباكفورم في مرعاة المفاتيح )
 عن متجاكزا بعيدا كضعهما: أم التجاكز، معنى فيو( يساره عن فوضعهما) رجليو عن

. يساره عن كضعها نعلو كخلع كحده صلى إذا المصلي أف األدب من كفيو. يساره
 كما رجليو بين يضعها فإنو ناس كيساره يمينو عن ككاف الصف، في غيره مع كاف كإذا

 . ُسيأتي
( نعليو يصنع فبل) يصلي أف أراد: أم( أحدكم صلى إذا: )قولو (:ِْٖ/ِكقاؿ أيضا )

 عن) النعل فتقع: أم( فتكوف) محرمة اليمين جهة ألف( يمينو عن) إذا جواب بالجـز
 كجود مع يساره عن كضعو: أم للنهي، جوابا بالنصب ىو: الطيبي قاؿ( غيره يمين
 المؤمن كعلى لو، كإيذاء إىانة نوع كفيو يعني. صاحبو يمين عن تكوف ألف سبب غيره

 على يكوف ال أف إال) لنفسو يكره ما لو كيكره لنفسو يحب ما لصاحبو يحب أف
  عن يضعهما أف حينئذو  لو فيجوز: أم( أحد" )يساره عن" النسخ بعض كفي( يساره

 بين التي الفرجة كالمراد. أحد يساره عن كاف إذا( رجليو بين كليضعهما) يساره عن
 بهما يؤذ فبل نعليو فخلع أحدكم صلى إذا: أم بدال ال زيادة: أم( ركاية كفي) رجليو
 أك) رجليو بين( التي الفرجة في) ليجعلهما( قدامو أك يمينو عن يضعهما بأف) أحدان 

 أك غيره، قداـ يقع لئبل" خلفو أك" يقل لم كإنما. طاىرين كاف إف: أم( فيهما ليصل
 ا.ىػ يسرؽ أف الحتماؿ خشوعو يذىب لئبل

 لشغل خلفو نعلو نحو جعل للمصلي يكره: (ْٓٔ/ ُ)  عابدين ابن حاشيةكفي 
 . قلبو

                                                           

خاص توضع فيو، أما إف كاف لها محل خاص توضع فيو كما ىو معموؿ بو في  محل لهاىذا إذا لم يكن  ُ
 المساجد اآلف فتوضع فيو.
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 ينبغي فبل الصبلة عند نعلو خلع من: (ّّٓ/ ُ) خليل لمختصر كاإلكليل التاجكفي 
 .يديو بين يضعو بل إليو ملتفتا قلبو فيكوف كرائو من يضعو أف

/ ُ) اإلقناع متن عن القناع كشاؼك  ،(ِٖٓ/ ُ) اإلرادات منتهى شرحكجاء في 
 .غيره يؤذم لئبل يديو بين كمأمـو يساره عن نعلو إماـ كضع األدب من: (ْٓٗ
 في توجد (:ِٗٔ/ُِ) الدرب على نور فتاكلسئل العبلمة ابن باز كما قي  :مسألة
 في الحكم فما الصفوؼ، تتخلل األحذية على تحتوم صناديق المساجد بعض

 ؟الصناديق ىذه إلى الصبلة
 فيها كاف إذا فيها، حرج ال الصف أماـ التي الصناديق ذلك، في حرج الفأجاب: 

 نجاسة بعضها في أف فرض كلو حتى كتب، أك مصاحف من ذلك غير فيها أك نعاؿ
 أك أمامهم كونو خاص، مكاف في المصلي، تحت ىي ما مكانها في ألنها يضر؛ فبل

 .يضر ال خلفهم
 
 
 

 
 (للمسجد الخدـ باب)

 إال أراه كال- المسجد تقم كانت -رجبل أك- امرأة أف رضي اهلل عنو ) ىريرة أبي عن 
 .ُ(قبره على صلى أنو - كسلم عليو اهلل صلى - النبي حديث فذكر -امرأة
 للمسجد[ ّٓ: عمراف آؿ{ ]محررا بطني في ما لك نذرت: }عباس ابن كقاؿ

 .يخدمها
 ما لك نذرت)  عباس ابن كقاؿ(: ّٓٓ/ِقاؿ الحافظ ابن رجب في فتح البارم )

 .يخدمها للمسجد[ :  ّٓ:  عمراف آؿ]  ( محررا بطني في

                                                           

 (.ٔٓٗ(، كمسلم )َْٔأخرجو البخارم ) ُ
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 .عباس ابن عن جبير بن سعيد عن السائب بن عطاء ركاية من ىذا
 .كغيرىم أنس بن كالربيع كقتادة، كعكرمة، مجاىد،: أيضا كقالو
 يخدمها، للكنيسة أكالدىم من الذكور يحرركف كانوا: كغيرىما كالربيع قتادة كقاؿ

 اهلل، إلى ذلك من اعتذرت أنثى كضعت فلما ، ذكرا بطنها في ما أف تظن فكانت
 ما على تقول ال األنثى ألف ؛[ ّٔ:  عمراف آؿ]  ( كاألنثى الذكر كليس: )  كقالت
 اهلل، كمع حيضها في المسجد تبلـز أف تستطيع كال الخدمة، من الذكر عليو يقول
 نذرىا، قبل اهلل أف يعني[  ّٕ:  عمراف آؿ]  ( حسن بقبوؿ ربها فتقبلها)  اهلل فقاؿ
 .إسرائيل بني دين في كاف كىذا كضعت، بما أعلم فإنو أنثى؛ كاف كأف
 .لو موافق غير شرعنا كأف لهم، شرعا كاف ىذا أف المفسرين من طائفة ذكر كقد

 صحيح النذر ىذا: القرآف أحكاـ كتاب في يعلى أبو القاضي قاؿف آخركف كخالفهم
 كأف كطاعتو، اهلل عبادة على الصغير كلده ينشئ أف اإلنساف نذر إذا فإنو شريعتنا، في

 .النذر صح الدين كعلـو كالفقو القرآف يعلمو
 اهلل يطيع أف نذر من)  صلى اهلل عليو كسلم النبي قاؿ فقد حق؛ قالو الذم كىذا

 كأما القدرة، مع بذلك الوفاء لزمو تعالى هلل مسجدا يخدـ أف أحد نذر فلو(  فليطعو
 الوفاء يلزمو أف يبعد فبل فيو، كيتعبد يخدمو لمسجد مبلزما هلل كلده يجعل أف نذر إف

 أبيو طاعة الولد على كيجب لو، نذره لما كلده يجرد أف فيلزمو طاعة نذر فإنو بذلك،
 .اهلل بطاعة أمره إذا

 مسلما صار مسلما الصغير كلدىما جعبل إذا الكافرين أف على أحمد اإلماـ نص كقد
 .بذلك

 .أيضا أحمد عليو نص صح الكعبة خدمة على عبده كقف كلو
 عبد بثمنو كاشترل بيع يخدـ أف أبى إذا أنو الكعبة خدمة على موقوؼ عبد في كنص
 .مكانو يخدـ
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 عبيدا الكعبة أخدـ معاكية أف أبيو عن نجيح أبي ابن عن القداح سالم بن سعيد كركل
 ا.ىػ األزرقي خرجو .بعده الوالة ذلك اتبعت ثم إليها، بهم بعث

: كريمة ركاية في" للمسجد الخدـ باب: "قولو(: ْٓٓ/ُكقاؿ الحافظ في الفتح )
 حاتم أبي ابن كصلو التعليق ىذا" عباس ابن كقاؿ: "قولو". المسجد في الخدـ"

 في النذر صحة شرعهم في كاف أنو كالظاىر معتقا، أم" محررا: "قولو. بمعناه
 بالخدمة المسجد تعظيم أف إلى ىذا بإيراد اإلشارة البخارم غرض ككأف أكالدىم،

 كمناسبة. لخدمتو كلده نذر منو كقع بعضهم أف حتى السالفة األمم عند مشركعا كاف
 المسجد لخدمة نفسها بإقامة المرأة تلك تبرع صحة جهة من الباب لحديث ذلك

 .  ذلك على لها كسلم عليو اهلل صلى النبي لتقرير
 

 (المسجد كافرال دخوؿ باب)
 نجد، قبل خيبل كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ بعث رضي اهلل عنو قاؿ ) ىريرةعن 

 سوارم من بسارية فربطوه أثاؿ، بن ثمامة لو يقاؿ حنيفة بني من برجل فجاءت
 .ُ( المسجد

 .الحراـ المسجد الكافر دخوؿفي حكم  :مسألة
 :قولين العلماء في ذلك اختلف
 ال المكي الحـر دخوؿ غيرىما أك أكالمستأمن الذمي للكافر يجوز ال: األكؿ القوؿ
 إذف، بغير دخلو إف عزر مشرؾ دخلو فإف المسلمين، لمصلحة كلو بو، ماران  كال مقيمان 

 ليسلم الحـر دخوؿ الكافر أراد كإذا لو، اآلذف عل كأنكر يعزر لم بإذف دخلو إف ك
 يحـر رسالة ألداء الكافر جاء لو حتى. دخولو قبل يسلم حتى الدخوؿ من منع فيو،
 حدكد خارج الرسالة ليتسلم مقامو يقـو من أك اإلماـ عليو كيخرج الدخوؿ، عليو
 .الحـر

                                                           

 (.ُْٕٔ(، كمسلم )ُْٔأخرجو البخارم ) ُ
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 الحـر في دفن فإف الحل، في كدفن فيو، دفنو حـر فيو كمات الحـر الكافر دخل كإذا
 .الجاىلية أموات تركت كما فيو فيترؾ بلى قد يكوف أف إال الحل إلى نقل
 كعطاء كقتادة كمجاىد عنهم اهلل رضي عباس كابن عبداهلل بن جابر عن مركم كىو

 .ُاهلل جبيررحمهم بن كسعيد
 .ِكالظاىرية كالحنابلة كالشافعية المالكية فقهاء من الجمهور قوؿ كىو

 كسائر دخولو من يمنع كال الحراـ المسجد دخوؿ لو بجوز الكافر أف: الثاني القوؿ
 .الكعبة دخوؿ لو يجوز كأيضان  يستوطنو ال لكن فيو يقيم أف كللكافر المساجد،

 .ّالحنفية فقهاء قوؿ ىو كىذا
 دخوؿ من يمنعوف ال: "(ُّٓ/ُ) الكبير السير شرحكما في   السرخسي قاؿ

 الحربي ذلك في كيستوم المساجد، سائر دخوؿ من يمنعوف ال كما الحراـ، المسجد
 ا.ىػ "كالذمي

ا يىا: }تعالى قولو مفهـو في اختبلفهم ىو الفقهاء بين الخبلؼ سببك   آمىنيوا ال ًذينى  أىيػُّهى
ـى  اٍلمىٍسًجدى  يػىٍقرىبيوا فىبل نىجىسه  اٍلميٍشرًكيوفى  ًإن مىا ا عىاًمًهمٍ  بػىٍعدى  اٍلحىرىا  .ِٖ: التوبة {ىىذى
 الجمهور، كىم الحراـ المسجد دخوؿ من يمنعوف قاؿ المنع القرب من فهم فمن
 يجوز: قاؿ الحراـ المسجد بعمارة كالقياـ التدبير حيث من بالقرب المراد: قاؿ كمن
 .الحنفية فقهاء كىم المسجد دخوؿ لهم

                                                           

 القدير كفتح ،ِٖ/ٓ المحيط كالبحر ،َُُّ/ٖ القاسمي كتفسير ،َُْ/ٖ القرآف ألحكاـ الجامع ُ
 .ّْٗ/ِ للشوكاني

 كأحكاـ ،َُْ/ٖ القرآف ألحكاـ كالجامع ،ُْ/ّ خليل مختصر على كالخرشي ،ُْٖ/ّ الجليل مواىب ِ
 ص األمة كرحمة ،ُِْ/ْ المطالب كأسنى ،ِْٖ ،ِْٕ/ْ المحتاج كمغني ،ُِٗ/ِ العربي البن القرآف
 كإعبلـ ،ُٕٕ/ْ كاألـ ،َٗ/ٖ المحتاج كنهاية ،ُّّ/ِ كالمهذب ،َُّ،َّٗ/َُ الطالبين كركضة ،َّٖ

 ،ِِْ/ّ كالمبدع ،ُّٓ/ٖ قدامة البن كالمغني ،ُٕٔ ص للماكردم السلطانية كاألحكاـ ،ُّٕ ص الساجد
 .ِّْ/ْ كالمحلى ،ُٖٓ/ُ الذمة أىل كأحكاـ ،َِْ/ْ كاإلنصاؼ ،ُّٓ ،ُّْ/ّ القناع ككشاؼ ،ِّْ

 ،ََِ -ُٗٗ/ْ القارم كعمدة ،ٖٗ -ٖٖ/ّ للجصاص القرآف كأحكاـ ،ُّٓ/ُ الكبير السير شرح ّ
 .ِّٓ ص نجيم البن كالنظائر كاألشباه
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 :الحراـ المسجد دخوؿ من الكافر بمنع القائلين الجمهور أدلة: أكالن 
 .كالمعقوؿ كالمأثور، كالسنة، بالكتاب، استدلوا

 :الكتاب من دليلهم - أ
ا يىا: }تعالى قولو -ُ ـى  اٍلمىٍسًجدى  يػىٍقرىبيوا فىبل نىجىسه  اٍلميٍشرًكيوفى  ًإن مىا آمىنيوا ال ًذينى  أىيػُّهى  اٍلحىرىا

ا عىاًمًهمٍ  بػىٍعدى  ًإفٍ  ىىذى لىةن  ًخٍفتيمٍ  كى  عىًليمه  الل وى  ًإف   شىاءى  ًإفٍ  فىٍضًلوً  ًمنٍ  الل وي  يػيٍغًنيكيمي  فىسىٍوؼى  عىيػٍ
 الحراـ، المسجد دخوؿ من الكفار منع في صريح نص فاآلية، ِٖ: التوبة {حىًكيمه 

 تحريم في نص اآلية أف المفسرين أكثر ذكر كقد، التحريم يفيد كالنهي ناىية، ال ألف
 .الدخوؿ

 المؤمنين عباده تعالى اهلل أمر: "(ّْٔ/ِفي تقسيره ) كثير ابن يقوؿ ىذا ففي
 ال كأف الحراـ، المسجد عن دينان  نجس ىم المشركين ينفي كذاتان، دينا الطاىرين

 ا.ىػ ".سبع سنة في نزكلها ككاف اآلية ىذه نزكؿ بعد يقربوه
 المشركوف يقرب أف عن المؤمنين اهلل نهى: "(ّٗٓ/ِفي تقسيره ) السعود أبو كقاؿ

 نجس بأنهم ىذا كعلل الحراـ، المسجد قرباف من تمكينهم عن أم الحراـ المسجد
 أك اجتنابو، يجب الذم النجس منزلة المنزؿ الشرؾ معهم ألف أك باطنهم لخبث إما

 ا.ىػ ".لهم مبلمسة فهي النجاسات يجتنبوف كال يغتسلوف كال يتطهركف ال ألنهم
 المسجد قربانهم فعدـ للتفريع الفاء: "(ّْٗ/ِ) القدير فتح في الشوكاني كقاؿ

  ا.ىػ ".الحـر جميع الحراـ بالمسجد كالمراد نجاستهم على متفرع الحراـ
 في إليها كيرجع اآلية بهذه االستدالؿ بالمنع قالوا الذين الفقهاء كتب ذكرت كقد

 .السابقة الصفحات
 كيراد يذكر الحراـ المسجد ألف كلو، الحراـ ىو اآلية في الحراـ بالمسجد كالمراد

، عمـو بو ـً  اٍلمىٍسًجدً  ًمنى  لىٍيبلن  بًعىٍبًدهً  أىٍسرىل ال ًذم سيٍبحىافى : }تعالى كقولو الحـر  اٍلحىرىا
 عليو اهلل صلى بالرسوؿ أسرل أنو المعلـو كمن ،ُ: اإلسراء {األىٍقصىى اٍلمىٍسًجدً  ًإلىى

 .المسجد عن خارج كىو ىانئ أـ بيت من كسلم
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ًإفٍ : }تعالى قولو ذلك على كيدؿ لىةن  ًخٍفتيمٍ  كى  إف أم{ فىٍضًلوً  ًمنٍ  الل وي  يػيٍغًنيكيمي  فىسىٍوؼى  عىيػٍ
 كسوؼ اهلل، بفضل فاعتصموا عنكم التجارة كانقطاع الحـر من بمنعهم فقران  خفتم

 كأف نفسو، المسجد في ال البلد في ىو من يخاؼ ما أف كمعلـو فضلو، من يغنيكم
 .نفسو المسجد إلى ال البلد إلى يجلب إنما الجلب
 المقصود كاف فلو المسجد، عين ىو ليس كالمكاسب التجارات موضع ألف كذلك

 .ُالعيلة من المنع ىذا بسبب خافوا لما خاصة المسجد من المنع اآلية ىذه من
ًإذٍ } :تعالى كبقولو -ِ ا اٍجعىلٍ  رىبِّ  ًإبٍػرىاًىيمي  قىاؿى  كى  كىفىرى  كىمىنٍ : }قولو إلى{ آًمنان  بػىلىدان  ىىذى

 بعد الكافر على تحريمها على فدؿ الفتح قبل ما كىو بمكة أم ،ُِٔ{ قىًليبلن  فىأيمىتػِّعيوي 
 .ِالفتح

 :السنة من دليلهم - ب
 اهلل صلى النبي أف يركف العلم أىل من عددان  سمع أنو الشافعي اإلماـ ركل بما -ُ

 .ّ( الحـر في كمشرؾ مسلم يجتمع ال) : قاؿ كسلم عليو
 مشرؾ يدخل ال) : قاؿ كسلم عليو اهلل صلى النبي أف عطاء عن ركل كبما -ِ

 .ْ( الحراـ المسجد
 ينبغي ال) : قاؿ كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف بلغني الشافعي اإلماـ كقاؿ -ّ

 .ٓ( الحـر يدخل أف لمشرؾ كال الخراج يؤدم أف لمسلم
 .ٔالحراـ المسجد دخوؿ من المشركين منع في صريحة النصوص فهذه

 :المأثور من دليلهم - ج
                                                           

 ،ُِْ/ْ المطالب كأسنى ،ُّٓ/ٖ كالمغني ، ّْٗ/ّ كالمبدع ،َِٔ/ِٔ الرازم للفخر الكبير التفسير ُ
 .ُْٕ ص المساجد بأحكاـ الساجد كإعبلـ

 .ُٕٓ ص المساجد أحكاـ في الساجد إعبلـ ِ
 ( كإسناده ضعيف كما ىو بين. ُٕٕ/ْ) األـ ّ

  ( بدكف إسناد، كعلى كل حاؿ ىو ضعيف إلرسالو.ُّّ/ِ) المهذب في الشيرازم ذكره ْ

 ( كإسناده ضعيف كما ىو بين.ُٕٕ/ْ) األـ ٓ

 قلت كلكنها أحاديث ضعيفة ال تصلح للحجة فالمعوؿ على التحريم ىو اآلية المتقدمة. ٔ
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 ال كالكافر( محرمان  إال مكة أحد يدخل ال): عنهما اهلل رضي عباس ابن بقوؿ -ُ
 .ُدخولو فامتنع إحرامو بمكن

 الحراـ المسجد يقرب ال: "اهلل رحمو كقتاده عنو اهلل رضي جابر قالو كبما -ِ
 .ِ"مشرؾ

 :المعقوؿ من دليلهم -د
 محل كألنو كأعظمها للمسلمين العبادات أماكن أفضل الحراـ المسجد أف -ُ

 .ّالمسلمين غير دخولو من يمتع أف فوجب النسك
 الحراـ المسجد من كسلم عليو اهلل صلى النبي أخرجوا الذم ىم المشركين كألف -ِ

 من حاؿ بكل دخولو من بالمنع يعاقبهم القرآف منزؿف حق كجو بغير مكة كمن
 .ْاألحواؿ

 :الحراـ المسجد الكافر دخوؿ بجواز القائلين الحنفية أدلة: ثانيان 
 سائر دخوؿ للكافر يجوز أنو فكما: قالوا، فالمساجد سائر على بقياسو استدلوا

 جاءكا لما ثقيف كفد أف ذلك على كالدليل الحراـ المسجد دخوؿ لو يجوز المساجد
 ىم فقيل المسجد في قبة لهم يضرب بأف أمر كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ إلى

 .ٓ"أنفسهم الناس أنجاس كإنما شيء، نجاستهم من األرض على ليس: "فقاؿ أنجاس
 .ٓ"أنفسهم
 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ مسجد دخولهم جواز على مكة دخولهم جواز فقاسوا
 .كسلم

 :الحنفية قبل من الجمهور أدلة مناقشة: أكالن  :المناقشة

                                                           

 .ُٕٓ ص الساجد إعبلـ ُ

 .ِٖ/ٓ المحيط البحر ِ
 .ُّٔ/ّ القناع ككشاؼ ،ِّْ/ّ مفلح البن المبدع ّ
 .ُِْ/ْ المطالب أسنى ْ
 .ٖٖ/ّ للجصاص القرآف كأحكاـ ، ُّٓ - ُّْ/ُ الكبير السير شرح ٓ
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 تدؿ كإنما ىيئة، أية على الدخوؿ من منعهم على تدؿ ال اآلية الحنفية فقهاء قاؿ -أ
 ما على الجاىلية في عليو اعتادكا كانوا الذم الوجو على الدخوؿ من منعهم على
 كإنما الدخوؿ من المنع ليس بالقرب كالمراد عراة، بالبيت يطوفوف كانوا أنهم ركل
 كال إليهم ليس ذلك أف نقوؿ كبو الحراـ المسجد بعمارة كالقياـ التدبير حيث من

 .ُبحاؿ منو يمكنوف
 :يلي ما بدليل كالعمرة الحج من تمكينهم عن النهي النهي من كالمراد: قالوا
ا عىاًمًهمٍ  بػىٍعدى : }تعالى قولو: أكالن   اختصاص على يدؿ بذلك النهي تقييد فإف{ ىىذى

 .العاـ ىذا بعد يعتمركا كال يحجوا ال أم العاـ، أكقات من بوقت عنو المنهي
 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أرسلو حين عنو اهلل رضي طالب أبي بن علي كقوؿ: ثانيان 

 .ِ( مشرؾ العاـ ىذا بعد يحج كأال)  براءة بسورة ينادم كسلم
ًإفٍ : }تعالى كقولو: ثالثان  لىةن  ًخٍفتيمٍ  كى  تلك انقطاع بسبب تكوف إنما الفقر خشية فإف{ عىيػٍ

 الحج، مواسم في يتاجركف كانوا حيث كالعمرة الحج من المشركين كمنع المواسم
 .فضلو من يغنيهم اهلل بأنو تعالى فأخبرىم المالية بمصالحهم يضر ذلك فإف
 كمزدلفة بعرفة كالوقوؼ الحج من المشركين منع كجوب على المسلمين إجماع: رابعان 

  .ّالحراـ المسجد في األفعاؿ ىذه تكن لم كإف الحج أعماؿ كسائر
 :كجهين أحد على اآلية معنى إنما: (ٖٗ،ٖٖ/ّ) القرآف أحكاـفي  الجصاص كقاؿ

 مكة دخوؿ من ممنوعين كانوا الذين المشركين في خاصان  النهي يكوف أف إما -ُ
 السيف أك اإلسبلـ إال منهم يقبل ال ككاف ذمة، لهم تكن لم ألنهم المساجد، كسائر

 .العرب مشركوا كىم

                                                           

 .ٖٖ/ّ للجصاص القرآف كأحكاـ ،ُّٓ -ُّْ/ُ الكبير السير شرح ُ
 (.ّٗٔأخرجو البخارم ) ِ

 كتفسير ،َْٓ ،ّٗٓ/ِ السعود أبي كتفسير ،ٖٖ/ّ للجصاص القرآف كأحكاـ ،ُّٓ/ُ الكبير السير شرح ّ
 .ِّ/ّ للسايس األحكاـ آيات
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 عليو اهلل صلى النبي أمر كلذلك للحج مكة دخوؿ من منعهم المراد يكوف أف أك -ِ
 .مشرؾ العاـ ىذا بعد يحج ال أف فيها حج التي السنة في النحر يـو بالنداء كسلم
 يػىٍقرىبيوا فىبل: }تعالى قولو معنى إف: "(ُْٖ ،ُّٖ/ِ) الكشاؼ صاحب كقاؿ

ـى  اٍلمىٍسًجدى   ال عنو اهلل رضي علي قوؿ عليو كيدؿ يعتمركا كال يحجوا ال أم{ اٍلحىرىا
 ا.ىػ مشرؾ ىذا عامنا بعد يحج
 الحج قرباف عن منعهم ىو النصوص من كغيرىا اآلية في بالنهي المراد أف يتبين كبهذا

 .ىذا عامهم بعد كالعمرة
 المراد بأف قولهم: يلي بما المناقشة ىذه عن اإلجابة يمكن :التوفيق كباهلل أقوؿ

 بل نصت اآلية ألف صحيح، غير ىذا كالعمرة الحج من تمكينهم عن النهي ىو بالنهي
 على يطلق الحراـ كالمسجد الحراـ، المسجد قرباف من المشركين بمنع صرحت

 من منعناىم فإذا منها، بمنعهم يقولوف التي كالعمرة الحج أماكن فيشمل كلو، الحـر
 داخل العمرة أماكن ألف أكلى، باب من الحـر دخوؿ من فمنعهم كالعمرة الحج

 .الحـر حدكد في داخلة الحج كأماكن الحراـ المسجد
 إف فهي الحراـ المسجد دخوؿ من منعهم في كردت التي لؤلحاديث بالنسبة أما -ب

 الدخوؿ من منعهم منها المراد اللفظ بهذا كسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ عن صحت
 .للحج

 مشرؾ العاـ بعد يحج ال أف نادل أنو عنو اهلل رضي علي عن أخبار في ركم كقد
 .ُللحج الحـر دخوؿ المراد أف فثبت

 بدكف مكة يدخل فبل المسلم شأف في كارد فهو عنهما اهلل رضي عباس ابن أثر أما
 .كالعمرة الحج من ممنوع ألنو عليو إحراـ فبل الكافر أما إحراـ

  :كجهين من مناقشتو بمكن الحنفية قياس :المناقشة ىذه على الرد

                                                           

 .ٖٗ - ٖٖ/ّ للجصاص القرآف أحكاـ ُ
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 دخولو تحريم في النص كرد الحراـ المسجد ألف الفارؽ مع قياس أنو: األكؿ الوجو
 كأحكاـ خصائص الحراـ للمسجد كأيضان  المساجد من غيره بخبلؼ للمشركين

 الذمة أىل أحكاـفي  القيم ابن اإلماـ يقوؿ ىذا كفي المساجد، من غيره تخالف
 على المدينة بها يخالف أحكامان  مكة لحـر فإف القياس ىذا يصح كال" (:ُٖٖ/ُ)

 ا.ىػ ".حرمان  عنده ليست أنها
 تحريم في الوارد الصريح النص مقابلة في ألنو كباطل فاسد قياس أنو: الثاني الوجو
ا: }تعالى قولو كىو الحراـ، المسجد المشركين دخوؿ  يػىٍقرىبيوا فىبل نىجىسه  اٍلميٍشرًكيوفى  ًإن مى

ـى  اٍلمىٍسًجدى   كهذا باطل فهو الصحيح النص مقابلة في قياس ككل، ِٖ: التوبة {اٍلحىرىا
 .القياس

 القائل الجمهور رأم أف لنا يتضح كمناقشتها أدلتهم كذكر الفقهاء آراء عرض كبعد
 المختار الرأم ىو - الحراـ المسجد المستأمنين أك الذميين المشركين دخوؿ بتحريم
 :اآلتية لؤلسباب كذلك

 اٍلميٍشرًكيوفى  ًإن مىا: }تعالى قولو كىو التأكيل يحتمل ال الذم الصريح للنص اتباعان  -ُ
ـى  اٍلمىٍسًجدى  يػىٍقرىبيوا فىبل نىجىسه   {.اٍلحىرىا

 .صحيح كغير باطل تأكيل الصحيح مدلولها عن اآلية الحنفية تأكيل كألف -ِ
 أعظم كحرمتو اإلطبلؽ على المقدسة األماكن أفضل الحراـ المسجد كألف -ّ

 .دخولو من بمنعهم المشركين من تطهيره فيجب
 كىو المؤمنين لعباده كتعالى سبحانو اهلل من كإكراـ تشريف موضع الحـر كألف -ْ

 لعبادتهم، مكاف أقدس في شاغل يشغلهم أف ينبغي فبل المقدسة المسلمين عاصمة
 .فيو غيرىم من المفسدة مظنة بوجود

 المشركين من كأصحابو كسلم عليو اهلل صلى للرسوؿ كتعالى سبحانو اهلل انتقم كقد
 على دخولها من منعهم بأف الحق، كجو بغير الطاىرة البقعة ىذه من أخرجوىم الذم
 .التأبيد كجو
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 بنهي إال يكوف ال كىذا كاجب أقذارىم كمن منهم الحراـ المسجد تطهير كألف -ٓ
 .دخولو أك قربانو من تمكينهم عن المسلمين

 صلى الرسوؿ عهد من المسلمين إف حيث لقولهم، يشهد التاريخي الواقع كألف -ٔ
 اهلل صلى النبي أف يثبت كلم بدخولو، لهم يسمحوا لم ىذا كقتنا إلى كسلم عليو اهلل

 .الحراـ المسجد أدخلهم كسلم عليو
 فمنعهم الحنفية قاؿ كما كالعمرة الحج من منعهم ىو باآلية المراد أف فرضنا لو -ٕ

انظر كتاب  .كالعمرة الحج أعماؿ مكاف ىو الحـر ألف أكلى باب من الحـر دخوؿ من
 . اإلسبلمية الشريعة أحكاـ في كآثاره الدارين اختبلؼ

 .المساجد من كغيره النبوم المسجد الكافر دخوؿ حكم :مسألة
 :قولين إلى ذلك في الفقهاء اختلف
 النبوم المسجد دخوؿ غيرىما أك المستأمن أك الذمي للكافر يجوز: األكؿ القوؿ
 .ُكالظاىرية كالحنابلة كالشافعية الحنفية فقهاء قوؿ كىو، المساجد من كغيره

 .ِمقامو يقـو من أك اإلماـ من باإلذف الدخوؿ قيدكا كالحنابلة الشافعية أف إال
 كىو المساجد، من غيره كال النبوم المسجد دخوؿ للكافر يجوز ال: الثاني القوؿ
 قاؿ للحنابلة أخرل كركاية، الشافعية من الركياني كاستحسنو، المالكية الفقهاء قوؿ
 .ّالمذىب ىي المبدع في

                                                           

 كالمهذب ،ِْٕ/ْ المحتاج كمغني ،ٖٖ/ّ للجصاص القرآف كأحكاـ ،ُّٓ/ُ الكبير السيرة شرح ُ
 ،ِّٓ/ٖ قدامة البن كالمغني ،َُّ/َُ الطالبين كركضة ،ُٕٔ ص للماكردم السلطانية كاألحكاـ ،ُّّ/ِ

 .ِّْ/ْ كالمحلى ،َُٗ/ُ الذمة أىل كأحكاـ ،ُّٕ/ّ القناع ككشاؼ ،ِْٓ/ّ كالمبدع
 الركايتين كتاب من الفقهية كالمسائل ،ِّٓ/ٖ كالمغني ،َُّ/َُ الطالبين كركضة ،ِْٕ/ْ المحتاج مغني ِ

 .ِْٓ/ّ كالمبدع ،ّٖٔ/ِ كالوجهين
 ،َُٓ،َُْ/ٖ القرآف ألحكاـ كالجامع ،ْٔ ص الشرعية األحكاـ كقوانين ،ُِٗ/ٕ الموطأ شرح المنتقى ّ

. َُّ/َُ الطالبين كركضة ،ُِٕ ص المساجد بأحكاـ الساجد إعبلـك  .ُّٗ/ِ العربي البن القرآف كأحكاـ
 كاألحكاـ ،ُّٕ/ّ القناع ككشاؼ ،ّٖٔ/ِ كالوجهين الركايتين كتاب من الفقهية كالمسائل ،ِْٓ/ّ المبدعك 

 .ُٓٗ ص يعلى ألبي السلطانية
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 فىبل نىجىسه  اٍلميٍشرًكيوفى  ًإن مىا: }تعالى قولو مفهـو في اختبلفهم ىو الخبلؼ سببك 
ـى  اٍلمىٍسًجدى  يػىٍقرىبيوا  .ِٖ: التوبة  {اٍلحىرىا
 دخوؿ أباح المساجد، من غيره دكف الحراـ بالمسجد خاصة أنها اآلية من فهم فمن

 .الجمهور كىم المساجد من كغيره النبوم المسجد الكافر
 دخوؿ حـر المساجد من كغيره الحراـ المسجد تشمل عامة اآلية إف قاؿ كمن

 .كافقهم كمن المالكية فقهاء كىم المساجد كسائر النبوم المسجد المشركين
 الشريف النبوم المسجد الكفار دخوؿ بجواز القائلين الجمهور أدلة: أكالن  :األدلة
 :كالمعقوؿ كالمأثور، كالسنة، بالكتاب، استدلوا، المساجد من كغيره

 :الكتاب من دليلهم -أ
ًإفٍ : } تعالى قولو -ُ { الل وً  كىبلـى  يىٍسمىعى  حىت ى فىأىًجٍرهي  اٍستىجىارىؾى  اٍلميٍشرًًكينى  ًمنى  أىحىده  كى

 يجوز أنو على اآلية ىذه تدؿ: (َّٖٕ/ٖفي تفسيره ) القاسمي قاؿ، ٔ: التوبة
 ا.ىػ اهلل كبلـ لسماع المسجد دخوؿ للكافر

ـى  اٍلمىٍسًجدى  يػىٍقرىبيوا فىبل نىجىسه  اٍلميٍشرًكيوفى  ًإن مىا: } تعالى قولو -ِ ، ِٖ: التوبة{  اٍلحىرىا
 .غيره دخوؿ من يمنعوف ال أنهم على فدلت الحراـ، بالمسجد خاصةاآلية 

 :السنة من دليلهم أما -ب
 كسلم عليو اهلل صلى النبي أف سمع أنو)  عنو اهلل رضي ىريرة أبي عن ركل فبما -ُ

 أىل سيد أثاؿ ابن ثمامة لو يقاؿ حنيفة بني من برجل فجاءت نجد قبل خيبلن  بعث
 كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ إليو فخرج المسجد سوارم من بسارية فربطوه اليمامة

 كإف دـ، ذا تقتل تقتل إف خير، محمد يا عندم: فقاؿ ثمامة، يا عندؾ ماذا: "فقاؿ
 اهلل رسوؿ فتركو شئت، ما منو تعط فسل الماؿ تريد كنت كإف شاكر على تنعم تنعم

 ىذا مثل فأعاد ثمامة؟ يا عندؾ ما: لو قاؿ ثم الغد كاف إذا حتى كسلم عليو اهلل صلى
 كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فقاؿ ىذا مثل فذكر الغد بعد حتى فتركو الكبلـ
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: فقاؿ المسجد دخل ثم فاغتسل المسجد من قريب نخل إلى فانطلق ثمامة، أطلقوا
 .الحديث. ُ( كرسولو عبده محمدان  أف كأشهد اهلل إال إلو ال أف اشهد
 :الحديث ىذا من الداللة كجو

 اهلل صلى النبي ألف النبوم المسجد الكفار دخوؿ جواز في الداللة ظاىر الحديث
 .ذلك بعد باإلسبلـ اهلل أكرمو ثم كافر كىو مسجده في ثمامة ربط كسلم عليو

 جالسوف نحن بينما) : يقوؿ كاف أنو عنو اهلل رضي مالك بن أنس عن ركل كبما -ِ
 المسجد في فأناخو جمل على رجل دخل المسجد في كسلم عليو اهلل صلى النبي مع
 ظهرانيهم بين متكئ كسلم عليو اهلل صلى كالنبي محمد أيكم لهم قاؿ ثم عقلو، ثم

 النبي لو فقاؿ عبدالمطلب ابن يا الرجل لو فقاؿ المتكئ، األبيض الرجل ىذا فقلنا
 سائلك إني: كسلم عليو اهلل صلى للنبي الرجل فقاؿ أجبتك قد كسلم عليو اهلل صلى

 .الحديث ِ(
 ككاف كافران  كاف ضمامان  ألف المسجد الكافر دخوؿ جواز في الداللة ظاىر فالحديث

 .القصة ىذه بعد أسلم ثم قومو جهة من رسوالن 
 دخوؿ جواز الفقو من الحديث كفي: "(ِّٕ/ُ) السنن معالمفي  الخطابي قاؿ

 . ا.ىػ"حاجة في لو كانت إذا المسجد المشرؾ
 جواز على يدؿ الحديث: "(َُٗ/ْ) الموركد العذب المنهلفي  السبكي كقاؿ

 ا.ىػ ".حاجة فيو لو كانت إذا المسجد الكافر دخوؿ
 عليو اهلل صلى النبي اليهود أتى) : قاؿ عنو اهلل رضي ىريرة أبي عن ركل كبما -ّ

 زنيا كامرأة رجل في القاسم أبا يا: فقالوا أصحابو في المسجد في جالس كىو كسلم
 . ّ(منهم

                                                           

 تقدـ تخريجو في أكؿ الباب. ُ

 (.ّٔأخرجو البخارم ) ِ

 أبي عن المسيب بن سعيد عند كنحن مزينة من رجل حدثنا الزىرم عن( ْٖٖبهذا اللفظ أخرجو أبو داكد ) ّ
 إسناد ىذا (:َُٕ/ُرضي اهلل عنو، كالحديث قاؿ عنو العبلمة األلباني في ضعيف أبي داكد األـ ) ىريرة
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 صلى الرسوؿ على دخلوا اليهود ألف المسجد الكافر دخوؿ جواز على دؿ فالحديث
 كلو ذلك عليهم ينكر كلم الدخوؿ من يمنعهم فلم المسجد في كىو كسلم عليو اهلل

 .لمنعهم جائز غير كاف
 اهلل صلى اهلل رسوؿ على قدموا لما ثقيف كفد أف ) العاص أبي بن عثماف عن -ْ

 كال يحشركا ال أف عليو فاشترطوا لقلوبهم أرؽ ليكوف المسجد أنزلهم كسلم عليو
 كال تحشركا ال أف لكم" كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فقاؿ يجبوا كال يعشركا
 .ُ( ركوع فيو ليس دين في خير كال تعشركا
 الصدقة معناه (يعشركا كالكقولو ) لو، كالنفير الجهاد في الحشر (تحشركا القولو: )

 يكب أف التجبية كأصل يصلوا ال معناه (يجبوا كالكقولو ) أموالهم، عشر يؤخذ ال أم
 .(ُِْ/ّ) السنن معالم. مؤخره كيرفع مقدمو على اإلنساف

 اهلل صلى النبي ألف المسجد الكافر دخوؿ جواز على كاضحة داللة يدؿ فالحديث
 .مسجده في ثقيف كفد أنزؿ كسلم عليو

                                                                                                                                                  

، أما األرنؤكط كمن معو فقالوا في تحقيق سنن أبي داكد مجهوؿ مزينة من رجل: " المنذرم قاؿ ضعيف،؛
 أنو فذكر الزىرم، وعلي أثنى قد -مبهما كاف كإف- الزىرم شيخ حسن، إسناد كىذا لغيره، صحيح (:ِّٔ/ُ)

 عن ِّّ/ ِ" التفسير" في الطبرم عند المبارؾ ابن كذكر ،(ِّٓٔ) برقم سيأتي كما كيعيو العلم يتبع ممن
  .يضر ال مثلو اسم فإبهاـ الحديبية، أبوه شهد كقد يوقره، كاف المسيب بن سعيد أف الزىرم

 مسنده في كالطيالسي ،( َِّٔ رقم ، ُّٔ/ّ) داكد كأبو ،(ُِْٕٗ رقم ، ُِٖ/ْ) أحمد أخرجو ُ
 الجاركد كابن ،(َّ/ِ) كالطحاكل ،( ُِّٖ) خزيمة كابن ،(ُٕٗ/ّ) المصنف في شيبة أبي كابن ،(ّٗٗ)

( ُُّْ رقم ، ْْْ/ِ) كالبيهقى ،(َُِٓ) كالمثاني اآلحاد في عاصم أبي كابن( ّّٕ) المنتقى في
 ، انتهى بقوم الحديث طريق كليس عثماف من اعسم للحسن يعرؼ ال: أحكامو في الحق عبد عنو قاؿ كالحديث

 العبلمة كضعفو ، العاص أبي بن عثماف من يسمع لم البصرم الحسن إف قيل:  السنن تهذيب في المنذرم كقاؿ
(: إسناده ضعيف، أما ابن الوزير ِٖ/ِ، كقاؿ الحويني في غوث المكدكد )(ُّْٗ) الضعيفة في األلباني

(: إسناده صحيح، كقاؿ األرنؤكط كمن معو في تحقيق سنن أبي ُِّ/ِاليماني فقاؿ في العواصم كالقواصم )
 بن عثماف من البصرم كىو- الحسن سماع في أف إال ثقات، رجالو إسناد كىذا لغيره، صحيح(: ّٖٔ/ْداكد )

  (.َُِٖٔ" )أحمد مسند" في بيناه كما اختبلفا -العاص أبي
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 العلم من الحديث ىذا كفي: "(ُِْ/ّ) السنن معالم في  الخطابي يقوؿ ىذا كفي
 ".إليو للمسلم أك فيو لو لحاجة المسجد دخوؿ لو يجوز الكافر أف
 :المأثور من دليلهم - ج
 يدخل حرب بن سفياف أبو كاف قد) : قاؿ أنو المسيب بن سعيد عن ركل ما -ُ

 .ُ( مشرؾ كىو كسلم عليو اهلل صلى النبي مسجد
 فيو كسلم عليو اهلل صلى كالنبي المسجد فدخل كىب بن عمير قدـ)  كقد -ِ

 .ِ( اإلسبلـ اهلل فرزقو بو ليفتك
 :المعقوؿ من دليلهم - د

 في يرد كلم منو، األذل يخش لم ما الجواز ىو المسجد الكافر دخوؿ في األصل أف
 . األصل كفق على فيبقى الحراـ المسجد في إال األصل ىذا يخالف ما الشرع

 :مطلقان  المسجد دخوؿ من الكافر بمنع القائلين كافقهم كمن المالكية أدلة: ثانيان 
 :كالمعقوؿ كالمأثور، كالسنة، بالكتاب، استدلوا

 :الكتاب من دليلهم - أ
ا يىا: } كتعالى سبحانو بقولو -ُ  يػىٍقرىبيوا فىبل نىجىسه  اٍلميٍشرًكيوفى  ًإن مىا آمىنيوا ال ًذينى  أىيػُّهى

ـى  اٍلمىٍسًجدى  ا عىاًمًهمٍ  بػىٍعدى  اٍلحىرىا  سائر في عامة اآلية :الداللة كجو في قالوا، اآلية{  ىىذى
 نصان، الحراـ المسجد دخوؿ من المنع على كدلت المساجد، كسائر المشركين،

 .بالنجاسة تعليبلن  المساجد سائر دخوؿ من كالمنع

                                                           

( بدكف إسناد، كعلى كل كىو ضعيف ُْٗ/ِ) العربي البن القرآف ، كأحكاـ(ِّٓ/ٖ) المغنيذكره في  ُ
 إلرسالو.

 رقم النبوة كدالئلفي  التيمي القاسم بي، كأ(ُُٗ رقم،  ٗٓ/ ُٕ) الكبير الطبرانيالقصة أخرجو مطولة  ِ
 مرسبل، عركةعن ( ُٔٔ/ ِ) ىشاـ ابنكما في سيرة  إسحاؽ ابن أخرجو كقد ،مرسبلشهاب ابنعن ( َِِ)

 الدالئل في البيهقي، كلو طرؽ عند مرسبلن  عكرمة عن (َُِ -ََِ/ ْ) الكبرل الطبقات في سعد ابنكأخرحو 
 .ُِٕ -ُِٓ/ ُ المغازم في الواقدمك  ،ُْٗ -ُْٕ/ ّ
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 فبل نجسان  تعالى اهلل فسماه{  نىجىسه  اٍلميٍشرًكيوفى  ًإن مىا: } تعالى اهلل قاؿ: أيضان  كقالوا
 المسجد من فمنعو كاف ذلك كأم الذات، نجس أك العين نجس يكوف أف يخلو

 .ُالمسجد في موجودة كالحرمة فيو، موجودة النجاسة كىي العلة ألف كاجب
 يقربوف ال أنهم على دليل اآلية: "(ُّٗ/ِ) القرآف أحكاـ في العربي ابن قاؿ

 الحكم فيكوف الحراـ المسجد ىؤالء يقرب ال يقل لم تعالى اهلل فإف سواه، مسجدان 
 تنبيهان  لكاف الحراـ المسجد كاألنجاس المشركوف يقرب ال قاؿ كلو عليو، مقصوران 

 ككشفها العلة ببياف الحاؿ أكد بل جميعان، العلتين أك النجاسة أك بالشرؾ التعليل على
ا: } فقاؿ ـى  اٍلمىٍسًجدى  يػىٍقرىبيوا فىبل نىجىسه  اٍلميٍشرًكيوفى  ًإن مى  لنجاستهم، كالبد يريد{  اٍلحىرىا

 ".بالمسجدية محتـر موضع كل إلى العلة فتعدت
 ،ّٔ: النور {اٍسميو ًفيهىا كىييٍذكىرى  تػيٍرفىعى  أىفٍ  الل وي  أىًذفى  بػيييوتو  ًفي: } تعالى كبقولو -ِ

 .ِلترفيعها مناقض اهلل بيوت الكفار دخوؿ بأف :الداللة كجو في قالوا .اآلية
ا يىا: } تعالى كبقولو -ّ  تػىٍعلىميوا حىت ى سيكىارىل كىأىنٍػتيمٍ  الص بلةى  تػىٍقرىبيوا ال آمىنيوا ال ًذينى  أىيػُّهى
 فالمسلم، اآلية، ّْ: النساء { تػىٍغتىًسليوا حىت ى سىًبيلو  عىاًبًرم ًإال جينيبان  كىال تػىقيوليوفى  مىا

 قرباف عن نهى الصبلة قرباف عن كالنهي الصبلة، قرباف من يمنع كالجنب السكراف
 .ّأكلى باب من الكافر فمنع المسجد كىو موضعها

 :السنة من دليلهم - ب
 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ لو قاؿ عندما المسجد في باؿ الذم األعرابي بحديث -ُ

 اهلل لذكر ىي كإنما القذر كال ىذا من لشيء تصلح ال المساجد ىذه إف) : كسلم
 الكافر فأ الحديث ىذا من الدالؿ كجو في قالوا، ْ( القرآف كقراءة كالصبلة عزكجل
 كأيضان  المسجد، في تكوف أف تصلح ال التي القاذكرات ىذه عن يخلو كال نجس

                                                           

 .ُْٗ،ُّٗ/ِ العربي البن القرآف كأحكاـ ،َُٓ/ٖ القرآف ألحكاـ الجامع ُ
 .َُْ/ٖ القرآف ألحكاـ الجامع ِ
 .ُٖٗ ص المساجد أحكاـ في كالساجد الراكع تحفة ّ
 .عنو اهلل رضي مالك ابن أنس حديث من( ِٖٓ) مسلم أخرجو ْ
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 منها شيئان  يفعل ال كالكافر القرآف، كقراءة الصبلة، كإقامة عزكجل، اهلل لذكر المساجد
 .ُالمساجد دخوؿ من فيمنع

 يقرب ال) : قاؿ كسلم عليو اهلل صلى النبي أف عنو اهلل رضي جابر كبحديث -ِ
 قرباف عن النهي في الداللة كاضح -إف صح– فالحديث .ِ( مشرؾ المسجد
 .اهلل لمساجد المشرؾ

 ال فإني) : قاؿ كسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ أف عنها اهلل رضي عائشة كبحديث -ّ
 ال أنو على دؿأنو  الحديث من الداللة كجو، ّ( لجنب كال لحائض المسجد أحل

 كىو أكلى، باب من فالكافر مسلموف أنو مع المساجد دخوؿ كالجنب للحائض يجوز
 .ْالجنابة من يخلو ال أيضان 

                                                           

 .َُْ/ٖ القرآف ألحكاـ الجامع ُ
 تقدـ كىو ضعيف ال يثبت. ِ

 خزيمة كابن ،(ُُِْ) مسنده في كإسحاؽ ،(ٕٔ/ ِ) الكبير في كالبخارم ،(ِِّ) داكد أبو أخرجو ّ
 قاؿ كالحديث( ّْْ - ِْْ/ ِ) الكبرل في كالبيهقي ،(ُُٓ - َُٓ/ ُ) الكنى في كالدكالبي ،(ُِّٕ)

 كضعفو ،مجهوؿ خليفة بن أفلت كىو راكيو ألف الحديث أحمد كضعف(: ْٔ/ ِ) السنة شرح في البغوم عنو
 بنت جسرة سنده في ضعيف،(: ُِْ) اإلركاء في األلباني العبلمة كقاؿ ،(َُِ/ ُ) الخبلصة في النوكم

 األشبيلي، الحق كعبد حـز كابن البيهقي منهم جماعة الحدبث ضعف كقد عجائب، عندىا: البخارم قاؿ دجاجة،
 في الحويني أيضا كضعفو ،(ِّ رقم) السنن ضعيف في ذلك في القوؿ فصلت كقد باطل، إنو حـز ابن قاؿ بل

 (.ُِِ) رقم الحديث تحت النافلة
 من ماجو كابن عائشة حديث من داكد أبو خرجو(: ِّْ - ِّّ/ ُ) البارم فتح في رجب ابن قاؿ( تنبيو)

 سلمة أـ عن كمرة عائشة عن مرة فركتو فيو اضطربت جسرة أف قلت ىػ. ا ضعف إسنادىما كفي سلمة أـ حديث
 .الرازم زرعة أبو قاؿ كما عائشة، عن جسرة كالصحيح
/ ُ) الراية نصب في الزيلعي كحسنو كحسنو ابن سيد الناس القطاف، ابن كحسنو خزيمة، ابن صححو كالحديث

، كحسنو األرنؤكط كمن معو في (َُٗ/ ُ) الجرار السيل في الشوكاني كصححوكصححو الزركشي،  ،(ِٓٓ
 دجاجة بنت كجسرة صدكؽ، خليفة بن -فليت: كيقاؿ- أفلت حسن، إسناده (:ُٕٔ/ُتحقيق سنن أبي داكد )

 كقاؿ جمع، عنها ركل كقد إدراكا، لها أف" اإلصابة" في الحافظ كرجح ،"الصحابة معرفة" في نعيم أبو ذكرىا
: البخارم كقاؿ كالحاكم، حباف كابن خزيمة ابن لها كصحح ،"الثقات" في حباف ابن كذكرىا تابعية، ثقة: العجلي
 .الجرح في بصريح ليس ىذا قولو: عليو معقبا الذىبي كقاؿ عجائب، عندىا

 .َُٓ/ٖ القرآف ألحكاـ الجامع ْ
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 :المأثور من دليلهم - ج
 الخطاب بن عمر على دخل ) عنو اهلل رضي األشعرم موسى أبا أف ركل بما -ُ

 كتبو الذم ادع: "عمر لو فقاؿ عملو حساب فيو كتب قد كتاب كمعو عنو اهلل رضي
 .ُ( نصراني إنو قاؿ كًلمى؟ قاؿ المسجد يدخل ال إنو: قاؿ ليقرأه

 كقد المنبر على كىو بمجوسي، بصر أنو)  عنو اهلل رضي علي عن ركل كبما -ِ
 .ِ( المسجد من كأخرجو كضربو فنزؿ المسجد دخل

 اليهود امنعوا أف عبدالعزيز بن عمر كتب ) قاؿ األكزاعي عن ركل كبما -ّ
 اٍلميٍشرًكيوفى  ًإن مىا: } تعالى بقولو نهيو كأتبع المسلمين مساجد دخوؿ من كالنصارل

 .ّ( { نىجىسه 
 :المعقوؿ من دليلهم - د

 .أكلى الشرؾ فحدث المسجد في المقاـ بمنع كالنفاس كالحيض الجنابة حدث أف
 كالحائض القرآف، بنص نجس فإنو كالجنب الحائض من حاالن  أسوأ الكافر كألف

 دخوؿ لهم يجوز ال ىذا كمع" ينجس ال المؤمن" السنة بنص بنجس ليسوا كالجنب
 فتغلظ شركو حدث جنابتو حدث إلى انضم كألنو، أكلى باب من كالكافر المسجد

 .ْالمنع
 كلها أف بجامع الحراـ المسجد على المساجد سائر قاسوا :القياس من دليلهم - ق

 من كيمنعوف الحراـ اهلل كبيت تعالى اهلل بيوت كلها المساجد إف قالواف ،هلل بيوت
 .ٓالمساجد من غيره فكذلك دخولو

                                                           

،  ُٕ/ُِ) الشعبفي ك  ،(ُِٕ/ َُ) في الكبرل البيهقى، ك (ُُٔٓ/ ْ) تفسيره في حاتم أبي ابن أخرجو ُ
 (.َِّٔ) اإلركاء في األلباني العبلمة صححو( كاألثر ّٖٗٗرقم 

 ( بدكف إسناد.ِّٓ/ٖ)ذكره ابن قدامة في المغني  ِ

 األكزاعي، عن مسلم، بن الوليد ثنا إسحاؽ، بن محمدمن طريق  (ِّٔ-ِّٓ/ٓ) الحلية في نعيم أبوأخرجو  ّ
 .عن:  فيو قاؿ ما حديثو من فيتقى، كالتسوية التدليس كثير لكنو ثقةكالوليد بن مسلم 

 .ُٕٔ/ِ النهى أكلي كمطالب ،ِّٓ/ٖ قدامة البن المغني ْ
 .ّٖٔ/ ِ كالوجهين الراكيتين كتاب من الفقهية المسائل ٓ
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 :يلي بما الجمهور أدلة المالكية ناقش
 أيضان  لكنها نصان، الحراـ المسجد دخوؿ من منعهم على دلت اآلية أف ننكر ال: قالوا
 صيانة كلوجوب بالنجاسة تعليبلن  المساجد من غيره دخوؿ من منعهم على دلت

 العلة ألف سواه مسجدان  يقربوف ال أنهم على اآلية فدلت نجس، كل عن المسجد
 . ُالمسجد في موجودة كالحرمة فيهم موجودة النجاسة كىي

ًإفٍ : } تعالى قولو أما  ىو عليو تدؿ ما فغاية{.  فىأىًجٍرهي  اٍستىجىارىؾى  اٍلميٍشرًًكينى  ًمنى  أىحىده  كى
 .ِمساجده ال اإلسبلـ دار كدخولهم الكفار أماف جواز

 علم قد كاف كسلم عليو اهلل صلى النبي لكن صحتو في نشك فبل ثمامة، حديث أما
 في بإسبلمو كسلم عليو اهلل صلى النبي علم ألف يضرنا فبل سلمناه كإف كىذا بإسبلمو

 .ّالحاؿ في بو لو يحكم ال المآؿ
 كاف كإف الحديث ىذا عن علماؤنا أجاب: "(َُٓ/ٖفي تفسيره ) القرطبي قاؿ

 :بأجوبة صحيحان 
 :اآلية نزكؿ على متقدمان  كاف أنو: أحدىا
 .ربطو فلذلك بإسبلمو علم قد كاف كسلم عليو اهلل صلى النبي أف: الثاني

 لكونها ذكرناىا، التي األدلة بها تدفع أف ينبغي فبل عين في قضية ذلك أف: الثالث
 .الكلية القاعدة حكم مقيدة

 كاجتماعهم المسلمين صبلة حسن لينظر المسجد في ربطو إنما يقاؿ أف يمكن كقد
 ككذلك كيسلم بذلك فيستأنس المسجد في جلوسهم في آدابهم كحسن عليها،
 كاهلل المسجد في إال فيو يربطونو موضع لهم يمكن لم إنهم يقاؿ أف كيمكن كاف،
 ا.ىػ ".أعلم

                                                           

 .ُْٗ - ُّٗ/ِ العربي البن القرآف أحكاـ ُ
 .ٕٔ/ٖ القرآف ألحكاـ الجامع ِ
 .ُّٗ/ِ العربي البن القرآف أحكاـ ّ
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 قبل كانت كلها مسجده في كسلم عليو اهلل صلى النبي أنزلها التي للوفود بالنسبة أما
 .اآلية نزكؿ
 عليو اهلل صلى الرسوؿ يخاطبوف كانوا كأنهم إليهم، حاجة بالمسلمين كاف كألنو
 صلى النبي يكن كلم الدعوة منو يسمعوف كقد كاألجوبة، الرسائل إليو كيحملوف كسلم

 .ُالكفار من قصده من لكل ليخرج كسلم عليو اهلل
 كىو مسجدىا كيدخل المدينة يدخل كاف سفياف أبا أف المسيب بن سعيد قوؿ أما

 كاف سفياف أبي دخوؿ أف كىو ظاىر، عنو الجواب فإف صح كلو ضعيف، فهو مشرؾ
 .ِاآلية نزكؿ قبل

 :يلي بما المناقشة ىذه عن اإلجابة يمكن إنو :التوفيق كباهلل أقوؿ
 عامة كليست غيره إلى تتعداه كال الحراـ، بالمسجد خاصة فهي لآلية بالنسبة -ُ

 .الحراـ بالمسجد خاصة بل العلماء من كافقهم كمن المالكية قاؿ كما
ًإفٍ }  آية أما -ِ  على تدؿ أنها ننكر ال فنحن{  فىأىًجٍرهي  اٍستىجىارىؾى  اٍلميٍشرًًكينى  ًمنى  أىحىده  كى

 دخولهم جواز منها يستنبط أف بأس كال اإلسبلـ دار لدخوؿ الكافر أماف جواز
 .إسبلمهم في سببان  يكوف قد ذلك ألف اهلل كبلـ لسماع المسلمين مساجد
 النبوم المسجد الكافر دخوؿ جواز في الداللة كاضح فهو ثمامة لحديث كبالنسبة

 علم قد كسلم عليو اهلل صلى النبي إف كقولهم المساجد، من غيره عليو كيقاس
 بمسجد فيها ربط التي الفترة إف بل دليل، كال دليل إلى يحتاج ربطو قبل بإسبلمو

 إعبلف بعد إال بإسبلمو يحكم كال مسلمان  يكن لم كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ
 .الشهادة

                                                           

 .ُّٕ/ّ القناع ككشاؼ ،ُٕٔ/ِ النهى أكلي كمطالب ،ُْٗ/ِ العربي البن القرآف أحكاـ ُ
 .ُْٗ/ِ العربي البن القرآف أحكاـ ِ
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 من كغيره مسجده سفياف أبا أدخل كسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ بأف قولهم كأيضان 
 عليو اهلل صلى النبي أدخلها الوفود من كثيران  ألف خطأ فهذا اآلية، نزكؿ قبل الوفود
 .نجراف نصارل كوفد اآلية نزكؿ بعد مسجده كسلم
 بمنعهم خاصة اآلية ألف فرؽ ال بعدىا أك اآلية نزكؿ قبل دخلت سواء الوفود كأيضان 

 .المساجد من غيره كال المدينة حـر تتناكؿ فلم الحراـ، المسجد دخوؿ من
 من كغيره النبوم المسجد الكفار دخوؿ بجواز القائلة األدلة قوة تظهر كبهذا

 .المساجد
 النبوم المسجد الكافر دخوؿ بجواز القائلين الجمهور قبل من المالكية أدلة مناقشة
 :المساجد من كغيره

 .غيره إلى تتعداه كال الحراـ، بالمسجد خاصة فهي لآلية بالنسبة أكالن  -ُ
 ال اآلية فهذه{  اٍسميوي  ًفيهىا كىييٍذكىرى  تػيٍرفىعى  أىفٍ  الل وي  أىًذفى  بػيييوتو  ًفي: } تعالى قولو أما -ِ

 عليو تدؿ ما غاية كإنما غيره، أك النبوم المسجد دخوؿ من الكفار منع على تدؿ
 بإقامة فيها اهلل كذكر كاألقذار، األذل من لها كالصيانة بالبناء اهلل مساجد رفع: ىو

 .الذكر أنواع من كغيره القرآف كقراءة فيها الصبلة
 البوؿ من لشيء تصلح ال المساجد ىذه أف كسلم عليو اهلل صلى قولو أما -ّ

 أراد إذا أيضان  كالكافر ذلك عن تطهيرىا يجب المساجد أف ننكر ال فنحن كالقذر،
 عليو يدؿ ما كىذا باالتفاؽ، دخولها من يمكن فبل بها كالعبث توسيخها بالدخوؿ
 ...كالقاذكرات األكساخ عن المساجد كتطهير تنظيف كجوب كىو الحديث

 من يخلو ال فهو لجنب كال لحائض المسجد أحل ال كسلم عليو اهلل صلى قولو أما
 عنو كقاؿ، "ضعفوه العلماء بأف" (ُٗٓ/ُ) السنن معالمفي  الخطابي عنو فقاؿ مقاؿ

 ".الحديث أىل عند ثابت غير حديث بأنو" (:ْٖ/ُ) المجتهد بدايةفي  رشد ابن
 فيو كليس المسجد دخوؿ من كالجنب الحائض منع في كارد فهو صحتو فرض كعلى

 .دخولو من الكافر منع على يدؿ ما
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 ال: -على فرض ثبوتو– عنو اهلل رضي جابر حديث في كسلم عليو اهلل صلى كقولو
 اآلية نزكؿ بعد قالو ألنو الحراـ، المسجد قرباف بو المراد مشرؾ، المسجد يقرب

 .مباشرة
 أنهم على محمولة فهي بالدخوؿ، اإلذف عدـ في الصحابة بعض عن المركية اآلثار أما

 أجل فمن كتوسيخها، بها كالعبث المساجد ابتذاؿ من خركجهم، يوجب ما منهم رأكا
 .منها أخرجوىم ذلك
 عليو اهلل صلى الرسوؿ عن الثابتة الصريحة الصحيحة النصوص تقاـك ال أيضان  كىي

 كضماـ ثمامة كحديث أكلى باب من كغيره مسجده الكفار دخوؿ إباحة في كسلم
 عنو اهلل رضي الخطاب بن عمر زمن في كانوا كقد.السابقة األحاديث من كغيرىا

 كلما للتجارة كالعراؽ الشاـ من قادمين النبوم المسجد كيدخلوف المدينة، يدخلوف
 ألنكر كسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ عن ىذا يثبت لم كلو المسلمين، مصلحة فيو

 .ذلك عليهم عنو اهلل رضي عمر
 إباحة في الواردة النصوص كمقاكمة معارضة على تقول ال العقلية أدلتهم ككذلك
 .الدخوؿ

 ال فمما اهلل، بيوت كلها أنها بجامع الحراـ المسجد على المسجد سائر قياسهم أما
 بيوت من كغيره ليس الحراـ المسجد لكن اهلل، بيوت كلها المساجد أف فيو شك
 .دخولو من الكفار منع ذلك أجل فمن غيره عن بها ينفرد كخصائص مميزات فلو اهلل،

 :المختار الرأم
 الرأم ىو الجمهور رأم أف لي يتضح كمناقشتها كأدلتهم الفقهاء آراء عرض كبعد

 بعدـ مقيد لكنو المساجد من كغيره النبوم المسجد الكفار دخوؿ جواز كىو المختار
 :اآلتية لؤلسباب كذلك توسيخها، أك بها العبث أك خرابها
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 صلى اهلل رسوؿ مسجد الكفار دخوؿ جواز في الواردة النصوص كصحة لصراحة -ُ
 زنيا، الذين اليهوديين كحديث ضمامة كحديث ثمامة كحديث كسلم عليو اهلل

 .مسجده في كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ على تفد كانت التي الوفود كأحاديث
 .المساجد دخوؿ من منعهم في صريح نص كركد كلعدـ -ِ
 ىذا يكوف قد فركضو أداء مشاىدة أك اهلل، كبلـ لسماع المساجد دخولهم كألف -ّ

 مساجد يدخلوف الكفار فإف الحاضر كقتنا في اآلف نشاىده ما كىو إسبلمهم في سببان 
 كما اإلسبلـ عن ليسألوىم - دارىم في أك اإلسبلـ دار في كانت سواء المسلمين

 .منهم كثير إسبلـ إلى أدل مما محاسنو كبياف أحكاـ، من بو يتعلق
 غيره إلى تتعداه كال الحراـ بالمسجد خاصة المالكية بها استدؿ التي األدلة كألف -ْ

 من غيره إلى لتعديها صالحة علة فيها كليس - عنو اهلل رضي جابر كحديث كاآلية،
 .الدخوؿ من منعهم على يدؿ ما فيها ليس األدلة من بقي كما المساجد،

 .الجمهور رأم اخترت كغيرىا األسباب فلهذه
 للكافر يسمح ال فإنو النبوم للمسجد بالنسبة الحاضر كقتنا في العمل عليو ما أما

 كليس الدخوؿ عدـ في المصلحة رأل اإلماـ ألف حرمها كال المدينة مسجد بدخوؿ
 .النبوم المسجد دخولهم تقتضي حاجة ىناؾ
 ذلك كاف كسلم عليو اهلل صلى النبي عهد في النبوم المسجد الكفار دخوؿ كألف

 في كسلم عليو اهلل صلى النبي يخاطبوف كانوا كألنهم. حاجة بالمسلمين كاف لما
 يكن كلم الدعوة منو كيسمعوف األجوبة، منو كيحملوف الرسائل، إليو كيؤدكف عهودىم

 فكانت الكفار من قصده من لكل المسجد من ليخرج كسلم عليو اهلل صلى النبي
 (ُ.)الوقت ىذا في دخولهم من كأمس أعظم ذلك في دخلوىم في المصلحة

 الوقت، ىذا في فيو كالجلوس النبوم المسجد دخولهم في للمسلمين مصلحة فبل
 .مقامو يقـو من أك اإلماـ من بإذف بدخولهم بأس فبل المصلحة ذلك إلى دعت فإف
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 عدـ أفضل لكني بالدخوؿ، اإلذف في األدلة لصريح الجمهور رأم اخترت أني كمع
 للمسلمين مصلحة كال حاجة ال ألنو الوقت، ىذا في النبوم المسجد الكفار دخوؿ

 المساجد، من غيره عن بها يمتاز خصائص لو النبوم المسجد كألف الدخوؿ، بهذا
ا.ىػ  الدخوؿ من منعهم في الحراـ بالمسجد يساكم أف ينبغي كإنما بها، يساكم فبل

 .اإلسبلمية الشريعة أحكاـ في كآثاره الدارين اختبلؼانظر كتاب 
 السماح يجوز ىل(: ّٔٓ/ٖكقد سئل العبلمة ابن باز كما في مجموع فتاكاه )

 بعض أف حيث لزيارتها، المساجد دخوؿ الكفار من غيرىم أك اليهود أك للنصارل
 .؟ تزكرىا التي الشخصيات لبعض الزيارات ىذه مثل تنظم اإلسبلمية الدكؿ

 كأف مباح، كأمر شرعي لغرض كاف إذا المسجد الكافر دخوؿ في حرج ال فأجاب:
 أنزؿ كسلم عليو اهلل صلى النبي ألف ذلك، كنحو الماء، يشرب أك الموعظة، يسمع
 كيسمعوا المصلين ليشاىدكا ، كسلم عليو اهلل صلى مسجده في الكافرة الوفود بعض
 اهلل صلى كألنو ، قريب من اهلل إلى كليدعوىم ، ، كخطبو كسلم عليو اهلل صلى قراءتو
 اهلل فهداه أسيرا إليو بو أتي لما المسجد في الحنفي أثاؿ بن ثمامة ربط كسلم عليو

 . انتهى.  التوفيق كلي كاهلل.  كأسلم
 ىل: (ِِ ،ُِ/ُ" )الجاليات أسئلة على اإلجابات"كسئل العبلمة العثيمين كما في 

 اإلسبلـ إلى كدعوة تعليم فيو درس أك محاضرة لحضور المسجد دخوؿ للكافر يجوز
 ؟

 ، المسجد بتلويث الكافر ىذا يعتدم أف من أمنا إذا - ىذا يجوز ، نعم" فأجاب:
 أف للكافر يجوز أنو فكما ، شيئا المسجد يضر كال ، لمصلحتو الدخوؿ ىذا ألف

 مصلحة من ذلك ألف ، المسجد في شيء إلصبلح فيو كيمكث ، المسجد يدخل
 ، لهدايتو سببا تكوف ربما التي المحاضرات لسماع يدخل أف كذلك يجوز ، المسجد

 . انتهى" المسجد في أثاؿ بن ثمامة كسلم عليو اهلل صلى النبي ربط كقد
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 (للعلة المسجد في البعير إدخاؿ باب)
 . ( بعير على صلى اهلل عليو كسلم النبي طاؼ ) عباس ابن كقاؿ

 كسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ إلى شكوت ) قالت رضي اهلل عنها سلمة أـ عنك 
 صلى - اهلل كرسوؿ فطفت". راكبة كأنت الناس كراء من طوفي: "قاؿ. أشتكي أني -

 .ُ( مسطور ككتاب بالطور يقرأ البيت، جنب إلى يصلي - كسلم عليو اهلل
 النبي طواؼ في عباس ابن حديث(: ُْٓ/ِقاؿ الحافظ ابن رجب في فتح البارم )

 أـ حديث مع الحج:  كتاب في البخارم خرجو قد ، بعير على صلى اهلل عليو كسلم
 (. راكبا المريض طواؼ) باب  في ىذا سلمة
 إلى لحاجة يعني(  للعلة المسجد في البعير إدخاؿ)   ىاىنا الحديثين على كبوب

 . مرضو في عليو يطوؼ أف مثل إدخالو،
 سلمة أـ أمر صلى اهلل عليو كسلم النبي أف الحديث ىذا في أخرل ركاية في جاء كقد
 . بعيرىا على تطوؼ أف

  كركثها بولها حكم على ينبني المساجد إلى الحيوانات من لحمو يوكل ما كإدخاؿ
 . إليو للحاجة يكرىو كلم  أجازه طاىر نو: قاؿ فمن
 لحمو، يؤكل ما بوؿ طهارة على األحاديث بهذه مالك كأصحاب أصحابنا استدؿ كقد

 . المسجد يدخل لم نجسا البعير بوؿ كاف لو كقالوا
 المسجد كدخولو ثعلبة بن ضماـ قدـك حديث العلم:  كتاب  في البخارم خرج كقد

 . المسجد في متكئ صلى اهلل عليو كسلم كالنبي ، فيو بعيره كعقلو
 طاؼ إنما كقالوا الشافعي، أصحاب بو صرح كقد دخولها، كره نجس أنو قاؿ كمن
 . الجواز لبياف بعيره على صلى اهلل عليو كسلم النبي
 في بعيره عقل على ضماما كبإقراره راكبة، بالطواؼ سلمة أـ بأمره مردكد كىذا

 . المسجد

                                                           

 (.ُِٕٔ(، كمسلم )ْْٔأخرجو البخارم ) ُ



 - 112 - 

 نص كقد خبلؼ، بغير المسجد إدخالو فيكره الحيوانات، من لحمو يؤكل ال ما كأما
 تدخلها لئبل المساجد؛ غلق في أحمد كرخص الطير، كجوارح الكبلب في مالك عليو

 . الكبلب
 . كنحوىا فرس على راكبا بالبيت الطواؼ عن نهى أنو عمر، عن ركم كقد

 فقاؿ فمنعوه، فرس، على بالبيت رجل طاؼ قاؿ دينار، بن عمرك عن سفياف فركل
 . امنعوه أف  عمر فكتب ، الخطاب بن عمر إلى ذلك في فكتب ؟ أتمنعوني

 في الماشين الراكب يؤذم كلئبل المسجد؛ صيانة في مبالغة ذلك من عمر منع كإنما
 ا.ىػ أعلم كتعالى سبحانو كاهلل.  الطواؼ

 الدكاب دخوؿ جواز فيو بطاؿ ابن قاؿ (:ُِّ/ٕكقاؿ العيني في عمدة القارم )
 سائر دخوؿ كأما ذلك إلى احتيج إذا المسجد بولها ينجس كال لحمها يؤكل التي

 على داللة الحديث في ليس بأنو عليو كاعترض مالك قوؿ كىو يجوز فبل الدكاب
 التلويث يخشى فحيث كعدمو التلويث مع دائر ذلك بل الحاجة مع الجواز عدـ

 كعدمو الجواز أف على يدؿ ال راكبة كأنت طوفي قولو ألف نظر كفيو الدخوؿ يمتنع
 ناقتو أف كقيل الضركرة عند مطلقا الجواز على يدؿ ظاىره بل التلويث مع دائراف
 ىذا سلمنا(  قلت)  سائرة كىي التلويث من يحذر ما منها فيؤمن معلمة مدربة كانت

 قيل كلئن طائفة كىي سلمة أـ عليها كانت التي الناقة في يقاؿ ما كلكن النبي ناقة في
 ينبغي النساء أف فوائده كمن بالدليل ذلك بياف إلى يحتاج لو قيل النبي ناقة كانت أنها
 أف فيها النساء سنة كمن بالصبلة شبها بالطواؼ ألف الرجاؿ كراء من يطفن أف لهن
 يتجنب أف لو ينبغي الدابة راكب أف كمنها الطواؼ في فكذلك الرجاؿ خلف يكن
 كال للمعذكر راكبا الطواؼ جواز فيو أف كمنها الرجالة يخالط كال استطاع ما الناس ممر

 الطواؼ لقولو يجوز ال الشافعي كعند عندنا يعتبر معذكر غير كاف فإف فيو كراىة
 عمـو فبل للتشبيو كالحديث مطلق كىو كليطوفوا تعالى قولو إطبلؽ كلنا صبلة بالبيت

 نحن قلنا ذلك كراىة على الجمهور القرطبي كقاؿ كجماعة المنذر ابن قاؿ كبقولنا لو
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 باب في فيو الكبلـ مزيد كسيجيء بمكة داـ ما يعيده أنو حتى بالكراىة نقوؿ أيضا
 .تعالى اهلل شاء إف الحج

 
 (المسجد في كالممر الخوخة باب)

 - كسلم عليو اهلل صلى - النبي خطب ) قاؿ رضي اهلل عنو الخدرم سعيد أبي عن
 بكر أبو فبكى". اهلل عند ما فاختار عنده، ما كبين الدنيا بين عبدا خير اهلل إف: "فقاؿ

 عبدا خير اهلل يكن إف الشيخ؟ ىذا يبكي ما: نفسي في فقلت ،- عنو اهلل رضي -
 كسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ فكاف اهلل، عند ما فاختار عنده، ما كبين الدنيا بين
 في علي الناس أمن إف تبك، ال بكر أبا يا: "قاؿ. أعلمنا بكر أبو ككاف العبد، ىو -

 أخوة كلكن بكر، أبا التخذت أمتي من خليبل متخذا كنت كلو بكر، أبو كمالو صحبتو
 .ُ( بكر أبي باب إال سد إال باب المسجد في يبقين ال كمودتو، اإلسبلـ

 في - كسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ خرج ) قاؿ رضي اهلل عنهما عباس ابن عنك 
 عليو، كأثنى اهلل فحمد المنبر، على فقعد بخرقة، رأسو عاصب فيو مات الذم مرضو

 أبي بن بكر أبي من كمالو نفسو في علي أمن أحد الناس من ليس إنو: "قاؿ ثم
 اإلسبلـ خلة كلكن خليبل، بكر أبا التخذت خليبل الناس من متخذا كنت كلو قحافة،
 .ِ( بكر أبي خوخة غير المسجد ىذا في خوخة كل عني سدكا أفضل،

 في باب كل عني سدكا: )كقولو (:ّّٖ/ّرجب في فتح البارم ) قاؿ الحافظ ابن
 (.خوخة كل: )عباس ابن حديث كفي ،(بكر أبي باب إال المسجد،

 بسد - كسلم عليو اهلل صلى - أمره كفي: قاؿ .صغير بويب: الخوخة: الخطابي قاؿ
 يشاركو ال بأمر أفرده كأنو لو، شديد اختصاص بابو غير المسجد إلى الشارعة األبواب

                                                           

 (. ِِّٖ(، كمسلم )ْٔٔأخرجو البحارم ) ُ
 (. ْٕٔأخرجو البحارم ) ِ
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 بإمامة إياه بأمره عليها الداللة أكد كقد الخبلفة، فيو التأكيل يصرؼ ما كأكؿ أحد، فيو
 .أبوابو من إليو يدخل كألجلها المسجد، بني لها التي الصبلة

 - الصحابة إجماع من أقول نفاتو على كالرد القياس إثبات في دليبل أعلم كال: قاؿ
 - النبي باستخبلؼ ذلك في مستدلين بكر؛ أبي استخبلؼ على - عنهم اهلل رضي
 مقاـ فيها إياه كإقامتو الصبلة، كىو الدين أمور أعظم في إياه - كسلم عليو اهلل صلى

 .انتهى. الدين أمور سائر عليها فقاسوا نفسو،
 لما ) قاؿ رضي اهلل عنو مسعود ابن ركل ما إلى ذلك في الصحابة بإجماع كأشار
: قاؿ. أمير كمنكم أمير منا: األنصار قالت - كسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ قبض

 عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ أف تعلموف ألستم األنصار، معاشر يا: فقاؿ عمر، فأتاىم
 فقالت بكر؟ أبا يتقدـ أف نفسو تطيب فأيكم الناس؟ يـؤ بكر أبا أمر قد - كسلم

 المديني، بن كعلي أحمد، اإلماـ خرجو ُ( بكر أبا نتقدـ أف باهلل نعوذ: األنصار
 .اإلسناد صحيح ىو: كقاؿ كالحاكم، صحيح، ىو: كقاؿ
 بن عبيدة كأبو كالزبير علي: منهم الصحابة، من طائفة عن المعنى ىذا ركم كقد

 .أجمعين - عنهم اهلل رضي - الجراح،
 على المسجد في الشارعة األبواب بسد - كسلم عليو اهلل صلى - النبي أمر دؿ كقد
 صاحب بو يختص نفع ذلك فإف البيوت؛ من المساجد إلى االستطراؽ إحداث منع

 بغير الناس أمبلؾ إلى االستطراؽ يجوز ال كما المساجد في يجوز فبل االستطراؽ،
 .إذنهم

                                                           

 بن كمحمد ،(ٕٔٓ/ ُْ) شيبة أبي كابن ،(ُٕٗ/ ّ) سعد كابن ،(َْٓ - ّٔٗ - ُِ/ ُ) أحمد أحرجو ُ
/ ِ) كالنسائي ،(ُُٗٓ) عاصم أبي كابن ،(ْْٓ/ ُ) كالتاريخ المعرفة في كالفسوم ،(ُُ) جزئو في عاصم

( ُِٓ/ ٖ) كالبيهقي ،(ٕٔ/ ّ) كالحاكم ،(ُٖٖ/ ْ) الحلية في نعيم كأبو ،(ّٖٓ) الكبرل كفي ،(ْٕ
 كصححو ،(ُّٓ/ُِ) فتحال في الحافظ حسنوك  الذىبي، كأقره كالحاكم المديني، بن علي صححو كالحديث

 كمن األرنؤكط حسنو ككذا النسائي، صحيح في األلباني العبلمة كحسنو المسند، تحقيق في شاكر أحمد الشيح
 (.ُٔ/ ٔ) طبعتو في مشهور الشيخ إسناده كحسن ،(ِِٖ/ ُ) المسند تحقيق في معو



 - 115 - 

 ركايتين؛ أحمد اإلماـ عن فيو فإف المسجد، جدار على الخشب كضع بخبلؼ كىذا
 ملك إلى االستطراؽ بخبلؼ إذنو، بغير الجار ملك في عنده يجوز النفع ىذا ألف

 .جائز غير فإنو الجار،
 بمصلحة يعود نفع فيو المسجد إلى استطراقو فإف يتبعو؛ كمن اإلماـ ذلك من كاستثنى

 إلى يستطرؽ حياتو في - كسلم عليو اهلل صلى - النبي فكاف عموما، المصلين
 ،ُ( علي باب غير األبواب بسد أمر أنو)  ركم كلهذا لو، تبعا بيتو كآؿ ىو المسجد

 .كجوه من كغيرىما كالترمذم أحمد اإلماـ خرجو كما

                                                           

 شرح في كالطحاكم ،( ِّْٖ) الكبرل في كالنسائي ،( ِّّٕ) كالترمذم ،( ّٗٔ/ْ) أحمد أخرجو ُ
 ركم كقد( ُِٓ/ّ) المستدرؾ في كالحاكم ،( ُٖٓ/ْ) الضعفاء في كالعقيلي ،( ُّٔٓ) اآلثار مشكل

 بهذا شعبة عن نعرفو ال غريب حديث ىذا:  بقولو الترمذم ضعفو كالحديث ، الصحابة من عدة عن الحديث
 كضع من كلها األحاديث ىذه( : ّٔٔ/ُ) الموضوعات في الجوزم ابن كقاؿ ، ، الوجو ىذا من إال اإلسناد
 منهاج في تيمية ابن كقاؿ ،" بكر أبي باب إال األبواب سدكا"  في صحتو على المتفق الحديث بو قابلوا الرافضة

 اهلل رسوؿ على كذب ىي ألفاظ كفيو:  الطويل عباس ابن حديث عن يتحدث كىو( ّٔ-ّْ/ٓ) النبوية السنة
 طريق على الشيعة كضعتو مما ىذا فإف"  علي باب إال األبواب كسدكا"  قولو مثل...  كسلم عليو اهلل صلى

:  المسند تحقيق في معو كمن األرنؤكط عنو قاؿ ىػ،.ا اهلل عبد أبي ميموف منكر كمتنو ضعيف إسناده المقابلة
 ىذه بمثل الحديث ىذا تقوية في شيئا اهلل رحمو حجر ابن الحافظ يصنع كلم ، منكر كمتنو ضعيف إسناده

 ىذا إليرادىما اهلل رحمهما كالعراقي الجوزم ابن الحافظين تنقيد في يصب كلم المسدد القوؿ في األسانيد
 قاؿ:  قاؿ حيث المصنوعة الؤللي في السيوطي أكرده حجر ابن الحافظ قوؿ قلت ىػ.ا الموضوعات في الحديث

 كأنو باطل أنو الحديث ىذا في الجوزم ابن قوؿ أحمد مسند عن الذب في المسدد القوؿ في اإلسبلـ شيخ
 األحاديث رد على إقداـ كىذا الصحيحين في الذم الحديث بمخالفة إال عليها يستدؿ لم دعول موضوع

 في الجمع تعذر من يلـز كال الجمع إمكاف عند إال بالوضع حكم على اإلقداـ ينبغي كال التوىم بمجرد الصحيحة
 الحديث على يحكم ال أف ىذا مثل في الورع كطريق عليم علم ذم كل فوؽ ألف ذلك بعد يمكن ال أنو الحاؿ

 طرؽ لو مشهور حديث ىو الباب ىذا من الحديث كىذا لو يظهر لم ما لغيره يظهر أف إلى فيو يتوقف بل بالبطبلف
 من كثير طريقة على يقطع بصحتو مما كمجموعها الحسن رتبة عن تقصر ال انفرادىا على منها طريق كل متعددة

 ا.ىػ الحديث أىل
 األحاديث بين معارضة ال:  العلماء قاؿ (:ُٗ)ص األبواب سد في األثواب شدكقاؿ السيوطي أيضا في رسالة  

 سد أنو من الثاني الفصل في المذكورة كمن ، بكر أبي باب إال األبواب سد أنو من ؛ األكؿ الفصل في المذكورة
 األىبوابى  سىد   أىفٍ  كىي - متقدمة كانت علي   فًقص ة ؛ األخرل غير إحداىما ًقص تىاف فإنهما ، علي باب إال األبواب
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 إلى كلها األبواب سد الدنيا من - كسلم عليو اهلل صلى - مدتو انقضت فلما
 فيو بيتو من المسجد إلى كاستطراقو بعده، اإلماـ ألنو بكر؛ أبي باب غير المسجد

 ا.ىػ أعلم كتعالى سبحانو كاهلل. كلهم المصلين على يعود عاـ نفع
 سد إال المسجد في باب يبقين ال: )"قولو (:ُٗٔ/ٓكقاؿ ابن الملقن في التوضيح )

 ابن حديث من ستعلمو كما ،"خوخة المسجد في يبقين ال: "كجاء"( بكر أبي باب إال
 .عباس

 ال كقد مصاريع، عليها يكوف كقد: قرقوؿ ابن قاؿ صغير، باب الخاء بفتح كالخوخة
 كبين مساكنهم بين فتحوا الصحابة ككانت الحائط، في فتح أصلها إنما يكوف

 اهلل صلى - اهلل رسوؿ مع فيو كللكوف المسجد لمبلزمة اغتناما خوخات؛ المسجد
 المسجد اتخاذ إلى ذلك يؤدم كاف لما إنو إال غالبا فيو كاف إذا - كسلم عليو

 بإسناده داكد أبو أخرجو كما ُ( فيو كتبوؿ كتدبر تقبل الكبلب ككانت)  طريقا،

                                                                                                                                                  

 سىدِّ  في الوفاة مىرىض في ميتىأخرة بكر أبي كقصةي  - جينيب كىو المسجد في يىميرُّ  لعلي   أذف كاف كقد ، الش ارعة
 ، أحكامو في المالكي إسماعيل القاضي جمع كذا ، الخوخة كىي منها الدُّخوؿ يىٍستػىٍقرًبيوفى  كانوا طاقاتو 

 ؛ بكر أبي كقص ة علي   ًقص ة بين تعارض ال:  الكبلباذم كعبارة ، ميٍشًكًلو في كالطحاكم ، معانيو في كالكبلباذم
 فأمر ، المسجد من خارجة البيوت كأبواب ، المسجد إلى منها ييط لىعي  خىوخىاتو  جملة من كاف بكر أبي بابى  ألف  

 ، فقط بكر أىًبي خوخىةى  كتػىرىؾى  ، المسجد إلى منها تىطىلُّع يبقى  فلم ، الخيوىخً  تلك ًبسىدِّ  كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ
 .منو كيدخلي  منو يخرجي  المسجد داخل فكاف علي باب كأما

 المسجد في كانت طىاقىاتو  بو فالميراد ، الخيوىخً  سىدُّ  كأما ، األبواب سىدِّ  في علي   قصة:  حجر ابن الحافظ كقاؿ
 ذلك كفي ، بكرو  أىبي خىوخىةى  إال ًبسىدِّىىا موتو مرض في كسلم عليو اهلل صلى النبيُّ  فأمر ، منها الدُّخوؿى  يىٍستػىٍقرًبيوفى 

 . انتهى. غيره دكف كثيرنا المسجد إلى يحتاج ألن و ، بكر أبي استخبلؼ إلى إشىارىةه 

 البخارم علقو، ك (ُٔٓٔ) حباف ابن، ك (ََّ) خزيمة كابن، (ِّٖ) داكد أبوك  (،َٕ/ِ) أخرجو أحمد ُ
(، ّّٖ/ُكالحديث صححو ابن خزيمة، كابن حباف، كصححو البغوم في شرح السنة ) (ُْٕ) برقم مجزكما بو

 (:ِّٔ/ُ(، كقاؿ اإلماـ ابن القيم في إغاثة اللهفاف )َْٖ/ُِكصححو شيخ اإلسبلـ في مجموع الفتاكل )
ر في إرشاد الفقيو ، كقاؿ ابن كثيركاه البخارم كلم يقل : كتبوؿ ، كىو عند أبي داكد بإسناد صحيح بهذه الزيادة

، كصححو الشيخ محمد بن ركاه البخارم تعليقا مجزكما بو، كلم يذكر كتبوؿ، كإسناده على شرطو(: ُُِ/ُ)
(، كقاؿ ِّّ/ِ(، كصححو العبلمة األلباني في صحيح أبي داكد األـ )ّٔعبد الوىاب في كتاب الطهارة )
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 كاستثنى ىنالك كانت خوخة كل بسد - كسلم عليو اهلل صلى - أمر الصحيح،
  .غالبا يفترقاف ال كانا ألنهما بو؛ كخصوصية لو، إكراما الصديق خوخة

 
 (المساجدىل يجوز غلق  باب)

 فدعا مكة، قدـ - كسلم عليو اهلل صلى - النبي أف رضي اهلل عنهما ) عمر ابن عن
 كأسامة كببلؿ - كسلم عليو اهلل صلى - النبي فدخل الباب، ففتح طلحة، بن عثماف

 عمر ابن قاؿ. خرجوا ثم ساعة، فيو فلبث الباب، أغلق ثم طلحة، بن كعثماف زيد بن
 ابن قاؿ األسطوانتين بين: قاؿ أل؟ في فقلت. فيو صلى: فقاؿ ببلال فسألت فبدرت

 .ُ( صلى كم أسألو أف علي فذىب: عمر
 كمعلـو كسلم، عليو اهلل صلى النبي عهد على تقفل تكن لم المساجدمن المعلـو أف 

 فلما يقذركىا، أك فيها يفسدكا أف من كأكرع أتقى كالناس مفركشة غير كانت أنها
 الفساد كحصل الناس من الجهل ككثر عليو، يخاؼ ما فيها ككجد المساجد فرشت

 .المفاسد لتلك دفعا إغبلقها الناس استحدث السرقة، أك باإلتبلؼ بعضهم من
 إلى للحنفية قوؿ كىو الفقهاء جمهور ذىب(: ِِٖ/ّٕجاء في الموسوعة الفقهية )

 من فيها لما كحفظا لها صيانة الصبلة، أكقات غير في المساجد بإغبلؽ بأس ال أنو
 .ِفيها ما سرقة من كخوفا منها، الجيراف بيوت نقب عن كتحرزا متاع،

 الصبلة من المنع يشبو ألنو المسجد باب إغبلؽ تحريما يكره أنو إلى الحنفية كذىب
 فيها يذكر أف اهلل مساجد منع ممن أظلم كمن: }  تعالى لقولو حراـ الصبلة من كالمنع
 ا.ىػ .ُُْ/  البقرة{  خرابها في كسعى اسمو

                                                                                                                                                  

ككذا قاؿ األرنؤكط كمن معو في تحقيق سننن  (: إسناده صحيح،ْٗ/ٓالشيخ أحمد شاكر في تحقيق المسند )
 (.ِْٖ/ُأبي داكد )

 (. ُِّٗ(، كمسلم )ْٖٔأخرجو البخارم ) ُ

 الشرعية كاآلداب ، ّْْ ، َّْ المساجد بأحكاـ الساجد كإعبلـ ، ِٗٗ/  ُ بهامشو كالعناية القدير فتح ِ
 . َْٔ/  ّ مفلح البن
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 كاجب للمساجد األبواب اتخاذ (:ُُٔ/ِكقاؿ ابن بطاؿ في شرح البخارم )
:  المهلب قاؿ.  الطاعات غير من فيها يصلح ال عما كتنزه الريب، مكاف عن لتصاف

 عثماف دخوؿ فأما منهم، كاحد كل تخص لمعافو  ، الثبلثة ىؤالء معو الرسوؿ كإدخاؿ
 أنو الناس لتوىم بابها؛ لغلق يدخلو لم كلو كالكنس، كالفتح الغلق فى البيت فلخدمتو

 إليو يحتاج ما خدمة فمتولى أسامة كأما صبلتو، أمر كخادـ فمؤذنو ببلؿ كأما عزلو،
 غلق كأما الناس عن بو يستتر ما ببعض خاصتو يستخص أف فلئلماـ خاصتو؛ كىم

 فيلزموف سنة فيو الصبلة أف الناس يظن لئبل البيت؛ فى صلى حين أعلم كاهلل الباب،
 ا.ىػ ذلك

 باب) -البخارمأم –(: قولو ّٖٔ/ّكقاؿ الحافظ ابن رجب في فتح البارم )
: يعني - اهلل عبد أبو سئل: بختاف بن يعقوب قاؿ( كالمساجد للكعبة كالغلق األبواب

 ابن عن عيينة، ابن ثنا: كقاؿ بأسا، بو ير فلم أبواب؟ لو يجعل المسجد عن - أحمد
 .كأبوابها عباس ابن مساجد رأيت لو: مليكة أبي ابن لي قاؿ: قاؿ جريج،

 إذا: قاؿ بابو؟ يغلق المسجد عن يسأؿ اهلل عبد أبا سمعت: محمد بن جعفر كقاؿ
 .صبياف اك كلب يدخلو أف خاؼ
 .المساجد الصبياف تجنب أف ينبغي: مهنا ركاية في كقاؿ
 أك لصيانتو الصبلة؛ كقت غير في المسجد بإغبلؽ بأس ال: الشافعي أصحاب كقاؿ
 .آالتو حفظ
 إذا فأما حاجة، فتحو إلى تدع كلم فيو، ما كضياع امتهانو خيف إذا ىذا: بعضهم قاؿ
 كما فتحو، فالسنة بالناس، رفق فيو ككاف حرمة، انتهاؾ كال مفسدة فتحو من يخف لم
 .بعده كال زمنو في - كسلم عليو اهلل صلى - النبي مسجد يغلق لم

 يحـر كال المساجد، - يميزكف ال الذين - كالصبياف المجانين إدخاؿ يكره: كقالوا
 لبياف كفعلو أمامة، حامل كىو صلى - كسلم عليو اهلل صلى - النبي فإف ذلك؛

 .الجواز
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 يعبث ال كاف كإف المسجد، بو يؤت فبل يعبث الصبي كاف إذا: مالك أصحاب كقاؿ
 .فجائز نهي إف كيكف

 في بتركو بأس كال نفسو، عن نحاه المكتوبة الصبلة في كىو أباه أتى كإف: قالوا
 .النافلة
 صبيانكم، مساجدنا جنبوا: )مرفوعا كاثلة عن ضعيف، بإسناد ماجو ابن كخرج

 . ُ(كمجانينكم
 .المساجد في الصبياف لعب الدين أمر من استنكر ما أكؿ أف السلف بعض عن كركم

 لما كرىو؛ من فمنهم: الصلوات أكقات غير في المساجد إغبلؽ في الحنفية كاختلف
 ....فيو ما كحفظ لصيانتو أجازه؛ من كمنهم. العبادات من المنع من فيو

 الكعبة أف على يدؿ -أم حديث ابن عمر المتقدـ في أكؿ الباب– الحديث ىذاك 
 النبي أقر كقد كاإلسبلـ، الجاىلية في ذلك يزؿ كلم كيفتح، عليهم يغلق باب لها كاف

 عثماف إلى الكعبة مفتاح كدفع عليو، كانت ما على أمرىا - كسلم عليو اهلل صلى -
 .كاف ما على بيده كأقره طلحة، بن

 أف شيبة من تطلب أف عائشة أمر - كسلم عليو اهلل صلى - النبي أف)  المسند كفي
 بليل فتحتو ما كاهلل: قاؿ ،- كسلم عليو اهلل صلى - النبي فأتى ليبل، الكعبة لها يفتح

 عائشة كأمر تفتحو كال فافعلو، تصنع كنت ما فانظر: فقاؿ إسبلـ، في كال جاىلية في
 .ِ( الحجر في تصلي أف

 كسوة ككساىا يغلق بابا للكعبة جعل من أكؿ أف كغيره، جريج ابن عن ركم كقد
 .تبع كاملة
 في األزرقي ذكره: - العلم أىل من كاحد غير عن بلغو ذلك أف إسحاؽ ابن كذكر
 .مكة أخبار

                                                           

 تقدـ تخريجو. ُ

ِ  
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 المساجد سائر فإف كاحترامها؛ صيانتها في المساجد سائر بها تقاس ال الكعبة كلكن
 الكعبة كأما منها، المقصود من يمنع حاجة لغير فإغبلقها فيها، اهلل ليعبد تراد إنما

 ثم حولها يطاؼ كإنما الطواؼ، منها العبادات أخص فإف فيها؛ ال حولها فالعبادة
 .إليها يصلى كإنما الصبلة،

 ال فإغبلقها االعتكاؼ، ككذلك ذكره، سبق كما فيها الصبلة في العلماء اختلف كقد
 .حولها اهلل عبادة من منها المقصود حصوؿ يمنع
 أشد؛ أك المساجد سائر غلق حكم فحكمو حولها، المبني الحراـ المسجد غلق كأما
 غلق بخبلؼ المسجد، ذلك غير في منو يتمكن ال الذم الطواؼ منع من فيو لما

 أعلم كاهلل. مسجد كلها األرض فإف الصبلة؛ بإغبلقها يتعذر ال فإنو المساجد؛ سائر
 ا.ىػ

 جواز: اآلية فوائد كمن (:ُُْكقاؿ العبلمة العثيمين في تفسير سورة البقرة )اآلية: 
 مساجد كمنع ؛{اسمو فيها يذكر أف: } تعالى لقولو لمصلحة؛ المساجد دخوؿ منع
 أك كتبها، أك أرضها، أك فرشها، تمتهن أف من المساجد تمنع فتارة أسباب؛ لو اهلل

 لو كما الفتنة، من خوفان  أبوابها تغلق كتارة لها؛ حماية األبواب فتغل ق مصاحفها؛
 االجتماع؛ من لهؤالء منعان  فتغلق العامة؛ على كالتشويش الفتن، إلثارة قـو فيها اجتمع

 ىذه كل ففي فيها؛ ما سرقة من خوفان  تغلق كتارة كإصبلحها؛ لترميمها، تغلق كتارة
 . مطلوب أك مباح، إغبلقها الصور

 
 

 (المساجد في الصوت رفع باب)
 عمر فإذا فنظرت رجل، فحصبني المسجد في قائما كنت ) قاؿ يزيد بن السائب عن
 أنتما؟ أين من أك أنتما من: قاؿ. بهما فجئتو. بهذين فأتني اذىب: فقاؿ الخطاب، بن
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 في أصواتكما ترفعاف ألكجعتكما، البلد أىل من كنتما لو: قاؿ. الطائف أىل من: قاال
 .ُ( كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ مسجد

 - اهلل رسوؿ عهد في عليو لو دينا حذرد أبي ابن تقاضى أنو)  مالك بن كعبكعن  
 - اهلل رسوؿ سمعها حتى أصواتهما فارتفعت المسجد، في - كسلم عليو اهلل صلى
 كسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ إليهما فخرج بيتو، في كىو - كسلم عليو اهلل صلى

 يا لبيك: قاؿ". كعب يا مالك، بن كعب يا: "كنادل حجرتو سجف كشف حتى -
. اهلل رسوؿ يا فعلت قد: كعب قاؿ. دينك من الشطر ضع أف بيده فأشار. اهلل رسوؿ

 .ِ( "فاقضو قم: "- كسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ قاؿ
 المدينة أىل بين عمر فرؽ إنما(: ّٓٗ/ّقاؿ الحافظ ابن رجب في فتح البارم )

 اهلل صلى - اهلل رسوؿ مسجد حرمة عليهم يخفى ال المدينة أىل ألف ىذا؛ في كغيرىا
 ىذا مثل عليو يخفى قد فإنو أىلها؛ من يكن لم من بخبلؼ كتعظيمو، - كسلم عليو

 .بجهلو عنو فعفى المسجد، احتراـ من القدر
 أمر شهرة عن الصحابي أخبر إذا: أعني - المسند من القبيل ىذا يرل البخارم كلعل

 ذلك كأف ،- كسلم عليو اهلل صلى - النبي مدينة أىل على يخفى ال مما كأنو كتقريره،
 .كرفعو يكوف
 بادية في نشأ ممن كنحوه كالزنا حدا ارتكب من أف: الفقهاء قاؿ ما: ىذا كيشبو
 بخبلؼ بذلك، كيعذر عليو يقاـ ال فإنو بتحريمو، الجهل كادعى اإلسبلـ، عن بعيدة

 .اإلسبلـ بببلد نشأ من
 من رأل إذا عمر ابن كاف كقد جائز، بالحصى بالحصب المسجد في التنبيو أف: كفيو

 .....يخطب كاإلماـ يتكلم من رأل إذا ككذلك. بالحصى حصبو يديو يرفع كال يصلي
 :كجهين على المسجد في األصوات كرفع

                                                           

 (.َْٕأخرجو البخارم ) ُ

 (.ُٖٓٓ(، كمسلم )ُْٕأخرجو البخارم ) ِ
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 كاف فما كتعليمو، العلم كتعليم كالمواعظ القرآف كقراءة اهلل بذكر يكوف أف: أحدىما
 في اإلماـ كقراءة كاإلقامة األذاف مثل إليو، المسجد أىل عمـو لحاجة ذلك من

 .بو مأمور حسن كلو فهذا بالقراءة، فيها يجهر التي الصلوات
 كأنو غضبو كاشتد صوتو عبل خطب إذا - كسلم عليو اهلل صلى - النبي كاف كقد

 تسمع بالناس الصبلة في قرأ إذا ككاف ،(كمساكم صبحكم: )يقوؿ جيش، منذر
 .المسجد في الجمعة يـو في كيقيم يديو بين يؤذف ببلؿ ككاف المسجد، خارج قراءتو

 اهلل صلى - النبي بعد لمن خاصة المدينة مسجد في المالكية علماء بعض كره كقد
 إسماع حاجة على كالمواعظ الخطب في صوتو رفع في يزيد أف - كسلم عليو

 - كسلم عليو اهلل صلى - ألنو ؛- كسلم عليو اهلل صلى - النبي مع تأدبا الحاضرين،
 .حيا كاف لو كما معو، التأدب فيلـز ذلك، يسمع حاضر

 كمن بالطاعات يشتغل ممن لغيره أذل فيو كاف فإف فيو، الجهر إلى حاجة ال كما
 .عنو منهي فإنو يصلي، أف جانبو إلى يقرأ من يغلط حتى بقراءتو، كيجهر لنفسو يصلي

 في يصلوف كىم أصحابو على ليلة - كسلم عليو اهلل صلى - النبي خرج كقد
 بعض على بعضكم يجهر فبل ربو، يناجي كلكم : )فقاؿ بالقراءة، كيجهركف المسجد
 في بعض على بعضكم يرفع كال بعضا، بعضكم يؤذ فبل: )ركاية كفي(،  بالقرآف
 .سعيد أبي حديث من كالنسائي داكد كأبو أحمد اإلماـ خرجو، ُ(القراءة

                                                           

 ،(ّٖٖ رقم ، ِٖٕ ص) حميد بن كعبد، (ُِْٔ) الرزاؽ عبدك  ،(ُُُٓٗ رقم ، ْٗ/ّ) أحمد أخرجو ُ
 ،(ُُِٔ رقم ، َُٗ/ِ) خزيمة ، كابن(َِٖٗ) الكبرل في كالنسائي ،(ُِّّ رقم ، ّٖ/ِ) داكد كأبو

 تاريخو في الخطيب، (ْْٕٗ رقم ، ُُ/ّ) الكبرل في كالبيهقى ،(ُُٗٔ رقم ، ْْٓ/ُ) كالحاكم
كصححو ابن عبد البر في التمهيد  كأقره الذىبي، كالحاكم ،خزيمة ابن كالحديث صححو (ُٕٓ/ُّ)
، (ُْ/ِ) النتائج في الحافظ صححو(: إسناده صحيح، ك ِّٗ/ّ(، كقاؿ النوكم في المجموع )ُّٖ/ِّ)

 الجامع صحيح في األلباني العبلمة كصححو(: ثابت، ِِٔ/ٖكقاؿ العبلمة ابن باز في فتاكل نور على الدرب )
(: صحيح على شرط َّْكقاؿ العبلمة الوادعي في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين ) ،(ِّٗٔ)

  .الشيخين شرط ىعل صحيح إسناده: (ّّٗ/ُٖ) المسند تحقيق في معو كمن األرنؤكط كقاؿالشيخين، 
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 سبق كقد العلماء، أكثر عند مكركه الحاجة على زائدا بالعلم الصوت رفع ككذلك
 .بالعلم الصوت رفع باب في العلم: كتاب أكائل في مستوفى ذكره
 عنو نهى الذم ىو فهذا الدنيا، أمور من كنحوه باالختصاـ الصوت رفع: الثاني الوجو
 .الصحابة من كغيره عمر

 عليو اهلل صلى - النبي عن مسلم، صحيح كفي المسجد، في الضالة إنشاد: كيشبو
 .كبريدة ىريرة أبي ركاية من عنو، كالزجر كراىتو - كسلم
 الجداؿ ذـ اهلل فإف الدين؛ أمور في بالباطل بالخصاـ الصوت رفع: كراىة منو كأشد

 بو األصوات كرفعت المسجد في ذلك كقع فإذا بالباطل، كالجداؿ علم، بغير اهلل في
 .كتحريمو قبحو تضاعف

 .كغيره بالعلم المسجد في الصوت رفع مالك كره كقد
 المسجد في الصوت رفع في مالك أصحاب من مسلمة بن كمحمد حنيفة أبو كرخص
 .منو لهم بد كال مجمعهم ألنو الناس؛ إليو يحتاج مما ذلك كغير كالخصومة بالعلم
 .....ذكره سبق كقد. المساجد في القضاء جواز على مبني كىذا

 يجيز من -حدرد أبي ابن تقاضى أنو مالك، بن كعب  حديث- الحديث بهذا كيستدؿ
 اهلل صلى - النبي فإف كغيرىم؛ الحكاـ عند المساجد في بالخصومات األصوات رفع
 يضع بأف الحق صاحب كأمر بينهما، أصلح إنما عليهما، ذلك ينكر لم - كسلم عليو
 .إصبلح كىذا عليو، بقي لما بالقضاء المدين أمر ثم منو، شيئا
 لما قطع ىو - كسلم عليو اهلل صلى - النبي من كقع ما بأف: أجاب ذلك كره كمن
 ألف اإلنكار؛ معنى في فهو المسجد، في األصوات كرفع التشاجر، من بينهما كقع

 اهلل صلى - كالنبي سيما ال بذلك حصل كقد ينكر، ما إزالة اإلنكار من المقصود
 إزالة قصد أنو على فدؿ المرتفعة، أصواتهما لسماع بيتو من خرج إنما - كسلم عليو

 كأمر بينهما، ذات كأصلح بينهما، المشاجرة كأزاؿ ذلك فأزاؿ منو، كمنعهما ذلك،
 .عنف غير من كرأفة برفق صاحبو إلى باإلحساف منهما كاحد كل
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 كقع ما أزاؿ فلهذا المسجد، في الصوت رفع بكراىة عالمين غير كانا ىذين كلعل
 ا.ىػ  كثيرا تسليما - كسلم عليو اهلل صلى - كرأفة برفق المكركه من منهما

 أشار المسجد في الصوت رفع باب قولو (:َٔٓ/ُكقاؿ الحافظ في الفتح )
 في أـ العلم في كاف سواء مطلقا مالك كرىو فقد ذلك في الخبلؼ إلى بالترجمة

 كساؽ فيو فائدة ال ما كبين دنيوم نفع أك ديني بغرض يتعلق ما بين غيره كفرؽ غيره
 عدمو على الداؿ كعب كحديث المنع على الداؿ عمر حديث الباب في البخارم

 تقدـ كقد إليو الضركرة تلجئ فيما كعدمو فيو منفعة ال فيما المنع أف إلى منو إشارة
 في الصوت رفع عن النهي في أحاديث ككردت التقاضي باب في فيو البحث

 ا.ىػ إليها أشار المصنف فكأف بعضها ماجو بن أخرج ضعيفة لكنها المساجد
 في القرآف قراءة حكم ما (:ٓ/ُّكسئل العبلمة العثيمين كما في مجموع فتاكاه )

 المصلين؟ على التشويش يسبب مما مرتفع بصوت المسجد
 من غيره على بها يشوش التي الحاؿ في المسجد في الرجل قراءة حكمفأجاب: 
 عنو نهى فيما لوقوعو حراـ؛ ذلك حكم القرآف، قارئ أك الدارسين، أك المصلين،

 بن فركة ىو- البياضي عن الموطأ في مالك ركل فقد كسلم، عليو اهلل صلى النبي
 علت كقد يصلوف كىم الناس على خرج كسلم عليو اهلل صلى النبي أف)  -عمرك

 يجهر كال بو يناجيو بما فلينظر ربو يناجي المصلي إف: "فقاؿ بالقراءة، أصواتهم
  الخدرم سعيد أبي حديث من داكد أبو نحوه كركل(،  بالقرآف بض على بعضكم

 . عنو اهلل رضي
 .الصبلة بعد بالذكر الصوت رفع حكم: مسألة

 سنة، أنو إلى ذىب من فمنهم ، الصبلة بعد بالذكر الصوت رفع في الفقهاء اختلف
 فعلو كإنما عليو يداـك لم كسلم عليو اهلل صلى النبي إف: كقاؿ ذلك كره من كمنهم

 .تركو ثم للتعليم
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 معبد أبي عن( ّٖٓ) كمسلم( َٖٓ) البخارم ركاه فيما اختبلفهم الخبلؼ كسبب
 حين بالذكر الصوت رفع أف أخبره عنهما اهلل رضي عباس ابن أف عباس ابن مولى

 ابن كقاؿ ، كسلم عليو اهلل صلى النبي عهد على كاف المكتوبة من الناس ينصرؼ
 . سمعتو إذا بذلك انصرفوا إذا أعلم كنت:  عباس

 انقضاء نعرؼ كنا: ) قاؿ عباس ابن عن( ّٖٓ) كمسلم( َٖٔ) للبخارم ركاية كفي
 ( .بالتكبير كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ صبلة

 في ربك اذكر: ) تعالى قولو يعارض كىل ؟ ال أـ المداكمة على يدؿ ىذا ىل فاختلفوا
( الغافلين من تكن كال كاآلصاؿ بالغدك القوؿ من الجهر كدكف كخيفة تضرعا نفسك

 . يعارضو ال أـ ،َِٓ/األعراؼ
 اإلسبلـ كشيخ حـز كابن الطبرم الصبلة بعد بالذكر الصوت رفع إلى ذىب فممن

 . كغيرىم
 . كالجمهور الشافعياإلماـ  للتعليم كاف ذلك أف إلى ذىب كممن

 بعد اهلل يذكر أف كالمأمـو لئلماـ كأختار(: " ُِٕ/ ُ) األـفي   الشافعي قاؿ
 فيجهر منو يتعلم أف يجب إماما يكوف أف إال الذكر كيخفياف ، الصبلة من االنصراؼ

 كال بصبلتك تجهر كال) يقوؿ كجل عز اهلل فإف ؛ يسر ثم ، منو تعلم قد أنو يرل حتى
( تخافت كال) ، ترفع( تجهر كال) ، الدعاء:  - أعلم تعالى كاهلل - يعنى( بها تخافت

 عليو اهلل صلى النبي تهليل من الزبير ابن ركل ما كأحسب، نفسك تسمع ال حتى
 إنما كأحسبو:  الشافعي قاؿ - ركيناه كما تكبيره من عباس ابن ركل كما ، كسلم
 كغيرىا ىذا مع كتبناىا التي الركايات عامة ألف كذلك ؛ منو الناس ليتعلم قليبل جهر
 بما الصبلة بعد ذكر أنو يذكر كقد، تكبير كال ، تهليل التسليم بعد فيها يذكر ليس

 لم كأحسبو جهرا، تذكر كلم مكثو سلمة أـ كذكرت، ذكر ببل انصرافو كيذكر كصفت
 .انتهى"  جهر غير ذكرا ليذكر إال يمكث
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 حسن صبلة كل إثر بالتكبير الصوت كرفع(: " َُٖ/ ّ) المحلىفي  حـز ابن كقاؿ
 .انتهى" 

 استحباب تيمية ابن اإلسبلـ شيخ عن( ّٔٔ/ُ" )القناع كشاؼ" في البهوتي كنقل
 كالتحميد بالتسبيح الجهر كيستحب[ : تيمية ابن أم] الشيخ قاؿ: " ) الجهر

 " . صبلة كل عقب كالتكبير
 بعد بالذكر الجهر"  : فأجاب المسألة حكم عن اهلل رحمو العثيمين عبلمةال كسئل

 عباس بن اهلل عبد حديث من البخارم ركاه ما عليها دؿ ، سنة المكتوبة الصلوات
 على كاف المكتوبة من الناس ينصرؼ حين بالذكر الصوت رفع أف عنهما اهلل رضي
( . سمعتو إذا بذلك انصرفوا إذا أعلم ككنت: ) قاؿ كسلم عليو اهلل صلى النبي عهد
 اهلل رضي شعبة بن المغيرة حديث من الصحيحين كفي.  داكد كأبو أحمد اإلماـ كركاه

 اهلل إال إلو ال: ) الصبلة قضى إذا يقوؿ كسلم عليو اهلل صلى النبي سمعت:  قاؿ عنو
 . القائل بو جهر إذا إال القوؿ يسمع كال.  الحديث..(  لو شريك ال كحده

 السلف من كجماعة اهلل رحمو تيمية ابن اإلسبلـ شيخ بذلك الجهر اختار كقد
 ذكر كل في عاـ كالجهر.  عنهم اهلل رضي كالمغيرة ، عباس ابن لحديثي ، كالخلف
 لعمـو تحميدا أك ، تكبيرا أك ، تسبيحا أك ، تهليبل كاف سواء الصبلة بعد مشركع
 كغيره التهليل بين التفريق كسلم عليو اهلل صلى النبي عن يرد كلم ، عباس ابن حديث

 كسلم عليو اهلل صلى النبي صبلة انقضاء يعرفوف أنهم عباس ابن حديث في جاء بل
 . كالتكبير كالتحميد التسبيح في جهر ال قاؿ من على الرد يعرؼ كبهذا ، بالتكبير

 في المعهود الشيء يكوف فكيف أخطأ فقد ، بدعة بذلك الجهر إف:  قاؿ من كأما
:  اهلل رحمو سحماف بن سليماف الشيخ قاؿ! ؟ بدعة كسلم عليو اهلل صلى النبي عهد

 يفعلوف الصحابة ككاف ، كتقريره فعلو من كسلم عليو اهلل صلى النبي عن ذلك ثبت)
 ذلك على كيقرىم ، إياه تعليمهم بعد كسلم عليو اهلل صلى النبي عهد على ذلك
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 العمل ذلك على كأقرىم كعملوا ، إياىم كسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ بتعليم فعلموه
 ( .عليهم ينكره كلم بو العلم بعد
 كدكف كخيفة تضرعا نفسك في ربك كاذكر: ) تعالى بقولو الجهر منكر احتجاج كأما

 ( .كاآلصاؿ بالغدك القوؿ من الجهر
 يجهر كاف الذم ىو كخيفة تضرعا نفسو في ربو يذكر أف أمر الذم إف:  لو فنقوؿ
 أف يعتقد أك ، رسولو من اهلل بمراد أعلم المحتج ىذا فهل ، المكتوبة خلف بالذكر

 أكؿ ذكر في اآلية إف ثم ، خالفو كلكن المراد يعلم كسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ
 كقد ، الصلوات خلف المشركع الذكر في كليست( كاآلصاؿ بالغدك) كآخره النهار
 أيضا الجهر منكر احتجاج كأما.  البليغ الجهر على الجهر تفسيره في كثير ابن حمل
 . الحديث...(  أنفسكم على أربعوا الناس أيها: ) كسلم عليو اهلل صلى بقولو
 خلف بالذكر يجهر كاف الذم ىو( أنفسكم على أربعوا الناس أيها: ) قاؿ الذم فإف

 تستعمل أف المتابعة كتماـ ، محل لو كذاؾ ، محل لو فهذا ، المكتوبة الصلوات
 . محلو في منها كل النصوص

 بليغا رفعا يرفعوف كانوا أنهم على يدؿ( أنفسكم على أربعوا: ) قولو في السياؽ إف ثم
 كال بها ارفقوا:  أم( . أنفسكم على أربعوا: ) قاؿ كلهذا ، كيتكلفونو عليهم يشق

 . إجهاد كال مشقة الصبلة بعد بالذكر الجهر في كليس ، تجهدكىا
 . تشويشا ذلك في إف:  قاؿ من أما

 تبين إذا المؤمن فإف ، بذلك عادة لو يكن لم من على يشوش أنو أردت إف:  لو فيقاؿ
 فإف ، المصلين على يشوش أنو أردت كإف ، التشويش عنو زاؿ السنة ىو ىذا أف لو

 كما الصوت رفع عليهم يشوش فلن فاتو ما يقضي مسبوؽ فيهم يكن لم إف المصلين
 منك قريبا كاف فإف ، يقضي مسبوؽ فيهم كاف كإف ، فيو مشتركوف ألنهم ، الواقع ىو

 كإف ، صبلتو عليو تلبس لئبل عليو يشوش الذم الجهر تجهر فبل عليو تشوش بحيث
 . بجهرؾ تشوش عليو يحصل فلن منك بعيدا كاف
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 ال كأنو ، المكتوبة الصلوات خلف بالذكر الصوت رفع السنة أف يتبين ذكرنا كبما
 . انتهى"  صريح بنظر كال صحيح بنص ال لذلك معارض

 ، التشويش فارتفع بعض في بعضها تداخل اختلطت إذا األصوات ألف: " أيضا كقاؿ
 كيأتي بو يجهركف القرآف كلهم يقرأكف الناس الجمعة يـو في اآلف تشاىد كما

 ". تشويش لو يحدث كال كيصلي المصلي
 على الصلوات أدبار الذكر يسن أنو:  الراجح القوؿ أف فالمهم: "  اهلل رحمو كقاؿ
 رفعا يكوف كال - الصوت رفع أعني - أيضا بو الجهر يسن كأنو ، المشركع الوجو

 عليو الرسوؿ عهد في بالذكر أصواتهم الناس رفع لما كلهذا ، ينبغي ال ىذا فإف مزعجا
 ،( أنفسكم على أربعوا ، الناس أيها: ) قاؿ خيبر من قفولهم في كالسبلـ الصبلة

 فتاكل مجموع" من انتهى"  كإزعاج مشقة فيو يكوف ال الذم الرفع ، بالرفع فالمقصود
 (.ُِٔ ،ِْٕ/ُّ" )عثيمين ابن الشيخ

 فتنبو. الجماعي كالذكر الصلوات بعد بالذكر الجهر بين فرؽىناؾ  (:تنبيو)
 يقوؿ األكؿف الجماعي، الذكر كبين الصلوات، أدبار في باألذكار الجهر بين فرؽ ثمة
 على يشوش رفعا يكوف أف ينبغي كال السنة، في أصل كلو ،المحققين علمائنا كثير بو

 أصل ال مبتدع - الجماعي الذكر:  أم - كالثاني ، صبلتهم في المسبوقين المصلين
 . النبوية السنة في لو

 في أمرا اقتضى إذا الشرعي الدليل :(َِٓ-ِْٗ/ُ) االعتصاـفي  الشاطبي قاؿ
 اهلل كذكر ، أيضا الجملة في المكلف بو فأتى ، مثبل بالعبادات يتعلق مما ، الجملة
 كاف ، التوسعة فيها الشارع من يعلم مما ، أشبهها كما المستحبات كالنوافل كالدعاء
 بو الصالح السلف عمل جهة كمن ، معناه جهة من:  جهتين من لعلمو عاضدا الدليل

. 
 مكن أك ، مخصوص زماف أك ، مخصوصة بكيفية األمر ذلك في المكلف أتى فإف

 الكيفية أف متخيبل صار بحيث ذلك كالتـز ، مخصوصة لعباده مقارنا أك ، مخصوص
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 الدليل كاف ، عليو الدليل يدؿ أف غير من ، شرعا مقصود المكاف أك الزماف أك
 . عليو المستدؿ المعنى ذلك عن بمعزؿ

 ، كاحد لساف على عليو االجتماع قـو فالتـز ، اهلل ذكر إلى مثبل الشرع ندب فإذا
 ندب في يكن لم ، األكقات سائر عن مخصوص ، معلـو كقت في أك ، كبصوت

 التزاـ ألف ؛ خبلفو على يدؿ ما فيو بل ، الملتـز التخصيص ىذا على يدؿ ما الشرع
 في بو يقتدل من مع كخصوصا ، التشريع تفهم أف شأنها شرعا البلزمة غير األمور
 المساجد في ككضعت ، اإلظهار ىذا ظهرت إذا فإنها ؛ كالمساجد الناس مجامع
 كما المساجد في ، سلم ك عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ كضعها التي الشعائر كسائر
 أنها شك ببل منها فهم ، كالكسوؼ كاالستسقاء العيدين كصبلة كاألذاف ، أشبهها

 ، بو المستدؿ الدليل يتناكلها ال أف فأحرل ؛ الفرضية منها تفهم لم إذا ، سنن
 . بذلك محدثة بدعا الجهة ىذه من فصارت

 بها أحق كانوا كىم ، بها العمل عدـ أك ، األشياء لتلك السلف التزاـ ترؾ ذلك كعلى
 ندبا الشرع إليو ندب قد الذكر ألف ؛ القواعد مقتضى على مشركعة كانت لو كأىلها

 من طلب ما العبادات من عبادة تكثير في يطلب لم إنو حتى ، كثيرة مواضع في
 اآلية{ كثيرا ذكرا اهلل اذكركا آمنوا الذين أيها يا: } تعالى كقولو ، الذكر من التكثير

 سائر بخبلؼ{ تفلحوف لعلكم كثيرا اهلل كاذكركا اهلل فضل من كابتغوا: } كقولو
 . العبادات

 قيدكه كال ، كيفيات فيو يلتزموا فلم ذلك كمع ، هلل ذكر فإنو ؛ الدعاء ىذا كمثل
 عينو ما إال ، األكقات بتلك التعبد باختصاص تشعر بحيث ، مخصوصة بأكقات
 في كالذكر ، إظهاره على الشارع نص ما إال منو أظهركا كال ، كالعشي كالغداة الدليل

 ... إخفائو على مثابرين فكانوا سول كما ، كشبهو العيدين
 ، بالرأم فيو قيد ألنو ، أكال الدليل إطبلؽ خالف فقد األصل ىذا خالف من فكل

 ا.ىػ عنهم اهلل رضي الصالح السلف كىم ، بالشريعة منو أعرؼ كاف من كخالف
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 الجماعي الذكر حكم ما(: ُُٗ/ُُ) كما في مجموع فتاكاه  باز بنا عبلمةال سئلك 
 أك بالذكر الجهر السنة كىل ، البعض يفعلو كما ، كاحدة كتيرة على الصبلة بعد

 اإلسرار؟
 بعد الجمعة صبلة كعقب ، الخمس الصلوات عقب بالذكر الجهر السنة"  : فأجاب
 الصوت رفع أف"  عنهما اهلل رضي عباس ابن عن الصحيحين في ثبت لما ؛ التسليم
 ،"  كسلم عليو اهلل صلى النبي عهد على كاف المكتوبة من الناس ينصرؼ حين بالذكر

 " . سمعتو إذا بذلك انصرفوا إذا أعلم كنت: "  عباس ابن قاؿ
 في كتقليده آخره إلى أكلو من اآلخر نطق كاحد كل يتحرل بحيث جماعيا كونو أما

 بغير جميعا اهلل يذكركا أف المشركع كإنما ، بدعة ىو بل ، لو أصل ال فهذا:  ذلك
 . انتهى"  كنهاية بدءا األصوات لتبلقي قصد
 ترديد حكم عن(: ِِٔ-ُِٔ/ُّ)كما في مجموع فتاكاه  العثيمين  لعبلمةا كسئل

 ؟ جماعي بشكل الصبلة بعد المسنونة األذكار
 كل أف الوارد كإنما ، كسلم عليو اهلل صلى النبي عن ترد لم ، بدعة ىذه"  : فأجاب
 . لنفسو كيذكر ، يستغفر إنساف

 عنهما اهلل رضي عباس ابن عن ثبت فقد ، الصبلة بعد الذكر بهذا الجهر السنة لكن
 أف على دليل كىذا ،"  سمعهم إذا ينصرؼ حين بالذكر الصوت رفع كاف: "  قاؿ أنو

 كبعضهم ، بو اإلسرار من اليـو الناس أكثر عليو كاف لما خبلفا ، بو الجهر السنة
 السنة من أصبل لهذا أعلم كال!  كالتكبير ، كالتحميد ، التسبيح دكف بالتهليل يجهر

 ... . الجهر السنة كإنما ، كىذا ىذا بين التفريق في
 ، المشركع الوجو على الصلوات أدبار الذكر يسن أنو:  الراجح القوؿ أف:  فالمهم

 ىذا فإف ، مزعجا رفعا يكوف كال - الصوت رفع:  أعني - أيضا بو الجهر يسن كأنو
 الصبلة عليو الرسوؿ عهد في بالذكر أصواتهم الناس رفع لما كلهذا ، ينبغي ال
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 فالمقصود ،( أنفسكم على اربعوا ، الناس أيها: ) قاؿ خيبر من قفولهم في كالسبلـ
 . انتهى"  كإزعاج مشقة فيو يكوف ال الذم الرفع:  بالرفع
 (:ِٕ/ّ) الفوزاف الشيخ فتاكل من المنتقىكما في  الفوزاف صالح الشيخ كسئل

:  جماعي بصوت يقولوف الصبلة من الجماعة ينتهي كعندما فيو، نصلي مسجد
 ؟ كسلم عليو اهلل صلى النبي عن كارد ىذا ىل ، إليو كأتوب العظيم اهلل أستغفر
 سلم إذا أنو"  كسلم عليو اهلل صلى النبي عن ثابت فهو:  االستغفار أما"  : فأجاب
 " . أصحابو إلى ينصرؼ أف قبل ثبلثا استغفر

 لم ، بدعة فهذا:  جماعية بأصوات االستغفار يؤدل بأف السائل ذكرىا التي الهيئة كأما
 مرتبط غير ، لنفسو يستغفر كل بل ، كسلم عليو اهلل صلى النبي ىدم من يكن

 صوت بغير فرادل يستغفركف كانوا كالصحابة ، جماعي صوت غير كمن ، باآلخرين
 . المفضلة القركف من بعدىم من ككذا ، جماعي

 ىو ىذا:  جماعي بصوت بو اإلتياف لكن ، السبلـ بعد سنة:  ذاتو حد في فاالستغفار
 . انتهى"  عنو كاالبتعاد ، تركو فيجب ، البدعة
 ، الجماعي الذكر في (:ُّْ ص) الدعاء تصحيح في زيد أبو بكر دكتورال كقاؿ

 ، سرا كاحد بصوت الجماعي الذكر أف:  ىي حكمها إليها يرد التي الهيئة ىذه قاعدة
 من يتلقونو أك ، الكل من كاف سواء ، كارد غير أك كارد ، معين ذكر لترديد ، جهرا أك

 شرعي أصل إلى يحتاج كصف ىذا كل:  لها رفع ببل أك ، األيدم رفع مع ، أحدىم
 التوقيف على مبناىا كالعبادات ، عبادة في داخل ألنو ؛ كالسنة الكتاب من عليو يدؿ

 كالسنة الكتاب في األدلة في نظرنا كلهذا ؛ كاالختراع اإلحداث على ال ، كاالتباع
 الشرع في لو أصل ال أنو فتحقق ، المضافة الهيئة ىذه على يدؿ دليبل نجد فلم

 الجماعي كالدعاء الذكر فيكوف إذا ؛ بدعة فهو الشرع في لو أصل ال كما المطهر،
 كالحذر ، تركها كسلم عليو اهلل صلى اهلل برسوؿ مقتد مسلم كل على يجب بدعة،
 . بالمشركع يلتـز كأف منها،
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 .الجمعة يـو بالتسبيح الصوت رفع: حكم مسألة
 الصوت برفع التسبيح ىل (:ُْْ/ُِسئل العبلمة ابن باز كما في مجموع فتاكاه )

 .؟ بدعة أـ سنة أكثر أف بساعة الصبلة قبل الجمعة يـو
 كسلم، عليو اهلل صلى النبي عن يبلغنا لم ألنو بدعة، العمل ىذا أف شك ال فأجاب:

 كبين بينو سبح من أما ، اتباعهم في كلو كالخير ذلك، فعلوا أنهم أصحابو عن كال
 اهلل صلى النبي عن صح لما ، جزيل كثواب عظيم خير فيو بل بذلك بأس فبل نفسو
 إال إلو كال هلل، كالحمد اهلل، سبحاف:  أربع اهلل إلى الكبلـ أحب: ) قاؿ أنو كسلم عليو
 على خفيفتاف كلمتاف ) كالسبلـ الصبلة عليو كقاؿ، مسلم ركاه( أكبر كاهلل ، اهلل

 اهلل سبحاف كبحمده، اهلل سبحاف الميزاف في ثقيلتاف الرحمن إلى حبيبتاف اللساف
 ا.ىػ كمسلم البخارم ركاه(  العظيم
 .التراكيح ركعات بالذكر بين الصوت رفع حكم: مسألة

 يستحبها أك يوجبها بدليل إال منها المنع العبادات في كاألصل العبادات، من األذكار
 اهلل صلى النبي صلى كقد ، بعدىا كال قبلها كال عبادة مع ذكر إحداث يجوز كال ،

 صلى زمانو في كمجتمعين، أفرادا الصحابة كصلى ليالي، أصحابو مع القياـ كسلم عليو
 تسليمة كل بعد معين بذكر تعالى اهلل ذكركا أنهم يعلم كال موتو، كبعد كسلم، عليو اهلل
 كمن الصحابة عن التراكيح ركعات بين جماعي لذكر العلماء نقل كعدـ تسليمتين، أك

 ىذا مثل من أخفى ىو ما ينقلوف كانوا العلماء ألف كقوعو، عدـ على دليل بعدىم
 أمور في أصحابو كاتباع كسلم عليو اهلل صلى اتباعو في الهدم كخير الظاىر، األمر

 . تركوه ما كترؾ فعلوه ما بفعل العبادات
 غير من ، تعالى ربو يذكر أك القرآف، يقرأ أك اهلل، يدعو أف للمصلي بأس ال أنو إال

 بصوت ذلك يكوف أف دكف كمن الركعات، بين ذكر أك سور أك معينة آيات تخصيص
 كاألصل المطهر، الشرع في ذلك كركد لعدـ غيره؛ أك اإلماـ بقيادة كال كاحد،

 .كصفتها كسببها كمكانها كزمانها ككيفيتها كميتها في العبادات في التوقيف
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 التسليمتين بعد الذكر في فصل(: ِْٗ ، ِّٗ/  ِ) المدخل في الحاج ابن قاؿ
 بعد الذكر من أحدثوه ما يتجنب أف - اإلماـ:  أم - لو كينبغي :التراكيح صبلة من
 صوت على كالمشي بذلك، أصواتهم رفع كمن التراكيح، صبلة من تسليمتين كل

 بعد ذكرىم بعد المؤذف قوؿ عن ينهى ككذلك البدع، من كلو ذلك فإف كاحد؛
 كالحدث أيضا، محدث فإنو ؛" اهلل يرحمكم الصبلة"  التراكيح صبلة من التسلميتين

 ثم بعده الخلفاء ثم كسلم، عليو اهلل صلى محمد ىدم الهدم كخير ممنوع، الدين في
 فيسعنا ذلك فعل السلف من أحد عن يذكر كلم أجمعين عليهم اهلل رضواف الصحابة

 ا.ىػ كسعهم ما
 الصوت رفع حكم ما (:ّٗٔ/ُُكسئل العبلمة ابن باز كما في مجموع فتاكاه )

 ركعات بين الراشدين الخلفاء عن كالترضي كسلم، عليو اهلل صلى النبي على بالصبلة
 ؟ التراكيح
 المحدثة البدع من ىو بل ، المطهر الشرع من -نعلم فيما -لذلك أصل ال" فأجاب:

 الكتاب اتباع كىو أكلها، أصلح ما إال األمة ىذه آخر يصلح كلن ، تركو فالواجب ،
 . انتهى" ذلك خالف مما كالحذر األمة، سلف عليو سار كما كالسنة،

 .مرتفع بصوت المطوؼ كراء األدعية ترديد حكم: مسألة
 بعض ترديد حكم ما (:ّّٔ/ِِمجموع فتاكاه )سئل العبلمة العثيمين كما في 

 على تشويش الصوت رفع من حصل إذا مرتفع بصوت المطوؼ كراء األدعية
 ؟ ىناؾ كالطائفين المصلين
 أصل ال شمالو عن أك يمينو، عن أك خلفو، جماعة يتبعو شخص من الدعاء"فأجاب: 

 .عنهم اهلل رضي الصحابة عمل من لو
 منهيا فيكوف لهم كإزعاج الطائفين على تشويش فيو كاف فإف بو الصوت رفع كأما
 كىم جهرا يقرأكف سمعهم كقد ألصحابو قاؿ كسلم عليو اهلل صلى النبي ألف عنو؛

 في بعض على بعضكم يجهر ال: ) كالسبلـ الصبلة عليو فقاؿ المسجد في يصلوف
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 الناس على تجهركا ال الطائفين لهؤالء نقوؿ فهكذا( القراءة في: )قاؿ أك( القرآف
 أف إلى كجهوا المطوفين ىؤالء أف لو كلهذا يحب، بما يدعو كل كلكن فتؤذكىم،

 كفي حسنة الدنيا في آتنا ربنا) كقولوا األسود الحجر عند فكبركا طوفوا للناس يقولوا
 الطواؼ، بقية في شئتم بما كادعوا ،َُِ/البقرة( النار عذاب كقنا حسنة اآلخرة

 كأفيد أحسن، ىذا لكاف ىذا، على يتابعونهم كصاركا القرآف كاقرأكا ، اهلل كاذكركا
 بو يتكلم الذم المعنى يعرؼ كىو إليو، يحتاج بما ربو يدعو إنساف كل ألف للناس،
 سألت فلو ، خلفو الداعي يعرفو ال الذم بالدعاء اآلف المطوفوف يفعلو ما بخبلؼ

 الناس فكوف - الغالب في- يفدؾ لم ؟ يقوؿ ما معنى ما المطوؼ خلف الداعي ىذا
 .انتهى" ىذا من خير منو كيستفيدكف معناه يعرفوف دعاء ربهم يدعوف

 
 

  (المسجد في كالجلوس الحلق باب)
 كسلم عليو اهلل صلى - النبي رجل سأؿ ) قاؿ رضي اهلل عنهما عمر ابن عن نافع عن
 الصبح خشي فإذا مثنى، مثنى: "قاؿ الليل؟ صبلة في ترل ما: المنبر على كىو -

 فإف كترا، صبلتكم آخر اجعلوا: يقوؿ كاف كإنو". صلى ما لو فأكترت كاحدة، صلى
 .ُ( بو أمر - كسلم عليو اهلل صلى - النبي

 - كسلم عليو اهلل صلى - النبي إلى جاء رجبل أف)  رضي اهلل عنهما عمر ابن عنك 
 فأكتر الصبح خشيت فإذا مثنى، مثنى: "فقاؿ الليل؟ صبلة كيف: فقاؿ يخطب، كىو

 أف اهلل عبد بن اهلل عبيد حدثني: كثير بن الوليد قاؿ". صليت قد ما لك توتر بواحدة،
 المسجد في كىو - كسلم عليو اهلل صلى - النبي نادل رجبل أف حدثهم عمر ابن

)ِ. 

                                                           

 (.ُٕٓ،  ْٕٗ(، كمسلم )ِْٕأخرجو البخارم ) ُ

 (.ْٕٗ(، كمسلم )ّْٕأخرجو البخارم ) ِ
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 - كسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ بينما ) قاؿ رضي اهلل عنو الليثي كاقد أبي عنك 
 - كسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ إلى اثناف فأقبل نفر، ثبلثة فأقبل المسجد في

 فرغ فلما خلفهم، فجلس اآلخر كأما فجلس، فرجة فرأل أحدىما فأما كاحد، كذىب
 فأكل أحدىم أما الثبلثة؟ عن أخبركم أال: "قاؿ - كسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ

 فأعرض، اآلخر كأما منو، اهلل فاستحيا فاستحيا، اآلخر كأما اهلل، فآكاه اهلل، إلى
 .ُ( عنو اهلل فأعرض

 كسرىا كيجوز المهملة بفتح" الحلق باب: "قولو(: ِٔٓ/ُقاؿ الحافظ في الفتح )
 فتحها كحكى قياس غير على البلـ بإسكاف حلقة جمع: حاؿ كل على مفتوحة كالبلـ
 على أقف لم" رجل سأؿ: "قولو. العمرم عمر ابن ىو" اهلل عبيد عن: "قولو. أيضا
 مثنى" ك العلم، بمعنى الرؤية كمن الرأم، من رأيك؟ ما أم" ترل ما: "قولو. اسمو
 تلك أم الراء، بفتح" فأكترت: "قولو. تأكيدا ككرر اثنتين، اثنتين أم تنوين بغير" مثنى

 نافع، ىو ذلك كقائل االستئناؼ، على الهمزة بكسر" يقوؿ كاف كأنو: "قولو. الواحدة
 في قولو. فقط كاألصيلي الكشميهني ركاية في ىي" بالليل: "قولو. عمر البن كالضمير

 كزاد االستئناؼ، على كبالرفع لؤلمر، جوابا بالجـز" توتر" نافع عن أيوب طريق
 مسلم كصلو التعليق ىذا" كثير بن الوليد قاؿ: "قولو". لك: "كاألصيلي الكشميهني

 الكبلـ كسيأتي عمر، ابن عن نافع حديث بمعنى كىو الوليد، عن أسامة أبي طريق من
 بياف التعليق بهذا البخارم كأراد. تعالى اهلل شاء إف الوتر كتاب في مفصبل ذلك على

 اإلسماعيلي اعترضو كقد. لو ترجم لما االستدالؿ لو ليتم المسجد في كاف ذلك أف
 كأجيب. بحاؿ المسجد في الجلوس على كال الحلق على داللة ذكر فيما ليس: فقاؿ
 شبو: المهلب فقاؿ التحلق كأما المعلق، ىذا من صريح المسجد في كاف كونو بأف

 يخطب كىو كسلم عليو اهلل صلى النبي حوؿ المسجد في الرجاؿ جلوس البخارم
 كىو المسجد في يكوف ال كسلم عليو اهلل صلى أنو الظاىر ألف العالم، حوؿ بالتحلق

                                                           

 (.ُِٕٔ(، كمسلم )ْْٕأخرجو البخارم ) ُ
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: غيره كقاؿ. أعلم كاهلل كالمتحلقين، بو محدقين جلوس جمع كعنده إال المنبر على
 يتعلق كاقد أبي كحديث الجلوس، كىو الترجمة ركني بأحد يتعلق عمر ابن حديث
 دخل: "قاؿ سمرة بن جابر حديث من مسلم ركاه ما كأما. التحلق كىو اآلخر بالركن
 فبل"  عزين أراكم مالي: " فقاؿ حلق كىم المسجد كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ

 بخبلؼ ُمنفعة كال فيو فائدة ال ما على تحلقهم كره إنما ألنو ىذا، كبين بينو معارضة
 اهلل صلى اهلل رسوؿ بينما: "قولو. منو كالتعلم العلم لسماع كاف فإنو حولو تحلقهم

. لو ترجم فيما أصرح كىو"  معو كالناس"  العلم في زاد" المسجد في كسلم عليو
 أيضا كالكشميهني األصيلي كزادىا"  الحلقة في"  العلم في زاد" فرجة فرأم: "قولو
 ا.ىػ العلم كتاب في فوائده على الكبلـ تقدـ كقد الركاية، ىذه في

 على داللة البخارم ذكره فيما ليس (:ُّٔ/ٓكقاؿ ابن الملقن في البدر المنير )
 .اإلسماعيلي عليو نبو كما بحاؿ المسجد في كالجلوس التحلق

 الشارع حوؿ المسجد في الرجاؿ جلوس حديث في البخارم شبو: المهلب كقاؿ
 .للعلم المسجد في كالجلوس بالتحلق يخطب كىو

 جلوس جمع كعنده إال المنبر على كىو المسجد في يكوف ال الشارع أف كالظاىر
 .كالمتحلقين بو محدقين

 العلم كتاب في فيو نعم لو، ترجم لما داللة ىنا إيراده في فليس كاقد أبي حديث كأما
 الحديث،..  أقبل إذ معو كالناس جالس - كسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ بينما

 على قائم كاإلجماع الخفية باألشياء االستدالؿ في كعادتو الحديث بأصل فاكتفى
 . كالعلم اهلل لذكر المسجد في كالجلوس التحلق جواز

 
 (الرجل كمد المسجد في االستلقاء باب)

                                                           

 على بذلك كدؿ، تفرقهم عليهم أنكر أنو كالظاىر. نظر فيو ىذا قاؿ العبلمة ابن باز في تعليقو على الفتح: ُ
. للفائدة كأكمل للقلوب أجمع ذلك ألف، الحقا كاحدة حلقة يكونو كأف، العلم مذاكرة حاؿ اجتماعهم استحباب

 أعلم كاهلل
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 مستلقيا - كسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ رأل أنو)  عمو عن تميم، بن عباد عن
 بن سعيد عن شهاب، ابن كعن ،ُ( األخرل على رجليو إحدل كاضعا المسجد، في

 .ذلك يفعبلف كعثماف عمر كاف: قاؿ المسيب
 على جائز المسجد في كاالستلقاء(: َْٓ/ّقاؿ الحافظ ابن رجب في فتح البارم )

 عليو اهلل صلى - النبي عن يركل فإنو كجهو؛ على منبطحا يكن لم ما كاف، كجو أم
 ذكرنا كقد ،ِ(كجل عز اهلل يبغضها ضجعة إنها) كقاؿ ذلك، عن نهى أنو - كسلم

 .المسجد في النـو باب في إسناده

                                                           

 (.ََُِ(، كمسلم )ْٕٓأخرجو البخارم ) ُ

 األكسط كفي ،(ّٓٔ/ ْ) الكبير التاريخ في كالبخارم ،(الرسالة - َّٕ/ ِْ) أحمد كمختصرا مطوال أخرجو ِ
 ،(ٓٗٔٔ) كالنسائي ،(ِِٔٔ) الكبرل في كالنسائي ،(ِّّٕ) ماجة كابن ،(ََْٓ) داكد كأبو ،(ُُٓ/ ُ)

 - ّّٕ/ ُ) الحلية في نعيم كأبو ،(ِّٕ/ ّ) معجمو في قانع كابن ،(ِِٖٖ ،ِِٕٖ) الكبير في كالطبراني
 البطن على االضطجاع أف غير مضطرب، ضعيف: داكد أبي ضعيف في األلباني العبلمة عنو قاؿ كالحديث( ّْٕ

 حسن فيو، البطن على النـو عن النهي(: َّٕ/ ِْ) المسند تحقيق في معو كمن األرنؤكط كقاؿ صحيح، منو
 .أبيو كاسم اسمو في اضطربوا كقد طخفة، ابن كلجهالة الضطرابو ضعيف إسناد كىذا لغيره،

 كالبخارم يضعفها، من العلم أىل فمن صحتها، في مختلف البطن على النـو عن النهي أحاديث( تنبيو)
 .رجب كابن حاتم أبي كابن كالدارقطني

 في الوفيات نسبة ارتفاع تبين طبية تقارير فهناؾ كالكبار، للصغار الصحية، الناحية من مضر البطن على النـو
 من األنف لقرب بالحساسية اإلصابة يورث أنو كما بطونهم، على نومهم بسبب اختناقا يموتوف الذين األطفاؿ
 .كالميكركبات الجراثيم فتجتمع صوؼ، أك أسفنج من الفراش كاف إذا الفراش،

 .سبق كما مضر عليو االعتياد لكن الغازات، طرد في يفيد البطن على النـو نعم
، أحواؿ أكمل فهو األيمن، شقو على النـو على الطفل تعويد كينبغي  عليو اهلل صلى النبي لسنة الموافق كىو النـو
 .للبدف جمة منافع كفيو كسلم،

 اليمنى من أصغر اليسرل الرئة ألف الصحيح الوضع ىو األيمن الشق على النـو: " الطبية الدراسات بعض في جاء
 أسهل رأينا كما كىذا راحتها بكل فوقها جاثمة كالمعدة معلقة ال مستقرة الكبد كتكوف حمبل أخف القلب فيكوف
 التي الطبية اإلجراءات أركع من األيمن الجانب على النـو يعتبر كما...  ىضمو بعد طعاـ من بداخلها ما إلفراغ
 .المخاطية إلفرازاتها طرحها سرعة في اليسرل الرئوية القصبات كظيفة تسهل

 من أكبر ىي كالتي اليمنى، الرئة ضغط تحت يقع حينئذ القلب ألف مقبوؿ، غير فهو األيسر الشق على النـو أما
 الضغط فتزيد عليو الممتلئة المعدة تضغط كما. المسنين عند كخاصة نشاطو كيقلل كظيفتو في يؤثر مما اليسرل
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 األيمن، الجانب على موجود كىو بأربطة معلقا بل ثابتا يكوف ال -األحشاء أثقل ىو الذم- كالكبد القلب على
 .إفراغها يؤخر مما المعدة كعلى القلب على فيضغط

 تتراكح فترة في يتم األمعاء إلى المعدة من الطعاـ مركر أف"  بواسيو"  ك"  غالتيو"  أجراىا التي التجارب أثبتت فقد
 على كاف ا إذ ساعات ٖ - ٓ في إال ذلك يتم كال األيمن الجانب على النائم كاف إذا ساعة ٓ.ْ - ٓ.ِ بين

 ". األيسر جنبو
 .الراكم إبراىيم د اليمنى، الجهة على النـو األحمد، غياث د الحديث، العلم ضوء في النبوم الطب: ينظر

 .أبدانهم لمنفعة كتحصيبل كسلم عليو اهلل صلى بالنبي اقتداء األيمن، الجانب على النـو على األبناء تعويد فينبغي
 على النـو إف: لي قيل فقد البطن، على النـو السيء من أنو صحيح ىل(: ُْٔ/ ِٔ) الدائمة اللجنة علماء سئل

 أفعل أزاؿ كال سني، صغر منذ الوضعية ىذه على النـو اعتدت أني إال الشيطاف، نـو ىو ذلك ألف مكركه؟ البطن
 ذلك؟ في الحكم ىو فما العادة، بحكم اآلف حتى ذلك

 في مضطجع أنا بينما: قاؿ الغفارم، قيس بن طخفة عن داكد أبو ركاه لما البطن، على النـو يكره:: " فأجابوا
 فإذا فنظرت: قاؿ اهلل يبغضها ضجعة ىذه إف: فقاؿ برجلو، يحركني رجل إذا بطني، على السحر من المسجد

 من كاف كلو تركو فينبغي ،(بطنو على ينبطح الرجل في) باب في داكد أبو ركاه. كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ
 .انتهى"  للشرع المخالفة العادة ترؾ للمسلم يشرع ألنو اإلنساف؛ عادة

 بأف الحديث ىذا صحة كما البطن على النـو حكم ما: الدرب على نور فتاكل في كما العثيمين العبلمة كسئل
 كإذا جهنمية نومةه  قم لو كقاؿ برجلو فضربو كجهو على منبطحان  المسجد في برجلو  مر كسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ

 يأثم؟ ىل ناسيان  اإلنساف ناـ
 أحيانان  ألنو حاجة ىناؾ كاف إذا سيما ال بو بأس فبل البطن على النـو كأما عنو أدرم فبل الحديث أما: فأجاب
 اإلنساف يناـ أف فاألفضل حاجة بدكف كأما ذلك أشبو كما قرقرة أك فيو لمرض بطنو على يناـ أف اإلنساف يحتاج

 ا.ىػ عنو اهلل رضي عازب بن البراء حديث في كسلم عليو اهلل صلى النبي بذلك أمر كما األيمن جنبو على
 فيها ذكر كاالضطجاع النـو آداب في الواردة األحاديث بقية ىذه(: ّّْ/ْكقاؿ الشيخ أيضا في شرح الرياض )

 رجل فإذا بطنو على المسجد في نائما كاف أنو أبي حدثني: قاؿ أنو الغفارم طخفة بن يعيش حديث المؤلف
 ىذا ففي كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فإذا فنظرت كجل عز اهلل يبغضها ضجعة ىذه إف كيقوؿ برجلو يركضو

 إذا الناس ألف الناس يغشاىا التي األماكن في السيما بطنو على يناـ أف لئلنساف ينبغي ال أنو على دليل الحديث
 الكيفية ىذه على يناـ أف كأراد بطنو في كجع اإلنساف في كاف إذا لكن مكركىة رؤية فهي الحاؿ ىذا على رأكه
 برجلو نخسو يعني بالرجل اإلنساف ركض جواز على دليل ىذا كفي حاجة ىذه ألف بو بأس ال ىذا فإف لو أريح ألنو
 أف إال اللهم الكبر من ىذا يعد كال تواضعا الناس أشد كىو ذلك فعل كسلم آلو كعلى عليو اهلل صلى النبي ألف

 إال كبرا ىذا يعتبر ال برجلك الرجل تركض أف مجرد لكن آخر شيء فهذا كبر من شيء اإلنساف قلب في يكوف
 فبل لو محتقر كأنك بو مستهين أنك يرل برجلك تركضو الذم الرجل أف تخشى كنت إذا األحواؿ مراعاة ينبغي أنو

 .يمنع فإنو محظور عليو ترتب إذا المباح الشيء ألف تفعل
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 .ذلك يفعبلف كانا إنهما كعثماف، عمر عن المسيب، ابن عن الزىرم، ذكر كقد
 المسجد في األخرل على الرجلين إحدل كضع كىو الوجو، ىذا على االستلقاء كأما

 سعيد، كأبي عجرة، بن كعب عن فيو كالتغليظ كراىتو فركم، فيو اختلف فقد كغيره
 .جبير بن كسعيد النعماف، بن كقتادة

 النبي عن جابر، عن الزبير، أبي حديث من مسلم خرجو ،مرفوعا عنو النهي ركم كقد
 أبي كأخي ىريرة كأبي مسعود ابن حديث من أيضا كيركل .ُكسلم عليو اهلل صلى
 .النعماف بن قتادة: كىو - سعيد
 كابن كعثماف، عمر،: يفعلو كاف أنو ركم كممن، فيو فرخصوا العلماء، أكثر كأما

 ىي: قاؿ من فمنهم، النهي أحاديث في كاختلفوا، جوازه على أحمد كنص مسعود،
 .كغيره الطحاكم كرجحو الرخصة، بحديث منسوخة

 أك عورتو، تنكشف أف فيخاؼ الناس بين كاف من على محمولة ىي: قاؿ من كمنهم
 .الحسن عن ذلك ركم سراكيل، عليو يكن لم

 .الطحاكم خرجو .اليهود عن إال ذلك أخذكا ما ذلك كره فيمن قاؿ أنو عنو، كركم
: قاؿ المسيب، ابن أخبرني: قاؿ الزىرم، عن معمر، عن كتابو في الرزاؽ عبد كركل
 .عظيم بأمر الناس كجاء: الزىرم قاؿ. منهما يحصى ال ما كعثماف عمر من ذلك كاف
 ال: فقاؿ األخرل؟ على رجليو إحدل يضع الرجل عن مجلز أبو سئل: الحكم كقاؿ
 استراح، كاألرض السموات خلق لما اهلل أف: اليهود قالو شيء ىذا إنما بو، بأس

 بينهما كما كاألرض السماكات خلقنا كلقد: }كجل عز اهلل فأنزؿ الجلسة، ىذه فجلس
 في شيبة أبي ابن جعفر أبو خرجو [ .ّٖ:ؽ{ ]لغوب من مسنا كما أياـ ستة في

 . تاريخو

                                                           

 الصماء اشتماؿ عن نهى كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف رضي اهلل عنو ) جابر عن (َِٗٗأخرجو مسلم ) ُ
 (. ظهره على مستلق كىو األخرل على رجليو إحدل الرجل يرفع كأف كاحد ثوب في كاالحتباء
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 خلق اهلل أف: اليهود قوؿ بسبب نزلت اآلية ىذه أف: التابعين من كاحد غير ذكر كقد
، كقتادة عكرمة: منهم السابع، اليـو في استراح ثم أياـ ستة في كاألرض السموات

 أف على يدؿ كىذا اليهود، إلى كنسبتو ذلك إنكار في السلف أئمة كبلـ فهذا
 كمن اليهود، عن متلقى ىو كإنما لرفعو، أصل ال ذلك في المركم المرفوع الحديث

 .أخطأ فقد الشيخين شرط على أنو: قاؿ
 عبيد عن الحارث، بن سعيد عن أبيو، عن سليماف، بن فليح بن محمد ركاية من كىو

 بمعنى - كسلم عليو اهلل صلى - النبي عن يحدثو، النعماف بن قتادة سمع: حنين بن
 ( .لبشر تصلح ال إنها: )كجل عز كقاؿ: آخره كفي. مجلز أبي قوؿ

 .البيهقي قالو - النعماف بن قتادة من يسمع لم أنو: قيل حنين، بن كعبيد
 يحيى ككاف تضعيفو، في الحفاظ أئمة كبلـ سبق فقد البخارم لو خرج كإف كفليح،

 فليح: - البرذعي سعيد عنو ركاه فيما - زرعة أبو كقاؿ أحاديثو، من يقشعر سعيد بن
 .الحديث كاىي محمد كابنو الحديث، كاىي

 تصلح ال إنها: )قاؿ أنو ربو عن يركم - كسلم عليو اهلل صلى - النبي كاف كلو
 فعلو انتسخ قد كاف كلو ،- كسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ يفعلو لم ،ُ(لبشر

                                                           

:  فقاؿ عنو اهلل رضي النعماف بن قتادة جاءني إذ جالس أنا بينا:  قاؿ حنين بن عبيديقصد المصنف حديث  ُ
 دخلنا حتى فانطلقنا ، اشتكى قد أنو أخبرت قد فإني عنو اهلل رضي الخدرم سعيد أبي إلى حنين ابن يا بنا انطلق
 يده النعماف بن قتادة فرفع ، كجلسنا فسلمنا ، اليسرل على اليمنى رجلو رافعا مستلقيا فوجدناه ، سعيد أبي على
 ذلك:  لو فقاؿ!  أكجعتني أـ ابن يا اهلل سبحاف:  سعيد أبو فقاؿ ، شديدة قرصة فقرصها سعيد أبي رجل إلى

 رجليو إحدل ككضع ، استلقى خلقو قضى لما كجل عز اهلل إف" قاؿ كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ إف ، أردت
 ( أخرجو أبدا أفعل ال كاهلل جـر ال:  سعيد أبو فقاؿ "ىذا يفعل أف خلقو من ألحد ينبغي ال:  كقاؿ األخرل على
(: منكر ٕٓٓكالحديث قاؿ عنو العبلمة األلباني في الضعيفة ) (ُ/ٕٕ) األمالي من جزء في الغازم نصر أبو

 السموات خلق من فرغ أف بعد كتعالى تبارؾ اهلل أف يزعموف الذين اليهودية رائحة منو يستشم الحديثجدا... 
 فإف الحديث في صريحا يكوف يكاد المعنى كىذا كبيرا، علوا الظالموف يقوؿ عما اهلل تعالى!  استراح كاألرض

 اإلسرائيليات من الحديث ىذا أصل أف أعتقد كأنا، ذلك عن كتعالى سبحانو الراحة أجل من إال يكوف ال االستلقاء
 أنو أيضا نصر أبو كذكر ، ذكرتو ما يؤيد فهذا ، األخبار كعب عن ركم أنو الغازم نصر أبي كبلـ في رأيت كقد
 ىو كما كعب عن - عنهما صح إف - تلقياه فكأنهما ، عجرة بن ككعب عباس بن اهلل عبد عن موقوفا ركم



 - 141 - 

                                                                                                                                                  

 نصر أبي قوؿ إف ثم.  كسلم عليو اهلل صلى النبي إلى فرفعو الركاة بعض كىم ثم اإلسرائيليات، من كثير في الشأف
 أف بعد(  ََُ/  ٖ" )  المجمع"  في الهيثمي قاؿ ككذلك ، صحيح"  الصحيح رجاؿ من قتادة طريق ركاة إف" 

 فيو تكلم من فيو يكوف أف لجواز صحيحا بالذات الحديث سند يكوف أف ذلك من يلـز ال كلكن ، للطبراني عزاه
 من ينتقي كاف أنو أك ، عنده جرحو يثبت لم ألنو ذلك أف يجوز فإنو ، بو احتج الصحيح صاحب كاف كإف ،

 ىذا من الحديث ىذا كإسناد .لغيره خبلفا ، عنده جملة حديثو بو يسقط ال يسيرا ضعفا فيو أف اعتقاده مع حديثو
 فقد ، األب كخاصة ضعفا فيهما فإف البخارم لهما أخرج كإف ، كأباه سليماف بن فليح بن محمد فإف ، القبيل
 ،"  ابنو كال بثقة ليس فليح: "  ركاية في كقاؿ!  الحديث حسن كىذا الدراكردم دكف جعلو حتى معين ابن ضعفو

 الحافظ يسع لم كلذلك" .  كيهم ، الصدؽ أىل من ىو: "  كقاؿ كالساجي كالنسائي المديني ابن ضعفو ككذلك
 ، أبيو من حاال أحسن فهو محمد ابنو كأما" .  الخطأ كثير صدكؽ" : "  التقريب"  في فقاؿ بضعفو االعتراؼ إال

 ابن كقاؿ.  أبيو من ثق أك كىو بعضهم ككثقو.  القوم بذاؾ كليس ، بأس بو ما:  حاتم أبو قاؿ" : "  الميزاف"  ففي
 في اضطرابهما حديثهما كضعف ضعفهما على يدؿ مما كإف" .  يهم صدكؽ: "  الحافظ كقاؿ" .  بثقة ليس معين

 بدؿ النضر أبي سالم عن:  كتارة.  قتادة عن حنين بن عبيد عن الحارث بن سعيد عن:  يقوالف فتارة . إسناده
 كلو كىذا ، يسار بن سعيد الحباب أبا مكانهما يجعل كتارة سعيد بن بسر حنين ابن مع كيقرف ، الحارث بن سعيد

 في البحث على السبيل ينير ما فيو لنا حفظ حيث" .  األمالي"  من الجزء ىذا في اهلل رحمو نصر أبي فوائد من
 صحتو في تقدح علة فيو أف الظن كغالب ، فيو لننظر عليو أقف فلم شداد حديث إسناد كأما.  الحديث ىذا حاؿ

 كسلم عليو اهلل رسوؿ رأل أنو عمو عن تميم بن عباد عن صح أنو الحديث ىذا شأف من يوىن كمما.  أعلم كاهلل. 
(  بوالؽ طبع البارم بفتح ْٔٔ/  ُ)  البخارم ركاه.  األخرل على رجليو إحدل كاضعا ، المسجد في مستلقيا
 ، ذلك يفعبلف كعثماف عمر كاف:  قاؿ المسيب بن سعيد عن ركل ثم"  المسجد في االستلقاء باب"  بػ لو كترجم
 اهلل صلى اهلل رسوؿ ذلك فعل لما الحديث زعم كما سبحانو خلقو من ألحد ينبغي ال المذكور االستلقاء فلوكاف

)  مسلم صحيح في االستلقاء عن النهي ثبوت ىذا يعارض كال.  يخفى ال كما ، بعده من خلفاؤه ثم كسلم عليو
 بين الجمع في مذىباف كللعلماء ، المنكر الحديث ىذا في المذكورة العلة بهذه معلل غير ألنو كغيره(  ُْٓ/  ٔ

 : للنهي المخالف كسلم عليو اهلل صلى فعلو كبين النهي ىذا
 . النهي نسخ ادعاء:  األكؿ
 رد إلى إشارة المذىبين من كل كفي ذلك يؤمن حيث كالجواز ، العورة تبدك أف يخشى حيث النهي حمل:  الثاني

 االستلقاء أف في صريح الحديث فؤلف األكؿ المذىب على أما ، البتة معهما يتمشى ال فإنو الحديث، ىذا
 العلة أف في صريح فؤلنو الثاني المذىب على كأما! ؟ ذلك يجوز فكيف كجل عز اهلل خصوصيات من فيو المذكور

 سبحانو خصوصياتو من االستلقاء كوف العلة أف عنده يصح كاف فلو ، انكشافها عدـ أك العورة انكشاؼ ىو عنده
 قف كلقد ، عندم جدا منكر الحديث ىذا إف القوؿ كجملة.  أيضا يخفى ال ظاىر كىذا بغيرىا التعليل يجز لم

 في أكرده الذىبي الحافظ أف غير النقاد األئمة من عليو تكلم من اآلف أجد كلم ، عليو كقفت حين منو شعرم
 . أعلم كاهلل" .  ميزانو"  في عادتو ىي كما عليو أنكر مما أنو إلى بذلك يشير كأنو ،"  فليح"  ترجمة
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 بو، أصحابو أعلم ىم الذين الراشدكف خلفاؤه فعلو على يستمر لم النهي بهذا األكؿ
 .كسنتو لهديو كأتبعهم

 عن النضر، أبي سالم ركاية من منقطع، أخر كجو من النعماف بن قتادة عن ركم كقد
 أنو ،- كسلم عليو اهلل صلى - النبي عن ركل أنو ،- يدركو كلم - النعماف بن قتادة
 فأما، كغيره جابر عنو ركاه كما محتمل، كىذا .أحمد اإلماـ خرجو .ذلك عن نهى
 .أصبل تحتمل فبل الطامة، ىذه
 مرفوعا فظنو اليهود، بعض قالو ما فيو الركاة بعض على اشتبو مما ىذه أف: قيل كقد

 كأنكر عليهم، ذلك كأنكر الركاة، متقدمي من كاحد لغير ىذا مثل كقع كقد فرفعو،
 حكاه إنما: كقاؿ ،- كسلم عليو اهلل صلى - النبي عن يحدث سمعو من على الزبير
 .الكتاب أىل بعض عن - كسلم عليو اهلل صلى - النبي
 أبي ابن ركاية من المدخل في كالبيهقي، التفصيل كتاب في الحجاج بن مسلم فركل

 رجبل سمع الزبير أف عركة، عن عركة، بن اهلل عبد عن عركة، بن ىشاـ عن الزناد،
 قضى إذا حتى لو، الزبير فاستمع ،- كسلم عليو اهلل صلى - النبي عن حديثا يحدث
 كسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ من ىذا سمعت أنت: الزبير لو قاؿ حديثو الرجل

                                                                                                                                                  

 ِ" )  المعاني شرح"  في الطحاكم فركل ، اإلسرائيليات من الحديث لكوف يشهد ما اآلثار بعض في كجدت ثم
 على رجليو إحدل الرجل يضع أف يكره كاف قد( :  البصرم كىو)  للحسن قيل أنو حسن بسند(  ُّٔ/ 

 ما بنحو الحديث على الكبلـ إلى سبقني البيهقي رأيت ثم" .  اليهود عن إال ذلك أخذكا ما:  فقاؿ ؟ األخرل
 بن محمد عن المنذر بن إبراىيم طريق من ساقو أف بعد(  ّٓٓ ص" )  كالصفات األسماء"  في فقاؿ ، لي ظهر
 كمسلم البخارم شرط من كونو مع سليماف بن كفليح ، الوجو ىذا من إال أكتبو كلم ، منكر حديث فهذا"  : فليح

 معين ابن عن بسنده ركل ثم " . بو محتج غير الحفاظ بعض عند كىو ،"  الصحيح"  في ىذا حديثو يخرجا فلم ،
: "  قاؿ.  بالقوم ليس:  قاؿ أنو النسائي عن كبلغني:  قاؿ.  ضعيف:  قاؿ:  ركاية كفي.  بحديثو يحتج ال:  قاؿ
 األمر ىذا مثل بركايتو يثبت لم الحفاظ عند بو االحتجاج جواز في مختلفا المدني سليماف بن فليح كاف فإذا

 كصلى.  عنو اهلل رضي الخطاب بن عمر خبلفة في مات النعماف بن قتادة أف كىي ، أخرل علة كفيو.  العظيم
 فتكوف ، بكير كابن الواقدم قوؿ في سنة كسبعوف خمس كلو ، كمائة خمس سنة مات حنين بن كعبيد ، عمر عليو

 كإنما ، حنين بن عبيد إلى يرجع ال سعيد أبي على دخلنا حتى كانطلقنا:  الراكم كقوؿ ، منقطعة قتادة عن ركايتو
 ! ".؟ العظيم األمر ىذا في فكيف ، األحكاـ في المراسيل تقبل فبل ، نعرفو ال كنحن ، عنو أرسلو من إلى يرجع
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 اهلل رسوؿ عن نحدث أف يمنعنا مما كأشباىو ىذا: الزبير فقاؿ. نعم: الرجل قاؿ ؟-
 من ىذا سمعت – لعمرم - قد ،- كسلم عليو اهلل صلى -

 اهلل صلى - اهلل رسوؿ كلكن حاضر، يومئذ كأنا - كسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ
 إياه، حدثو الكتاب أىل من رجل عن فحدثاه الحديث، ىذا ابتدأ - كسلم عليو

 الكتاب، أىل من الذم الرجل كذكر الحديث صدر تقضى أف بعد أنت فجئت
 .- كسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ حديث من أنو فظننت

 األشج، بن بكير عن صحيح، بإسناد التفصيل كتاب في - أيضا - مسلم كركل
 رأيتنا لقد فواهلل الحديث، في كتحفظوا اهلل، اتقوا الناس، أيها: سعيد بن بسر لنا: قاؿ

 عن كيحدثنا ،- كسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ عن فيحدثنا ىريرة، أبا نجالس
، ثم كعب،  عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ حديث يجعل معنا كاف من بعض فأسمع يقـو
 .- كسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ عن كعب حديث كيجعل كعب، عن - كسلم

 أك سبلـ، بن اهلل عبد على إما: موقوفة بأنها أعلت التي المرفوعة األحاديث ذكرنا كلو
 ا.ىػ  األمر لطاؿ فرفعها، الركاة بعض على كاشتبهت كعب، على

 في زاد" المسجد في االستلقاء باب: "قولو (:ّٔٓ/ُكقاؿ الحافظ في الفتح )
 قاؿ" األخرل على رجليو إحدل كاضعا: "قولو ".الرجل كمد"  الصغاني نسخة

 أف يخشى حيث النهي يحمل أك منسوخ، ذلك عن الوارد النهي أف فيو: الخطابي
 ال ألنو النسخ ادعاء من أكلى الثاني: قلت. ذلك يؤمن حيث كالجواز العورة، تبدك
 ابن كجـز المحدثين، من كغيرىما كالبغوم البيهقي بو جـز كممن باالحتماؿ، يثبت
 كتاب في كقع ألنو ذلك على بوب إنما: المازرم كقاؿ. منسوخ بأنو تبعو كمن بطاؿ

 على رجليو إحدل يضع أف عن النهي الصحاح، الكتب في ال كغيره، داكد أبي
 يدعي قد فعل المسجد في كاستلقاؤه الجميع، يتناكؿ قوؿ ألنو عاـ لكنو األخرل،

 ذلك يفعبلف كانا كعثماف عمر أف صح لما لكن الجواز، منو يؤخذ فبل عليو قصره
 ىذا تقرر فإذا مطلقا، جائز ىو بل كسلم، عليو اهلل صلى بو خاصا ليس أنو على دؿ
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 قولو كفي. الخطابي ذكره ما نحو فذكر بينهما، فيجمع تعارض، الحديثين بين صار
 في مسلم عند الحديث فإف إغفاؿ،"  الصحاح الكتب في ليس"  النهي حديث عن

 ال الخصائص ألف نظر"  الجواز منو يؤخذ فبل: "قولو كفي. جابر حديث من اللباس
 ذلك ككاف الجواز، لبياف كاف كسلم عليو اهلل صلى فعلو أف كالظاىر باالحتماؿ، تثبت

 بينهم الجلوس من عادتو من عرؼ لما الناس مجتمع عند ال االستراحة كقت في
 المسجد في االتكاء جواز كفيو: الخطابي قاؿ. كسلم عليو اهلل صلى التاـ بالوقار

 في لبلبث الوارد األجر أف فيو: الداكدم كقاؿ. االستراحة كأنواع كاالضطجاع
 عن شهاب ابن كعن: "قولو. أيضا للمستلقي يحصل بل بالجالس يختص ال المسجد

 في داكد أبو بذلك صرح كقد المذكور، اإلسناد على معطوؼ ىو" المسيب بن سعيد
 ا.ىػ  معلق أنو زعم من ذلك عن غفل كقد الموطأ، في كذلك كىو القعنبي، عن ركايتو
 النوكم عقده الذم الباب ىذا(: ّْٔ/ ْ) الرياض شرح في العثيمين العبلمة كقاؿ
 على يناـ أف أراد لمن األفضل أف سبق كقد الظهر على النـو بياف في اهلل رحمو

 الظهر على النـو كبقي لحاجة إال ينبغي ال البطن على النـو أف كسبق األيمن الجنب
 عورتو انكشاؼ من يخشى كاف فإف العورة انكشاؼ يأمن أف شرط بو بأس ال كىو

 أمن إذا لكن ينبغي ال فإنو سراكيل عليو كليس اإلزار فيرتفع رجليو إحدل يرفع بحيث
 األيسر الجنب على النـو كىو رابع شيء كبقي بو بأس ال ذلك فإف العورة انكشاؼ

 بأس ال األيسر الجنب على كالنـو بو بأس ال الظهر على فالنـو بو بأس ال أيضا فهذا
 .لحاجة إلى يبنبغي ال منبطحا كالنـو أفضل األيمن الجنب على كالنـو بو
 

 (بالناس ضرر غير من الطريق في يكوف المسجد باب)
 يديناف كىما إال أبوم أعقل لم ) قالت كسلم عليو اهلل صلى النبي زكج عائشةعن 

 طرفي - كسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ فيو يأتينا إال يـو علينا يمر كلم الدين،
 كيقرأ فيو يصلي فكاف داره، بفناء مسجدا فابتنى بكر ألبي بدا ثم كعشية، بكرة النهار
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 أبو ككاف إليو، كينظركف منو يعجبوف كأبناؤىم المشركين، نساء عليو فيقف القرآف،
 من قريش أشراؼ ذلك فأفزع القرآف، قرأ إذا عينيو يملك ال بكاء رجبل بكر

 .ُ( المشركين
 الهجرة حديث من قطعة ىذه(: ُُْ/ّقاؿ الحافظ ابن رجب في فتح البارم )

 (( .الهجرة: باب)) في بتمامو خرجو كقد الطويل،
 بمكة، داره بفناء مسجدا ابتنى - عنو اهلل رضي - بكر أبا أف: ىاىنا منو كالمقصود

 بكرة مرتين يـو كل بكر أبي بيت يأتي ككاف بمكة، - كسلم عليو اهلل صلى - كالنبي
 يغيره، كلم بكر، أبي على ذلك - كسلم عليو اهلل صلى - النبي ينكر كلم كعشية،

 .بالناس يضر لم إذا الواسع الطريق في المسجد بناء جواز على فدؿ
 أبي قوؿ - أيضا - كىو كمالك، كأيوب الحسن عن جوازه البخارم حكى كقد

 داكد بن كسليماف حنيفة، كأبي ،- عنو ركاية في - كأحمد كالشافعي، حنيفة،
 .الهاشمي
: قولين على إذنو؟ بدكف يجوز ال أـ اإلماـ، إذف بدكف ذلك يجوز ىل: كاختلفوا
 ابن عن كحكي أحمد، عن كركاية الثورم قوؿ كىو لذلك، معتبر إذنو أف: أحدىما
 يجوز فبل المسلمين، بين مشترؾ حق الطريق نفع ألف عليو؛ يدؿ ما كقتادة مسعود

 .المسلمين بين المشتركة األمواؿ كقسمة اإلماـ إذف بدكف خاصة بجهة تخصيصو
 كمالك حنيفة كأبي كأيوب الحسن عن المحكي كىو اإلماـ، إذف يعتبر ال: كالثاني

 كاف إذا الطريق ألف - أيضا - أحمد عن ركاية كىو جوزه، ممن كغيرىم كالشافعي
 باؽ إليو المحتاج فيو المركر في الناس فحق فيو، مسجد بناء بالمارة يضر ال متسعا

 إلى فيها فيرجع جدا، كثيرة مصارفها فإف الماؿ؛ بيت أمواؿ قسمة بخبلؼ يتغير، لم
 .اإلماـ اختيار

                                                           

 (.ْٕٔأخرجو البخارم ) ُ
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 كال تهدـ بل بحاؿ، الطريق في المساجد بناء يجوز ال أنو: ثالثة ركاية أحمد كعن
 .فيها يصلى

 كىذا اإلماـ، فيها يأذف لم إذا بما خصها من كمنهم مطلقة، حكاىا من أصحابنا فمن
 .أقرب
 المسجد بعد الطريق من يبقى أف بشرط الطريق، في المساجد بناء الجوزجاني كأجاز
 .أحمد عن ذلك يصح كال أحمد، إلى ذلك كنسب، أذرع سبعة
 سبعة فاجعلوه الطريق في اختلفتم إذا) - كسلم عليو اهلل صلى - النبي كقوؿ
 موات ارض في طريقا يحدثوا أف أرادكا إذا: - كأصحابو أحمد عند - معناه ،ُ(أذرع

 منو يبقى حتى الواسع الطريق في البناء يجوز أنو - عندىم - معناه كليس مملوكة، أك
 ا.ىػ الجوزجاني قالو كما أذرع، سبعة

 ال( مسجدا فابتنى بكر ألبي بدا ثم: )قولو(: ٖ/ٔكقاؿ ابن الملقن في التوضيح )
 برؾ بلغ حتى مكة من خرج أكذم لما الهجرة في ستعلمو كما الصديق أف شك

 كال بيتو، في يصلي أف بشرط كأجاره مكة، إلى معو كرجع الدغنة، ابن فرده الغماد
 فسير داره بفناء المسجد ىذا فابتنى للصديق بدا ذلك بعد ثم بالقراءة، يعلن

 فرد كإال بيتك في تصلي أف إما: لو فقاؿ الصديق فجاء الدغنة ابن إلى المشركوف
 ندل من كىذا جوارؾ، إليك كأرد اهلل، بجوار أرضى فإني: الصديق فقاؿ جوارم؛
 .الدين إظهار بذلك قصد فإنو كفضلو، الصديق

 نفعو ألف بالسالكين؛ يضر ال كاف إذا الدار بفناء المسجد بناء مالك كأجاز
 كينبغي": الزاىي" في شعباف ابن قاؿ ترجمتو في البخارم ذىب كإليو كاالستغراؽ،

 ألنها كنحوىا؛ الطرقات من بناؤىا يجوز ال حيث المبنية المساجد في الصبلة تجنب
 كاف كلو: قاؿ أجزأ الطريق في يصلي أنو متأكال فيها صلى فمن حقها غير في كضعت
 مالك عند يمنع لم بالسالكين يضر ال ما فيو الزيادة اإلماـ كأراد متسع في مسجد

                                                           

 .رضي اهلل عنو ىريرة أبي عن (ُُّٔ) كمسلم ،(ِّْٕ) البخارم أخرجو ُ
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 الحائض بو ترتفق كقد جميعهم، إلى عائد غير ألنو بطاؿ؛ ابن كصححو ربيعة، كمنعو
 ا.ىػ الذمة أىل من يملكو كمن األطفاؿ من عليو يجب ال كمن كالنفساء،

 جائز المرء ملك في المسجد بناء المازرم قاؿ (:ْٔٓ/ُكقاؿ الحافظ في الفتح )
 جائز بأحد يضر ال حيث المباحات كفي باإلجماع ممتنع ملكو غير كفي باإلجماع

 بها بني فإذا الناس النتفاع موضوعة الطرؽ مباحات ألف فمنعو بعضهم شذ لكن أيضا
 بكر أبي بقصة كاستدؿ القائل ىذا على الرد البخارم فأراد بعضهم انتفاع منع مسجد
 مركم المذكور كالمنع قلت كأقره ذلك على اطلع سلم ك عليو اهلل صلى النبي لكوف

 . ضعيفين بإسنادين لكن عمر بناك  علي عن الرزاؽ عبد كنقلو ربيعة عن
 

 (السوؽ مسجد في الصبلة باب)
 .الباب عليهم يغلق دار في مسجد في عوف ابن كصلى

 صبلتو على تزيد الجميع صبلة)  قاؿ كسلم عليو اهلل صلى النبي عن ىريرة أبي عن
 كأتى فأحسن توضأ إذا أحدكم فإف درجة، كعشرين خمسا سوقو في كصبلتو بيتو في

 عنو كحط درجة، بها اهلل رفعو إال خطوة يخط لم الصبلة، إال يريد ال المسجد،
 تحبسو، كانت ما صبلة في كاف المسجد دخل كإذا المسجد، يدخل حتى خطيئة،
 لو، اغفر اللهم فيو يصلي الذل مجلسو في داـ ما المبلئكة -عليو: يعنى- كتصلي

 .ُ( فيو يحدث لم ما ارحمو، اللهم
 البيوت مساجد ذكر سبق قد(: ُْْ/ّقاؿ الحافظ ابن رجب في فتح البارم )

 بيتو مسجد في صلى عازب ابن البراء أف ىناؾ البخارم ذكره كما فيها، كالصبلة
 المسجد، في الصبلة فضيلة فيها بالصبلة يحصل ال أنو أحمد، قوؿ كذكرنا جماعة،

 ممنوع، غير الصبلة حاؿ في يكوف أف إلى يشير كأنو كيقاـ، فيو يؤذف يكوف أف إال

                                                           

 (.ْٗٔ(، كمسلم )ْٕٕأخرجو البخارم ) ُ
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 أف إال المسجد، في الجماعة فضل جماعة فيو بالصبلة يحصل ال: قاؿ إسحاؽ كأف
 .عذر لو يكوف

 في الجماعة فضل حصوؿ على يدؿ: ظاىره عوف، ابن عن ىنا البخارم حكاه كما
 سبق كما فيو، االعتكاؼ أجاز من قوؿ قياس كىو مغلقا، كاف كإف بذلك، المسجد

 أنو أك كاجبا، الجماعة في المساجد حضور يرل ال عوف ابن يكوف أف كيحتمل ذكره،
 .أعلم كاهلل. عذر لهم كاف
 .المسبلة المساجد سائر حكم فحكمها مسبلة، كانت إذا األسواؽ، مساجد كأما
 ركاية من الكرماني حرب خرجو، السوؽ مساجد في الصبلة اليامي طلحة كره كقد
  .عنو ليث
 .فيو يجمع الذم األعظم المسجد في الصبلة يستحب إنما أنو إلى يشير ككأنو
 القبائل مساجد في الصبلة على الجامع مسجد في الصبلة بفضل التصريح كرد كقد
: الدمشقي الخطاب أبو ثنا: عمار بن ىشاـ ثنا ماجو ابن خرجو، فيها يجمع ال التي

 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ مالك، بن أنس عن األلهاني، اهلل عبد أبو رزيق ثنا
 كعشرين بخمس القبائل مسجد في كصبلتو بصبلة، بيتو في الرجل صبلة ) كسلم

 المسجد في كصبلتو صبلة، بخمسمائة فيو يجمع الذم المسجد في كصبلتو صبلة،
 في كصبلتو صبلة، ألف بخمسين مسجدم في كصبلتو صبلة، ألف بخمسين األقصى

 قبائل في مساجد بالمدينة كاف كقد... .ُ( صبلة ألف بمائة الحراـ المسجد
 .الجمع سول الجماعات فيها يصلوف دكرىم، كىي األنصار،

                                                           

 اهلل عبد بن معركؼ َُٕٖ ترجمة ، ِّٕ/ٔ) عدل كابن ،(ُُّْ رقم ، ّْٓ/ُ) ماجو ابن أخرجو ُ
 عدم، ابن ضعفو كالحديث( ِّّٕ رقم ، َّٗ/ِ) كالديلمى ،(ِّْ/ِ) عساكر كابن ،(الدمشقى الخياط

 الجوزل ابن كقاؿ، مجهولوف كرجالو منكر الحديث(: ُْٓ/ّكما في فتح البارم البن رجب )  ماكوال ابن كقاؿ
 المتناىية العلل تلخيص في الذىبي كقاؿ يصح، ال حديث ىذا(: ْٔٗ رقم ، ٕٔٓ/ِ) المتناىية العلل فى

 مفلح ابن ضعفو ككذا حباف، ابن كىاه األلهاني اهلل عبد أبو رزيق كفيو مجهوؿ الدمشقي الخطاب أبو فيو:  ُُٗ)
 العبلمة كضعفو ضعيف، هإسناد(: ُٓ/ِ) الزجاجة مصباح في البوصيرل كقاؿ ،(ُِْ/ّ) الشرعية اآلداب في

 إسناده (:ُْٕ/ِ)، كقاؿ األرنؤكط كمن معو في تحقيق سنن ابن ماجة (َّٗٓ) الجامع ضعيف في األلباني
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 مسجد مع مساجد تسعة بالمدينة كاف أنو حدثو، األشج بن بكير أف لهيعة، ابن كركل
 اهلل صلى  اهلل رسوؿ عهد على ببلؿ تأذين أىلها يسمع كسلم، عليو اهلل صلى النبي
 بني كمسجد النجار، بني من مبذكؿ بن عمرك بني مساجدىم في فيصلوف كسلم عليو

 عبد بني من رابح بني كمسجد سلمة، بني كمسجد عبيد، بني كمسجد ساعدة،
. جهينة كمسجد أسلم، كمسجد غفار، بني كمسجد زريق، بني كمسجد االشهل،

 .المراسيل في داكد أبو خرجو .التاسع في كشك
 في الصبلة أف في نص -أم حديث أبي ىريرة المتقدـ في أكؿ الباب– كالحديث
 أعم كىو درجة، كعشرين خمسا سوقو كفي بيتو في المرء صبلة على تزيد المسجد

 .منفردا أك جماعة في سوقو كفي بيتو في صبلتو تكوف أف من
 على المسجد إلى مشيو فضل كىو المضاعفة، سبب ذكر أنو: ذلك على كيدؿ

 يحدث، حتى المسجد في قعوده كفضل تقاـ، حتى للصبلة انتظاره كفضل طهارة،
 .سوقو كفي بيتو في صبلتو في منو شيء يوجد ال كلو كىذا
 سوقو في صلى لو فإنو مسجد، غير في سوقو في صبلتو: - أعلم كاهلل - المراد لكن
 فيو، الصبلة كانتظار المسجد، إلى المشي فضل لو حصل قد لكاف مسجد في

 إليو، الخطا بكثرة يمتاز األعظم المسجد كاف كإف أيضا، الصبلة بعد فيو كالجلوس
 خبلفا العلماء، جمهور عند أيضا الفضل بو يتضاعف كذلك فيو، الجماعة كبكثرة
 .لمالك

 صبلة إف : )قاؿ كسلم عليو اهلل صلى النبي عن كعب، بن أبي حديث من ركم كقد
 مع صبلتو من أزكى الرجلين مع كصبلتو كحده، صبلتو من أزكى الرجل مع الرجل

                                                                                                                                                  

 بو االحتجاج يجوز ال: حباف ابن عنو قاؿ األلهاني اهلل عبد أبو كرزيق الدمشقي، الخطاب أبي لجهالة جدا ضعيف
 منكر ىذا: الدمشقي الخطاب ألبي ترجم عندما" الميزاف" في الحديث ىذا عن الذىبي كقاؿ الوفاؽ، عند إال

 .جدا
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 كابن كالنسائي داكد، كأبو أحمد، اإلماـ خرجو ُ( اهلل إلى أحب فهو كثر كما الرجل،
 إال أراه ما: المديني بن علي كقاؿ، كالحاكم صحيحيهما في حباف كابن خزيمة

 .صحيحا
 ثنا: دكين بن الفضل نعيم أبو قاؿ، عتيقا بكونو األعظم المسجد - أيضا - كيفضل
 الزاكية، من مالك بن أنس مع اقبل كنت قاؿ ) البناني ثابت عن زاذاف، بن عمارة

 ِ( صلى عتيق: قلت كأف مضى، نعم: قلت فإف ىذا؟ أمحدث: قاؿ بمسجد مر فإذا
 ا.ىػ

 المسجد بناء جواز إثبات أراد البخارم إف(: ُِ/ٔكقاؿ ابن الملقن في التوضيح )
 مسجد أف كما يشرع ال المحجور المكاف في المسجد يتخيل لئبل السوؽ داخل

                                                           

 كالدارمي ،(ُّٕ) حميد بن كعبد ،(ْٓٓ) الطيالسي، ك (ََِٔ) الرزاؽ عبدك  (،َُْ/ٓ) أحمد أخرجو ُ
 كالشاشي ،(ُْٕٕ) خزيمة كابن ،(ُْٔ/ِ) كالتاريخ المعرفة في كالفسوم ،(ْٓٓ) داكد كأبو ،(ُِٗٔ)

 ،(َِٔٓ) حباف كابن ،(ْٖٗ) معجمو في األعرابي كابن ،(َُٗٓ) كتاما ،(َُٕٓ) ك( َُٓٓ) مفرقا
 فى كالبغول ،(ِْٖ-ِْٕ/ُ) ، كالحاكم(َُّْ) الشاميين مسند كفي ،(ُٖٓٓ) األكسط في كالطبراني

 رقم ، ٖٓ/ّ) شعبال ى(، كفٖٔ-ٕٔ/ّ) في الكبرل ، كالبيهقي(ِْٖٓ رقم ، َّٕ/ُ) الجعديات
 ىذا على حكم كقد (ُُٕٗ،  ُُٔٗ" )المختارة" في المقدسي ، الضياءُِِ/ٕ كالخطيب، (ُِٖٔ
 فى كما كغيرىم الذىلي يحيي بن كمحمد المديني، ابن كعلي معين بن يحيي: الحديث أئمة بالصحة الحديث

 عن أيضا تصحيحو كنقل (ّْٖ – ّّٖ/ ْ) المنير البدر في الملقن ابن عنو نقلوكقد  ،(ِْٗ/ُ) المستدرؾ
، كقاؿ ابن كثير في إرشاد السكن كابن، كابن حباف، خزيمة ابن صححوا.ىػ ك  تصحيحو إلى ىو كانتهى العقيلي،
، كقاؿ العبلمة ابن باز في مجموع الفتاكل في إسناده اختبلؼ، كاألرجح أنو صحيح(: ُٔٔ/ُالفقيو )

(، كقاؿ األرنؤكط كمن معو ٕٓ/ّ(: إسناده حسن، كحسنو العبلمة األلباني في صحيح أبي داكد األـ )َُٕ/ُِ)
 أبو عنو بالركاية تفرد الكوفي العبدم بصير أبي بن اهلل كعبد حسن، حديث (:ُٖٗ/ّٓفي تحقيق المسند )

 كباقي توبع، قد أنو إال كالعجلي، حباف ابن غير يوثقو كلم -الهمداني السبيعي اهلل عبد بن عمرك كىو- إسحاؽ
 .الشيخين رجاؿ ثقات رجالو

 ، متعقب بما تقدـ. بمثلو يحتج ال بالقوم ليس حديث (:ُّٕ/ٔ( قوؿ ابن عبد البر في التمهيد )تنبيو)
 ينظر خطأه أك مخالفتو يتبين لم اذا الحديث حسن لعلو لكن زاذاف ابن عمارة في كبلـ على بو البأس اسناده ِ

 .(ِْٓ/ ُِ) الكماؿ تهذيب
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 الذم المسجد أف على عمر ابن بصبلة فنبو محجورا، يكوف أف يجوز ال الجمعة
 .المساجد حكم فلو ذلك كمع محجورا، كاف فيو صلى

 الشيطاف يركز كبها البقاع، شر كانت لما أنها يتخيل لئبل الترجمة في السوؽ خص ثم
 كما العبادة كينافي فيها، المساجد اتخاذ من بذلك يمنع ُالحديث في كرد كما رايتو

 للصبلة محل أنها الحديث بهذا فبين شبهها كالحماـ العذاب كمواضع الطرقات نافتها
 في بطاؿ ابن قاؿ ككذا المسجد فيها يبنى أف جاز لها محبل كانت فإذا كالبيوت،

 شر إنها: "مرفوعا فيها جاء قد كاف كإف للصبلة مواضع األسواؽ أف: فيو": شرحو"
 أف البخارم فخشي، اآلجرم أخرجو" المساجد كخيرىا: "جبريل عن حكاية" البقاع
 كانت إذا بو استدالال األسواؽ في الصبلة تجوز ال أنو الحديث ذلك رأل من يتوىم

 في فجاء شرىا في الصبلة تعمل أف يجوز فبل خيرىا، كالمساجد البقاع شر األسواؽ
 كعشرين خمس من درجة للمنفرد فيو الصبلة كأف السوؽ في الصبلة إجازة الحديث

 في الصبلة جازت إذا أنو البخارم كاستدؿ: قاؿ بيتو، في المنفرد كصبلة درجة
 يتخذ كما الجماعة لفضل للجماعات مسجد فيو يتخذ أف أكلى كاف فرادل السوؽ

 ا.ىػ الجماعة لفضل األعذار عند البيوت في المساجد
 كلغير" السوؽ مسجد في الصبلة باب: "قولو(: ْٔٓ/ُكقاؿ الحافظ في الفتح )

 شر األسواؽ أف في الوارد الحديث أف إلى اإلشارة الترجمة موقع". مساجد"  ذر أبي
 لم صح كلو إسناده، يصح ال كغيره البزار أخرجو كما البقاع خير المساجد كأف البقاع
: كقيل. خير بقعة تكوف حينئذ المسجد بقعة ألف السوؽ في المسجد كضع يمنع

 فكأنو لذلك، الموضوعة األبنية ال الصبلة إيقاع مواضع الترجمة في بالمساجد المراد
 كذا" عوف ابن كصلى: "قولو. بعده يخفى كال األسواؽ مواضع في الصبلة باب: قاؿ
 عمر ابن لحديث الترجمة مطابقة كجو: فقاؿ المنير ابن كصحفو األصوؿ، جميع في

                                                           

 يخرج من آخر كال السوؽ، يدخل من أكؿ استطعت إف تكونن ال: قاؿ سلماف عن( ُِْٓ) مسلمأخرجو  ُ
 .رايتو ينصب كبها الشيطاف، معركة فإنها منها،
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 داخل المسجد بناء جواز يبين أف أراد المصنف أف - سوؽ في يصل لم كونو مع -
 عمر ابن صبلة ألف فيو الصبلة منع محجورا كونو من متخيل يتخيل لئبل السوؽ
 لعل: الكرماني كقاؿ. المسجد اتخاذ التحجير يمنع فلم عليهم تغلق دار في كانت
 الدار في المسجد اتخاذ بامتناع قالوا حيث الحنفية على الرد منو البخارم غرض

 بحديث كظهر التحريم، ال الكراىة الحنفية كتب في كالذم. اىػ الناس عن المحجوبة
 أف أكلى كاف فرادل فيو الصبلة جازت كإذا مشركعة، السوؽ في الصبلة أف ىريرة أبي

 ا.ىػ بطاؿ ابن إليو أشار للجماعة، مسجد فيو يتخذ
 في الصبلة جواز بياف في باب ىذا أم (:َُٕ/ٕعمدة القارم )كقاؿ العيني في 

 كلفظ األكثرين ركاية كىي الجمع بلفظ السوؽ مساجد في كيركل السوؽ مسجد
 األبنية ال الصبلة إيقاع مواضع بالمساجد المراد الكرماني كقاؿ ذر أبي ركاية اإلفراد

 كقاؿ األسواؽ مواضع في الصبلة باب قاؿ فكأنو المساجد من للصبلة الموضوعة
 ذلك رأل من يوىم أف البخارم فخشي البقاع شر األسواؽ أف ركم بطاؿ ابن

 فيو إذ ىريرة أبي بحديث فجاء بو استدالال األسواؽ في الصبلة تجوز ال أنو الحديث
 يتخذ أف أكلى فكاف فرادل السوؽ في الصبلة جازت كإذا السوؽ في الصبلة إجازة

 في الوارد الحديث أف إلى اإلشارة الترجمة موقع بعضهم كقاؿ للجماعة مسجد فيو
 إسناده يصح ال كغيره البزار أخرجو كما البقاع خير المساجد كأف البقاع شر األسواؽ

 بقعة تكوف حينئذ المسجد بقعة ألف السوؽ في المسجد كضع يمنع لم صح كلو
 .خير
 ابن كأما ضركرة غير من المجاز ارتكب فإنو الكرماني أما تكلف قد منهم كل قلت
 القائل كأما الباب ىذا كضع حتى ذكره مما البخارم خشية تحقق أين من فإنو بطاؿ

 أف كاألكجو ذكره ما إلى بو أشار البخارم أف علم أين من ألنو جدا أبعد فإنو الثالث
 صبلة أف إلى اإلشارة فيو الذم ىريرة أبي حديث يورد أف أراد لما البخارم إف يقاؿ

 منزلو ىو الذم بيتو في أك لها بني الذم المسجد في تكوف أف إما تخلو ال المصلي
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 ىذا خص كإنما السوؽ في الذم المسجد في الصبلة جواز فيو بابا كضع السوؽ أك
 كالشراء بالبيع الناس كاشتغاؿ اللغط موضع كاف لما ألنو الثبلثة بين من بالذكر

 ىذه من فيو الصبلة جواز عدـ يتوىم كاف كربما كالباطل بالحق فيو الكثيرة كاإليماف
 . بالذكر خصو الجهات

 
 
 

 (كغيره المسجد في األصابع تشبيك باب)
 المؤمن إف) : قاؿ - كسلم عليو اهلل صلى - النبي عن رضي اهلل عنو موسى أبي عن

 .ُ( أصابعو كشبك ،بعضا بعضو يشد كالبنياف، للمؤمن
 إحدل كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ بنا صلى ) قاؿ رضي اهلل عنو ىريرة أبي عنك 

 فصلى: قاؿ - أنا نسيت كلكن ىريرة، أبو سماىا: سيرين ابن قاؿ- العشي صبلتي
 غضباف، كأنو عليها، فاتكأ المسجد في معركضة خشبة إلى فقاـ سلم، ثم ركعتين بنا

 ظهر على األيمن خده ككضع أصابعو، بين كشبك اليسرل، على اليمنى يده ككضع
 .ِ... الحديث ( اليسرل كفو

 لكل فيقاؿ المداخلة،: اللغة في التشبيك(: ُٓ/ُِجاء في الموسوعة الفقهية )
 المراد كىو)  األصابع كتشبيك ، الحديد شباؾ:  كمنو.  مشتبكاف أنهما متداخلين

 الشيء شبك: فيقاؿ كالتداخل، الخلط: كالشبك ،بعض في بعضها لدخوؿ(  ىنا
 .ّبعض في بعضو كأنشب خلطو إذا:  شبكا يشبكو

                                                           

 (.ِٖٓٓ(، كمسلم )ُْٖأخرجو البخارم ) ُ

 (.ّٕٓ(، كمسلم )ِْٖأخرجو البخارم ) ِ
 ". شبك: " مادة الصحاح كمختار المحيط، كمحيط المنير، المصباح ّ
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 تشبيك: عابدين ابن قاؿ ىذا، عن االصطبلحي معناه في يخرج ال األصابع كتشبيك
 .ُاألخرل أصابع بين يديو إحدل أصابع الشخص يدخل أف األصابع

 كعب عن ركم لما مكركه، الصبلة في األصابع تشبيك أف على الفقهاء أجمع كقد
 شبك قد رجبل رأل كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف)  عنو اهلل رضي عجرة بن

 . ِ( أصابعو بين كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ ففرج ، الصبلة في أصابعو
 صبلة تلك أصابعو يشبك كىو يصلي الذم في)  عنهما اهلل رضي عمر ابن كقاؿ

 .ّ( عليهم المغضوب
 أك ينتظرىا، جلس حيث أم انتظارىا كفي صبلة، غير في المسجد في تشبيكها كأما

 انتظار ألف حينئذ، التشبيك بكراىة كالحنابلة كالشافعية الحنفية قاؿ فقد إليها، ماشيا

                                                           

 . ِِٖ/  للبركتي الفقو كقواعد ، ُّْ/  ُ عابدين ابن ُ

 نعم:  قاؿ ثم( ّٕٗ رقم ، ٗٗ/ِ) اإلركاء في األلباني العبلمة كضعفو ، كغيره( ٕٔٗ) ماجو ابن أخرجو ِ
 كاف المسجد أتى ثم بيتو فى أحدكم توضأ إذا: ) بلفظ مرفوعا ىريرة أبى عن المقبرل عن صحيح أصل للحديث

 صحيح"  كقاؿ كالحاكم( ِّٕ/ُ) الدارمى أخرجو(  أصابعو بين كشبك،  ىكذا يفعل فبل،  يرجع حتى صبلة فى
 عليو اهلل صلى قولو من صحيح الحديث أف القوؿ كجملة قاال، كما كىو،  الذىبى ككافقو" ،  الشيخين شرط على

 للصواب الموفق ىو كاهلل أصاب، لكاف أكرده الذل اللفظ على آثره المؤلف أف فلو،  ىريرة أبى حديث من كسلم
 صدكؽ عياش بن بكر أبو اللفظ، بهذا شاذ (:ُُّ/ِكقاؿ األرنؤكط كمن معو في تحقيق سنن ابن ماجة ) ىػ.ا

 ،(ُُُٖٓ) أحمد عند األسدم تماـ بن قراف ركاه فقد منو، أكثق ىو من خالفو كقد شيء، حفظو في لكن
 ،(ٕٔٓٓ" )اآلثار مشكل شرح" في كالطحاكم ،(ُّٕٕ) كالدارمي ،(ّّّْ) الرزاؽ عبد عند الثورم كسفياف

 بن الملك كعبد ،(ّّٔ/ )ُٗ الطبراني عند الحارث ابن كخالد ،(ْْْ) خزيمة ابن عند األحمر خالد كأبو
 الطحاكم عند إسحاؽ بن كمحمد ،(ّٕٖ) الترمذم عند سعد بن كالليث ،(ُُُْٖ) أحمد عند جريج

: بلفظ المقبرم، سعيد عن عجبلف، بن محمد عن ثمانيتهم ،(ّّٓ/ )ُٗ الطبراني عند عيينة كابن ،(ٖٔٓٓ)
 ."أصابعك بين تشبك فبل صبلة في فأنت المسجد إلى عمدت ثم كضوءؾ فاحسنت توضات إذا"

(، َُّ/ِ( كاألثر قاؿ صححو العبلمة األلباني في اإلركاء )ِٖٗ/ ِ) البيهقى(، ك ّٗٗأخرجو أبو داكد ) ّ
 شيبة أبى ابن ركل كقد، موقوفا صحيح إسناده (:ِّٔ/ِكقاؿ األرنؤكط كمن معو في تحقيق سنن أبي داكد )

: قاؿ نافع، عن. غالب، بن خليفة عن الطيالسي، داكد أبي عن ركل فقد عمر، ابن عن ذلك يخالف ما (ٕٔ/ِ)
 رأل أنو: أمية بن إسماعيل عن (ٕٔ/ِ) أيضا كركل .قوم كإسناده. الصبلة في أصابعو بين يشبك عمر ابن رأيت
  .الصبلة في أصابعو يشبك عمر بن اهلل عبد بن سالم
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 ما صبلة في أحدكم يزاؿ ال)  الصحيحين لحديث ،ُالصبلة حكم في ىو الصبلة
 توضأ إذا)  مرفوعا كغيرىما داكد كأبو أحمد ركل كلما ،ِ( تحبسو الصبلة دامت

 في فإنو يديو بين يشبك فبل المسجد، إلى عامدا خرج ثم كضوءه فأحسن أحدكم
 كاف إذا ) قاؿ كسلم عليو اهلل صلى النبي أف الخدرم سعيد أبو ركل كما ،ّ( صبلة

 في يزاؿ ال أحدكم كإف الشيطاف، من التشبيك فإف يشبكن، فبل المسجد في أحدكم
 .ْ( منو يخرج حتى المسجد في داـ ما صبلة

 ذم لحديث المسجد، في كاف كلو الفراغ بعد التشبيك الجمهور عند يكره كال
  .-المتقدـ في أكؿ الباب- عنو اهلل رضي اليدين

 عندىم كراىتو ألف المسجد، في كلو حتى صبلة غير في المالكية عند بو بأس كال
 الكبير بالشرح كرد ما نحو على األكلى خبلؼ أنو إال فقط، الصبلة في ىي إنما

 . ٓاإلكليل كجواىر
 بأس ال فالتشبيك الصبلة لغير بالنسبة كأما:  نصو ما( َٓٓ/ُ) الجليل مواىب كفي

 بأس ال( مالك من أم) القاسم ابن كسمع:  عرفة ابن قاؿ.  المسجد في حتى بو

                                                           

/  ُ الكبير كالشرح ، ْٓ/  ُ اإلكليل كجواىر ، َُٗ الفبلح كمراقي ، ِّْ ، ُّْ/  ُ عابدين ابن ُ
 دار ُِٗ/  ُ خليل مختصر على الزرقاني كشرح ، َٓٓ/  ُ خليل مختصر لشرح الجليل كمواىب ، ِْٓ
/  ِ للرملي المحتاج كنهاية ، اإلسبلمية المكتبة.  ـ ُّٖ/  ُ المطالب أسنى من الطالب ركض كشرح ، الفكر

 كمطالب ، الحديثة النصر ـ ِّٕ/  ُ القناع ككشاؼ ، الحديثة الرياض ـ َُ/  ِ قدامة البن كالمغني ، ٗٓ
 .اإلسبلمي المكتب منشورات ْٕٕ - ْٕٔ/  ُ النهى أكلي

 (.ِٕٓ( / )ُٔٔ) الحديث بإثر كمسلم ،(ٗٓٔ) البخارم أخرجو ِ
 (.ُِْٗصححو العبلمة األلباني في الصحيحة ) ّ
 المنذرلعنو  قاؿكالحديث  (ِْْٖ رقم ، ُْٗ/ُ) شيبة أبى ابنك  ،(َُُّْ رقم ، ِْ/ّ) أحمدأخرجو  ْ
(: إسناده جيد، كقاؿ ٓٗٓ/ّكقاؿ مغلطام في شرح ابن ماجة ) ،حسن إسناده(: ِٓ/ِ) كالهيثمى ،(ُِٕ/ُ)

 إسناده فى( : ٔٔٓ/ُ) الفتح فى الحافظ كقاؿ(: ال بأس بإسناده، ُُٖ/ِابن كثير في األحكاـ الكبير )
(، كقاؿ األرتؤكط كمن معو في تحقيق المسند ِِٖٔ، كضعفو العبلمة األلباني في الضعيفة )كمجهوؿ ضعيف

 (: إسناده ضعيف. ْٖٕ/ُٕ)
 . ْٓ/  ُ اإلكليل كجواىر ، ِْٓ/  ُ الكبير الشرح ٓ



 - 156 - 

 مالك ليد قيس بن داكد كأكمأ.  صبلة غير في المسجد في يعني األصابع بتشبيك
 يكره إنما:  مالك فقاؿ ؟ ىذا ما:  كقاؿ ليطلقو(  بالمسجد أم)  بو أصابعو مشبكا

 عليو اهلل صلى تشبيكو اليدين ذم حديث في صح:  رشد ابن كقاؿ.  الصبلة في
 ا.ىػ المسجد في أصابعو بين كسلم

 أك إليها، سعي حاؿ في يكن لم بأف توابعها من ليس فيما الصبلة خارج تشبيكها كأما
 بل لعبث كليس - األصابع إراحة نحو لحاجة كاف فإف ألجلها، المسجد في جلوس
 اهلل صلى عنو صح فقد الحنفية، عند يكره ال الحالة ىذه في فإنو - صحيح لغرض

.  أصابعو بين كشبك بعضا بعضو يشد كالبنياف للمؤمن المؤمن:  قاؿ أنو كسلم عليو
 شبك فلو.  الحسية الصورة بهذه كالتناصر التعاضد كىو ، المعنى تمثيل إلفادة فإنو
 . ُتنزيها كره العبث سبيل على حاجة لغير
 بل للصبلة ال المسجد في جلس إذا أنو: الشافعية من الشبراملسي حاشية كفي

 ينتظر أنو عليو يصدؽ لم ألنو حقو في ذلك يكره فبل كتابة، أك درس كحضور لغيرىا،
 .ِالصبلة ينتظر أنو عليو يصدؽ ألنو الكراىة؛ فينبغي معا انتظرىما إذا كأما ،الصبلة

 بأس كال مسجد، غير في كلو خاصة للمصلي التشبيك كراىة رأكا فقد المالكية كأما
 أكمأ حين الصبلة في يكره:  مالك لقوؿ المسجد، في كلو الصبلة غير في عندىم بو

  ّىذا؟ ما:  كقاؿ ليطلقو أصابعو مشبكا ليده قيس بن داكد
 الخطبة مستمع ألف األئمة، من المالكية غير عند يكره الجمعة خطبة حاؿ كالتشبيك

 ألف مكركه؛ غير: المالكية كعند، سبق لما الصبلة في كمن فهو الصبلة، انتظار في

                                                           

 . ِّْ/  ُ عابدين ابن حاشية ُ

 . الحلبي مصطفى ط ُّّ/  ِ للرملي المنهاج شرح إلى المحتاج نهاية على القاىرم الشبراملسي حاشية ِ

/  ُ خليل مختصر على الزرقاني شرح ، ليبيا - النجاح ـ َٓٓ/  ُ خليل مختصر لشرح الجليل مواىب ّ
 . الفكر دار ط ُِٗ
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 خبلؼ ىو ىذا كاف كإف المسجد، في كاف كلو فقط الصبلة في عندىم الكراىة
 . ا.ىػُتقدـ كما األكلى

 من فيكره االصابع بين التشبيك كأما (:َُٔقاؿ شيخ اإلسبلـ في شرح العمدة )ص
 .. ا.ىػكاشد أشد الصبلة كفي كراىة أشد المسجد في كىو يخرج حين

 في التشبيك في رخص كقد(: ِِْ/ّكقاؿ الحافظ ابن رجب في فتح البارم )
 المسجد في الحسن رأيت قاؿ صبيح، بن الربيع ثنا ككيع قاؿ. جماعة المسجد

 .أصابعو بين ككيع كشبك  ىكذا
 .أصابعو كشبك يقرأ المسجد في جالسا إسحاؽ رأيت: حرب كقاؿ
 أنو الخدرم، سعيد ألبي مولى ركاية من المسجد في التشبيك عن النهي ركم كقد
 صلى النبي فدخل ) قاؿ صلى اهلل عليو كسلم اهلل رسوؿ مع كىو سعيدأبي  مع كاف
 نفسو يحدث أصابعو مشبكا المسجد كسط في جالسا رجبل فرأل كسلم، عليو اهلل

 إذا فقاؿ سعيد، أبي إلى فالتفت يفطن، فلم كسلم عليو اهلل صلى النبي إليو فأكمأ
 يزاؿ ال أحدكم كإف الشيطاف؛ من التشبيك فإف أصابعو؛ بين يشبكن فبل أحدكم صلى

 إسناده كفي، أحمد اإلماـ خرجو، ِ(منو يخرج حتى المسجد في داـ ما صبلة في
 .معين ابن ضعفو موىب، بن الرحمن عبد بن اهلل عبيد

 من فيو، للصبلة المسجد إلى ماش ىو لمن األصابع تشبيك عن النهي أيضا كركم
 أحدكم توضأ إذا : )قاؿ كسلم عليو اهلل صلى النبي عن عجرة، بن كعب حديث
 في فإنو أصابعو؛ بين يشبكن فبل المسجد إلى عامدا خرج ثم كضوءه، فأحسن

 اختبلؼ إسناده كفي، ماجو كابن كالترمذم، داكد، كأبو أحمد، اإلماـ خرجو، ّ(صبلة
 .كاضطراب كثير

                                                           

 . ْٓ/  ُ اإلكليل كجواىر ، ِْٓ/  ُ الكبير الشرح ُ

 تقدـ تخريجو. ِ

 تقدـ تخريجو. ّ
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 حديث أف البخارم صحيح على المخرج صحيحو في اإلسماعيلي بكر أبو ذكر كقد
 ىذا في البخارم خرجو الذم ىريرة أبي حديث ينافي ال معناه في كما عجرة بن كعب

 أك صبلة، في كاف لمن التشبيك يكره إنما بأنو بينهما، الجمع يمكن كأنو الباب،
 النتظار فيو يجلس أك المسجد إلى يمشي كمن صبلة، في كاف من حكم حكمو

 كسلم عليو اهلل صلى النبي فعل كما منها، كانصرؼ الصبلة من قاـ من فأما الصبلة،
 ال الصبلة من منصرفا صار فإنو المعترضة، الخشبة إلى كقاـ ركعتين من سلم لما

 كمنتظرا صبلة في كاف من إف قيل كقد: قاؿ، حينئذ التشبيك يضره فبل لها، منتظرا
 بأنهم عدكىم، بهم يتطير أف يؤمن لم شبك فإذا ائتبلؼ، على فهم جماعة في الصبلة

 كأماناتهم عهودىم مرجت: )يقوؿ عمرك بن اهلل عبد حديث في تراه أال سيختلفوف،
 أمارة أك سببا ذلك يكوف أف يؤمن كلم أصابعو، بين كشبك( ىكذا كصاركا كاختلفوا

 فتختلف تختلفوا ال: )كقاؿ صفوفهم، في يستوكا بأف أمرىم كما فهم، الختبلؼ
 .ذكره ما انتهى( قلوبكم

 بو مثل فقد كاالفتراؽ االختبلؼ بو مثل كما التشبيك فإف جدا؛ بعيدة مناسبة كىو
 أكؿ في البخارم خرجو الذم موسى أبي حديث في كما كالتناصر، كالتعاكف االئتبلؼ

 لمثل لمشابهتو كراىتو عدـ من بأكلى االفتراؽ لمثل لمشابهتو كراىتو فليس الباب،
 .كالتناصر كالتعاضد التعاكف

 مدخوؿ، كأكثرىا المتأخرة، الحديث شركح كتب في كثيرا توجد المعاني ىذه كمثل
 ذكر من أستكثر لم ككذلك ذلك، من شيء في يقعوف األمة سلف علماء يكن كلم
 صحيحو، في ذكره تقدمو مع اإلسماعيلي ألف ىذا ذكرت كإنما الكتاب، ىذا في مثلو

 .فيو ما على كنبهت
 ىريرة أبي كحديث النهي في عجرة بن كعب حديث بين األعبلـ في الخطابي كجمع

 يجلب ألنو لؤلصابع؛ بالتشبيك االحتباء على يحمل إنما النهي بأف التشبيك، فعل في
 غاية في كىذا االحتباء، بحالة الكراىة فخص، فمباح سواه كما للوضوء، الناقض النـو
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 بو كالمراد المسجد، إلى للعامد التشبيك عن النهي فيو كعب حديث ألف البعد؛
 في مسلم خرجها ركاية في بذلك مصرحا كرد كقد يحتبي، ال كالماشي إليو، الماشي
 إلى رائح كأنا عجرة بن كعب لقيني: قاؿ القماح، ثمامة أبي عن لو العلل كتاب

 نشبك أف نهينا: كقاؿ بينهما، ففرؽ ضربة يدم فضرب أصابعي، بين مشبك المسجد
 توضأ إذا الرجل أف: فقاؿ. صبلة في لست إني: فقلت. الصبلة في أصابعنا بين

 .صبلة في فهو المسجد يـؤ خرج ثم كضوءه، فأحسن
 برفع كصرح ،(صبلة في لست إني): قولو يذكر لم أنو إال بمعناه، داكد أبو كخرجو

 ....كسلم عليو اهلل صلى النبي إلى الحديث آخر
 أف نهاه  كسلم عليو اهلل صلى النبي أف)  رضي اهلل عنو علي عن الحارث، ركل كقد

 .ماجو ابن كخرجو، ُ( الصبلة في أصابعو يفقع
 - النبي أف أبيو، عن معاذ، بن سهل عن فائد، بن زباف ركاية من أحمد اإلماـ كخرج
 أصابعو كالمفقع كالملتفت، الصبلة، في الضاحك إف : )قاؿ - كسلم عليو اهلل صلى
 .ضعف فيهما كسهل، كزباف، ِ( كاحدة بمنزلة

                                                           

فيو (: ُٔٔ/ِكالحديث قاؿ عنو الضياء في السنن كاألحكاـ ) (ٓٔٗ رقم ، َُّ/ُ)أخرجو ابن ماجة  ُ
(، كقاؿ ِْٗ/ُ، كضعفو النوكم في الخبلصة )الحارث بن عبد اهلل األعور نسبو الشعبي كغيره إلى الكذب

(: ّٖٕ رقم ،ٗٗ/ ِ) اإلركاء في األلباني العبلمة قاؿ(: إسناده ضعيف، ك ّٗٓ/ّمغلطام في شرح ابن ماجة )
 الهمدانى زىير أبو األعور اهلل عبد بن الحارث فيو(: ُ/ ِٔ ؽ: )الزكائد فى البوصيرل قاؿ جدا، ضعيف كإسناده

 ضيف إسناده (:ُُِ/ِ، كقاؿ األرنؤكط كمن معو في تحقيق سنن ابن ماجة )بعضهم اتهمو كقد ضعيف كىو
  .األعور اهلل عبد ابن كىو: الحارث لضعف

 ُٖٗ/َِ) ، كالطبرانى(ِٔٗص) مصر فتوح في الحكم عبد ابنك  ،(ُٗٓٔٓ رقم ، ّْٖ/ّ) أحمد أخرجو ِ
( ّٖٓٗ رقم ، ِّْ/ِ) كالديلمى ،(ّّٖٗ رقم ، ِٖٗ/ِ) كالبيهقى ،(ُٕٓ/ُ) كالدارقطنى ،(ُْٗ رقم

(، كالضياء في ِّْ(، كضعفو ابن القيسراني في التذكرة )ِْْ/ُكالحديث ضعفو ابن حباف في المجركحين )
رسالة لطيفة في (، كابن عبد الهادم في ّْٗ/ُ(، ككذا ضعفو النوكم في الخبلصة )ُٕٔ/ِالسنن كاألحكاـ )

 مجمعال في الهيثميقاؿ (، ك ٕٖ/ِككذا ضعفو الزيلعي في نصب الراية ) (، ّٖ) أحاديث متفرقة ضعيفة
، كضعفو العبلمة األلباني في الضعيفة ضعيف كىو فائد، بن زباف عن كبلـ، كفيو لهيعة، ابن فيو (:ٕٗ/ِ)
 (: إسناده ضعيف.ّٖٔ/ِْ(، كقاؿ األرنؤكط كمن معو في تحقيق المسند )َِّْ)
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 ا.ىػ الصبلة في للخشوع المنافي العبث من كلو ذلك أف إلى إشارة كفيو
" كغيره المسجد في األصابع تشبيك باب: "قولو(: ٔٔٓ/ُكقاؿ الحافظ في الفتح )

 ىريرة أبي كحديث مطلقا، التشبيك جواز على داؿ كىو موسى، أبي حديث فيو أكرد
 قاؿ... .أجوز غيره في فهو المسجد في جاز كإذا المسجد، في جوازه على داؿ كىو
 التشبيك عن النهي في كرد ما معارضة الفقو في الترجمة ىذه إدخاؿ كجو: بطاؿ ابن
 يشير ككأنو. اىػ ثابتة غير طرؽ من مسندة مراسيل فيو كردت كقد المسجد، في

 إذا: "كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: "قاؿ عجرة بن كعب حديث إلى بالمسند
 أخرجو"  صبلة في فإنو يديو يشبكن فبل المسجد إلى عامدا خرج ثم أحدكم توضأ

. بسببو بعضهم ضعفو اختبلؼ إسناده كفي حباف، كابن خزيمة ابن كصححو داكد أبو
 أصابعو بين يشبكن فبل أحدكم صلى إذا: "بلفظ آخر كجو من شيبة أبي ابن كركل

 حتى المسجد في داـ ما صبلة في يزاؿ ال أحدكم كإف. الشيطاف من التشبيك فإف
 بين ليس أنو التحقيق: المنير ابن كقاؿ. كمجهوؿ ضعيف إسناده كفي"  منو يخرج

 الحديث في كالذم العبث، كجو على فعلو عنو المنهي إذ تعارض، األحاديث ىذه
 في ىو: قلت. الحس بصورة النفس في المعنى كتصوير التمثيل، لمقصود ىو إنما

 اإلسماعيلي كجمع. ىريرة أبي حديث بخبلؼ قاؿ، كما عمر كابن موسى أبي حديث
 حكم في الصبلة منتظر إذ لها، قاصدا أك الصبلة في كاف إذا بما مقيد النهي بأف

 فظاىراف، األكالف أما ذلك، عن خالية الجواز على الدالة الباب كأحاديث المصلي،
 في فهو ظنو، في الصبلة انقضاء بعد كقع إنما تشبيكو فؤلف ىريرة أبي حديث كأما

 المسجد في داـ ما ذلك عن النهي فيها التي كالركاية. الصبلة من المنصرؼ حكم
 كاختلف. بطاؿ ابن قاؿ كما ىريرة أبي لحديث معارضة غير فهي قدمنا، كما ضعيفة

 أبي ابن ركاية في تقدـ كما الشيطاف من لكونو: فقيل التشبيك عن النهي حكمة في
 صورة ألف كقيل الحدث، مظاف" من" كىو النـو يجلب التشبيك ألف كقيل. شيبة

 ىو لمن ذلك فكره عمر ابن حديث في عليو نبو كما االختبلؼ صورة تشبو التشبيك
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 للمصلين كسلم عليو اهلل صلى قولو كىو عنو المنهي في يقع ال حتى الصبلة حكم في
 .. ا.ىػ" قلوبكم فتختلف تختلفوا كال" 

 األصابع تشبيك بأف سمعت كسئل العبلمة العثيمين كما في فتاكل نور على الدرب:
 .ذلك على الشيخ تعليق أرجو مستحب غير

 الصبلة ينتظر المسجد في جلس أك الصبلة إلى ذىب لمن األصابع تشبيك: فأجاب
 بو بأس فبل ذلك سول فيما كأما األدب من كليس عنو منهي الصبلة في كاف أك

 عليو اهلل صلى النبي عن ثبت ذلك ألف الصبلة بعد أصابعو اإلنساف يشبك أف فيجوز
 قبل العصر كإما الظهر إما العشي صبلتي إحدل في سلم حين كذلك كسلم آلو كعلى

 بين كشبك عليها كاتكأ المسجد في معركضة خشبة إلى تقدـ ثم صبلتو يتم أف
 كقد خطأ فهو كقت كل محظور األصابع تشبيك أف من الناس بعض يظنو كما أصابعو

 بعضو يشد كالبنياف للمؤمن المؤمن) قاؿ أنو كسلم عليو اهلل صلى النبي عن ثبت
 ا.ىػ كسلم آلو كعلى عليو اهلل صلى أصابعو بين كشبك( بعضان 

 ا.ىػ
 األصابع فرقعة عن (:َّٓ/ُّكسئل العبلمة العثيمين أيضا كما في مجموع فتاكاه )

 الصبلة؟ تبطل ىل سهوا الصبلة أثناء
 كاف كإذا العبث، من األصابع فرقعة كلكن الصبلة، تبطل ال األصابع فرقعةفأجاب: 

 أشد ذلك فيكوف فرقعتها يسمع من على التشويش أكجب الجماعة صبلة في ذلك
 .أحد حولو يكن لم لو مما ضررا

 حركة: أقساـ خمسة إلى تنقسم الصبلة في الحركة إف: أقوؿ أف أكد المناسبة كبهذه
 .جائزة كحركة محرمة، كحركة مكركىة، كحركة مسنونة، كحركة كاجبة،

 يقـو أف مثل الصبلة، في كاجب فعل عليها يتوقف التي فهي: الواجبة الحركة أما
 الغترة، ىذه يخلع أف عليو يتعين فحينئذ نجاسة غترتو على أف يذكر ثم يصلي اإلنساف

 يصلي كىو جبريل أتاه كسلم عليو اهلل صلى النبي أف ذلك كدليل كاجبة، حركة كىذه
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 كمضى الصبلة أثناء في كسلم عليو اهلل صلى النبي فخلعهما قذرا نعليو في أف فأخبره
 أخطأ كلكنو مجتهدا القبلة غير إلى متجها يصلي كاف إذا ككذلك صبلتو، في

 يتعين فحينئذ يمينك على القبلة إف: لو كقاؿ منو أعلم آخر رجل فجاءه اجتهاده،
 كانوا الناس أف ذلك كدليل. كاجبة حركة كىذه. القبلة إلى يتجو حتى يدكر أف عليو

 اهلل صلى النبي إف: لهم فقاؿ آت فجاءىم الصبح صبلة في قباء مسجد في يصلوف
 إلى فانصرفوا فاستقبلوىا، القبلة يستقبل أف كأمر قرآف الليلة عليو أنزؿ قد كسلم عليو

 في كاجب فعل عليها يترتب أف كضابطها كاجبة حركة كىذه يصلوف، كىم الكعبة
 .محـر ترؾ أك الصبلة

 إذا الصف في الدنو مثل. الصبلة كماؿ عليها يتوقف أف فهي: المسنونة الحركة كأما
 ىذا فيكوف سنة، ىذه فإف الفرجة ىذه لسد جاره إلى اإلنساف فدنا الفرجة انفتحت

 .مسنونا الفعل
 .الصبلة بتكميل تتعلق كال إليها حاجة ال التي الحركة فهي: المكركىة الحركة كأما
 قائم كىو اإلنساف يكوف أف مثل المتوالية، الكثيرة الحركة فهي: المحرمة الحركة كأما

 عن الصبلة تخرج حتى يعبث جالس كىو يعبث، ساجد كىو يعبث، راكع كىو يعبث،
 .الصبلة تبطل ألنها محرمة الحركة فهذه ىيئتها،

 أك فيحكها، حكة اإلنساف تشغل أف مثل ذلك، عدا ما فهي: المباحة الحركة كأما
 يده فيرفع إنساف يستأذنو أك. المباحة الحركة من فهذه فيرفعها عينو على غترتو تنزؿ

 ا.ىػ المباحة الحركات من فهذه لو كيأذف
 تشبيك عن كسلم عليو اهلل صلى النبي نهى لقد (:ِٔٔ/ٓكسئلت اللجنة الدائمة )

 فيها يرد لم بأنو علما النهي؟ تحت داخلة األصابع فرقعة فهل المسجد، في األصابع
  .بالنهي حديث

 المسجد، في مكركىة األصابع فرقعة أف على العلم أىل من جمع نص فأجابت:
 ا.ىػ العبث من ألنهما بالتشبيك؛ لها إلحاقا
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 في العلماء اختلف(: ُٖٓٔكقاؿ العبلمة األلباني في الضعيفة تحت الحديث )
 جوازه الصحيحة األحاديث بين الجمع يقتضيو كالذم المسجد، في األصابع تشبيك

 بيتو، في أحدكم توضأ إذا"  :كسلم عليو اهلل صلى لقولو ؛ للصبلة انتظاره حالة في إال
 ". أصابعو بين كشبك ىكذا، يفعل فبل يرجع، حتى صبلة في كاف ؛ المسجد أتى ثم

 (.َُُ/ِ) اإلركاء في مخرج اإلسناد صحيح كىو
 

 (يليو الذم المسجد يهجر ال)باب 
 المسجد في الرجل ليصلي)  كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ عمر ابن عن

 .ُ( المساجد يتبع كال يليو الذم

                                                           

 مجاشع حدثنا الوليد بن بقية عن( ِ/ ُِٕ) الرازم تماـ ركاه(: ََِِ) الصحيحة في األلباني العبلمة قاؿ ُ
 ك مقطوع إسناد ىذا ك: قلت. عمر ابن عن نافع عن عمر بن اهلل عبيد عن األسود أبي بن منصور حدثني عمرك بن

 في الحربي الحسن أبو ركاه فقد مرة، بقية دلسو قد ك".  الكذابين أحد: " معين ابن فيو قاؿ مجاشع، من آفتو
 ثم منصور، بين ك بينو من مجاشعا فأسقط. بو األسود أبي بن منصور عن بقية عن( ُ/ ّٗ" )حديثو من جزء"

 حدثنا الترمذم نصر بن أحمد بن محمد حدثنا(: ِ/  ُٗٗ/ ّ) الطبراني فقاؿ طريقو، غير من ركم لكن عنعنو
/ ِِ) األكسط في أخرجو اإلسناد بهذا ك. بو عمر بن اهلل عبيد عن معاكية بن زىير أخبرنا األسدم زياد بن عبادة

 اختلط ثقة الترمذم نصر ابن لكن صدكؽ، ىو ك: قلت".  عبادة إال زىير عن يركه لم: " قاؿ ك( ترتيبو من ِ
 كبلـ في ك( ِْ/ ِ) الهيثمي يعرفو كلم كاللساف( ّٔٔ - ّٓٔ/ ُ" ) التاريخ"  في ترجمة لو عظيما، اختبلطا
 أعلم ال ك(: " ِ/ ّّ" ) األحكاـ"  في الحق عبد قوؿ أما ك: جيد فالسند بو، يتفرد لم أنو إلى يشير ما الطبراني

 عن آخر طريق لو كجدت ثم! محض خطأ فإنو ىذا؟ لو كقع كيف أدرم فبل".  الحديث صالح إال مجاشع في قيل
 حدثنا سعيد بن قتيبة حدثنا البلخي زكريا بن محمد حدثنا(: ّْٖ" ) الضعفاء"  في العقيلي أخرجو عمر ابن

: البخارم قاؿ: " قاؿ ك. بو عمر ابن عن التيمي إبراىيم عن حوشب بن العواـ عن( األصل كذا) غالب بن حبيب
 في البخارم أكرده كذا ك: قلت .الحديث منكر حوشب، بن العواـ عن اليشكرم غالب أبو حبيب بن غالب

 عن لو آخر شيخ عن العقيلي ساقو آخر حديث في ك الحديث ىذا سند في كقع لكنو( ُْٖ) الصغير التاريخ
 عن حدثنا قد ك حبيب، بن غالب"  بػ البخارم ترجمة ىكذا: العقيلي قاؿ القلب، على"  غالب بن حبيب: " قتيبة
 أحسب كال"  غالب بن حبيب: " عنو قاال فكبلىما - ضابط حديث صاحب إال منهما ما - الشيخاف ىذاف قتيبة

 ىو: " الذىبي قاؿ ك".  ىذا من أصلح كجو من اإلسناد ىذا بغير الحديثاف ىذاف ركم كقد البخارم من إال الخطأ
 ". مجهوؿ
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 يقرب( يليو الذم المسجد في الرجل ليصل) (:ِّٗ/ٗقاؿ الصنعاني في التنوير )
 خبلؼ فإنو التنقل كجو على تارة ىذا كفي تارة ىذا في يصل( المساجد يتبع كال) منو

 ا.ىػ  يخفى ال كما الخطى بزيادة األجر بزيادة كرد ما ينافيو كال األكلى
 نوأ :كالخمسوف الرابع الوجو (:ُٕٕ/ّفي إعبلـ الموقعين )كقاؿ اإلماـ ابن القيم 

 بن المجاشع عن بقية ركاه كما غيره إلى يليو الذم المسجد يتخطى اف الرجل نهى
 ليصل: "كسلم عليو اهلل صلى النبي عن عمر ابن عن نافع عن اهلل عبيد عن عمرك

 ىجر إلى ذريعة ألنو إال ذاؾ كما" غيره إلى يتخطاه كال يليو الذم المسجد في احدكم
 ببدعة يرمي أك الصبلة اليتم اإلماـ كاف كإف اإلماـ صدر كإيحاش يليو الذم المسجد

 ا.ىػ غيره إلى بتخطيو بأس فبل بفجور يعلن أك
 شهر في اهلل عبد أبا رأيت: بحر بن محمد(: قاؿ َِٗ/ْ) الفوائد بدائعكقاؿ في 

 حسن ككاف، التراكيح اهلل عبد بأبي فصلى القطاف زياد بن فضل جاء كقد رمضاف
 اهلل عبد أبو فخرج، المسجد امتؤل حتى الجيراف كبعض المشايخ فاجتمع، القراءة
 كتجيئوف مساجدكم تدعوف ىذا ما: فقاؿ،  الجمع إلى فنظر المسجد درجة فصعد

، المساجد إخبلء من يعني، فيو لما كراىية صرفو ثم ليالي بهم فصلى، غيرىا إلى
 ا.ىػ مسجده في يصلي أف المسجد جار كعلى

 حديث صحة أريد: (ُِْ/ُْ)كسئل العبلمة العثيمين كما في مجموع فتاكاه 
 يتتبع للذم نقوؿ كماذا( المساجد يتبع كال ، يليو الذم المسجد في أحدكم ليصل)

 ؟ العشاء صبلة يفوت أف دكف القلب لحضور كأقرب الصبلة في ليخشع المساجد
 يحمل فإنو ثبوتو تقدير كعلى صحتو، في مختلف أعرفو فيما الحديث ىذا" فأجاب:

 فمن كإال ، حولهم الذم المسجد عن للمصلين تفريق ذلك في كاف إذا ما على
 خلف ليصلوا النبوم المسجد يرتادكف كانوا عنهم اهلل رضي الصحابة أف المعلـو
 عليو اهلل صلى النبي مع يصلي عنو اهلل رضي معاذ كاف بل كسلم، عليو اهلل صلى النبي
 .الزمن تأخر مع بهم، فيصلي قومو إلى يرجع ثم اآلخرة، العشاء صبلة كسلم



 - 165 - 

 على إمامو قراءة بحسن كاستعانتو القراءة، حسن أجل من المسجد اإلنساف كارتياد
 لئلماـ إىانة ذلك من خشي أك فتنة، ذلك من خشي إذا إال اللهم بو، بأس ال القياـ
، كبراء من الرجل ىذا يكوف أف مثل حولو، الذم  إلى مسجده عن كانصرافو القـو

 يراعي أف ينبغي إنو نقوؿ قد فهنا اإلماـ، في القدح من شيء فيو يكوف آخر مسجد
 . انتهى" فيتجنبها المفسدة ىذه

 ىو فيما أرشدكنا: الرابع الدرس ىػَُُْ لعاـ رمضانية جلساتكسئل أيضا كما في 
 السنة يطبق من إلى الذىاب أـ الحسن، الصوت لطلب المساجد تتبُّع: األفضل
 إلى داعية الحاجة أف مع حسن، بصوت يمتاز ال كلكنو الخشوع؛ على كيحافظ

 ذلك؟
 من القرآف يستمع أف يحب كاإلنساف مرغوب، الحسن الصوت أف شك الفأجاب: 

 لنبي ًإٍذنىو لشيء اهلل أذف ما: )كسلم عليو اهلل صلى النبي قاؿ قد بل حسن، صوت
 حسن لنبي يستمع مثلما لشيء تعالى اهلل استمع ما: أم( بالقرآف يتغنى الصوت حسن

 .بالقرآف يتغنى الصوت
 كاستمع القرآف، يقرأ األشعرم موسى أبا ليلة ذات كسلم عليو اهلل صلى النبي كسمع

 إلى استمعتي  لقد: )قاؿ الصباح، في كالسبلـ الصبلة عليو النبي لو قاؿ ثم لقراءتو،
: فقاؿ -حسنان  صوتان : أم- داكيد آؿ مزامير من مزماران  أكتيتى  كقد الليلة، قراءتك

: يعني( تحبيران  لك لحب رتيو علمتي  لو: قاؿ .نعم: قاؿ اهلل؟ رسوؿ يا ذلك أكىسىًمٍعتى 
 أف أجل من صوتو يحسِّن أف بأس ال اإلنساف أف على دليل ىذا كفي، أحسن زينتيو

 قاؿ لما موسى أبي على ينكر لم كسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ ألف إليو؛ الناس يستمع
 المساجد ىجراف إلى يؤدم -الرجل ذىاب: أم- الذىاب كاف إذا لكن .ىذا

 ككذلك أفضل، مسجده في اإلنساف بقاء فإف الحي، أصحاب ىمم كضعف األخرل،
 حيو مسجد في صبلتو أيضاىًن  صار أكثر السنة يطبق حيو مسجد كاف لو أيضان 

 مسجل في قراءتو إلى يستمع أف لئلنساف يمكن يقرأ الذم القارئ كىذا .أفضل
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 كليس كجل ، عز   اهلل يدم بين القلب حضور ىو الحقيقة في الخشوع ثم لها، كيخشع
 صلى فالرسوؿ الناس، لبعض إزعاج إلى يصل أحيانان  الذم العريض الطويل البكاء ىذا
 الًمٍرجىل، كأزيز أزيز لصدره ييسمع سجد إذا ككاف خشوعان، الناس أشد كسلم عليو اهلل

 .الناس بعض من ييسمع الذم الصراخ بهذا ليس خفي،
 ىذا كاف إذا الصوت، حسن مسجد إلى يذىب اإلنساف أف بأس ال أنو أرل فالذم

 فهو أكثر السنة يطبق من ىناؾ كاف إذا أنو ييبلحظ كلكن كأخشع؛ لقلبو كأطيب ألذ
 الناس، ىمم تضعف أك الحي مساجد تخلو المسجد ىذا إلى ذىب إذا ككذلك أكلى،

 في قيمة لو رجبلن  كاف إذا سيما كال الناس، ليكثِّر أفضل مسجده في كجوده فإف
 .اإلماـ قلب في شيئاىًن  ييحدث ربما أيضان  ىذا فإف المسجد،

 ذلك، أشبو كما كيلو، كمائة كيلو، ثمانين نحو من يأتوف أنهم سمعنا الذين أكلئك أما
 كيلو، ثمانين المسافة؛ ىذه ألف جدان؛ خاطئ خاطئ، تصرؼ ىذا أف شك ال فهذا
 ىذا الصوت، لهذا االستماع مجرد إال فائدة، بدكف إياب، كساعة ذىاب، ساعة

 قصد أف صحيحه  الشيء، ىذا مثل في ييضاع أف من أشرؼ كالوقت كقت، إضاعة
 الليالي ىذه من ساعتاف عليك تضيع! الحد؟ ىذا إلى لكن شك؛ ال أجر فيو العبادة

 في يكوف الذم الشخص على ككبلمنا خاطئ، تصرؼه  أنو -رأيي في- ىذا! الشريفة؟
 ا.ىػ نفسو البلد

 ىناؾ (:ِْٓ/ رقم ّ) الفوزاف فتاكل من المنتقىكسئل الشيخ الفوزاف كما في 
 بعيدة مساجد إلى ينتقلوف التراكيح صبلة في أنو كىي الناس، بعض بين منتشرة ظاىرة

 ؟ الظاىرة بهذه رأيكم فما الحسنة؛ األصوات أصحاب لؤلئمة طلبنا كذلك بيوتهم، عن
 على القراءة بإجادة كيعتني القرآف، بتبلكة صوتو يحسن أف لئلماـ ينبغي فأجاب:

 القرآف يتلو كأف كالسمعة، الرياء أجل من ال اهلل، عند األجر محتسبنا المطلوب؛ الوجو
 . يسمعو من بو كينتفع بقراءتو، لينتفع قلب؛ كحضور بخشوع
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 كال فيو، كالصبلة اهلل بطاعة مسجدىم يعمركا أف مسجد كل لجماعة ينبغي كالذم
 سيما ال األئمة، ألصوات التذكؽ في الوقت كإضاعة المساجد بين التنقل ينبغي

ا كذىابها تجوالها في فإف النساء؛  من مطلوب ألنو شديدة؛ مخاطرة بيوتها عن بعيدن
 ألقرب تخرج فإنها للمسجد؛ الخركج أرادت كإف بيوتها، في تصلي أف المرأة

 . للخطر تقليبلن  مسجد؛
 ألف فيها؛ مرغوب غير ظاىرة ىي المساجد بعض في الناس تجمهر من الظاىرة كىذه
 مشركعة غير تكلفات كفيها للرياء، مدعاة كىي األخرل، للمساجد تعطيبلن  فيها

 . كمبالغات
  يصلي؟ المسجدين أم ففي المصلين قليل منهما كالثاني متقارباف مسجداف: مسألة

 ىناؾ أف قدر لو" (:ُُٓ ، َُٓ/ْ) الممتع الشرح العثيمين عبلمةال قاؿ
 جماعة؛ األكثر إلى يذىب أف فاألفضل اآلخر من جماعة أكثر أحدىما مسجدين،

 كحده، صبلتو من أزكى الرجل مع الرجل صبلة: ) قاؿ كسلم عليو اهلل صلى النبي ألف
 فاألفضل:  اآلخر من جماعة أكثر أحدىما:  مسجداف كجد فإذا ، عاـ كىذا، ...(

 . انتهى" جماعة أكثر ىو الذم في تصلي أف
 فيو تقاـ الذم المسجد في يصلي أف الثغر أىل لغير األفضل" : أيضا الشيخ كقاؿ

 قائم مسجد ىناؾ كاف إذا:  ذلك مثاؿ ، يحضر لم إذا تقاـ كال ، حضر إذا الجماعة
 لم كإف ، الجماعة أقيمت:  إماما كصار حضر إف رجل فيو لكن ، الناس فيو يصلي
 أجل من المسجد ىذا في يصلي أف الرجل لهذا فاألفضل:  الناس تفرؽ:  يحضر
 ىذا فصبلة ، ينبغي ال المساجد كتعطيل ، المسجد لتعطل يحضر لم لو ألنو ؛ عمارتو

 . جماعة أكثر مسجد في صبلتو من أفضل:  المسجد ىذا في الرج
 األكثر المسجد من قريبا المسجد يكوف ال أف كىو ، بشرط ىذا يقيد أف ينبغي لكن

 ىذا كأف ، كاحد مسجد في المسلموف يجتمع أف األفضل إف:  يقاؿ فقد ، جماعة
 ، الناس من عشرة أك ، خمسة ينتابو قديم مسجد ىذا أف قدر فإذا ، التفرؽ من أكلى



 - 168 - 

 يتقدموا أف القديم المسجد أىل على يشق كال ، كثير جمع فيو يجتمع مسجد كحولو
 كأف ، اآلخر المسجد إلى ينضموا أف األفضل إف:  يقاؿ فربما ، اآلخر المسجد إلى

 الممتع الشرح . انتهى" أفضل كاف:  الجمع كثر كلما ألنو ؛ فيو يجتمعوا
(ْ/َُٓ.) 
  

 (ككقار بسكينةإلى المسجد  المشي )باب
 أدركتم فما بالسكينة، فعليكم الصبلة أتيتم إذا ) قاؿ عنو اهلل رضي قتادة أبي عن

 .ُ( فأتموا فاتكم كما ، فصلوا
 اإلقامة سمعتم إذا)  قاؿ كسلم عليو اهلل صلى النبي عن عنو اهلل رضي ىريرة أبي عنك 

 فاتكم كما فصلوا أدركتم فما تسرعوا كال كالوقار بالسكينة كعليكم الصبلة إلى فامشوا
 .ِ( فأتموا

 كسلم عليو اهلل صلى قولو(: ُّٗ/ٓقاؿ الحافظ ابن رجب في فتح البارم )
 إلى اإلسراع عن كنهي بالمشي أمر( تسعوا كال الصبلة، إلى فامشوا اإلقامة إذاسمعتم)

 مخرج خرج كإنما للنهي، شرطا اإلقامة سماع كليس اإلقامة، سمع لمن الصبلة
 إدراؾ فوت خوؼ اإلقامة سماع عند يقع إنما االستعجاؿ أف الغالب ألف الغالب؛
 فرىاف كاتبا تجدكا كلم سفر على كنتم كإف: }تعالى كقولو فهو الركعة، أك التكبيرة
 .كغيره السفر في جائز كالرىن ،[ ِّٖ: البقرة{ ]مقبوضة
 أك الغائط من منكم أحد جاء أك سفر على أك مرضى كنتم كإف: }قولو ككذلك
 يجوز التيمم أف ذكرنا كقد[ ّْ: النساء{ ]فتيمموا ماء تجدكا فلم النساء المستم

 .كالحضر السفر في الماء عدـ عند

                                                           

 (.َّٔ) كمسلم ،(ّٓٔ) البخارم أخرجو ُ
 .(ّٔٔ) البخارم أخرجو ِ
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 آباءىم تعلموا لم فإف اهلل عند أقسط ىو آلبائهم ادعوىم: }تعالى قولو ككذلك
 كإف كموالي أخوانا يدعوا أف كيجوز ،[ ٓ:االحزاب{ ]كمواليكم الدين في فإخوانكم

 مع( كموالنا اخونا انت: )لزيد - كسلم عليو اهلل صلى - النبي قاؿ فقد أباؤىم؛ علم
 .بأبيو علمو
 سماع اشتراط غير من( بالسكينة فعليكم الصبلة إذاأتيتم) قتادة أبي حديث سبق كقد

 كترؾ الصبلة، إلى بالسكينة المشي استحباب على العلماء أجمع كقد، اإلقامة
 كسيأتي. المساجد إلى الخطا كثرة من ذلك في كلما المشي، في كالهركلة االسراع
 فوات يخش لم ما كىذا، تعالى اهلل شاء إف - بعد فيما المشي فضل أحاديث
 ىل: فاختلفوا إدراكها، باالسراع كرجا فواتها، خشي فإف كالركعة، االكلى التكبيرة

 .قوالف كفيو ال؟ أـ حينئذ، يسرع
 .التكبيرة إلدراؾ سعى أنو مسعود، ابن عن كركم، إلدراكهما يسعى انو: أحدىما
 .جبير بن كسعيد يزيد، بن الرحمن كعبد كاألسود، عمر، ابن عن كنحوه

 باإلسراع الباس: إسحاؽ كقاؿ .الركعة فوت من إذاخاؼ اإلسراع: مجلز أبي كعن
 - بأس كال: - مهنأ ركاية في - أحمد كقاؿ .مالك فيو كرخص .التكبيرة إلدراؾ

 عن جاء تقبح؛ عجلة يكن لم ما شيئا، يسرع أف - األكلى التكبيرة يدرؾ أف إذاطمع
 فوت إذاتخوفوا شيئا يعجلوف كانوا أنهم - كسلم عليو اهلل صلى - النبي أصحاب
 .ادراكها في كطمعوا األكلى، التكبيرة

 حديث فيو كخرج (سعي غير من الصبلة إلى اإلسراع) على سننو في النسائي كبوب
 إلى ذىب العصر إذاصلى - كسلم عليو اهلل صلى - اهلل الرسوؿ كاف: قاؿ رافع، أبي
 النبي فبينما)  رافع أبو قاؿ. المغرب ينحدر حتى عندىم يتحدث األشهل، عبد بني
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 إنما كىذا ُ( الحديث كذكر بالبقيع مررنا المغرب إلى يسرع كسلم عليو اهلل صلى
 .الوقت قرب كقد الجماعة، على االبطاء إذاخاؼ اإلماـ إسراع على يدؿ

 بن كأنس ثابت، بن كيزيد ذر، أبي عن كركم .حاؿ بكل اليسرع أنو: الثاني كالقوؿ
 قوؿ كىو العلماء، جمهور عن البر عبد ابن كحكاه كعطاء، ىريرة، كأبي مالك،
  .ىريرة أبي حديث على العمل: كقاؿ أحمد، عن كغيره منصور أف كنقلو .الثورم

 كال األكلى، التكبيرة فوت لخوؼ إليسرع أنو على ظاىر دليل: ىريرة أبي كحديث
 أنو على فدؿ( تسرعوا كال الصبلة، إلى فامشوا اإلقامة سمعتم فإذا) قاؿ فانو الركعة؛

 .الركعة أك التكبيرة فوات خوؼ مع اإلسراع عن ينهى
 - كسلم عليو اهلل صلى كالنبي جاء أنو)  بكرة أبي حديث من أحمد اإلماـ مسند كفي

 أف يريد يحفز، كىو بكرة أبي نعلي صوت كسلم عليو اهلل صلى النبي فسمع راكع،
 حرصا، اهلل زادؾ قاؿ أنا،: بكرة أبو قاؿ الساعي؟ من قاؿ انصرؼ فلما الركعة، يدرؾ

 .حالو يجهل من إسناده كفي،  (تعد كال
 أبي عن أيضا ضعف فيو آخر بإسناده االماـ خلف القراءة كتاب في البخارم كخرجو

 تفوتني اف خشيت اهلل، رسوؿ يا: قاؿ بكرة أبا إف: قاؿ: حديث كفي بمعناه، - بكرة
 ادركت، ما صل كالتعد، حرصا، اهلل زادؾ: )لو فقاؿ المشي، فأسرعت معك، ركعة

 كالوضوء الصبلة أسباب ببعض مشتغل كىو اإلقامة سمع كلو، (سبقت ما كاقض
 غير من يتمو أنو: يعنى - ذلك عن يعجل ال: عطاء فقاؿ غيرىما، أك كالغسل

                                                           

، رقم  ْٕٕ/ُ(، كالركياني )ّٕٗ(، كفي الكبرل )ِٖٔ(، كالنسائي في المجنتبى )ِّٗ/ٔأخرجو أحمد ) ُ
 الكبير في كالطبراني ،(ّّٗ) في السير الفزارم سحاؽبيإ(، ك ِّّٕ، رقم  ِٓ/ْ(، كابن خزيمة )ِٕٓ

( كالحديث قاؿ ِّٓ-ِّْ/ِّ) تهذيبو في كالمزم(، َِْْ، رقم  ُٕٔ/ٔكالبيهقي في الشعب ) ،(ِٔٗ)
(، كقاؿ األرنؤكط َّٖٔعنو العبلمة األلباني في صحيح النسائي: إسناده حسن، كضعفو في ضعيف الجامع )

 كلم اثناف، عنو بالركاية تفرد فقد منبوذ، حاؿ لجهالة ضعيف إسناده (:َُٕ/ْٓ)كمن معو في تحقيق المسند 
 الحافظ جعلو فقد نظرا، رافع أبي جده عن رافع أبي بن اهلل عبيد بن الفضل سماع في إف ثم أحد، عن توثيقو يؤثر
 .الصحابة عن ركاية لهم كليس التابعين، أتباع كبار طبقة كىي السابعة، الطبقة من" التقريب" في
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 شاء إف - الكتاب من موضعو في( عشائك عن تعجل ال: )حديث كسيأتي .استعجاؿ
 ... ا.ىػتعالى اهلل

 في قولو من أخص ىو" اإلقامة سمعتم إذا: "قولو(: ُُٕ/ِكقاؿ الحافظ في الفتح )
 ألف الموافقة، مفهـو من أنو الظاىر لكن"  الصبلة أتيتم إذا"  قتادة أبي حديث

 كمع ذلك، كنحو األكلى التكبيرة فضيلة إدراؾ يترجى الصبلة أقيمت إذا المسرع
 ألنو اإلسراع إلى يحتاج ال اإلقامة قبل جاء ممن فغيره اإلسراع، عن نهى فقد ذلك

 .األكلى باب من اإلسراع عن فينهي كلها الصبلة إدراؾ يتحقق
 المسرع أف باإلقامة التقييد في الحكمة: فقاؿ ىذا غير معنى بعضهم فيو لحظ كقد
 تماـ لو يحصل فبل الحالة تلك في كىو فيقرأ انبهر كقد إلها يصل الصبلة أقيمت إذا

 فيو تقاـ ال قد الصبلة فإف ذلك قبل جاء من بخبلؼ كغيره، الترتيل في الخشوع
 .انتهى .يستريح حتى

 إذا: "قولو لصريح مخالف كىو اإلقامة، قبل جاء لمن اإلسراع يكره ال أنو ىذا كقضية
 ألف باإلقامة الثاني الحديث في قيد كإنما اإلقامة، قبل ما يتناكؿ ألنو"  الصبلة أتيتم
 .اإلسراع على الغالب في الحامل ىو ذلك
 باء، بغير"  السكينة كعليكم: "كلغيره ذر، أبي ركاية في كذا" بالسكينة كعليكم: "قولو
 اإلغراء، على بالنصب شارحو القرطبي كضبطها يونس، طريق من مسلم ركاية في ككذا

 دخوؿ بعضهم كاستشكل الحاؿ، موضع في جملة أنها على بالرفع النوكم كضبطها
 زيادة لثبوت نظر كفيو{ أنفسكم عليكم: }تعالى كقولو بنفسو متعد ألنو: قاؿ الباء
 فعليو: "كحديث"  اهلل برخصة عليكم: "كحديث الصحيحة األحاديث في الباء

 صفية، قصة في طلحة ألبي قالو"  بالمرأة فعليك: "كحديث"  كجاء لو فإنو بالصـو
"  الليل بقياـ عليكم: "كحديث لعمر، عائشة قالتو"  بعيبتك عليك: "كحديث
 المعترض ىذا بو علل الذم إف ثم. ذلك كغير"  نفسك بخويصة عليك: "كحديث

 بالماء، تعديو امتناع بنفسو يتعدل أف يجوز كونو من يلـز ال إذ بمقصوده، موؼ غير
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 األمر ىذا في الحكمة": فائدة. "أعلم كاهلل لغتين فيو أف على فيدؿ ذلك ثبت كإذا
 نحو فذكر ىريرة، أبي عن أبيو عن العبلء طريق من مسلم في كقعت زيادة من تستفاد
"  صبلة في فهو الصبلة إلى يعمد كاف إذا أحدكم فإف: "آخره في كقاؿ الباب حديث

 ما كاجتناب اعتماده للمصلي ينبغي ما اعتماد لو فينبغي المصلي، حكم في أنو أم
 السكينة، بمعنى ىو: كالقرطبي عياض قاؿ" كالوقار: "قولو. اجتنابو للمصلي ينبغي
 التأني السكينة كأف فرقا، بينهما أف الظاىر: النوكم كقاؿ. التأكيد سبيل على كذكر

 كعدـ الصوت كخفض البصر كغض الهيئة في كالوقار العبث، كاجتناب الحركات في
 قولو أكؿ من على الرد منو كيستفاد تأكيد، زيادة فيو" تسرعوا كال: "قولو. االلتفات

 كأما الوقار، عدـ إلى المفضي االستعجاؿ أم"  تفعلوا ال"  قتادة أبي حديث في
 إسحاؽ عن محكي كىذا فبل، التكبيرة فوت خاؼ كمن الوقار ينافي ال الذم اإلسراع

 بذلك نبو: النوكم قاؿ"  صبلة في فهو"  فيها التي العبلء ركاية تقدمت كقد راىويو بن
 كعدـ صبلة، في لكونو لمقصوده محصبل لكاف شيئا الصبلة من يدرؾ لم أنو على

 أحاديث فيو كردت لذاتو مقصود معنى كىو الخطا كثرة يستلـز أيضا اإلسراع
 بن سعيد طريق من داكد كألبي"  درجة خطوة بكل أف: "مسلم عند جابر كحديث
 خرج ثم الوضوء، فأحسن أحدكم توضأ إذا: "مرفوعا األنصار من رجل عن المسيب

 إال اليسرل قدمو يضع كلم حسنة لو اهلل كتب إال اليمنى قدمو يرفع لم المسجد، إلى
 صلوا كقد أتى فإف لو، غفر جماعة في فصلى المسجد أتى فإف سيئة، عنو اهلل حط

 كقد المسجد أتى كإف كذلك، كاف بقي ما كأتم أدرؾ ما فصلى بعض كبقي بعضا
 ا.ىػ "كذلك كاف الصبلة فأتم صلوا

 األكيد الندب الحديث كفي(: ِّٔكقاؿ العبلمة األلباني في الثمر المستطاب )ص
 كغيرىا الجمعة صبلة في سواء سعيا إتيانها عن كالنهي ككقار بسكينة الصبلة إتياف إلى

  .للنوكم مسلم شرح في كذا ال أـ اإلحراـ تكبيرة فوت خاؼ سواء



 - 173 - 

 اإلسراع رأل من فمنهم المسجد إلى المشي في العلم أىل اختلف كقد: الترمذم قاؿ
.  الصبلة إلى يهركؿ كاف أنو بعضهم عن ذكر حتى األكلى التكبيرة فوت خاؼ إذا

 كإسحاؽ أحمد يقوؿ كبو ككقار تؤدة على يمشي أف كاختار اإلسراع كره من كمنهم
 األكلى التكبيرة فوت خاؼ إف:  إسحاؽ كقاؿ.  ىريرة أبي حديث على العمل:  كقاال

 .المشي في يسرع أف بأس فبل
 لعمـو ال أك التكبيرة فوت خاؼ اإلسراع كراىة الصواب: )الكبلـ لؤللباني( قلت

 كأبي كأحمد كأنس ثابت بن زيد عن المنذر ابن كحكاه الشافعية مذىب كىو الحديث
 فيو كذكر المجموع في كما العلماء أكثر عن العبدرم كحكاه المنذر ابن كاختاره ثور

 فقاؿ الترمذم نقلو الذم إسحاؽ قوؿ مثل - إسحاؽ أبو كىو - الشافعية لبعض قوال
 .الصحيحة للسنة منابذ جدا ضعيف كىو: النوكم

 صبلة إلى الذاىب أف السعي عن كالنهي بسكينة إتيانها في كالحكمة: العلماء قاؿ 
 األحواؿ أكمل كعلى بآدابها متأدبا يكوف أف فينبغي إليها كمتوصل تحصيلها في عامد
  الصبلة إلى يعمد كاف ما صبلة في أحدكم فإف: كغيره مالك ركاية في قولو معنى كىذا

 نهى إذا ألنو سواىا ما على بها للتنبيو اإلقامة ذكر إنما( الصبلة أقيمت إذا) كقولو 
 ذلك كأكد أكلى اإلقامة فقبل بعضها فوت خوفو مع اإلقامة حاؿ في سعيا إتيانها عن
 جميع يتناكؿ كىذا(  الصبلة إلى يعمد كاف ما صبلة في أحدكم فإف)  فقاؿ العلة بياف

 فاتكم كما فصلوا أدركتم فما)  قاؿ آخر تأكيدا ذلك كأكد الصبلة إلى اإلتياف أكقات
 يخف لم لمن ىو إنما النهي أف متوىم يتوىم لئبل كتأكيد تنبيو فيو فحصل( .  فأتموا
 فيما يفعل ما كبين فات ما الصبلة من فات كإف بالنهي فصرح الصبلة بعض فوت
 ا.ىػ فاتو

 المشي في اإلسراع حكم عن (:ٕ/ُّكسئل العبلمة العثيمين كما في مجموع فتاكاه )
 الصبلة؟ إلى
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 الصبلة عليو النبي ألف عنو؛ منهي الصبلة إلى مشيو في اإلنساف إسراع فأجاب:
 أىل بعض أف إال نسرع، أف كنهانا كالوقار السكينة كعلينا نمشي أف أمرنا كالسبلـ

 دخل إف مثل الركعة تفوتو أف خاؼ إذا تقبح ال سرعة يسرع أف بأس ال: قاؿ العلم
 يركض يأتي تجده الناس بعض يصنع كما قبيحة ليست سرعة فأسرع راكع كاإلماـ
 أفضل اإلسراع عدـ مع كالوقار بالسكينة اإلتياف أف مع عنو، منهي ىذا فإف شديدا،

  .الحديث لعمـو الركعة تفوتو أف خاؼ كإف حتى
(: ُِٔ-ِٗٓ/ِِ) فتاكاه مجموع في كما تيمية ابن اإلسبلـ شيخ سئل(: فرع)

 امش كقاؿ الناس بعض عليو ذلك فأنكر مستعجبل الجمعة صبلة إلى مشى رجل عن
 نودم إذا آمنوا الذين أيها يا}  تعالى قاؿ قد:  كقاؿ الرجل ذلك فرد رسلك على

 .الصواب؟ فما{  اهلل ذكر إلى فاسعوا الجمعة يـو من للصبلة
 النبي عن الصحيح في ثبت قد فإنو العدك بو المأمور بالسعي المراد ليس:  فأجاب

 كأتوىا تسعوف كأنتم تأتوىا فبل الصبلة أقيمت إذا: }  قاؿ أنو كسلم عليو اهلل صلى
{  فاقضوا كركل - فأتموا فاتكم كما فصلوا أدركتم فما السكينة كعليكم تمشوف كأنتم

 إف: }  تعالى قاؿ كما كالفعل العمل ىو اهلل كتاب في السعي:  األئمة قاؿ كلكن. 
 فأكلئك مؤمن كىو سعيها لها كسعى اآلخرة أراد كمن: }  تعالى كقاؿ{  لشتى سعيكم

{  فيها ليفسد األرض في سعى تولى كإذا: }  تعالى كقاؿ{  مشكورا سعيهم كاف
{  فسادا األرض في كيسعوف كرسولو اهلل يحاربوف الذين جزاء إنما: }  تعالى كقاؿ
 اهلل ذكر إلى فامضوا)  الخطاب بن عمر قرأ كقد{  يسعى أدبر ثم}  فرعوف عن كقاؿ

 في"  السعي"  كلفظ.  إليها كالذىاب إليها المضي ىو الجمعة إلى بو المأمور فالسعي
 يفردكف فإنهم لنوعين عاما االسم كاف إذا العرؼ أىل شأف كمن جنس اسم األصل

 األرحاـ ذكم"  لفظ في كما اآلخر بالنوع مختصا العاـ االسم كيبقى باسم نوعيو أحد
 فلما تعصيب كال لو فرض ال كمن كتعصيب بفرض يرث من األقارب جميع يعم فإنو" 

 لو فرض ال بمن مختصا األرحاـ ذككا الفقهاء عرؼ في صار كالعصبة الفرض ذك ميز
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 لم كما كالعقود األفعاؿ من كلـز كجب ما يعم"  الجائز"  لفظ ككذلك.  تعصيب كال
 في الجائز اسم بقي باللزـك العقود كبعض بالوجوب األعماؿ بعض خص فلما يلـز

 ما أفرد لما لكن شراب لكل عاـ ىو الخمر اسم ككذلك اآلخر بالنوع مختصا عرفهم
 العنب بعصير مختصا العرؼ في الخمر اسم صار النبيذ باسم العنب غير من يصنع
 كقد بذلك مختص كالسنة الكتاب في الخمر اسم أف العلماء من طائفة ظن حتى

 كبسبب، كثيرة ىذا كنظائر بعمومو كسلم عليو اهلل صلى النبي عن األحاديث تواترت
 ىذا من السعي بلفظ الخطاب فهم في الناس من كثير غلط الحادث االشتراؾ ىذا

 القرآف في بو المأمور السعي كىو كمضي ذىاب كل في عاـ األصل في فإنو الباب
 كىذا اآلخر بالنوع مختصا السعي لفظ فيبقى المشي باسم النوعين أحد يخص كقد
 الصبلة أقيمت إذا} قاؿ حيث كسلم عليو اهلل صلى النبي عنو نهى الذم السعي ىو
 (فامضوا) يقرأ كاف عمر أف ركم كقد{  تمشوف كأنتم كأتوىا تسعوف كأنتم تأتوىا فبل

 اعتقد قد فيكوف عنو صح إف كىذا كذا يكوف حتى لعدكت فاسعوا قرأتها لو:  كيقوؿ
 يهركؿ إنما فإنو كالمركة الصفا بين السعي ىذا يشبو كمما الخاص ىو السعي لفظ أف
 عاما السعي لفظ يجعل كقد بهذا يخص السعي لفظ ثم الميلين بين الوادم بطن في

 كاهلل خاص سعي بعضو أف باعتبار كأنو ىذا لكن كالمركة الصفا بين الطواؼ لجميع
 ا.ىػ أعلم

 إلى خرج رجل عن (:َِْ/ِْ) فتاكاه مجموع في كماأيضا   اإلسبلـ شيخ سئلك 
 كلو ىونا يأتي أك الصبلة يأتي أف إلى يجرم فهل:  الصبلة أقيمت كقد الجمعة صبلة
 .؟ فاتتو

 فأكثر ركعة منها يدرؾ حتى يسرع فإنو الجمعة فوت خشي إذا ، هلل الحمد :فأجاب
 .أعلم كاهلل السنة ىو بل أفضل فهذا السكينة كعليو المشي مع يدركها كاف إذا كأما

 ؟ماشيا المسجد إلى الذىاب : ىل يستحيبمسألة



 - 176 - 

 أجرا المصلين أعظم كأف، المسجد إلى المشي في العظيم األجر كرد قد أنو اعلم
:  قاؿ كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف عنو اهلل رضي ىريرة أبي فعن، منزال أبعدىم

 اهلل رسوؿ يا بلى قالوا الدرجات؟ بو كيرفع الخطايا بو اهلل يمحو ما على أدلكم أال)
 بعد الصبلة كانتظار، المساجد إلى الخطا ككثرة، المكاره على الوضوء إسباغ قاؿ

 .ُ(الرباط فذلكم،  الرباط فذلكم، الصبلة
 أعظم إف) كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ قاؿ عنو اهلل رضي موسى أبي كعن

 .ِ(فأبعدىم ممشى إليها أبعدىم الصبلة في أجرا الناس
 كثرة لحصوؿ المسجد؛ عن البعيد المنزؿ فضل على دليل قبلو كما الحديث فهذا

 بكثرة تكوف كما، الدار ببعد تكوف ككثرتها، الثواب حصوؿ ثمرتو من الذم الخطا
 .المسجد إلى التردد
 منو المسجد من أبعد رجبل أعلم ال رجل كاف ) قاؿ عنو اهلل رضي كعب بن أبي كعن
 كفي الظلماء في تركبو حمارا اشتريت لو لو قلت أك لو فقيل، صبلة تخطئو ال ككاف

 لي يكتب أف أريد إني، المسجد جنب إلى منزلي أف يسرني ما قاؿ ؟ الرمضاء
 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فقاؿ، أىلي إلى رجعت إذا كرجوعي، المسجد إلى ممشام

 .ّ(كلو ذلك لك اهلل جمع قد كسلم
 الحديث دؿ حيث،  الكريم الرب من العظيم الثواب ىذا إلى المسلم أخي فانظر
 آثر كلهذا، إليها الذىاب في كما الصبلة من الرجوع في الخطا في األجر إثبات على
 . المسجد عن داره بعد مع قدميو على المشي عنو اهلل رضي الصحابي ىذا

                                                           

 .(ُِٓ) مسلم أخرجو ُ

 .(ِٔٔ) مسلم أخرجو ِ
 .(ّٔٔ) مسلم أخرجو ّ
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 في تطهر من) كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ قاؿ عنو اهلل رضي ىريرة أبي كعن
 خطوتاه كانت اهلل فرائض من فريضة ليقضي اهلل بيوت من بيت إلى مشى ثم بيتو

 .ُ(درجة ترفع كاألخرل، خطيئة تحط إحداىما
 إلى الظلم في المشائين بشر ) قاؿ كسلم عليو اهلل صلى النبي عن كفي الحديث

 .ِ( القيامة يـو التاـ بالنور المساجد

                                                           

 .(ٔٔٔ) مسلم أخرجو ُ

 عمر كابن عباس كابن زيد بن كأسامة الساعدل سعد بن كسهل كأنس سعيد كأبى بريدة عن الحديث ىذا ركم ِ
 .جميعا عنهم اهلل رضي كعائشة
 حديث ىذا: "كقاؿ( ِِّ رقم ،ّْٓ/ ُ) كالترمذل ،(ُٔٓ رقم ،ُْٓ/ ُ) داكد أبو أخرجو: بريدة حديث
 إلى يسند كلم كسلم، عليو اهلل صلى النبي أصحاب إلى كموقوؼ مسند صحيح كىو مرفوع، الوجو ىذا من غريب
 ،ِْٗ ص) الطيالسى أخرجو: سعيد أبى كحديث ،(ْٕٕٓ رقم ،ّٔ/ ّ) كالبيهقى". كسلم عليو اهلل صلى النبي
 كىو اهلل، عبد بن الحكم عبد فيو(: َّ/ ِ) الهيثمى قاؿ(. ُُُّ رقم ،ُّٔ/ ِ) يعلى كأبو ،(ُِِِ رقم

 كالبيهقى ،(ُّٔ ترجمة ،َُْ/ ِ) كالعقيلى ،(ُٖٕ رقم ،ِٕٓ/ ُ) ماجو ابن أخرجو: أنس كحديث ضعيف،
: الساعدل سعد بن سهل كحديث ،(ُُّٕ رقم ،ِٗ/ ٓ) كالضياء ،(َِِٗ رقم ،ُٕ/ ّ) اإليماف شعب فى

 رقم ،ُْٕ/ ٔ) كالطبرانى ،(ُْٗٗ رقم ،ّٕٕ/ ِ) خزيمة كابن ،(َٖٕ رقم ،ِٔٓ/ ُ) ماجو ابن أخرجو
/ ّ) اإليماف شعب فى كالبيهقى. الشيخين شرط على صحيح: كقاؿ( ٖٕٔ رقم ،ُّّ/ ُ) كالحاكم ،(ََٖٓ

/ ُ) قانع كابن ،(ّّْ/ ُٗ) منده ابن طريق من عساكر ابن أخرجو: زيد بن أسامة كحديث ،(َُِٗ رقم ،ُٕ
 الطبرانى أخرجو: عمر ابن كحديث ،(َُٖٗٔ رقم ،ِٖٗ/ َُ) الطبرانى أخرجو: عباس ابن كحديث ،(َِّ

 كالحديث( ُِٕٓ رقم ،ٖٔ/ ِ) األكسط فى الطبرانى أخرجو: عائشة كحديث ،(ُّّّٓ رقم ،ّٖٓ/ ُِ)
 نظم في الكتاني قاؿ متواترا عده حتى بعضهم كصححو كغيرىم، الجوزملعقيلي كابن كا العلم أىل بعض ضعفو

 كأبي ىريرة، كأبي الدرداء، كأبي أمامة، أبي( كزاد ذكرنا من كعد) حديث من األزىار في أكرده(: َٖص) المتناثر
 نص كممن( قلت. )نفسا عشر خمسة مرسبل يسار بن كعطاء مرسبل، الحداني كحطيم كىب، بن كحارثة موسى،

 فإف متعقب يثبت ال حديث الجوزم ابن كقوؿ السيوطي عن نقبل التيسير كفي الفيض في المناكم متواتر أنو على
 صحيح كقاؿ كالحاكم خزيمة ابن صححو سهل كحديث ثقات رجالو للمنذرم تبعا التيسير في قاؿ بريدة حديث

 بإسناد الكبير في الطبراني ركاه المنذرم قاؿ الدرداء أبي كحديث قاؿ، كذا المنذرم قاؿ الشيخين شرط على
 ىػ.ا حسن بإسناد األكسط في الطبراني ركاه أنو ىريرة أبي حديث في قاؿ ككذا صحيحو في حباف كابن حسن

، كقاؿ األرنؤكط كمن معو في تحقيق (ِِّٖ) الجامع كصحيح( ُِٕ) المشكاة في األلباني العبلمة كصححو
 . لغيره حسن (:ُِْ/ُسنن أبي داكد )
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 ظلمة تعم كىي ظلمة، جمع:  الظلم( : " ٗٓٓ-ٖٓٓ/ّ) الفاتحين دليل في قاؿ
 أك طويبل المشي كاف سواء الصبلة إلى المشي فضل: الحديث كفي كالفجر العشاء
 . انتهى"  الليل ظلم في للجماعات إليها المشي كفضل، قصيرا
 كانت كلو، الجماعة مع كالفجر العشاء صلى لمن ػ اهلل شاء إف ػ ثابت الفضل كىذا

 . الليل ظلمة في الصبلتين ىاتين ألف مضاءة الطرؽ
 ال ماشيا المسجد إتياف في يجتهد أف على للمسلم حث فيها كغيرىا األحاديث فهذه
 نفسو يعود كأال، كنحوه ككبر عذر أك مشقة تكن لم ما، بعيدة داره كانت كلو راكبا

 . مشقة ببل القدـ تصلو المسجد كاف إذا، السيارة ركوب
 الدرجات كرفع الخطايا محو من المسجد إلى المشي في العظيمة الفضائل ىذه كمع

 .البدف على تعود عظيمة أخرل فوائد ىناؾ فإف القيامة؛ يـو التاـ كالنور العظيم كاألجر
 في كبير دكر كلو تحصى؛ ال كفوائده، ذاتو بحد رياضة ىو المسجد إلى المشي إف

 .كاآلفات األمراض لمقاكمة أىبل ليكوف تعالى؛ اهلل بإذف كتنشيطو الجسم تقوية
 العضبلت لتمرين يكفي متقطعة معلومة أكقات في يـو كل اهلل بيوت إلى السعي إف

 في يساىم المساجد إلى المشي أف كما، الجسم حالة كتحسين األكصاؿ كتنشيط
 ألف السمن؛ رأسها كعلى الجلوس ككثرة الخموؿ يسببها التي األمراض من الوقاية
 .كالدىوف الشحـو إذابة على يعمل المشي

 على القدرة ػ اهلل بإذف ػ القلب يعطي إنو حيث القلب ألمراض عبلج المشي أف كما
 . انتظاما أكثر الدموية الدكرة تكوف حيث،  الجهود كتحمل العمل

 العقل يعيد إنو إذ الطويل؛ كالتفكير الذىني للتعب عبلج المسجد إلى المشي أف كما
 .كالعضلي العصبي االسترخاء على كيساعد، الطبيعية حالتو إلى

 أباف مما الكثير الشيء الصحية الفوائد من تعالى اهلل بيوت إلى المشي ففي كبالجملة
 الدنيا في المؤمن عبده على بها تعالى اهلل ينعم عاجلة فوائد كىي، الحديث الطب عنو
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 اآلخرة الدار في التاـ كالنور العظيم األجر كىناؾ،  اهلل داعي كأجاب النداء لبى حيث
 .الفوزاف اهلل عبد الشيخ لفضيلة( ِٔ-َٔ) المساجد حضور أحكاـ .اهلل شاء إف
 أف كسلم عليو اهلل صلى النبي كما في حديث  نفسها في عبادة الصبلة إلى المشيف
 حتى الصبلة ينتظر كالذم ممشى فأبعدىم أبعدىم الصبلة في أجرا الناس أعظم)

 أف يترجح الذم ذلك، كنحو ،ُ(يناـ ثم يصلي الذم من أجرا أعظم اإلماـ مع يصليها
 أف كما نفسها، في عبادة ىي المساجد، إلى الخطا ككثرة الصبلة، إلى المشي نفسي

 عبادة كالمركة الصفا بين كالسعي نفسها، في مقصودة عبادة البيت حوؿ الطواؼ
 .نفسها في مقصودة

 إلى الخطا كتكثير المشي، فضل في كردت التي الكثيرة األحاديث ذلك على كيدؿ
 .البعيد المسجد كتفضيل المساجد،

 الثقفي أكس بن أكس عنف الركوب بترؾ الجمعة إلى المشي في الفضل قيد كلذلك
 يـو غسل من)  يقوؿ كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سمعت: قاؿ عنو اهلل رضي

 يلغ، كلم فاستمع اإلماـ من كدنا يركب، كلم كمشى كابتكر بكر ثم كاغتسل الجمعة
 .ِ(كقيامها صيامها أجر سنة عمل خطوة بكل لو كاف

                                                           

 رضي اهلل عنو. موسى أبي من حديث (ِٔٔ) كمسلم ،(ُٓٔ) البخارم أخرجو ُ

 ، ّّْ/ُ) شيبة أبى كابن ،(ََُِٕ رقم ، َُْ/ْ) كأحمد ،(ُُُْ رقم ، ُِٓ ص) الطيالسى أخرجو ِ
 ،(ْٔٗ رقم ، ّٕٔ/ِ) كالترمذل ،(ّْٓ رقم ، ٓٗ/ُ) داكد كأبو ،(ُُٓ/ٓ) سعد كابن ،(َْٗٗ رقم

 ،(ُْٕٓ رقم ، ّْٕ/ُ) كالدارمى ،(َُٕٖ رقم ، ّْٔ/ُ) ماجو كابن ،( ُُّٖ رقم ، ٓٗ/ّ) كالنسائى
 من( َٕٔٓ رقم ، ِِٗ/ّ) كالبيهقى ،(ٖٓٓ رقم ، ُِٓ/ُ) كالطبرانى ،( ُِٖٕ رقم ، ُٗ/ٕ) حباف كابن

 كحسنو الترمذم، حسنو كالحديث، كركم أيضا عن غيره من الصحابة، عنو اهلل رضي ، أكس ابي بن أكس حديث
 كقاؿ جيد، إسناده: النوكم كقاؿ كالحاكم، حباف، كابن خزيمة، ابن كصححو ،(َٕٓ/ِ) السنة شرح في البغوم

 في األلباني العبلمة كصححو عللو، من كمنهم مسلم شرط على إسناد لو(: ُُٗ/ُ) الفقيو إرشاد في كثير ابن
(، كصححو الحويني في مجلة ُْْ/ٔكصححو الشيخ أحمد شاكر في تحقيق المسند ) الترمذم، صحيح

 .المسند تحقيق في األرنؤكط معو كمن األرنؤكط كصححوالتوحيد، 
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 بعد المساجد في المكث:  كالكفارات: )..  األعلى المؤل اختصاـ حديث كفي
..(  المكاره في الوضوء كإسباغ ، الجماعات إلى األقداـ على كالمشي ، الصلوات

 . األلباني كصححو ،( ِّّّ) كالترمذم( ّْْٕ) أحمد ركاه
 ىذه دلت كقد( : " ُِ/ٓ" )رجب البن ، البارم فتح" اهلل رحمو رجب ابن قاؿ

 تواترت مما كىذا أجره، لصاحبو يكتب المساجد إلى المشي أف على األحاديث
 . انتهى"  بو السنن

 من ليست فالمشقات ، كتطلبها المشقة قصد يعني ال ذلك أف العلم أىل بين( تنبيو)
 بوقوع إال العبادة سبيل يتيسر لم إذا كلكن ، الشارع مراد من كال الشريعة مقاصد
 .األمرين بين كفرؽ ، الحالة ىذه في األجر فيعظم ، المشقة

:  الناس بعض قوؿ :فصل (:َِٔ/َُقاؿ شيخ اإلسبلـ في مجموع الفتاكل )
 على طوائف بو يستدؿ قد كما اإلطبلؽ على بمستقيم ليس المشقة قدر على الثواب

 جنس من كرسولو اهلل يشرعها لم التي"  المبتدعة كالعبادات الرىبانيات"  من أنواع
 ذمو الذم كالتنطع التعمق كمثل الطيبات من اهلل أحل ما كغيرىم المشركين تحريمات

 لي مد لو: }  كقاؿ{  المتنطعوف ىلك: }  قاؿ حيث كسلم عليو اهلل صلى النبي
 المفرط العطش أك الجوع مثل -{  تعمقهم المتعمقوف يدع كصاال لواصلت الشهر
 ككذلك منو أنفع مستحبات أك كاجبات أداء كيمنع كالجسم العقل يضر الذم

 إسرائيل أبي حديث}  مثل:  فائدة ببل اإلنساف يضر الذم كالمشي كالتعرم االحتفاء
 صلى النبي فقاؿ يتكلم كال يستظل كال يجلس كال قائما يقـو كأف يصـو أف نذر الذم

 كىذا.  البخارم ركاه{  صومو كليتم كليتكلم كليستظل فليجلس مركه كسلم عليو اهلل
 ميسر عمل في كرسولو هلل الطاعة تكوف فقد الطاعة قدر على األجر كأما.  كاسع باب
 قاؿ كلذلك ؛ األعماؿ أفضل كىما"  الكلمتين"  اإلسبلـ أىل على اهلل يسر كما

 الميزاف في ثقيلتاف اللساف على خفيفتاف كلمتاف}  كسلم عليو اهلل صلى النبي
 الصحيحين في أخرجاه{  العظيم اهلل سبحاف كبحمده اهلل سبحاف الرحمن إلى حبيبتاف
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"  األكؿ"  اتصاؼ صحيحا لكاف كفائدتو العمل منفعة قدر على األجر:  قيل كلو. 
 منفعتو تكوف كالعمل.  نفسو في صفتو باعتبار"  الثاني"  ك.  باألمر تعلقو باعتبار
.  األمرين كبل من كتارة نفسو في صفتو جهة من كتارة فقط األمر جهة من تارة كفائدتو

 كالطاعة ، كسيئة حسنة إلى ينقسم كبالثاني كمعصية طاعة إلى ينقسم األكؿ فباالعتبار
 كإف ُ. . . نفسو جهة من لو اسم كالسيئة كالحسنة األمر جهة من لو اسم كالمعصية

 من الفقهاء من كطائفة األشعرية تقولو كما"  األكؿ"  إال يثبت ال الناس من كثير كاف
 كطائفة المعتزلة تقولو كما"  الثاني"  إال يثبت ال من الناس كمن.  كغيرىم أصحابنا

 نصوص عليو تدؿ كما االعتبارين إثبات كالصواب كغيرىم أصحابنا من الفقهاء من
 فليس مشقا كونو فأما.  كغيرىم أصحابنا من العلماء كجمهور السلف ككبلـ األئمة

 لمعنى ففضلو مشقا الفاضل العمل يكوف قد كلكن كرجحانو العمل لفضل سببا ىو
 أف كما بالمشقة الثواب فيزداد كأجره ثوابو يزيد المشقة مع عليو كالصبر مشقتو غير
 كما القريب من أعظم أجره يكوف:  أكثر كالعمرة الحج في البيت عن بعده كاف من
 ألف{  نصبك قدر على أجرؾ:  العمرة في لعائشة كسلم عليو اهلل صلى النبي قاؿ} 

 ككذلك األجر فيكثر النصب يكثر كبالبعد المسافة بعد في العمل قدر على األجر
 كالذم البررة الكراـ السفرة مع بالقرآف الماىر. }  كسلم عليو اهلل صلى كقولو الجهاد

 المشقة قدر على الثواب يكثر ما فكثيرا{  أجراف لو شاؽ عليو كىو فيو كيتتعتع يقرؤه
 للمشقة مستلـز العمل ألف كلكن ؛ العمل من مقصود كالمشقة التعب ألف ال كالتعب
 فيو علينا يجعل كلم كاألغبلؿ اآلصار فيو عنا رفعت الذم شرعنا في ىذا كالتعب

 منهم مطلوبة المشقة تكوف فقد قبلنا من شرع في كأما ؛ العسر فيو بنا أريد كال حرج
 من فيو لما ؛ اهلل إلى مقربا مطلوبا كالتعب كاأللم المشقة جنس يرل العباد من ككثير. 

 من كىذا الجسد عبلقة عن القلب كانقطاع الدنيا إلى كالركوف اللذات عن النفس نفرة
 الرىباف من شابههم من مع ىؤالء تجد كلهذا كغيرىم كالهند الصابئة زىد جنس

                                                           

 .سطر ثلث مقدار باألصل خـر ُ
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 ال أنو مع كالزىادات العبادات أنواع من المتعبة الشديدة الشاقة األعماؿ يعالجوف
 األليم العذاب يقاـك ال يسيرا شيئا يكوف أف إال منفعة كال لها ثمرة كال فيها فائدة
 نكح ما فبلف:  يقوؿ بأف الجهاؿ بعض مدح الفاسد األصل ىذا كنظير يجدكنو الذم

 النبي قاؿ فقد الحنفاء كأما يذبحوف كال ينكحوف ال الذين الرىباف مدح كىذا ذبح كال
 عن رغب فمن اللحم كآكل النساء كأتزكج كأفطر أصـو لكني}  كسلم عليو اهلل صلى
 الطمأنينة أف كما مذمـو كىو الفاسد الدين من ىي األشياء كىذه{  مني فليس سنتي

 عن المعرضوف كىم"  محضة دنيا"  أصحاب أقساـ كالناس مذمـو الدنيا الحياة إلى
 يشرعو لم بما يتدينوف الذين كالمبتدعة الكفار كىم"  فاسد دين"  كأصحاب اآلخرة

 أىل الصحيح الدين أىل كىم"  الثالث القسم"  ك كالزىادات العبادات أنواع من اهلل
 كما لهذا ىدانا الذم هلل كالحمد كالجماعة كالسنة بالكتاب المستمسكوف اإلسبلـ

 ا.ىػ بالحق ربنا رسل جاءت لقد اهلل ىدانا أف لوال لنهتدم كنا
 في يقصدىا أف للمكلف ليس المشقة(: ِِٗ-ِِِ/ِ) الموافقات الشاطبيكقاؿ 

 مشقتو، لعظم أجره يعظم الذم العمل يقصد أف كلو أجرىا، عظم إلى نظرا التكليف
 .عمل ىو حيث من
 العمل نفس يقصد إنما ألنو ؛ كلو العمل في التكليف شأف فؤلنو ؛ الثاني ىذا أما

 على جاء كما ، بو التكليف بوضع الشارع قصد ىو كذلك ، األجر عليو المترتب
 . المطلب ىو الشارع قصد موافقة

 في يذكر كما التصرفات في معتبرة كالمقاصد ، بالنيات األعماؿ فإف ؛ األكؿ كأما
 قصد كاف فإذا ، الشارع قصد كافق ما إال منها يصلح فبل ، اهلل شاء إف موضعو

 يقصد ال الشارع إف حيث من ، الشارع قصد خالف فقد ، المشقة إيقاع المكلف
 المشقة إلى فالقصد ، باطل الشارع قصد يخالف قصد ككل ، المشقة نفس بالتكليف

 إف اإلثم فيو بل ، فيو ثواب ال عنو ينهى كما ، عنو ينهى ما قبيل من إذف فهو ، باطل
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 قصد المشقة في الدخوؿ بقصد األجر فطلب ، التحريم درجة إلى عنو النهي ارتفع
 . مناقض

:  قاؿ عنو اهلل رضي جابر حديث من"  الصحيح"  في لما مخالف ىذا:  قيل فإف
 فبلغ ، المسجد قرب إلى ينتقلوا أف سلمة بنو فأراد ، المسجد حوؿ البقاع خلت
 تنتقلوا أف تريدكف أنكم بلغني إنو: "  لهم فقاؿ ، كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ ذلك
 سلمة بني: "  فقاؿ ، ذلك أردنا قد ، اهلل رسوؿ يا نعم:  قالوا" .  المسجد قرب إلى
 " . آثاركم تكتب دياركم ، آثاركم تكتب دياركم! 

 ، عنو اهلل رضي جابر عن ركاية كفي.  تحولنا كنا أنا يسرنا كاف ما:  فقالوا:  ركاية في
 ، المسجد من فنقترب بيوتنا نبيع أف فأردنا ، المسجد عن نائية ديارنا كانت:  قاؿ

 " . درجة خطوة بكل لكم إف: "  فقاؿ ، كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فنهانا
 سفينة في كاف أنو:  عنو اهلل رضي األشعرم موسى أبي عن"  المبارؾ ابن رقائق"  كفي
:  فقلنا ، مرار سبع قفوا السفينة أىل يا: "  يقوؿ رجل فإذا ، شراعها مرفوع البحر في
 أنو نفسو على اهلل قضاه لقضاء: "  السابعة في قاؿ ثم ؟ نحن حاؿ أم على ترل أال
 أف اهلل على حقا كاف ، الحر شديد الدنيا أياـ من حار يـو في نفسو هلل عطش من

 ". القيامة يـو يركيو
 . فيصومو الحر الشديد المعمعاني اليـو يتتبع عنو اهلل رضي موسى أبو فكاف
 في نفسو على التشديد إلى المكلف قصد أف على يدؿ ما ىذا من الشريعة كفي

 أمرىم االنتقاؿ أحبوا الذين أكلئك فإف ، عليو مثاب صحيح التكاليف كسائر ، العبادة
 لو كرجل فكانوا ، الخطا بكثرة األجر عظم ألجل بالثبوت كالسبلـ الصبلة عليو

 ذلك على ككعد بالصعب فأمر ، صعب كاآلخر ، سهل أحدىما:  العمل إلى طريقاف
 . األجر كثرة إلى إرشادا ذلك عن نهيهم جاء بل ، باألجر
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 ما أعلى ربهم إلى التعبد في ركبوا فإنهم ، األكلياء من األحواؿ أصحاب أحواؿ كتأمل
 فهذا ، جملة الرخص كترؾ ، العلم بعزائم األخذ أصلهم من كاف حتى ، طاقتهم بلغتو
 . تقدـ ما خبلؼ على دليل كلو
 األنصار من رجل كاف:  قاؿ ، عنو اهلل رضي كعب بن أبي عن أيضا" الصحيح" كفي
 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ مع الصبلة تخطئو ال فكاف ، المدينة في بيت أقصى بيتو

 من يقيك حمارا اشتريت أنك لو!  فبلف يا:  لو فقلنا ، لو فتوجعنا:  قاؿ ، كسلم
 ببيت مطنب بيتي أف أحب ما كاهلل أما:  فقاؿ ؟ األرض ىواـ من كيقيك ، الرمضاء

 . كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ
 ، فدعاه:  قاؿ ، فأخبرتو كسلم عليو اهلل صلى اهلل نبي أتيت حتى بو فحملت:  قاؿ

 مثل لو فقاؿ
 لك إف: "  كسلم عليو اهلل صلى النبي فقاؿ ، األجر أثره في لو يرجو أنو كذكر ، ذلك

 : نقوؿ أف فالجواب ،"  احتسبت ما
 ال كالظنيات ، قطعي استقراء منها ينتظم ال كاحدة قضية في آحاد أخبار ىذه إف: أكال

 . القطعيات قبيل من فيو نحن ما فإف ، القطعيات تعارض
 قد األكؿ فالحديث ، المشقة نفس قصد على فيها دليل ال األحاديث ىذه إف: ثانيا
 لئبل ، ذلك قبل المدينة تعرل أف ككره: "  فيو زاد فإنو ، يفسره ما" البخارم" في جاء

 بالعقيق نازال أكال كاف أنو أنس بن مالك عن ركم كقد ،"  حراستها من ناحيتهم تخلو
 إلى بعده يشق فإنو العقيق تنزؿ لم:  العقيق نزكلو عند لو كقيل المدينة إلى نزؿ ثم ،

 بعض كأف ، كيأتيو يحبو كاف كسلم عليو اهلل صلى النبي أف بلغني:  فقاؿ ؟ المسجد
: "  كسلم عليو اهلل صلى النبي لو فقاؿ المسجد، قرب إلى منو النقلة أرادكا األنصار

 من ليس"  خطاكم تحتسبوف أال: "  قولو أف مالك فهم فقد ،"  خطاكم تحتسبوف أما
 . عنو المنتقل المحل فضيلة جهة من كلكن ، المشقة إدخاؿ جهة
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 ذلك كمع ، عنو سنده صح إذا الصحابي عمل من حجة فإنو المبارؾ ابن حديث كأما
 كالوضوء ، عليو العبادة مشقة عظمت لمن ثابت األجر عظم بأف اإلخبار فيو فإنما
 عنو اهلل رضي موسى أبي اختيار فإذف ، الجهاد في كالنصب كالظمأ ، الكريهات عند

 كنحو كالصدقة الصبلة نوافل على الجهاد اختار من كاختيار الحار اليـو في للصـو
 قصد فيو كإنما ، بو األجر ليحصل ؛ النفس على التشديد قصد فيو أف ال ، ذلك

 ال تابعة القصد ىذا في فالمشقة ، مشقتها لعظم ؛ أجرىا عظم عبادة في الدخوؿ
 ككذلك ، تابعة غير القصد في المشقة كانت إذا فيما ىو إنما ككبلمنا ، متبوعة
 قصد على دليل فيو كإنما ، التشديد قصد على يدؿ ما فيو ليس األنصارم حديث
 . المعنى ىذا في ما سائر كىكذا ، أجره ليعظم المسجد بعد مشقة على الصبر

 في النظر اطراح مع معبودىم، بحق القياـ فمقاصدىم األحواؿ، أرباب شأف كأما
 النفوس على التشديد مجرد قصدكا إنهم:  يقاؿ أف يصح كال نفوسهم، حظوظ

 .اهلل شاء إف بعد سيأتي كلما عليو، الدليل من تقدـ لما المشقات، كاحتماؿ
 أرادكا الذين كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ بنهي معارض بو اعترض ما إف: ثالثا

 أنا أما:  اآلخر كقاؿ أفطر، كال فأصـو ، أنا أما:  أحدىم قاؿ حين ، بالتبتل التشديد
 عن كأخبر عليهم ذلك فأنكر النساء، آتي فبل أنا، أما: اآلخر كقاؿ ، أناـ كال فأقـو ،

:  الحديث كفي ، مني فليس سنتي، من رغب من: كقاؿ كلو، ذلك يفعل أنو نفسو
 ، الختصينا لو أذف كلو مظعوف، بن عثماف على التبتل كسلم عليو اهلل صلى النبي كرد
 بإتماـ فأمره اشمس، في قائما يصـو أف نذر من على كسلم عليو اهلل صلى كرد

 شهير التشديد عن كنهيو المتنطعوف، ىلك كقاؿ الشمس، في القياـ عن كنهاه صيامو،
 التشديد الشارع قصد من يكن لم فإذا قطعيا، فيها أصبل صار بحيث الشريعة، في

 المعلـو التخفيف من الشارع قصد لما مضادا إليو المكلف قصد كاف النفس، على
 كباهلل كاضح، كىذا يصح، كلم بطل الشارع، قصد قصده خالف فإذا بو، المقطوع
 .انتهى"  التوفيق
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( المكاره على الوضوء إسباغ) :(ُّٕ/ّ)كقاؿ العبلمة العثيمين في شرح الرياض 
 الماء من ينفر حمى فيو لكونو إما ، منو كره على كضوءه يتوضأ اإلنساف أف:  يعني

 فيتوضأ الماء بو يسخن ما عنده كليس باردا الجو يكوف أف كإما ، كره على فيتوضأ
 فيتوضأ الوضوء لمكاف الوصوؿ كبين بينو تحوؿ أمطار ىناؾ يكوف أف كإما ، كره على
 فبل الضرر مع أما ، ضرر بدكف لكن ، كمشقة كره على يتوضأ أنو المهم ، كره على

 . الدرجات بو كيرفع ، الخطايا بو اهلل يمحو مما ىذا ، يتيمم بل يتوضأ
 ، الساخن كيترؾ بالبارد يتوضأ كيذىب نفسو على يشق اإلنساف أف يعني ال ىذا كلكن

 ألناؿ البارد بالماء أتوضأ أف أريد ، ال:  كيقوؿ ، الماء بو يسخن ما عنده يكوف أك
 شكرتم إف بعذابكم اهلل يفعل ما) يقوؿ تعالى اهلل ألف مشركع؛ غير فهذا األجر، ىذا

 ؟ ىذا ما:  قاؿ ، الشمس في كاقفا رجبل كسلم عليو اهلل صلى النبي كرأل ،(كآمنتم
 ليس فاإلنساف ، يستظل أف كأمره ذلك عن فنهاه ، الشمس في يقف أف نذر: قالوا

 فهو العبادة عليو سهلت كلما بل كيضره، عليو يشق ما يفعل أف إلى مندكبا كال مأمورا
 بغير ألنو ؛ ذلك على يؤجر فإنو كالكره، األذل من بد ال كاف إذا لكن ، أفضل

 ... اختياره
 يتقصد أف المعنى كليس ، بعد من كلو للمسجد اإلنساف يأتي أف معناه الخطا ككثرة

 كال ، عادتو على يمشي بل ، مشركع غير ىذا ، الخطا يقارب أف أك البعيد، الطريق
 ال:  بعيد كآخر قريب، طريق المسجد كبين بينو كاف لو:  مثبل يعني ، البعد يتقصد

 الخطا كثرة فإف المسجد، إلى يمشي أف بد كال بعيدا، كاف إذا لكن ، القريب يترؾ
 . انتهى"  الدرجات بو كيرفع الخطايا، بو اهلل يمحو مما المساجد إلى

 
 (المساجد من المبتدعة إخراج شرعي ىل)باب 

 إلقامة مبنية بيوت فهي مبتدعا، كاف كلو اهلل، بيوت عن المسلم يطرد أف يجوز ال
 اهلل لوجو يعملو خير كل على مأجور طاعتو، على مشكور كالمبتدع كعبادتو، اهلل ذكر
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 كطاعتو، اهلل عبادة عن يحجزه أف ألحد يجوز فبل بدعتو، على اإلثم ترتب مع تعالى،
 من السنة يسمع لعلو المسلمين، جماعة حضور على كحثو عليها، إعانتو ينبغي بل

 قد كسلم عليو اهلل صلى النبي كاف كإذا، الدين في اإلحداث عن فيرتدع العلم، أىل
 اهلل رضي أثاؿ بن ثمامة قصة في كما المشركين، بعض قبل من المسجد بدخوؿ أذف
 المسجد، سوارم من سارية إلى بربطو كسلم عليو اهلل صلى النبي أمر حيث عنو،

 كسلم عليو اهلل صلى للنبي كقاؿ الثالث، اليـو في أسلم حتى يسلم، أف قبل كذلك
 على كاف ما كاهلل! محمد يا اهلل، رسوؿ محمدا أف كأشهد اهلل إال إلو ال أف أشهد)

 كاف ما كاهلل إلي، الوجوه أحب كجهك أصبح فقد كجهك، من إلي أبغض كجو األرض
 بلد من كاف ما كاهلل إلي، الدين أحب دينك فأصبح دينك من إلي أبغض دين من

 .ُ(إلي الببلد أحب بلدؾ فأصبح بلدؾ من إلي أبغض
 فكيف عنو؛ اهلل رضي كإسبلمو ىدايتو في سببا المسجد في بقاؤه كاف كيف فانظر

 .بالمسلمين
 بهجره أمر كسلم عليو اهلل صلى النبي مع تبوؾ شهود عن مالك بن كعب تخلف كلما
 لم كسلم عليو اهلل صلى أنو إال زكجتو، بترؾ أمره حتى معو، الحديث من الناس كمنع
 .صبلتهم كشهود المسلمين، جماعة حضور من يمنعو
 أيها كبلمنا عن المسلمين كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ كنهى) عنو اهلل رضي يقوؿ

 في لي تنكرت حتى لنا كتغيركا الناس فاجتنبنا:  قاؿ ، عنو تخلف من بين من الثبلثة
 فأما ، ليلة خمسين ذلك على فلبثنا ، أعرؼ التي باألرض ىي فما ، األرض نفسي

 كأجلدىم القـو أشب فكنت أنا كأما ، يبكياف بيوتهما في كقعدا فاستكانا صاحبام
 اهلل رسوؿ كآتي أحد، يكلمني كال األسواؽ في كأطوؼ الصبلة فأشهد أخرج فكنت
 ىل نفسي في فأقوؿ الصبلة، بعد مجلسو في كىو عليو فأسلم كسلم عليو اهلل صلى

                                                           

 (.ُْٕٔ) كمسلم ،(ِْٔ) البخارم أخرجو ُ
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 على أقبلت فإذا ، النظر كأسارقو منو قريبا أصلي ثم ال، أـ السبلـ برد شفتيو حرؾ
 .ُ(عني أعرض نحوه التفت كإذا ، إلي نظر صبلتي

 يأمر لم أحدثوا ما كأحدثوا المسلمين، جماعة كفرقوا ببدعتهم، الخوارج ظهرت كلما
 ترفع أف اهلل أذف بيوت ألنها عنها، كطردىم المساجد من بإخراجهم الصحابة من أحد

 . بو اهلل أذف ما يمنع أف ألحد ينبغي فبل اسمو، فيها كيذكر
 نبدأىم أال:  ثبلث علينا لهم: ) الخوارج في رضي اهلل عنو طالب أبي بن علي قاؿ

 من نحرمهم كأال ، اسمو فيو يذكركا أف اهلل مساجد نمنعهم كأال ، يقاتلونا لم ما بقتاؿ
 .ِ(أيدينا مع أيديهم دامت ما الفيء

 بدعة؛ ىو المعين العمل ىذانعم أف فعلوا في المسجد بدعة، كصرح أىل العلم 
 أال شريطة بالكلية، المسجد من يمنعواأن ال البدعة، ىذه عن فقط  فيمنعوا فلكم
 التي البدعة ىذه من أكبر ىي مفسدة أك المسلمين، بين فتنة ىذا منعهم على يترتب

 . منعها يراد
 الطائفة أك الشخص كاف إذا ىذا كعلى: اهلل رحمو تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ

 أك؛ جميعا يفعلوىما أف إما بل؛ بينهما يفرقوف ال بحيث كمنكر، معركؼ بين جامعين

                                                           

 (.ِٕٗٔ) كمسلم ،(ِٕٕٓ) البخارم أخرجو ُ
، رقم  ُٕٓ/ِ، كابن زنجويو في األمواؿ )(َّّٕٗ، رقم  ِٔٓ/ٕ) المصنف في شيبة أبي ابن أخرجو ِ

( كفي ُّٕٔٔ، رقم  ُّٗ/ٖ(، كالبيهقي في الكيرل )ُٕٕٕ، رقم  ّٕٔ/ٕ(، كالطبراني في األكسط )ِٖٗ
 لم يوثقو معتبر. الحضرمي نمر بن كثيرإسناده  

 سلمة عنو لرك  عليا سمع الكوفيين في يعد الحضرمي نمر بن كثير :(َِٕ/ٕ) الكبير التاريخفي البخارم  قاؿ
 . كهيل بن

 عنو اهلل رضي على عن ركل كوفى الحضرمي نمر بن كثير :(ُٕٓ/ ٕ) كالتعديل الجرحفي حاتم  أبي ابن كقاؿ
 . ذلك يقوؿ أبى سمعت كهيل بن سلمة عنو ركل
 .طالب أبي بن علي عن ركل الحضرمي نمر بن كثير: (ِّٔ/ٔفي الطبقات ) سعد الطبقات ابن قاؿ

 توثيقو من حباف ابن عن معركؼ ىو لما لو حباف ابن توثيق ينفعو بلف (ُّّ/ٓ) الثقاتلو في  حباف ابن كأما ذكر
  .المجاىيل
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 كاف فإف ينظر بل؛ منكر من ينهوا أف كال بمعركؼ يؤمركا أف يجز لم جميعا يتركوىا
 يستلـز منكر عن ينو كلم المنكر من دكنو ىو ما استلـز كإف؛ بو أمر أكثر المعركؼ

 اهلل، سبيل عن الصد باب من حينئذ النهي يكوف بل؛ منو أعظم معركؼ تفويت
 أغلب المنكر كاف كإف الحسنات فعل كزكاؿ رسولو، كطاعة طاعتو زكاؿ في كالسعي

 المعركؼ بذلك األمر كيكوف المعركؼ من دكنو ىو ما فوات استلـز كإف؛ عنو نهي
 تكافأ كإف كرسولو اهلل معصية في كسعيا بمنكر، أمرا عليو، الزائد للمنكر المستلـز

 كتارة؛ األمر يصلح فتارة.  عنهما ينو كلم بهما يؤمر لم المتبلزماف كالمنكر المعركؼ
 متبلزمي كالمنكر المعركؼ كاف حيث ، نهي كال أمر ال يصلح ال كتارة؛  النهي يصلح

 كينهى مطلقا، بالمعركؼ فيؤمر النوع جهة من كأما، الواقعة المعينة األمور في كذلك؛ 
 عن كينهى بمعركفها، يؤمر الواحدة، كالطائفة الواحد، الفاعل كفي، مطلقا المنكر عن

 فوات بمعركؼ األمر يتضمن ال بحيث؛ مذمومها كيذـ محمودىا، كيحمد منكرىا،
 أك منو، أنكر حصوؿ المنكر عن النهي يتضمن كال فوقو، منكر حصوؿ أك  منو أكثر

 فبل؛ الحق لو يتبين حتى المؤمن استباف األمر اشتبو كإذا منو أرجح معركؼ فوات
 ،(َُّ-ُِٗ/ِٖ" )الفتاكل مجموع من انتهى . كنية بعلم إال الطاعة على يقدـ

 (.ُِٖ-ُِٕ/ِ" )االستقامة كأيضا
 عليهم نرد أف يجوز ىل شيعة، العمل في عندنا : اهلل رحمو العثيمين عبلمةال كسئل

 من طردىم يجوز فهل أكراؽ، على يصلوف كذلك المسجد في كنراىم السبلـ،
 . ؟ المسجد
 أف يحسن كال ، السبلـ عليهم فرد سلموا إذا بو، يعاملونك بما عاملهم أقوؿ :فأجاب
 كقد شيئا يعرفوف ال الذين العامة من بعضهم يكوف ربما بل ، المسجد من يطردكا
 ، عليهم تؤثركا أف أحسن ىي بالتي كالدعوة باللباقة أنتم فيمكنكم علماؤىم؛ ضللهم

 األمر في الرفق يحب كتعالى سبحانو كاهلل ، كارد غير أمر الناس بين العنف كاستعماؿ
 على تسجدكا ال كرؽ، على تسجدكا ال كقلتم معهم تصادمتم لو اآلف فأنتم ، كلو
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 لكن طيبا، األمر لكاف ينتهوف ثم ىذا إلى ينتهي األمر كاف لو ذلك، أشبو كما حجر
 الواجب أف أرل فالذم أشد، بينكم كالبغضاء العداكة تكوف كسوؼ يزيدكف، سوؼ

 الفاسدة كملتهم مذىبهم تهاجم أف معناه ليس كالنصح العواـ، السيما نصحهم، أكال
 لهم تبينت إذا ذلك بعد ثم السنة، لهم كتبين الحق لهم تبين أف النصح ال، الباطلة،
 يدعوا كأف إليها يرجعوا أف حقيقة، إيماف عندىم كاف إف ، جزما أجـز فأنا السنة،

 بما عاملوىم فأنتم يحصل لم كإف كاألحسن، األكمل فهو ىذا حصل فإف باطلهم،
 لقاء)  المفتوح الباب لقاءات. إليكم فليس المسجد من طردىم كأما بو، يعاملونكم

 (.ْ رقم سؤاؿ ، َٖ رقم
 اليمن في عندنا أناس (:ِٔٔ/ِٖكسئل العبلمة ابن باز كما في مجموع فتاكاه )

 مبتدعين أناسا فيها كيوظفوف ، السنة يفقهوف ال كلكن ، خير كفيهم ، مساجد يبنوف
 حكم فما ، المساجد كيحتلوف فيها يزاحموف السنة كأىل ، فاسدة عقائدىم يعني

 ىذا؟ عملهم
 ال حتى األمور كالة بمراجعة أك ، بالشدة يكوف ال بالحكمة العمل يكوف فأجاب:

 ، فتنة ذلك كراء يكوف كال كالجماعة السنة أىل يوظفوا كحتى ، كفتن شقاؽ يكوف
 ألنهم ؛ فتنة يقع ال حتى حيلة ىناؾ يكوف أف بد ال البدع أىل بناىا قد كاف كإذا

 أىل يا أنتم مساجد لكم حطوا تغصبونها، منا تأخذكنها لماذا بنيناىا نحن:  يقولوف
 .كاألذاف باإلمامة السنة أىل يوظف حتى بالهدكء األمور يعالجوا أف كعليهم السنة،

ما تقدـ تسطيره ىو في حكم المبتدع إف دخل المسجد للصبلة أك لطاعة  (تنبيو)
 البدع من ككانت المسجد في بدعة إلى بالدعوة البدع أىل بعض قاـ إفغيرىا أما 

 بما عزر كإال تاب فإف .عليو الحجة كإقامة زجره نائبو أك السلطاف فعلى الخطيرة
 عن ىذا نحو كرد كقد منو، الناس تحذير الجائز التعزير كمن بدعتو، نشر عن يردعو
 متشابو يتبع كاف الذم عسل بن صبيغ من الناس حذر حين -عنو اهلل رضي - عمر
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 كالشريعة( ُْْ) الدارمي ركاه ما انظر.  كضربو بو الناس عقوؿ كيشوش القرآف
 (.ّٕ) لآلجرم

 اهلل رضي - عائشة حديث من( ِٓٔٔ) كمسلم( ْْٕٓ) البخارم الصحيحين كفي
 ما يتبعوف الذين رأيت إذا: "-كسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ قاؿ: قالت -عنها

 ارتياد من منعو للسلطاف أف كما فاحذركىم، اهلل سمى الذين فأكلئك منو تشابو
 .منو الناس على خيف إذا المساجد
 أىونهما، بارتكاب الضررين أعظم يدفع: قولهم في الفقهاء قعده ما ىذا في كاألصل

 اجتماع فرصة انتهز إذا كلكن ضرر، كىو منكر أمر المسجد من المسلم منع فإف
 أعظم أمر الناس إضبلؿ ألف دخولو؛ من منع بدعتو بنشر فقاـ المسجد في الناس
 اسمو فيها يذكر أف اهلل مساجد منع ممن أظلم كمن: "تعالى يقوؿ. األكؿ من خطرا
 [.ُُْ:البقرة" ]خائفين إال يدخلوىا أف لهم كاف ما أكلئك خرابها في كسعى
 نشر كإف. آمنين دخولها من المساجد خراب في الساعين منع في صريحة فاآلية
 اهلل ذكر بنشر أيضا تكوف ببنائها تكوف كما عمارتها ألف تخريبها؛ من فيها البدع

 .فيها النافع كالعلم
( ما تقدـ تسطيره ىو في حكم المبتدع إف دخل المسجد للصبلة أك لطاعة تنبيو)

 في بدعة إلى بالدعوة البدع أىل بعض قاـ إفأخرل، دكف أف يظهر بدعتو، أما 
، عليو الحجة كإقامة زجره نائبو أك السلطاف فعلى الخطيرة البدع من ككانت المسجد

 منو، الناس تحذير الجائز التعزير كمن بدعتو، نشر عن يردعو بما عزر كإال تاب فإف
 عسل بن صبيغ من الناس حذر حين -عنو اهلل رضي - عمر عن ىذا نحو كرد كقد

 . ُكضربو بو الناس عقوؿ كيشوش القرآف متشابو يتبع كاف الذم
                                                           

 اهلل كعبد ،(ٔٓ - ٓٓ/ ُ) السنن في كالدارمي ،(ِْٔ/ ُُ) المصنف في شيبة أبي ابن القصة ىذه أخرج ُ
 رقم/ْ) كالجماعة السنة أىل اعتقاد أصوؿ شرح في كالبللكائي ،(ُٕٕرقم/ُ) الصحابة فضائل في أحمد بن

 بطة كابن ،(ُِّ - ُِِ ؽ) المنكر عن كالنهي بالمعركؼ األمر في يعلى أبو قاؿ كما- كالخبلؿ ،(ُُّٔ
 كابن ،(ُِْ ص/ِّ) دمشق تاريخ في عساكر كابن ،(ٖٕٗ ،ّّّ ،ِّّ ،َّّ ،ِّٗ رقم) اإلبانة في
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 صلى - اهلل رسوؿ قاؿ: قالت -عنها اهلل رضي - عائشة حديث من الصحيحين كفي
 اهلل سمى الذين فأكلئك منو تشابو ما يتبعوف الذين رأيت إذا: "-كسلم عليو اهلل

 .منو الناس على خيف إذا المساجد ارتياد من منعو للسلطاف أف كما ،ُ(فاحذركىم
 أىونهما،  بارتكاب الضررين أعظم يدفع: قولهم في الفقهاء قعده ما ىذا في كاألصل

 اجتماع فرصة انتهز إذا كلكن ضرر، كىو منكر أمر المسجد من المسلم منع فإف
 أعظم أمر الناس إضبلؿ ألف دخولو؛ من منع بدعتو بنشر فقاـ المسجد في الناس
 اسمو فيها يذكر أف اهلل مساجد منع ممن أظلم كمن: "تعالى يقوؿ. األكؿ من خطرا
 [.ُُْ:البقرة" ]خائفين إال يدخلوىا أف لهم كاف ما أكلئك خرابها في كسعى
 نشر كإف. آمنين دخولها من المساجد خراب في الساعين منع في صريحة فاآلية
 اهلل ذكر بنشر أيضا تكوف ببنائها تكوف كما عمارتها ألف تخريبها؛ من فيها البدع

 .فيها النافع كالعلم
 البصل ريح كجد إذا كاف -كسلم عليو اهلل صلى - النبي أف مسلم صحيح في كثبت
( ٕٔٓ) مسلم ركاه ما انظر البقيع، إلى فأخرج بو أمر المسجد في الرجل من كالثـو

 األعلى، على باألدنى تنبيو كىذا ،-عنو اهلل رضي- الخطاب بن عمر حديث من
 إيذاء من أشد إيذاءه ألف باإلخراج؛ أكلى المسجد في الفتن كيثير البدع ينشر فالذم

 كإف( ُِٗ) السلطانية األحكاـ كتابو في الماكردم اإلماـ قاؿ. كالثـو البصل أكل
 عليو أقاـ فإف منو، كمنع عنو كف االجتهاد فيو يسوغ ال ما ارتكب منازع حدث

                                                                                                                                                  

/ ُّ) الفتاكل مجموع في كما اإلسبلـ شيخ قاؿ مشهورة، صحيحة كالقصة كغيرىم، المصاحف في األنبارم
/ ِ) الفاركؽ مسند في كثير ابن كقاؿ القضايا، أشهر من الخطاب بن عمر مع عسل بن صبيغ كقصة(: ُُّ
 أف حالو من لو ظهر لما ضربو إنما -أعلم كاهلل- ككأنو مشهورة عمر مع التميمي عسل بن صبيغ قصة(: َٔٔ
 كالمبتدعة الجهاؿ، المتفلسفة من كثير يفعلو قد كما كاستدالؿ، استرشاد سؤاؿ ال استشكاؿ، سؤاؿ سؤالو

 .المآؿ كفي الدنيا الحياة ىذه في العافية اهلل فنسأؿ الضبلؿ؛

 .(ِٓٔٔ) كمسلم ،(ْْٕٓ) البخارمأخرجو  ُ
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 بدعتو، ظهور السلطنة بزكاجر يحسم أف السلطاف لـز إليو يدعو من باستغواء كتظاىر
 ."متبعا مستغو كلكل مستمعا، بدعة لكل فإف مقالتو، فساد الشرع بدالئل كيوضح

 بدعة يراه البعض ما بعض أف كما مبتدعا، يكوف بدعة فعل من كل ليس ثاني( تنبيو)
 طلبة لصغار مرجعها المسائل ىذه جعل يجوز كال التحقيق، على كذلك يكوف ال

: فمثبل كنصح، كعناية لتوجيو يحتاجوف أنفسهم فهؤالء للسنة، المتحمسين أك العلم،
 من على يحكموف فهل! بدعة الركوع بعد الصدر على اليد قبض أف ل البعضير  قد

 أم - ذلك يفعل من يعرفوف كىل ؟ ىؤالء مثل طرد يريدكف كىل! ؟ مبتدع بأنو فعلها
 فتنبو.  !.؟ كعلمائنا أئمتنا من - الركوع بعد القبض

 !كمصلحوف دعاة أنهم كعلىأ! تقى كتدين أىل أنهم على المبتدعة إشهارثالث(  تنبيو)
 .بحاؿ يحل ال

 أظهر من ككل(:" ُْٓ-ُّٓ/ّ) المسائل جامعفي   تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ
 فهم ،[ ... لو حقيقة ال ، ىذياف:  أم] فشارت ىي التي ، البدعية اإلشارات ىذه
 ،[ بالحيل األمور كطلب المكر:  المحاؿ] كمحاؿ ككذب ، كضبلؿ باطل أىل

 حاؿ صاحب كإما ، شيطاني حاؿ صاحب إما كىم ، كالنكاؿ البليغ التعزير مستحقوف
 . خواصهم كأكلئك ، جمهورىم فهؤالء ؛ بهتاني
 الذم اهلل طريق كيلزموا ، كالمنكرات البدع ىذه من يتوبوا أف عليهم يجب كىؤالء

 كليس ، للمسلمين قدكة يكونوا أف لهم ليس ، كسلم عليو اهلل صلى رسولو بو بعث
 . بهم يقتدم أف ألحد
 أك ، كغيرىا المساجد في يفعلونها التي سماعاتهم كحضر الباطل، جمعهم كثر كمن

 الذم البليغ التعزير مستحق فإنو:  المساجد أئمة من محالهم قرر أك ، حالهم حسن
 معين ىذا فإف ؛ المسلمين إمامة عن ىذا مثل يعزؿ أف: تعزيره كأقل أمثالو يستحقو

 قاؿ.  كالفبلح الهدل ألىل إماما يكوف أف يصلح فبل ، منهم ىو أك الضبللة، ألئمة
 ،ِ/ المائدة( كالعدكاف اإلثم على تعاكنوا كال كالتقول البر على كتعاكنوا: )تعالى اهلل
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 عن كينهوف بالمعركؼ كيأمركف الخير إلى يدعوف أمة منكم كلتكن: ) تعالى كقاؿ
 ا.ىػ "َُْ/ عمراف آؿ( المفلحوف ىم كأكلئك المنكر
 رأيت كإذا: ) تعالى قولو ، اهلل رحمو اإلسبلـ شيخ ذكره الذم األصل ذلك على كيدؿ
 ينسينك كإما غيره حديث في يخوضوا حتى عنهم فأعرض آياتنا في يخوضوف الذين

 . ٖٔ/ األنعاـ( الظالمين القـو مع الذكرل بعد تقعد فبل الشيطاف
 بالخوض المراد(:" ُِٔ ، َِٔص)قي تفسيره  السعدم الرحمن عبد الشيخ قاؿ
 كالدعوة ، الباطلة المقاالت تحسين من ، الحق يخالف بما التكلم:  اهلل آيات في

 رسولو اهلل فأمر ، أىلو كفي ، فيو كالقدح ، الحق عن كاإلعراض ، أىلها كمدح ، إليها
 ، عنهم باإلعراض:  ذكر مما بشيء اهلل بآيات يخوض من رأكا إذا ، تبعا كأمتو ، أصبل
 البحث يكوف حتى ، ذلك على كاالستمرار ، بالباطل الخائضين مجالس حضور كعدـ

 . المذكور النهي زاؿ:  غيره كبلـ في كاف فإذا ، غيره كبلـ في كالخوض
 بو مأمور كال ، مفيد غير كاف:  ذلك غير كاف كإف ، بو مأمورا كاف: مصلحة كاف فإف

 . بالحق كالمناظرة ، كالنظر ، البحث على حث:  بالباطل الخوض ذـ كفي ،
 كالغفلة النسياف كجو على معهم جلست بأف:  أم{ الشيطاف ينسينك كإما: ) قاؿ ثم
 متكلم ككل ، بالباطل الخائضين يشمل( الظالمين القـو مع الذكرل بعد تقعد فبل:)

 الذم ، المنكر حضور عند كالحضور الجلوس يحـر فإنو ، لمحـر فاعل أك ، بمحـر
 . إزالتو على يقدر ال

 في يشاركهم كاف بأف اهلل تقول يستعمل كلم ، معهم جلس لمن كالتحريم النهي ىذا
 اهلل تقول استعمل فإف ، اإلنكار كعن ، عنهم يسكت أك ، المحـر كالعمل القوؿ
 ، منهم يصدر الذم كالكبلـ ، الشر عن كينهاىم ، بالخير يأمرىم كاف بأف تعالى

 قاؿ كلهذا ، إثم كال ، حرج عليو ليس فهذا ، تخففو أك الشر زكاؿ ذلك على فيترتب
/ األنعاـ( يتقوف لعلهم ذكرل كلكن شيء من حسابهم من يتقوف الذين على كما: )

 ا.ىػ  ٗٔ
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 الخطيب الدين محب لؤلستاذ رسالة اهلل رحمو باز بن العزيز عبد عبلمةال بعث كقد
 العتقاد مخالفة فيو اإليماف في مقاؿ نشر عليو ينكر"  األزىر"  مجلة تحرير رئيس

 من المجلة في ينشر ما تبلحظوا أف كأرجو : بقولو لو رسالتو ختم ثم السلف،
 عليها كالرد شرىا من الناس فتريح ؛ اإلسبلـ ىدـ نشرىا من يخشى التي المقاالت

 :ألمرين
 . إليو كالدعوة تركيجو، من نوع: عليو تعليق غير من الباطل نشر أف: أحدىما
 كربما قائلو، كيتبع بو، فيغتر عليو الرد يسمع ال من الباطل يسمع قد أنو:  كالثاني
 ؛ قلبو من ذلك إزالة على الرد يقو كلم ، قلبو من كتمكن الباطل فعشق جميعا سمعها
 عبد اإلماـ سيرة من جوانب."  بو ضل من إثم في لقائلو شريكا للباطل الناشر فيبقى
 .الحمد إبراىيم بن محمد الشيخ إعداد( ْٕٔ ص" ) باز بن العزيز

 
 
 
 

 (القبلة إلى كاألرجل المسجد في الجلوس)باب ىل يجوز 
 - الحنفية من كاحد غير ذكر(: َُْ/ ّ) الشرعية اآلداب في مفلح ابن قاؿ

 عند بو أرادكا إف كىذا كغيره، النـو في القبلة إلى الرجلين مد يكره أنو - اهلل رحمهم
 تستدعي فالكراىة ظاىر، ىو كما مطلقا أرادكا كإف فمسلم، شرفا اهلل زادىا الكعبة
 قاؿ. الميت حق في ىو كما جوازه أك استحبابو الجملة في ثبت كقد شرعيا، دليبل

 كلم بو، إىانة ذلك في ألف المسجد؛ في يعني رجليو يمد كال: كتبهم من المفيد في
 من - اهلل رحمهم - الحنفية ذكره ما كلعل أكلى، تركو كلعل ىذا، ذكركا أصحابنا أجد

 القبلة إلى االستناد - اهلل رحمو - أحمد اإلماـ كراىة قياس المسألتين ىاتين حكم
 ىػ.ا ذلك معنى في المسألتين ىاتين فإف سبق كما
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 إلى كيوجهها رجليو يضع الذم حكم ىو ما(: ِٓٗ/ ٔ) الدائمة اللجنة علماء سئلك 
 المسجد؟ في كالنـو األكل يجوز كىل المسجد؟ في القبلة

 كاف سواء القبلة، إلى رجلو أك رجليو يمد أف المسلم على حرج ال: فأجابت
 إلى احتاج إذا بو يناـ أك بالمسجد يأكل أف عليو حرج كال غيره، في أـ بالمسجد

 أسرع بو نائم كىو احتلم كإذا المسجد، نظافة على يحافظ أف لو كينبغي ذلك،
 .الجنابة من ليغتسل يستيقظ حين منو بالخركج

 بقراءة شخص قاـ إذا: الدرب على نور فتاكل في كما العثيمين العبلمة سئل :مسألة
 إثم عليو ىل كسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ بيت إلى متجو كىو قدميو كضع أك القرآف

 ذلك؟ في
 عليو اهلل صلى النبي قبر اتجاه إلى الرجلين مد فإف ذلك في إثم عليو ليس: فأجاب

 صلى اهلل بالرسوؿ مستهينا يكوف ال أف بشرط أقوؿ أف يحتاج كال فيو حرج ال كسلم
 إلى الرجلين فمد مسلم من يقع أف يمكن ال ىذا ألف لو محتقران  أك كسلم عليو اهلل

 كالذين كثيران  يقع كىذا بو بأس ال كسلم آلو كعلى عليو اهلل صلى النبي قبر نحو
 القبلي الجدار إلى يستندكف فإنهم النبوم المسجد في األكؿ الصف في يكونوا
 .القبر نحو إلى ممدكدة مدكىا إف أرجلهم تكوف كحينئذ

 مد الرجل تجاه المصحف ال يجوز.  (تنبيو)
 اهلل صلى - اهلل رسوؿ فدعوا اليهود، من نفر أتى ) قاؿ رضي اهلل عنهما عمر ابن عن

 منا رجبل إف القاسم، أبا يا: فقالوا المدراس، بيت في فأتاىم القف، إلى - كسلم عليو
 كسادة - كسلم عليو اهلل صلى - اهلل لرسوؿ فوضعوا بينهم، فاحكم بامرأة، زنى

 التوراة كضع تحتو من الوسادة فنزع بها، فأتي" بالتوراة ائتوني: "قاؿ ثم عليها، فجلس
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 شاب بفتى فأتي" بأعلمكم ائتوني: "قاؿ ثم" أنزلك كبمن بك آمنت: "قاؿ ثم عليها،
 .ُ... الحديث (

كإف كاف  تحريف فيهامع ما  التوراة مع كسلم عليو اهلل صلى النبي فعل فهكذا
لم يحرؼ، كىو المهيمن على التوراة كغيرىا  الذم عظيمال القرآفب بالنا فما ،ِيسيرا

 من الكتب المتقدمة.
                                                           

 صحيح في األلباني العبلمة حسنوالحديث ك  (ّٕٗ/ُْ) المهيد في البر عبد ابن، ك (ْْْٗ) داكد أبو أخرجو ُ
 ، (ْٗ/ ٓ) اإلركاء كفي داكد أبو
 ىى ىل: بأيديهم التى التوراة فى الناس أقواؿ اختلف كقد(: ُّٓ/ِقاؿ اإلماـ ابن القيم في إغاثة اللهفاف ) ِ

 .ككسط طرفين، أقواؿ ثبلثة على التنزيل؟ دكف التأكيل فى كقع كالتحريف التبديل أـ مبدلة،
 عليو موسى على تعالى اهلل أنزلها التى التوراة ليست. مغيرة مبدلة أكثرىا أك كلها أنها كزعمت طائفة فأفرطت
 .البوؿ من بها االستجمار فجوز. بعضهم كغبل، لبعض بعضها كتكذيب لتناقضها ىؤالء كتعرض السبلـ،
 كىذا .التنزيل فى ال التأكيل، فى كقع التبديل بل: فقالوا كالكبلـ، كالفقو الحديث أئمة من أخرل طائفة كقابلهم
 لفظ يزيل أحد كليس. يزيلوف: يحرفوف: "صحيحو فى قاؿف البخارل إسماعيل بن محمد اهلل عبد أبى مذىب
 .تفسيره فى الرازل اختيار كىذا ".تأكيلو غير على يتأكلونو: يحرفونو كلكنهم تعالى اهلل كتب من كتاب

 فأنكر غيره، ككىن المذىب ىذا فاختار. الفضبلء بعض بين المسألة ىذه فى النزاع كقع: يقوؿ شيخنا كسمعت
 .بو نقبل عشر خمسة لهم فأحضر عليو،
 إال نسخها عدد يعلم كال. كشماال جنوبا كانتشرت كمغاربها، األرض مشارؽ طبقت قد التوراة أف: ىؤالء حجة كمن
 األرض فى يبقى ال بحيث. النسخ تلك جميع فى كالتغيير التبديل على التواطؤ يقع أف الممتنع كمن. تعالى اهلل

 .ببطبلف كيشهد العقل، يحيلو مما كىذا. كاحد منهاج على كالتغيير. مغيرة مبدلة إال نسخة
 كنتم إف فاتلوىا بالتوراة فائتوا قل: }بها اليهود على محتجا كسلم عليو اهلل صلى لنبيو اهلل قاؿ كقد: قالوا

 [ .ّٗ: عمراف آؿ{ ]صادقين
 اهلل صلى النبى على قرؤكىا لما كلهذا التوراة، من تغييرىا يمكنهم كلم الرجم، فريضة ترؾ على اتفقوا كقد: قالوا
 :سبلـ بن اهلل عبد لو فقاؿ. الرجم آية على يده القارئ كضع كسلم عليو تعالى

 ".الرجم آية عن يدؾ ارفع"
 .يبدلونو ما أىم من ىذا لكاف التوراة ألفاظ بدلوا قد كانوا فلو. تحتها تلوح ىى فإذا فرفعها

 إزالتو يمكنهم كلم. جدا بين التوراة فى ىو كمخرجو كسلم عليو تعالى اهلل صلى النبى صفات ككذلك: قالوا
 ىو، ليس: يقولوف كصفتو نعتو من التوراة فى بما عليهم احتج إذا ككانوا. بكتمانهم تعالى اهلل ذمهم كإنما. كتغييره
 فدعوا. اليهود من نفر أتى" :قاؿ عنو، اهلل رضى عمر ابن عن سننو فى داكد أبو ركل كقد: قالوا، ننتظره كنحن
 زنى منا رجبل إف القاسم، أبا يا فقالوا المدراس، بيت فى فأتاىم القف إلى كسلم عليو تعالى اهلل صلى اهلل رسوؿ
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 المصحف صيانة كجوب على العلماء أجمع(: ْٖ/ ِ) المجموع في النوكم قاؿ

 .األدب إساءة من نوع فيو المصحف إلى الرجل كمد ىػ. ا كاحترامو
 .تحريمو إلى ذىب من كمنهم الفعل، ىذا كراىة إلى العلماء من جماعة ذىب لذلك

 أك المصحف إلى كغيره النـو في رجليو يمد أف يكره(: ّٔ/ ِ) الرائق البحر في قاؿ
 .باختصار انتهى"  المحاذاة عن مرتفع مكاف على تكوف أف إال الفقو كتب
 كفي( المصحف: أم) جهتو إلى الرجلين مد كيكره(: ِٔ/ ُ) اإلقناع في كقاؿ
 .انتهى"  كتخطيو استدباره: معناه
. . . المصحف توسد كيكره(: " ِٖٓ/ ِ" )الشرعية األداب" في مفلح ابن كقاؿ

 فيها كاف إف العلم كتب سائر ككذا،  المغني في بو كقطع التحريم حمداف ابن كاختار
 كقاؿ. ذلك من شيء إلى الرجلين مد: ذلك من كيقرب. فقط كره كإال قرآف،

 كذىب باختصار، انتهى"  األدب كإساءة تعالى، اهلل أسماء من فيو لما يكره،: الحنفية
 (.ُٓٓ/ ُ" )المحتاج تحفة" في كما التحريم، إلى أيضا الشافعية بعض
 فبعض حوامل، على المساجد في المصاحف توضع: اهلل رحمو العثيمين العبلمة كسئل
 كتكوف الحوامل، ىذه جهة إلى تكوف أف تصادؼ كقد رجليو، كيمد يجلس الناس

                                                                                                                                                  

 فأتى بالتوراة ائتونى قاؿ ثم عليها فجلس كسادة، كسلم عليو تعالى اهلل صلى اهلل لرسوؿ فوضعوا فاحكم، بامرأة،
 ثم بفتى فأتى بأعلمكم ائتونى قاؿ أنزلك كبمن بك آمنت قاؿ ثم عليها التوراة ككضع تحتو، من الوساده فنزع بها

 ".أنزلك كبمن بك آمنت: "يقل كلم الوسادة، على يضعها لم مغيرة مبدلة كانت فلو: قالوا ".الرجم قصة ذكر
[ ُُٓ: األنعاـ{ ]العليم السميع كىو لكلماتو مبدؿ ال كعدال صدقا ربك كلمة كتمت: }تعالى قاؿ كقد قالوا

 .كلماتو من كالتوراة
 كعوامهم أكالدىم كمنعهم التوراة فى كسلم كآلو عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ صفة اليهود كتماف فى التى كاآلثار: قالوا

 .الفرقة ىذه بو احتجت ما بعض فهذا، بو ليس لو قالوا منهم، عليها اطلع كمن مشهورة، عليها االطبلع
 فى كالتبديل. عليو أنزؿ ما على باؽ أكثرىا كلكن يسيرة، ألفاظ كغير فيها، زيد قد: كقالوا. ثالثة طائفة كتوسطت

 .جدا منها يسير
 ".المسيح دين بدؿ لمن الصحيح الجواب" كتابو فى شيخنا القوؿ ىذا اختار كممن
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 كف يلزمو فهل المصحف، إىانة يقصد ال الجالس كاف فإذا تحتها، أك منها، قريبة
 ذلك؟ فعل من على ننكر كىل المصاحف؟ مكاف يغير أك المصاحف؟ ىذه عن رجليو

 تعظيم ككماؿ اإليماف، كماؿ من كجل عز اهلل كتاب تعظيم أف شك ال: فأجاب
 فيها التي الحوامل إلى أك المصحف إلى الرجل كمد. كتعالى تبارؾ لربو اإلنساف

 كماؿ ينافي مصحف تحتها( طاكلة) ماصة أك كرسي على الجلوس أك المصاحف
 رجلو يمد أف لئلنساف يكره إنو: العلم أىل قاؿ كلهذا كجل، عز اهلل لكبلـ التعظيم

 فإنو اهلل كبلـ إىانة اإلنساف أراد لو أما كالقصد، النية سبلمة مع ىذا المصحف؛ إلى
 .تعالى اهلل كبلـ الكريم القرآف ألف كفر؛
 أك األرض، على أك حامل على كاف سواء المصحف إلى رجليو مد قد أحدا رأيتم كإذا
 عن أك رجليو، أماـ عن المصحف فأزيلوا مصحف كتحتو شيء على جالسا أحدا رأيتم

 احتـر المصحف، إلى رجليك تمد ال: لو قولوا أك عليو، جالس ىو الذم الكرسي
 .كجل عز اهلل كبلـ

 رجبل أف لو كلهذا اهلل، لكبلـ التعظيم كماؿ ينافي ذلك أف من ذكرتو ما: كالدليل
 أكلى اهلل فكتاب لو، تعظيما إليو رجليك تمد أف استطعت ما أمامك عندؾ محترما

 الدعوة مركز جمعها التي عثيمين ابن الشيخ فتاكل مجموع ضمن .انتهى"  بالتعظيم
  .بعنيزة كاإلرشاد

 إلى األمر بو يصل حتى االحتراـ ىذا في المبالغة في يقع أف للمسلم ينبغي كال (تنبيو)
 ركم كما ، التكلف في غاية ىي طرقا كسلكوا الباب ىذا في أقواـ بالغ فقد ، الغلو

 على كأنا إال مصحف كفيو سنة ثبلثين منذ بيتا دخلت ما: "  قاؿ أنو بعضهم عن
 مخافة ، الليلة تلك ينم لم المصحف فيو بيت في كاف إذا بعضهم ككاف" !  كضوء

 ! مصحف فيو بيت في ريح منو يخرج أف
 كأصحابو كسلم عليو اهلل صلى النبي عليو كاف لما كاضحة مخالفة األفعاؿ ىذه كفي

 ىذا يمنعهم يكن كلم ، ضيقة صغيرة غرؼ في يقيموف كانوا كقد ، عنهم اهلل رضي
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 كجود مع ، لفترة كضوء غير من كبقائهم ، أىلهم كجماع ، بيوتهم في النـو من
 . منهم كثيرين بيوت في كاف القرآف جمع كعندما ، بيوتهم في المصحف من صحف

 توضع رفوؼ فيها الصحابة مساجد كال ، كسلم عليو اهلل صلى النبي مسجد يكن كلم
 ، ال أـ امتهانا يعد ىل بالفعل العبرة فإف لذا ، العلم كأكراؽ ، المصاحف أكراؽ عليها

 حرج ال - التبلكة سجود يريد كمن - لذلك احتاج لمن طاىرة أرض على ككضعو
 . اهلل شاء إف فيها
 عز اهلل لكتاب النصيحة كمن (:ِّْ/  ُ) رياضال شرح في العثيمين عبلمةال قاؿ

 كمحل لو، امتهانا فيو كضعو كيكوف فيو، يمتهن موضع في تضعو ال أف كجل
 انتهوا إذا الصبياف بعض يصنعو مما الحذر يجب كلهذا ذلك، أشبو كما القاذكرات،

 في المصحف من األجزاء بينها من كالتي مقرراتهم ألقوا مدارسهم، في الدركس من
 .باهلل كالعياذ ، ذلك أشبو ما أك الزبالة في أك الطرقات

 فيو؛ حرج كال بو، بأس ال ىذا فإف الطيبة الطاىرة األرض على المصحف كضع كأما
 كاف إذا الناس من كثيرا يقع كىو لو، إىانة كال للقرآف، امتهاف فيو ليس ىذا ألف

 كال ، امتهانا يعد ال فهذا يديو بين يضعو السجود كأراد المصحف من كيقرأ يصلي
 ا.ىػ بو بأس فبل ، للمصحف إىانة

 كضع حكم ما (:ُٓ/ْ) إسبلمية فتاكل كما في جبرين بن اهلل عبد الشيخ كسئل
 . ؟ السجادة أك الطاىرة األرض على المصحف

 اهلل قاؿ ، كمعنى حسا رفعو يتحقق حتى مرتفع مكاف على يوضع أف األكلى :فأجاب
 قليبل كلو مرتفع مكاف على فضعو:  كضعو إلى احتجت فإذا( مطهرة مرفوعة: ) تعالى

 كينزه ، كنحوه ، طاىر فراش على األرض على كضعو جاز:  يتيسر لم فإذا ،
 لما ؛ التراب على أك متنجس مكاف على أك منخفض مكاف على يوضع بأف المصحف

 مع ، بذلك بأس فبل:  طاىر فراش على كضعو إلى احتيج كإذا ، لو االحتقار من فيو
 . كمعنى حسا رفعو على الحرص
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 (المساجد األطفاؿ إدخاؿ)باب 

 كتشجيعو ذلك تعويده ينبغي بل الجماعة، مع يصف أف المميز الصبي على حرج ال
 . إليو سبق إذا كغيره األكؿ الصف من كتمكينو عليو،

 أك السادسة في كىو نابها ذكيا الطفل يكوف فقد السابعة، بسن يختص ال كالتمييز
  .المسجد بآداب كيلتـز الصبلة، فيعقل الخامسة،

 المساجد؟ إلى بهم يؤتى الصبياف عن (ُٓٗ/ُ) المدكنة كما في  مالك اإلماـ سئل
 يعبث كاف كإف بأسا، بهذا أرل فبل نهي إذا كيكف لصغره، يعبث ال كاف إف: "فقاؿ

 .انتهى"  المسجد إلى بو يؤتى أف أرل فبل لصغره
 النساء منع يجوز ىل :(ُِْ/ْ) اهفتاك في مجموع  إبراىيم بن محمدكسئل الشيخ 

 ؟ التراكيح صبلة في أطفالهن كمعهن المسجد إلى الدخوؿ من
 السنة دلت فقد ، رمضاف في بأطفالهن المساجد إتياف من النساء تمنع ال"فأجاب 

 لحديث ، كسلم عليو اهلل صلى النبي زمن أطفالهن كمعهن المساجد النساء إتياف على
 أف مخافة فيها فأتجوز الصبي بكاء فأسمع إطالتها أريد كأنا الصبلة في ألدخل إني: )

 الفريضة صبلة في أمامة كسلم عليو اهلل صلى النبي حمل: ) ذلك كمن( أمو على أشق
 النجاسة من المسجد صيانة على الحرص عليهن لكن( المسجد في الناس يـؤ كىو

 . انتهى" ذلك كغير نومهم في األطفاؿ حق في بالتحرز
 عند دائما نسمع (:ِْٖ/ُُ) الدرب على نور فتاكل" كسئل العبلمة ابن باز كما في

 ىذا فهل ، الحراـ اهلل بيت في األطفاؿ من كضجيجا صريخا كالعشاء المغرب صبلة
 المساجد؟ من مسجد أم في أك ، المكاف ىذا في يجوز

 ككاف الشيء، ىذا منو يحصل أف الطفل طبيعة من ألف ذلك؛ في حرج ال فأجاب:
 كلم صراخهم، يسمع النبي، يسمعهم كسلم عليو اهلل صلى النبي عهد في األطفاؿ

 الصراخ، بعض لو أف الطفل طبيعة كمن جائز، ذلك بل الحضور، من أمهاتهم يمنع
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: قاؿ بل يمنع، كلم ذلك يسمع أنو على يدؿ ما كسلم عليو اهلل صلى عنو ثبت كقد
 صبلتي في فأتجوز الصبي، بكاء فأسمع فيها أطوؿ أف أريد الصبلة، في ألقـو إني»

 الصبلة في كراعاىن ذلك، على أقرىن أنو على يدؿ كىذا «أمو على أشق أف كراىية
 من األمهات منع إلى كسيلة معناه األطفاؿ منع كألف كالسبلـ؛ الصبلة عليو أيضا

 فيها كالطمأنينة الصبلة في باإلماـ للتأسي فائدة فيو حضورىن يكوف كقد الحضور،
....  .العلم أىل من أك اإلماـ من أك المكبر من فائدة تسمع أك ينبغي، كما كمعرفتها

 محفوظ؛ محل في تجعلو منو، التحفظ بعد لكن معها، بوجوده بأس فبل الطفل أما
 عند حملو إلى الحاجة دعت كإذا المصلين، يؤذم كال المسجد، يقذر ال حتى

 اهلل رضي زينب بنت أمامة كسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ حمل فقد بأس، فبل الحاجة
 األطفاؿ كجود أف فالحاصل كالسبلـ، الصبلة عليو بالناس يصلي كىو حملها عنهما،

 أف ينبغي كلكن الحاجة، عند فيو حرج ال الصبلة في حتى كحملهم المسجد في
 ا.ىػ أمو يدنس ال حتى النجاسات؛ من الطفل سبلمة ذلك في يراعى

 بماذا (:ِٕٖ/ُٔ) الدرب على نور فتاكل" كسئل العبلمة ابن باز أيضا كما في
 المصلين فيشغلوف الجمعة يـو المسجد إلى أطفالهم يصطحبوف الذين تنصحوف
 المنبر؟ على كالخطيب كاللعب بالكبلـ

 ينبغي الناس، يشغل ال حتى أىلو عند يبقى أف ينبغي السبع دكف الذم الطفل فأجاب:
 السبع أكمل قد الطفل كاف إذا أما للناس، إيذاء بو يحصل ال حتى أىلو عند يبقى أف

 بأمرىم األكلياء أمر كسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ ألف الناس؛ مع يصلي فهذا فأكثر
 آبائهم فعلى ُ( لعشر عليها كاضربوىم لسبع، بالصبلة أبناءكم مركا) : قاؿ بالصبلة

                                                           

 التاريخ في كالبخارم ،(ِّْٖ رقم ،َّْ/ ُ) شيبة أبى كابن ،(ٖٗٔٔ رقم ،َُٖ/ ِ) أحمد أخرجو ُ
 الكنى في كالدكالبي ،(َٓٓ) السنة شرح في كالبغوم ،(ْٓٗ رقم ،ُّّ/ ُ) داكد كأبو ،(ُٖٔ/ ْ) الكبير

 كالحاكم ،(ُُْ ص) الضعفاء في كالعقيلي ،(ٖٓ) كالدارقطني ،(ِٔ/ َُ) الحلية فى نعيم كأبو ،(ُٗٓ/ ُ)
 حديث من( ِٖٕ/ ِ) بغداد تاريخ في كالخطيب ،(َِّٓ رقم ،ِِٗ/ ِ) كالبيهقى ،(َٖٕ رقم ،ُُّ/ ُ)

 الذىبى، ككافقو الحاكم، كصححو صحيح، حسن الترمذم عنو قاؿ كالحديث جده، عن أبيو عن شعيب بن عمرك
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 آذكا إذا كيؤدبوىم يوجهوىم كأف الصبلة، إلى بهم يخرجوا أف الكبار إخوانهم كعلى
 دكف من الناس مع يصلوا كحتى السوم، الطريق على يستقيموا حتى كيمنعوىم الناس،

 ا.ىػ أذل
 في غالبا يكوف التمييز(: " ّٕ/ُّ" )المفتوح الباب لقاء"في  عثيمينال عبلمةال كقاؿ
 رضي الربيع بن محمود قاؿ سنين، خمس كعمره الصبي يميز قد كلكن سنين، سبع
 خمس ابن كأنا كجهي في كسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ مجها مجة عقلت: عنو اهلل

 يميز كما سنين ثماني يبلغ كبعضهم صغير، كىو يميز ذكيا يكوف الصغار فبعض. سنين
  انتهى" 

 كأف الحاجة، أك االضطرار عند إال إحضاره، ينبغي فبل التمييز دكف كاف منأما 
 .ذلك كنحو بمفرده، البيت في تركو لؤلب يمكن كال البيت عن أمو تتغيب

 حكم ما( .: ٖ/ُِٓ" )المفتوح الباب لقاء" كما في  عثيمينال عبلمةال سئل كقد
 أك يكوف ربما التي الحفائظ يلبسوف ممن التمييز دكف ىم الذين الصبياف إحضار
 ال؟ أـ يطردكف ىل حضركا كإذا النجاسة؟ فيها يكوف ما غالب

 منهم كاف فإف أذية، منهم يكن لم ما بو بأس ال للمساجد الصبياف إحضار: "فأجاب
 أطفالكم كنقوؿ أمورىم، بأكلياء نتصل أف منعهم كيفية كلكن يمنعوف؛ فإنهم أذية

 يدخل كالسبلـ الصبلة عليو النبي كاف كلقد ذلك، أشبو كما يؤذكننا علينا، يشوشوف
 أف مخافة صبلتو في فيتجوز الصبي بكاء فيسمع ، فيها يطيل أف يريد صبلتو في

 إذا قلنا كما لكن المساجد؛ في موجودكف الصبياف أف على يدؿ كىذا األـ، تفتتن
 لو ألنك فتنة؛ يحصل لئبل أمورىم؛ أكلياء طريق عن يمنعوف فإنهم أذية منهم حصل
 ألف أبوه؛ عليك سيقـو كضربتو المسجد، في يؤذم سنوات سبع لو صبيا طردت

                                                                                                                                                  

 العبلمة كصححو ،(ِّٖ/ ّ) المنير البدر في الملقن ابن كصححو ،(َُِص) الرياض في النوكم كحسنو
 في باز ابن العبلمة كصححو المسند، تحقيق في شاكر أحمد الشيخ كصححو ،(ِْٕ) اإلركاء في األلباني
كالحديث ركم أيضا  (.ِٖٔ/ ُُ) المسند تحقيق في معو كمن األرنؤكط كحسنو ،(ُٖٔ/ ِٗ) الفتاكل مجموع

 .عنو اهلل رضي الجهني معبد بن سبرةعن 
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 عداكة يحصل كربما معك كيتكلم إنصاؼ، كال عدؿ عندىم ليس غالبهم اآلف الناس
 .فتنة ذلك في يحصل ال حتى آبائهم طريق عن نمنعهم أف ىو المسألة فعبلج كبغضاء

 ألنو إحضاره؛ إلى األـ تضطر قد لكن إحضاره؛ األفضل فليس إحضاره مسألة أما
 كما رمضاف قياـ تحضر أف كتحب الدرس، تحضر أف تحب كىي أحد البيت في ليس
 في يتشوش -مثبل- أبوه كاف أك أذية إحضاره في كاف إذا حاؿ كل على ،ذلك أشبو

 الحفائظ عليو صغيرا كاف إذا ثم بو، يأتي فبل الولد على محافظتو على بناء صبلتو
 نأمرىم أف أمرنا ممن فأكثر سنوات سبع عمره كاف من أما الحضور، من يستفيد فلن

 كل على تحكم أف تستطيع ال لكن المساجد؛ حضور من يستفيدكف فهم بالصبلة،
 كليس منو، البد شغل إلى ذىبت أك ميتة، موجودة، ليست الولد أـ تكوف قد أحد،

 كإما صبيو، مع كيقعد الجماعة صبلة يترؾ أف إما أمرين بين اآلف فهو أحد البيت في
 .انتهى"  األرجح ينظر فيرجح، بو، يأتي أف

 الطفل مصافة حكم ما :الدرب على نور فتاكلكما في  أيضا عثيمينال عبلمةال كسئل
 يعتبر فهل يجوز ال كاف كإذا ؟ سنوات خمس من أقل كعمره الصف في المميز غير

 المسجد مؤخرة إلى يؤخره أف اإلماـ على ىل للصف قاطعا كاف كإذا ؟ للصف قاطعا
 المساجد؟ في عندنا يكثر ذلك إف حيث اهلل حفظكم أفيدكنا ؟

 :مسألتين السؤاؿ ىذا تضمن" :فأجاب
 ألف ؛ تصح ال مصافتو أف كجوابها يميز ال الذم الصبي ىذا مصافة:  األكلى المسألة
 رجبلف كاف فلو ىذا كعلى ، مصافتو تصح ال صبلتو تصح ال كمن تصح ال صبلتو

 مصليا يعتبر فإنو يميز لم الذم الطفل ىذا مع الثاني كتأخر إماما ليكوف أحدىما تقدـ
 . اإلماـ مع يصف أف عليو كيجب صبلتو تصح ال منفردا

 ؛ للصف قاطعا الطفل ىذا كقوؼ يعتبر فبل الصف، قطع فهو:  الثانية المسألة أما
 بمثل يأتوا أال األمور ألكلياء ينبغي لكن للصف، قاطعا يكوف فبل قصيرة مسافتو ألف
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 الصف في كجوده حاؿ يعبث أف فإما المصلين، يشغل ألنو الصغير الطفل ىذا
 . أمره كلي يشغل كلكن يعبث أال كإما ، حولو من فيشغل

 الصغير الطفل ىذا مع أحد البيت في يكوف أال مثل ذلك إلى الضركرة دعت إف نعم،
 ىذا يعبث أف كليو كيخشى لو حفظهم على اإلنساف يعتمد ال أطفاؿ إال معو ليس أك

 عن أذاه يكف أف عليو كلكن يحضره أف بأس ال ضركرة فهذه غيرىا، أك بنار الطفل
 .انتهى المصلين

 
  (الثبلثة المساجد الصبلة في فضل باب)

 مسجدم في صبلةه ) : قاؿ كسلم عليو اهلل صلى النبي أف رضي اهلل عنو ىريرة أبي عن
 .ُ( الحراـ المسجد إال سواه فيما صبلة ألف من خير ىذا

 ) كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ رضي اهلل عنو الزبير بن اهلل عبد عنك 
 المسجد إال المساجد، من سواه فيما صبلة ألف من أفضل ىذا مسجدم في صبلة

 .ِ( ىذا في صبلة مائة من أفضل الحراـ المسجد في كصبلة الحراـ،

                                                           

 (.َُُٗ) البخارم أخرجو ُ
 ،(زكائد -ِْٓ) كالبزار ،(ُِٓ) المنتخب في حميد بن كعبد ،(الرسالة ِْ-ُْ/ِٔ) أحمد أخرجو ِ

 ،(َُِٔ) حباف كابن ،(ٖٗٓ،  ٕٗٓ) اآلثار مشكل شرح في كالطحاكم ،(ُُّٖ) مكة أخبار في كالفاكهي
 عبد كابن ،(ُِْْ،  ُُْْ) الشعب كفي ،(ِْٔ/ٓ) كبرلال في كالبيهقي ،(ُٕٖ/ِ) الكامل في عدم كابن
 ،(َِٗ ، ِٖٓ/ٕ) المحلى في حـز ابن كصححو حباف، ابن صححو كالحديث( ِٓ-ِْ/ٔ) التمهيد في البر

 كاألحكاـ السنن في المقدسي الضياء كقاؿ فيو، مطعن ال ثابت(: ِٓ/ٔ) التمهيد في البر عبد ابن كقاؿ
 في الهادم عبد ابن كقاؿ ،(ُْٕ/ٕ) المجموع في النوكم كحسنو الصحيح، رسم على إسناده(: ِٓٗ/ْ)

 ككذا صحيح، إسناده(: ْٗ/ُ) الزاد في القيم ابن األماـ كقاؿ الصحيحين، شرط على إسناده(: َِٕ) المحرر
 صحيح، إسناده(: ُٔٓ/ٗ) المنير البدر في الملقن ابن كقاؿ ،(ُّْ/ّ) الشرعية اآلداب في مفلح ابن قاؿ

 ليس مما المسند الصحيح في عبلمة الوادعيال كصححو ،(ُّْٖ) الجامع صحيح في األلباني العبلمة كصححو
 شرط على صحيح إسناده(: ِْ/ِٔ) المسند تحقيق في معو كمن األرنؤكط كقاؿ ،(ْٔٓ) الصحيحين في

 .مسلم بو كاحتج متابعة، البخارم لو أخرج فقد المعلم، حبيب غير الشيخين رجاؿ ثقات رجالو مسلم،
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 مسجدم في صبلة)  قاؿ كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف عنو اهلل رضي جابر كعن
 الحراـ؛ المسجد في كصبلة الحراـ؛ المسجد إال سواه فيما صبلة ألف من أفضل
 .ُ( سواه فيما صبلة ألف مائة من أفضل
 داكد بن سليماف فرغ لما)  قاؿ كسلم عليو اهلل صلى النبي عن عمرك بن اهلل عبد كعن
 ألحد ينبغي ال كملكا حكمو، يصادؼ حكما: ثبلثا اهلل سأؿ المقدس، بيت بناء من
 ذنوبو من خرج إال فيو، الصبلة إال يريد ال أحد، المسجد ىذا يأتي كأال بعده، من

 أف كأرجو أعطيهما، فقد اثنتاف أما كسلم عليو اهلل صلى النبي فقاؿ أمو، كلدتو كيـو
 .ِ( الثالثة أعطي قد يكوف

                                                           

 كابن (ٗٗٓ) اآلثار مشكل شرح في كالطحاكم ،(َُْٔ) ماجة كابن ،(الرسالة ، ُْْٗٔ) أحمد أخرجو ُ
، ركم بإسنادين صحيحين (:َِْ/ِكالحديث قاؿ عنو المنذرم في الترغيب ) (ِٕ/ٔ) التمهيد في البر عبد

(، كقاؿ ُٕٓ/ٗ(: إسناده صحيح، ككذا قاؿ ابن الملقن في البدر المنير )ُٓكقاؿ الدمياطي في المتجر الرابح )
(: إسناده جيد، كقاؿ الحافظ في التلخيص ْٕ/ٔالعراقي في شرح الترمذم كما في طرح التثريب )

ز في مجموع فتاكاه ، كقاؿ العبلمة ابن باإسناده صحيح إال أنو اختلف فيو على عطاء(: َُٓٓ/ْ)
 في عبلمة الوادعيال كصححو(، ُْٔ/ْ(: إسناده صحيح، كصححو العبلمة األلباني في اإلركاء )ِّٓ/ُٔ)

 (:ْٔ/ِّ) المسند تحقيق في معو كمن األرنؤكط كقاؿ ،(ِّٖ) الصحيحين في ليس مما المسند الصحيح
 إسناده صحيح.

 كالطيالسي ،(ِِْٔ رقم ،ِٔ/ ٓ) كالترمذل ،(ْْٔٔ رقم ،ُٕٔ/ ِ) أحمدمطوال كمختصرا  أخرجو ِ
 ،(ُّّْ) خزيمة كابن ،(َُْٖ) ماجة كابن ،(ِٕٕ) الكبرل كفي ،(ِٗٔ) المجتبى في كالنسائي ،(ُِٗ)

 كابن ،(ُِْٓ رقم ،ُِ/ ّ) األستار كشف فى كما كالبزار ،(ِّْ رقم ،َُٕ/ ُ) السنة فى عاصم أبى كابن
 في كاآلجرم ،(َُٕٗ ،َُٕٕ) السنة أصوؿ شرح في كالبللكائي ،(َّ/ ُ) كالحاكم ،(ُّّٔ) حباف

 رقم ،ُّْ/ ِ) الكبرل اإلبانة في بطة كابن ،(ُٕ - ٔٔ رقم) القدر في كالفريابي ،(ٕٕٓ/ ِ) الشريعة
 كغيرىم( ِِٗ رقم ،َِّ/ ُ) كالصفات األسماء كفي ،(ُْٖٖٕ رقم ،ْ/ ٗ) الكبرل في كالبيهقى ،(ُّٓ

 يخرجاه لم ثم ركاتو بجميع احتجا كقد األئمة تداكلو قد صحيح الحاكم عنو كقاؿ الترمذم، حسنو قاؿ كالحديث
 المنار في المصنف كصححو ،(ُّٔ/ ٓ) العارضة في العربي ابن كحسنو الذىبي، ككافقو علة، لو أعلم كال

/ ِ) الفيض في المناكل كقاؿ ثقات، أحمد إسنادل أحد رجاؿ(: ُّٗ/ ٕ) الهيثمى كقاؿ ،(ْٕ) المنيف
 الشيخ كقاؿ ،(ََِٗ) الجامع صحيح في األلباني كصححو بو، بأس ال إسناد: فتاكيو فى حجر ابن قاؿ(: ُِّ
 رجالو صحيح إسناده: المسند تحقيق في معو كمن األرنؤكط كقاؿ صحيح، إسناده المسند تحقيق في شاكر أحمد
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 مسجدم في صبلة) : قاؿ كسلم عليو اهلل صلى النبي عنرضي اهلل عنو  ذر أبيكعن 
 أرض ىو المصلى كلنعم - المقدس بيت: يعني- فيو صلوات أربع من أفضل ىذا

 بيت منو يرل حيث من قوسو كلبسطة زماف، الناس على كليأتين كالمنشر، المحشر
 .ُ( جميعا الدنيا من كخير أفضل المقدس

                                                                                                                                                  

 الصحيحين في ليس مما المسند الصحيح في الوادعي كصححو الديلمي، بن عبداهلل غير الشيخين رجاؿ ثقات
 .صحيح إسناده(: ٕٔٔ/ ّ) كثير ابن تفسير صحيح في العدكم كقاؿ ،(ُٕٗ)

، كابن طهماف (َِّٖ رقم ، ُْٖ/ٖ) األكسط فى الطبرانى، ك (ِْٖ/ُ) اآلثار مشكل في أخرجو الطحاكم ُ
 المجموع ضمن (ََُفي جزئو ) ، كأبي القاسم الحامض(ّٖٓٓ رقم ، ْٓٓ/ْ) الحاكم(، ك ِٔفي مشيختو )

 عساكر كابن، (ُْْٓ رقم ، ْٖٔ/ّ) شعبال فى البيهقىك  ،السلف أضواء، الحديثية األجزاء مجاميع من الرابع
كالحديث صححو الحاكم كأقره الذىبي، كقاؿ المنذرم في الترغيب ( ُْٔ - ُّٔ/ُ) دمشق تاريخ في

، كصححو العبلمة الصحيح رجاؿ رجالو(: ٕ/ْ) الهيثمى قاؿ، ك سناده ال بأس بو كفي متنو غرابة(: َِٔ/ِ)
 (.ِْٔ(، ككذا صححو الشيخ مشهور في كتابو أخطاء المصلين )صُُٕٗاأللباني في صحيح الترغيب )

 كاحد غير عند بل المصٌلين، عواـ عند الشائع (:ِِٔ( قاؿ الشيخ مشهور في كتابو أخطاء المصلين )صتنبيو)
 المسجد في صبلة : )جابر رفعو ما على اعتمادان !! صبلة مئة خمس المقدس بيت في الصبلة أف :خواٌصهم من

 عند الحديث كىذا (صبلة خمسمائة المقدس بيت كفي صبلة، ألف مسجدم في كصبلة صبلة، ألف مائة الحراـ
 السيوطي قاؿ كما كاهو، كىو حية أبي بن إبراىيم كفيو كالمفترؽ، المتفق في كالخطيب، اإليماف شعب في البيهقي

 في خزيمة كابن الكبير في الطبراني عند أيضان  مرفوعان  الدرداء أبي عن كنحوه، (ُ/ُٔ/ِ) الكبير الجامع في
: عقبو كقاؿ( ُّٕ/ِ) كالترىيب الترغيب في المنذرم ذكره حسن، إسناده: كقاؿ المسند في كالبزار الصحيح

 حسنان، ليس البزار تحسين أف( ُ/ُّٓ لوحة: )المتيسرة اإلمبلء عجالة في الناجي الحافظ كفٌصل !! قاؿ كذا
 القٌداح، سالم بن سعيد فيو إذ المصٌنف، قاؿ كما كىو :المنذرم كبلـ على معٌلقان  فقاؿ يفيده، المنذرم كبلـ كأف
 كالٌصحيح .ا.ىػ فيهم المختلف الركاة في الكتاب آخر في ترجمة كلو بشير، بن سعيد عن كركاه ضٌعفوه، كقد

 فإف كالمدينة، مكة مسجدم إال سواه فيما صبلة كمئتي خمسين تعدؿ األقصى المسجد في الٌصبلة أفٌ : المحفوظ
 ا.ىػ عليو فضبلن  لهما

:  غيره على الحراـ المسجد في الصبلة فضل) (: معلقا على حديث ّٓٓٓكقاؿ العبلمة األلباني في الضعيفة )
 منكر؛ حديث ىو ( صبلة مئة خمس:  المقدس بيت مسجد كفي ، صبلة ألف:  مسجدم كفي ، صبلة ألف مئة
 يعني فيو؛ صلوات أربع من أفضل ىذا مسجدم في صبلة)  بلفظ الصحيح ذر أبي لحديث مخالف آخره فإف
 صبلة كخمسين صبلة بمئتي المقدس بيت في الصبلة أف يفيد الصحيح الحديث فهذا: قلت (..... المقدس بيت

 حديث من كأنكر.... حديث ما غير في كما صبلة بألف - كسلم عليو اهلل صلى - مسجده في الصبلة ألف ؛
 بخمسين األقصى المسجد في كصبلة.. ) بلفظ مرفوعا مالك بن ألنس حديث في ماجو ابن أخرجو ما الترجمة
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 يجوز: بطاؿ ابن قاؿ"  الحراـ المسجد إال: "قولو (:ٕٔ/ّقاؿ الحافظ في الفتح )
. مفضوال أك كفاضبل المدينة لمسجد مساك فإنو المراد يكوف أف االستثناء ىذا في

 بخبلؼ بدليل، إال ذلك مقدار يعلم لم. مفضوال أك فاضبل كاف لو ألنو أرجح كاألكؿ
 كصححو أحمد اإلماـ أخرجو كقد الثاني، دليل على يقف لم ككأنو. انتهى المساكاة

 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ الزبير بن اهلل عبد عن عطاء طريق من حباف ابن
 إال المساجد من سواه فيما صبلة ألف من أفضل ىذا مسجدم في صبلة: " كسلم

 كفي" ىذا في صبلة مائة من أفضل الحراـ المسجد في كصبلة الحراـ، المسجد
 ابن قاؿ"  المدينة مسجد في صبلة مائة من أفضل ذلك في كصبلة: "حباف ابن ركاية
 ال كمثلو كأثبت، أحفظ رفعو كمن ككقفو، رفعو في الزبير ابن على اختلف: البر عبد
 من أفضل مسجدم في صبلة: "مرفوعا جابر حديث من ماجة ابن كفي. بالرأم يقاؿ
 مائة من أفضل الحراـ المسجد في كصبلة الحراـ، المسجد إال سواه فيما صبلة ألف
 معناه األكؿ فعلى" سواه فيما صبلة مائة من" النسخ بعض كفي" سواه فيما صبلة ألف
 المدينة مسجد في صبلة مائو من معناه الثاني كعلى المدينة، مسجد إال سواه فيما

 أف جائز: البر عبد ابن قاؿ عنو، ذلك في عطاء ركاية من لكنو ثقات، إسناده كرجاؿ
 أف كيؤيده بالحديث، العلم أىل يحملو ذلك كعلى عنهما، ذلك في عطاء عند يكوف
 كالطبراني البزار كركم الزبير، كابن جابر عن بالركاية معركؼ الركاية كاسع إماـ عطاء

 كالصبلة صبلة، ألف بمائة الحراـ المسجد في الصبلة: "رفعو الدرداء أبي حديث من
 البزار قاؿ" صبلة بخمسمائة المقدس بيت في كالصبلة صبلة، بألف مسجدم في

 يرد كىو الحراـ، المسجد تفضيل باالستثناء المراد أف بذلك فوضح. حسن إسناده

                                                                                                                                                  

 صبلة كألف األقصى المسجد في الصبلة إف)  مرفوعا سعد بنت ميمونة حديث منو كقريب(...  ! صبلة ألف
 األحاديث ىذه بين الجمع الممكن من كاف أنو كاعلم... أيضا الذىبي قاؿ كما جدا منكر كىو(  سواه فيما

!  الطحاكم اإلماـ جرل ذلك كعلى.  فالزائد بالزائد يؤخذ بأف:  األقصى المسجد في الصبلة فضل في المتناقضة
 من لك تبين كما ؛ كذلك األمر كليس ، المقبوؿ قسم من كلها األحاديث تكوف حينما إليو يصار إنما ىذا كلكن

 ا.ىػ ملخصا.  سواه رب ال الحق ىو تعالى كاهلل ، التخريج ىذا
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 يحيى بن يحيى طريق من البر عبد ابن كركل كغيره، نافع بن اهلل عبد تأكيل على
 في الصبلة فإف معناه: فقاؿ الحديث ىذا تأكيل عن نافع بن اهلل عبد سأؿ أنو الليثي

 يشمل دكف لفظ: البر عبد ابن قاؿ صبلة، ألف بدكف فيو الصبلة من أفضل مسجدم
 مكة مسجد في الصبلة من أفضل المدينة مسجد في الصبلة تكوف أف فيلـز الواحد

 بعض كزعم: قاؿ. ضعفا ىذا إلى يؤكؿ بقوؿ كحسبك صبلة، كتسعين كتسع بتسعمائة
 بمائة مكة مسجد في الصبلة من أفضل المدينة مسجد في الصبلة أف أصحابنا

 في صبلة: "قاؿ عمر عن الزبير ابن عن عتيق بن سليماف بركاية كاحتج صبلة،
 اإلسناد بهذا المحفوظ بأف كتعقب" سواه فيما صبلة مائة من خير الحراـ المسجد

 الرسوؿ مسجد إال سواه فيما صبلة ألف من أفضل الحراـ المسجد في صبلة: "بلفظ
 بن سليماف أخبرني قاؿ جريج ابن عن الرزاؽ عبد كركل" صبلة بمائة عليو فضلو فإنما
 من خير الحراـ المسجد في صبلة: "يقوؿ سمعاه أنهما الزبير ابن عن كعطاء عتيق
 عن الجهني موسى ركاية من كللنسائي. المدينة مسجد إلى كيشير: " فيو صبلة مائة
 المسجد إال: "آخره كفي ىريرة أبي كلفظ كلفظو ىذا يؤيد ما عمر ابن عن نافع

 على مكة تفضيل على الحديث بهذا كاستدؿ" صبلة بمائة منو أفضل فإنو الحراـ
 فيو العبادة تكوف مما غيرىا على فيها العبادة بفضل تشرؼ األمكنة ألف المدينة

 كابن كمطرؼ كىب ابن قاؿ كبو مالك، عن كحكي الجمهور، قوؿ كىو مرجوحة
 كاستدلوا المدينة، تفضيل أصحابو كأكثر مالك عن المشهور لكن أصحابو، من حبيب
: قولو مع" الجنة رياض من ركضة كمنبرم قبرم بين ما: "كسلم عليو اهلل صلى بقولو

 استدالؿ ىذا: البر عبد ابن قاؿ" فيها كما الدنيا من خير الجنة في سوط موضع"
 أبي حديث ساؽ ثم مكة، فضل في الوارد النص يقاـك كال فيو كرد ما غير في بالخبر
 كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ رأيت) : قاؿ الحمراء بن عدم بن اهلل عبد عن سلمة
 أني كلوال اهلل، إلى اهلل أرض كأحب اهلل أرض لخير إنك كاهلل: فقاؿ الحزكرة على كاقفا
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 كصححو السنن أصحاب أخرجو صحيح حديث كىو ُ(خرجت ما منك أخرجت
 محل في نص ىذا: البر عبد ابن قاؿ كغيرىم، حباف كابن خزيمة كابن الترمذم
 من كثير القوؿ ىذا عن رجع كقد ،أعلم كاهلل عنو العدكؿ ينبغي فبل الخبلؼ

 عليو اهلل صلى النبي فيها دفن التي البقعة عياض استثنى لكن المالكية، من المصنفين
 بالبحث يتعلق ال ىذا بأف كتعقب البقاع، أفضل أنها على االتفاؽ فحكى كسلم

 التفضيل سبب بأف القرافي كأجاب. للعابد الفضل عليو يترتب ما محلو ألف المذكور
 المصحف جلد كتفضيل لغيرىا يكوف قد بل العمل على الثواب كثرة في ينحصر ال

. ذلك في نقبل ألصحابنا أر لم: المهذب شرح في النوكم كقاؿ. الجلود سائر على
 أنكر من على كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ بقبر يحتج إنما: البر عبد ابن كقاؿ

: غيره كقاؿ. منزلتها أنزلها فقد منها مكة بعد أفضل ليس كأنو بو أقر من أما فضلها،

                                                           

 كابن ،(ِِْٓ) الكبرل في كالنسائي ،(ِّٓٗ) كالترمذم ،(َُِٓ) كالدارمي ،(َّٓ/ ْ) أحمد أخرجو ُ
 مكة أخبار في كالفاكهي ،(َّٖٕ) حباف كابن ،(ِْْ/ ُ) كالتاريخ المعرفة في كالفسوم ،(َُّٖ) ماجة

 كالبيهقي(، ْٕ/ُ) الغراـ شفاء في الفاسي الدين كتقي ،(ِِٔ) كالمثاني اآلحاد في عاصم أبي كابن ،(ُِْٓ)
 حسن: الترمذم عنو قاؿ كالحديث كغيرىم ،(ِِٗ/ُٓ) تهذيبو في كالمزم، (ُٖٓ - ُٕٓ/ ِ) الدالئل في

 األحاديث ىذه(: ِْٓ/ ِ) الهادم عبد البن التنقيح في كما الدارقطني كقاؿ حباف، ابن كصححو صحيح،
/ ِ) اإلستذكار في البر عبد ابن كقاؿ ناقلها، في كال فيها، مطعن ال صحاح، كجوه من الباب ىذا في كغيرىا
 كسلم عليو اهلل صلى النبي عن يأت كلم بالحديث العلم أىل جماعة عند ثابت صحيح حسن حديث ىو(: ْْٔ

 التنقيح في الذىبي كقاؿ ثابت،( ّٔ/ ِٕ) فتاكاه مجموع في اإلسبلـ شيخ كقاؿ يعارضو، شيء صحيح كجو من
 الجامع صحيح في األلباني كصححو ،(ٕٔ/ ّ) الفتح في الحافظ كصححو صحيح، إسناده(: ّٕ/ ِ)
 الشيخين، شرط على( ُُٕ/ ْ) الصحيحين في ليس مما الصحيح الجامع في عبلمة الوادعيال كقاؿ ،(َٖٕٗ)

 .(َُ/ُّ) المسند تحقيق في معو كمن األرنؤكط كصححو
 المعاد زاد في كما.  البلداف سائر على - اهلل حرسها - مكة تفضيل حوؿ ماتع بحث القيم ابن لئلماـ(: تنبيو)
 الحنابلة طبقات ذيل في رجب ابن ذكره  المدينة على مكة تفضيل في خاص مؤلف لو بل ،(ِٓ-ْٔ/ُ)
 البن الفهرست في كما "مكة على المدينة فضل" فألف، المالكي األبهرم بكر أبو ذلك كعكس ،(َْٓ/ِ)

 فيها اختار "كالمدينة مكة بين التفضيل في المبينة الحجج" باسم مطبوعة كىي رسالة كللسيوطي(، ِّٓ) النديم
 كالمدينة مكة بين المفاضلة مقامة أيضان  كلو المدينة، تفضيل إلى تميل نفسو كانت كإف التفضيل عن التوقف
 ( كالصواب قوؿ الجمهور لقوة أدلتو.  ّٓٓ-ْٗٗ/ُ) مقاماتو في كما "الحـر ساجعة" اسمها
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 البقعة في يدفن المرء أف ركم أنو الشريفة أعضاءه ضمت التي البقعة تفضيل سبب
 عطاء طريق من تمهيده أكاخر في البر عبد ابن ركاه ُيخلق عندما ترابو منها أخذ التي

 الذم التراب أخذ جبريل أف بكار بن الزبير ركل فقد ىذا كعلى موقوفا، الخراساني
 ضمت التي فالبقعة ىذا فعلى الكعبة، تراب من كسلم عليو اهلل صلى النبي منو خلق

 أعلم كاهلل ذلك صح إف مكة إلى المذكور الفضل فيرجع الكعبة تراب من أعضاءه
 الطحاكم عن النقل تقدـ كقد المسجدين، في مطلقا الصبلة تضعيف على بو كاستدؿ

 في المرء صبلة أفضل: "كسلم عليو اهلل صلى لقولو بالفرائض مختص ذلك أف كغيره
 فتكوف عمومو على الحديث إبقاء من مانع ال يقاؿ أف كيمكن" المكتوبة إال بيتو

 ككذا بغيرىما البيت في صبلتها على تضاعف مكة أك بالمدينة بيت في النافلة صبلة
 يرجع المذكور التضعيف إف ثم. مطلقا أفضل البيوت في كانت كإف المسجدين في
 كاف فلو كغيره، النوكم نقلو كما العلماء باتفاؽ اإلجزاء إلى يتعدل كال الثواب إلى

. أعلم كاهلل كاحدة عن إال تجزه لم صبلة المسجدين أحد في فصلى صبلتاف عليو
: فيو قاؿ فإنو ذلك خبلؼ تفسيره في النقاش بكر أبي المقرم كبلـ أكىم كقد

 خمس عمر الحراـ بالمسجد كاحدة صبلة فبلغت الحراـ بالمسجد الصبلة حسبت
                                                           

 ركاه( : ُٖٖٓ) الصحيحة في األلباني العبلمة قاؿ غيرىم، كحسنو العلم أىل من بعض ضعفو الحديث ىذا ُ
 يحيى حدثنا عيسى بن اهلل عبد عن( َُْ/ِ) الموضح في كالخطيب ،( َّْ/ِ) أصبهاف أخبار في نعيم أبو

 إسناد كىذا: قلت. فذكره: كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فقاؿ بالمدينة دفن حبشيا أف عمر ابن عن البكاء
 كحده كبو البصرم، الخراز كىو عيسى بن اهلل عبد كمثلو. ضعيف البصرم مسلم ابن كىو البكاء يحيى ضعيف،

 نجيح بن جعفر بن اهلل عبد حديث من شاىد كلو".  الكبير"  في للطبراني عزاه أف بعد( ِْ/  ّ) الهيثمي أعلو
 فرأل بالمدينة مر كسلم عليو اهلل صلى النبي أف: سعيد أبي عن أبيو عن يحيى أبي بن أنيس حدثنا أبي حدثنا

 سيق اهلل إال إلو ال: " كسلم عليو اهلل صلى النبي فقاؿ فمات، قدـ حبشيا: فقالوا عنو، فسأؿ قبرا، يحفركف جماعة
 - ُٗ - ص) ك( األستار كشف - ِْٖ - رقم) البزار أخرجو".  منها خلق التي التربة إلى كسمائو أرضو من

 بن اهلل كعبد: قلت".  صالحاف كأبوه كأنيس اإلسناد بهذا إال سعيد أبي عن نعلمو ال: " كقاؿ( حجر ابن زكائد
"  في الطبراني ركاه: " الهيثمي قاؿ. نحوه الدرداء أبي حديث من آخر شاىد كلو. أعرفو لم كأبوه ضعيف، جعفر

. طرقو بمجموع حسن عندم فالحديث: قلت ،" الجمهور كضعفو العجلي كثقو حكيم بن األحوص كفيو"  األكسط
 .أعلم كاهلل



 - 212 - 

 التضعيف عن النظر قطع مع كىذا. انتهى ليلة كعشرين أشهر كستة سنة كخمسين
 ىل لكن الجماعة، أبواب في تقدـ كما درجة كعشرين سبعا تزيد فإنها بالجماعة

 ا.ىػ بحث محل ال؟ أك التضعيفاف يجتمع
 كتاب في دحية ابن نقل (:ُٕٓ/ٗ)فائدة(: قاؿ ابن الملقن في البدر المنير )

 ابن ركاية على الحراـ المسجد في الصبلة حسب أنو "المنير السراج مولد في التنوير"
 أشهر كستة سنة كخمسين خمس عمر فيو كاحدة صبلة فبلغت الزبير، كابن عمر

 كعشر أشهر كتسعة سنة كسبعين كسبع مائتي فيو كليلة يـو كصبلة ليلة، كعشرين
 أبو ثنا ، فياض بن أحمد عن ركل لما فإنو النقاش؛ بكر أبو بو سبقو قد كىذا لياؿ،
)  رفعو جابر عن عطاء، عن الكريم، عبد عن عمرك، بن اهلل عبد ثنا اإلماـ، أخو أحمد
 في كصبلة ، الحراـ المسجد إال سواه فيما ألف من أفضل ىذا مسجدم في صبلة

 الركاية ىذه على ذلك فحسب قاؿ ( صبلة ألف مائة من أفضل الحراـ المسجد
 . الحج في "تحقيقو" في الجوزم ابن إليو بإسناده ذكره بحرؼ، حرفا مثلو فذكر

 ؟نوافل أيضاال يعم أـالفرائض ب خاص الصبلة تضعيف ىل: مسألة
 في تقع ىل الثبلثة المساجد في الصلوات مضاعفة قاؿ العبلئي في رسالة "مسألة

 في فعلها أفٌ  المحققين عند األحاديث تقتضيو (: كالذمِْال" )ص أـ النوافل
 التراكيح ككذا ، كاالستسقاء كالكسوؼ كالعيد الجماعة لو شرع ما إال أفضل، البيوت

 خلف لهما - كسلم عليو اهلل صلى - لفعلو اتباعان  الطواؼ ركعتي ككذا ، األصح على
 في ففعلو ذلك عدا كما ، بالمسجد الختصاصها المسجد تحية ككذلك ، المقاـ
 إال بيتو في المرء صبلة أفضل)  كسلم عليو اهلل صلى قولو تحت لدخولو أفضل البيت

، كىذا ىذا من إخراجو على يدؿ ما كعدـ ،( المكتوبة  أبو اإلماـ اختاره الذم العمـو
 ، الشافعي نصٌ  عن أيضان  كحكاه ، الصحابة من جماعة عن كنقلو البر، عبد بن عمر
 اهلل ا.ىػ شاء إف سيأتي كما
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 أفضل بيتو في المرء صبلة: )قولو (:ِّٓ/ْكقاؿ المباركفورم في مرعاة المفاتيح )
 استحباب على يدؿ كالحديث. الرياء من أبعد ألنو ؛(ىذا مسجدم في صبلتو من

 كلو المساجد، في فعلها من أفضل فيها فعلها كأف البيوت، في التطوع صبلة فعل
 - كسلم عليو اهلل صلى - كمسجده الحراـ كالمسجد فاضلة المساجد كانت

 صبلة بألف كانت المدينة مسجد في نافلة الرجل صلى فلو المقدس، بيت كمسجد
 من أفضل كانت بيتو في صبلىا كإذا الحديث، عمـو في النوافل بدخوؿ القوؿ على
 من استثنى أنو تقدـ كقد. المقدس كمسجد الحراـ المسجد حكم كىكذا صبلة، ألف
 كاالستسقاء، كالعيدين، النوافل من الجماعة فيو تشرع ما الباب حديث عمـو

 كتحية السفر، من القدـك كصبلة المسجد يخص كما كالتراكيح، كالكسوؼ،
 في كىذا. الخمس الصلوات كىي المكتوبات، الصلوات أم( المكتوبة إال. )المسجد

 المساجد في المكتوبات يصلوا أف الرجاؿ على فيجب النساء، دكف الرجاؿ حق
 أذف كإف نافلة أك كانت مكتوبة أفضل، البيوت في فصبلتهن النساء كأما. بالجماعة

 المساجد ا.ىػ في المكتوبات حضور في لهن
 حضور تود امرأة عن (:ُِْ/ُٓ) اهفتاك  مجموعكما في عثيمين  ال عبلمةال كسئل

 في المرأة صبلة أف سمعت كلكنها مكة، في دامت ما الحراـ المسجد في الصبلة
 من بيتها في تصلي عندما لها يحصل فهل ، الحراـ المسجد في حتى أفضل بيتها

 ؟ الحراـ المسجد في تصلي عندما يحصل ما المضاعفة
 الرجل كصبلة الحراـ، المسجد في صبلتها من أفضل بيتها في المرأة صبلة: فأجاب
 اهلل صلي النبي أف ذلك كدليل الحراـ، المسجد في صبلتها من أفضل بيتو في النوافل

 المسجد إال عداه فيما صبلة ألف من خير ىذا مسجدم في صبلة)  قاؿ كسلم عليو
 ألف من خير ىذا مسجدم في صبلة ) ألفاظو بعض في أك مسلم كلفظ ،( الحراـ
(  لهن خير بيوتهن)  المراة في يقوؿ ذلك كمع(  الكعبة مسجد إال سواه فيما صبلة
 ىو ككاف(  المكتوبة إال بيتو في المرء صبلة أفضل)  النوافل في الرجل في كيقوؿ
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 يصلي ، البيت في الركاتب كيصلي ، بيتو في النافلة يصلي عليو كسبلمو اهلل صلوات
 أف إال مسجده كبين بينو ليس عنده كالمسجد البيت، في يوتر البيت في الليل صبلة
 من خير ىذا مسجدم في صبلة)  يقوؿ ذلك كمع المسجد في كيدخل الباب، يفتح
 .البيت في النوافل كيصلي( عداه فيما صبلة ألف

 
 حيث من بيتها في المرأة فصبلة بالكيفية، كيكوف بالكمية، يكوف الفضل أف كليعلم

 في النوافل الرجل كصبلة الكمية، حيث من المسجد في صبلتها من أفضل الكيفية
 نقوؿ كلذلك الكمية، حيث من المسجد في صبلتو من الكيفية حيث من أفضل بيتو
 أكثر كثوابو الحراـ المسجد في الصبلة من أفضل فهو البيت في صلت إذا المرأة أف
 أفضل البيت في النافلة فصبلتي، بالكمية ال بالكيفية لكن الحراـ، المسجد ثواب من
 صلي الرسوؿ لقوؿ بالنسبة كلكن، الكيفية حيث من الحراـ المسجد في صبلتي من
 المسجد إال عداه فيما صبلة ألف من خير ىذا مسجدم في صبلة)  كسلم عليو اهلل

 أف إلى آخركف كذىب الفريضة، صبلة بها المراد أف إلى العلماء بعض ذىب(  الحراـ
 االستسقاء، كصبلة الفريضة، صبلة كىي الجماعة، لها تشرع التي الصبلة بها المراد

 عاـ الحديث أف الصحيح كلكن، مثبل الحراـ المسجد في استسقوا إذا أشبهها كما
 ،البيت في الصبلة من أفضل فيو الصبلة أف ذلك يعني ال لكن كالنفل، للفرض شامل
 تحية ىذه فتسمى ركعتين كصلى الحراـ المسجد دخل لو الرجل أف ذلك يعني لكن

 فتحية ،المسجد تحية ركعتي مكة غير في آخر مسجد في صلى ثم ،المسجد
 .الحـر خارج التي المساجد في تحية ألف بمائة أفضل الحراـ المسجد في المسجد

 إلى المسجد بين ما يتنفل كجعل ،بعد يأت لم كاإلماـ ،المسجد إلى رجل تقدـ فلو
 في آخر رجل كدخل ،الحراـ المسجد في يصلي أف اهلل شاء ما صلى الصبلة إقامة

 الحراـ المسجد في كانت متى الصبلة أف الحديث معنى ىو ىذا ،األخرل مساجد
 في صلي من كنأتي بيوتنا ندع أف ذلك يعني ال لكن ،عداه فيما صبلة ألف بمائة فهي
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 أفضل) كسلم عليو اهلل صلي النبي قاؿ الجماعة فيو تشرع ال فيما الحراـ المسجد
  (. المكتوبة إال بيتو في المرء صبلة
 اإلنساف يصلي ىل (:ِٖٖ/ُْ) اهفتاك  مجموعأيضا كما في عثيمين ال عبلمةال كسئل
 السنة؟ لموافقة المنزؿ في يصلي أك الثواب لمضاعفة الحراـ المسجد في النافلة

 اهلل صلى النبي عن ثبت كقد السنة، غير فعل من أكلى السنة على المحافظة: فأجاب
 النبي عن يحفظ كلم" المكتوبة إال بيتو في المرء صبلة أفضل: "قاؿ أنو كسلم عليو
 الخاصة النوافل إال المسجد، في النوافل يصلي كاف أنو كسلم عليو اهلل صلى

، صبلة مثل المسجد في يصليها كاف فإنو بالمسجد  إلى قدـ إذا فاإلنساف القدـك
 صلى النبي ألف البيت، يدخل أف قبل ركعتين فيصلي المسجد يدخل أف لو سن بلده
 الجمل بيع في جابر قصة في كما أيضا، بو كأمر ذلك يفعل كاف كسلم عليو اهلل

 المسجد دخلت ىل: "كسلم عليو اهلل صلى النبي لو قاؿ المدينة قدـ لما المشهورة
 أكؿ بلده قدـ إذا لئلنساف فالمشركع" فيو فصل ادخل: "قاؿ ال،: قاؿ" فيو؟ كصليت

 كأف السنة، على المحافظة فاألفضل، ركعتين كيصلي للمسجد يذىب أف يقدـ ما
 إال بيتو في المرء صبلة أفضل: "قاؿ الذم ألف بيتو، في الركاتب اإلنساف يصلي

 إال عداه فيما صبلة ألف من خير ىذا مسجدم في صبلة: "قاؿ الذم ىو" المكتوبة
 غير تصلي أف األفضل أف كبين مسجده، في الخيرية فأثبت" الحراـ المسجد
 .البيت في المكتوبة

  ثوابها؟ يضاعف المكي الحـر في الجنازة صبلة ىل(: فرع)
 الحـر في الجنازة صبلة ىل (:ُٗ/ِْسئل العبلمة العثيمين كما في مجموع فتاكاه )

 القيراط؟ أجر في الصلوات بقية تضاعف المكي
 في يضاعف الذم: يقوؿ العلماء فبعض العلماء بين خبلؼ محل ىذا: فأجاب

 .يضاعف ال كغيرىا فقط الخمس الصلوات ىو الحراـ المسجد
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، الحديث من يظهر كالذم  العمـو في داخلة الجنازة على الصبلة كتكوف العمـو
  .أعلم كاهلل الحراـ، المسجد في تضاعف

. فرع)  (: حكم صبلة الركاتب للمسافر في الحـر
 البخارم ركل لما السفر في الراتبة صلى من على عنهما اهلل رضي عمر ابن أنكر قد
 صحبت)  قاؿ الخطاب بن عمر بن عاصم بن حفص عن( ٖٗٔ) كمسلم( َُُِ)

 جاء حتى معو كأقبلنا أقبل ثم ، ركعتين الظهر لنا فصلى ، مكة طريق في عمر ابن
 ، قياما ناسا فرأل ، صلى حيث نحو التفاتة منو فحانت ، معو كجلسنا كجلس رحلو
 مسبحا كنت لو:  قاؿ( النافلة يصلوف أم) يسبحوف:  قلت ؟ ىؤالء يصنع ما:  فقاؿ

 في كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ صحبت إني ، أخي ابن يا ، صبلتي ألتممت
 ركعتين على يزد فلم بكر أبا كصحبت ، اهلل قبضو حتى ركعتين على يزد فلم السفر
 صحبت ثم ، اهلل قبضو حتى ركعتين على يزد فلم عمر كصحبت ، اهلل قبضو حتى

 رسوؿ في لكم كاف لقد: ) اهلل قاؿ كقد ، اهلل قبضو حتى ركعتين على يزد فلم عثماف
 ( .حسنة أسوة اهلل
 ما تأملت فإنني الركاتب، كأما" (:ِٖٓ/ُٓ) اهفتاك  مجموعقي عثيمين ال عبلمةال قاؿ

 تصلى، ال كالعشاء كالمغرب، الظهر، راتبة أف لي كتبين النوافل، في السنة بو جاءت
 الليل، كصبلة الوتر، كسنة الفجر، سنة مثل يصلى فإنو النوافل من ذلك عدا كما

 . اىػ" أيضا المطلق النفل حتى المسجد كتحية الضحى، كصبلة
 الناس بعض ىناؾ (:ُٔٔ/َِكسئل العبلمة العثيمين أيضا كما في مجموع فتاكاه )

 الحراـ، المسجد في رمضاف من األكاخر العشر ليعتكفوا مختلفة مناطق من يقدموف
 يحفظكم؟ كاهلل التفصيل أرجو الركاتب السنن يتركوف كلكنهم
 فإنو المسجد ىذا إلى يصل أف عليو اهلل من إذا اإلنساف أف الحقيقة في: فأجاب

 الصلوات من أك المشركعة، الصبلة من كانت سواء الصبلة، من يكثر أف لو ينبغي
 إذا يعني المطلقة النوافل أمامو المكاف ىذا في يكوف الذم كاإلنساف الجائزة، األخرل
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 فليس العشاء راتبة كال المغرب، راتبة كال الظهر، راتبة يصلي ال المسافر إف: قلنا
 خير كالصبلة الصبلة، من كأكثر صل: نقوؿ بل أبدا تصلي ال: نقوؿ أف ذلك معنى

 اهلل كلذكر كالمنكر الفحشآء عن تنهى الصبلة إف: } كجل عز قاؿ كما كىي موضوع،
 النوافل من يكثركا أف على إخواننا نحث نحن كلهذا ،{ تصنعوف ما يعلم كاهلل أكبر

 ال كسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ ألف مسافرين، كانوا كإف المسجد ىذا في كالصبلة
 الظهر، سنة يدع كالسبلـ الصبلة عليو كاف بل بالصبلة، يتطوع أف من السفر يمنعو
 في يكوف ال كحينئذ استحبابها، على باقية النوافل كباقي المغرب، كسنة العشاء، كسنة

 .إشكاؿ المسألة
 الصف في مصليان  الكعبة يلي مما لئلماـ المقابلة الجهة في المصلي يعد (: ىلفرع)

 األكؿ؟
 الذم الصف ىو عليو، الحث كجاء النصوص فضلو في كردت الذم األكؿ الصف

 .اإلماـ يلي
 كردت قد الذم الممدكح األكؿ الصف أف كاعلم: اهلل رحمو النوكم اإلماـ قاؿ

 صاحبو جاء سواء اإلماـ، يلي الذم الصف ىو: عليو كالحث بفضلو، األحاديث
 الذم الصحيح ىو ىذا ال، أـ كنحوىا مقصورة تخللو كسواء متأخرا، أك متقدما
 ". للنوكم مسلم شرح"  من انتهى". المحققوف بو كصرح األحاديث، ظواىر يقتضيو

 صف فأكؿ اإلماـ، خلف الذم ىو األكؿ الصف: اهلل رحمو العثيمين العبلمة كقاؿ
 ثواب لهم يكوف ال كشمالو يمينو عن يصفوف كالذين األكؿ، الصف ىو اإلماـ يلي

 - الشماؿ كعن اليمين عن المأمـو موقف: يعني - الموقف ىذا ألف األكؿ؛ الصف
 ىو اإلماـ كراء المأمـو فموقف المستحبة، األمور من كليس الجائزة، األمور من ىو

 ". المفتوح الباب لقاء"  من انتهى"  شك ببل السنة
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 سواء اإلماـ، فيها التي للجهة بالنسبة الحراـ المسجد في األكؿ فالصف ىذا، فعلى
- مثبلن  - المقاـ خلف اإلماـ يصلي كأف عنها، متأخران  أك الكعبة من قريبان  اإلماـ كاف

 .اإلماـ خلف الذم الصف ىو ،
 جهة غير من الكعبة، حوؿ المصلوف فيها يستدير التي األخرل للجهات بالنسبة كأما

 :قولين على ال؟ أك األكؿ الصف فضل يدركوف ىل الخبلؼ، كقع قد فهؤالء اإلماـ،
 مدرؾ فهو اإلماـ، جهة غير في كىو الكعبة، من قريبان  كاف من أف: األكؿ القوؿ
 .األكؿ الصف لفضل

 الكعبة، حوؿ المستدير الصف ىل سئل(: " ِّٗ/ ُ" ) الرملي فتاكل"  في جاء
 أقرب كىو جهتو، غير في من ككذلك أكؿ، صفا يسمى ىل: اإلماـ كراء بما المتصل

 منو؟ الكعبة إلى
 كبين بينو يفصل لم إذا ذيكر، من على صادؽ األكؿ الصف بأف: اهلل رحمو فأجاب
                                                                                              .انتهى"  صف اإلماـ
 ر، ـ شيخنا كقاؿ(: " ُّْ/ ِ" ) الخطيب شرح على الحبيب تحفة"  في كجاء
 ىػ ا. اإلماـ جهة غير في الكعبة، إلى األقرب: المستديرين ًمن األٌكؿ الصف أم ىو،

: اهلل حفظو الشنقيطي المختار محمد بن محمد الشيخ كقاؿ                 .انتهى" 
 على دائران  حدِّه، من اإلماـ يلي بمن األكؿ الصف في العبرة ىل: السؤاؿ يرد فإنو" 

 للكعبة؟ أقرب كاف بمن اإلماـ، جهة غير في األكؿ الصف في العبرة أـ الكعبة؟

 األكؿ؛ الصف ىو فإنو للكعبة، أقرب كاف من أف: كأقواىما أصحهما: للعلماء كجهاف
 عن ييقاؿ أف يستقيم كال األكؿ، ىو صفهم يعتبر فإنو بتقدمهم، بالشرع أيًذف لما ألنو

 عليو لقولو يتحقق، ال الوصف ألف غيره؛ عليو تقدـ كقد األكؿ، الصف إنو: صف
 (.األكؿ كالصف النداء في ما الناس يعلم لو: )كالسبلـ الصبلة
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 إلى الصفوؼ أقرب ىو: الشرع بو أذف الذم اإلماـ جهة غير من األكؿ فالصف
 الصف: غيرىا من كذلك إليو، أقربها اإلماـ جهة من األكؿ الصف أف فكما الكعبة،

"  من انتهى"  تعالى اهلل شاء إف كأقواىا األقواؿ أكلى كىو الكعبة، إلى أقربها األكؿ
 ". للشنقيطي الزاد شرح

 جهة في اإلماـ يلي الذم الصف ىو األكؿ الصف أف: المسألة في الثاني كالقوؿ
 .األخرل الجهات من الصف بذلك اتصل كما اإلماـ،
 متصبلن  يكن لم إذا: الكعبة إلى األخرل الجهات من الصفوؼ من فالمتقدـ: كعليو

 .األكؿ الصف في داخبلن  يعد فبل اإلماـ، يلي الذم بالصف
 جهة غير في األكؿ كالصف(: ُْٓ/ ٖ) المحتاج في تحفة الهيتمي حجر ابن قاؿ

 انتهى."  للكعبة قرب ما ال اإلماـ، كراء الذم بالصف اتصل ما اإلماـ،
 كاف فإف صحت،: مستديرين الكعبة حوؿ كقفوا كإف: اهلل رحمو البهوتي، كقاؿ

"  كاحدة جهة في يكونا لم إف جاز: جهتو في اإلماـ من أقرب جهتو في المأمـو
 .انتهى

 تقدـ يضر كال عليو، كأجمعوا الزبير، ابن فعلو كما":" حاشيتو" في قاسم ابن قاؿ
 تقدمو يتحقق كال جهتو، غير في ألنو لئلماـ المقابلة الجهة في كاف حيث المأمـو
 .كفاقنا جهتين في المأمـو تقديم يجوز: الفركع في كقاؿ عليو،

 كراء الذم األكؿ بالصف اتصل ما ىو: اإلماـ جهة غير في حينئذ، األكؿ كالصف
/ ِ" ) قاسم ابن كحاشية المربع، الركض" من انتهى"  الكعبة من قرب ما ال اإلماـ،
ّّٓ.) 

 أين الناس من كثير يسأؿ(: ُِ/ ُّ) كسئل العبلمة العثيمين كما في مجموع فتاكاه
 الحراـ؟ المسجد في األكؿ الصف
 على كاف من أما الكعبة، كل ندكر حتى كنمشي اإلماـ، خلف كاف ما األكؿ: فأجاب

 .انتهى"  يساره كعلى اإلماـ يمين على الصبلة حكم لو فإف يساره، أك اإلماـ يمين
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 ىي كدائرتو اإلماـ، خلف الذم ىو األكؿ الصف(: ُْ/ ُّ) أيضان  اهلل رحمو كقاؿ
 يعتبر ال األخرل الجهات مع الصف ىذا يدم بين فما ىذا كعلى. األكؿ الصف
 . األكؿ الصف
 كلو؟ الحـر يعم أـ الكعبة بمسجد خاص الصبلة تضعيف ىل: مسألة

 اختلف كقدتقدـ من أحاديث،  فيما الحراـ المسجد في الصبلة أجر تضعيف ثبت
 :قوالف أشهرىا أقواؿ، على ىنا الحراـ بالمسجد المراد في الفقهاء
 منهم العلماء من جماعة ذىب ىذا كإلى ،الكعبة بمسجد ذلك اختصاص: األكؿ

العبلمة األلباني،  كاختاره الهيتمي حجر كابن مفلح، كابن الطبرم، كالمحب النوكم
 .اهلل رحمهم عثيمينال كالعبلمة
 الحنفية من الجمهور إلى القوؿ ىذا نسب كقد كلو، الحـر يشمل أنو: كالثاني

 عبلمةكال الدائمة اللجنة أفتت كبو اهلل، رحمو القيم ابن كاختاره كالشافعية، كالمالكية
 .الجميع اهلل رحم باز ابن
 كالمالكية المشهور في الحنفية ذىب(:  ِّٗ/ِٕ) الفقهية الموسوعة في جاء

 أبي بن عطاء حديث من كرد فقد مكة، حـر جميع تعم المضاعفة أف إلى كالشافعية
 ) ) كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ إذ يخطبنا الزبير ابن بينما قاؿ رباح

 كصبلة ، الحراـ المسجد إال سواه فيما صبلة ألف من أفضل ىذا مسجدم في صبلة
 محمد، أبا يا قلت قاؿ ألف، مائة فكأنو عطاء قاؿ بمائة، تفضل الحراـ المسجد في

، في بل  قاؿ ؟ الحـر في أك كحده الحراـ المسجد في يذكر الذم الفضل ىذا  الحـر
 . ُ(مسجد كلو الحـر فإف

 المسجد في كبلمهم ظاىر: (َّص) كالساجد الراكع تحفةكما في   مفلح ابن كقاؿ
 .أفضل فيو فالصبلة الحل، من أفضل فالحـر ىذا كمع ، المسجد نفس أنو الحراـ

                                                           

، رقم  َْ/ٔ(، كمن طريقو البيهقي في الشعب )ُْْٔ، رقم  َٕٕ/ِ) الطيالسيبهذؿ اللفظ أخرجو  ُ
 .الحفظ سىء صدكؽ، صبيح بن الربيع( كفي إسناده ّْٕٖ
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 بالمسجد المراد في يتحصل: (ُُِ-َُِ)ص الساجد إعبلـفي الزركشي  كقاؿ
 :أقواؿ سبعة الصبلة فيو تضاعف الذم الحراـ
 . فيو اإلقامة الجنب على يحـر الذم المكاف أنو: األكؿ
 .مكة أنو: الثاني

، الحل بين الفارقة الحدكد إلى كلو الحـر أنو: الثالث  سبق كقد عطاء قالو كالحـر
 في فرخص البقاع سائر على الحـر فضل: الركياني كقاؿ كغيره، الماكردم عن مثلو

 كقاؿ المضاعف، الثواب كحيازة البقعة لفضيلة األكقات جميع في فيو الصبلة
 .القوؿ بهذا تصريح فيو كىذا: الزركشي

 .أبعدىا كىو الزركشي قاؿ ، الكعبة أنو: الرابع
 .القبلة استقباؿ في النوكم قالو الذم كىو حولها، كالمسجد الكعبة أنو: الخامس
 . حـز ابن قالو كعرفة، الحـر جميع أنو: السادس

 أصحاب من البياف صاحب قوؿ كىو البيت، من الحجر في كما الكعبة أنو: السابع
 .الشافعية

 ، الصبلة إلى بالنسبة المضاعفة مكاف في الفقهاء خبلؼ الطبرم المحب كحكى
 .  باختصار انتهى"  الجماعة بمسجد تختص المضاعفة أف كرجح
 كركل: "  الحديبية قصة على الكبلـ في( َّّ/ّ) زادال في القيم ابناإلماـ  كقاؿ

، في يصلي كاف كسلم عليو اهلل صلى النبي أف القصة ىذه في أحمد اإلماـ  كىو الحـر
 بمكة الصبلة مضاعفة أف على كالداللة ىذا كفى الحل، في[ مقيم:  أم] مضطرب

 صبلة: )قولو كأف الطواؼ، مكاف ىو الذم المسجد بها يخص ال الحـر بجميع تتعلق
 يقربوا فبل: )تعالى كقولو ،( مسجدم في صبلة مائة من أفضل الحراـ المسجد في

 من ليبل بعبده أسرل الذم سبحاف: )تعالى كقولو ، ُِٖ/التوبة( الحراـ المسجد
 . انتهى"  ىانئ أـ بيت من اإلسراء ككاف ،ُ/اإلسراء( الحراـ المسجد
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 في الصبلة مضاعفة ىل (:َِّ/ُِكسئل العبلمة ابن باز كما في محموع فتاكاه )
 .نفسو؟ بالمسجد خاص ىو أـ كلو الحـر يشمل الحراـ المسجد
 الحـر جميع تعم المضاعفة أف كأصحهما ، العلم ألىل قوالف المسألة في فأجاب:

 منها ، الحراـ المسجد يسمى كلو الحـر أف على الدالة كاألحاديث اآليات لعمـو
ًبيلً  عىنٍ  كىيىصيدُّكفى  كىفىريكا ال ًذينى  ًإف  : }  كعبل جل قولو ـً  كىاٍلمىٍسًجدً  الل وً  سى  ال ًذم اٍلحىرىا

 أىلًيمو  عىذىابو  ًمنٍ  نيًذٍقوي  ًبظيٍلمو  بًًإٍلحىادو  ًفيوً  ييرًدٍ  كىمىنٍ  كىاٍلبىادً  ًفيوً  اٍلعىاًكفي  سىوىاءن  لًلن اسً  جىعىٍلنىاهي 
 . أخرل آيات معناىا كفي الحـر جميع يعم ىنا الحراـ كالمسجد ،ِٓ :اآلية الحج{ 

:  منها كثيرة كجوه من فضل مزية لها الكعبة حوؿ الذم المسجد في الصبلة لكن
 فيو، الصبلة مضاعفة على العلماء كإجماع ، الكعبة من كالقرب ، الجمع كثرة

 ا.ىػ التوفيق كلي كاهلل ، إليو أشرنا الذم الخبلؼ ففيها األخرل المساجد بخبلؼ
، المسجد نفس أنو الحراـ المسجد في كبلمهم كظاىر: " اهلل رحمو مفلح ابن قاؿك 

 قصة المنتقى في ذكر كلهذا،  أفضل فيو فالصبلة، الحل من أفضل فالحـر ىذا كمع
 كاف) كفيو  قاؿ، أحمد بها انفرد ركاية ذكر ثم، كالبخارم أحمد ركاية من الحديبية

 كىذه( الحل في مضطرب كىو، الحـر في يصلي كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ
" الفركع" من انتهى"  مدلس إسحاؽ كابن الزىرم عن إسحاؽ ابن ركاية من الركاية

(ُ/ََٔ. ) 
 ظاىر على بالمسجد تختص المضاعفة كىذه(: ِْٗ/ّ) الشرعية اآلداب في كقاؿ

 . انتهى"  كغيرىم أصحابنا من العلماء كقوؿ الخبر،
 من فيها مكة مساجد ىل: (ّٓٗ/ُِكما في مجموع فتاكاه )  عثيمينال عبلمةال كسئل
 الحراـ؟ المسجد في كما األجر

 الحراـ المسجد في كما األجر من فيها مكة مساجد ىل السائل قوؿ: " فأجاب
 تكوف إنما المضاعفة بل ، األجر في الحراـ كالمسجد مكة مساجد ليست ال جوابو

 صبلة: )كسلم عليو اهلل صلى النبي لقوؿ كالزيادة، القديم نفسو، الحراـ المسجد في
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 ،مسلم أخرجو (الكعبة مسجد إال سواه فيما صبلة ألف من أفضل ىذا مسجدم في
 خاص التفضيل أف ككما كاحد، الكعبة كمسجد ، الكعبة بمسجد الحكم فخص

 لهذا كيدؿ أيضا، الحراـ بالمسجد خاص فهو كالسبلـ الصبلة عليو الرسوؿ بمسجد
 المسجد:  مساجد ثبلثة إلى إال الرحاؿ تشد ال) كسلم عليو اهلل صلى قولو أيضا

 إلى الرحاؿ شددنا لو أننا كمعلـو( األقصى كالمسجد ىذا، كمسجدم ، الحراـ
 عنو، منهيا كاف بل مشركعا ىذا يكن لم الحراـ المسجد غير مكة مساجد من مسجد

 في بل مكة مساجد في الصبلة لكن المضاعفة، فيو الذم ىو إليو الرحل يشد فما
 كسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ أف ذلك كدليل الحل، في الصبلة من أفضل كلو الحـر

 الحـر في يصلي كاف الحـر في كبعضها الحل في بعضها كالحديبية الحديبية، نزؿ لما
 على يدؿ ال لكن أفضل، الحـر في الصبلة أف على يدؿ كىذا الحل، في نازؿ أنو مع

 اهلل قوؿ عن تجيب كيف: قيل فإف، الكعبة مسجد في الخاص التضعيف حصوؿ
( األقصى المسجد إلى الحراـ المسجد من ليبل بعبده أسرل الذم سبحاف: ) تعالى
 البخارم صحيح في ثبت أنو: " فالجواب ىاني؟ أـ بيت من مكة من بو أسرل كقد
 أتاني الحجر في نائم أنا بينا: ) قاؿ ، الحجر من كسلم عليو اهلل صلى بو أسرل أنو

 الحديث فيكوف ىذا كعلى الحراـ، المسجد في كالحجر ، الحديث إلخ. . .(  آت
 - الركاية صحت إف - ىاني أـ بيت من كسلم عليو اهلل صلى بو أسرم أنو فيو الذم
 فناـ قاـ ثم ىاني، أـ بيت في كىو نبو كأنو الحجر، من كنهايتو اإلسراء، ابتداء يراد
 .انتهى .الحجر من بو فأسرل الحجر في

 بناه الذم بالمسجد مختص التضعيف بل فيو، تضعيف ال المدينة حـر(: فرع)
 التي الزيادة في ذلك حصوؿ في الفقهاء اختلفقد ك  كسلم، عليو اهلل صلى الرسوؿ
 الصبلة أف على كالجمهور ، كسلم عليو اهلل صلى كفاتو بعد المسجد على طرأت

 . المسجد أصل في تضاعف كما فيها تضاعف
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 الفضل في فيو المزيد حكم الزيادة كحكم(: ْٕٗ/ِ) البارم فتحفي  رجب ابن قاؿ
 في سواء كلو كسلم عليو اهلل صلى النبي كمسجد الحراـ المسجد في زيد فما أيضا،

 .كالفضل المضاعفة
 المتأخرين بعض فيو خالف إنما خبلؼ، ذلك في السلف عن يعلم ال إنو: قيل كقد
 . الشافعية كبعض الجوزم، كابن عقيل ابن منهم أصحابنا، من

 اهلل عبد ألبي قلت األثـر قاؿ، ذلك في التوقف أحمد اإلماـ عن ركم قد كلكن
 رأيتهم فإني ىو، صف أم كسلم عليو اهلل صلى النبي مسجد في األكؿ الصف
 زيد فما اهلل عبد ألبي قلت أدرم ما قاؿ ؟ األكؿ الصف كيدعوف المنبر، دكف يتوخوف

 ىم إنما عندم، كما فقاؿ ؟ منو عندؾ فهو كسلم عليو اهلل صلى النبي مسجد في
 . المدينة أىل:  يعني - بهذا أعلم
 عن ىريرة أبي عن نظر فيو بإسناد المدينة أخبار كتاب في شبة بن عمر ركل كقد

( مسجدم لكاف صنعاء إلى المسجد ىذا بني لو) قاؿ كسلم عليو اهلل صلى النبي
 .فيو أصلي أف عدكت ما دارم باب إلى المسجد ىذا مد لو يقوؿ ىريرة أبو فكاف

 لو قاؿ ثم شاميو، في المسجد في عمر زاد: قاؿ عمرة أبي عن ضعف فيو كبإسناد
 . كسلم عليو اهلل صلى النبي مسجد كاف الجبانة نبلغ حتى فيو زدنا

 كسلم عليو اهلل صلى النبي مسجد مد لو عمر قاؿ :قاؿ ذئب أبي ابن عن كبإسناده
 .انتهى"  منو كاف الحليفة ذم إلى
 توسعة النبوم المسجد بناء على طرأت(: ُِٓ/ّٕ) الفقهية الموسوعة كفي

 بحث كقد كسلم، عليو اهلل صلى النبي عصر في عليو كاف عما بنائو في كزيادات
 الثابت الفضل إف قاؿ من فمنهم الثواب، نيل جهة من الزيادة ىذه حكم العلماء

 . فيو زيد لما ثابت كسلم عليو اهلل صلى لمسجده
 أنو كمعلـو: عابدين ابن قاؿ ، تيمية ابن اختيار كىو كالحنابلة الحنفية ذىب ىذا كإلى

 ، المهدم ثم الوليد ثم عثماف ثم عمر فيو زاد فقد النبوم، المسجد في زيد قد
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 إلى -(ىذا كمسجدم) كسلم عليو اهلل صلى النبي قوؿ في يعني- بهذا كاإلشارة
 الموجود المسجد جميع أف شك كال كسلم، عليو اهلل صلى إليو المضاؼ المسجد

 شيء على كالتسمية اإلشارة اتفقت فقد كسلم، عليو اهلل صلى مسجده يسمى اآلف
 . فيو زيد فيما الحديث، في المذكورة المضاعفة فتحصل التسمية تلغ فلم كاحد
 ذلك في السلف عن يعلم ال إنو قيل قد كأنو ذلك، مثل رجب ابن عن الجراعي كنقل

 . خبلؼ
 . التوقف أحمد اإلماـ عن كركم
 في داخل النبوم المسجد في زيد ما أف - المالكية من - السمهودم كرجح

 الذم المسجد حد عن سئل أنو مالك اإلماـ عن كنقل بالحديث، الواردة األفضلية
 ما على ىو أك كسلم عليو اهلل صلى النبي عهد في كاف ما على ىو ىل الخبر فيو جاء
 أخبر كسلم عليو اهلل صلى النبي ألف كقاؿ اآلف، ىو ما على ىو بل فقاؿ ؟ اآلف عليو
 يكوف بما كتحدث كمغاربها، األرض مشارؽ فأرم األرض لو كزكيت بعده يكوف بما

 ما ىذا كلوال نسيو، من ذلك كنسي الوقت ذلك في حفظو من ذلك فحفظ بعده
 عليهم ينكر كلم الصحابة بحضرة فيو يزيدكا أف المهديوف الراشدكف الخلفاء استجاز

 . منكر ذلك
 كسلم عليو اهلل صلى مسجده بنفس مختصة الفضيلة ىذه أف إلى الشافعية كذىب
 . بعده فيو زيد ما دكف زمانو في كاف الذم
  .باختصار انتهى"  الحنابلة من كجمع الجوزم كابن عقيل ابن ذىب ىذا كإلى

 كسلم عليو اهلل صلى النبي حجة كتابو في األلباني العبلمة البدع من ىذا عدك 
 المسجد في بالصبلة كالغرباء المدينة أىل من الكثيرين التزاـفقاؿ:  (ُُْص)

 البدعة ىذه في يقع كقد.  كغيره عمر زيادة في التي األكلى الصفوؼ كقطعهم القديم
 عليو اهلل صلى قولو في اإلشارة باسم التمسك ذلك في كشبهتهم العلم أىل بعض
 فيما نصا ليس ذلك أف كمع. . . "  صبلة بألف ىذا مسجدم في صبلة: "  كسلم
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 التي الزيارات في الشأف ىو كما الزيارة إلى الفضيلة امتداد ينافي ال ألنو إليو ذىبوا
 في الصبلة على الحض األمر في ما غاية أف علما المكي المسجد إلى ضمت

 فيو النوافل صبلة يلتزموا أف فلهم كذلك كاف فإذا ذلك إيجاب فيو كليس المسجد
 ألنهم محض خطأ فذلك الجماعة صبلة إلى ذلك يتعدكا أف كأما فيها تجمع ال التي

 يضيعوف فإنهم العلم أىل من كانوا إذا سيما ال مصرا كيهدـ قصرا يبني كمن بذلك
 من أذكر تاركو يأثم كاجب بعضها إف بل بكثير الفضيلة تلك من أكلى ىي كثيرة أمورا
 : اآلف يتيسر ما ذلك

 كسلم عليو اهلل صلى قولو منها كثيرة بأحاديث كاجب كىو الصفوؼ كصل ترؾ - ُ
 بسند كغيره النسائي أخرجو"  اهلل قطعو صفا قطع كمن اهلل كصلو صفا كصل من: " 

 ال القبلية الزيارة في األكلى الصفوؼ أف النبوم المسجد في المشاىد كمن.  صحيح
 في يقعوف كبذلك القديم المسجد في الصبلة على الناس أكلئك حرص بسبب تتم

 . اإلثم
 إياىا كسلم عليو اهلل صلى النبي أمر مع اإلماـ خلف الصبلة العلم أىل ترؾ - ِ

"  يلونهم الذين ثم يلونهم الذين ثم كالنهى األحبلـ أكلو منكم ليليني:  قولو في بذلك
 . مسلم ركاه

 صلى قولو مع منها األكلى كخاصة األكلى الصفوؼ في الصبلة جميعا تفويتهم - ّ
 كغيره مسلم ركاه. . . "  آخرىا كشرىا أكلها الرجاؿ صفوؼ خير: "  كسلم عليو اهلل
 يستهموا أف إال يجدكا لم ثم األكؿ كالصف النداء في ما الناس يعلم لو: "  كقاؿ. 

 فضيلة بأف نجـز أف نستطيع ال كنا كإف كنحن الشيخاف ركاه" .  الستهموا عليو
 ال فكذلك القديم المسجد في المتأخرة الصفوؼ من أفضل مطلقا األكؿ الصف

 األمرين من ذكره سبق ما إليو انضم إذا لكن العكس يدعي أف منهم أحد يستطيع
 المسجد في الصبلة على الزيادة في الصبلة ترجيح في حينئذ شك فبل األكليين
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 في باحثتهم حين العلم كطبلب العلماء من كاحد غير بهذا اقتنع كلذلك القديم
 ا.ىػ يتعسف كلم أنصف من اهلل فرحم.  الزيادة في يصلوف كصاركا المسألة

 سواء عليو المزيد حكم حكمو ىذا نعم(: ّْٖكقاؿ في سلسلة الهدل كالنور )رقم 
 الزيادة ىذه إليهما تضاؼ زيادة فكل النبوم المسجد أك المكي المسجد كاف

 كاقعو ىو مما بكثير أصغر كاف نعلم كما الرسوؿ فمسجد عليو، المزيد حكم حكمها
 يعنى - المسجد ىذا ميد لو أنو الخطاب بن عمر عن اآلثار بعض في جاء كقد، اآلف

 ا.ىػ المسجد حكم لو لكاف صنعاء إلى - النبول المسجد
 توسعة في الصبلة ىل على الدرب:كسئل العبلمة العثيمين كما في فتاكل نور 

 ؟النبوم المسجد داخل كالصبلة تعتبر المظلة تحت النبوم المسجد
 تابعةه  الحراـ المسجد في أك النبوم المسجد في التي الزيادة في الصبلة فأجاب:
 بلغت كلو منو فهو المسجد في زيد ما أف اهلل رحمهم العلماء ذكر كقد للمسجد

 األكؿ المسجد في صلى كمن فهو الزيادة ىذه في صلى فمن كبيرة مساحةن  الزيادة
 الجماعة صبلة في لكن كسلم آلو كعلى عليو اهلل صلى النبي عهد على كاف الذم
 المسجد في التي الزيادة في يقاؿ ككذلك أفضل فهو اإلماـ من اإلنساف قرب كلما

 فهو اإلماـ من اإلنساف قرب كلما الجماعة صبلة في لكن لو تابعةه  فإنها الحراـ
 ا.ىػ كىو اختيار اللجنة الدائمة. نعم أفضل
 تضاعف؟ مكة في الصالحة األعماؿ: ىل مسألة

 مكة في رمضاف صـو :(ُُِ/ِٓ)اه فتاك  مجموع"سئل العبلمة ابن باز كما في 
 صحيح؟ حديث ىذا ىل ،( سواه فيما شهر ألف صياـ يعدؿ

 الثابت إنما يصح، ال ضعيف حديث -ىذا في– كرد فقد ، بصحيح ليس" فأجاب:
 كفي سواه، فيما صبلة ألف بمائة الحراـ المسجد في الصبلة ، فقط الصبلة في

 فلم الصـو كأما سواه، فيما صبلة ألف من خير كسلم عليو اهلل صلى النبي مسجد
 ضعيف لكنو سواه، فيما ألف مائة من خير أنو ، ضعيف حديث سول شيء، فيو يثبت
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 من ىذا كغير كاألذكار كالصدقة الصـو ، مكة في فضل لها الصالحة األعماؿ لكن ،
 ما لكميتها المضاعفة بياف على دليل ىناؾ ليس لكن فضل، لها الصالحة األعماؿ

 . انتهى" الصبلة عدا
 تضاعف كىل: قائل قاؿ فإف (:ُْٓ/ٔكقاؿ العبلمة العثيمين في الشرح الممتع )

 التضعيف؟ ىذا الصالحة األعماؿ بقية
 مجاؿ كال خاص دليل إلى يحتاج توقيفي، معين بعدد األعماؿ تضعيف أف: فالجواب

 ريب ال كلكن بو، أخذ األعماؿ بقية تضعيف في صحيح دليل قاـ فإف فيو، للقياس
: ػ اهلل رحمهم ػ العلماء قاؿ كما الثواب، تضعيف في أثرا كالزماف الفاضل للمكاف أف
 بقدر التضعيف تخصيص لكن الفاضل، كالمكاف الزماف في تضاعف الحسنات إف

 .خاص دليل إلى يحتاج معين
 الفاضلة؟ كاألزمنة الفاضلة األمكنة في السيئات تضاعف كىل: قائل قاؿ فإف

 عشر فلو بالحسنة جاء من: }تعالى لقولو تضاعف فبل الكمية في أما: فالجواب
[ َُٔ: األنعاـ*{ ] يظلموف ال كىم مثلها إال يجزل فبل بالسيئة جاء كمن أمثالها
 مكة في السيئة تضاعف قد لكن مكية ككلها األنعاـ، سورة من ألنها مكية اآلية كىذه

{ أليم عذاب من نذقو بظلم بإلحاد فيو يرد كمن: }تعالى لقولو الكيفية حيث من
 [.ِٓ: الحج]

 : الصبلة في مسجد دمشق ليس لها مزيو فهو كغيره من المساجد. مسألة
 المناسبة كبهذه(: ُُِقاؿ العبلمة األلباني في كتابو الماتع تحذير الساجد )ص

 العبلمة نقلو ما المضلة، كاألكىاـ الواىية، األخبار من رأينا ما أعجب من إف: أقوؿ
 سفياف إلى بالسند «الدكؿ أخبار» كتاب عن( ُْ/ ُ) الحاشية في عابدين ابن

 «صبلة ألف بثبلثين دمشق مسجد في الصبلة أف» الثورم
 عن كال بل - كسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ عن لو أصل ال باطل ىو: قلت

 ّٓ ص) «كدمشق الشاـ فضائل» في الربعي الحسن أبو أخرجو فقد الثورم، سفياف
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 أنبأ مالك بن أنس بن أحمد عن( ُِ/ ِ) «دمشق تاريخ» في عساكر كابن( ّٕ -
 :قاال الشعباني أمية كأبو الشعباني زياد أبو أنبأ المؤذف حبيب

 عبد أبا يا: رجل فقاؿ الثورم سفياف ىو كإذا الكعبة، ظل في رجل فإذا بمكة كنا»
 رسوؿ مسجد ففي: قاؿ صبلة ألف بمائة: قاؿ البلد؟ ىذا في الصبلة في تقوؿ ما اهلل
 المقدس؟ بيت ففي قاؿ صبلة ألف بخمسين: قاؿ ؟- كسلم عليو اهلل صلى - اهلل
 «.ألف بثبلثين: قاؿ دمشق؟ مسجد ففي قاؿ صبلة ألف بأربعين قاؿ

 أبو سلمة بن خيار أنو الظاىر الشبعاني زياد أبو مجهوؿ ضعيف إسناد كىذا: قلت
 المهملة كسكوف التحتانية بضم يحمد فهو الشعباني أمية أبو كقرينو الشامي زياد

 المؤذف حبيب عنهما الراكم لكن «التقريب» في كما مقبوالف كىما الميم ككسر
 يؤذف كاف» فيو قولو على ترجمتو في يزد كلم «تاريخو» في عساكر ابن أكرده مجهوؿ

 .ترجمة لو أجد لم أنس بن أحمد عنو كالراكم «األحد سوؽ مسجد في
 في الصبلة أف اآلتي ىريرة أبي حديث ركاة أحد أنو سفياف عن األثر ىذا يبطل كمما

 عنده صح ما بخبلؼ يقوؿ أف فيبعد صبلة، بألف - كسلم عليو اهلل صلى - مسجده
 اهلل صلى - عنو صح ما أكثر أف أيضان  يبطلو كمما - كسلم عليو اهلل صلى - عنو

/ ُ) ماجة ابن ركاه صبلة بألف أنها المقدس بيت في الصبلة فضل في - كسلم عليو
 ألف بأربعين أنها: يقوؿ األثر كىذا جيد بسند( ّْٔ/ ٔ) كأحمد( َّْ ِْٗ
 في سلف لي كاف كإف صحتو في تقدح علة فيو السند جيد غير أنو لي بدا ثم !صبلة

 قد نعم، (المساجد في السرج باب) «داكد أبي ضعيف» في بينتها كقد تصحيحو
 ركاه النبوم المسجد في الصبلة من الربع على المقدس بيت في الصبلة أف صح

 .يخفى ال كما أكلى باب من الثورم أثر يبطل فيو البيهقي
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 (مساجد ثبلثة إلى إال الرحاؿ تشد ال)باب 
 إال الرحاؿ تشد ال) : قاؿ كسلم عليو اهلل صلى النبي عن رضي اهلل عنو ىريرة أبي عن
 .ُ( األقصى كالمسجد ىذا كمسجدم الحراـ، مسجد مساجد ثبلثة إلى

 النفي، بلفظ أكلو بضم" الرحاؿ تشد ال: "قولو (:ْٔ/ّقاؿ الحافظ في الفتح )
 كأنو النهي، صريح من أبلغ ىو: الطيبي قاؿ غيرىا، إلى السفر عن النهي كالمراد

 بو، اختصت بما الختصاصها البقاع ىذه إال بالزيارة يقصد أف يستقيم ال: قاؿ
 عن الرحاؿ بشد ككنى للفرس، كالسرج للبعير كىو رحل جمع بالمهملة كالرحاؿ

 بين فرؽ فبل كإال المسافر ركوب في الغالب مخرج ذكرىا كخرج الزمو ألنو السفر
 قولو عليو كيدؿ المذكور، المعني في كالمشي كالحمير كالبغاؿ كالخيل الركاحل ركوب

 سليماف عن أنس أبي بن عمراف طريق من مسلم أخرجو" يسافر إنما: "طرقو بعض في
 موضع، إلى الرحاؿ تشد ال كالتقدير مفرغ االستثناء" إال: "قولو. ىريرة أبي عن األغر
 بأعم مقدر المفرغ في منو المستثنى ألف غيرىا، موضع كل إلى السفر منع كالزمو
 المسجد كىو المخصوص الموضع ىنا بالعمـو المراد يكوف أف يمكن لكن العاـ،

 بمعنى الكتاب كقولهما كىو المحـر أم" الحراـ المسجد: "قولو. سيأتي كما
 بو كالمراد االستئناؼ على الرفع كيجوز البدلية، على بالخفض كالمسجد المكتوب،

، جميع  أجزاء من كغيرىا البيوت دكف فيو يصلي الذم بالموضع يختص كقيل الحـر
،  مسجد إلى فيو اإلشارة ألف" ىذا مسجدم: "بقولو كيتأيد: الطبرم قاؿ الحـر

 المحب حكاه الكعبة بو المراد كقيل كذلك، المستثنى يكوف أف فينبغي الجماعة
 عند الذم ألف نظر كفيو" الكعبة إال: "بلفظ النسائي ركاه بما يتأيد أنو كذكر الطبرم
 كيؤيد مرادة، لكانت مسجد لفظة سقطت كلو حتى" الكعبة مسجد إال: "النسائي

 أك كحده المسجد في الفضل ىذا: لو قيل أنو عطاء طريق من الطيالسي ركاه ما األكؿ
؟ في  محمد أم" الرسوؿ كمسجد: "قولو. مسجد كلو ألنو الحـر في بل: قاؿ الحـر

                                                           

 .(ُّٕٗ) كمسلم ،(ُُٖٗ) البخارم أخرجو ُ
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 أف كيحتمل التعظيم، إلى إشارة" مسجدم" عن العدكؿ كفي كسلم، عليو اهلل صلى
 قريبا اآلتي سعيد أبي حديث في قولو كيؤيده الركاة، تصرؼ من ذلك يكوف

 الموصوؼ إضافة من كىو المقدس بيت أم" األقصى كمسجد: "قولو". كمسجدم"
 بجانب كنت كما: } تعالى بقولو لو كاستشهدكا الكوفيوف جوزه كقد الصفة، إلى

 كمسجد الغربي المكاف بجانب الذم أم المكاف، بإضمار يؤكلونو كالبصريوف{ الغربي
 المسافة، في الحراـ المسجد عن لبعده األقصى كسمي ذلك، كنحو األقصى المكاف

 في كسيأتي سنة، أربعين بينهما أف الصحيح في ثبت ألنو نظر كفيو الزماف، في كقيل
. عنو كالجواب اإلشكاؿ من فيو ما كبياف األنبياء أحاديث من الخليل إبراىيم ترجمة
 عن لبعده كقيل مسجد، كراءه حينئذ يكن لم ألنو األقصى سمي: الزمخشرم كقاؿ

 كبيت مكة من بعيد ألنو المدينة مسجد إلى بالنسبة أقصى ىو كقيل كالخبث، األقذار
 بالمد إيلياء منها العشرين من تقرب أسماء عدة المقدس كلبيت. منو أبعد المقدس
 الثالث، ىذا على كالبلـ األلف إدخاؿ عباس ابن كعن األكلى الياء كبحذؼ كالقصر

 القاؼ ضم مع ميم بغير كالقدس التشديد، مع كبفتحها القاؼ بسكوف المقدس كبيت
 كشبلـ كبالمهملة البلـ كتشديد بالمعجمة كشلم أيضا، كبضمها الداؿ كسكوف

 ككسر الواك بسكوف سلم كأكرم الخفيفة، البلـ ككسر المهملة بفتح كسلم بمعجمة،
  :األعشى قاؿ ساكنة تحتانية بعدىا الراء
 سلم فأكرم فحمص مشق * آفاقو للماؿ طفت كقد
 كبابوس ككورشيبل مثلثة آخره كمصركث كصهيوف إيل كبيت كورة أسمائو كمن

 كتاب في اللغوم خالويو بن الحسين األسماء ىذه أكثر تتبع كقد كمعجمة، بموحدتين
 فضيلة الحديث ىذا كفي. الحج كتاب في كالمدينة بمكة يتعلق ما كسيأتي ،"ليس"

 الناس قبلة األكؿ كألف األنبياء، مساجد لكونها غيرىا على كمزيتها المساجد ىذه
 كاختلف. التقول على أسس كالثالث السالفة، األمم قبلة كاف كالثاني حجهم، كإليو

 المواضع كإلى كأمواتا أحياء الصالحين زيارة إلى كالذىاب غيرىا إلى الرحاؿ شد في
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 شد يحـر: الجويني محمد أبو الشيخ فقاؿ فيها كالصبلة بها التبرؾ لقصد الفاضلة
 كبو اختياره إلى حسين القاضي كأشار الحديث، ىذا بظاىر عمبل غيرىا إلى الرحاؿ

 على الغفارم بصرة إنكار من السنن أصحاب ركاه ما عليو كيدؿ كطائفة، عياض قاؿ
 كاستدؿ" خرجت ما تخرج أف قبل أدركتك لو" لو كقاؿ الطور إلى خركجو ىريرة أبي

 ،ىريرة أبو ككافقو عمومو، على الحديث حمل يرل أنو على فدؿ الحديث بهذا
، ال أنو الشافعية من كغيره الحرمين إماـ عند كالصحيح  الحديث عن كأجابوا يحـر

 المساجد ىذه إلى الرحاؿ شد في ىي إنما التامة الفضيلة أف المراد أف منها بأجوبة
 ينبغي ال: "بلفظ ذكرىا سيأتي ألحمد ركاية في كقع كقد جائز، فإنو غيرىا بخبلؼ
 بمن مخصوص النهي أف كمنها ُالتحريم غير في ظاىر لفظ كىو" تعمل أف للمطي

 الوفاء يجب ال فإنو الثبلثة غير المساجد سائر من مسجد في الصبلة نفسو على نذر
 ينذره فيما اإليجاب كمعناه الخبر لفظ اللفظ: الخطابي كقاؿ. بطاؿ ابن قالو بو

 غير ذلك من بشيء الوفاء يلـز ال أم بها يتبرؾ التي البقاع في الصبلة من اإلنساف
 إلى الرحاؿ تشد ال كأنو فقط المساجد حكم المراد أف كمنها الثبلثة، المساجد ىذه

 لزيارة المساجد غير قصد كأما الثبلثة؛ ىذه غير فيو للصبلة المساجد من مسجد
 النهي، في يدخل فبل نزىة أك تجارة أك علم طلب أك صاحب أك قريب أك صالح
 عنده كذكرت سعيد أبا سمعت: قاؿ حوشب بن شهر طريق من أحمد ركل ما كيؤيده
 أف للمصلي ينبغي ال: "كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: فقاؿ الطور في الصبلة

 األقصى كالمسجد الحراـ المسجد غير الصبلة فيو تبتغى مسجد إلى رحالو يشد
 المراد أف كمنها. الضعف بعض فيو كاف كإف الحديث حسن كشهر" كمسجدم

 في يعتكف ال: قاؿ أنو السلف بعض عن الخطابي حكاه فيما باالعتكاؼ قصدىا
 نذر من أف على بو كاستدؿ دليبل، عليو أر كلم قبلو، الذم من أخص كىو غيرىا،

                                                           

 اللفظة كىذه، كالمنع التحريم في ظاىر ىو بل، قاؿ كما األمر ليس قاؿ العبلمة ابن باز في تعليقو على الفتح: ُ
 قالوا: } تعالى كقولو{ كلدا يتخذ أف للرحمن ينبغي كما: }تعالى قولو في كما معظي شأنها الشارع عرؼ في

 . اآلية{ أكلياء من دكنك من نتخذ أف لنا ينبغي كاف ما سبحانك
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 كالبويطي كالشافعي كأحمد مالك قاؿ كبو ذلك، لزمو المساجد ىذه أحد إتياف
 في الشافعي كقاؿ. مطلقا يجب ال حنيفة أبو كقاؿ. المركزم إسحاؽ أبو كاختاره

 كىذا األخيرين، المسجدين بخبلؼ بو النسك لتعلق الحراـ المسجد في يجب" األـ"
 األقصى كأما الحرمين، إلى يجب: المنذر ابن كقاؿ. الشافعي ألصحاب المنصور ىو

 إف نذرت إني: كسلم عليو اهلل صلى للنبي قاؿ رجبل أف" جابر بحديث كاستأنس فبل،
: التين ابن كقاؿ" ىاىنا صل: قاؿ المقدس، بيت في أصلي أف مكة عليك اهلل فتح

 األقصى كالمسجد المدينة مسجد إلى المطي إعماؿ إف الشافعي على الحجة
 من يلـز كفيما. انتهى الحراـ كالمسجد بالنذر يلـز أف فوجب قربة فيهما كالصبلة

 بو كاستدؿ الفركع، كتب محلو ذكره يطوؿ كخبلؼ تفصيل المساجد ىذه إتياف نذر
 ألنها غيرىا يلزمو لم غيرىا أك لصبلة الثبلثة المساجد ىذه غير إتياف نذر من أف على

 ال: النوكم قاؿ كاف، مسجد أم في صبلتو فتكفي بعض على لبعضها فضل ال
 ركاية الحنابلة كعن بو، الوفاء يجب قاؿ أنو الليث عن ركم ما إال ذلك في اختبلؼ

 بو تختص عبادة بو تعلقت إف ركاية المالكية كعن نذره، ينعقد كال يمين كفارة يلزمو
 ألف قباء مسجد في يلـز أنو المالكي مسلمة بن محمد عن كذكر فبل، كإال لـز كرباط
 ا.ىػ .سيأتي كما سبت كل يأتيو كاف كسلم عليو اهلل صلى النبي
 رجل: عن( ُّٖ/ ِٕ) فتاكاه مجموع في كما تيمية ابن اإلسبلـ شيخ سئلكقد 
 يجوز فهل كغيره كسلم عليو اهلل صلى محمد نبينا مثل األنبياء من نبي قبر زيارة نول

 النبي عن ركم كقد ال؟ أـ شرعية الزيارة ىذه كىل الصبلة؟ يقصر أف سفره في لو
 مماتي بعد زارني كمن جفاني فقد يزرني كلم حج من) قاؿ أنو كسلم عليو اهلل صلى

: مواضع ثبلثة إلى إال الرحاؿ تشد ال) قاؿ أنو عنو ركم كقد( حياتي في رآني فكأنما
 (.ىذا كمسجدم األقصى كالمسجد الحراـ المسجد
 كالصالحين األنبياء قبور زيارة لمجرد سافر من أما العالمين رب هلل الحمد: فأجاب

 :معركفين قولين على الصبلة؟ قصر لو يجوز فهل
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 كأبي المعصية سفر في القصر يجوزكف ال الذين العلماء متقدمي قوؿ كىو: أحدىما
 يجوز ال أنو المتقدمين العلماء من كبيرة كطوائف عقيل بن الوفا كأبي بطة بن اهلل عبد

 أف كأحمد كالشافعي مالك مذىب كىو عنو منهى سفر ألنو السفر ىذا مثل في القصر
 .فيو يقصر ال الشريعة في عنو المنهى السفر
 حنيفة كأبي المحـر السفر في القصر يجوز من يقولو كىذا يقصر أنو: الثاني كالقوؿ
 قبور لزيارة السفر يجوز ممن كأحمد الشافعي أصحاب من المتأخرين بعض كيقولو

 محمد كأبي الحراني عبدكس بن الحسن كأبي الغزالي حامد كأبي: كالصالحين األنبياء
 فزكركا) قولو لعمـو بمحـر ليس السفر ىذا أف يقولوف كىؤالء المقدسي قدامة بن

 النبي قبر زيارة في المركية باألحاديث الحديث يعرؼ ال من بعض يحتج كقد ،(القبور
 ركاه( حياتي في زارني فكأنما مماتي بعد زارني ممن) كقولو كسلم عليو اهلل صلى

 فقد يزرني كلم حج من قولو من الناس بعض يذكره ما كأما ماجو كابن الدارقطني
 على لو ضمنت أبي كزار زارني من قولو مثل كىو العلماء من أحد يركه لم فهذا جفاني

 كإنما أحد بو يحتج كلم أحد يركه لم العلماء باتفاؽ باطل أيضا ىذا فإف الجنة اهلل
 السفر جواز على المقدسي محمد أبو احتج كقد الدارقطني بحديث بعضهم يحتج
 حديث عن كأجاب قباء مسجد يزكر كاف كسلم عليو اهلل صلى النبي بأف القبور لزيارة

 يحتجوف فإنهم األكلوف كأما االستحباب، نفي على محموؿ ذلك بأف الرحاؿ تشد ال
 إلى إال الرحاؿ تشد ال: )قاؿ كسلم عليو اهلل صلى النبي عن: الصحيحين في بما

 الحديث كىذا( ىذا كمسجدم األقصى كالمسجد الحراـ المسجد: مساجد ثبلثة
 أك مشهد أك مسجد في يصلي أف الرجل نذر فلو بو كالعمل صحتو على األئمة اتفق

 نذر كلو األئمة باتفاؽ ذلك عليو يجب لم الثبلثة ىذه غير إليو يسافر أك فيو يعكف
 أف نذر كلو العلماء باتفاؽ ذلك عليو كجب عمرة أك لحج الحراـ المسجد يأتي أف

 كجب اعتكاؼ أك لصبلة األقصى المسجد أك كسلم عليو اهلل صلى النبي مسجد يأتي
 ال ألنو حنيفة أبي عند يجب كلم كأحمد كالشافعي مالك عند النذر بهذا الوفاء عليو
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 الوفاء فيوجهوف الجمهور كأما بالشرع كاجب جنسو من كاف ما إال بالنذر عنده يجب
 كسلم عليو اهلل صلى النبي أف عائشة عن: )البخارم صحيح في ثبت كما طاعة بكل
 إلى كالسفر( يعصو فبل اهلل يعصي أف نذر كمن فليطعو اهلل يطيع أف نذر من قاؿ

 .بو الوفاء كجب فلهذا طاعة ىو المسجد
 إذا إليو السفر العلماء من أحد يوجب فلم الثبلثة المساجد غير بقعة إلى السفر كأما
 أف مع الثبلثة من ليس ألنو قباء مسجد إلى يسافر ال أنو على العلماء نص حتى نذره

 في كما رحل بشد ليس ذلك ألف بالمدينة كاف لمن زيارتو تستحب قباء مسجد
 (كعمرة كاف فيو الصبلة إال يريد ال قباء مسجد أتي ثم بيتو في تطهر من) الصحيح

 الصحابة من أحد يفعلها لم بدعة كالصالحين األنبياء قبور زيارة إلى السفر كألف: قالوا
 من أحد ذلك استحب كال كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ بها أمر كال التابعين كال

 األئمة كإلجماع للسنة مخالف فهو كفعلها عبادة ذلك اعتقد لمن المسلمين أئمة
 للسنة المخالفة البدع من الصغرل إبانتو في بطة بن اهلل عبد أبو ذكره مما كىذا

 كسلم عليو اهلل صلى النبي زيارة فإف محمد أبي حجة ضعف يظهر كبهذا كاإلجماع
 كقولو بالنذر يجب ال إليو السفر أف لهم يسلم كىو الرحل بشد تكن لم قباء لمسجد

 :كجهين من عنو يجاب االستحباب نفي على محموؿ( الرحاؿ تشد ال) قولو إف
 ىو كال طاعة كال قربة كال صالح بعمل ليس السفر ىذا أف منو تسليم ىذا أف: أحدىما

 كعبادة قربة أنو كالصالحين األنبياء قبور لزيارة السفر في اعتقد كمن الحسنات من
 بإجماع محـر ذلك فإف طاعة أنو العتقاده سافر كإذا اإلجماع خالف فقد كطاعة

 إال إليها يسافر ال أحدا أف كمعلـو قربة اتخاذ جهة من التحريم فصار المسلمين
 .الباب ىذا من جائز فهذا مباح لغرض إليها الرحل شد أف قدر إذا كأما لذلك
 األحاديث من ذكركه كما التحريم يقتضي كالنهي النهي يقتضي النفي أف: الثاني الوجو

 بل بالحديث العلم أىل باتفاؽ ضعيفة فكلها كسلم عليو اهلل صلى النبي قبر زيارة في
 من أحد يحتج كلم منها شيئا المعتمدة السنن أىل من أحد يرك لم موضوعة ىي
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 ىذه بحكم الناس أعلم ىم الذين النبوية المدينة أىل إماـ مالك بل منها بشيء األئمة
 أك عندىم معركفا اللفظ ىذا كاف كلو النبي قبر زرت: الرجل يقوؿ أف كره المسألة
 كاإلماـ المدينة، عالم يكرىو لم كسلم عليو اهلل صلى النبي عن مأثورا أك مشركعا

 ما عنده يكن لم ذلك عن سئل لما بالسنة زمانو في الناس أعلم عنو اهلل رضي أحمد
 من ما) قاؿ كسلم عليو اهلل صلى النبي أف ىريرة أبي حديث إال ذلك في عليو يعتمده

 أبو اعتمد ىذا كعلى( السبلـ عليو أرد حتى ركحي علي اهلل رد إال علي يسلم رجل
 دخل إذا كاف أنو عمر بن اهلل عبد عن ركل: الموطأ في مالك ككذلك سننو في داكد

 يا عليك السبلـ بكر أبا يا عليك السبلـ اهلل رسوؿ يا عليك السبلـ قاؿ المسجد
 ال: )قاؿ أنو كسلم عليو اهلل صلى النبي عن داكد أبي سنن كفي، ينصرؼ ثم أبت

 بن سعيد سنن كفي ،(تبلغني صبلتكم فإف كنتم أينما علي كصلوا عيدا قبرم تتخذكا
 إلى يختلف رجبل رأل طالب أبي بن علي بن حسين بن حسن بن اهلل عبد أف منصور

 اهلل صلى اهلل رسوؿ إف ىذا يا: فقاؿ عنده كيدعوه كسلم عليو اهلل صلى النبي قبر
( تبلغني صبلتكم فإف كنتم أينما علي كصلوا عيدا قبرم تتخذكا ال: )قاؿ كسلم عليو
 صلى النبي عن عائشة عن: )الصحيحين كفي سواء، إال منو باألندلس كرجل أنت فما
 أنبيائهم قبور اتخذكا كالنصارل اليهود اهلل لعن موتو مرض في قاؿ أنو كسلم عليو اهلل

 يتخذ أف كره كلكن( قبره ألبرز ذلك كلوال عائشة قالت فعلوا ما يحذر مساجد
 لئبل الصحراء في الدفن من اعتادكه ما بخبلؼ عائشة حجرة في دفنوه فهم مسجدا

 لما كالتابعوف الصحابة ككاف كثنا قبره فيتخذ مسجدا كيتخذه قبره إلى أحد يصل
 يدخل ال الملك عبد بن الوليد زمن إلى المسجد عن منفصلة النبوية الحجرة كانت

 يفعلونو إنما جميعو ىذا بل ىناؾ دعاء كال بالقبر لتمسح كال ىناؾ لصبلة ال أحداعنده
 الدعاء أرادكا أك عليو سلموا إذا كالتابعين الصحابة من السلف ككاف المسجد في

 حنيفة أبو فقاؿ عليو السبلـ كقت كأما القبر، يستقبلوا كلم القبلة مستقبلي دعوا
 السبلـ عند القبر يستقبل بل األئمة أكثر كقاؿ القبر يستقبل كال أيضا القبلة يستقبل
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 تركل مكذكبة حكاية إال الدعاء عند القبر يستقبل أنو األئمة من أحد يقل كلم خاصة
 .بخبلفها كمذىبو مالك عن

 كلو كىذا يقبلو كال كسلم عليو اهلل صلى النبي بقبر يتمسح ال أف على األئمة كاتفق
 طائفة قاؿ كما مساجد القبور اتخاذ باهلل الشرؾ أصوؿ من فإف التوحيد على محافظة

 كال سواعا كال كدا تذرف كال آلهتكم تذرف ال كقالوا: }تعالى قولو في السلف من
 عكفوا ماتوا فلما نوح قـو في صالحين قوما كانوا ىؤالء: قالوا{ كنسرا كيعوؽ يغوث
 ذكر كقد فعبدكىا األمد عليهم طاؿ ثم تماثيل صورىم على صوركا ثم قبورىم على
 كغيره الطبرم جرير بن محمد كذكره عباس ابن عن صحيحو في البخارم المعنى ىذا
 عدة من األنبياء قصص في كغيره كثيمة كذكره السلف من كاحد غير عن التفسير في

 الموضع ىذا غير في المسائل ىذه أصوؿ على الكبلـ بسط كقد طرؽ
 البدع أىل قبورىم على التي المشاىد لزيارة السفر في األحاديث كضع من كأكؿ

 التي اهلل بيوت يدعوف المشاىد كيعظموف المساجد يعطلوف الذين كنحوىم الرافضة
 فيها يشرؾ التي المشاىد كيعظموف لو شريك ال كحده كيعبد اسمو فيها يذكر أف أمر

 فيهم إنما كالسنة الكتاب فإف سلطانا بو اهلل ينزؿ لم دين فيها كيبتدع فيها كيكذب
 عند كجوىكم كأقيموا بالقسط ربي أمر قل: }قاؿ كما المشاىد دكف المساجد ذكر
{ باهلل آمن من اهلل مساجد يعمر إنما: }كقاؿ{ الدين لو مخلصين كادعوه مسجد كل

 تباشركىن كال: }تعالى كقاؿ{ أحدا اهلل مع تدعو فبل هلل المساجد كأف: }تعالى كقاؿ
 يذكر أف اهلل مساجد منع ممن أظلم كمن: }تعالى كقاؿ{ المساجد في عاكفوف كأنتم
 أنو: الصحيح في كسلم عليو اهلل صلى عنو ثبت كقد{ خرابها في كسعى اسمو فيها
 القبور تتخذكا فبل أال مساجد القبور يتخذكف كانوا قبلكم كاف من إف) يقوؿ كاف

 .أعلم كاهلل( ذلك عن أنهاكم فإني مساجد
(: عند كبلمة عن النهي عن السفر ِِْأحكاـ الجنائز )ص في األلباني العبلمة قاؿك 

 :أحاديث كفيو لزيارة القبور:
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 الرحاؿ تشد ال»: قاؿ - كسلم كآلو عليو اهلل صلى - النبي عن ىريرة أبي عن: األكؿ
 كسلم كآلو عليو اهلل صلى - الرسوؿ كمسجد الحراـ، المسجد: مساجد ثبلثة إلى إال
 .«األقصى كمسجد ،-

 كمسجدم، الكعبة، مسجد: مساجد ثبلثة إلى يسافر إنما»: بلفظ عنو ركاية كفي
 ثاف طريق من اآلخر باللفظ كمسلم األكؿ، باللفظ البخارم أخرجو.«إيلياء كمسجد

 .كغيرىم السنن أصحاب االكؿ الطريق من كأخرجو عنو،
 الحديث خرجت كقد( َّّ/ ُ) كالدارمي( َُٓ/ ِ) أحمد عند ثالث طريق كلو

 .«المستطاب الثمر» في مبسوطان 
 - كسلم كآلو عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ سمعت قاؿ الخدرم سعيد أبي عن: الثاني
 ىذا، مسجدم: مساجد ثبلثة إلى إال الرحاؿ( تشدكا ال: لفظ كفي) تشد ال»: يقوؿ

 .«االقصى كالمسجد الحراـ، كالمسجد
 كاللفظ السابق المصدر في أكردتها طرؽ أربعة عنو كلو كغيرىما، الشيخاف أخرجو
 .لمسلم اآلخر

 :اثناف كعنو حوشب، بن شهر يركيها: الرابعة كالطريق
: فقاؿ الطور، نريد كنحن سعيد أبا لقينا»: قاؿ عنو سليم أبي بن ليث: أحدىما
 «...  إال المطي تعمل ال»: يقوؿ - كسلم كآلو عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ سمعت

 .الحديث
 عنده كذكرت الخدرم سعيد أبا سمعت»: قاؿ عنو بهراـ بن الحميد عبد: كاآلخر
 للمطي ينبغي ال»: - كسلم كآلو عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ قاؿ: فقاؿ الطور، صبلة

. الحديث.«الحراـ المسجد غير الصبلة فيو يبتغى مسجد إلى رحالو تشد أف
 (.ْٔ،ّٗ/ ّ) أحمد أخرجهما

 منكرة فهي «الصبلة فيو يبتغي مسجد إلى» الزيادة بهذه تفرد كقد ضعيف، كشهر
 شهر، عن ليث طريق في كال حتى سعيد، أبي عن األخرل الطرؽ في كركدىا لعدـ
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 كاحد، طريق من أكثر لها كغالبها ثمانية كىي األخرل، األحاديث في ترد لم ككذلك
 ىذه من شئ في الزيادة ىذه كركد فعدـ «المستطاب الثمر» في كلها سقتها كقد

 فهي كبطبلنها، الزيادة نكارة على دليل ألكبر مخارجها كتعدد كثرتها على األحاديث
 قبل من الضعف بعض فيو فإف الحميد، عبد عنو الراكم أك حوشب بن شهر أكىاـ من

 .«االكىاـ كثير صدكؽ»: «التقريب» من شهر ترجمة في الحافظ كقاؿ حفظو،
 أقبلت؟ أين من: فقاؿ جاءو، كىو ىريرة أبا لقي أنو الغفارم بصرة أبي عن: الثالث

 سمعت إني تذىب، لم أدركتك لو إني أما: قاؿ فيو، صليت الطور، من أقبلت: قاؿ
 ثبلثة إلى إال الرحاؿ تشد ال»: يقوؿ - كسلم كآلو عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ

 الطيالسي أخرجو.«األقصى كالمسجد ىذا، كمسجدم الحراـ، المسجد: مساجد
 طريقاف أحمد عند كلو. صحيح كإسناده لو، كالسياؽ( ٕ/ ٔ) كأحمد( ُّْٖ)

 .صحيح كاآلخر حسن، منهما االكؿ إسناد آخراف،
 الركاة أحد أف إال الثالث، الطريق من كصححو كالترمذم كالنسائي مالك كأخرجو

 التعمل»: قاؿ حيث متنو كفي. بصرة أبي بن بصرة مسند من فجعلو سنده في أخطأ
 .«المطي
 أما: فقاؿ عمر، ابن فسألت الطور إلى الخركج أردت»: قاؿ قزعة عن: الرابع

 ثبلثة إلى إال الرحاؿ تشد ال»: قاؿ - كسلم كآلو عليو اهلل صلى - النبي أف علمت
 كالمسجد ،- كسلم كآلو عليو اهلل صلى - النبي كمسجد الحراـ، المسجد: مساجد
( َّْ ص) «مكة أخبار في» االزرقي أخرجو.«تأتو فبل الطور عنك كدع ،«األقصى
/ ْ) «المجمع» في الهيثمي منو المرفوع كأكرد الصحيح، رجاؿ رجالو صحيح بإسناد

 .«ثقات كرجالو كاألكسط الكبير في الطبراني ركاه»: كقاؿ( ْ
 االنبباء مقابر مثل المباركة، المواضع من موضع إلي السفر تحريم األحاديث ىذه كفي

 الحافظ، قاؿ كما النهي فالمراد ،«تشد ال» النفي بلفظ كانت كإف كىي كالصالحين،
 قاؿ كما كىو ،{الحج في جداؿ كال فسوؽ كال رفث فبل: }تعالى قولو كزف على
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 ىذه إال بالزيارة يقصد أف يستقيم ال: قاؿ كأنو النهي، صريح من أبلغ ىو»: الطيبي
 .«بو اختصت بما الختصاصها البقاع
 ال»: الثاني الحديث في لمسلم ركاية النهي بمعنى ىنا النفي لكوف يشهد كمما: قلت

 :الحافظ قاؿ ثم.«تشدكا
 الرحاؿ تشد ال كالتقدير مفرغ، االستثناء ،«مساجد ثبلثة إلى إال»: قولو»

 المفرغ في منو المستثنى الف غيرىا، موضع كل إلى السفر منع كالزمو موضع، إلى
 كىو المخصوص، ىنا بالعمـو المراد يكوف أف يمكن كلكن العاـ، بأعم مقدر

 .«المسجد
 أبي حديث في تقدـ لما األكؿ؛ التقدير كالصواب ضعيف، االحتماؿ كىذا: قلت
 :الحافظ قاؿ ثم بيانو، كيأتى الطور، إلى السفر إنكار من عمر كابن بصرة

 مساجد لكونها غيرىا على كمزيتها المساجد، ىذه فضيلة الحديث ىذا كفي»
 السالفة، األمم قبلة كاف كالثاني حجهم، كإليو الناس، قبلة األكؿ، كألف األنبياء،
 :(قاؿ. )التقول على أسس كالثالث
 كإلى كأمواتان، أحياءن  الصالحين زيارة إلى كالذىاب غيرىا إلى الرحاؿ شد في كاختلف
: الجويني محمد أبو الشيخ فقاؿ فيها، كالصبلة بها، التبرؾ لقصد الفاضلة، المواضع

 إلى حسين القاضي كأشار ،«الحديث بظاىر عمبلن  غيرىا إلى الرحاؿ شد يحـر»
 أبي إنكار من السنن أصحاب ركاه ما عليو كيدؿ كطائفة، عياض قاؿ كبو اختياره،

 تخرج أف قبل أدركتك لو»: لو كقاؿ الطور، إلى خركجو ىريرة أبي على الغفارم بصرة
 عمومو، على الحديث حمل يرل أنو على فدؿ الحديث، بهذا كاستدؿ ،«خرجت ما

، ال أنو الشافعية من كغيره الحرمين إماـ عند كالصحيح ىريرة، أبو ككافقو  يحـر
 :بأجوبة الحديث عن كأجابوا
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 بخبلؼ المساجد ىذه إلى الرحاؿ شد ىي إنما التامة الفضيلة أف المراد أف منها - ُ
 أف للمطي ينبغي ال»: بلفظ ذكرىا سيأتي الحمد ركاية في كقع كقد جائز، فإنو غيرىا
 .التحريم غير في ظاىر لفظ كىو «تعمل

 سائر من مسجد في الصبلة نفسو على نذر بمن مخصوص النهي أف كمنها - ِ
 .بطاؿ ابن قالو بو، الوفاء يجب ال فإنو الثبلثة، غير المساجد

 من مسجد إلى الرحاؿ تشد ال كأنو فقط، المساجد حكم المراد أف كمنها - ّ
 قريب أك صالح لزيارة المساجد غير قصد كأما الثبلثة، ىذه غير فيو للصبلة المساجد

 ركل ما كيؤيده النهي، في يدخل فبل نزىة، أك تجارة أك علم طلب أك صاحب، أك
 في الصبلة عنده كذكرت -سعيد أبا سمعت: قاؿ حوشب بن شهر طريق من أحمد
 أف للمطي ينبغي ال»: - كسلم كآلو عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ قاؿ: فقاؿ -الطور
 االقصى، كالمسجد الحراـ، المسجد غير الصبلة فيو تبتغى مسجد إلى رحالو تشد

 .«الضعف بعض فيو كاف كإف الحديث، حسن كشهر. «كمسجدم
 مع الحديث، حسن أنو شهر في قولو في تعالى اهلل رحمو الحافظ تساىل لقد: قلت

 كاف من أف المعلـو كمن سبق، كما «األكىاـ كثير»: «التقريب» في فيو قاؿ أنو
 ثم «النخبة شرح» في نفسو الحافظ قرره كما بو، يحتج ال ضعيف فحديثو كذلك

 خالف قد كىو أما المخالفة، عدـ عند كذلك يكوف فإنما الحديث، حسن أنو ىب
 من غيره عن رككه الذين كاآلخرين سعيد، أبي عن الحديث رككا الذين الركاة جميع

 ىو بل ؟!المخالفة ىذه مع الحديث حسن يكوف فكيف بيانو، تقدـ كما الصحابة
 قولو أف ذلك إلى أضف. ريب أك شك أم دكف الحالة، ىذه مثل في الحديث منكر

 الحميد عبد عنو ذكرىا فقد نفسو؛ شهر عن يثبت لم مما «مسجد إلى» الحديث في
 الثقات لركايات لموافقتها أرجح عنو الركاية كىذه سليم، أبي بن ليث عنو يذكرىا كلم
 .عرفت كما
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 فيو، الزيادة ىذه ذكر بطبلف على آخر دليبلن  فيو يجد حديثو في المتأمل فإف كأيضا
 فلو الطور، إلى لذىابو شهر على بالحديث احتج الخدرم سعيد أبا أف: قولو كىو
 لما الفاضلة، المواضع سائر دكف بالمساجد حكمو تخص التي الزيادة ىذه فيو كاف
 ىو كإنما مسجدا، ليس الطور ألف عليو، بو يحتج أف عنو اهلل رضي سعيد ألبي جاز

 كانت لو الحديث يشملو فبل عليو، موسى تعالى اهلل كلم الذم المقدس الجبل
 يسكت أف يعقل ال كىمان، ىذه كالحالة بو سعيد أبي استدالؿ كلكاف فيو، ثابتة الزيادة

 عن لها أصل ال كأنها الزيادة، ىذه بطبلف يؤكد ىذا فكل معو، كاف كمن شهر عنو
 يخصص دليل ال أنو تقدـ مما فثبت - كسلم كآلو عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ

 الجويني محمد أبو إليو ذىب الذم عمومو على البقاء فالواجب بالمساجد، الحديث
 .الحق كىو معو، ذكر كمن
 :فأقوؿ كالثاني، األكؿ جوابهم على الجواب علينا بقي

 :كجهين من ساقط الجواب ىذا إف - ُ
 بو تفرد ألنو الحديث في ثابث غير «..  ينبغي ال» بو احتجوا الذم اللفظ أف: االكؿ
 .بيانو سبق كما ضعيف كىو شهر

 ىو العكس بل التحريم، غير في ظاىر أنو نسلم فبل ثابت، لفظ أنو ىب: الثاني
 :ببعضها أجتزئ كثيرة، كالسنة الكتاب من ذلك على كاألدلة الصواب،

: الفرقاف{ )أكلياء دكنك من نتخذ أف لنا ينبغي كاف ما سبحانك قالوا: }تعالى قولو-أ
ُٖ.) 
 رب إال بالنار يعذب أف ينبغي ال»: - كسلم كآلو عليو اهلل صلى - قولو-ب

 من( ِِِ/ ِ) كالدارمي مسعود، ابن حديث من( ِٕٓٔ) داكد أبو ركاه.«النار
 .ىريرة أبي حديث

 .مسلم ركاه.«لعانا يكوف أف لصديق ينبغي ال» -ج
 .مسلم ركاه.«..  محمد آلؿ تنبغي ال الصدقة إف» -د
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 .البخارم ركاه.«متى بن يونس من خير إنو: يقوؿ أف لعبد ينبغي ال» -ىػ
 بها، يقولوف ال كىم الكراىة، على يدؿ فهو التحريم، غير في ظاىر أنو ىب: الثالث

.! «يكره كال يحـر ال أنو أصحابنا عند الصحيح»: للنوكم «مسلم شرح» ففي
 .حاؿ كل على عليهم حجة فالحديث

 التخصيص، على دليل ال ألنو االعتبار؛ ساقط قبلو كالذم الجواب ىذا إف - ِ
 أبي الحديث رككا الذين الصحابة بفهم تأيد كقد سيما ال العمـو على البقاء فالواجب

 على بو جميعان  استدلوا فقد -عنو صح إف سعيد كأبي عمر، كابن ىريرة، كأبي بصرة،
 الصنعاني قاؿ كلذلك غيرىم، من منو بالمراد أدرل كىم الطور، إلى السفر من المنع

، غير ذلك أف إلى الجمهور كذىب» (:ُِٓ/ ِ) «السبلـ سبل» في  كاستدلوا محـر
 ينهض أف بعد إال التأكيل ينبغي كال بعيدة، بتآكيل الباب أحاديث كتأكلوا ينهض، ال بما

 دليل، كال» (:َُّ/ ُ) «العبلـ فتح» عقبو زاد «الدليل أكلوه ما خبلؼ على
 بشد األمر فيها ليس كفضيلتها النبوية الزيارة على الحث في الواردة كاألحاديث

 كلم لبلستدالؿ، منها شئ يصلح ال موضوعات، أك ضعاؼ كلها أنها مع إليها، الرحل
 حديث فصرفوا إليها، السفر مسألة كبين الزيارة مسألة بين للفرؽ الناس أكثر يتفطن
 .«إليو يدعو دليل ببل الواضح منطوقو عن الباب
 ابن االسبلـ شيخ كعنو عنا اهلل عفا السبكي الشيخ اتهم إليها المشار كللغفلة: قلت
 بها، القائلين من كاف أنو مع رحل، شد بدكف كلو النبوم القبر زيارة ينكر بأنو تيمية

 تولى كقد الطيبة كتبو من كتاب ما غير في ذلك أكرد كقد كآدابها، لفضلها كالذاكرين
 في الهادم عبد بن محمد الحافظ العبلمة السبكي تهمة كرد الحقيقة، ىذه بياف

 تيمية ابن عن فيو نقل: «السبكي على الرد في المنكى الصاـر» أسماه كبير مؤلف
 في الواردة األحاديث فيو كأكرد. إليها السفر بدكف الزيارة جواز في الكثيرة النصوص
 أخرل فوائد كفيو ككضع، ضعف من فيها ما كبين مفصبلن، عليها كتكلم فضلها،
 .عليها االطبلع إلى يسعى أف علم طالب بكل حرم كتاريخية، كحديثية فقهية كثيرة،
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 ألنو عمومو؛ على الحديث أف إلى ذىب من قوؿ بصحة يحكم السليم النظر إف ثم
 بأف العلم مع الثبلثة، المساجد غير مسجد إلى السفر من يمنع بمنطوقو كاف إذا

 كآلو عليو اهلل صلى - كقاؿ المسجد، غير في منها أفضل مسجد أم في العبادة
 المسجد ىو المسجد ذلك كاف كلو حتى «المساجد اهلل إلى البقاع أحب»: - كسلم
 اهلل صلى - اهلل رسوؿ فيو قاؿ الذم قباء مسجد كىو أال التقول على أسس الذم
 فؤلف كذلك األمر كاف إذا ،«كعمرة قباء مسجد في صبلة»: - كسلم كآلو عليو
 كاف إذا سيما ال كأحرل، أكلى المواطن من غيرىا إلى السفر من الحديث يمنع

 كالتعبد فيو الصبلة أجل من صالح، أك نبي قبر على بني مسجد ىو إنما المقصود
 بالسفر الحكيم الشارع يسمح أف يعقل فهل ذلك، فعل من لعن علمت كقد عنده،

 ؟!قباء مسجد إلى السفر من كيمنع ذلك مثل إلى
 إلى السفر تحريم من كغيره الشافعي الجويني محمد أبو إليو ذىب ما إف: كالخبلصة

 جـر فبل إليو، المصير يجب الذم ىو الفاضلة، المواضع من الثبلثة المساجد غير
 الفقو في كتعمقهم الفهم، في باستقبللهم المعركفين المحققين العلماء كبار اختاره

 لهم فإف تعالى؛ اهلل رحمهم القيم كابن تيمية ابن اإلسبلـ شيخي أمثاؿ كرسولو اهلل عن
 اهلل كلي الشيخ االفاضل ىؤالء كمن الهامة، المسألة ىذه في النافعة كالكثيرة البحوث

 (:ُِٗ/ ُ) «البالغة الحجة» في قاؿ ما ذلك في كبلمو كمن الدىلوم،
 من كفيو بها، كيتبركوف يزكركنها بزعمهم معظمة مواضع يقصدكف الجاىلية أىل كاف»

 لئبل الفساد، - كسلم كآلو عليو اهلل صلى - فىسىد   يخفى، ال ما كالفساد التحريف
 أف عندم كالحق اهلل، غير لعبادة ذريعة يصير كلئبل بالشعائر، الشعائر غير يلحق
 .«النهي في سواء ذلك كل كالطور األكلياء من كلي عبادة كمحل القبر،
 للتجارة السفر النهي في يدخل ال أنو البحث ىذا خاتمة في عليو التنبيو يحسن كمما

 لخصوص ال كانت حيث الحاجة تلك لطلب ىو إنما السفر فإف العلم، كطلب
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 االسبلـ شيخ قاؿ كما المقصود ىو فإنو اهلل في األخ لزيارة السفر ككذلك المكاف،
 ا.ىػ (ُٖٔ/ ِ) «الفتاكم» في تيمية ابن

 قبر لزيارة السفر حكم ما (:ّّٔ/ٖالعبلمة ابن باز كما في مجموع فتاكاه )كسئل 
 .؟ كغيرىم كالصالحين األكلياء قبور من كغيره كسلم عليو اهلل صلى النبي

 من غيره قبر أك كسلم عليو اهلل صلى النبي قبر زيارة بقصد السفر يجوز ال فأجاب:
 إال الرحاؿ تشد ال: ) كسلم عليو اهلل صلى النبي لقوؿ ؛ العلماء قولي أصح في الناس

 . عليو متفق( األقصى كالمسجد ىذا كمسجدم الحراـ المسجد:  مساجد ثبلثة إلى
 أف المدينة عن بعيد كىو كسلم عليو اهلل صلى النبي قبر زيارة أراد لمن كالمشركع

 كعمر بكر أبي كقبرم الشريف القبر زيارة فتدخل النبوم المسجد زيارة بالسفر يقصد
 . لذلك تبعا البقيع كأىل كالشهداء

 فبل فقط بالزيارة القبر نية أما ، استقبلال يجوز ال ما تبعا يجوز ألنو جاز؛ نواىما كإف
 إلى ذىابو يسمى كال رحاؿ شد إلى يحتاج ال قريبا كاف إذا أما الرحاؿ، شد مع تجوز
 من صاحبيو كقبر كسلم عليو اهلل صلى قبره زيارة ألف ذلك، في حرج فبل سفرا، القبر
 قبور زيارة كىكذا ، البقيع كأىل الشهداء قبور زيارة كىكذا، كقربة سنة رحاؿ شد دكف

 اهلل صلى النبي لقوؿ الرحاؿ، شد بدكف لكن ، كقربة سنة مكاف كل في المسلمين
 صلى ككاف، صحيحو في مسلم أخرجو( اآلخرة تذكركم فإنها القبور زكركا) كسلم عليو
 من الديار أىل عليكم السبلـ) يقولوا أف القبور زاركا إذا أصحابو يعلم كسلم عليو اهلل

 أخرجو( العافية كلكم لنا اهلل نسأؿ الحقوف، بكم اهلل شاء إف كإنا كالمسلمين المؤمنين
 ا.ىػ صحيحو في أيضا مسلم

 قبر لزيارة السفر حكم عن (:ِّٕ/ِكسئل العبلمة العثيمين كما في مجموع فتاكاه )
 ؟ كسلم عليو اهلل صلى النبي

 صلى النبي ألف يجوز؛ ال القبور ىذه كانت أيا القبور زيارة إلى الرحاؿ شد: فأجاب
 الحراـ، المسجد: مساجد ثبلثة إلى إال الرحاؿ تشد ال »: يقوؿ كسلم عليو اهلل
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 أم إلى الرحاؿ تشد ال أنو بهذا كالمقصود « األقصى كالمسجد ىذا، كمسجدم
 الرحاؿ بشد تخصص التي األمكنة ألف الشد؛ بهذا العبادة لقصد األرض في مكاف

 صلى النبي فقبر الرحاؿ إليها تشد ال األمكنة من عداىا كما فقط الثبلثة المساجد ىي
 كصل فإذا مسجده إلى الرحاؿ تشد كإنما، إليو الرحاؿ تشد ال كسلم، عليو اهلل

 فبل النساء كأما كسلم، عليو اهلل صلى النبي قبر زيارة لهم يسن الرجاؿ فإف المسجد
 .الموفق كاهلل كسلم، عليو اهلل صلى النبي قبر زيارة لهن يسن

 اللهم: "يقوؿ أف لئلنساف يشرع ىل (:ُِْ/ِكسئل أيضا كما في مجموع فتاكاه )
 نبيك لمسجد: "يقوؿ أك" الزائرين من كسلم عليو اهلل صلى محمد نبيك لقبر اجعلني
 "؟ الزائرين من كسلم عليو اهلل صلى محمد

 مسجده ألف الزائرين؛ من كسلم عليو اهلل صلى لمسجده يقوؿ أف المشركع: فأجاب
 تشد ال »: كسلم عليو اهلل صلى النبي قاؿ قبره، كليس الرحاؿ إليو تشد الذم ىو

 األقصى كالمسجد ىذا، كمسجدم الحراـ، المسجد: مساجد ثبلثة إلى إال الرحاؿ
». 

 قبر زيارة إلى يتشوقوف الناس من كثيرا أف: كىي عليها أنبو أف أحب نقطة كىاىنا
 مما أكثر بل مسجده، زيارة إلى يتشوقوف مما أكثر كسلم عليو اهلل صلى النبي

 حق فإف البين، الضبلؿ من كىذا -كجل عز اهلل بيت- الكعبة زيارة إلى يتشوقوف
 عليو فالرسوؿ تعالى، اهلل حق دكف أنو أحد يشك ال، كالسبلـ الصبلة عليو النبي

 من لو يكن لم برسالتو اجتباه اهلل أف كلوال اهلل، عند من مرسل بشر كالسبلـ، الصبلة
 أك كجل عز اهلل لحق مساكيا يكوف أف أما بشر، كل حق يفوؽ الذم الحق ىذا الحق
 اهلل، محبة على تزيد كسلم عليو اهلل صلى اهلل لرسوؿ محبة اإلنساف قلب في يكوف

 كتعظيمنا اهلل، لمحبة تابعة كسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ فمحبة عظيم، خطأ ىذا فإف
 كلهذا، تعالى اهلل تعظيم دكف كىو كجل، عز اهلل لتعظيم تابع كسلم، عليو اهلل صلى لو

 عز اهلل لحق مساكيا حقا لو نجعل كأف فيو نغلو أف كسلم، عليو اهلل صلى النبي نهى
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: كسلم عليو اهلل صلى النبي فقاؿ. كشئت اهلل شاء ما: مرة رجل لو قاؿ » فقد، كجل
 « كحده اهلل شاء ما بل ندا هلل أجعلتني

 أعظم قلبو في كمحبتو تعالى اهلل تعظيم يكوف أف اإلنساف على يجب أنو:  كالخبلصة
 في كتعظيمو كسلم، عليو اهلل صلى النبي محبة تكوف كأف أحد، كل كتعظيم محبة من

 اهلل صلى الرسوؿ حق بين يساكم أف كأما مخلوؽ، كل كتعظيم محبة من أعظم قلبو
 ا.ىػ عظيم خطأ فهذا بو اهلل يختص فيما تعالى اهلل كحق كسلم، عليو

 يفي أف لو يجوز أك المسجد النبوم األقصى المسجد في يصلي أف نذر من: مسألة
 لو يجوز األقصى المسجد في يصلي أف نذر منك  الحراـ، المسجد في النذر بذلك

 أك المسجد النبوم. الحراـ، المسجد في النذر بذلك يفي أف
 فلو معينا صوما نذر كمن"  :(ِّٗص) االختيارات فيكما  اإلسبلـ شيخ قاؿ

 أف فلو ، الثبلثاء يـو يصـو أف نذر من: ذلك كمثاؿ اىػ"  منو أفضل زمن إلى االنتقاؿ
 . أفضل ألنو االثنين يـو يصـو

 من كأكلى أحق ىو ما إلى النذر جهة تغيير عن( ُّٖ/ِّ) الدائمة اللجنة سئلتك 
  .األكلى الجهة

 مسجد بناء أك صدقة نذر بأف معينا مكانا لنذره اإلنساف عين إذا األصل"  :فأجابت
 مانع ذلك من يمنع لم ما المعينة كالجهة المكاف في بالنذر الوفاء لـز معين مكاف في

 بذلك بأس فبل ، الشريفين الحرمين مثل منو أفضل مكاف إلى ينقلو أف إال شرعي
 ببوانة إببل ينحر أف نذر الذم للرجل كسلم عليو اهلل صلى النبي قوؿ ذلك على كيدؿ

 ؟ أعيادىم من عيد فيها ىل قاؿ ال قاؿ ؟ يعبد الجاىلية أكثاف من كثن فيها كاف ىل)
 ،ُ(بنذرؾ فأكؼ قاؿ ال قاؿ

                                                           

 بن ثابت حديث من( ّٖ/ َُ) كالبيهقي ،(ُُّْ) الكبير في كالطبراني ،(ُّّّ) داكد أبو أخرجو ُ
/ ِ) األباطيل في الجورقاني كصححو ،(ِِ/ ٖ) المحلى في حـز ابن بو احتج كالحديث عنو، اهلل رضي الضحاؾ

 في اإلسبلـ شيخ كقاؿ الشيخين، شرط على صحيح إسناده(: ْٕٔ/ ٖ) المجموع في النوكم كقاؿ ،(َِِ
 ثقات كلهم الصحيحين، شرط على كإسناده الصحيحين في أصلو(: َْٗ/ ُ) المستقيم الصراط اقتضاء
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 النذر نقل على كيدؿ الموانع من خبل لما عينو الذم المكاف في بنذره بالوفاء فأمره
 الذم للرجل)  كسلم عليو اهلل صلى قولو األفضل، المكاف إلى المفضوؿ المكاف من
 عليو أعاد ثم ىاىنا، صل فقاؿ عليو أعاد ثم ىاىنا، صل المقدس ببيت يصلي أف نذر

 ا.ىػ كأحمد داككد أبو ركاه ُ(إذا شأنك فقاؿ
 مثبل مكة في النذر كفاء (:ٕٕ/ُِفي مجموع فتاكاه )كقاؿ العبلمة العثيمين كما 

 المفضوؿ المكاف من النذر ينقل أف لئلنساف كيجوز آخر، بلد أم في كفائو من أفضل
 كسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ إلى جاء رجبل أف ذلك كدليل الفاضل، المكاف إلى
 النبي لو فقاؿ األقصى، المسجد في أصلي أف عليك اهلل فتح إف نذرت إني: فقاؿ -
" ىاىنا صل" فقاؿ عليو، فأعاد مكة في يعني" ىاىنا صل" - كسلم عليو اهلل صلى -

 المكاف من النذر نقل أف على يدؿ كىذا"  إذف شأنك: "لو فقاؿ عليو فأعاد
 اهلل، كجو بو يقصد إنما النذر أصل ألف بو، بأس ال الفاضل المكاف إلى المفضوؿ

 ا.ىػ النذر بو يوفى أف أكلى كاف اهلل إلى تقربا أشد كاف فكلما

                                                                                                                                                  

 كثير ابن كقاؿ صحيح، حسن(: ّْٗ) المنكي الصاـر في الهادم عبد ابن كقاؿ عنعنة، ببل متصل كىو مشاىير
 الحديث(: ُٖٓ/ ٗ) المنير البدر في الملقن ابن كقاؿ شرطهما، على إسناده(: ّٕٓ/ ُ) الفقيو إرشاد في

 كأقره عدالتهم، على مجمع أئمة رجالو كل كمسلم، البخارم شرط على صحيح بإسناد داكد أبو ركاه صحيح
 األلباني العبلمة كصححو شاىد، كلو صحيح إسناده(: ُّْ) البلوغ في كقاؿ ،(َُٖ/ ْ) التلخيص في الحافظ

 شرط على صحيح(: ُّٗ) الصحيحين في ليس مما المسند الصحيح في الوادعي كقاؿ داكد، أبي صحيح في
 الشيخ قاؿ ككذا صحيح، دهإسنا(: َُِ/ ٓ) داكد أبي سنن تحقيق في معو كمن األرنؤكط كقاؿ الشيخين،

 (.ْٔٓ/ ٔ) طبعتو في مشهور
 الجاركد كابن ،(َّّٓ) داكد كأبو ،(ِّّٗ) كالدارمي ،(ََُٗ) حميد بن كعبد ،(ّّٔ/ ّ) أحمد أخرجو ُ
/ َُ) البيهقي ،(َّٓ - َّْ/ ْ) كالحاكم ،(ُِٓ/ ّ) كالطحاكم ،(ِِِْ ،ُُِٔ) يعلى كأبو ،(ْٓٗ)

 المجموع في النوكم كقاؿ الذىبي، كأقره الحاكم صححو كالحديث عنو، اهلل رضي جابر حديث من( ّٖ - ِٖ
 صحيح في األلباني العبلمة كصححو ،(ُُِ) اإلقتراح في العيد دقيق ابن كصححو صحيح، إسناده(: ّْٕ/ ٖ)

 كقاؿ مسلم، شرط على صحيح(: ِٔٔ) الصحيحين في ليس مما المسند الصحيح في الوادعي كقاؿ داكد، أبي
 مشهور الشيخ كصححو الصحيح، رجاؿ رجالو قوم، إسناده(: ُٖٔ/ ِّ) المسند تحقيق في معو كمن األرنؤكط

 (.َّْ/ ٔ) تعليقو على إعبلـ الموقعين في
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 بزيارة نذرنا نذرت كالدتي (:ّٗ/ُكسئل الدكتور الفوزاف كما في مجموع فتاكاه )
 يجوز فهل بلياليهن، أياـ سبعة لمدة فيو كالصبلة كسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ مسجد

 تفعل؟ أف عليها كماذا المكرمة، بمكة الحراـ بالمسجد كلكن النذر، بهذا تفي أف لها
 تشد التي الثبلثة المساجد أحد كىو فضل، لو الشريف النبوم المسجد: فأجاب
 الرحاؿ تشد ال: كسلم عليو اهلل صلى قاؿ فيها، كالعبادة فيها، للصبلة إليها الرحاؿ

 فمن. األقصى كالمسجد ، ىذا كمسجدم ، الحراـ المسجد ، مساجد ثبلثة إلى إال
 طاعة، نذر فهذا فيو، كالتعبد فيو للصبلة الشريف النبوم المسجد إلى يسافر أف نذر

 المسجد في تصلي أف نذرت كالدتي إف: تقوؿ السائلة أك كالسائل بو، الوفاء يجب
 أف ينبغي الذم الحراـ؟ المسجد في كتصلي ذلك عن تعدؿ أف لها فهل النبوم،
 بما كفاءن  نذرتها، التي األياـ عدد النبوم المسجد في تصلي كأف نذرىا، على تمضي
 أرل فبل الحراـ، المسجد في األياـ بهذه توفي بأف ذلك عن االعتياض كأما نذرت،

ا عين كإذا النبوم، المسجد من أفضل الحراـ المسجد ألف ذلك؛ من مانعنا  مسجدن
 بدليل ذلك، من مانع فبل منو أفضل ىو بما أداه ثم بنذر، الثبلثة المساجد ىذه من

 ، مكة فتح يـو كسلم عليو اهلل صلى النبي سأؿ رجبلن  أف عنو اهلل رضي جابر حديث
 المسجد في أصلي أف مكة عليك اهلل فتح إف نذرت إني ، اهلل رسوؿ يا: لو فقاؿ

 ىاىنا، صل:  فقاؿ ، فسألو ، ىاىنا صل كسلم عليو اهلل صلى النبي لو فقاؿ األقصى،
 اهلل صلى فالنبي ، داكد أبو ركاه. إذنا شأنك فقاؿ فسألو، ، ىاىنا صل:  فقاؿ ، فسألو
 المسجد ألف األقصى؛ المسجد من بدالن  الحراـ بالمسجد يصلي أف أمره كسلم عليو

 في تصلي أف نذرت التي فهذه ىذا فعلى ، األقصى المسجد من أفضل الحراـ
 النبوم، المسجد من أفضل ألنو الحراـ؛ المسجد في تصلي أف لها النبوم، المسجد

 . أعلم تعالى كاهلل
 .فيهما الصبلة كحكم ألمم المعذبةا كمقابرأ معابد زيارة حكم :مسألة
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 التي ىي فالشرعية ، كبدعية شرعية،: قسماف المقابر زيارةاعلم رحمني اهلل كإياؾ أف 
 .للمسلم خاصة كىذه لو، كاالستغفار بالدعاء، الميت نفع منها يراد

 عامة تكوف كىذه، كاآلخرة الموت، تذكر بقصد الزيارة: الشرعية الزيارة في كيدخل
 .كالكافر المسلم، لقبر
 فالزيارة (:ُٔٔ ، ُٓٔ/ُ) الفتاكل مجموعفي  تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ

 جنازتو على بالصبلة يقصد كما ، للميت الدعاء:  الزائر مقصود يكوف أف:  الشرعية
:  المنافقين في تعالى اهلل قاؿ،  عليو الصبلة جنس من:  قبره على فالقياـ ؛ لو الدعاء

 عن نبيو فنهى ، ْٖ/التوبة( قبره على تقم كال أبدا مات منهم أحد على تصل كال)
 كىم كماتوا ، كرسولو ، باهلل كفركا ألنهم ؛ قبورىم على كالقياـ ، عليهم الصبلة

 ذلك دؿ:  - الكفر كىي - العلة ىذه ألجل ؛ كىذا،  ىذا عن نهى فلما كافركف،
 غيرىم أف على بالنهي تخصيصهم كدؿ العلة، ىذه انتفاء عند النهى ىذا انتفاء على

 يخصوا لم  أحد حق في مشركع غير ىذا كاف لو إذ قبره، على كيقاـ عليو، يصلى
 ، المؤمنين من الموتى على الصبلة كانت كلهذا،  بكفرىم ذلك يعلل كلم، بالنهى
 على يصلي كسلم عليو اهلل صلى النبي فكاف ، المتواترة السنة من قبورىم على كالقياـ

 قبره، على يقـو أمتو من الرجل دفن إذا ككاف ألمتو، ذلك كشرع المسلمين، موتى
 أىل قبور يزكر ككاف ، كغيره داكد أبو ركاه( يسأؿ اآلف فإنو التثبيت لو سلوا) كيقوؿ
:  أحدىم يقوؿ أف القبور زاركا إذا أصحابو كيعلم ،" أحد" بػ كالشهداء ، البقيع

 بكم تعالى اهلل شاء إف كإنا كالمسلمين المؤمنين من الديار أىل عليكم السبلـ)
 كلكم لنا اهلل نسأؿ كالمستأخرين، كمنكم منا المستقدمين اهلل كيرحم ، الحقوف
 (.بعدىم تفتنا كال أجرىم تحرمنا ال اللهم العافية،

 كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف عنو اهلل رضي ىريرة أبى عن مسلم صحيح كفى
 بكم اهلل شاء إف كإنا مؤمنين قـو دار عليكم السبلـ: ) فقاؿ المقبرة إلى خرج
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 المؤمنين لقبور الزيارة فهذه، معركفة ، صحيحة ذلك في كاألحاديث ،( الحقوف
 . لهم الدعاء مقصودىا

 ، مسلم صحيح في ثبت كما الكفار، قبور في تجوز التي المشتركة الزيارة غير كىذه
 صلى النبي زار:  قاؿ عنو اهلل رضي ىريرة أبي عن ماجو، كابن كالنسائي، داكد، كأبي
 لها أستغفر أف في ربي استأذنت) فقاؿ حولو من كأبكى فبكى أمو قبر كسلم عليو اهلل
 تذكركم فإنها ، القبور فزكركا لي، فأذف قبرىا أزكر أف في كاستأذنتو لي، يؤذف فلم

 كافرا، المقبور كاف كلو تشرع الموت تذكير في تنفع التي الزيارة فهذه ،(اآلخرة
 . المؤمنين حق في إال تشرع ال فتلك ، للميت الدعاء بها يقصد التي الزيارة بخبلؼ

 منو يطلب أك الحوائج، الميت من يطلب أف بها يقصد التي فهي: البدعية الزيارة كأما
 ، للدعاء أجوب ذلك أف القاصد لظن قبره؛ عند الدعاء يقصد أك كالشفاعة، الدعاء،
 كال،  كسلم عليو اهلل صلى النبي يشرعها لم مبتدعة كلها الوجوه ىذه على فالزيارة

 . انتهى" الصحابة فعلها
في  تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ، فقد للزيارة قصدىا يجوز فبل المشركين معابد أماك 

! بالقمامة المسمى الموضع مثل الكفار معابد زيارة كأما" (:ُْ/ِٕ) الفتاكل مجموع
 زار فمن عنها، فمنهي النصارل كنائس مثل ذلك، غير أك صهيوف، أك لحم، بيت أك

 في العبادة من أفضل فيو كالعبادة مستحبة، زيارتو أف معتقدا األمكنة ىذه من مكانا
 إذا كأما، قتل كإال:  تاب فإف ، يستتاب ، اإلسبلـ شريعة عن خارج ضاؿ، فهو بيتو

..."  أقواؿ ثبلثة فيها فللعلماء: فيها الصبلة لو كعرضت لحاجة، اإلنساف دخلها
 . انتهى

 النبي حذر كقد، كلعنة عذاب، أماكن تكوف قد األثرية األماكن ىذه أف معلـو ىو مماك 
 . النزىة أك للزيارة، المعذبين أماكن قصد من كسلم عليو اهلل صلى
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 ال: ) قاؿ بالحجر مر لما كسلم عليو اهلل صلى النبي أف عنهما اهلل رضي عمر ابن فعن
 ثم أصابهم ما يصيبكم أف باكين تكونوا أف إال أنفسهم ظلموا الذين مساكن تدخلوا

 .ُ(الرحل على كىو بردائو تقنع
 المركر عند المراقبة على الحث:  فيو" (:ُُُ/ُٖ) مسلم شرحفي  النوكم قاؿ

 ، المراقبة المواضع ىذه مثل في للمار فينبغي... ، العذاب كمواضع،  الظالمين بديار
 انتهى" ذلك من باهلل يستعيذ كأف،  كبمصارعهم ، بهم كاالعتبار،  كالبكاء ، كالخوؼ

. 
 ىو ممن ، كغيرىم ،" ثمود" مساكن يتناكؿ كىذا (:َّٖ/ٔ)في الفتح  الحافظ كقاؿ

 ا.ىػ فيهم كرد السبب كاف كإف ، كصفتهم
 حكم عن(: ِ رقم السؤاؿ/ِٖ) المفتوح الباب لقاءكما في  عثيمينال عبلمةال سئلك 

 . بالزيارة صالح مدائن قصد
 عليو أسرع لكنو ، كسلم عليو اهلل صلى النبي بها مر فقد عليها المركر أما :فأجاب
 ىؤالء على تدخلوا ال) كالسبلـ الصبلة عليو كقاؿ رأسو، كقنع كالسبلـ، الصبلة

 باكيين تكونوا لم فإف ، أصابهم ما يصيبكم أف خشية باكين تكونوا أف إال المعذبين
 بل كالنزىة، للتفرج، المدائن ىذه إلى يذىب أف لئلنساف يجوز فبل( عليها تدخلوا فبل

 الصبلة عليو الرسوؿ كقوؿ تركها، في فالسبلمة كإال البكاء، يصحبو الذم لبلعتبار
 كالحمد  األمة ىذه ألف العاـ؛ العذاب مراده ليس( أصابهم ما يصيبكم أف) كالسبلـ

 كاإلعراض، القلب، قسوة من أصابهم ما يصيبكم أف لكن ، عامة بصفة تعذب ال  هلل
 غير على الببلد ىذه إلى يذىبوف الذين الناس أف ذلك كحكمة، الدين عن كالتولي

 ىؤالء تعظيم نفوسهم في يقع سوؼ:  كالسبلـ الصبلة عليو الرسوؿ أراد الذم الوجو
 قلب في الكافر تعظيم كقع كإذا ، كقوتو ، كشدتو ، البناء إحكاـ من يركف لما ؛

 . انتهى" عظيم خطر على فإنو:  المؤمن

                                                           

 .(َِٖٗ) كمسلم ،(ِّْ) البخارم أخرجو ُ
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 قديمة آثار تبوؾ بمنطقة( البدع) مدينة في يوجد :الدائمة اللجنة علماء سئلك 
 عليو - شعيب قـو مساكن ىذه أف الناس بعض كيذكر ، الجباؿ في منحوتة كمساكن
 ، - السبلـ عليو - شعيب قـو مساكن ىي ىذه أف ثبت ىل:  كالسؤاؿ ، - السبلـ

 ، كاالطبلع الفرجة قصده كاف لمن اآلثار تلك زيارة حكم كما ؟ ذلك يثبت لم أـ
 . ؟ كاالتعاظ االعتبار قصده كاف كلمن

 شعيب اهلل نبي فيهم بعث الذين"  مدين"  منازؿ أف اإلخباريين عند اشتهر :فأجابوا
 تسمى كالتي ، العرب جزيرة من الغربية الشمالية الجهة في ىي كالسبلـ الصبلة عليو
 يجوز ال فإنو:  ذلك صح كإذا ، الحاؿ بحقيقة أعلم كاهلل ، حولها كما( البدع: ) اآلف
 مر لما كسلم عليو اهلل صلى النبي ألف ؛ االطبلع الفرجة لقصد األماكن ىذه زيارة

 أف أنفسهم ظلموا الذين مساكن تدخلوا ال: ) قاؿ - ثمود منازؿ كىي - بالحجر
 أجاز حتى السير كأسرع رأسو قنع ثم ،( باكين تكونوا أف إال أصابهم ما يصيبكم
 . -( َِٖٗ) كمسلم( ََِّ) البخارم ركاه - الوادم

 :تبوؾ غزكة من المستنبطة كاألحكاـ للفوائد ذكره أثناء في اهلل رحمو القيم ابن قاؿ
 يقيم كال ، يدخلها أف لو ينبغي ال كالمعذبين عليهم المغضوب بديار مر من أف: كمنها

 معتبرا باكيا إال عليهم يدخل كال ، يجاكزىا حتى بثوبو كيتقنع ، السير يسرع بل ، بها
 كمزدلفة منى بين محسر كادم في السير كسلم عليو اهلل صلى النبي إسراع ىذا كمن ،
 . كأصحابو الفيل فيو اهلل أىلك الذم المكاف فإنو ،

 شرحو في - اهلل رحمو - حجر ابن الحافظ كقاؿ ( .َٔٓ/  ّ" ) المعاد زاد" 
 كاف كإف ، كصفتهم ىو ممن كغيرىم ثمود مساكن يتناكؿ كىذا : - السابق الحديث
 ا.ىػ من فتاكل اللجنة الدائمة.( َّٖ/  ٔ" ) البارم فتح"  . فيهم كرد السبب

 المنع ىو فالظاىر المعذبين كأقواـ كالخسف، اللعنة، أماكن في الصبلةكأما حكم 
:  المتقدـ عمر ابن حديث على -( ُٔٔ/ُ) - اهلل رحمو البخارم بوب فقد منها
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 كره عنو اهلل رضي عليا أف كيذكر ، كالعذاب الخسف مواضع في الصبلة باب"
 . استنباطو دقيق من كىذا" ، بابل بخسف الصبلة

 ترؾ فيو منهما كبل أف جهة من لو مطابق كالحديث : اهلل رحمو حجر ابن الحافظ قاؿ
 اهلل صلى قنع ثم"  الحديث آخر في"  المغازم"  في المصنف عند كقع كما النزكؿ

 كلم ، ينزؿ لم أنو على فدؿ ،"  الوادم أجاز حتى السير كأسرع رأسو كسلم عليو
 ( .َّٓ/ُ" )البارم فتح" " . بابل"  خسف في"  علي"  صنع كما ، ىناؾ يصل
 أرض من"  بابل"  أرض في الصبلة عن النهي عنو اهلل رضي علي عن موقوفا صح كقد

 المغيرة ثنا:  النعيم أبي عن ، شيبة بن يعقوب كركل :اهلل رحمو رجب ابن قاؿ .العراؽ
 إلى"  علي"  مع خرجنا:  قاؿ ، عنبس بن حجر حدثني:  الكندم الحر أبي بن
 ، المؤمنين أمير يا أمسيت: " قلنا" بابل" أرض في كقع فلما ،[ الخوارج" ]الحركرية"

 ككيع كخرجو ".بها اهلل خسف قد أرض في أصلي أكن لم: " قاؿ ،" الصبلة ، الصبلة
 ... . جيد إسناد كىذا .بنحوه بو ، الحر أبي بن مغيرة عن ،

 ( .ُِِ/ّ) رجب البن" البارم فتح" . أصح كالموقوؼ :قاؿ ثم
 مواضع في يصلى كال (:َِْ/ّ) العمدة شرحفي  تيمية ابن اإلسبلـ شيخ كقاؿ

 في المكث كاف فإذا...  اهلل عبد ركاية في[ أحمد اإلماـ] عليو نص ، الخسف
 يقاؿ كال،  أكلى بها فالصبلة:  عنو منهي حاجة لغير إليها كالدخوؿ ، العذاب مواقع

 فأما ؛ فقط الدخوؿ نفس من االستثناء ىذا ألف ؛ باكيا الرجل كاف إذا ما استثنى فقد
 كألف" ،  علي"  حديث بدليل ، فيو يأذف فلم:  كالصبلة ، كالمقاـ ، بها المكث
 األرض كصارت ، ساكنيها نزؿ بما السخط اكتسبت قد ، كالعذاب ، السخط مواضع
 كسليماف ، كمحمد ، إبراىيم مسجد مثل - األنبياء مساجد صارت كما ، ملعونة
 . التقول على كأسسها ، فيها اهلل عبد من ألجل مكرمة - عليهم اهلل صلى
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 كأرض ، الحجر أرض مثل ، فيها يصلى ال:  عذاب عليها نزؿ بقعة كل:  ىذا فعلى
 . َُٖ/التوبة( أبد فيو تقم ال: ) تعالى لقولو ؛ الضرار مسجد كمثل ، المذكورة بابل
 ا.ىػ
 ، ببطبلنها القوؿ كىو الصبلة، تحريم من أبعد إلى اهلل رحمو اإلسبلـ شيخ ذىب بل

 ؟ صبلتو تصح فهل صلى فإف (:ُِْ/ّ)أيضا  العمدة شرح قاؿ، فإعادتها ككجوب
 تكره الذم القسم من ىذا جعلوا ألنهم ؛ تصح:  أصحابنا من طائفة ذكره ما فعلى

 ال التي األمكنة من يستثنوه لم كألنهم،  ذلك كره أحمد ألف ؛ تحـر كال ، فيو الصبلة
:  كجهاف اهلل عبد أبي من المطلقة الكراىة في كألصحابنا،  فيها الصبلة يجوز

 قد ألنو ؛ بمذىبو كأقيس،  بكبلمو أشبو كىذا،  التحريم على محموؿ أنو:  أحدىما
" ،  الصبلة يعيد: "  عنها كسلم عليو اهلل صلى النبي نهي مواضع في الصبلة في قاؿ

 بأف ، ذلك في الباب طرد ، كغيرىما،  جعفر أبي كالشريف ، القاضي عند ككذلك
،  النجسة كاألرض ، فيها الصبلة تصح لم:  مطلقا فيها الصبلة عن نهي بقعة كل

 عليو اهلل صلى النبي ألف ؛ النهي بمواضع ىذا إلحاؽ:  الواجب فإف ، ظاىر كىذا
 مسجد في يقـو أف نبيو اهلل كنهى ، المقبرة في الصبلة عن نهى كما ، عنو نهى كسلم

 ، عموما المعذبين مساكن إلى الدخوؿ عن كسلم عليو اهلل صلى النبي كنهى،  الضرار
 إليها الدخوؿ عن كنهى،  خصوصا الملعونة األماكن في الصبلة عن نهى اهلل كاف فإذا

:  النهي في األصل أف مع ، كأصحابو ، الراشدكف خلفاؤه بذلك كعمل ، خصوصا
 . انتهى" كجو موجب بغير ذلك عن للعدكؿ يبق لم:  كالفساد ، التحريم

 
 األقصى(ك )باب التحذير من بعض البدع التي تحدث في المسجد النبوم 

  ( :ُّٓص) كسلم عليو اهلل صلى النبي حجة كتابو في األلباني العبلمة قاؿ
 . المنورة المدينة بدعأكال: 
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 كالمسجد الكريم النبوم المسجد زيارة إلى الرحل شد السنة من كاف كلما ىذا
 أك الحج قبل يزكركنهما عادة الناس ككاف كاألجر الفضل من ذلك في كرد لما األقصى

 المعركفة كالبدع المحدثات من العديد ذلك سبيل في يركبوف منهم الكثير ككاف بعده
 كتحذيرا تبليغا منها عليو كفقت ما أسرد أف الفائدة تماـ من رأيت العلم أىل عند

 : فأقوؿ
 صلى لقولو المسجد قصد كالسنة.  بالسفر كسلم عليو اهلل صلى قبره قصد - َُّ

 كصل فإذا الحديث. . . "  مساجد ثبلثة إلى إال الرحاؿ تشد ال: "  كسلم عليو اهلل
 . كسلم عليو اهلل صلى قبره زار التحية كصلى إليو

 . كسلم عليو اهلل صلى النبي إلى كالزكار الحجاج مع العرائض إرساؿ - ُُّ
 . المنورة المدينة دخوؿ قبل االغتساؿ - ُِّ
 فاجعلو رسولك حـر ىذا اللهم:  المدينة حيطاف على بصره كقع إذا القوؿ - ُّّ

 . الحساب كسوء العذاب من كأمانا النار من كقاية لي
 أدخلني رب اهلل رسوؿ ملة كعلى اهلل بسم:  المدينة دخوؿ عند القوؿ - ُّْ
 . نصيرا سلطانا لدنك من لي كاجعل صدؽ مخرج كأخرجني صدؽ مدخل
 كما بجدار المسجد عن فصلو كالواجب.  مسجده في النبوم القبر إبقاء - ُّٓ

 من المساجد تحذير"  في سنوات منذ بينتو كما الراشدين الخلفاء عهد في كاف
 " . مساجد القبور اتخاذ
 . مسجده في الصبلة قبل كسلم عليو اهلل صلى قبره زيارة - ُّٔ
 يفعل كما يساره على يمينو كاضعا الخشوع بغاية القبر أماـ بعضهم كقوؼ - ُّٕ

 . الصبلة في
 . الدعاء أثناء القبر استقباؿ قصد - ُّٖ
 ( . َٓ( )  العلمية االختيارات. )  اإلجابة رجاء عنده للدعاء القبر قصد - ُّٗ
 . الدعاء في اهلل إلى كسلم عليو اهلل صلى بو التوسل - َُْ
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 . منو كغيرىا الشفاعة طلب - ُُْ
: )  اآلداب من أف(  ِٗٓ/ُ( )  المدخل)  في(  ُٖٕ)  الحاج ابن قوؿ - ُِْ

 أعلم ألنو كسلم عليو اهلل صلى قبره زيارة عند بلسانو ذنوبو كمغفرة حوائجو يذكر ال أف
 ( . كمصالحو بحوائجو منو

 في كحياتو السبلـ عليو موتو بين فرؽ ال( : )  ِْٔ/ُ)  أيضا قولو - ُّْ
 ( . كخواطرىم كتحسراتهم كنياتهم بأحوالهم كمعرفتو ألمتو مشاىدتو

 كحلف كسلم عليو اهلل صلى النبي حجرة شباؾ على تبركا اليد كضعهم - ُْْ
 رسوؿ يا الشفاعة:  كقلت شباكو على يدؾ كضعت الذم كحق:  بقولو بذلك البعض

 . اهلل
 تيمية ابن فتاكل( )  كنحوه عود من القبر يجاكر ما أك استبلمو أك القبر تقبيل)  ُْٓ

) ك(  َُْ - ُّْ/ِ( )  االعتصاـ) ك(  ُٕٔ( )  االقتضاء) ك(  َُّ/ْ( ) 
 أطفاؿ)  في كالبركوم(  َٕ)  شامة ألبي(  الباعث) ك(  ُْٗ/ُ( )  اللهفاف إغاثة

 تعالى اهلل رحمو الغزالي أحسن كقد( .  َٗ( )  االبداع) ك(  ِّْ( )  المسلمين
 كاليهود النصارل عادة إنو( :  ِْْ/  ُ)  كقاؿ المذكور التقبيل أنكر حين
 . ؟ معتبر من فهل

 كالتقيد صاحبيو كزيارة كسلم عليو اهلل صلى زيارتو في خاصة صورة التزاـ - ُْٔ
 كسلم عليو اهلل ىصل كجهو عند يقف: )  الغزالي قوؿ مثل خاص كدعاء بسبلـ

 زاكية في التي السارية من أذرع أربعة نحو على القبر جدار كيستقبل القبلة كيستدبر
 أمين يا. . .  اهلل نبي يا عليك السبلـ اهلل رسوؿ يا عليك السبلـ:  كيقوؿ القبر جدار

 قريبا الطوؿ في ذلك نحو كدعاء صبلة ثم طويبل سبلما فذكر(  اهلل حبيب يا. . .  اهلل
 عند رأسو ألف الصديق بكر أبي على يسلم ذراع قدر يتأخر ثم)  صفحات ثبلث من

 كيقوؿ الفاركؽ على كيسلم ذراع قدر يتأخر ثم كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ منكب
 فيقف يرجع ثم. . .  القياـ على لو كالمعاكنين اهلل رسوؿ كزيرم يا عليكما السبلـ: 
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 يحمد أنو ذكر ثم. . . (  القبلة كيستقبل كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ رأس عند
( .  صفحة نصف نحو بدعاء يدعو ثم. . . (  ظلموا إذا أنهم كلو)  آية كيقرأ كيمجد

 السبلـ كبركاتو اهلل كرحمة اهلل رسوؿ يا عليك السبلـ:  مختصرا السبلـ ىو كالمشركع
 يسيرا شيئا زاد فإف يفعل عمر ابن كاف كما عمر يا عليك السبلـ بكر أبا يا عليك

 . تعالى اهلل شاء إف بأس فبل يلتزمو كال يهملو مما
)  ك(  ُٕ)  تيمية البن(  البكرم على الرد( . )  قبره تجاه الصبلة قصد)  - ُْٕ

(  ُٓٗ - ُْٗ/  ُ( )  اإلغاثة)  ك(  ُِٔ - ُِٓ( )  الجليلة القاعدة
 السنوات في رأيت لقد ،(  ِِّ/  ْ( )  المحمدية الطريقة)  على كالخادمي

 الجامعة في أستاذا(  ُّّٖ - ُُّٖ)  المنورة المدينة في قضيتها التي الثبلث
 ذلك كل عن فيو كالمسؤكلوف النبوم المسجد في تفعل جدا كثيرة بدعا اإلسبلمية

 صريح شرؾ ىو ما البدع ىذه كمن ، تماما سوريا في عندنا الشأف ىو كما ساكتوف
 بعد حتى الشريف القبر تجاه الصبلة يتقصدكف الحجاج من كثيرا فإف:  البدعة كهذه
 الذم القبر جدار يركف أنهم ذلك على كيشجعهم الكراىة كقت في العصر صبلة

 الصبلة إلى الجهاؿ:  حالو بلساف ينادم األتراؾ آثار من صغيرا محرابا يستقبلونو
 كلقد السجاد بأحسن مفركشة عليو يصلوف الذم المكاف أف ذلك على زد عنده

 من يأتوف كما الجهاؿ ىؤالء بين الحيلولة بضركرة الفضبلء بعض مع تحدثت
 المحراب كليس المكاف ذلك من السجاد رفع اقترحتو ما أبسط من ككاف المخالفات

 اهلل شاء إف إال يفعل كلن يفعل لم ذلك يستطيع الذم المسؤكؿ كلكن خيرا فوعدنا
 يستجيب كال كأىوائهم رغباتهم على المدينة أىل بعض يساير ألنو ذلك.  تعالى

 ضعف من المشتكى اهلل فإلى الببلد أىل من كانوا كلو العلم أىل من للناصحين
 إال أىلو على الماؿ حب لغلبة التوحيد حتى فيو يفد لم الذم الهول كغلبة اإليماف

 فتنة: "  يقوؿ إذ كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ كصدؽ ىم ما كقليل اهلل شاء من
 " الماؿ أمتي
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 - ُّٖ( )  االقتضاء( . )  كالذكر للتبلكة كحولو القبر عند الجلوس)  - ُْٖ
َُِ . ) 
 كغلوا بدعة كونو مع كىذا.  صبلة كل دبر عليو للسبلـ النبوم القبر قصد - ُْٗ

 علي كصلوا عيدا قبرم تتخذكا ال"  كسلم عليو اهلل صلى لقولو كمخالفا الدين في
 إال غزيرة كفضائل كثيرة سنن لتضييع سبب فإنو"  تبلغني صبلتكم فإف كنتم حيثما
 اهلل فرحم.  البدعة ىذه إلى كيبادركف يتركونها فإنهم السبلـ بعد كاألكراد األذكار كىي

 " . سنة كأميتت إال بدعة أحدثت ما: "  قاؿ من
( .  منو خرجوا أك المسجد دخلوا كلما النبوم القبر زيارة المدينة أىل قصد)  َُٓ

 حقوؽ في الشفا) ك(  ُِٖ ُِٕ ُٔٓ ُُٓ - َُٓ( )  األخنائي على الرد) 
 ( . ِِٔ/ُ( )  المدخل) ك(  ٕٗ/ِ)  عياض للقاضي(  المصطفى

 كالقياـ منو الخركج أك المسجد دخوؿ عند الشريف القبر جهة إلى التوجو - ُُٓ
 . الخشوع بغاية منو بعيدا

. . . ( . )  اهلل رسوؿ يا عليك السبلـ:  بقولهم الصبلة عقيب الصوت رفع - ُِٓ
 ( . ّٕٗ/ِ( )  الكبرل الرسائل مجموعة

 النبوم القبر قبة من األخضر الدىاف قطع من المطر مع يسقط بما تبركهم - ُّٓ
( . )  كالقبر المنبر بين الشريفة الركضة في الصيحاني التمر بأكل تقربهم - ُْٓ
 ( . ّٔٗ/ِ( )  الكبرل الرسائل مجموعة) ك(  َٕ ص( )  البدع إنكار على ثالباع

( .  النبوية التربة من القريب الكبير القنديل في كرميها شعورىم من قطعهم)  - ُٓٓ
 ( . السابقة المصادر) 

 غربي المسجد في الموضوعتين النحاسيتين النخلتين بأيديهم البعض مسح - ُٔٓ
 كقد الناس كلفتنة للزينة كضعتا كإنما النخلتين ىاتين من مطلقا فائدة كال.  المنبر
 . عبثا كلكن برفعها ىناؾ كنا حين كعدنا
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 القديم المسجد في بالصبلة كالغرباء المدينة أىل من الكثيرين التزاـ - ُٕٓ
.. كقد تقدـ ىذا التنبيو في الباب  كغيره عمر زيادة في التي األكلى الصفوؼ كقطعهم
 السابق.

 المسجد في الصبلة من يتمكنوا حتى أسبوعا فيها اإلقامة المدينة زكار التزاـ -ُٖٓ
 الوارد كالحديث.  النار من كبراءة النفاؽ من براءة لهم لتكتب صبلة أربعين النبوم

 فبل(  ّْٔ)  رقم"  السلسلة"  في علتو بينت كقد حجة بو تقـو ال ضعيف ذلك في
 علمت كما الحجاج بعض ذلك من يتحرج كقد سيما ال تشريع ألنو بو العمل يجوز
 فيقع فيو الصلوات بعض تفوتو كقد صحيح ثابت فيو الوارد أف منهم ظنا بنفسي ذلك

 . منو اهلل أراحو كقد الحرج في
 مسجد بعد حولها كما بالمدينة التي كالمزارات المساجد من شيء قصد) - ُٗٓ
 - ُّٕ( )  اإلخبلص سورة تفسير( . )  قباء مسجد إال كسلم عليو اهلل صلى النبي

ُٕٕ . ) 
 كاألكراد األذكار بعض الحجاج جماعات(  المزكرين)  ب يعرفوف من تلقين - َُٔ

 أشد بأصوات لقنوا ما ىؤالء كإعادة المرتفعة باألصوات عنها بعيدا أك الحجرة عند
 . منها

( .  ُٖٔ)  عنها اهلل رضي فاطمة مسجد في كالصبلة يـو كل البقيع زيارة - ُُٔ
.  دليبل ذلك على يذكر كلم.  كعنو عنا اهلل عفا الغزالي قبلو كالذم ىذا استحب
 خاص بيـو ذلك تقييد دكف مطلقا كلكن القبور زيارة مشركعية في شك كال كىيهات

 فإف عنها اهلل رضي فاطمة مسجد في الصبلة كأما ، يتيسر حسبما بل يـو بكل أك
 مسجدا كاف كإف فيو الصبلة حرمة في شك فبل قبرىا على مبنيا مسجدا كاف

 قبل تيمية ابن عن نقبل آنفا سبق كما بدعة فيو الصبلة فقصد فقط إليها منسوبا
 . فقرتين
 . أحد شهداء لزيارة الخميس يـو تخصيص - ُِٔ
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 . الشهداء أرض على المطلة بالنافذة الخرؽ ربط - ُّٔ
 . قبورىم بجانب التي البركة في باالغتساؿ التبرؾ - ُْٔ
 الرسائل مجموعة( . )  الوداع عند القهقرل على النبوم المسجد من الخركج)  ُٓٔ

 ( . ِّٖ/ْ( )  المدخل) ك(  ّٖٖ/ِ( )  الكبرل
 المقدس بيت بدعثانيا: 
 شيخ قاؿ. حجتك اهلل قدس:  كقولهم الحج مع المقدس بيت زيارة قصد - ُٔٔ

 جميع في فمشركعة المقدس بيت زيارة كأما(: ُٔ - َٔ/ ِ) مجموعتو في اإلسبلـ
 كليس. . .  محـر قربة ىذا أف معتقدا بو التعريف ألجل إليو كالسفر. . .  األكقات

 كما لو أصل ال باطل قوؿ حجتك اهلل قدس:  القائل كقوؿ قربة الحج مع إليو السفر
 كذب ىذا فإف"  الجنة لو ضمنت كاحد عاـ في(  إبراىيم)  أبي كزار زارني من:  ركل

 صلى النبي قبر زيارة في يركم حديث كل ككذلك بل بالحديث المعرفة أىل باتفاؽ
 " . موضوع بل ضعيف فإنو كسلم عليو اهلل

)   الكبرل الرسائل مجموعة.  بالكعبة بالطواؼ تشبها الصخرة بقبة الطواؼ - ُٕٔ
ِ/َّٖ ِّٕ - ُّٖ . ) 

 الغنم كسوؽ كتقليلها بها كالتمسح التعظيم أنواع من نوع بأم الصخرة تعظيم ُٖٔ
 مجموعة.  ذلك كغير عليها كالبناء عرفة عشية بها كالتعريف ىناؾ لذبحها إليها

( :  ٖٓ - ٕٓ ص)  اهلل رحمو تيمية ابن كقاؿ(  ٕٓ - ٔٓ/  ِ)   الكبرل الرسائل
 صار كقد السبلـ عليو سليماف بناه الذم المسجد لجميع اسم األقصى المسجد

 في عنو اهلل رضي الخطاب بن عمر بناه الذم المصلى األقصى يسمي الناس بعض
 في الصبلة من أفضل للمسلمين عمر بناه الذم المصلى ىذا في كالصبلة مقدمو
 زبالة الصخرة على ككاف المقدس بيت فتح لما الخطاب بن عمر فإف المسجد سائر

 إليها يصلوف كانوا الذين لليهود مقابلة إىانتها يقصدكف كانوا النصارل ألف عظيمة
 مصلى نبني أف ترل أين:  لكعب كقاؿ عنها النجاسة بإزالة عنو اهلل رضي عمر فأمر
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 ابنيو بل يهودية خالطتك اليهودية ابن يا:  فقاؿ الصخرة خلف:  فقاؿ ؟ للمسلمين
 قصدكا المسجد دخلوا إذا األمة أئمة كاف كلهذا المساجد صدكر لنا فإف أمامها

 اهلل رضي عمر عندىا يصل فلم الصخرة كأما.  عمر بناه الذم المصلى في الصبلة
 مكشوفة كانت بك قبة عليها الراشدين الخلفاء عهد على كاف كال الصحابة كال عنو
 كلكن كمركاف كيزيد كمعاكية كعلي كعثماف عمر خبلفة في
 الشتاء في ككساىا عليها القبة بنى الذم ىو مركاف بن الملك عبد أف ذكر ثم

 من العلم أىل كأما: "  قاؿ ثم. . . "  المقدس بيت زيارة الناس ليرغب كالصيف
 كإنما منسوخة قبلة فإنها الصخرة يعظموف يكونوا فلم بإحساف لهم كالتابعين الصحابة
 بنائها كتجديد ترميمها أف تعلم ذلك كمن:  قلت ،"  النصارل كبعض اليهود يعظمها

 إسراؼ ىو إنما الليرات من المبليين عليها أنفقوا كقد أسابيع منذ عنو أعلن الذم
 . األكلين المؤمنين لسبيل كمخالفة كتبذير
 . حجة تعدؿ أنها كقفات أربع المقدس ببيت كقف من أف زعمهم - ُٗٔ
 كأثر كسلم عليو اهلل صلى النبي قدـ أثر الصخرة على ىناؾ أف زعمهم - َُٕ

 كما األمور ىذه ذكر.  كتعالى سبحانو الرب قدـ موضع أنو يظن من كمنهم عمامتو
:  بقولو ككصفها( ٗٓ - ٖٓ/ ِ) المجموعة في تعالى اهلل رحمو اإلسبلـ شيخ بعدىا

 . النصارل معمودية موضع كاف كإنما:  المهد مكاف في كقاؿ" .  كذب فكلو" 
 . السبلـ عليو عيسى مهد أنو يزعموف الذم المكاف - ُُٕ
 الجنة بين بو يضرب الذم السور كأف كالميزاف الصراط ىناؾ أف زعمهم - ُِٕ
 . المسجد شرقي المبني الحائط ذلك ىو كالنار
 (.ٗٓ/ِ) الرسائل مجموعة(.  موضعها أك السلسلة تعظيم)  - ُّٕ
 (.ٔٓ/ِ) السابق المصدر. السبلـ عليو الخليل إبراىيم قبر عند الصبلة  - ُْٕ
 األقصى بالمسجد بالدؼ كالضرب الغناء إلنشاد الحج موسم في االجتماع - ُٕٓ

 (.ُْٗص( ) المستقيم الصراط اقتضاء. ) 
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 (أكال كضع مسجد أم باب)

 آيات فيو للعالمين كىدل مباركا ببكة للذم للناس كضع بيت أكؿ إف: } تعالى قاؿ
 إليو استطاع من البيت حج الناس على كهلل آمنا كاف دخلو كمن إبراىيم مقاـ بينات
 .ٔٗآؿ عمراف: { سبيبل
 األرض في كضع مسجد أم ، اهلل رسوؿ يا قلت)  قاؿ عنو اهلل رضي ذر أبي كعن
 بينهما كاف كم قلت األقصى المسجد قاؿ أم ثم قلت الحراـ المسجد:  قاؿ ؟ أكؿ

 .ُ( فيو الفضل فإف فصلو بعد الصبلة أدركتك أينما ثم سنة، أربعوف قاؿ ؟
 بضم" أكؿ األرض في كضع مسجد أم: "قولو (:َْٖ/ٔ)قاؿ الحافظ في الفتح 

 أكؿ كالتقدير كبعد، قبل مثل اإلضافة عن لقطعو بناء ضمة كىي: البقاء أبو قاؿ البلـ
 كما كتركو بالتنوين" أم ثم: "قولو. مصركؼ كغير مصركفا الفتح كيجوز شيء، كل

 بقولو المراد يفسر الحديث كىذا" أفضل األعماؿ أم" مسعود ابن حديث في تقدـ
 بيت بالبيت المراد أف على كيدؿ{ ببكة للذم للناس كضع بيت أكؿ إف: }تعالى

 راىويو بن إسحاؽ أخرجو علي عن صريحا ذلك كرد كقد البيوت، مطلق ال العبادة
 أكؿ كاف كلكنو قبلو، البيوت كانت: "قاؿ عنو صحيح بإسناد كغيرىما حاتم أبي كابن
 لو كقيل المقدس، بيت مسجد يعني" األقصى المسجد: "قولو". اهلل لعبادة كضع بيت

 كقيل عبادة، موضع كراءه يكن لم ألنو كقيل الكعبة، كبين بينو المسافة لبعد األقصى
 قاؿ" سنة أربعوف: "قولو. ذلك عن المطهر كالمقدس كالخبائث، األقذار عن لبعده

 كبينهما المقدس بيت بنى كسليماف الكعبة بنى إبراىيم ألف إشكاؿ، فيو: الجوزم ابن
 بنى الذم ىو السبلـ عليو سليماف أف في كمستنده انتهى، سنة ألف من أكثر

 مرفوعا العاص بن عمرك بن اهلل عبد حديث من النسائي ركاه ما األقصى المسجد
 ...ثبلثا خبلال تعالى اهلل سأؿ المقدس بيت بنى لما سليماف أف)  صحيح بإسناد

                                                           

 .(َِٓ) كمسلم( ّّٔٔ) البخارمأخرجو  ُ
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 ببناء ابتدأ السبلـ عليو داكد أف" عميرة بن رافع حديث من الطبراني كفي ،ُالحديث
 الحديث كفي" سليماف يد على بناءه ألقضي إني: إليو اهلل أكحي ثم المقدس، بيت

 إبراىيم كليس المسجد أساس ككضع البناء أكؿ إلى اإلشارة أف كجوابو: قاؿ قصة،
 بنى من أكؿ أف ركينا فقد المقدس، بيت بنى من أكؿ سليماف كال الكعبة بنى من أكؿ

 بيت كضع قد بعضهم يكوف أف فجائز األرض، في كلده انتشر ثم آدـ الكعبة
 يدؿ ال الحديث إف: القرطبي قاؿ ككذا القرآف، بنص الكعبة إبراىيم بنى ثم المقدس

 لما تجديد ذلك بل لهما، كضعهما ابتدا المسجدين بنيا لما كسليماف إبراىيم أف على
 الحديث ىذا ظاىر على صحيحو في حباف ابن مشى كقد: قلت. غيرىما أسسو كاف
 كاف كلو سنة، ألف كداكد إسماعيل بين أف زعم من على رد الخبر ىذا في: فقاؿ
 بين - باالتفاؽ - الزماف لطوؿ المحاؿ عين كىذا سنة أربعوف بينهما لكاف قاؿ كما
 أف القرآف نص في إف ثم. السبلـ عليو موسى كبين البيت السبلـ عليو إبراىيم بناء

 بنحو الضياء الحافظ تعقب كقد. بمدة موسى بعد كانت جالوت قتل في داكد قصة
 ما أكؿ األقصى المسجد يكوف أف يشبو: الخطابي كقاؿ. الجوزم ابن بو أجاب ما

                                                           

 كالطيالسي ،(ِِْٔ رقم ،ِٔ/ ٓ) كالترمذل ،(ْْٔٔ رقم ،ُٕٔ/ ِ) أحمدمطوال كمختصرا  أخرجو ُ
 ،(ُّّْ) خزيمة كابن ،(َُْٖ) ماجة كابن ،(ِٕٕ) الكبرل كفي ،(ِٗٔ) المجتبى في كالنسائي ،(ُِٗ)

 كابن ،(ُِْٓ رقم ،ُِ/ ّ) األستار كشف فى كما كالبزار ،(ِّْ رقم ،َُٕ/ ُ) السنة فى عاصم أبى كابن
 في كاآلجرم ،(َُٕٗ ،َُٕٕ) السنة أصوؿ شرح في كالبللكائي ،(َّ/ ُ) كالحاكم ،(ُّّٔ) حباف

 رقم ،ُّْ/ ِ) الكبرل اإلبانة في بطة كابن ،(ُٕ - ٔٔ رقم) القدر في كالفريابي ،(ٕٕٓ/ ِ) الشريعة
 كغيرىم( ِِٗ رقم ،َِّ/ ُ) كالصفات األسماء كفي ،(ُْٖٖٕ رقم ،ْ/ ٗ) الكبرل في كالبيهقى ،(ُّٓ

 يخرجاه لم ثم ركاتو بجميع احتجا كقد األئمة تداكلو قد صحيح الحاكم عنو كقاؿ الترمذم، حسنو قاؿ كالحديث
 المنار في المصنف كصححو ،(ُّٔ/ ٓ) العارضة في العربي ابن كحسنو الذىبي، ككافقو علة، لو أعلم كال

/ ِ) الفيض في المناكل كقاؿ ثقات، أحمد إسنادل أحد رجاؿ(: ُّٗ/ ٕ) الهيثمى كقاؿ ،(ْٕ) المنيف
 الشيخ كقاؿ ،(ََِٗ) الجامع صحيح في األلباني كصححو بو، بأس ال إسناد: فتاكيو فى حجر ابن قاؿ(: ُِّ
 رجالو صحيح إسناده: المسند تحقيق في معو كمن األرنؤكط كقاؿ صحيح، إسناده المسند تحقيق في شاكر أحمد
 الصحيحين في ليس مما المسند الصحيح في الوادعي كصححو الديلمي، بن عبداهلل غير الشيخين رجاؿ ثقات

 .صحيح إسناده(: ٕٔٔ/ ّ) كثير ابن تفسير صحيح في العدكم كقاؿ ،(ُٕٗ)
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 ككسعاه فيو فزادا كسليماف داكد ثم كسليماف داكد قبل اهلل أكلياء بعض بناءه كضع
 ىو يكوف أف فيحتمل أيلياء إلى المسجد ىذا ينسب كقد: قاؿ بناؤه، إليهما فأضيف

 موجو، أكال ذكره الذم االحتماؿ: قلت. إليو أضيف لم أحقق كلست غيره، أك بانيو
 المبلئكة كقيل السبلـ عليو آدـ األقصى المسجد أسس من أكؿ أف لغيره رأيت كقد

 كقع ما يكوف األكلين فعلى السبلـ، عليو يعقوب كقيل السبلـ عليو نوح بن ساـ كقيل
 أك إبراىيم من الواقع يكوف األخيرين كعلى الكعبة، في كقع كما تجديدا بعدىما ممن

 حتى يده على يكمل فلم بناء كابتداء لذلك تجديدا داكد كمن كتأسيسا أصبل يعقوب
 كقد. أكجو الجوزم ابن ذكره الذم االحتماؿ لكن السبلـ، عليو سليماف أكملو

 المسجدين، من كبل أسس الذم ىو آدـ إف: قاؿ من قوؿ كيؤيد لو يشهد ما كجدت
 بيت إلى بالسير اهلل أمره الكعبة بنى لما آدـ أف" التيجاف كتاب" في ىشاـ ابن فذكر

 حديث قريبا تقدـ كقد مشهور، للبيت آدـ كبناء فيو، كنسك فبناه يبنيو كأف المقدس
 أبي ابن كركل. إلبراىيم اهلل بوأه حتى الطوفاف زمن رفع البيت أف عمرك بن اهلل عبد

 ففقد ىبط، لما آدـ مع البيت اهلل كضع: "قاؿ قتادة عن معمر طريق من حاتم
 كما بو يطاؼ بيتا أىبطت قد إني آدـ يا: لو اهلل فقاؿ كتسبيحهم، المبلئكة أصوات

 في لو كمد بالهند ىبط قد ككاف مكة؛ إلى آدـ فخرج إليو، فانطلق عرشي حوؿ يطاؼ
 بيت إلى بالتوجو أمر الكعبة إلى صلى لما إنو: كقيل" بو فطاؼ البيت فأتى خطوه

 أف الخطابي ظن كأما. ذريتو لبعض قبلة ليكوف فيو كصلى مسجدا فيو فاتخذ المقدس
 مسجد يقاؿ كما المسجد إليو فأضيف البلد اسم ىو بل نظر، ففيو رجل اسم إيليا

 بيت مدينة إيليا": البلداف معجم" في البكرم عبيد أبو كقاؿ. مكة كمسجد المدينة
 :الفرزدؽ قاؿ األكلى، الياء كحذؼ كقصره آخره مد: لغات ثبلث فيو المقدس

 . كغورا إيلياء أعالي من دنا * بعدما عينيو الرقراؽ أبي ابن لول
 ا.ىػ كغيرىا بانيها باسم سميت إنها: يقاؿ بأف الجمع يمكن الخطابي قالو ما كعلى
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 أكؿ الحراـ المسجد أف أيضا خواصها كمن (:ْٕ/ُكقاؿ اإلماـ ابن القيم في الزاد )
 صلى اهلل رسوؿ سألت قاؿ  ذر أبي عن الصحيحين في كما األرض في كضع مسجد

 أم ثم قلت الحراـ المسجد فقاؿ ؟ األرض في كضع مسجد أكؿ عن كسلم عليو اهلل
 الحديث ىذا أشكل كقد عاما أربعوف قاؿ ؟ بينهما كم قلت األقصى المسجد قاؿ ؟

 المسجد بنى الذم ىو داكد بن سليماف أف معلـو فقاؿ بو المراد يعرؼ لم من على
 سليماف فإف القائل ىذا جهل من كىذا عاـ ألف من أكثر إبراىيم كبين كبينو األقصى

 بن يعقوب ىو أسسو كالذم تأسيسو ال تجديده األقصى المسجد من لو كاف إنما
 ا.ىػ المقدار بهذا الكعبة إبراىيم بناء بعد كسلم كآلهما عليهما اهلل صلى إسحاؽ

 عليو يعقوب أف الكتاب أىل كعند (:ُِٔ/ُكقاؿ ابن كثير في البداية كالنهاية )
 اهلل شرفو المقدس بيت ايليا مسجد كىو األقصى المسجد أسس الذم ىو السبلـ

 كىو يعقوب بناء يكوف ىذا فعلى الحديث من ذكرناه ما لو كيشهد متجو كىذا
 سنة بأربعين الحراـ المسجد اسماعيل كابنو الخليل بناء بعد السبلـ عليو اسرائيل

 قاؿ دعا لما السبلـ عليو إبراىيم ألف اسحق كجود بعد ذلك بناؤىما كاف كقد سواء
 أف كبني كاجنبني آمنا البلد ىذا اجعل رب إبراىيم قاؿ كإذ تعالى قاؿ كما دعائو في

 فإنك عصاني كمن مني فإنو تبعني فمن الناس من كثيرا أضللن إنهن رب األصناـ نعبد
 ربنا المحـر بيتك عند زرع ذم غير بواد ذريتي من أسكنت إني ربنا رحيم غفور

 لعلهم الثمرات من كارزقهم إليهم تهوم الناس من أفئدة فاجعل الصبلة ليقيموا
 كال األرض في شيء من اهلل على يخفى كما نعلن كما نخفي ما تعلم إنك ربنا يشكركف

 لسميع ربي إف كاسحق إسماعيل الكبر على لي كىب الذم هلل الحمد السماء في
 كلوالدم لي اغفر ربنا دعاء كتقبل ربنا ذريتي كمن الصبلة مقيم اجعلني رب الدعاء

 عليهما داكد بن سليماف أف من الحديث في جاء كما الحساب يقـو يـو كللمؤمنين
 لي اغفر رب قولو عند ذكرناه كما ثبلثا خبلال اهلل سأؿ المقدس بيت بنى لما السبلـ
 كاهلل ذلك من فالمراد قصتو في سنورده ككما بعدم من ألحد ينبغي ال ملكا لي كىب
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 سليماف بين إف أحد يقل كلم سنة أربعين بينهما أف من تقدـ كما بناءه جدد أنو أعلم
 كال عليو يوافق لم القوؿ كىذا كأنواع تقاسيمو في حباف ابن سول سنة أربعين كإبراىيم

  ا.ىػ إليو سبق
: فقيل األقصى، المسجد بنى من في اختلف (:ِِٖ/ٔكقاؿ علماء اللجنة الدائمة )

 بناء أف كالصحيح ، سليماف: كقيل أشبو، كىو إبراىيم بن إسحاؽ بن يعقوب اهلل نبي
 كما أربعين؛ من أكثر كثيرة أزماف إبراىيم كبين بينو ألف تأسيس؛ ال تجديد سليماف

 . اهلل رحمو كثير ابن الحافظ ذلك ذكر
 

 (الحراـ المسجد في)باب السترة 
 يمر أك سترتو، كراء من يكوف أف إال المصلي، يدم بين يمر أف لئلنساف يجوز ال

 النبيحديث ل -سترة اتخاذه عدـ حاؿ في - سجوده موضع كراء من عنو؛ بعيدا
 يقف أف لكاف عليو ماذا المصلي يدم بين المار يعلم لو ) كسلم عليو اهلل صلى

 أك يوما أربعين أقاؿ أدرم ال: النضر أبو قاؿ ،يديو بين يمر أف من لو خيرا أربعين
 .ُ( سنة أك شهرا
 عنو اهلل رضي الخدرم سعيد أبي حديثل يديو بين يمر من يمنع أف المصلي كيلـز
 من يستره شيء إلى أحدكم صلى إذا ) يقوؿ كسلم عليو اهلل صلى النبي سمعت قاؿ

 .ِ( شيطاف ىو فإنما فليقاتلو أبى فإف  فليدفعو يديو بين يجتاز أف أحد فأراد الناس
 بين فيو المركر للناس فرخصوا ، الحراـ المسجد العلم أىل من جماعة استثنىكقد 
 . صبلتو يقطع ال المصلي يدم بين كغيرىا المرأة مركر أف إلى كذىبوا المصلي، يدم
 غير إلى بمكة يصلي أف بأس كال(: َْ/ِ) المغني في اهلل رحمو قدامة ابن قاؿ

 الرجل: ألحمد قيل: األثـر قاؿ كمجاىد كعطاء الزبير ابن عن ذلك كركم، سترة

                                                           

 .(َٕٓ) كمسلم ،(َُٓ) البخارم أخرجو ُ
 .(َٓٓ) كمسلم ،(َٗٓ) البخارم أخرجو ِ
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 أنو كسلم عليو اهلل صلى النبي عن ركم قد:  فقاؿ ؟ بشيء يستتر كال، بمكة يصلي
 كأف،  كغيرىا ليست مكة ألف:  أحمد قاؿ.  سترة الطواؼ كبين بينو ليس ثم صلى
 . مخصوصة مكة
 تمر، القبلة كبين بينو كالطواؼ، يصلي جاء الزبير ابن رأيت: عمار أبي ابن كقاؿ

 في حنبل ركاه.  قدمها موضع في جبهتو يضع ثم، تمر حتى فينتظرىا، يديو بين المرأة
 " .المناسك" كتاب
 الرجل يديو بين فيمر - بمكة يعني - يصلي الرجل: لطاككس قلت: المعتمر كقاؿ

 الناس ألف كذلك،  البلداف من لغيره ليس حاال البلد لهذا أف يرل ىو فإذا ؟ كالمرأة
 يجتاز من المصلي منع فلو،  فيها كيزدحموف،  نسكهم قضاء ألجل بمكة يكثركف

 .باختصار انتهى" الناس على لضاؽ يديو بين
 بين المركر كتحريم الصبلة، في السترة مشركعية على الدالة النصوصكالراجح أف 

 مخصص ال عامة أدلة فإنها الحراـ، المسجد تشمل المار رد ككجوب المصلي، يدم
 أدلة خصوصان  الحراـ المسجد كفي عمومان  بمكة السترة اتخاذ في كرد قد بل لها،

 .ذلك تؤيد صريحة
 فصلى بالهاجرة  اهلل رسوؿ خرج ) قاؿ عنو اهلل رضي جحيفة أبي حديث فمنها

 بوب كقد ،ُ(الحديث. .  عنزة يديو بين كنصب ركعتين، كالعصر الظهر بالبطحاء
 (.كغيرىا بمكة السترة باب: )فقاؿ اهلل رحمو البخارم عليو
 حديث فيو ساؽ" كغيرىا بمكة السترة باب: "قولو: (ٕٔٓ/ُ) فتحال في لحافظا قاؿ
: قولو ىنا منو كالمراد الحكم، عن شعبة عن حرب بن سليماف عن جحيفة أبي

 دفعا بالذكر مكة خص إنما: المنير ابن كقاؿ. مكة بطحاء أنها قدمنا فقد"  بالبطحاء"
 يحتاج فبل الكعبة، إال قبلة لمكة يكوف أف ينبغي كال قبلة، السترة أف يتوىم من لتوىم

 الرزاؽ ا عبد بو ترجم ما على ينكت أف أراد أنو أظنو كالذم. انتهى. سترة إلى فيها

                                                           

 (.َّٓ) كمسلم ،(ْٕٗ)البخارم أخرجو ُ
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 كثير عن جريج ابن عن أخرج ثم"  شيء بمكة الصبلة يقطع ال باب"  في قاؿ حيث
 يصلي كسلم عليو اهلل صلى النبي رأيت: "قاؿ جده عن أبيو عن المطلب بن كثير بن
 الوجو ىذا من كأخرجو"  سترة - الناس أم - كبينهم بينو ليس الحراـ المسجد في

 عن أحمد عن داكد أبو ركاه فقد معلوؿ، أنو إال موثقوف كرجالو السنن، أصحاب أيضا
 أبي من ليس: فقاؿ كثيرا فلقيت ىكذا، بو أخبرنا جريج ابن كاف: قاؿ عيينة ابن

 ىذا ضعف على التنبيو البخارم فأراد. جدم عن أىلي بعض عن كلكن سمعتو،
 ذلك على كاستدؿ السترة، مشركعية في كغيرىا مكة بين فرؽ ال كأف الحديث
 الشافعية عند المعركؼ ىو كىذا. منو الداللة كجو قدمنا كقد جحيفة، أبي بحديث

 الفقهاء بعض كاغتفر. كغيرىا مكة بين المصلي يدم بين المركر منع في فرؽ ال كأف
 مكة جميع في ذلك جواز الحنابلة بعض كعن للضركرة، غيرىم دكف للطائفين ذلك
 .ا.ىػ

 صلى اهلل عليو كسلم النبي حج صفة في الطويل حديثو في عنو اهلل رضي جابر كعن
 إبراىيم مقاـ من كاتخذكا) فقرأ - السبلـ عليو - إبراىيم مقاـ إلى نفذ ثم ) قاؿ

 .ُ( ركعتين صبلتو فذكر. البيت كبين بينو المقاـ فجعل ،مصلى
 نصب قد الحراـ المسجد في مالك بن أنس رأيت ) قاؿ كثير أبي بن يحيى كعن
 .ِ( إليها يصلي عصا
 بين يمر أحدان  يدع كال الكعبة، في يصلي عمر ابن رأيت)  قاؿ كيساف بن صالح كعن
 .ّ( يديو

                                                           

 (.ُُِٖ) مسلم أخرجو ُ

الجزء -ُِٖ، كالطبرم في تهذيب اآلثار )ص( ُٖ/  ٕ)  سعد ابن، ك (ِٕٕ/ُ شيبة أبي ابن أخرجو ِ
 (.َِالمفقود( كإسناده صحيح قاؿ العبلمة األلباني في كتابة حجة النبي صلى اهلل عليو كسلم )ص

 دمشق تاريخ في الرازم زرعة أبو ركاه( ُِقاؿ العبلمة األلباني في كتابة حجة النبي صلى اهلل عليو كسلم )ص ّ
 .صحيح بسند( ِ/ َُٔ/ ٖ) دمشق تاريخ في عساكر ابن ككذا ،(ُ/ُٗ)
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 عمومان  كمكة الحراـ المسجد في السترة اتخاذ أف في صريحة صحيحة نصوص فهذه
 يستثني دليبلن  أعلم كال عامة، المصلي يدم بين المركر يجوز فبل ىذا كعلى. مشركع

 أم في مصلٌ  بين يمر من كل يستحقو عاـ األحاديث في كالوعيد الحراـ، المسجد
 .مكاف

(: ِِلذا قاؿ العبلمة األلباني في كتابة حجة النبي صلى اهلل عليو كسلم )ص
 دـك بمكاف كال مسجد دكف بمسجد يختصاف ال مطلقاف معناىما في كما كالحديثاف

 ىذه ألف أكلى باب من النبوم كالمسجد الحراـ المسجد يشمبلف فهما مكاف
 أصالة بها المراد فهو مسجده في كسلم عليو اهلل صلى قالها إنما األحاديث
 الحراـ المسجد أف على صريحاف نصاف المذكوراف كاألثراف.  تبعا األخرل كالمساجد

 المكي المسجد أف كغيرىم المطوفين بعض من يقاؿ فما األحاديث تلك في داخل
 الصحابة من أحد عن كال السنة في لو أصل ال النهي من مستثنياف النبوم كالمسجد

 على فيو داللة كال إسناده يصح ال المكي المسجد في ركم كاحد حديث سول اللهم
 ا.ىػ (ُِْ) الفقرة الحج بدع في بيانو سيأتي كما الدعول

 كسلمصلى اهلل عليو  اهلل رسوؿ رأيت: قاؿ كداعة أبي بن المطلب عن كرد ما كأما
 كبين بينو كليس المقاـ، حاشية في بحذائو ركعتين صلى ثم سبعان، بالبيت طاؼ

 من بو استدؿ قد فهذا ،ُ(سترة الطواؼ كبين بينو كليس: )ركاية كفي أحد، الطٌواؼ
 :منها لوجوه ناىض؛ غير االستدالؿ ىذا كلكن. الحراـ المسجد في سترة ال: قاؿ

 كما في الحاشية.  ضعيف الحديث أف: األكؿ

                                                           

 مسنده في كما كالحميدم ،(ّٕٖٗ) الكبرل في كالنسائي ،(َُِٔ) داكد كأبو ،(ّٗٗ/ ٔ) أحمد أخرجو ُ
 اآلثار مشكل شرح في كالطحاكم ،(َِٕ/ ِ) كالتاريخ المعرفة في كالفسوم( ُّٕٕ) يعلى كأبو ،(ٖٕٓ)
 الكبرل في كالبيهقي ،(َّٓص) مكة أخبار في كاألزرقي ،(َُُ/ ّ) الصحابة معجم في قانع كابن ،(َِٕٔ)
 تهذيب في المنذرم كضعفو ،(ُْٓ/ ٓ) كاإليهاـ الوىم في القطاف ابن ضعفو كالحديث كغيرىم،( ِّٕ/ ُ)

/ ْٓ) المسند تحقيق في معو كمن األرنؤكط كضعفو ،(ِٖٗ) الضعيفة في األلباني العبلمة كضعفو السنن،
ُِٓ.) 
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 كالقوؿ أقول من الفعل. قوؿ، بالسترة األمر كأحاديث فعل، أنو: الثاني
 اتخاذ صلى اهلل عليو كسلم الرسوؿ مبلزمة كىو منو، أقول ىو بما معارض أنو: الثالث
 صلى اهلل عليو كسلم أمره ككذلك. الصحيحة باألحاديث الثابت كحضران  سفران  السترة

 .- تقدـ كما - كثيرة نصوص في مطلقان  صريحان  أمران  بالسترة
 صلى صلى اهلل عليو كسلم أنو كغيره عنو اهلل رضي جابر حديث في الثابت أف: الرابع

 ) عنو اهلل رضي جابر قاؿ. لو سترة المقاـ فيكوف المقاـ، خلف الطواؼ من فراغو بعد
 السندم قاؿ كلهذا. .(  البيت كبين بينو كالمقاـ ركعتين، كصلى بالبيت)  النبي كطاؼ

 المقاـ لكن: قلت: المطلب حديث على (ٕٔ/ِ) النسائي سنن على توحاشيفي 
 مكة في حاجة ال: يقوؿ لمن دليبلن  الحديث ىذا يصلح فبل ىذا كعلى سترة، يكفي

 ا.ىػ فليتأمل سترة، إلى
 حاؿ في الحراـ المسجد في المصلي يدم بين المركر يجيز من العلماء مننعم 

 .للمشقة الشديد كالزحاـ الضركرة
 حديثا كجدت لقد(: ُِٓ/ُٕ) كما في مجموع فتاكاه باز ابن عبلمةال سئلفقد 
 امرأة أك أسود كلب أك حمار أمامو فمر صبلة، في أحدكم كاف إذا:  نصو كىذا مثبتا
 في يصلوف الذين في رأيكم فما صحيحا الحديث نص كاف إذا باطلة صبلتو فإف

 طائفات؟ كىن أمامهم النساء كتمر الشريف الحـر
 المرء صبلة يقطع: )كسلم عليو اهلل صلى النبي يقوؿ صحيح الحديث: "فأجاب
 ركاه( األسود كالكلب كالحمار المرأة: الرحل مؤخرة مثل يديو بين يكن لم إذا المسلم

 أسود كلب سترتو كبين بينو أك المصلي يدم بين مر فإذا صحيحو، في مسلم اإلماـ
 اهلل صلى النبي عن الحديث جاء ىكذا. صبلتو يقطع كاحد كل امرأة، أك حمار أك

 منهم العلم، أىل بين خبلؼ ذلك كفي العلم أىل أقواؿ من األصح كىو كسلم عليو
 تقطع أنها الصواب كلكن، الكماؿ قطع أك الثواب، قطع المراد أف على يؤكلو من

 . بذلك تبطل كأنها الصبلة
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 ال الحراـ المسجد في ألف العلم؛ أىل عند عنو معفو الحراـ المسجد في يقع ما لكن
 عنو يعفى مما فهذا الحج أياـ في كالسيما الزحاـ بسبب ذلك يتقي أف لئلنساف يمكن

 أك النساء بعض مركر من يقع فما األحاديث، عمـو من كيستثنى الحراـ المسجد في
 النافلة صحيحة كصبلتهم يضرىم ال الحراـ المسجد في المصلين يدم بين الطائفات
 .ىػا"  العلم أىل عند المعتمد ىو ىذا كالفريضة،

 يدم بين المركر حكم ما (:ِّٓ/ِٗ) كما في مجموع فتاكاه شيخ أيضاال سئلك 
 النبوم؟ كالمسجد المكي الحـر في المصلي
 يقطع ال كأنو ، فيو حرج ال أنو العلم أىل عند المعركؼ المكي الحـر في فأجاب:
 أف ينبغي فإنو كلذا يقطع؛ فإنو مكة بقية في أما المسجد، داخل في ماداـ الصبلة

 داخل في أما كالسبلـ، الصبلة عليو األبطح في النبي اتخذىا كما ، سترة تتخذ
 داخل في عنو معفو كىو السترة اتخاذ من تمنع كالمشقة الزحمة فإف المسجد

 ضعف فيو حديث في جاء قدك  ،أمامو يمركف كالناس يصلي الزبير ابن ككاف المسجد،
 أنو العلم أىل عليو كالذم ، ذلك في حرج ال كأنو ، الحـر في السترة عدـ على يدؿ

 فالعلة شديدة زحمة فيو كاف إذا النبوم المسجد في كىكذا ، ذلك في حرج ال
 إلى أك حائط، إلى يصلي أف أمكنو إذا كأما السترة، فيها يشترط ال فالزحمة كاحدة
 كسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ ألف ذلك، فيفعل النبوم المسجد في العمد من عمود

 في أنو فالمقصود"  ككذا كذا المرء صبلة يقطع: "  كقاؿ ، الصبلة في بالسترة أمر
 يمر أف الناس بعض أراد كقد ، عمود إلى أك جدار إلى سترة يتخذ النبوم المسجد

 بالحديث كاحتج كأرضاه، عنو اهلل رضي فمنعو النبوم المسجد في سعيد أبي يدم بين
 أف المقصود  «فليدفعو يديو بين يمر أف أحد كأراد بالناس يصلي أحد كاف إذا»

 ال شديدة زحمة كاف إذا إال ، المار فيو يمنع كسلم عليو اهلل صلى النبي مسجد
 المسجد كىكذا{  اٍستىطىٍعتيمٍ  مىا الل وى  فىاتػ قيوا: }  تعالى قولو باب من ىذا فإف ، يستطاع
 ؛ المار دفع على القدرة كعدـ الزحاـ مظنة الغالب في فإنو ، ىذا حكم فيو الحراـ
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 - الحج أياـ السيما - ألنو ؛ الحراـ المسجد في المسامحة العلم أىل رأل فلهذا
 النبوم المسجد كأما ، اهلل شاء إف عنو معفو كىو ، المار دفع يستطاع ال الغالب في

 ما مثل فاألمر شديد زحاـ فيو كاف كإذا ، زحاـ فيو يكوف ال كقد زحاـ فيو يكوف فقد
 . القدرة كعدـ كالعجز المضرة ألجل عنو يعفى ، الحراـ المسجد في

 في المصلي يدم بين المركر يجوز ىل(: ِٖ/ٕ) الدائمة اللجنة علماء كسئل
 المسجد؟

 لو) حديث لعمـو ال، أـ سترة اتخذ سواء المصلي، يدم بين المركر يحـر: فأجابوا
 بين يمر أف من لو خيرا أربعين يقف أف لكاف عليو ماذا المصلي يدم بين المار يعلم
 للناس فرخصوا الحراـ، بالمسجد الصبلة ذلك من الفقهاء من جماعة كاستثنى( يديو
 جده عن أبيو عن المطلب بن كثير بن كثير ركل لما المصلي؛ يدم بين المركر في

 ، يديو بين يمركف كالناس الحجر حياؿ كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ رأيت: قاؿ
 من فرغ إذا كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ رأيت: قاؿ أنو المطلب عن ركاية كفي

 المطاؼ حاشية في ركعتين فصلى السقيفة كبين بينو الركن يحاذم حتى جاء سبعو
 أنو غير اإلسناد ضعيف كاف كإف الحديث كىذا.  أحد الطواؼ كبين بينو كليس

 بين المركر منع في ألف الحرج رفع أدلة كبعمـو ، اآلثار من ذلك في كرد بما يعتضد
 .انتهى"  غالبا كمشقة حرجا الحراـ بالمسجد المصلي يدم
 ال كما.  ممكنا األمر داـ ما ، الزحاـ مع كلو ، السترة أمر في التساىل ينبغي ال لكن

 . لذلك االضطرار عند إال المصلي يدم بين المركر في التساىل ينبغي
 يمركف من حكم ما(: ُُ/ٖٔ) المفتوح الباب لقاءكما في   عثيمينال عبلمةال سئلك 

 ؟ الصبلة كيقطعوف كالرجاؿ النساء من الحـر في خاصة المصلين أماـ
 كأما ، يردىم بأف مأمور اإلنساف لكن ، الصبلة يقطعوف ال فإنهم الرجاؿ أما: "فأجاب
 كبين بينك أك ، سترتك كبين بينك مرت إذا الصبلة تقطع البالغة فالمرأة النساء
 كاف إذا إال ، الحـر غير في أك الحـر في سواء سترة لك يكن لم إذا سجودؾ موضع
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 للضركرة فهذا األبواب عند مثل الناس مركر مكاف في إال مكاف لو يتيسر لم اإلنساف
 . فأبطلتها صبلتو في الحركة لكثرت الناس يرد أخذ لو ألنو ؛ صبلتو تنقطع ال

 قليبل؟ بعيد من ساركا إذا الحكم ما لكن: السائل
 . انتهى" يضر ال فهذا سجوده موضع كراء من بعيد من ساركا إذا: الشيخ

 بين مر إذا اإلنساف يأثم ىل(: َّّ/ُّكسئل الشيخ أيضا كما في مجموع فتاكاه )
 الحراـ؟ المسجد في المصلي يدم

 النبي ألف غيرىا؛ كفي مكة في مطلقا المصلي يدم بين مر إذا اإلنساف يأثم فأجاب:
 يقف أف لكاف عليو ماذا المصلي يدم بين المار يعلم لو: "قاؿ كسلم عليو اهلل صلى

 يديو، بين المركر أراد إذا يدفعو أف المصلي كأمر" يديو بين يمر أف من خيرا أربعين
 باب: "فقاؿ صحيحو في ذلك على البخارم ترجم كقد كغيرىا، مكة يشمل عاـ كىذا

 يحتاج مكاف في اإلنساف صلى إذا: يقولوف العلم أىل أف إال" كغيرىا بمكة السترة
 .للمارة الحق ألف منو؛ الجناية فإف كالطريق بو المركر إلى الناس
 أف الناس يلـز كال الناس، كيمنع الطواؼ مكاف في يصلي أف لئلنساف ينبغي ال كلهذا

 .مكانهم في يصلي كقف الذم ىو ألنو يديو؛ بين المركر من يتحاشوا
 

 (التقول على أسس الذم المسجد في جاء ما)باب 
ا ات خىذيكا كىال ًذينى قاؿ تعالى ) ًإٍرصىادنا اٍلميٍؤًمًنينى  بػىٍينى  كىتػىٍفرًيقنا كىكيٍفرنا ًضرىارنا مىٍسًجدن  ًلمىنٍ  كى

اًذبيوفى  ًإنػ هيمٍ  يىٍشهىدي  كىالل وي  اٍلحيٍسنىى ًإال   أىرىٍدنىا ًإفٍ  كىلىيىٍحًلفين   قػىٍبلي  ًمنٍ  كىرىسيولىوي  الل وى  حىارىبى   لىكى
ا ًفيوً  تػىقيمٍ  الى *   رًجىاؿه  ًفيوً  ًفيوً  تػىقيوـى  أىفٍ  أىحىقُّ  يػىٍوـو  أىك ؿً  ًمنٍ  التػ ٍقوىل عىلىى أيسِّسى  لىمىٍسًجده  أىبىدن

 .َُٖ-َُٕ( التوبة: اٍلميط هِّرًينى  ييًحبُّ  كىالل وي  يػىتىطىه ريكا أىفٍ  ييًحبُّوفى 
 في كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ على دخلترضي اهلل عنو قاؿ )  سعيد أبي عن

 قاؿ التقول؟ على أسس الذم المسجدين أم اهلل رسوؿ يا فقلت نسائو بعض بيت
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 المدينة لمسجد ىذا مسجدكم ىو قاؿ ثم األرض بو فضرب حصاء من كفا فأخذ
)ُ. 
 اآلية ىذه نزلت) : قاؿ  كسلم عليو اهلل صلى النبي عن رضي اهلل عنو ىريرة أبي عنك 

 كانوا: قاؿ[ َُٖ: التوبة{ ]يتطهركا أف يحبوف رجاؿ فيو فيو} قباء أىل في
 .ِ" (اآلية ىذه فيهم فنزلت بالماء، يستنجوف

 لمسجد: }تعالى بقولو المراد في اختلف كقد (:ِْٓ/ٕقاؿ الحافظ في الفتح )
 كىو ىذا قباء مسجد بو المراد أف على فالجمهور{ يـو أكؿ من التقول على أسس
 رسوؿ سألت" أبيو عن سعيد أبي بن الرحمن عبد طريق من مسلم كركل اآلية، ظاىر

 مسجدكم ىو: فقاؿ التقول على أسس الذم المسجد عن كسلم عليو اهلل صلى اهلل
 المسجد في رجبلف اختلف" سعيد أبي عن آخر كجو من كالترمذم كألحمد" ىذا

 كقاؿ. كسلم عليو اهلل صلى النبي مسجد ىو: أحدىما فقاؿ التقول على أسس الذم
: فقاؿ ذلك عن فسأاله كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فأتيا قباء، مسجد ىو: اآلخر

 دعس بن سهل عن كألحمد ،"كثير خير - قباء مسجد يعني - ذلك كفي ىذا، ىو

                                                           

 (. ُّٖٗأخرجو مسلم ) ُ
كللحديث ( ُّٓ) الكبرل في كالبيهقي ،(ّٕٓ) ماجة كابن ،(ََُّ) كالترمذم ،(ْْ) داكد أبو أخرجو ِ

شواىد عن بعض الصحابة، كلكن كل أسانيده ضعيفة لذا ضعف الحديث بعض العلماء، كقواه بعضهم فصححو 
 اإلركاء في األلباني العبلمة كقاؿ (،ُِٖ/ُالزيلعي في نصب الراية ) (، كحسنوُُٗ/ٔابن العربي في العارضة )

 ثم ميمونة أبي بن براىيم جهالة: الثانيةك  ،الحارث بن يونس ضعف:  األكلى: علتاف كلو ضعبف سند ىذا :(ْٓ)
 ، كقاؿ األرنؤكط كمن معو فيشواىده باعتبار صحيح فهو السند بهذا ضعيقا الحديث كاف إفك  :الشيخ قاؿ

 أبي ابن إبراىيم كجهالة الحارث بن يونس لضعف ضعيف إسناد كىذا لغيره، حسن(:ّّ/ُتحقيق سنن أبي داكد )
 .ميمونة

 (.ّٓٓ) ماجو ابن عند كأنس كجابر أيوب أبي حديث من شاىد كلو
 (.ُْٖٓٓ) أحمد عند األنصارم ساعدة بن عويم حديث من كآخر
 (.ِّّّٖ) أيضا عنده سبلـ بن اهلل عبد بن محمد حديث من كثالث
 .ُٖٖ - ُٕٖ/ ُ كالحاكم ،(َُُٓٔ) الطبراني عند عباس ابن حديث من كرابع

 .الحديث بها يتقول لكن ضعف، جميعا أسانيدىا كفي(. ٕٓٓٓ) الطبراني عند أمامة أبي حديث من كخامس
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 قاؿ. مرفوعا كعب بن أبي عن سعد بن سهل عن آخر كجو من كأخرجو نحوه،
 اشتراكهما في المسجدين بين المساكاة لو ظهرت ممن صدر السؤاؿ ىذا: القرطبي

 عليو اهلل صلى النبي سئل فلذلك كسلم، عليو اهلل صلى النبي بناه منهما كبل أف في
 مسجد دكف تعيينو اقتضت التي المزية ككأف مسجده، المراد بأف فأجاب عنو كسلم

 بخبلؼ رآه رأيا كاف أك لنبيو، اهلل من جـز رمبأ بناؤه يكن لم قباء مسجد لكوف قباء
 لغيره، يحصل لم ما القلبية األحواؿ من فيو ألصحابو أك لو حصل كاف أك مسجده،

 كسلم عليو اهلل صلى إقامتو طوؿ من اتفق لما المزية تكوف أف كيحتمل. انتهى
 من مزية بهذا ككفى قبلئل، أياما إال بو أقاـ فما قباء مسجد بخبلؼ المدينة، بمسجد

 كقولو التقول، على أسس منهما كبل أف كالحق القرطبي، تكلفو ما إلى حاجة غير
 قباء، مسجد المراد كوف يؤيد{ يتطهركا أف يحبوف رجاؿ فيو} اآلية بقية في تعالى
: قاؿ كسلم عليو اهلل صلى النبي عن ىريرة أبي عن صحيح بإسناد داكد أبي كعند

 جوابو في فالسر ىذا كعلى" قباء أىل في{ يتطهركا أف يحبوف رجاؿ فيو: }نزلت"
 أف توىم رفع مسجده التقول على أسس الذم المسجد بأف كسلم عليو اهلل صلى
 ألف اختبلفا، ىذا ليس: كغيره الداكدم قاؿ. أعلم كاهلل قباء، بمسجد خاص ذلك
 أكؿ من: }تعالى قولو أف غيره كزاد السهيلي قاؿ ككذا التقول على أسس منهما كبل
 عليو اهلل صلى النبي حل يـو أكؿ في كاف تأسيسو ألف قباء، مسجد أنو يقتضي{ يـو

 ا.ىػ أعلم كاهلل الهجرة، بدار كسلم
 ما على يدؿ كمما(: َْٓ/ِٕكقاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية في مجموع الفتاكل )

 إذا القبر قصدىم المدينة ألىل الكراىة من المسلمين علماء من كغيره مالك ذكره
 أف:  كالصبلة عليو السبلـ مجرد قصدىم كاف كإف ذلك كنحو منو خرجوا أك دخلوا
 في ذلك ثبت كما سبت كل كماشيا راكبا قباء يأتي كاف كسلم عليو اهلل صلى النبي

 قباء يأتي كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ كاف}  قاؿ عمر ابن حديث من الصحيحين
 صلى النبي عن عمر ابن عن نافع زاد ،يفعلو عمر ابن ككاف{  كماشيا راكبا سبت كل
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 كاف أنو على يدؿ الصحيح الحديث كىذا{  ركعتين فيو فيصلي}  كسلم عليو اهلل
 السبت يـو فيو فيصلي قباء مسجد إلى كيذىب الجمعة يـو مسجده في يصلي

 أكؿ من التقول على أسس لمسجد: }  تعالى قاؿ كقد التقول على أسس ككبلىما
 ركم كقد{  المطهرين يحب كاهلل يتطهركا أف يحبوف رجاؿ فيو فيو تقـو أف أحق يـو

 الذم الطهور ىذا عن قباء أىل سأؿ أنو كجو غير من كسلم عليو اهلل صلى النبي عن
 نزلت}  قاؿ كغيره داكد أبي سنن كفي.  بالماء يستنجوف أنهم فذكركا عليهم اهلل أثنى
 كانوا:  قاؿ{  يتطهركا أف يحبوف رجاؿ فيو}  قباء أىل مسجد في اآلية ىذه

 أنو سعد}  عن الصحيح في ثبت كقد{ .  اآلية ىذه فيهم فنزلت.  بالماء يستنجوف
 بيت في كىو التقول على أسس الذم المسجد عن كسلم عليو اهلل صلى النبي سأؿ
 ىذا مسجدكم ىو:  قاؿ ثم األرض بو فضرب حصى من كفا فأخذ نسائو بعض

 المدينة مسجد لكن التقول على أسس المسجدين كبل أف فتبين{ .  المدينة لمسجد
 ألنو اآلية نزكؿ سبب كاف قباء كمسجد.  االسم بهذا أحق فهو النعت ىذا في أكمل
 ا.ىػ فيو القياـ عن نهي الذم الضرار لمسجد مجاكر

 كيؤنث، كيذكر كالقصر، بالمد: قباء (:ْٖٖ/ِكقاؿ ابن الملقن في اإلعبلـ )
 بقرب معركؼ موضع كىو أكلها أفصحها لغات ست فهذه يصرؼ، كال كيصرؼ
 قباء ىنا] المراد يكوف أف يحتمل أنو إال   النوكم، قالو كما أمياؿ، ثبلثة على المدينة
 أسس الذم المسجد كىو الظاىر، كىو المسجد المراد يكوف أف كيحتمل نفسو،

 كأكؿ: قاؿ البيهقي، حكاه ما على اإًلسبلـ في أسس مسجد أكؿ كىو التقول، على
 كفي عمر، ثم بكر أبو ثم - كسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ حجرنا فيو كضع من

 .ىذا مسجدم ىو: فقاؿ عنو، سئل أنو أخر حديث
 قولو أف غير التقول على أسس منهما كاحد كل فإف الجمع، كيمكن: السهيلي قاؿ

 عليو - مسجده قبل أسس قباء مسجد ألف األكؿ؛ يرجح{ يػىٍوـو  أىك ؿً  ًمنٍ : }تعالى
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 من: "قولو معنى فيكوف كالوقت، المدة بو يراد قد اليـو أف غير ،- كالسبلـ الصبلة
 ا.ىػ الهجرة من عاـ أكؿ من أم" يـو أكؿ

 عن كغيره مسلم صحيح في ثبت (:َْٔ/ٔكقاؿ ابن عاشور في التحرير كالتنوير )
 الذم المسجد من المراد عن سيئل كسلم عليو اهلل صلى النبي أف الخدرم سعيد أبي

 النبوم المسجد يعني.  «ىذا مسجدكم ىو»:  فقاؿ اآلية ىذه في التقول على أسس
 الذين الرجاؿ بي ن كسلم عليو اهلل صلى النبي أف أيضان  ُالصحيح في كثبت.  بالمدينة
 أف يقتضي كذلك.  قباء مسجد أصحاب عوؼ بن عمرك بنو بأنهم يتطهركا أف يحبوف

{  رجاؿه  فيو: }  لقولو ، مسجدىم ىو يـو أكؿ من التقول على أسس الذم المسجد
. 

 على أسس لمسجده : }  تعالى بقولو المراد يكوف أف عندم ىذين بين الجمع ككجو
 ىذا فيكوف معينان، كاحدان  مسجدان  ال صفتو ىذه الذم المسجد{  يـو أكؿ من التقول

 رسوؿ فيو صلى فأيهما قيباء، كمسجدً  النبوم المسجدً  فىردين في انحصر كليان  الوصف
 كافى  الضرار مسجدً  في للصبلة فيو دعوه الذم الوقت في كسلم عليو اهلل صلى اهلل

 في الصبلة من االمتناع في الشيطاف حظ من النجاء فيحصل كأجدر، أحق ذلك
 كقد.  الصحيحين الحديثين بين الجمع كيحصل ، أيضان  مطاعنهم كمن ، مىسجدىم

 . دأبىو ىو النبوم المسجد في الرسوؿ قياـ كاف
 اهلل رسوؿ أصحاب آراء لصحة حجة من فيها ما اآلية ىذه من المنازع جليل كمن

 في التاريخ مبدأ الهجرة يـو فيو كاف الذم العاـ جعلوا إذ كسلم عليو اهلل صلى
 مسجدً  تأسيس فصل في «األنف الركض» في السهيلي انتزعو ما كذلك.  اإلسبلـ

 األياـ أكؿى  ليس أنو علم كقد{ )  يـو أكؿ من: }  سبحانو قولو كفي»:  قاؿ إذ قباء
 عليو اتفق ما صحة الفقو من(  فيو الظاىر اللفظ في شيء إلى أضافىو كال كلها

 يكوف أف رأيهم فاتفق ، التاريخ في شاكرىم حين عمر مع عليهم اهلل رضواف الصحابة

                                                           

 قولو في الصحيح لعلو سبق قلم كقد تقدـ تخريج ىذا الحديث في أكؿ الباب. ُ
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 اهلل صلى النبي فيو كأًمن اإلسبلـ فيو عز الذم الوقت ألنو الهجرة عىاـ من التاريخ
 ا.ىػ «التنزيل ظاىر ىذا فوافق كسلم عليو

 من التقول على أسس الذم المسجد ىو ما (:ِِٔ/ٔالدائمة )كسئل علماء اللجنة 
؟ أكؿ  يـو

 من الصحيح على النبوم المسجد التوبة سورة من الكريمة اآلية في بو المراد فأجابوا:
 ا.ىػ التقول على أسس ككبلىما قباء، مسجد كقيل العلماء، قولي

 .قباء مسجد في الصبلة في جاء ما :مسألة
 قباء مسجد يأتي كسلم عليو اهلل صلى النبي كاف ) قاؿ عنهما اهلل رضي عمر ابن عن
 يأتي كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ كاف: لمسلم ركاية كفي، كراكبا ماشيا سبت كل

 . ُ(ركعتين فيو فيصلي كماشيا راكبا قباء مسجد
 النبي عن كسلم عليو اهلل صلى النبي أصحاب من ككاف األنصارم ظهير بن أسيد عنك 

 . ِ(كعمرة قباء مسجد في الصبلة: ) قاؿ كسلم عليو اهلل صلى
 يأتي حتى خرج من ) كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ :قاؿ حنيف بن سهل عنك 

 .ّ(عمرة عدؿ لو كاف فيو فصلى قباء مسجد المسجد ىذا
                                                           

 .(ُّٗٗ) كمسلم( ُُّٗ) البخارم أخرجو ُ
 تاريخ في شبو كابن ،(ُُُْ) ماجة كابن ،(ِّْ) الترمذمك  ،(َُٕٔ) المصنف في شيبة أبي أخرجو ابن ِ

 اآلحاد في عاصم أبي كابن ،(َُِ/ ُ) الكبير في كالطبراني ،(ُِٕٕ) مسنده في يعلى أبو ،(ِْ/ ُ) المدينة
 ،(َُِٓٗ) الكبرل كفي ،(ُٕٕٔ) الصغرل في البيهقيك  ،(ُِْٕ) المختارة في الضياءك  ،(ُٖٗٗ) كالمثاني

 حسن الترمذم عنو قاؿ ، كالحديث(ْٗٓ) السنة شرح في البغومك  ،(ُُْٗ - َُْٗ) اإليماف شعب فيك 
 العبلمة كقاؿ ،(ُِّ/ ْ) تفسيره في كثير ابن كصححو ،(َُٗ/ ِ) السنة شرح في البغوم قاؿ ككذا ،غريب

، كقاؿ األرنؤكط كمن معو في تحقيق سنن ابن ماجة لغيره صحيح :(َُُٖ) الترغيب صحيح في األلباني
 ىذا العربي ابن تضعيف( تنبيو. )خطمة بني مولى األبرد أبي لجهالة ضعيف إسناد كىذا لغيره، صحيح(: ُْٔ/ِ)

. تقدـ بما متعقب منكر، حديث ىذا( ٔٗ/ ِ) الميزاف في الذىبي كقوؿ ،(ّٕٓ/ ُ) العارضة في الحديث
 كخاصو أف لو ساىد كىو الحديث التالي.

 رقم ،ّْٓ/ ُ) ماجة ، كابن(ٗٗٔ رقم ، ّٕ/ِ) كالنسائى ،(َُِْٔ رقم ، ْٕٖ/ّ) أحمد أخرجو ّ
 كالحاكم ،(ِٔٓٓ،  ُٔٓٓ،  ٗٓٓٓ) الكبير في كالطبراني ،(ٔٗ/ ُ) الكبير التاريخ في كالبخارم ،(ُُِْ
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 . النبوية المدينة في قباء مسجد ىو كسلم عليو اهلل صلى النبي بناه مسجد أكؿ
 عليو اهلل صلى الرسوؿ دخوؿ يذكر كىو( ٖٓ/ّ" )المعاد زاد" في القيم ابن قاؿ

 نزؿ حتى فسار....  للقائو كخرجوا بقدكمو فرحا المسلموف ككبر: "  المدينة كسلم
 كىو ، قباء مسجد كأسس ليلة، عشرة أربع فيهم فأقاـ عوؼ، بن عمرك بني في بقباء
 . بتصرؼ انتهى"  النبوة بعد أسس مسجد أكؿ

:  النسبية األكلية حيث كمن"  :اهلل رحمو الشنقيطي األمين محمد العبلمة كقاؿ
 المسلموف، بناه مسجد أكؿ قباء كمسجد للناس، كضع بيت أكؿ الحراـ فالمسجد
 الحراـ كالمسجد المرسلين، خاتم بناه قباء كمسجد الخليل، بناه الحراـ كالمسجد

 ٖ" ) البياف أضواء من انتهى"  قباء مسجد مكاف بو كشبيو اهلل من باختيار مكانو كاف
 /ِّٔ. )  

 .فضيلتو مع قباء مسجد إلى الرحل شد يجوز ال: مسألة
 كىو قباء مسجد ثم: (ٖٕٓ - ٕٔٓ/ ِ) المستطاب الثمرقاؿ العبلمة األلباني في 

 فيو فيو تقـو أف أحق يـو أكؿ من التقول على أسس لمسجد: }تعالى قولو من المراد
 أتاىم» نزلت لما فإنو( َُٖ/التوبة{ )المطهرين يحب كاهلل يتطهركا أف يحبوف رجاؿ
 عليكم أحسن قد كتعالى تبارؾ اهلل إف»: فقاؿ قباء مسجد في كالسبلـ الصبلة عليو
 يا كاهلل: قالوا بو؟ تطهركف الذم الطهور ىذا فما مسجدكم، قصة في الطهور في الثناء
 من أدبارىم يغسلوف ككانوا اليهود، من جيراف لنا كاف أنو إال شيئان  نعلم ما اهلل رسوؿ
 ... «[بو فعلكيم ذاؾ كىو: قاؿ] غسلوا كما فغسلنا الغائط

                                                                                                                                                  

 كأقره الحاكم صححو كالحديث( ُُْٗ رقم ، ْٗٗ/ّ) شعبال فى كالبيهقى ،(ِْٕٗ رقم ، ُّ/ّ)
 كقاؿ ،(ّْْٔ) الصحيحة في األلباني كصححو صحيح، إسناده(: ُُِ/ ُ) المغني في العراقي كقاؿ الذىبي،
 تعليقو في العدكم كقاؿ حسن، إسناد كىذا بشواىده صحيح(: ّٖٓ/ ِٓ) المسند تحقيق في معو كمن األرنؤكط

 .حسن طرقو بمجموع الحديث أف: القوؿ حاصل(: ْٖٔ) المنتخب على
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 حتى خرج من»: - كسلم كآلو عليو اهلل صلى - قاؿ فقد عظيم أجر فيو كللصبلة
 مسجد أتى ثم بيتو في تطهر من: لفظ كفي) قباء مسجد يعني -المسجد ىذا يأتي
 ... «عمرة كأجر لو كاف: اآلخر اللفظ كفي) عمرة كعدؿ كاف فيو فيصلي( قباء

 كماشيان  راكبان [ سبت كل] قباء يأتي - كسلم كآلو عليو اهلل صلى - كاف» كلذلك
 -طرقو اختبلؼ على -الحديث ىذا كفي» :الحافظ قاؿ .«[ركعتين فيو فيصلي]

 على كالمداكمة الصالحة، األعماؿ ببعض األياـ بعض تخصيص جواز على داللة
 لكوف التحريم؛ على ليس الثبلثة المساجد لغير الرحاؿ شد عن النهي أف كفيو ذلك،
 مجيئو بأف كتعقب راكبان، قباء مسجد يأتي كاف - كسلم كآلو عليو اهلل صلى - النبي

 حالهم، كتفقد األنصار، لمواصلة كاف إنما قباء إلى - كسلم كآلو عليو اهلل صلى -
 ذلك تخصيص في السر ىو كىذا معو، الجمعة حضور عن منهم، تأخر من كحاؿ

 مقصودان  يكن لم السبت يـو كالسبلـ الصبلة عليو فذىابو ىذا فعلى: قلت .«بالسبت
 في الفضيلة في سواء كلها فاألياـ كعليو المذكور، التفقد لمصلحة مراعاة بل بالذات،

( ْْٖ/ ُ) «المرقاة» في القارم ذكره فما التخصيص، قصد كجود لعدـ قباء زيارة
 من على كقفت ثم. قط ُينبغي كما ليس «سينة السبت يـو الزيارة»: أف الطيبي عن
 البدع إنكار على الباعث» كتابو في الشافعي شامة أبو اإلماـ كىو ذلك ذكر

 كإليك التخصيص جواز عدـ من إلو ذىبنا ما يوافق ما فيو ذكر كقد «كالحوادث
 بأكقات العبادات تخصيص ينبغي كال» (:ّْص) اهلل رحمو قاؿ كلو ذلك في كبلمو

 ليس األزماف جميع في مرسلة البر أنواع جميع يكوف بل الشرع، بها يخصها لم
 ذلك؛ كاف فإف العبادة، من بنوع كخصو الشرع فضلو ما إال فضل، بعض على لبعضها
 كالصبلة كعاشوراء، عرفة يـو كصـو غيرىا، دكف العبادة تلك الفضيلة بتلك اختص

                                                           

 كل»: الحديث في قولو من المراد أف إلى ذىب أنو العلماء بعض عن قرأت أنني كأذكر قاؿ العبلمة األلباني: ُ
 أذكر كال أستحضره، ال بما اللغة من لذلك احتج كقد نفسو، السبت يـو المراد ليس كأنو أسبوع، كل أم «سبت
 على الحديث في حينئذ داللة فبل ذلك صح فإذا فليكتب، كجده فمن ذلك، قرأت كتاب أم في اآلف

 .التخصيص
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 جميع فيو مفضبلن  الشرع جعلو ما األزماف كمن رمضاف، في كالعمرة الليل، جوؼ في
 العمل أم شهر، ألف من خير ىي التي القدر كليلة الحجة، ذم كعشر البر أعماؿ

 عمل أم يكوف ذلك فمثل القدر، ليلة فيها ليس شهر ألف في العمل من أفضل فيها
 أف فالحاصل آخر، زمن في نظيره على الفضل لو كاف فيها حصل البر أعماؿ من

 عبادة صفة كانت كىذه الشارع، إلى ذلك بل التخصيص، منصب لو ليس المكلف
 عائشة عن «الصحيحين» حديث ساؽ ثم .«- كسلم كآلو عليو اهلل صلى - النبي
 ال: نقوؿ حتى يصـو - كسلم كآلو عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ كاف»: قالت أنها

، ال: نقوؿ حتى كيفطر يفطر، : عنها اهلل رضي لعائشة قلت :قاؿ علقمة كحديث يصـو
 ال: قالت شيئان؟ األياـ من يخص - كسلم كآلو عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ كاف ىل

 يعتقد المساجد من شيء يؤتى كال: سلمة بن محمد قاؿ» :قاؿ ثم.«ديمة عملو كاف
 بعينو يومان  لو يعد أف ككره: قاؿ قباء، مسجد إال الثبلثة المساجد بعد الفضل فيو

 أك يعتمد، عيدان  ذلك فيجعل زماف بالناس يطوؿ كأف البدعة، من خوفان  فيو فيؤتى
 أف صح كقد: قلت .بدعة فيو تجئ لم ما حين كل يؤتى أف بأس كال تؤخذ، فريضة
 أنو ىذا معنى كلكن سبت، كل قباء يأتي كاف - كسلم كآلو عليو اهلل صلى - النبي
 كنظيره بالجمعة عنو يعبر كما األسبوع عن بالسبت كعبر أسبوع، كل في يزكره كاف

 - النبي استسقاء في عنو اهلل رضي مالك بن أنس حديث من «الصحيحين» في ما
. سبتان  الشمس رأينا ما كاهلل فبل: فيو قاؿ الجمعة يـو - كسلم كآلو عليو اهلل صلى
 بجيد ليس المذكور التخصيص جواز على بالحديث االستدالؿ ككذلك .أعلم كاهلل

 آخر على ليـو ترجيحان  ال للمصلحة مراعاة التخصيص بو المراد يكوف أف إال أيضان،
 يـو تخصيص ذلك مثاؿ ،- كسلم كآلو عليو اهلل صلى - النبي من نص بدكف

 اليـو ألف منو مانع ال فهذا ذلك، لسماع الناس ليجتمع محاضرة إلقاء أك للتدريس
 كىذا للمصلحة، مبلحقة مراران  غيره إلى منو ينتقل كلذلك بالذات، مقصودان  ليس

 غيرىا، في منها أفضل فيها أنها بزعم العبادات ببعض األياـ بعض تخصيص بخبلؼ
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 زيارة أعني -بالزيارة يومهما كتخصيص كالعبادة، بالقياـ العيدين ليلة كتخصيص
 كالسبلـ، الصبلة عليو الرسوؿ مولد قصة بقراءة األكؿ ربيع شهر كتخصيص ،-القبور
 النوكم استدؿ لما كلذلك عنها، كالنهي نبذىا يجب كمنكرات بدع كأمثالو ىذا فكل

 المالكي مسلمة ابن ككره» :قاؿ التخصيص جواز على بالحديث «مسلم شرح» في
 لم كلكنو بلغتو أنها كاألقرب بعيد ىذا: قلت .«األحاديث ىذه تبلغو لم كلعلو ذلك،
 كاهلل. المسألة في عندنا الحق ىو ما بينا كقد كغيره، النوكم إليو ذىب ما منها يفهم
 أعلم

 من المتأخرين بعض ذكر» (:ُٖٔ/ ِ) «الفتاكل» في اإلسبلـ شيخ قاؿ(: فائدة)
 كآلو عليو اهلل صلى - النبي بأف كاحتجوا المشاىد، إلى بالسفر بأس ال أنو العلماء
 ليس قباء ألف فيو؛ لهم حجة كال كماشيان، راكبان  سبت كل قباء يأتي كاف - كسلم

 بسفر ليس ذلك ألف األئمة؛ باتفاؽ إليها السفر عن منهي كىي مسجد، بل مشهدان،
 المسجد إلى سافر لو كلكن يجز، لم أىلو دكيرة من قباء إلى سافر لو بل مشركع،

 البقيع، أىل قبور زيارة يستحب كما يستحب، فهذا قباء إلى منو ذىب ثم النبوم
 .«أحد كشهداء

 قولو كىو «السابق للحديث إليو الرحل يشد أف يجوز ال كلكن» :قلنا كلهذا: قلت
 كليس «الحديث...  مساجد ثبلثة إلى إال الرحاؿ تشد ال»: كالسبلـ الصبلة عليو
 . منها ىذا

 في الحرمين. للمزارات الذىابحكم  :مسألة
 كما تقدـ. مشركع عمل بالسفر النبوم المسجد قصد
 النبي قبر زيارة بالسفر قصدىا دكف زيارتها المشركع األماكن من إليو يضاؼ كمما
 كآخر أحد شهداء كقبور البقيع أىل قبور كزيارة صاحبيو كقبرم كسلم عليو اهلل صلى
 . قباء مسجد زيارة ذلك
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 إني"  كسلم عليو اهلل صلى قولو عمـو في داخلة فمشركعيتها القبور تلك زيارة أما
 . مسلم ركاه"  فزكركىا القبور زيارة عن نهيتكم كنت
 أىل قبور زيارة أيضا كيستحب(: " َْٕ/ُٕ) الفتاكل مجموعفي  اإلسبلـ شيخ قاؿ

 يقصد كاف كسلم عليو اهلل صلى النبي ألف كاالستغفار لهم للدعاء أحد كشهداء البقيع
 ا.ىػ"  المسلمين موتى لجميع مشركع ىذا أف مع ذلك
 قد تقدـ قد تقدـ. فدليل قباء مسجد زيارة كأما
"  المرء يزكرىا أف ينبغي مما"  أنها كادعاء األثرية كاألماكن المساجد بقية زيارة أما

 : التالية للوجوه زيارتها من المنع كيجب ، لو أصل ال فهذا
 ىو كما بالزيارة المساجد تلك تخصيص على الشرعي الدليل كركد عدـ :األكؿ الوجو
 على ال االتباع على مبناىا معلـو ىو كما كالعبادات، قباء لمسجد بالنسبة الحاؿ

 . االبتداع
 النبي سنة اقتفاء على الناس أحرص كانوا عنهم اهلل رضي الصحابة أف :الثاني الوجو
 األثرية األماكن أك المساجد تلك زيارة عنهم يعرؼ لم ذلك كمع كسلم عليو اهلل صلى

 . إليو لسبقونا خيرا كاف كلو ،
 بكر أبو كاف(: ْٖٕ/ِ) المستقيم الصراط اقتضاءفي  تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ

 من يذىبوف كاألنصار المهاجرين من األكلين السابقين كسائر كعلي كعثماف كعمر
 في الصبلة تحرل أنو منهم أحد يقل كلم كمسافرين كعمارا حجاجا مكة إلى المدينة

 لكانوا مستحبا عندىم كاف لو ىذا أف كمعلـو كسلم عليو اهلل صلى النبي مصليات
 ا.ىػ غيرىم من لها كأتبع بسنتو أعلم فإنهم أسبق إليو

 السلف عمل عليو يدؿ المنع كىذا للذريعة، سدا زيارتها من المنع :الثالث الوجو
 المعركر فعن ، عنو اهلل رضي الخطاب بن عمر الراشد الخليفة رأسهم كعلى الصالح

 الطريق بعض في لنا فعرض الخطاب بن عمر مع خرجنا: " قاؿ اهلل رحمو سويد بن
 صلى مسجد ىذا:  فقالوا ؟ شأنهم ما:  عمر فقاؿ فيو يصلوف الناس فابتدره مسجد
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 قبلكم كاف من ىلك إنما الناس أيها:  عمر فقاؿ كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فيو
 تعرض لم كمن فليصل صبلة فيو لو عرضت فمن بيعا أحدثوىا حتى ىذا مثل باتباعهم

 ابن كصححو عنها كالنهي البدع كتابو في كضاح ابن أخرجو" ) فليمض صبلة فيو لو
 ( .ُِٖ/ُ المجموع في تيمية
 كاف لما: ) القصة ىذه على معلقا (ُِٖ/ُ) الفتاكل مجموعفي   اإلسبلـ شيخ قاؿ

 موضع ألنو فيو صلى بل ، فيو بالصبلة تخصيصو يقصد لم كسلم عليو اهلل صلى النبي
 ، متابعة ليس قصده في لو موافقة غير من الفعل صورة في مشاركتو أف عمر رأل نزكلو

 كنهى ، بها ىلكوا التي الكتاب أىل بدع من بالصبلة المكاف ذلك تخصيص بل
 كسلم عليو اهلل صلى بالنبي متشبو ذلك ففاعل ، ذلك في بهم التشبو عن المسلمين

 ىو كىذا ، القلب عمل ىو الذم القصد في كالنصارل باليهود كمتشبو ، الصورة في
 ا.ىػ العمل صورة في المتابعة من أبلغ النية في المتابعة فإف األصل

 من كغيره أنس ابن مالك ككاف(: ّْص) عنها كالنهي البدعفي  كضاح ابن قاؿك 
 عدا ما كسلم عليو اهلل صلى للنبي اآلثار كتلك المساجد إتياف يكرىوف المدينة علماء

 ا.ىػ كأحدا قباء
 . أحد شهداء قبور زيارة:  أحدا بقولو كالمراد

 علماء يستحب لم كلهذا(: ْٗٔ/ُٕ) الفتاكل مجموعفي  اإلسبلـ شيخ قاؿ
 بعد حولها كما بالمدينة التي المزارات من شيء قصد كغيرىا المدينة أىل من السلف
 لم كسلم عليو اهلل صلى النبي ألف قباء مسجد إال كسلم عليو اهلل صلى النبي مسجد
 ا.ىػ ىو إال إليو يذىب بعينو مسجدا يقصد

 المساجد زيارة كأما(: " ُْْ/ِٔ) فتاكلال مجموعفي  أيضا اإلسبلـ شيخ قاؿك 
 أبي سفح في كما الصفا تحت الذم كالمسجد الحراـ المسجد غير بمكة بنيت التي

 كسلم عليو اهلل صلى النبي آثار على بنيت التي المساجد من ذلك كنحو قبيس
 كإنما ، األئمة من أحد استحبو كال السنة من ذلك من شيء قصد فليس ، كأصحابو
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 ، كالمركة كالصفا كمزدلفة عرفة:  كالمشاعر ، خاصة الحراـ المسجد إتياف المشركع
 مثل كمنى كمزدلفة عرفة المشاعر غير مكة حوؿ التي كالبقاع الجباؿ قصد ككذلك

 فإنو ذلك كنحو الفداء قبة فيو كاف إنو يقاؿ الذم منى عند الذم كالجبل حراء جبل
" بدعة ىو بل ، ذلك من شيء زيارة كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سنة من ليس

 .انتهى
 عليو اهلل صلى النبي أف( ِْٓص) المستقيم الصراط اقتضاء في اهلل رحمو كذكر
 لم ، المسلمين جماىير معو كحج ، الوداع حجة مع الرابعة عمرتو اعتمر"  كسلم

 . اهلل شاء من إال معو الحج عن يتخلف
 شيئا كال ، يزكره كال ، حراء غار يأتي أصحابو من أحد كال ىو ال ، كلو ذلك في كىو
 الصفا كبين ، الحراـ بالمسجد إال عبادة ىناؾ يكن كلم ، مكة حوؿ التي البقاع من

 . . . كعرفات كالمزدلفة كبمنى ، كالمركة
 إلى يسيركف يكونوا لم ، األكلين السابقين من كغيرىم ، الراشدكف خلفاؤه بعده ثم

 . كالدعاء فيو للصبلة كنحوه حراء غار
 عليو اهلل صلى النبي لكاف ؛ عليو اهلل يثيب مستحبا مشركعا ىذا كاف لو أنو كمعلـو
 بذلك أعلم أصحابو ككاف ، ذلك أصحابو يعلم كلكاف ، بذلك الناس أعلم كسلم

 من أنو علم ؛ ذلك من شيء إلى يلتفتوف يكونوا لم فلما ، بعدىم ممن فيو كأرغب
 كقربة عبادة جعلها فمن ، كطاعة كقربة عبادة يعدكنها يكونوا لم التي ، المحدثة البدع

 .انتهى"  اهلل بو يأذف لم ما الدين من كشرع ، سبيلهم غير اتبع فقد كطاعة
 التي المواضع ذلك أف بعد :(ُّّ/ِ) إسبلمية فتاكلكما في   باز بنا العبلمة كقاؿ

 المواضع من كغيرىا القبلتين كمسجد السبعة المساجد أما:  المدينة في زيارتها يشرع
 عليو دليل كال لذلك أصل فبل زيارتها المناسك في المؤلفين بعض يذكر التي

 ا.ىػ االبتداع دكف االتباع ىو دائما للمؤمن كالمشركع
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 في يزار شيء ىناؾ ليس(: َْٓص) العبادات فقوكما في   عثيمينال العبلمة كقاؿ
 ، كسلم عليو اهلل صلى النبي قبر زيارة ، النبوم المسجد زيارة:  ىذه سول المدينة

 فإنو المزارات من ذلك عدا كما ، قباء مسجد زيارة ، احد شهداء زيارة ، البقيع زيارة
 ا.ىػ  لو أصل ال

 يذىب أف يتعمد الناس كبعض( : " ّ/ٓٔ) في لقاءات الباب المفتوح  الشيخ كقاؿ
 صلى النبي كاف غار حراء غار كذلك، كليس السنة، من ىذا أف يظن حراء غار إلى
 في كىو الوحي عليو كنزؿ ينبأ، أف قبل العدد ذكات الليالي فيو يتعبد كسلم عليو اهلل
 الصحابة كاف كال ذلك بعد إليو كسلم عليو اهلل صلى النبي يعد لم كلكن ، الغار ىذا

 الذم ثور غار كىو ، قربة أنو يظن كالناس بعض يقصده آخر غار كىناؾ ، يقصدكنو
 اهلل إلى قربة كال بسنة ليس كإتيانو الهجرة في كسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ فيو اختفى

 أف أجل من ثور جبل على أك حراء جبل على صعد اإلنساف أف لو لكن كجل، عز
 ؟ عليو ينكر فهل الصعود، بهذا اهلل إلى يتقرب أف دكف فقط يطلع

 اهلل إلى كيتقرب هلل يتعبد يذىب الذم اإلنساف على ينكر عليو، ينكر ال: الجواب
 .انتهى"  بذلك
 صعودىم أثناء الحجاج بعض سقوط حوادث يقع(: ّٗٓ/ُُ) اللجنة علماء كسئل
 موقع إلى يؤدم درج بعمل القياـ الناس بعض كيقترح ، الغار من كنزكلهم النور لجبل
 الطريق من إال أحد أم دخوؿ يمنع حديدم بشبك الجهات جميع قفل مع الغار

 .كالنزكؿ للصعود المخصص
 بل اإلسبلـ، سنن من كال الحج، شعائر من ليس المذكور الغار إلى الصعود" :فأجابوا

 لو، الصعود من الناس يمنع أف ينبغي كعليو؛ ، باهلل الشرؾ ذرائع من كذريعة بدعة، إنو
 من: )كسلم عليو اهلل صلى النبي بقوؿ عمبل لو؛ الصعود يسهل كال درج لو يوضع كال

 بدء على مضى كقد ،صحتو على متفق( رد فهو منو ليس ما ىذا أمرنا في أحدث
 خلفاء من أحدا أف نعلم كلم ، قرنا عشر أربعة من أكثر اإلسبلـ كظهور الوحي نزكؿ
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 أمر كلوا الذين المسلمين أئمة كال ، صحابتو كال ، كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ
 اتباعهم في الخير كل كالخير ، ذلك فعل أنو الماضية التاريخ حقب خبلؿ المشاعر

 ، كسلم عليو اهلل صلى رسولو منهاج ككفق ، تعالى هلل حسبة ؛ نهجهم على كالسير
 .الشرؾ لذرائع كسدا

 .حرما ليس األقصى المسجد(: تنبيو)
 على المساجد فأفضل المساجد، من غيره على فضيلة لو األقصى المسجد:  أكال

 . األقصى المسجد ثم النبوم، المسجد ثم الحراـ، المسجد اإلطبلؽ
 كما تقدـ. للعبادة إليها السفر يشرع التي المساجد ىي الثبلثة المساجد كىذه
 بعض كعند الناس عامة عند بالحـر المبارؾ األقصى المسجد تسمية شاعتكلفد 

 .الحـر األقصى المسجد على يطلقوف فنجدىم المعاصرين الكاتبين
 عند يوجد ال أنو العلم أىل عند المعلـو و منألن صحيحة غير التسمية كىذه

 كأضاؼ العلماء أكثر باتفاؽ كىذا المدينة كحـر مكة حـر كىما حرماف إال المسلمين
 .ُالطائف من بالقرب كج كادم كىو ثالثان  الشافعية

                                                           

 عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ مع أقبلنا لما:)  قاؿ - عنو اهلل رضي -الزبير حديث في كرد بما الشافعية احتج ُ
 األسود القرف طرؼ في - كسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ كقف السدرة عند كنا إذا حتى لية من - كسلم

 حـر كعضاىو كج صيد إف:  قاؿ ثم كلهم الناس اتقف حتى ككقف كاديو مرة:  كقاؿ ببصره نخبان  فاستقبل حذكىا
 ،ّْ/ ُ) الحميدل ،(ُُْٔ رقم ،ُٓٔ/ ُ) أحمد أخرجو(  لثقيف كحصاره الطائف نزكلو قبل كذلك هلل محـر
 ،(ّٗ/ ْ) كالعقيلي ،(َِِّ رقم ،ُِٓ/ ِ) داكد كأبو ،(َُْ/ُ/ ُ) التاريخ في كالبخارم ،(ّٔ رقم

 كالبيهقى ،(َٖٓ رقم ،ِّْ/ ِ) كالبغول ،(َِْ/ ْ) عللو في كالدارقطني ،(ْٖ رقم ،َُٖ/ ُ) كالشاشى
/ ِ) التلخيص في الحافظ عنو كقاؿ ،بن القيم في إعبلـ الموقعينا ضعفو كالحديث( ٕٕٓٗ رقم ،ََِ/ ٓ)

 فتعقبو الحق، عبد عليو كسكت المنذرم، كحسنو عليو كسكت العواـ بن الزبير حديث من داكد أبوركاه ( َِٖ
 كذكر صححو، الشافعي أف الذىبي، كذكر األزدم، قاؿ ككذا يصح، لم إنو: البخارم عن نقل بما القطاف ابن

 كاف الطائفي إنساف بن اهلل عبد بن محمد كىو: بو المنفرد راكيو في حباف ابن كقاؿ ضعفو، أحمد أف الخبلؿ
 إال يتابع ال: العقيلي كقاؿ ضعيف، فهو فيو أخطأ كاف فإف غيره، لو ليس فإنو الحديث، تضعيف كمقتضاه يخطئ،

 البدر في الملقن ابن كصححو ىػ. ا ضعيف إسناده: المهذب شرح في النوكم كقاؿ الضعف، في تقاربو جهة من
 في األلباني العبلمة كقاؿ ،(َُ/ ّ) المسند تحقيق في شاكر أحمد الشيخ صححو ككذا ،(ّٖٔ/ ٔ) المنير
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 . تعالى اهلل شرعها تخصو، أحكاـ لو الحـرك 
 .فيو القتاؿ تحريم: منها

 نبت الذم نباتو قطع كيحـر ، بو الموجودة كالطيور الحيوانات صيد يحـر أنو: كمنها
 . أحد يزرعو كلم تعالى اهلل بفعل
 الناس فيو يأمن آمنا، حرما مكة لهم جعل بأف مكة أىل على تعالى اهلل امتن كقد

 شيء كل ثمرات إليو يجبى آمنا حرما لهم نمكن أكلم: ) تعالى اهلل قاؿ كالدكاب،
 .ٕٓ:القصص( يعلموف ال أكثرىم كلكن لدنا من رزقا

 . ٕٔ:العنكبوت( حولهم من الناس كيتخطف آمنا حرما جعلنا أنا يركا أكلم: ) كقاؿ
 . ٕٗ/  البقرة( آمنا كاف دخلو كمن: ) تعالى كقاؿ
 إبراىيم إف: ) كسلم عليو اهلل صلى النبي قاؿ:  قاؿ جابر عن( ُِّٔ) مسلم كركل

 ( .صيدىا يصاد كال عضاىها يقطع ال. . .  المدينة حرمت كإني ، مكة حـر
 قطع فتحريم شوؾ فيو الذم الشجر قطع حـر كإذا شوؾ، فيو شجر كل كالعضاه
 . أكلى باب من فيو شوؾ ال الذم الشجر

                                                                                                                                                  

 البخارم كقاؿ كثق، قد كىذا محمد، كابنو الطائفي لجهالة ضعيف؛ إسناده(: ُٓٗ/ ِ) األـ داكد أبي ضعيف
ا.ىػ كقاؿ األرنؤكط كمن معو في تحقيق سنن أبي  أحمد اإلماـ كضعفو ،" حديثو يصح لم: " كاألزدم حباف كابن

 كفي بالقوم، ليس: فقاؿ الرازم حاتم أبو عنو سئل إنساف بن اهلل عبد بن محمد ضعيف، إسناده (:ّٕٕ/ّداكد )
/ ٓ أباه كذكر عليو، يتابع لم: كقاؿ الحديث، ىذا لو كذكر َُْ/ ُ" تاريخو" في البخارم كذكره نظر، حديثو

 .حديثو يصح لم: كقاؿ الحديث ىذا إلى كأشار ْٓ
 . سبق كما الحديث لضعف بحـر ليس" كج" أف العلم أىل أقواؿ من الراجحف

 إطبلؽ شرعان  يجوز كال المدينة كحـر مكة حـر الحرمين على إال الحـر اسم إطبلؽ يصح ال تقدـ ما على كبناء
 األقصى المسجد تسمية تثبت لم، لذا لها أصل ال بدعة حرمان  كتسميتو المبارؾ األقصى المسجد على الحـر اسم
 األقصى بالمسجد المتعلقة األحكاـ عن الزركشي الدين بدر اإلماـ تكلم كلما المحققين العلماء من أحد عن حرمان 

 الساجد إعبلـ.  العلماء بقية شأف ىو كما األقصى المسجد سماه كإنما حرمان  تسميتو في شيئان  منها يذكر لم
 كصف في الحـر كلمة يستعمل لم الحنبلي الدين مجير الشيخ أف كما،  بعدىا فما (ُُٗص) المساجد بأحكاـ

 كتابو في النابلسي الغني عبد الشيخ ككذلك"  كالخليل القدس بتاريخ الجليل األنس"  كتابو في األقصى المسجد
 ". المقدسية الرحلة في األنسية الحضرة" 
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 كسلم عليو اهلل صلى النبي قاؿ:  قاؿ الخدرم سعيد أبي عن( ُّْٕ) مسلم كركل
 يهراؽ ال أف. . .  المدينة حرمت كإني ، حرما فجعلها مكة حـر إبراىيم إف اللهم: )

. . .  لعلف إال شجرة فيها تخبط كال ، لقتاؿ سبلح فيها يحمل كال ، دـ فيها
 بخبلؼ ىنا المراد كىو، للعلف الشجر أكراؽ أخذ جواز:  فيو :النوكم قاؿ( الحديث

 .اىػ حراـ فإنو؛  كقطعها األغصاف خبط
 ىذا إطبلؽ في الناس توسع كقد المسلمين، باتفاؽ المعنى بهذا حرما ليس كالقدس
 في الخليل إبراىيم مسجد كصار!  حرما القدس فصارت( الحـر:  أعني) الوصف
 حـر ىناؾ كليس!!!  الجامعي الحـر: عنها يقاؿ الجامعات صارت بل! حرما فلسطين

 ىل فيو العلماء اختلف( كج) اسمو بالطائف ككاد ، كالمدينة مكة، حـر إال األرض في
 ، كما تقدـ.ال أـ حـر ىو

 مكاف المقدس ببيت كليس (:ُٓ-ُْ/ِٕ) الفتاكل مجموع في اإلسبلـ شيخ قاؿ
 : أماكن ثبلثة إال البقاع، من ذلك بغير كال الخليل بتربة كال حرما يسمى
 . تعالى اهلل شرفها ، مكة حـر كىو المسلمين، باتفاؽ حـر ىو: أحدىا
 حـر ىذا فإف( النبوية المدينة يعني) النبي حـر كىو العلماء، جمهور عند حـر: كالثاني

 مستفيضة صحيحة أحاديث كفيو ، كأحمد كالشافعي كمالك ، العلماء جمهور عند
 . كسلم عليو اهلل صلى النبي عن

 ، المسند في أحمد ركاه حديث، فيو ركم ىذا فإف بالطائف، كاد كىو كج،: كالثالث
 حرما كليس الحديث، صحة العتقاده الشافعي عند حـر كىذا الصحاح، في كليس

 .بو يأخذ فلم فيو المركل الحديث ضعف كأحمد العلماء، أكثر عند
 فإف ، المسلمين علماء من أحد عند حرما فليس الثبلثة األماكن ىذه سول ما كأما

 ىذه عن خارجا كنباتو مكاف صيد اهلل يحـر كلم ، كنباتو صيده اهلل حـر ما الحـر
 . اىػ الثبلثة األماكن



 - 311 - 

 ىل السابقة اآليات من انطبلقان  كسئل العبلمة العثيمين كما في لقاءات الباب المفتوح:
 الحراـ المسجد غير المحرمة األماكن ىي ما كبالتالي حرمان،( طول كادم) يعتبر

 كسلم؟ عليو اهلل صلى النبي كمسجد
 األرض في كليس حرمان، موسى فيو اهلل كلم الذم المقدس الوادم يعتبر ال فأجاب:

، فليس األقصى المسجد كأما المدينة، كحـر مكة حـر فقط، موضعاف إال حـر  بحـر
، ليس بالطائف( كىجٌ  كادم) ككذلك  مكة حـر فقط حرماف إال حـر ىناؾ فليس بحـر

 ا.ىػ المدينة كحـر
 على يطلق ىل (:ِّٗ/ِِكسئل العبلمة العثيمين أيضا كما في مجموع فتاكاه )

؟ اسم األقصى المسجد  األقصى المسجد) كلمة على فضيلتكم تعليق كما الحـر
؟ للمدينة كىل( الحرمين ثالث  حـر

 .بحـر كليس حـر عليو يطلق ال فإنو األقصى المسجد أمافأجاب: 
 لها أف شك فبل المدينة كأما. كذلك كليس منها أنو توىم. الحرمين ثالث: كقولهم
 مكة حـر بل مكة، حـر يساكم ال كلكنو ثور، إلى عير بين ما المدينة كحـر حرما،
 فيو كليس فيحـر المدينة صيد كأما الجزاء، كفيو صيده يحـر كلهذا منو، حرمة أعظم

 إليو الحاجة تدعو ما منو يباح المدينة كشجر قطعو، يحـر مكة شجر ككذلك الجزاء،
 من -اهلل رحمو -أحمد اإلماـ مذىب من المشهور على ككذلك كنحوه، الحرث في

 صيدا أدخل من بخبلؼ إطبلقو، عليو كجب الحـر خارج من مكة إلى صيدا أدخل
 الموضعين، في إطبلقو يجب ال أنو كالصحيح إطبلقو، عليو يجب ال فإنو المدينة إلى

 المدينة، بخبلؼ استحبابا أك كجوبا إما يحـر أف دخلو لمن يشرع مكة حـر كأيضا
 .المدينة حـر بخبلؼ فيو المشركين دخوؿ يجوز ال مكة حـر كأيضا

 مكة إلى( المكرمة) كلمة إضافة ىل (:َِْ/ِِكسئل أيضا كما في مجموع فتاكاه )
 كالمدينة المحرمة مكة يقاؿ أف األفضل من كىل البدع من المدينة إلى( المنورة) أك

 النبوية؟
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 ال المدينة ككذلك السلف، كبلـ في المكرمة بمكة تعرؼ مكة أف أعلم الفأجاب: 
 بأف أخيرا حدث لكن المدينة، يسمونها كإنما السلف، كبلـ في المنورة بأنها توصف

 في يقاؿ
 محرما، بلدا كسماىا آمنا، بلدا اهلل سماىا كمكة المنورة المدينة كفي المكرمة مكة
 .مباركة ككذلك( حرمها الذم البلدة ىذه رب أعبد أف أمرت إنما: )تعالى قاؿ كما
 اهلل صلى - النبي سماىا كما طيبة كأنها النبوية المدينة أنها شك ال فهي المدينة كأما
 كمكة المنورة، المدينة: يقولوا بأف عادة ىذا اتخذكا الناس لكن. بطيبة - كسلم عليو

 ممن البلدين لهذين تعظيما أشد لسنا ألننا فقط، مكة: يقولوف كليتهم المكرمة،
 .سلفنا

 كالمدينة بالمكرمة مكة كصف عن (:َِْ/ِِكسئل أيضا كما في مجموع فتاكاه )
 الشرع؟ من أصل لو ىل بالمنورة

 بالمنورة، المدينة ككصف بالمكرمة، مكة لوصف الشرع من أصبل أعرؼ الفأجاب: 
 مكة بالوحي منورتاف ككلتاىما محرمتاف، معظمتاف مكرمتاف الحقيقة في ككلتاىما
 كابتداء - كسلم عليو اهلل صلى - النبي كالدة مكاف كتلك بانتهائو، كالمدينة بابتدائو،
 .خبير لطيف كاهلل رسالتو، ككماؿ كفاتو مكاف كىذه دعوتو،

 .كسلم عليو اهلل صلى النبي قبر نبش محاكالت)فائدة(: في ذكر 
 كسلم، عليو اهلل صلى النبي قبر نبشل محاكالت في أربعة حوادث التاريخ كتب تذكر

 العبيدم الحاكم بإثمهما باء كالرابعة كالثالثة النصارل، بعض كبرىما تولى محاكلتاف
 . الربوبية ادعى الذم الزنديق

 بن نزار بن منصور: الزنديق العبيدم الحاكم ككزرىا إثمها تبوأ :األكلى اآلثمة المحاكلة
 النببلء أعبلـ سير الذىبي فيو قاؿ الربوبية، المدعي اإلسماعيلي المصرم معد

 خبيث ، للدماء سفاكا ، التلوف كثير ، عنيدا جبارا مريدا شيطانا كاف(:" ُْٕ/ُٓ)
 بسب أمر زمانو، فرعوف كاف غريب، كنبأ عجيب، شأف لو المكر، عظيم النحلة،
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 انتهى"  كالشوارع المساجد أبواب على ذلك كبكتابة عنهم، اهلل رضي الصحابة
 . باختصار

 ما الهجرة من األربعمائة بعد كقع كقد" ( :ِٓٔ/ِ" )الوفا كفاء" في السمهودم كقاؿ
 بن اهلل عبد محمد أبو أخبرنا: قاؿ النجار البن" بغداد تاريخ" عن المراغي الزين نقلو

 اهلل عبد القاسم أبو أنبأنا ، الجلي شافع بن صالح المعالي أبي عن ، المقرم المبارؾ
 أف:  المغربي محمد بن الحليم عبد القاسم أبو ثنا ، المعلم محمد بن محمد بن

 عليو اهلل صلى النبي بنقل مصر صاحب العبيدم الحاكم على أشار الزنادقة بعض
 شد ذلك لك تم متى: كقاؿ ذلك، لو كزين مصر، إلى المدينة من كصاحبيو كسلم
 . لسكانها منقبة ككانت ، مصر إلى األرض أقطار من رحالهم الناس

 أبا كبعث:  قاؿ.  جزيبل ماال عليو أنفق ، مكانا كأعد ، ذلك في الحاكم فاجتهد
 حضر بها كجلس الشريفة المدينة إلى كصل فلما ، الشريف الموضع لنبش الفتوح
 ،"  الزلباني"  بػ يعرؼ قارئ معهم كحضر ، فيو جاء ما علموا كقد المدنيين جماعة

 أئمة فقاتلوا دينكم في كطعنوا عهدىم بعد من أيمانهم نكثوا كإف: ) المجلس في فقرأ
 بإخراج كىموا أيمانهم نكثوا قوما تقاتلوف أال*  ينتهوف لعلهم لهم أيماف ال إنهم الكفر

( مؤمنين كنتم إف تخشوه أف أحق فاهلل أتخشونهم مرة أكؿ بدءككم كىم الرسوؿ
 كلما ، الجند من معو كمن الفتوح أبا يقتلوف ككادكا ، الناس فماج ُّ ،ُِ/التوبة
 الحاكم من علي كاف لو كاهلل ، يخشى أف أحق اهلل:  لهم قاؿ ذلك الفتوح أبو رأل

 نهض كيف أزعجو ما الصدر ضيق من لو كحصل ، للموضع تعرضت ما الركح فوات
 . المخزية ىذه مثل في
 ، قوتها من تزلزؿ األرض كادت ريحا اهلل أرسل حتى اليـو ذلك النهار انصرؼ فما

 األرض كجو على الكرة تدحرج كما بسركجها كالخيل ، بأقتابها اإلبل دحرجت حتى
 من ركعو كذىب ، الفتوح أبي صدر فانشرح ، الناس من كخلق أكثرىا كىلك ،

 . بتصرؼ انتهى"  فيو جاء ما امتناع من عذره لقياـ الحاكم
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 ينقلها ، أيضا العبيدم الحاكم من ثانية محاكلة أنها كيبدك : الثانية اآلثمة المحاكلة
 تأسي" كتاب في عذرة ابن كنقل: فيقوؿ( ّٓٔ/ِ" )الوفا كفاء" في السمهودم أيضا
 :لفظو ما القيركاني سعدكف البن" القيركاف مدينة على جرل فيما اإليماف أىل

 النبي قبر ينبش من كسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ مدينة إلى اهلل بأمر الحاكم أرسل ثم
 تحت كحفر ، المسجد بقرب دارا نبشو أراد الذم فدخل ، كسلم عليو اهلل صلى

 إف:  صائح كسمع ، أنوارا فرأكا ، كسلم عليو اهلل صلى النبي قبر إلى ليصل األرض
 . انتهى"  كقتلوىم ، فوجدكىم ، الناس ففتش ، ينبش نبيكم

 نور العادؿ الملك السطاف عهد في( ىػٕٓٓ) سنة كقعت :الثالثة اآلثمة المحاكلة
 . النصارل كبرىا تولى الذم ككاف ، اهلل رحمو زنكي الدين

 إلى يشير كىو كسلم عليو اهلل صلى النبي نومو في اهلل رحمو الدين نور السلطاف رأل
 ! ىذين من أنقذني!  أنجدني:  كيقوؿ أشقرين رجلين

 فرآه كناـ، كصلى فاستيقظ بعينو، المناـ فرأـ كناـ، كصلى توضأ ثم فزعا، فاستيقظ
 جماؿ لو يقاؿ الصالحين من كزير لو ككاف نـو يبق لم: كقاؿ فاستيقظ ثالثة، مرة أيضا

 اخرج ؟ قعودؾ كما: لو فقاؿ لو، كقع ما لو كحكى ، إليو فأرسل ، الموصلي الدين
 المدينة، إلى كخرج ، ليلتو بقية في فتجهز رأيت ما كاكتم ، النبوية المدينة إلى اآلف
:  المسجد في المدينة أىل اجتمع كقد الوزير فقاؿ الدين جماؿ الوزير صحبتو كفي

 ، للصدقة أمواال معو كأحضر كسلم، عليو اهلل صلى النبي زيارة قصد السلطاف إف
 من ككل ، بحضورىم السلطاف كأمر ، كلهم المدينة أىل فكتبوا.  عندكم من فاكتبوا
 يجد فبل لو كسلم عليو اهلل صلى النبي أراىا التي الصفة فيو ليجد يتأملو يأخذ حضر
 .الناس انفضت أف إلى باالنصراؼ، كيأمره فيعطيو ، الصفة تلك
 تفكركا:  فقاؿ ال: قالوا ؟ الصدقة من شيئا يأخذ لم أحد بقي ىل: السلطاف فقاؿ

 صالحاف كىما شيئا، أحد من يتناكالف ال مغربيين رجلين إال أحد يبق لم: فقالوا كتأملوا
 بهما فأتي بهما، علي: كقاؿ صدره فانشرح المحاكيج على الصدقة يكثراف غنياف
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 أنقذني أنجدني:  بقولو إليهما كسلم عليو اهلل صلى النبي أشار اللذين الرجلين فرآىما
 . ىذين من

 المجاكرة فاخترنا ، حاجين جئنا ، المغرب ببلد من: فقاال ؟ أنتما أين من: ىما فقاؿ
 على فصمما اصدقاني،: فقاؿ كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عند المقاـ ىذا في

 عليهما كأثنى الشريفة الحجرة بقرب رباط في بأنهما فأخبر منزلهما؟ أين: فقاؿ ذلك
 . كقباء البقيع كزيارة كالصدقة، الصياـ بكثرة المدينة أىل

 حصيرا فرفع ، بنفسو البيت في يطوؼ السلطاف كبقي منزلهما، إلى كحضر فأمسكهما
 الناس فارتاعت الشريفة، الحجرة صوب إلى ينتهي محفورا سردابا فرأل البيت، في

 فاعترفا شديدا، ضربا كضربهما! حالكما اصدقاني: ذلك عند السلطاف كقاؿ لذلك،
 عظيمة، أمواال كأعطوىما المغاربة، حجاج في النصارل بعثهما نصرانياف، بأنهما

 كلكل ليبل، يحفراف ككانا ، كسلم عليو اهلل صلى النبي جسد لسرقة بالتحيل كأمركىما
 في منهما كل يجعلو التراب من يجتمع كالذم المغاربة، زم على جلد محفظة منهما

 ، مدة ذلك على كأقاما القبور، بين فيلقيانو البقيع زيارة إلظهار كيخرجاف محفظتو،
 بحيث عظيم رجيف كحصل ، كأبرقت السماء أرعدت الشريفة الحجرة من قربا فلما
 كظهر اعترفا، فلما الليلة تلك صبيحة السلطاف فقدـ ، الجباؿ تلك انقبلع خيل

 كأمر شديدا، بكاء بكى غيره، دكف لذلك لو اهلل تأىيل كرأل يديو، على حالهما
 الحجرة حوؿ عظيما خندقا كحفر عظيم، رصاص بإحضار أمر ثم رقابهما، بضرب
 الشريفة الحجرة حوؿ فصار ، الخندؽ بو كمؤل الرصاص، ذلك كأذيب كلها، الشريفة

 كافر يستعمل ال أف كأمر ، النصارل بإضعاؼ كأمر ، ملكو إلى عاد ثم ، رصاص سور
 . األعماؿ من عمل في

( ىػِٕٕ ت) األسنوم علي بن الحسن بن الرحيم عبد الدين جماؿ الحادثة ىذه ذكر
 كيسميها"  النصارل استخداـ منع في األلباب أكلي نصيحة: "  اسمها لو رسالة في

 ت) السمهودم اهلل عبد بن علي عنو نقلها"  اإلسبلمية االنتصارات"  بػ بعضهم
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 كذكرىا، (َٓٔ-ْٖٔ/ِ" ) المصطفى دار بأخبار الوفا كفاء"  كتابو في( ىػُُٗ
 رئيس ككاف ،( ىػٕٓٔ ت) المطرم أحمد بن محمد بن اهلل عبد الدين جماؿ الحافظ

 من المدينة دخل فيمن اإلعبلـ"  كتاب لو ، مؤرخ كىو ، النبوم الحـر في المؤذنين
 من حدثو عمن بكر أبي بن يعقوب الدين علم الفقيو من سمعتها: "  قاؿ"  األعبلـ

 اختبلؼ مع سبق ما بنحو القصة كذكر...محمودا السلطاف أف ، أدرؾ من أكابر
 ( .َٓٔ/ِ" )الوفا كفاء" عن نقبل .يسير

 أبو ، جبير ابن الرحالة العبلمة المحاكلة ىذه عن يحدثنا :الرابعة اآلثمة المحاكلة
 أحداث في" رحلتو" في يذكرىا ،( ىػُْٔ) سنة المتوفى ، أحمد بن محمد الحسين

 : قاؿ حيث ، اإلسكندرية إلى كصولو بعد كذلك ،(ّٓ-ّْ/ص( )ىػٖٕٓ) سنة
 مجتمعا عاينا ،- القعدة ذم يعني - أكال المؤرخ الشهر في اإلسكندرية حللنا لما" 

 ، الجماؿ على راكبين البلد أدخلوا الرـك من أسرل لمعاينة بركزا عظيما، الناس من
 بأمر فأخبرنا ، قصتهم عن فسألنا ، كاألبواؽ الطبوؿ كحولهم أذنابها إلى ككجوىهم

 كأنشأكا اجتمعوا الشاـ نصارل من جملة أف كذلك: كجزعا إشفاقا األكباد لو تتفطر
 حملوا ثم ، - األحمر البحر - القلـز بحر من لهم التي المواضع أقرب في مراكب

 ، عليو معهم اتفقوا - بأجرة أم - بكراء لهم المجاكرين العرب جماؿ على أنقاضها
 في كدفعوىا ، كتأليفها إنشاءىا كأكملوا مراكبهم، سمركا البحر بساحل حصلوا فلما

 ستة نحو فيو فأحرقوا ، النعم بحر إلى كانتهوا ، بالحجاج قاطعين كركبوىا البحر،
 يأتي كاف مركبا فيها فأخذكا - مكاف اسم -"  عيذاب"  كانتهوا ، مركبا عشر

 ،" عيذاب"  قوص من تأتي كبيرة قافلة البر في أيضا كأخذكا ، جدة من بالحجاج
 كأحرقوا ، اليمن من بتجار مقبلين كانا مركبين كأخذكا أحدا، يحيوا كلم الجميع كقتلوا
 ، اهلل أعزىما كالمدينة مكة لميرة معدة كانت الساحل ذلك على كثيرة أطعمة

 قط الموضع ذلك ركمي انتهى كال اإلسبلـ في مثلها يسمع لم شنيعة حوادث كأحدثوا
. 
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 على عازمين كانوا أنهم كذلك كبشاعة، شناعة المسامع تسد حادثة أعظمها كمن
 .المقدس الضريح من كإخراجو ، كسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ مدينة دخوؿ
 ما كتعاطيهم ، عليو باجترائهم اهلل فأخذىم ، ألسنتهم على ذكره كأجركا ذلك أشاعوا
 ، يـو مسيرة من أكثر المدينة كبين بينهم يكن كلم كبينو، بينهم القدر عناية تحوؿ
 الحاجب فيها دخل ، كاإلسكندرية مصر من مرت بمراكب عاديتهم اهلل فدفع

 بنفسو النجاة قارب قد كىو العدك فلحقوا البحريين، المغربة أنجاد مع بلؤلؤ المعركؼ
 مدة عن كأدركوىم ، الجبارية العنايات آيات من آية ككانت ، آخرىم عن فأخذكا
 كأسركا، كقتلوا ، حولو أك كنصف شهر على نيف ، الزماف من بينهم كانت طويلة
 بجميل اهلل ككفى كالمدينة، مكة منهم ككجو بها، ليقتلوا الببلد على األسارل من كفرؽ
 . انتهى"  العالمين رب هلل كالحمد عظيما، أمرا كالمسلمين اإلسبلـ صنعو

 
 في المسجد( المدفأة )باب كضع

 فأراد يعبد، مما شيء أك نار أك تنور كقدامو صلى من بابقاؿ البخارم في صحيحو )
 (.اهلل بو

 حين خرج  كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف)  رضي اهلل عنو مالك بن أنسعن 
 عرضترسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم:  قاؿ ثم.... الظهر فصلى الشمس زاغت

 .ُ( كالشر كالخير أر فلم الحائط ىذا عرض في آنفا كالنار الجنة علي
  اهلل رسوؿ فصلى الشمس، انخسفت ) قاؿرضي اهلل عنهما  عباس بن اهلل عبدك 

 .ِ( أفظع قط كاليـو منظرا أر فلم النار، أريت: قاؿ ثم كسلم عليو اهلل صلى

                                                           

 (.ِّٗٓ(، كمسلم )َْٓأخرجو البخارم ) ُ
 (.َٕٗ(، كمسلم )ُّْأخرجو البخارم ) ِ
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 أف: الباب بهذا البخارم مقصود(: ِِٖ/ّقاؿ الحافظ ابن رجب في فتح البارم )
 كتنور كنار اهلل دكف من عبد ما جنس من شيء يديو بين ككاف كجل، عز هلل صلى من

 .أيضا - ذلك يكره ال أنو كبلمو كظاىر صحيحة، صبلتو فإف ذلك، كغير
 ىذا كفي صبلتو، في - كسلم عليو اهلل صلى - النبي على النار بعرض كاستدؿ

 .نظر االستدالؿ
 إليها المرء يتوجو نار بمنزلة أطلعها حتى النار من اهلل أراه ما ليس: اإلسماعيلي قاؿ

، معبودة كىي  بين الشيء كضع من كحكم رآه بما ليخبرىم أرم ما حكم كال لقـو
 .انتهى. كقبلتو مصبله أماـ فجعلو موضوعا قائما رآه أك يديو

 :كجوه من الفرؽ إلى فأشار
 كعرض ذلك، المصلي يتعمد أف كره فإنما تنور، أك نار إلى الصبلة كره من أف: منها
 .كذلك يكن لم - كسلم عليو اهلل صلى - النبي على النار

 كجل، عز اهلل دكف من عبدت التي ىي ألنها الدنيا؛ نار استقباؿ المكركه أف: كمنها
 .الدنيا كنار فليست الكفار، عقاب دار فهي جهنم نار فأما

 أحكاـ بو يتعلق ال الغيب أمر من - كسلم عليو اهلل صلى - النبي أرم ما أف: كمنها
 .الدنيا أمور
 في كغسلو - كسلم عليو اهلل صلى - النبي قلب شق لما جبريل إف: قيل ىنا كمن

 .الدنيا في الذىب أكاني استعماؿ حكم ذلك على يجر لم ذىب من طست
 تنور، إلى الصبلة كره سيرين، ابن: منهم النار، إلى الصبلة العلماء أكثر كره كقد

 .نار بيت ىو: كقاؿ
 .المسجد قبلة في السراج يوضع أف يكره: سفياف كقاؿ
 .حرب عنو نقلو: - أكرىو كالكانوف بو، بأس ال السراج: إسحاؽ كقاؿ
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 أكرىو،: قاؿ المسجد؟ قبلة في يكوف كالقنديل السراج عن أحمد سألت: مهنا كقاؿ
 ككاف. المصحف حتى شيئا القبلة في يجعلوا أف يكرىوف كانوا حتى شيء؛ كل كأكره

 .شيء القبلة كبين بينو يكوف أف يكره عمر ابن
 يصلى ال قبلة في التنور كاف إذا: قاؿ أحمد، عن البرزاطي الصباح بن الفرج كنقل
 .التنور إلى يصلي أف يكره سيرين ابن كاف إليو؛
 كاف كإف ذلك، فكره الظاىرة، الصورة في النار بعباد تشبها فيو أف: الكراىة ككجو

 لمشابهة كغركبها الشمس طلوع كقت في الصبلة كرىت كما هلل، يصلي المصلي
 صنم إلى الصبلة تكره ككما الصورة، في لها الشمس عباد سجود فيو المصلي سجود

 .مصورة صورة كالى
 .كجهك في منصوبة صورة إلى تصل ال: الميموني ركاية في أحمد قاؿ
 .الصور إلى الصبلة كراىة ذكر سبق كقد
 خرجو بما لو االستدالؿ إلى حرب أشار فقد السراج، ذلك من إسحاؽ استثناء كأما
 - اهلل رسوؿ بينما قاؿ عباس، ابن عن عكرمة، عن سماؾ، عن أسباط، طريق من

 فجاءت: قاؿ - مصباح يديو كبين - حصير على يصلي - كسلم عليو اهلل صلى
 رسوؿ فقاؿ الدرىم، قدر منو كأحرقت الحصير، على فألقتها: الفتيلة فأخذت الفأرة،

 (.البيت أىل على لتضـر الفويسقة إف) كسلم عليو اهلل صلى اهلل
 يديو بين أف كال الحصير، على الصبلة ذكر عنده كليس داكد، أبو خرجو كقد

 .مصباحا
 بحسب عنو كيزيلها صبلتو، تبطل لم نار صبلتو في المصلي يدم بين كضع كلو

 كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاـ: قاؿ الدرداء أبي عن مسلم صحيح كفي .القدرة
 يديو كبسط - ثبلثا - اهلل بلعنة ألعنك: قاؿ ثم منك باهلل أعوذ: يقوؿ فسمعناه فأـ،
 الصبلة في تقوؿ سمعناؾ قد اهلل، رسوؿ يا قلنا الصبلة من فرغ فلما شيئا، تناكؿ كأنو
 جاء إبليس اهلل عدك إف: قاؿ. يدؾ بسطت كرأيناؾ ذلك، قبل نسمعك لم شيئا



 - 300 - 

: قلت ثم مرات، ثبلث منك باهلل أعوذ: فقلت كجهي في ليجعلو نار؛ من بشهاب
 لوال كاهلل؛ آخذه، أردت ثم ،- مرات ثبلث - يستأخر فلم. التامة اهلل بلعنة ألعنك
 .( المدينة أىل كلداف بو يلعب موثقا ألصبح - السبلـ عليو - سليماف أخينا دعوة

 بنا صلى: يقوؿ سمرة بن جابر سمع حرب، بن سماؾ حديث من أحمد اإلماـ كخرج
 القـو فسألو بيده يهوم فجعل الفجر، صبلة - كسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ
 الصبلة، عن ليفتنني النار؛ شرر علي يلقي كاف الشيطاف إف: )فقاؿ انصرؼ، حين

 إليو ينظر المسجد سوارم من سارية إلى يناط حتى مني انفلت ما أخذتو فلو فتناكلتو،
 ا.ىػ (المدينة أىل كلداف
 أف ألحد ينبغي ال (:ُِِ/ُ) فتاكيو في اهلل رحمو المالكي عليش الشيخ كقاؿ
 أىل مبلبس من ىو ما كال ، عذاب نوع من ىو ما يستعمل أف كال ، النار بأىل يتشبو

 .ملخصا .ىػا النار إلى كالصبلة كالغيار ككالزنار ، حديد كخاتم ، العذاب
 (:ّْٖ/ٓفقد سئل عنها علماء اللجنة الدائمة ) اآلف المعركفة الكهربائية المدفأةأما 

 بعض ألف الشتاء فصل في المساجد في الكهربائية الدفايات استخداـ حكم ما
 النار؟ استقباؿ يجوز ال كإنو نار الدفايات إف: يقوؿ اإلخواف

 مانع كال المصلين مصلحة أجل من المسجد في الدفايات كضع من مانع ال فأجابت:
 ا.ىػ اإلضاءة لمبات تشبو كهربائية طاقة ىي كإنما نارا، ليست ألنها استقبالها، من

 يقع (:ُّْ-َّْ/  ُِ) كما في مجموع فتاكاه عثيمينال عبلمةال عنها سئلك 
 أماـ ككضعها الكهربائية الدفايات حوؿ المساجد في المصلين بعض بين مشكلة

 أك محرمة النار أماـ الصبلة كىل ؟ عنو يتنزه مكركه أك حراـ ىذا ىل المصلين
 ؟ مكركىة
 ، كرىها من فمنهم:  النار إلى الصبلة في تعالى اهلل كرحمهم العلماء اختلف: فأجاب
 أف كالمعركؼ ، النار عباد بمشابهة ذلك عللوا كرىوىا كالذين ، يكرىها لم من كمنهم
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 ال أف التعليل مقتضى فإف لهب ليس ما أما ، اللهب ذات النار يعبدكف النار عبدة
 . إليها الصبلة تكره

 خلفهم جعلوىا فإف للتدفئة، الشتاء أياـ في الدفايات ىذه إلى حاجة في الناس إف ثم
 إال بها ينتفع لم شمائلهم أك إيمانهم عن جعلوىا كإف ، قلت أك منها الفائدة فاتت
 بها، انتفاعهم ليتم أمامهم تكوف أف إال يبق فلم ، يلونها الذين كىم منهم القليل

 في الدفايات إف ثم، الحاجة تبيحو المكركه أف العلم أىل عند المعركفة كالقاعدة
 ألف أمرىا؛ يخفف كىذا المأمومين، أماـ تكوف كإنما اإلماـ، أماـ تكوف ال الغالب
 . انتهى"  للمأمـو سترة سترتو كانت كلهذا القدكة، ىو اإلماـ

 في نخرج الشباب من مجموعة نحن كسئل الشيخ في لقاءات الباب المفتوح:
 صار إذا فكنا النار، كنشعل باردان  الجو يكوف الليل في أحيانان  كيصادؼ برية طلعات

 فجاءنا كسترة، أمامنا ىي تكوف أال أساس على النار جهة عن نتنحى الصبلة كقت
 ذلك؟ على الدليل ما: كقاؿ اإلخوة أحد

 إليها يصلي الذم فإف مشتعلة النار كانت إذا لكن نبوم، دليل ىناؾ ليسفأجاب: 
 يعبدكنها، ألنهم خلفها؛ كيصلوف النار يشعلوف المجوس ألف المجوس؛ عبادة يشبو
 لو: ىذا على كبناءن . فقط بالمجوس يتشبو لئبل ذلك؛ يكره: العلم أىل قاؿ ثم فمن

: الرد فكاف بذلك أخبرنا: السائل، إليها الصبلة تكره ال فإنو لهب فيها ما جمران  كانت
 يسترسل فأخذ كذا، يعبد من كىناؾ الشجر، يعبد من كىناؾ الماء، يعبد من ىناؾ أف
 تصلوف كال شجر، أماـ تصلوف ال إذان  مجوس نار على العبادة كانت إذا أف قضية في

 شجرة أم لكن. نعم: الشيخ األشياء؟ ىذه يعبدكف أناسان  ىناؾ ألف ماء؛ أماـ
 كل يعبدكف ىم ىل لكن بهذا، نلحقها يعبدكنها التي الخاصة الشجرة يعبدكنها؟
 كناركم ليست نارىم المجوس إف: قاؿ: السائل. الشجر كل يعبدكف ال الشجر؟

 حاؿ كل على أبدان،: الشيخ ،آخر شيء من أك تنور من تأتي ال إنها: يقوؿ ىذه،
 كربما تشبو ىذا في لكن صادؽ، نص فيها ما أف كبلمو فيها، نص ال: يقولوف العلماء
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 النار يعبدكف المجوس أف يعرؼ كاف إذا خصوصان  اإلنساف قلب في الشيطاف يلقي
 صلينا إف: السائل. مطلوب أمره  الشك عن كالبعد بهم، يتشبو أنو نفسو في يلقي ربما
 ىذا كلوال ىذا، في إشكاؿ كال الصبلة، تبطل ال. ال: الشيخ بأس؟ فيها ما أمامها مرة

 ىذه: يقوؿ حين الناس بعض خطأ نعرؼ كلهذا يكره، ال: لقلنا لك قلت الذم التعيين
 العلماء على غلط ىذا ىذا، غلط المصلين، أماـ تجعلوىا ال الكهربائية الدفايات

 ا.ىػ صحيحان  ىذا ليس الشريعة، على كغلط
 يصلي؟ كىو أمامو المدفئة يجعل الناس بعض نرل كسئل أيضا في نفس المصدر:

 كرىو ما كأما، حرج كال أمامك كالمدفئة تصلي أف يجوز، ىذا في إشكاؿ ال فأجاب:
 الرسوؿ عن صحيح حديث فيو ليس فهذا، النار استقباؿ من اهلل رحمهم العلماء بعض
 الذين للمجوس مشابهة يكوف ىذا بأف ذلك عللوا كلكنهم، كالسبلـ الصبلة عليو

 ناران  يعبدكف إنما، ىذا مثل يعبدكف ال النار يعبدكف الذين كالمجوس، النار يعبدكف
 ىناؾ القبلي الجدار في اآلف نصلي أننا ككما، كمعظمة لهب لها كيكوف يوقدكنها

 ألف المجوس؛ يعبدىا التي النار إلى أقرب الكهرباء من كالقنديل، الكهرباء من قناديل
 محل تكن لم ذلك كمع الموقدة، النار تشبو -المدكرة- األصغر الكهرباء قناديل
 أماـ تكوف إنما اإلماـ أماـ تكوف ال الدفايات أك المدفئات ىذه إف ثم، إشكاؿ

 من امرأة مرت لو كلهذا، المأمومين كأماـ اإلماـ أماـ يكوف ما بين كيفرؽ، المأمومين
 صبلة قطعت اإلماـ يدم بين من مرت كلو، صبلتهم تقطع لم المصلين أيدم بين

 ا.ىػ كراءه من كصبلة اإلماـ
 مدخنة كضع حكم ما (:َٗ/ِ) الدعوة كتابكسئل العبلمة العثيمين أيضا كما في  

 ؟ المسجد في المصلين أماـ البخور
 استقباؿ كراىة من الفقهاء بعض ذكره فيما ىذا يدخل كال ذلك، في حرج ال فأجاب:

 عبادتهم في المجوس يشبو بأنو ىذا عللوا النار استقباؿ بكراىة قالوا الذين فإف النار،
 كضع من حرج فبل ىذا كعلى الوجو ىذا على النار يعبدكف ال فالمجوس للنيراف،
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 أيضا المصلي أماـ الكهربائية الدفايات كضع من كال المصلي، أماـ البخور حامل
 ا.ىػ اإلماـ دكف كحدىم المأمومين أماـ كانت إذا كالسيما

 في المساجد تدفئة عن الصادكف (:ِِٔالقاسمي في إصبلح المساجد )صكقاؿ 
 أياـ في كالمساكن كالبيوت المنازؿ تدفئة إلى الحاجة شدة أحد كل يعلم :الشتاء
 ىواءه كلسع البرد ألم مقاساة في أىلها يقضي التي الباردة الببلد في سيما ال الشتاء

 كتكدر الراحة تسلب درجة إلى خبللها في البرد قرس يشتد كقد عاـ، نصف من قريبنا
 ضركرم إلى كالفقراء البيوت مبلزمة إلى األكثرين كتضطر الفكر كتشوش العيش

 من لها يرثى حالة في تكسب أك لحرفة داره من الخركج إلى اضطر من كترل القوت،
 الفقير رجف عنك دع كجهو كتخمير شقو كاعوجاج قامتو كتقوس ظهره احديداب
 ال المسكين أف كالقصد... أنفو كسيبلف شدقو كتقلص كجهو كاصفرار بدنو كاقشعرار

 تراه كلذلك. االصطبلء إال فيو مرضو يداكم كال الدفاء إال الشتاء في عناءه عنو يرد
 في ليلو أكاخر يمضي العامة من ككثير عليو بكليتو كترامى إليو ىركؿ مصطلى رأل إذا

 كنسائمة البلسعة البرد عواصف من فرارنا ،"باهلل نعوذ" القهوات في كنهاره الحمامات
 اهلل فريضة يؤدكف المساجد على الجمهور أقبل الصلوات كقت حضر فإذا السامة،

 برؾ على كيتحلقوف كأرجلهم سواعدىم عن يشمركف حين حالهم عن تسل كال
 بمجامع كأخذه النفوس في اإليماف تأثير من الناظر يبهج مما للوضوء المساجد

 المسجد في كالمتعبد العاجز يبقى كقد بعدىا كينصرفوف الصلوات يؤدكف ثم القلوب
 الكبيرة المساجد بعض في البعض تألم ربما بل لبركدتو، ألما فيو بقائو من يعاني كلكن

 لوال الشتاء في فيها المكث يطاؽ ال الكبيرة المساجد أكثر فإف الصبلة أداء حاؿ في
 ألف إال بنيت األموم الجامع في التي األربعة المشاىد أف أظن كما العبادة ضركرة
 ال فالناس لصغرىا، جيرانو من أطرافو من المسجد يأتي لمن الشتاء في مصلى تكوف

 أف إال الهواء كقرص البرد اشتد مهما يتركونها كال المساجد عن الشتاء في يستغنوف
 ريع من يؤخذ أف الموفقين بعض رأل كقد. لهم يرثي معتكفيهم كإلى إليهم الناظر
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 كأف ىواءه تدفئ بمداخن المساجد لتدفئة الشتاء في يصرؼ جانب المسجد كقف
 على الناس إلقباؿ مدعاة كغيرىم، الفقراء حسنة النظار، من الموفقين على سهل ذلك

 بعض ىم كلقد، مؤمن ككل كرسولو اهلل يرضاه رأم أنو كلعمرم بخشوع كأدائها العبادة
 المساجد إف: كيقوؿ الحمقى بعض كجهو في يدفع فقاـ بو الجوامع بعض في الناس

 مدافئ السورية غير الباردة الببلد بعض في أف أخيرنا حدثت كقد نار بيوت تكوف ال
 من الدين في كالتقوؿ بأىلو الجهل يفعل ما كاهلل مساجدىا، في طلبنا كما

 المسجد جهة في المواقد كيجعلوف أىلو الخير لهذا يتنبو أف كعسى المتصولحين
 .كالمعين الموفق كاهلل المصلين خلف لتكوف الشمالية

 
 )باب متفرقات(

 .المسجد في الدراسية المواد مذاكرة حكم :مسألة
 في كغيرىا فيزيائية كعلـو رياضيات من الدراسية المواد كمراجعة دراسة في حرج ال

 بشرط عدـ الوقوع في مخالفات تنافي آداب المسجد. المسجد
 إلى التبلميذ بعض يتجو (:َُ/ِكما في فتاكل إسبلمية )  جبرين ابنكقد سئل الشيخ 

 ذلك يفعلوا أف يصح فهل معهم كتبهم مصطحبين المساجد في دركسهم استذكار
 شيء؟ فيو ىذا فهل كحيوانية بشرية صور الدراسية الكتب في يوجد إنو كخاصة

 بيوت تصاف أف يجب لكن الدركس، كمذاكرة المساجد في بالقراءة بأس ال فأجاب:
 فرش يحترموف ال الذين كاألطفاؿ السفهاء دخوؿ ككذا األصوات كرفع األذل عن اهلل

 فأما المذاكرة في محذكر فبل األذل أيمن فإذا ذلك كنحو كحيطانو كمصاحفو المسجد
 احترامان  المساجد في إدخالها يجوز فبل حيواف صور بها التي كالصحف الدركس

 تلك يستصحبوا ال أف فعليهم المبلئكة منها تهرب التي التصاكير من اهلل لبيوت
 .الحياة بو تزكؿ كما رأسو أك الحيواف صورة يطمسوا أك الصور
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 مهر عن عبارة ىو المسجد في الموجود كالفتات الحصى أف صحيح ىل :مسألة
  ؟ العين للحور

 ضعيف إما فهو فيو كرد ما ككل صحيح، حديث في العين الحور مهر تعيين يرد لم
 :الصحابة من ستة عن ذلك في كرد ما كمجموع موضوع، أك جدا

 مهرىا كاف ما عيناء حوراء من كم ) قاؿ مرفوعا عنهما اهلل رضي عمر ابن عن -ُ
 .ُ(تمر أك حنطة من قبضة إال
 .ِ(الخبز كفلق التمر قبضات الحور ورمه ) عنو اهلل رضي ىريرة أبي عنك  -ِ
 .ّ( العين الحور مهور المساجد كنس )رضي اهلل عنو مرفوعا  أنسكعن  -ّ

                                                           

 ابن، ك (ٖٗ/ُ) المجركحين في حباف كابن ،(المحبر بن أباف ِٓ ترجمة ، ِْ/ُ)في الضعفاء  العقيليأخرجو  ُ
 ىذا أبي قاؿ: (ُْٔ/رقم) العلل في حاتم أبي ابن عنو قاؿكالحديث  (ِّٓ/ّ) الموضوعات في الجوزم
أم - يتابعو ال: قاؿ أنو العقيلي عنكنقل الحافظ في اللساف:  ،الحديث ضعيف مجهوؿ ىذا كأباف باطل، حديث

(، ُٓ/ُ، كقاؿ ابن حباف: باطل، كأقره الذىبي في الميزاف )دكنو أك مثلو ىو من إال عليو -المحبر بن أباف
(: ُٕٓ) الضعيفة في األلباني عبلمةال كقاؿ أباف، بو المتهم: الجوزم ابن(، كقاؿ ِٓ/ُكالحافظ في اللساف )

 . موضوع

كابن حباف في المجركحين  ،(ِٓ/ٓ) الكامل في عدم بناالبحر الزخار(، ك -ُّٗ/ُٓالبزار ) أخرجو ِ
 عن يػيٍركىل نعلميوي  الى  الحديث ىذاعنو البزار:  قاؿالحديث ك ( ِّٓ/ّ) الموضوعات في الجوزم كابن(، َٔ/ِ)

فيو عمر بن صبح منكر  ، كقاؿ ابن عدم:اإلسناد بهذا الوجو ىذا من إال   اللفظ بهذا كسلم عليو اهلل صلى النبي
فيو عمر بن صبح يضع الحديث على  ، كقاؿ ابن حباف:الحديث كعامة ما يركيو غير محفوظ ال متنا كال سندا

 (:ِّٗ، كقاؿ ابن القيسراني في التذكرة )الثقات ال يحل كتابة حديثو إال على جهة التعجب ألىل الصناعة فقط
 عن الحديث يضع كاف:  حباف ابن قاؿ ،صبح بن عمر بو تهمالم: ، كقاؿ ابن الجوزمفيو عمر بن صبح يضع

(، كقاؿ العبلمة ُِّ، كأقره الذىبي في في تلخيص الموضوعات )التعجب على إال حديثو كتب يحل ال الثقات،
 في عراؽ ابن أكرده كقد كضاع، كىو صبح، بن عمر فيو.. ىريرة أبي(: حديث ُٕٗٔاأللباني ؼ الضعيفة )

 ابن إقرار إلى بذلك مشيرا عمر، كابن ىريرة كأبي ىذا أمامة أبي حديث من" الشريعة تنزيو" كتابو من األكؿ الفصل
  .الثبلثة الطرؽ من كضعو على الجوزم

 قاؿالحديث ك ( ِْٓ/ّ) الموضوعات في الجوزم ابن، ك (ْٖٔٗ/برقم) الفردكس مسند في الديلمي أخرجو ّ
 بثقة ليس الواحد كعبد ،مجاىيل ففيو أنس حديث أما جهاتو، جميع من يصح ال حديث ىذاعنو ابن الجوزم: 

 الموضوعات تلخيص في الذىبي كقاؿ الحديث، متركؾ: كالنسائي كالفبلس البخارم كقاؿ يحيى، قالو
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 يا ) لو قاؿ كسلم عليو اهلل صلى النبي أف رضي اهلل عنو طالب أبي بن علي كعن -ْ
 من القمامة كإخراج الطرم، عن األذل إماطة مهورىن العين الحور أعط علي

 .ُ( العين الحور مهر فذلك المسجد،
 التمر قبضات ) كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ رضي اهلل عنو أمامة أبي عنك  -ٓ

 .ِ( العين ورالح مهور للمساكين
 الحور مهور المسجد من القمامة إخراج ) رضي اهلل عنو مرفوعا قرصافة أبي كعن -ٔ

 .ّ( العين
 الجوزم ابن قاؿ كلذلك العين، الحور مهر تعيين في حديث يصح لم أنو كالحاصل

 .انتهى جهاتو جميع من يصح ال حديث ىذا (:ِْٓ/ّ) الموضوعات في اهلل رحمو
 في سببا كيكوف تعالى، اهلل إلى يقرب صالح عمل كل ىو الحقيقي العين الحور مهرك 

 . الجنة دخوؿ

                                                                                                                                                  

 في األلباني كقاؿ أنس، عن الحسن عن -متركؾكىو – زيد بن الواحد عبد إلى مظلم إسناده(: ِّٓص)
 . موضوع(: ُْْٕ) الضعيفة

 في كعزاه( ّٓٓ) األعماؿ فضائل في الترغيب في شاىين كابن ،(ّّٖٓ) الفردكس مسند في الديلمى أخرجو ُ
 كىو حديث ضعيف ال يثبت. النجار البن( ِِٗ/ُٔ) العماؿ كنز

 جامعال في السيوطي كعزاه( ِّٓ/ّ) الموضوعات في الجوزم كابن ،(ْْٓٔ)الفردكس في الديلمى أخرجو ِ
 قاؿ ،الوضين عن طلحة بو تفرد: الجوزم ابن عنو قاؿكالحديث  األفراد في الدارقطني إلى( َُّٗٓ) صغيرال

،  انتهى عنو الركاية تحل ال:  حباف ابن كقاؿ ،متركؾ كطلحة: النسائي قاؿ ،الحديث كاىى الوضين: السعدم
 : موضوع. (ُٕٗٔ) الضعيفةفي  األلباني، كقاؿ العبلمة (ِْٓ/ِ) المصنوعة الآللي فيأقره السيوطي ك 

 فى منده كابن ،(ِ/ِّ/ِ) الفوائد فى الشافعى بكر كأبو ،(ُِِٓ رقم ،ُٗ/ّ)في الكبير  الطبرانى أخرجو ّ
أشار إلى ضعفو المنذرم  كالحديث (َُُ/ ٓ) دمشق تاريخ في عساكر كابن ،(َّْٔ، رقم  ِٗٓ/ِ) المعرفة

 إسناده في(: ُُّ/ِ) مجمعال في الهيثمي قاؿ(، ك ٓٓ(، كالدمياطي في المتجر الرابح )ُٖٓ/ُفي الترغيب )
 لهم ليس قرصافة أبي دكف من مظلم، إسناد كىذا بقولو:(: ُٕٓٔ) الضعيفة األلباني لعبلمةا ضعفوك  ،مجاىيل

 الشذرات في كما ثبت ثقة حافظ فإنو ، قتيبة بن الحسن بن محمد حاشا الرجاؿ، كتب من شيء في ذكر
(ِ/ُِٔ).  
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 عليو الحث في كثيرة أدلة فيو كجاءت إليو، مندكب أمر فهو المساجد تنظيف كأما
 الكبلـ عليو في باب مستقل. كسبق فضلو، كبياف
 .المساجد في الصوت صدل أجهزة تركيب :مسألة

 جهاز من يحصل ال كاف إذا: (َُٔ/ُٓ) اكاهفت مجموعقاؿ العبلمة العثيمين في 
 يحصل كاف إذا أما بو؛ بأس فبل المسجد داخل الصوت تحسين إال الصدل ترديد

 فيغير، التبلكة في حرفين أك حرؼ زيادة منو يلـز ألنو فحراـ؛ الحركؼ ترديد منو
 األلحاف قراءة أحمد ككره: اإلقناع كتاب في قاؿ، عليو أنزؿ عما تعالى اهلل كبلـ
"  حـر حركفا الحركات كجعل القرآف نظم تغيير معها حصل فإف ،بدعة كىي: كقاؿ
 . كبلمو انتهى

 المساجد بعض في التراكيح نصلي إننا المفتوح:كسئل الشيخ كما في لقاءات الباب 
 يساعد مما كىو الكبلـ، يكرر الذم: أم بالصدل، يدعونو الذم الجهاز ىذا كفيها
 ىذا كىل صحيح؟ ىذا فهل الجهاز، ىذا بحرمة فتول لكم سمعنا كقد الخشوع، على

 تلك في المصلي يأثم كىل المسجد؟ ىذا في الصبلة يبطل عنو المنهي التردد
 حينئذو؟ اإلماـ حكم كما ال؟ أـ المساجد
 ألف يبلغو؛ أف ىذا مقالي سمع ممن كأرجو حراـ، الصدل بأف أفتيت نعم فأجاب:
 الحركؼ كل يردد ىو األخير، الحرؼ سيما كال الحرؼ يردد سمعت كما الصدل

 في لكن التردد يبين كال الثاني الحرؼ في تدخل األخير قبل التي الحركؼ لكن
 للقرآف كإلحاؽ. كجل عز اهلل كبلـ في زيادة ىذا أف شك كال يبين، األخير الحرؼ
 ىذا عندىم ليس السلف السلف، كذمو عنو نهي مما كىذا المطربة، باألغاني الكريم

 فإف األغاني كنغمات الكريم القرآف في نغماتو جعل إذا اإلنساف إف: يقولوف لكن
، عنو منهي ذلك  ليس ما القرآف في تزيد التي اآللة ىذه جعلت إذا فكيف كمذمـو
 كنحن اآلية، بقية كىكذا نونات عدة كالنوف راءات، عدة مرات؟ كم الراء يجعل منو،

 الخشوع في أزيد كونو كأما. آخر محلو  إلى يذىب الطرب يريد الذم لنطرب، جئنا ما
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 كالتغني اإلطراب ىذا سمع جاىل إنساف عند حرامان، ذلك أف يرل من عند ليس فهذا
 فبل منو، ليس ما اهلل كبلـ في زيادة كأنو حرامان  ذلك أف يرل من عند لكن بو، كتلذذ
 اإلماـ أف كأرل. كاإلماـ كالمسجد المكاف عن نفوران  إال يزداد ال بل يخشع، أف يمكن
 أمر كىذا بذمتك، يتعلقوف الناس! أخي يا: كيقاؿ ينصح أف يجب ىذا يفعل الذم
 ال المنارة، دكف خاصة الداخلي بالميكرفوف اكتفى إف بأس ال تفعل، فبل جائزان  ليس
 يكن لم إذا التراكيح في اإلنساف ألف أنت؛ لك كأىوف لصوتك أبين ىذا كاف إذا بأس

 مكبر جعل فإذا عليو، كيشق فيتكلف الصوت رفع في يزداد ربما جدان  قويان  صوتو
 المنارة، في يكوف أال: بشرط لكن بأس ال ىذا ذلك، على أعانو عاديان  مكبران  الصوت
 صدل، ببل الصوت مكبر يكوف أف كبشرط
 .الحاؿ في كيبعد طوؿ على سلكو يقطع الصدل

 ؟بنائها أجر مثل المساجد ترميم أجر ىل :مسألة
 أصلحتو، ترميما كغيره الحائط رممت: يقاؿ اإلصبلح: منها معاف، اللغة في للترميم
 .ُأصلحتو إذا كمرمة رما كأرمو أرمو الشيء رممت كيقاؿ

 . اللغوم المعنى عن االصطبلحي المعنى يخرج كال
 بقصد يكوف كقد للتلف، معرضا الشيء كاف إذا التقوية بقصد يكوف قد كالترميم

 . سبق عما منو الغرض أك معناه في يخرج ال المساجد كترميم، التحسين
 .كفاية فرض كالعمارة شرعا، بها المأمور عمارتها من المساجد كترميم

 كآتى الصبلة كأقاـ اآلخر كاليـو باهلل آمن من اهلل مساجد يعمر إنما}  : تعالى اهلل قاؿ
 { . المهتدين من يكونوا أف أكلئك فعسى اهلل إال يخش كلم الزكاة

 المساجد عمر لمن اآلية في اإليماف أثبت: (َٗ/ٖفي تفسيره ) القرطبي قاؿ
 ا.ىػ باهلل كآمن منها كىي ما كإصبلح كتنظيفها فيها بالصبلة

                                                           

 .المنير كالمصباح ، الصحاح مختار ُ
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 البناء ىي المسجد عمارة: (َُٖ/ ّ) كعميرة قليوبي كما في حاشية  القليوبي كقاؿ
 .ذلك تشمل كمصالحو القيم كأجرة ذلك، كنحو لئلحكاـ كالتجصيص كالترميم

 شراء كلو لعمارتو، ادخر مطلقا أك لمصالحو المسجد على كقف ما ريع زاد لو: كقاؿ
 كيقدـ شيء، منو يشتر كلم لعمارتو كقف ما ريع زاد كلو غلتو زيادة فيو مما بو شيء

 العباب في كذا الواقف، يشترطو لم كإف المستحقين كعلى عمارتو على عقاره عمارة
 ا.ىػ

 : أقساـ ثبلثة على المساجد ترميم : اهلل رحمو عثيمينال عبلمةال كقاؿ
 منو أقرب اإلثم إلى المرمم يكوف أف أخشى فهذا إليو حاجة ال كمالي، ترميم: األكؿ

 فيو صار المسجد تجميل منو المقصود كإنما إليو حاجة ال كاف إذا ألنو السبلمة؛ إلى
 أخرل مساجد في أنفقو الترميم ىذا على تنفقو الذم كالماؿ فائدة ببل للماؿ إضاعة
 .بها الناس ينتفع
 أك تقشع، قد الببلط يكوف أف مثل الضركرة، دكف إليو الحاجة دعت ترميم: الثاني

 تنظيفا فيو ألف اإلنساف؛ عليو يؤجر فهذا قائم المسجد كلكن تقشع قد التلييس
 تنظف كأف الدكر في المساجد ببناء كسلم عليو اهلل صلى النبي أمر كقد للمسجد

 .كتطيب
 كتصدع الطين، مساجد في الجدراف كتصدع الضركرة إليو دعت ترميم: الثالث

 ترميمها ألف بنائها حكم يعطى فهذا ذلك أشبو كما المسلح، مساجد في الجسور
 .ضركرم

 بالمساجد؟ التي الكتب إعارة يجوز ىل :مسألة
 يلحق مما كىو أصحابها، عليها يؤجر التي الجارية الصدقات من ةفو وقمالالكتب 
 اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ عنو اهلل رضي ىريرة أبي فعن، قبره في أجره المؤمن

 كنشره، علمو علما موتو بعد كحسناتو عملو من المؤمن يلحق مما إف ) كسلم عليو
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 نهرا أك بناه، السبيل البن بيتا أك بناه، مسجدا أك كرثو، كمصحفا تركو، صالحا ككلدا
 .ُ( موتو بعد من يلحقو كحياتو صحتو في مالو من أخرجها صدقة أك أجراه،

 صاحبها) لها الواقف اشترطو ما إلى ذلك في األمر فيرجع، الكتب ىذه إعارة كأما
 ذلك يشترط لم أك، يعيدىا ثم منها يستفيد لمن بإعارتها أذف كاف إف( بها المتبرع

 بأس ال الحالتين ىاتين ففي، المساجد على الموقوفة الكتب بإعارة العرؼ جرل لكن
 .بإعارتها

 تاريخ كتحديد المستعير اسم بكتابة االستعارة ىذه يوثق أف عنها المسئوؿ كعلى
 . الكتاب كإرجاع االستعارة

 عليو، كالكتابة كاإلساءة التمزيق من عليو يحافظ أف كتابا استعار من على كيجب
 أجر فيزداد منو، يستفيد بأف لغيره الفرصة ليعطي اإلرجاع بتاريخ االلتزاـ كيجب
 .لو الواقف

، إعارتها بو المعموؿ العرؼ يكن كلم، شيئا يشترط لم أك، إعارتها عدـ اشترط إذا أما
 . المسجد في قرأىا منها االستفادة أراد كمن، ألحد إعارتها يجوز فبل

 من،  لها الواقف اشترطو بما يعمل أف( الوقف ناظر) عنها المسئوؿ على الواجبك 
 . الشركط من ذلك كغير،  إعارتها عدـ أك إعارتها حيث

 المحافظة كعدـ باإلىماؿ عرؼ من أك صغارا أطفاال منها يمكن أف لو يجوز كال
 .عنها المسئوؿ لؤلمانة تضييع ذلك ألف، عليها
 الراديو في المسجد. االستماعحكم   :مسألة

                                                           

 شعبال فى كالبيهقى ،(َِْٗ رقم ، ُُِ/ْ) خزيمة كابن ،(ِِْ رقم ، ٖٖ/ُ) ماجو ابن أخرجو ُ
ككذا قاؿ الدمياطي في المتجر  حسن، إسناده(: ٓٓ/ُ) المنذرل عنو قاؿ كالحديث( ّْْٖ رقم ، ِْٕ/ّ)

 كقاؿ الصحيح، رجاؿ رجالو أكثر حسن إسناد(: َُِ/ٕ) المنير البدر في الملقن ابن كقاؿ(، ِّالرابح )
 الجامع صحيح في األلباني العبلمة كحسنو فيو، مختلف إسناد ىذا(: ّٓ/ُ) الجاجة مصباح في البوصيرل

 أبي بن مرزكؽ لضعف ضعيف إسناده (:ُّٔ/ُ، كقاؿ األرنؤكط كمن معو في تحقيق سنن ابن ماجة )(ُِِّ)
 .الهذيل
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 إلى نستمع أف يصح ىل(: ّٓٔ/ٖسئل العبلمة ابن باز كما في مجموع فتاكاه )
 المصلين بعض أحاديث إلى االستماع من بدال المسجد في( الدرب على نور) برنامج

 .المساجد؟ في الدنيوية لؤلحاديث كمنعا الفارغة،
 اهلل يسر كقد جمة، مصالح كفيو عظيم، خير البرنامج ىذا إلى االستماع في فأجاب:

 الرجاؿ منها يستفيد علمية حلقات بمثابة فهو منو ليستفيدكا البرنامج؛ ىذا للمسلمين
 كمن العظيمة، اهلل نعم من فهو أسرتهم، كعلى كمجالسهم، بيوتهم في كىم كالنساء،

 كفي طائراتهم كفي سياراتهم كفي بيوتهم في إليهم يصل الناس على القائمة اهلل حجة
 . مكاف كل
 يسأؿ كأف البرنامج، ىذا من يستفيد أف مسلمة ككل مسلم كل كأنصح أكصي فأنا
 . البرنامج ىذا طريق من عليو أشكل عما
 ىذا غير من العلم كلسماع البرنامج، ىذا لسماع المسجد في الراديو بفتح بأس كال

 أصوات جاءت فإذا عليها، الجماعة يتفق التي المناسبة األكقات في البرنامج
 .قفلو كجب يرتضى ال شيء أك الموسيقى

 .المسجد لبناء المجموع المبلغ يكف لم إذا: مسألة
 (:َِص) الدعوية األعماؿ في الجبرينية الفتاكلسئل الشيخ ابن جبرين كما في 

 لبناء يكفي ال المبلغ كىذا مسجد لبناء ،( لاير ََََِ) بمبلغ تبرع لدينا يوجد
 بناء من بجزء مساىمة يكوف أك أخرل مشاريع إلى المبلغ تحويل يجوز فهل مسجد

 .؟ قائم مسجد ترميم أك
 لم فإف المملكة خارج كلو المبلغ ىذا يكفيو مسجدا تلتمسوا أف عليكم فأجاب:

 أجرة أك البناء مواد بعض أك أرضو كشراء مسجد بناء في بو المساىمة فلكم يوجد
 . أعلم كاهلل لصاحبو األجر بو كيحصل ذلك نحو أك العماؿ
 .المسجد في قاركرة في البوؿ: حكم مسألة
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 نحن بينما ) قاؿ مالك بن أنس، لحديث المحرمات من المسجد في الحاجة قضاء
 في يبوؿ فقاـ أعرابي جاء إذ كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ مع المسجد في

 صلى اهلل رسوؿ قاؿف مو، مو كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أصحاب فقاؿ المسجد
 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ إف ثم باؿ، حتى فتركوه ، دعوه تزرموه، ال كسلم عليو اهلل

 إنما القذر، كال البوؿ ىذا من لشيء تصلح ال المساجد ىذه إف لو فقاؿ دعاه كسلم
 بدلو فجاء القـو من رجبل فأمر:  قاؿ القرآف، كقراءة كالصبلة كجل عز اهلل لذكر ىي
 .ُ( عليو فشنو ماء من
 منهم، المسجد في قاركرة في البوؿ :الكبرل الفتاكل في تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ
 . اىػ للحاجة فيو يرخص من كمنهم، عنو نهى من

 كاألشبو :المصرية الفتاكل في فقاؿ للحاجة جوازه إلى آخر موضع في اهلل رحمو كماؿ
 . فقريب للحاجة فعل إذا ىذا أف

 مسجد.ال كهرباء من الجواؿ شحن: مسألة
 اهلل صلى النبي قاؿ كقد الورع، سبيل يسلك كأف ذلك، يفعل ال أف للمسلم األحوط

 .ِ( يريبك ال ما إلى يريبك ما دع : ) كسلم عليو

                                                           

 (.ِٖٓ) كمسلم ،(ُِٕ) البخارم أخرجو ُ

 ،(ُِٖٓ رقم ،ٖٔٔ/ ْ) كالترمذل ،(ُُٖٕ رقم ،ُّٔ ص) كالطيالسى ،(ََِ/ ُ) أحمد أخرجو ِ
 ،(ِِٕ رقم ،ْٖٗ/ ِ) حباف كابن ،(ِٕٔٔ رقم ،ُِّ/ ُِ) يعلى كأبو ،(ِِّٓ رقم ،ُّٗ/ ِ) كالدارمى
 ،ٗٓ/ ْ) خزيمة كابن ،(ُُٕٓ رقم ،ِّٕ/ ٖ) كالنسائى ،(ْٕٕٓ رقم ،ِٓ/ ٓ) اإليماف شعب فى كالبيهقى

 غيره عن ككرد عنهماف اهلل رضي علي بن الحسن حديث من( ُِٗٔ رقم ،ُٓ/ ِ) كالحاكم ،(ِّْٖ رقم
 بستاف في النوكم كصححو الحاكم، كصححو صحيح، حسن: الترمذم عنو قاؿ كالحديث الصحابة، من أيضا

 الشيخ كقاؿ قوم، سنده: المستدرؾ تلخيص في الذىبي كقاؿ ،(ُُٖ/ ُ) المجموع في كحسنو ،(ِّ) العارفين
 ،(ُِ رقم حديث) اإلركاء في األلباني العبلمة كصححو صحيح، إسناده: المسند تحقيق في شاكر أحمد

 معو كمن األرنؤكط كقاؿ ،(َِّ ،ُّٖ) الصحيحين في ليس مما المسند الصحيح في الوادعي العبلمة كصححو
 .صحيح إسناده: المسند تحقيق في
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 عن بذلك يستغني حتى الحـر إلى ذىابو قبل منزلو في جوالو بشحن يقـو أنو كعليو
 . الحـر كهرباء استعماؿ

 شاء إف حرج ذلك في عليو يكوف ال أف يرجى فإنو ذلك إلى المسلم احتاج إذا لكن
 يحتاج ما على كليقتصر ، ذلك يمنعوف ال مسجدال عن المسؤكلوف كاف إذا تعالى اهلل
 . يزيد كال فقط إليو

 حكم مشاىدة التليفزيوف في المسجد. :مسألة
 كمن مرئية، أشرطة اإلسبلمي المركز في لديناعن:  البراؾ الرحمن عبدسئل الشيخ 

 مسرحية عن عبارة فيديو شريط عرض نود المسجد في الثقافي البرنامج خبلؿ
 شرعية، كجهة من التاريخ كتعرض الموسيقى من خالية كىي القدس، تاريخ عن تتحدث

 عرض في حرج من ىناؾ فهل ،قسيس أنو على الصليب المسرحية أفراد أحد يلبس
 في كالكبار كاألطفاؿ ىنا الشباب يربط سوؼ كأنو خاصة المسلمين على الشريط

 .؟ المعاصرة المسلمين قضايا من مهمة قضية
 كتعليم الصبلة، كإقاـ اهلل بذكر لعمارتها بنيت المساجد فإف، هلل الحمد فأجاب:

 ما كل عن صيانتها تعظيمها كمن تعظم، أم ترفع أف اهلل أذف كقد الشرعية، العلـو
 . كعمبل قوال الباطل كأنواع كاللهو، اللغو، من حرمتها ينافي

 المسجد بحرمة يليق ال شرعية صبغة لها كاف كإف المسجد في المسرحيات كعرض
 على اللهو برامج لسائر محوراف كىما كالتصوير التمثيل على تقـو األفبلـ ىذه ألف

 ممكن كىو بالتعليم عنهما اإلستغناء للمسلمين ينبغي فكاف ،كأىدافو أنواعو اختبلؼ
 . كثر أك قل المنكر من شيء من يخلو أف التمثيل يكاد كال بدكنهما، كميسور

 المسجد غير ففي األفبلـ ىذه لعرض البد كاف كإذا ، أظو منو فالشبهة التمثيل كأما
 .بصلة اللهو إلى يمت عما لو كتجنيبا لحرمتو صيانة
 في المسجد. جواالت: حكم رنات المسألة
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 كقبحا شناعة كيزاد كمحـر منكر الموسيقية األصوات على الجواؿ نغمات كضع
 للباطل إعبلنا ذلك في ألف المساجد كىي اهلل بيوت في يكوف عندما كنكارة كتحريما
 النبي أف كمعلـو أعظم ككزره أشد صاحبو إثم فيكوف الفاضل المكاف ىذا في كالمحـر

 األصوات تصدر التي كىي المعازؼ تحريم على نص قد كسلم عليو اهلل صلى
 كل في كتتكرر منها تذاع األصوات ىذه فيها مسجل الجواالت كىذه الموسيقية

 أثناء اهلل بيوت في بالموسيقى جواالتهم تعزؼ، الجواؿ صاحب إلى تأتي مكالمة
 الشيطاف كمزمار الباطل صوت كيجعلوف غيرىم كعلى أنفسهم على فيشوشوف الصبلة

 . اهلل بيوت في يرتفع
 خصوصا المنكر ىذا كيغيركف فيو ىم عما كيقلعوف إليو كيتوبوف ربهم ىؤالء يتقي أال

 اختيارات في الموسيقية غير العادية األخرل األصوات من موجود المباح البديل كأف
 فإنو مباح صوت على كاف كإف الهاتف جرس أف عليو ينبو كمما، الهاتف أجراس

 .المصلين اهلل عباد على للتشويش منعا المسجد دخوؿ قبل كيغلق يكتم أف ينبغي
 .المغصوبة األرض في الصبلة: حكم مسألة

 تحريمو كاف ما القاعدة (:ٕٔ/ٓقاؿ العبلمة ابن باز في فتاكل نور على الدرب )
 المغصوب، الثوب في الصبلة كىكذا الصبلة، يبطل ال فإنو الصبلة يخص ال عاما،

 المغصوب، الثوب يستعمل أف لو ليس الصبلة، يخص ال عاـ ألنو المغصوبة؛ كاألرض
 النهي كاف فإذا الصبلة، غير في كاف كلو المغصوبة األرض في يجلس أف لو كليس
 األرض في صلى لو ىذا فعلى الفعل، لو يجوز ال كاف كإف الصبلة، يضر ال فإنو عاما

 صبلتو صحت المغصوب الثوب في صلى أك المغصوب، بالماء توضأ أك المغصوبة،
 ا.ىػ األرجح القوؿ ىذا صبلتو، كتصح يأثم اإلثم، مع
 كال: أم ،«كمغصوب»: قولو (:ّٗ/ ِ) الممتع الشرح في العثيمين العبلمة قاؿك 

 سواء حق، بغير قهرا مالكو من أخذ ما كل: كالمغصوب مغصوب، في الصبلة تصح
 .عقد صورة بدكف أك عقد بصورة أخذ
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 ألنها تصح؛ ال فصبلتو فيها؛ كصلى أرضا منو كغصب آلخر إنساف جاء لو: فمثبل
 .مغصوبة

 قتلتك، كإال بعها: قاؿ أبيعها، ال: قاؿ أرضك، بعني: كقاؿ آخر إلى إنساف جاء كلو
 .عقد بصورة مأخوذة كانت كإف تصح؛ فبل المكره فيها كصلى إكراىا، فباعها

 القائلين لكن المغصوبة، األرض في الصبلة صحة عدـ على يدؿ أثريا دليبل أعلم كال
 صلى فإذا غيره، ملك ألنو المكاف؛ ىذا في المقاـ عن منهي اإلنساف بأف عللوا بذلك

: كسلم عليو اهلل صلى النبي لقوؿ تصح؛ ال عنها المنهي كالصبلة عنها؛ منهي فصبلتو
 هلل يتعبد فكيف للتعبد، مضادة كألنها ،«رد فهو أمرنا عليو ليس عمبل عمل من»

 بمعصيتو؟
 لم الصبلة ألف اإلثم؛ مع المغصوب المكاف في تصح أنها: المسألة في الثاني كالقوؿ

 إذا فأنت خارج، أمر كالغصب الغصب، عن نهي بل المغصوب، المكاف في عنها ينو
 .المحرمة ىي المغصوب في كإقامتك أمرت، كما صليت فقد صليت

 دليل فبل ،«رد فهو أمرنا عليو ليس عمبل عمل من»: كسلم عليو اهلل صلى قولو كأما
 األرض في تصلوا ال: قاؿ لو إال المغصوب المكاف في الصبلة صحة عدـ على فيو

 لكنو باطلة، فصبلتك مغصوب، مكاف في صليت إف: لقلنا ذلك قاؿ فلو المغصوبة،
 عن تجارة تكوف أف إال بالباطل بينكم أموالكم تأكلوا ال: }الغصب عن النهي في قاؿ

 الصبلة بطبلف على ال الغصب تحريم على يدؿ كىذا ،[ِٗ: النساء{ ]منكم تراض
 .الراجح ىو المسألة ىذه في الثاني كالقوؿ. المغصوب في

 .المسجد إلى الخمر شارب دخوؿ حكم: مسألة
ا يىا : )تعالى اهلل قاؿ ةى  تػىٍقرىبيوا الى  آمىنيوا ال ًذينى  أىيػُّهى  مىا تػىٍعلىميوا حىت ى سيكىارىل كىأىنتيمٍ  الص بلى

ًإف تػىٍغتىًسليوا حىت ى سىًبيلو  عىاًبًرم ًإال   جينيبنا كىالى  تػىقيوليوفى   جىاءى  أىكٍ  سىفىرو  عىلىى أىكٍ  م ٍرضىى كينتيم كى
مىٍستيمي  أىكٍ  اٍلغىاًئطً  مِّنى  مِّنكيم أىحىده  ا فػىتػىيىم ميوا مىاءن  تىًجديكا فػىلىمٍ  النِّسىاءى  الى  طىيِّبنا صىًعيدن

 .ّْ/  النساء( غىفيورنا عىفيوًّا كىافى  الل وى  ًإف   كىأىٍيًديكيمٍ  ًبويجيوًىكيمٍ  فىاٍمسىحيوا
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 دخوؿ من السكراف منع على اآلية، بهذه العلم، أىل من كاحد غير استدؿ كقد
ةى ) تعالى قولو (:ّّّ/ ٔ)في تفسيره القرطبي قاؿ، فالمسجد  العلماء اختلف( الص بلى

 أبي قوؿ كىو نفسها؛ المعركفة العبادة ىي: طائفة فقالت ىنا، بالصبلة المراد في
 الصبلة، مواضع المراد: طائفة كقالت ،(تػىقيوليوفى  مىا تػىٍعلىميوا حىت ى) قاؿ كلذلك حنيفة؛

 كىبًيىعه  صىوىاًمعي  ل هيدِّمىتٍ  ) تعالى قاؿ كقد المضاؼ، فحذؼ الشافعي، قوؿ كىو
 تعالى قولو التأكيل ىذا على كيدؿ صبلة، الصبلة مواضع فسمى ،ْ:الحج(  كىصىلىوىاته 

 الصبلة ال المسجد في للجينيب العيبيورً  جوازى  يقتضي كىذا ،(سىًبيلو  عىاًبًرم ًإال   جينيبنا كىالى )
 يأتوف ال حينئذ كانوا ألنهم معا؛ كالصبلة الموضع المراد: طائفة كقالت. .. فيو

 ا.ىػ متبلزمين فكانا مجتمعين، إال يصلوف كال للصبلة، إال المسجد
 في الصبلة عن منهي فهو فائدة؛ منو تتحصل ال المسجد إلى دخولو أف: ذلك كيقوم

 :مفاسد عدة تحدث قد دخولو في أف كما السابقة، اآلية بنص سكره حالة
 .الئق غير بكبلـ الٌسكراف يتفوه ما غالبا: أكال
 ما األفعاؿ كمستهجن الرائحة، ككريو كالقذر، األذل من منو يحصل ما كثيرا: ثانيا

 .مثلو عن المسجد صوف يجب
 تصدر التي كالتصرفات باألقواؿ عباداتهم، عن المسجد أىل يشغل ما كثيرا أنو: ثالثا
ا لىوي  ييسىبِّحي  اٍسميوي  ًفيهىا كىييٍذكىرى  تػيٍرفىعى  أىف الل وي  أىًذفى  بػيييوتو  ًفي : )تعالى اهلل قاؿ. منو  ًفيهى

 .ّٔ/  النور(  كىاآٍلصىاؿً  بًاٍلغيديكِّ 
 بتطهيرىا: أم برفعها، تعالى اهلل أمر أم(: ِٔ/ ٔ) تفسيره في كثير ابن الحافظ قاؿ
 طلحة، أبي بن علي قاؿ كما فيها، تليق ال التي كاألقواؿ كاألفعاؿ كاللغو، الدنس من
 اهلل نهى: قاؿ( تػيٍرفىعى  أىف الل وي  أىًذفى  بػيييوتو  ًفي: )الكريمة اآلية ىذه في عباس ابن عن

 .فيها اللغو عن سبحانو
 بن سليماف بن بكر كأبو جبير، بن كنافع كالضحاؾ، صالح، كأبو عكرمة، قاؿ ككذا
 .انتهى"  المفسرين علماء من كغيرىم حسين، بن كسفياف حىٍثمة، أبي
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 ما يعلم ال الذم السكراف صبلة (:ٔ/ ِِ) الفتاكل مجموعفي  اإلسبلـ شيخ كقاؿ
 كغيرىا، اآلية لهذه المسجد دخوؿ من يمكن أف يجوز كال بل باتفاؽ، تجوز ال يقوؿ
 ا.ىػ أعلم كاهلل الصبلة، مواضع كقرباف الصبلة، قرباف عن النهي فإفٌ 

 منع(: ) ... ِٔٓ/ ِ" ) المنتهى غاية شرح في النهى أكلي مطالب"  صاحب كقاؿ
 .انتهى"  لو صيانة المسجد،: أم( منو) كمجنوف( سكراف نحو
 صيانة المسجد، من إخراجو عند معو كالرفق اللين ييستعمل أف بو؛ يينصح مما لكن

 أف كلعلو المسجد، في المسلمين بين كاللغط للشقاؽ كدفعا فيو، اللغو من للمسجد
 الناس رفق كعلم صحا، إذا فعلو، قبيح من كيستحيي المسجد، كيألف قلبو، يتألف

 .مرذكؿ حاؿ من عليو كاف ما رغم بو،
 المساجد؟ الشياطين تدخل ىل: مسألة

 خلل في تدخل كأنها المساجد، الشياطين دخوؿ على يدؿ ما السنة في ثبت
 .خشوعو ليذىب صبلتو، اإلنساف على تشوش ككذلك الصفوؼ،

 كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عنرضي اهلل عنو  مالك بن أنس عن ففي الحديث
 ألرل إني بيده نفسي فوالذم باألعناؽ كحاذكا بينها كقاربوا صفوفكم رصوا : )قاؿ

 .الضأف صغار: كالحذؼ. ُ( الحذؼ كأنها الصف خلل من يدخل الشيطاف
 أتى العاص، أبي بن عثماف أف العبلء، أبي عن( َِِّ) صحيحو في مسلم كركل
 كبين بيني حاؿ قد الشيطاف إف اهلل رسوؿ يا ): فقاؿ كسلم، عليو اهلل صلى النبي

 يقاؿ شيطاف ذاؾ: كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فقاؿ علي، يلبسها كقراءتي صبلتي

                                                           

 حباف كابن ،(ُْٓٓ) خزيمة كابن ،(ُٖٓ) كالنسائي ،(ٕٔٔ) داكد كأبو ،(ِّٖ-َِٔ/ّ) أحمد أخرجو ُ
الحديث صححو ك (. ُّٖ) برقم ّٖٔ/ ّ" السنة شرح" في كالبغوم ََُ/ ّ الصبلة في البيهقي ،(ّّٗٔ)

(، كصححو ابن ِِٕ/ْ(، كفي المجموع )َٖٕ/ِابن خزيمة، كابن حباف، ككذا صححو النوكم في الخبلصة )
كصححو العبلمة الوادعي في  ،(َُّٗ) المشكاة في األلباني العبلمة صححو(، ّٗدقيق العيد في اإلقتراح )

: (ُْٗ/ُِ) المسند تحقيق فيعو كمن م األرنؤكط كقاؿ(، ّٓالصحيح المسند مما ليس في الصحيحين )
 .مسلم شرط على صحيح إسناده
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 ذلك ففعلت: قاؿ ثبلثا يسارؾ على كاتفل منو، باهلل فتعوذ أحسستو فإذا خنزب، لو
 .فيها كيشككني يخلطها أم( يلبسها: )كقولو .) عني اهلل فأذىبو
 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاـ ): قاؿ الدرداء، أبي عن( ِْٓ) أيضا مسلم كركل
 كأنو يده كبسط ثبلثا، اهلل بلعنة ألعنك قاؿ ثم منك، باهلل أعوذ: يقوؿ فسمعناه كسلم
 الصبلة في تقوؿ سمعناؾ قد اهلل رسوؿ يا: قلنا الصبلة من فرغ فلما شيئا، يتناكؿ

 جاء إبليس، اهلل عدك إف: قاؿ يدؾ، بسطت كرأيناؾ ذلك، قبل تقولو نسمعك لم شيئا
 .الحيث... (  كجهي في ليجعلو نار من بشهاب
 اهلل رسوؿ أف ىريرة، أبي عن (ّٖٗ) مسلم، ك (َٖٔ) البخارم الشيخاف كأخرج

 ال حتى ضراط كلو الشيطاف أدبر بالصبلة نودم إذا : )قاؿ كسلم عليو اهلل صلى
 قضي إذا حتى أدبر، بالصبلة ثوب إذا حتى أقبل النداء قضي فإذا التأذين، يسمع

 يكن لم لما كذا اذكر كذا اذكر: كيقوؿ كنفسو، المرء بين يخطر حتى أقبل التثويب
 (. صلى كم يدرم أف الرجل يضل حتى يذكر،
 كأنها المساجد، تدخل الشياطين أف على كاضحة داللة تدؿ كغيرىا األحاديث فهذه

 ذلك، بعد تعود ثم النداء، تسمع ال حيث إلى كتذىب تولي األذاف سمعت إذا
 .أعلم كاهلل .كقراءتو صبلتو كبين الرجل بين فتحوؿ
 .المسجد ىذا في الصبلة كحكم المسجد، قبلة في المراحيض بناء حكم :مسألة

 الحاجة، قضاء كأماكن الحمامات إلى الصبلة عن النهي السلف من كثير عن كرد
 ".الحش"  بػ قديما تسمى ما كىي
 كال حماـ، إلى كال الحش، إلى تصل ال ): قاؿ رضي اهلل عنهما عمرك بن اهلل عبد فعن
  .ُ( مقبرة إلى

                                                           

( كإسناده ِٕٔ، رقم  ُّٖ/ِ، كابن المنذر في األكسط )(ّٕٗ/ ِ) المصنف في شيبة أبي ابن أخرجو ُ
 صحيح. 
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 في كال حماـ، كال حش، إلى تصلين ال ): قاؿ رضي اهلل عنهما عباس ابن عنك 
 .ُ( المقبرة

 كالحماـ كالمقبرة، الحش،: للقبلة أبيات ثبلث يكرىوف كانوا: " النخعي إبراىيم قاؿك 
 ىذه تكوف أف يكرىوف كانوا أم، (َّٖ/ ِ" )المصنف" في شيبة أبي ابن ركاه" 

 يكرىوف كانوا(:  َْٓ/ ُ) الرزاؽ عبد مصنف في كلفظو المصلي، قبلة في الثبلث
 .انتهى".  كالحش كالحماـ، القبر،: قبلة أبيات ثبلثة يتخذكا أف

 كالحماـ المقبرة إلى الصبلة عن (ّْٕ/ ِ) المغنيكما في  أحمد اإلماـ سئل كقد
 كالحش؟

  .انتهى ". حماـ كال حش، كال قبر،: القبلة في يكوف أف ينبغي ال: " قاؿ
 من كالتابعين الصحابة عن تقدـ ما: الجميع في الكراىة ككجو: " اإلسبلـ شيخ قاؿ
 يشبو إليها كالصبلة كعبدت، أكثانا اتخذت قد القبور كألف بينهم، علمناه خبلؼ غير

 بين صنم إلى سجد لو كلهذا المرء، يقصده لم كإف حراـ كذلك األكثاف، إلى الصبلة
 .ذلك يجز لم يديو

 كسلم عليو اهلل صلى النبي أمر كقد كمستقرىم، الشياطين موضع كالحماـ كالحش
 إلى فالصبلة...  صبلتو المصلي على الشيطاف يقطع أف خشية السترة إلى بالدنو

 لو، استقباؿ الشيء إلى الصبلة كألف المصلي؛ يدم بين مركره مظنة كمكانو مستقره
 نستقبل أف أمرنا كلهذا...  قبلة المصلي يستقبلو ما فاف قبلة، لو كجعل إليو، كتوجو

 .العتيق بيتو كىو اهلل إلى كأحبها البقاع، أشرؼ صبلتنا في
 أنا ترل أال الردية، كالمواضع الخبيثة األمكنة استقباؿ يتجنب أف للمصلي فينبغي

 كالشياطين كالغائط البوؿ كاف إذا فكيف بوؿ، أك بغائط القبلة نستقبل أف نهينا
 (.ُْٖ/ ِ) العمدة شرح من انتهى"  الصبلة كقت القبلة في ذلك كمواضع

                                                           

( ُٕٔ، رقم  ُّٖ/ِ، كابن المنذر في األكسط )(ُْٖٓ رقم ،َْٓ/ُ)في المصنف  الرزاؽ عبد أخرجو ُ
 .ثابت أبي بن حبيبكإسناده ثقات كلكن فيو عنعنة 
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 :حالين من تخلو ال المسجد قبلة في التي الحمامات: ثانيا
 أم مشترؾ، جدار بينهما أك المسجد، كبين بينها فاصل جدار ثمة يكوف ال أف: األكؿ

 .كاحد الحمامات كجدار المسجد جدار أف
 كتبعد الحمامات، تهدـ أف كاألفضل المسجد، ىذا في الصبلة تكره الحالة ىذه ففي
 .المسجد جدار عن
 أف بين أصحابنا عامة عند فرؽ كال(: ِْٖ/ ْ) العمدة شرح في  اإلسبلـ شيخ قاؿ

 .باطنو في أك المسجد، جدار ظاىر في الحش يكوف
 جدار مثل حائل كنحوه الحش كبين المصلي بين كاف إذا أنو عقيل ابن كاختار

 .يكره لم المسجد
 أبي ركاية في أحمد اإلماـ قاؿ حتى المنصوص، كىو السلف، عن المأثور ىو كاألكؿ
 .يهدـ: المسجد قبلة إلى كنيفا حفر رجل في: طالب
 . انتهى".إليو يصلى ال: المسجد قبلة خلف كنيف في المركذم ركاية في كقاؿ
 ال المغاسل ىذه أمر(: ُّٗ/ ِ)في مجموع فتاكاه  إبراىيم بن محمد الشيخ كقاؿ
 :أمرين من يخلو

 القبلي، جداره عن منفصل بها، مستقل بجدار المسجد عن مفصولة تكوف أف إما
 ما المسجد، قبلة في المغاسل كانت كلو بالصبلة، بأس كال فيو، محظور ال كىذا

 .جداره غير بجدار عنو مفصولة دامت
 العلماء ذكر مما فهذا القبلي، حائطو إال كبينو بينها ليس بو متصلة تكوف أف كإما

 لم ما المراحيض، كمنها مواضع إلى الصبلة عن النهي جاء قد إذ إليو، الصبلة كراىة
 اهلل رحمهم السلف لكراىة المسجد، حائط يكفي كال رحل، كمؤخرة كلو حائل يكن

 .حش قبلتو في مسجد في الصبلة
 منفصل بها، مستقل بحائط المسجد جدار عن المغاسل ىذه فصل فينبغي ىذا كعلى

 . انتهى"  المذكور المسجد حائط عن
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 كللحمامات الخاص، جداره فللمسجد مستقل، جدار منهما لكل يكوف أف: الثاني
 .حينئذ كراىة فبل المستقل، جدارىا كالمراحيض

..  المسجد، قبلة كبين الحش بين يفصل حتى الكراىة تزكؿ ال: " اإلسبلـ شيخ قاؿ
 ". إليو الصبلة جازت آخر حائط المسجد حائط كبين الحش بين كاف كمتى
 (.ّْٖ/ ْ" )العمدة شرح" من انتهى

 في الصبلة كره أنو إسحاؽ، عن حرب كنقل(: َِّ/ ِ) البارم رجب فتح ابن قاؿك 
 حائط غير خشب أك قصب من حائط للكنيف يكوف أف إال كنيف، قبلتو في مسجد

 .بأس فبل يسارىا، أك القبلة يمين عن الكنيف كاف كإف...  المسجد
 .األموم الجامع في السبلـ عليو يحيى قبر ىل: مسألة

 القبور جعل كال القبور، على المساجد بناء يجوز من المعلـو عند أىل السنة أنو ال
 .تقدـ كما المساجد في

 بعض في لغيرىم، أك الصحابة، لبعض قبور كجود من العامة عند يشاع ما كأما
 بنيت إنما المساجد ىذه ألف فيو؛ حجة فبل منو ثبت كما ثابت، غير أكثره المساجد،

/ ِٕ) الفتاكل في مجموع تيمية ابن اإلسبلـ شيخ يقوؿ ذلك كفي متأخرة، عصور في
 الذم المشهد مثل: قطعا كذب ىو ما فمنها المشهورة المشاىد ىذه أما (:ْْٕ
 أكيس إلى المضاؼ بظاىرىا الذم كالمشهد كعب بن أبي إلى المضاؼ دمشق بظاىر
 من ذلك غير إلى؛  عنو اهلل رضي الحسين إلى المضاؼ بمصر الذم كالمشهد القرني

 من طائفة قاؿ حتى األمصار، كسائر كمصر كالعراؽ بالشاـ ذكرىا يطوؿ التي المشاىد
 شيء يصح ال األنبياء إلى المضافة القبور ىذه كل: الكناني العزيز عبد منهم العلماء

 عليو الخليل قبر أيضا غيره أثبت كقد. كسلم عليو اهلل صلى النبي قبر إال منها
 .السبلـ

 بن المغيرة قبر إنو: قيل قد بل؛  قبره ليس أنو على العلماء فعامة"  علي مشهد"  كأما
...  بويو بني إمارة في علي موت من سنة ثبلثمائة نحو بعد أظهر إنما أنو كذلك شعبة؛
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 منو قريبا أك بالكوفة اإلمارة قصر في دفن إنما عليا إف: يقولوف المعرفة أىل كجمهور
 قبره كإف معاكية قبر ليس إنو: قيل قد دمشق بظاىر الذم"  معاكية قبر"  ككذلك... 

 القبور ىذه أمر عامة أف ذلك ىود، كأصل قبر"  إنو يقاؿ الذم دمشق مسجد بحائط
 بحث بعد منها قليل في إال العلم على منو يوقف يكاد ال مختلق مضطرب كالمشاىد

 من ذلك كال اإلسبلـ، شريعة من ليس عليها المساجد كبناء معرفتها ألف كىذا. شديد
ًإن ا الذٍِّكرى  نػىز ٍلنىا نىٍحني  ًإن ا ) :قاؿ حيث بحفظو اهلل تكفل الذم الذكر حكم لىحىاًفظيوفى  لىوي  كى

 عندىا، المبتدعوف يفعلو عما كسلم عليو اهلل صلى النبي نهى قد بل[ ؛ ٗ/ الحجر( ]
 النبي سمعت: }قاؿ اهلل عبد بن جندب عن صحيحو في مسلم ركاه الذم قولو مثل

 كانوا قبلكم كاف من إف: يقوؿ كىو بخمس يموت أف قبل كسلم عليو اهلل صلى
: كقاؿ{ ذلك عن أنهاكم فإني مساجد القبور تتخذكا فبل أال مساجد القبور يتخذكف

 اإلسبلـ أئمة اتفق كقد {.مساجد أنبيائهم قبور اتخذكا كالنصارل اليهود اهلل لعن}
 كال مساجد، اتخاذىا يشرع كال القبور على المشاىد ىذه بناء يشرع ال أنو على

 أك اعتكاؼ أك بصبلة عندىا التعبد ألجل قصدىا يشرع كال عندىا، الصبلة يشرع
 إف: قاؿ منهم كثيرا إف ثم؛  عندىا الصبلة كرىوا ذلك، نحو أك ابتهاؿ أك استغاثة
في  أيضا عنها. كقاؿ كسلم عليو اهلل صلى النبي نهي ألجل باطلة عندىا الصبلة
 :الشاـ أك مصر في الحسين رأس كجود من يػيٍزعىم عما (ُْٗ/ ِٕ) الفتاكل مجموع

 أف على اتفقوا الحسين قتل في المصنفين فإف بالقاىرة؛ الذم الرأس مشهد كمنها
 بعسقبلف، مشهد من نقل أنو كأصلو. كذب ىذا أف كيعلموف بمصر، ليس الرأس
 بني كىذا الخامسة، المائة أكاخر في سنة ستين من بنحو ىذا قبل بني المشهد كذاؾ

 بنيت كالقاىرة عاـ، خمسمائة من بنحو الحسين مقتل بعد السادسة المائة أثناء في
"  في دحية ابني : المشهد ىذا كذب بػىي ن قد عاـ، ثبلثمائة بنحو الحسين مقتل بعد

 .انتهى... ".  بكار بن الزبير ذكره كما بالمدينة دفن الرأس كأف"  المشهور العلم
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 الجامع في مدفوف السبلـ عليو يحيى أف على يدؿ صحيح مستند ىناؾ كليس
 يدعيو كما المسجد، في كتركوه قبره رأكا الصحابة بأف القوؿ عن فضبل األموم،
 .البعض

 كنحن (:ّٔ)ص مساجد القبور اتخاذ من الساجد في تحذير األلباني العبلمة قاؿ
 بني مسجد في ظاىرا قبرا ير لم كالتابعين الصحابة من أحدا كأف قولهم، ببطبلف نقطع
 في أنهم: كاقد بن أرقم بن زيد عن الركايات بعض فيو جاء ما غاية بل غيره، أك أمية
 رأس السفط كفي( كامل كعاء) سفط فيو صندكؽ فيها مغارة كجدكا العمليات أثناء

 بو فأمر السبلـ عليو يحيى رأس ىذا: عليو مكتوب السبلـ عليهما زكريا بن يحيى
 فجعل األعمدة، من مغيرا فوقو الذم العمود اجعلوا: كقاؿ المكاف إلى فرد الوليد
( ّّ) الشاـ فضائل في الربعي الحسن أبو ركاه. الرأس بسفط مسبك عمود عليو
 فيو جدا، ضعيف كإسناده( َُ/ ٗ ؽ ِ ج) تاريخو في عساكر ابن طريقو كمن

 ىذا كمع ". متركؾ"  الذىبي كقاؿ زرعة كأبو حاتم أبو كذبو الغساني ىشاـ بن إبراىيم
 أخرجو ًلما الثاني؛ القرف أكاخر حتى قبر، صورة المسجد في يكن لم أنو نقطع فإننا

 زكريا؟ بن يحى رأس بلغك أين: سئل أنو مسلم بن الوليد عن عساكر، كابن الربعي
 فهذا الشرقي، الركن من الرابع المسفط العمود إلى بيده كأشار ثىم؛ أنو بلغني: قاؿ
 كتسعين أربع سنة توفي كقد مسلم، بن الوليد عهد في قبر ىناؾ يكن لم أنو على يدؿ

 .كمائة
 اختلف كلذلك إثباتو، يمكن فبل السبلـ عليو يحى رأس ىو الرأس ذلك كوف كأما

 في مدفوف السبلـ عليو يحيى رأس أف على كجمهورىم كثيرا، اختبلفا المؤرخوف
 محمد العبلمة اإلجازة في شيخنا حققو كما دمشق، مسجد في ليس حلب مسجد
 ص ُ ج) بدمشق العربي العلمي المجمع مجلة في نشره لو بحث في الطباخ راغب

 .شاء من فليراجعو"  زكريا كرأس يحيى رأس"  عنواف تحت( ُِْٖ - ُْ
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 الكريم الرأس أكاف عندنا سواء ذاؾ، أك ىذا ثبوت الشرعية الوجهة من يهمنا ال كنحن
 فوجود المسجدين، من كل في كجوده عدـ تيقنا لو بل ذاؾ، أك المسجد ىذا في

 على تبنى إنما المطهرة الشريعة أحكاـ ألف المخالفة؛ في كاؼ فيهما القبر صورة
 العلماء، بعض كبلـ من لهذا يشهد ما كسيأتي معركؼ، ىو كما الباطن ال الظاىر
 مسجد في الحاؿ ىو كما المسجد، قبلة في القبر كاف إذا المخالفة تكوف ما كأشد

 ".  علمائها من لذلك منًكر كال حلب،
 من ذلك كل حولها، كطواؼ بها، كاستغاثة لها، دعاء من القبور ىذه عند يفعل ما

 أك يدعو أف ألحد فليس اهلل، لغير للعبادة صرؼ ألنو اهلل؛ حرمو الذم الشرؾ
 الرب فهو كحده، هلل الدعاء بل عنو، بعيدا أك قبره عند كقف سواء بميت، يستغيث
 .سبحانو المتفضل المنعم المجيب المغيث

 في ككمالها الشريعة حكمة علم المذكورة األضرحة عند المنكرات ىذه شاىد كمن
 تعبد حتى بها، الفتنة من ذلك على يترتب لما القبور، على المساجد بناء من التحذير

 ردا كالحق الهدل إلى المسلمين ضاؿ يرد أف تعالى اهلل نسأؿ .كجل عز اهلل دكف من
   .جميبل

 الكعبة؟ جوؼ في عنو اهلل رضي طالب أبي بن علي كلد : ىلمسألة
 مصادر من الموثوقة المصادر في شيء بذلك يرد كلم بذلك، صحيح حديث يرد لم

 علي مناقب في كرد كما النيسابورم، الحاكم اهلل عبد ألبي كبلـ في جاء ما إال السنة؛
 .المغازلي البن( عنو اهلل رضي) طالب أبي بن
 اهلل رضي) حزاـ بن حكيم أف من قريش، نسابي بعض عن جاء ما فأكرد الحاكم أما
 اهلل عبد بن مصعب قوؿ أكرد لما لكنو ذلك، ينكر فلم الكعبة، جوؼ في كلد( عنو

 كلدت ككانت العزل، عبد بن أسد بن زىير بنت فاختة كأمو: "حكيم عن الزبيرم
 فولدت الكعبة، جوؼ في كىي المخاض فضربها حامل، كىي الكعبة، في حكيما
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 قاؿ. )زمـز حوض عند الثياب من تحتها كاف ما كغسل نطع، في فحملت فيها،
 ".أحد الكعبة في بعده، كال قبلو، يولد كلم:( مصعب
 أف: األخبار تواترت فقد األخير، الحرؼ في مصعب كىم: "قائبل الحاكم فتعقبو
 جوؼ في كجهو اهلل كـر طالب أبي بن علي المؤمنين أمير كلدت أسد بنت فاطمة
 (.ّْٖ،ِْٖ/ ّ المستدرؾ". )الكعبة

 في( عنو اهلل رضي) علي مولد قصة فيو خبرا أسند فإنو المغازلي، ابن عند جاء ما كأما
 في المجهولين لتتابع الضعف، شديد إسناده لكن ؛(ّ رقم علي مناقب) الكعبة جوؼ

 المغازلي ابن كتاب عيوب أكبر أحد كىذا. بها تفردكا التي القصة نكارة مع إسناده،
 كتابو في جمع قد: "ىذا كتابو عن تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ حتى المناقب، في
". بالحديث معرفة أدنى لو من على كذب أنو يخفى ال ما الموضوعات األحاديث من

 (.ُٓ/ ٕ) النبوية السنة منهاج في كما
 المؤمنين أمير كلدت أسد بنت فاطمة أف: األخبار تواترت فقد: "الحاكم قوؿ فأما
 ليس الحاكم عند( المتواتر) ، فػ"الكعبة جوؼ في كجهو اهلل كـر طالب أبي بن علي
 الضركرم اليقيني العلم يفيد الذم الخبر بو يعنوف كالذم األصوليين، عند المتواتر ىو

 .بو المخبرين لكثرة
 التقييد في كالعراقي ،(ّْٓ) االصطبلح محاسن في البلقيني ذلك على نبو كما

 ،(ٕٕٔ/ ُ) كاإليضاح
 األمور من كاف زمنو في األمر ىذا أف عن إخبارا يكوف أف الحاكم كبلـ يتجاكز فبل

 عنده المتواتر أف من بيناه لما ذلك؛ من أكثر على يدؿ كال الناس، بين المشهورة
 .األصوليين عند المتواتر ىو ليس
 تغني ال ،(ىػَْٓ) سنة المتوفى الحاكم زمن في الشهرة مجرد فإف: ذلك تبين كإذا

 اشتهرت التي الحادثة زمن من منو زمنا أقرب ىو لمن مقالة خالفت إذا خاصة شيئا؛
 قريش نسب في عبلمة كىو ،(ىػِّٔ) سنة المتوفى الزبيرم مصعب كىو زمنو، في
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 كما حزاـ بن حكيم غير الكعبة جوؼ في كلد قد أحد يكوف أف نفى حيث كأخبارىا،
 .سبق

 
 اهلل رضي لعلي الشيعة تدعيو مما ألنو فهو :الحاكم زمن في األمر ىذا شهرة سبب أما

 صحيح برىاف لديهم يكوف أف دكف المسلمات، من يكوف يكاد عندىم كىو عنو،
 . عليو

 فاشهدكا المسجد يعتاد الرجل رأيتم إذا ): كرد الذم الحديث صحة مدل ما :مسألة
 . ُ( باإليماف لو

 فيو الحديث متن أف إلى رجب ابن الحافظ أشار كقدىذا الحديث ضعيف ال يثبت، 
 اإلسبلـ ألف ، باإلسبلـ يشهد كإنما ، باإليماف ألحد يشهد ال ألنو ، أيضا ينكر ما

 . الباطن كصف فهو اإليماف كأما ، الظاىر كصف
 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف:  عنو اهلل رضى كقاص أبي بن سعد حديث في كما

 ىو رجبل كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فترؾ ، جالس كسعد رىطا أعطى كسلم
 فقاؿ.  مؤمنا ألراه إني فواهلل ، فبلف عن لك ما!  اهلل رسوؿ يا:  فقلت ، إلي أعجبهم

                                                           

 رقم ، َِّ/ُ) كالدارمى ،(ِّٗ رقم ، ِٖٗ ص) حميد بن كعبد ،(ُُّْٕ رقم ، ٕٔ/ّ) أحمد أخرجو ُ
 رقم ، ّٕٗ/ِ) خزيمة كابن ،(َِٖ رقم ، ِّٔ/ُ) ماجو كابن ،(َّّٗ رقم ، ِٕٕ/ٓ) كالترمذل ،(ُِِّ
 ّّٔ/ِ) كالحاكم ،( َُُّ ،ُٖٗ/ ّ)  الكامل في عدم كابن ،(ُُِٕ رقم ، ٔ/ٓ) حباف كابن ،( َُِٓ

 في كالخطيب ،(ْٖٕٔ رقم ، ٔٔ/ّ) الكبرل في كالبيهقى ،(ِّٕ/ٖ) الحلية فى نعيم كأبو ،( َِّٖ رقم ،
 حديث ىو(: ُُٔ/  ّ)  الرجاؿ كمعرفة العلل في أحمد اإلماـ عنو قاؿ كالحديث( ْٕٓ -ْٔٓ/ ٓ)  التاريخ

 ،(ُُٓ/ّ) الكامل في عدم ابن كاستنكره ،(ٕٔ/ُ) البارم فتح في رجب ابن كأقره مناكير، لو كدراج منكر
 ليس(: ُِٗ) المنة تماـ في األلباني العبلمة كقاؿ ضعيف، حديث: ماجو ابن سنن شرح في مغلطام كقاؿ

 الحافظ قاؿ ىذا كدراج سعيد أبي عن الهيثم يبأ عن السمح أبي دراج طريق من ألنو اإلسناد حسن كال بصحيح
 كثير دراج: قلت: بقولو الحاكم الذىبي تعقب كلذلك ،ضعف الهيثم أبي عن حديثو في صدكؽ: التقريب في

 .ضعيف إسناده: المسند تحقيق فيكمن معو   األرنؤكط كقاؿ ،(ٖٓ) النافلة في الحويني كضعفو المناكير،
كصححو الحاكم، كصححو السيوطي في الجامع الصغير، كىم متعقبوف بما  غريب، حسن: فقاؿ الترمذمأما 

 تقدـ.
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 لك ما:  فقلت ، لمقالتي فعدت ، منو أعلم ما غلبني ثم ، قليبل فسكت مسلما أك: 
 فعدت ، منو أعلم ما غلبني ثم.  مسلما أك:  فقاؿ.  مؤمنا ألراه إني فواهلل ، فبلف عن

 ألعطي إني ،!  سعد يا:  قاؿ ثم كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ كعاد ، لمقالتي
 . ُ(النار في اهلل يكبو أف خشية منو إلي أحب كغيره الرجل
 صلى النبي أف أعلم كاهلل كالظاىر: (ُِِ/ُفي فتح البارم ) رجب ابن الحافظ يقوؿ

 ال القلب، في باطن اإليماف ألف باإليماف؛ الشهادة عن سعدا زجر كسلم عليو اهلل
: " قاؿ كما بذلك، الجـز ينبغي فبل ظن، على شهادة بو فالشهادة عليو، للعبد اطبلع

 ". أحدا اهلل على أزكي كال كذا، فبلنا أحسب:  فقل محالة ال مادحا كنت إف
 ) مرفوعا أنس المسندعن في كما ، عليو مطلع أمر ألنو باإلسبلـ يشهد أف كأمره

  .ِ( القلب في كاإليماف عبلنية اإلسبلـ
 مدح، صفة ىو كقالوا مؤمن، أنو نفسو على اإلنساف يطلق أف السلف أكثر كره كلهذا
 حديث فأما لظهوره، باإلسبلـ لنفسو يشهد كإنما أعمالها؛ من غاب بما للنفس كتزكية

 كالترمذم، أحمد، خرجو فقد ( باإليماف لو فاشهدكا المسجد يعتاد الرجل رأيتم إذا )

                                                           

 (.َُٓ) كمسلم ،(ِٕ) البخارم أخرجو ُ
 المصنف في شيبة أبى كابن ،(ِِّٗ رقم ، َُّ/ٓ) يعلى كأبو ،(َُِْْ رقم ، ُّْ/ّ) أحمد أخرجو ِ
 في عدم كابن ،( مسعدة بن علي ُِْٗ ترجمة َِٓ/ّ) الضعفاء في كالعقيلي ،(َُّّٗ رقم ُٗٓ/ٔ)

، (ٖٖٔ ترجمة ُُُ/ِ) المجركحين فى حباف كابن ،(مسعدة بن علي ُّٗٓ ترجمة َِٕ/ٓ) الكامل
 ابن كالحديث ضعفو( ّّٗ رقم ، ُُٓ/ُ) الفردكس مسند في كالديلمى (،ِْٗ/ِ) الموضح في كالخطيب

 عبد قاؿ(: ُٕٗ/ّ) الفيض في المناكل كقاؿ ،(ُٔٓ/ّ) الميزاف في كالذىبي كالعقيلي، عدم، كابن حباف،
: البخارل كقاؿ بو، بأس ال: حاتم أبو قاؿ خلف توثيقو كفى مسعدة، بن على بو تفرد محفوظ غير حديث :الحق

 كقاؿ ،(َِِٖ) الجامع ضعيف في األلباني العبلمة كضعفو محفوظة، غير أحاديثو: عدل ابن كقاؿ نظر، فيو
 البخارم ضعفو كقد مسعدة، بن علي بو تفرد ضعيف، إسناده: (ّْٕ/ُٗكمن معو في تحقيق المسند ) األرنؤكط

 كثقو كقد. محفوظة غير أحاديثو: عدم ابن كقاؿ كالعقيلي، حباف كابن كالنسائي داكد كأبو نظر، فيو: فقاؿ
 ىذا في فالرأم: قلنا. بو بأس ال: حاتم أبو كقاؿ بأس، بو ليس: ركاية كفي صالح،: معين ابن كقاؿ الطيالسي،

" ىاىنا التقول: "قولو كاما .الحديث بهذا تفرد قد ىنا كىو كالشواىد، المتابعات في بو يعتبر ضعيف أنو الراكم
 .(ِْٔٓ) مسلم عند ىريرة أبي حديث من شاىد فلو
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 ىو: أحمد كقاؿ مرفوعا سعيد أبي عن الهيثم، أبي عن دراج، حديث من ماجو كابن
 ا.ىػ أعلم كاهلل مناكير لو دراج ك ، منكر حديث
 باإليماف للرجل يشهد ىل :(ٓٓ/ُ) كما في مجموع فتاكاه  عثيمينال عبلمةالكسئل 
 .؟ الحديث في جاء كما المساجد اعتياده بمجرد

 ، لذلك حضوره ، المساجد في الصلوات يحضر الذم أف شك ال ، نعم" فأجاب:
 المسجد إلى المشي كيتكلف بيتو من يخرج أف على حملو ما ألنو ، إيمانو على دليل

 . كجل عز باهلل اإليماف إال
 صلى النبي عن يركل ما إلى يشير فهو" الحديث في جاء كما: " السائل قوؿ كأما
 ىذا كلكن" . باإليماف لو فاشهدكا المساجد يعتاد الرجل رأيتم إذا: " كسلم عليو اهلل

 . كسلم عليو اهلل صلى النبي عن يصح ال ضعيف الحديث
 .المسجد في الحشرات صاعق كضع حكم :مسألة

 تفريغ عن عبارة بالكهرباء القتل ألف النار؛ب الحرؽ عن يختلف الكهربائي الصعق
 كبير حد إلى قوتها زادت كإذا سريع، بشكل الدـ كتكسير الخبليا، لتدمير شحنات
 كلكن بالنار، أحرؽ كأنو فيبدك كتفحمو، لونو بتغير المقتوؿ على تظهر حرارة أحدثت

 حتى المسجد مؤخرة فيىذا الجهاز  كضع كينبغي، النار كليست الكهرباء أنها الواقع
 فيو المسجد قبلة في شيء كضع يجوز ال ألنو صبلتهم عن المصلين يشغل ال

 .المصلين على تشويش
 بالصعق الحشرات قتل حكم ما(: ُِٗ/ِٔ) الدائمة اللجنة علماء سئلكقد 

 .الذبحة كحسن القتلة بحسن أمر قد كسلم عليو اهلل صلى النبي بأف علما الكهربائي؟
 إال أذاىا من للتخلص سبيل كال بالفعل، مؤذية الحشرات ىذه كانت إذا :فأجابوا
 القتلة بإحساف األمر من استثناء بذلك، قتلها جاز كنحوه، الكهربائي بالصعق بقتلها

 في يقتلن فاسق كلهن الدكاب من خمس ) كسلم عليو اهلل صلى قولو لعمـو للضركرة،
، كمسلم البخارم(  العقور كالكلب كالفأرة كالعقرب كالحدأة الغراب:  كالحـر الحل
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"  لو قتل ذلك في يكوف كقد الشراب، في الذباب بغمس كسلم عليو اهلل صلى كألمره
 . انتهى
 ص/الحيوانات) الدرب على نور فتاكل في األجهزة ىذه عن عثيمينال عبلمةال كقاؿ

 : لوجوه بها بأس ال(: ِ
 لو أنك بدليل الحياة، يمتص صعق كلكنو إحراؽ، فيو ليس صعقها أف: األكؿ الوجو

 . تحترؽ لم اآللة ىذه على كرقة كضعت
 كإنما ، بالنار كالحشرات البعوض تعذيب يقصد لم الجهاز لهذا الواضع أف: ثانيا

 لدفع إال ىذه عذب ما كىذا ،(بالنار يعذب أف نهى) كالحديث ، أذاىا دفع قصد
 .أذاىا

 أك ، اآللة بهذه إال الحشرات ىذه على القضاء الغالب في يمكن ال أنو: الثالث
 أحرؽ كلقد ، منها الجسم يتضرر كربما ، الكريهة الرائحة منها تفوح التي باألدكية

 أك طير من يخلو ال عادة كالنخل ، النضير بني نخل كسلم كعلى عليو اهلل صلى النبي
 . انتهى"  ذلك أشبو ما أك حشرة

 أك المساجد في كالطيور البعوض قناصة كضع كقاؿ أيضا في لقاءات الباب المفتوح:
 كلكنها تحترؽ ال ىي أنها إذ بالنار لها تعذيبان  ليس ىذا ألف بو؛ بأس فبل البيوت في

 كضعت لو أنك: ىذا على كالدليل ناران، األنبوبة ىذه في التي اإلضاءة كليست تصعق،
 باب من كليست الصعق باب من فهي الحترقت ناران  كانت كلو تحترؽ، لم كرقة عليها

 .اإلحراؽ
(: ما حكم قتل ٖٔ/ٕكسئل الشيخ صالح آؿ الشيخ كما في مجموع فتاكاه )

 الحشرات بالكهرباء؟
فأجاب: إذا كانت الكهرباء ىذه لحقت الحشرة لتقتلها أك الحشرات لتقتلها فإف ىذا 

 -كما سيأتي–منهي عنو، ألف قتل أمة من األمم أك طلب ذلك يعني في غير مضرة 
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ذكف بو بالشرع، كليس بسائغ، كالعلماء يتكلموف في ىذه المسألة في فإنو ليس بمأ
 موضعين، األكؿ: قتل الحشرات من حيث األصل. 

 الثاني: قتل الحشرات بالنار، أك بالكهرباء، أك بما شابهها من األجهزة الحديثة.
بقولو أما النوع األكؿ: فقتل الحشرات جائز إذا كانت مضرة باإلتفاؽ، كاستدلوا لذلك 

)خمس من الفواسق يقتلن في الحل  -عند البخارم كمسلم-صلى اهلل عليو كسلم 
 كالحـر الحية كالغراب األبقع كالفأرة كالكلب العقور كالحداية(.

فالحشرة إذا كانت ضارة مضرة لئلنساف سواء أكانت كاحدة أك أكثر فإف قتلها جائز 
الصائل أك رد األذل عن  بل مطلوب إلف ىذا يدخل في باب رد المعتدم أك رد

اإلنساف، كأما ما ال يؤذم مثل أف يأتي اإلنساف في البر أك في مكاف ال يسكنو كال 
يضره كجود الحشرات فيو، فيأتيو كيسلط على النمل نارا أك يسلط على بعض الهواـ 
من المواد الكيمائية كنحو ذلك كال يستفيد، كىي ليست مضرة لو، فهذا منهي عنو، 

 ما لم يؤذف بقتلو. ألنو قتل
أما المسألة الثانية: كىي قتلها بالكهرباء أك بالنار أك بنحوىا، فهذا إذا كانت مضرة 

 ، دخلت في الباب األكؿ، كإذا كانت غير مضرة فإنو إذا طلبت فإنو ينهى عنو كيحـر
أما إذا كضعت النار كالكهرباء كىي التي جائت، فهذا ال يدخل في ما ينهى عنو، ألف 

، ُرات من طبيعتها خاصة ما يطير منها أنها تطلب النار ثم تحترؽ فيهاالحش
فالمقصود أنها إذا طلبت النار فبل شئ على اإلنساف، كإذا طلبها ىو بالنار تتبعها 

  ليحرقها بالنار فهذا منهي عنو.
 .المساجد من أك الكتب المصاحف أخذ حكم :مسألة

                                                           
 اهلل صلى اهلل رسوؿ سمع أنو - عنو اهلل رضي ىريرة يأب( من حديث ِِْٖ(، كمسلم )ّْٖٔأخرج البخار ) 0

 كىذه الفراش جعل حولو ما أضاءت فلما نارا، استوقد رجل كمثل الناس كمثل مثلي إنما): يقوؿ كسلم عليو
 كىم النار، عن بحجزكم آخذ فأنا فيها، فيقتحمن كيغلبنو ينزعهن فجعل فيها، يقعن النار في تقع التي الدكاب

 نحوه. عنو اهلل رضي جابر عن( ِِٖٓ) كلمسلم(، فيها يقتحموف
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 المساجد بعض في يوجدسئل العبلمة العثيمين كما في لقاءات الباب المفتوح: 
 أك للحـر كهدية الببلد ىذه خارج من قديمان  كردت الحجم كبيرة قديمة مصاحف

 ىذه الناس ترؾ المدينة في المصحف لطبع المجمع فتح كبعد المساجد، من غيره
 منها كاحدان  آخذ أف لي يجوز فهل فيها، القارئ قل أك الغبار عليها فتراكم المصاحف

 الناس يقرأ مما آخر مصحفان  مكانو كأجعل فيها، للقراءة كلحاجتي حركفها لوضوح
 ذلك؟ لي يجوز فهل صاحبها بنية عشرة بدلو أجعل بل فيو،

 كزارة ىي كالكتب المصاحف من فيها ييرل ما كعلى المساجد على الناظر فأجاب:
 ىذا مساجد على الناظر مع أك الوزارة مع اتفقت فإذا المسئولة، الجهة ىي األكقاؼ،

 أك ثبلثة أك مصحفين بدلو كتضع المصحف ىذا تأخذ أف على فيو أنت الذم البلد
 ىذا كاف إذا إال يوافقوا أف لهم يحل كال جائز، فهذا ذلك على ككافقوا أربعة

 حراـ؛ ىذا فإف بنفسك ذلك تفعل أف أما. فيو يقرأ ال متعطبلن  تريده الذم المصحف
 .المسجد ىذا على لك كالية ال ألنو

 في قبلة المسجد. كنحوىا مناديل من النفايات لوضع صناديق: حكم كضع مسألة
 رحمو شيخنا سألت (ُّٓ) رقم  مسألة التدكين ثمراتسئل العبلمة العثيمين كما في 

 مناديل من النفايات لوضع صناديق المصلين قبلة في المساجد بعض في يوضع :اهلل
 ؟ كنحوىا
 . منو تتقزز النفس ألف ، ذلك أرل ال:  فأجاب
 ؟ ذلك عن ينهى ىل: فسألتو
 . شديد عنو النهي:  فأجاب
 ؟ فقط المناديل كراتين كضع حكم فما: فسألتو
 .جيبو في كضعها استعملها كإذا ، ذلك إلى للحاجة ، بأس ال:  فأجاب



 - 332 - 

 سألت(: ُّْ) رقم  مسألة التدكين ثمرات: سئل العبلمة العثيمين كما في مسألة
 يصلي فهل الجدار، حد عن المسجد صف في"الفرشة" قصرت إذا: اهلل رحمو شيخنا

 ؟ الببلط على الصبلة في رغبتو لعدـ الثاني الصف في
 الصف في يدخل أف فيلزمو منفردان  يكوف أف إال ،صبلتو في يتشوش لئبل نعم: فأجاب
 .المقدـ

 سئل (:ِْٖ) رقم  مسألة التدكين ثمراتمسألة: سئل العبلمة العثيمين كما في 
 فصار أجنبي، مستخدـ معو عين ، المساجد أحد في" فػىر اش" عن: اهلل رحمو شيخنا

 بالعمل قائم أنو لهم ليبين منطقتو في األكقاؼ فرع فراجع ، األعماؿ بجميع يقـو
 ؟ عمل ببل مرتبو  من يتقاضاه فيما حرجو  من عليو فهل ، إليو يلتفتوا لم لكن

 بعض كاف كقد.  عليو شيء فبل كفي كقد ، بالحاؿ أبلغهم الرجل أف ماداـ فأجاب:
 يقبض ما بربع أجنبيان  مستخدمان  يستأجر" المسجد فراش" كظيفة على المعينين الناس

 تيمية ابن إلسبلـ شيخ ذكر كقد ، باهلل كالعياذ ، مقابل ببل الباقي كيأكل ، مرتب من
 األكقاؼ دكائر مديرم بعض ككاف.  بالباطل الماؿ أكل من ىذا مثل أف اهلل رحمو
 ككيل فسألت.  العمل يحصل أف المهم ، بالعمل يقـو من يعنينا ال نحن:  يقوؿ

 يكوف أف بين يفرؽ أف ينبغي لكن.  تقره ال الوزارة كأف ، ىذا فأنكر ذىاؾ إذٍ  الوزارة
 يكوف، ال أك العمل، بهذا تشغيلو لو فيجوز الفراش، ىذا كفالة على المستأجر العامل

 .يجوز فبل
 سألت (:ّْٕ) رقم  مسألة التدكين ثمرات: سئل العبلمة العثيمين كما في مسألة
 من مسجدو  على كيقف ما األكقاؼ، إدارة بتسليم الذمة تبرأ ىل :اهلل رحمو شيخنا
 .كنحوىا بػىر ادىة

 تبرأ ال لكن المساجد أكقاؼ عن المسؤكلة ىي األكقاؼ إدارة أف األصل: فأجاب
 .أىل كال مأمونة غير اإلدارة تلك كانت إذا الذمة

 ؟ فبلف الوقف على الناظر أف على منصوصان  كاف فإف: سئل ثم
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 .متابعتها فعليو لؤلكقاؼ دفعها كلو ،ىو عليها يقـو حينئذو : فأجاب
 

 )باب التحذير من بعض بدع المساجد(
( كىو يعدد بعض بدع ٖٗ)ص كالعوائد البدع من المساجد إصبلحقاؿ القاسمي في 

 المساجد: 
 المساجد في ليلتئذ التنوير ىذا عادة :رجب من جمعة أكؿ ليلة التنوير زيادة -ُ

 بين صبلة فيها أحدثت كانت أنها ذلك الليلة تلك في بدع بقايا من ىو كمآذنها
 فيها توقد فكانت بها الفتنة كعظمت كعمت فشت ثم الرغائب صبلة تسمى العشائين

 ألجلها القرل أىل كيقـو المساجد، في إحيائها على األفواج كتزدحم المصابيح
 شامة أبو اإلماـ كصفو كما يحصى ال ما المفاسد من كينشأ بالرجاؿ النساء كتختلط

 مثل في بذكرىا الناس بعض كاغتر" كالحوادث البدع إنكار على الباعث" كتابو في
 أبو الحافظ قاؿ: فيها المركية األحاديث بوضع الحديث حفاظ جـز كقد" اإلحياء"

 عمل ككذلك: قاؿ ثم. جهضم بن اهلل عبد بن علي حديثها بوضع اتهم ُالخطاب
 من جمع حديث كىو مجهولين رجاؿ على موضوعنا حديثنا إبراىيم بن الحسين
 أمر في الخطاب أبو الحافظ ذكره كما: شامة أبو قاؿ. قليل غير كالزكر الكذب
 تبطيلهما سبب كاف ىو موضوع كحديثهما بدعتاف أنهما من أم كشعباف رجب صبلتي

 فإنو تعالى اهلل رحمو أيوب بكر أبي بن محمد الكامل سلطانها بأمر مصر ببلد في
 آثار بقايا من التنوير ىذا أف يعلم كبو .ىػ. ا. البدع كإماتو السنن إظهار إلى مائبل كاف
 .البدعة تلك

 :فيها أدعية كقراءة فضائلها كنشر شعباف من النصف ليلة التنوير زيادة -ِ
 سنة فيها ابتدع كاف ما بقايا من كىو قبلها فيما كالكبلـ فيها التنوير على الكبلـ

 ركعة مائة في مرة ألف" أحد اهلل ىو قل: "فيها يقرأ فيها، األلفية الصبلة من" ْْٖ"
 كيجتمع ألجلها المساجد تنور ككانت. اإلخبلص سورة مرات عشر الفاتحة بعد تتلى
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 أف إلى" الباعث" كتاب في شامة أبو بسطو ما الفساد من كيحصل ألدائها األلوؼ
 .قبل من أسلفنا كما الجزاء خير اهلل جزاه الكامل الملك أبطلها
 بن زيد عن ُُكضاح ابن ركل: قاؿ الطرطوشي بكر أبي عن المذكور كتابو في كقاؿ
ا أدركنا ما: قاؿ أسلم  شعباف من النصف ليلة إلى يلتفتوف فقهائنا كال مشايخنا من أحدن

 البن كقيل: قاؿ سواىا، على فضبل لها يركف كال ِِمكحوؿ حديث إلى يلتفتوف كال
 القدر ليلة كأجر شعباف من النصف ليلة أجر: يقوؿ النميرم زيادنا إف: مليكة أبي

 .قاصا زياد ككاف قاؿ لضربتو، عصا كبيدم سمعتو لو: فقاؿ
 من النصف ليلة صبلة في األغفاؿ الناس ركل: دحية ابن الخطاب أبو الحافظ كقاؿ

 من طاقتهم فوؽ الموضوعة باألحاديث اهلل عباد ككلفوا موضوعة أحاديث شعباف
 .ركعة مائة صبلة
 حديث شعباف من النصف ليلة ّحديث في ليس: كالتجريح التعديل أىل كقاؿ
 الخير معرض في يسوقو موضوعنا حديثنا لكم يركم مفترو  من اهلل عباد فتحفظوا ْيصح

 أنو صح فإذا كسلم عليو اهلل صلى النبي من مشركعنا يكوف أف ينبغي الخير فاستعماؿ
 على حديثنا الستعمالو الشيطاف خدـ من مستعملو ككاف المشركعية من خرج كذب
 .سلطاف من بو اهلل ينزؿ لم كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ

                                                           

 طريق من أخرجو ،"ْٔص" "عنها كالنهي البدع" كتابو في يعني قاؿ العبلمة األلباني في تعليقو على الكتاب: ُ
ا، سيئة كىي المطبوعة النسخة في كقع ىكذا. فذكره: قاؿ أسلم بن زيد بن الرحمن عبد  من سقط أنو كالظاىر جدًّ

ا ضعيف ىذا الرحمن كعبد. المصنف نقلو ما عليو يدؿ كما" أبيو عن: "قولو الطابع  .جدًّ

 صلى النبي عن جبل بن معاذ عن يخامر بن مالك عن حديثو يعني قاؿ العبلمة األلباني في تعليقو على الكتاب: ِ
". مشاحن أك لمشرؾ إال خلقو لجميع فيغفر شعباف من النصف ليلة في خلقو إلى اهلل يطلع: "قاؿ كسلم عليو اهلل

 كالحديث ثقات، كرجالو" َُٖٗ" "صحيحو" في حباف كابن" ُ: ّْؽ" "السنة" في عاصم أبي ابن أخرجو
 في ليس أنو المصنف سينقلو ما إلى تلتفت فبل" ُِّْ" "الصحيحة" في خرجتها كشواىد طرؽ كلو صحيح،

 فيها، الناس يجتمع موسمنا الليلة ىذه اتخاذ الحديث ىذا ثبوت من يلـز ال نعم يصح، حديث النصف ليلة فضل
 .تعالى اهلل يرحمو المؤلف ذكره ما البدع من فيها كيفعلوف

 ".فضل" الصواب كلعل األصل، كذا  قاؿ العبلمة األلباني في تعليقو على الكتاب: ّ
 .آنفنا عليو التنبيو سبق كما إطبلقو على ىذا ليس قاؿ العبلمة األلباني في تعليقو على الكتاب: ْ
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 على فيو كجركا المتشرعوف كسمو عما بو كخرجوا المبتدعوف أحدثو كمما: قاؿ ثم
 فيها يصح كلم شعباف من النصف ليلة الوقيد كلعبنا لهونا دينهم كاتخذكا المجوس سنن
 من كصدؽ كاإليقاد فيها بالصبلة نطق كال كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عن شيء
 النار ألف المجوسية دين في راغب. المحمدية بالشريعة المتبلعب أحدثو كما الركاة

 كاف ما اإلسبلـ دين في فأدخلوا البرامكة زمن في ذلك حدث ما كأكؿ. معبودىم
 .إلخ...  النيراف عبادة من عليو أصلهم

 بعض جمع من ىو كإنما غيره كال صحيح طريق من يرد فلم المشهور دعاؤىم كأما
 .المشايخ

 في الفوائد" كتابو في" البخارم مختصر" اليمني الشرجي أحمد الدين شهاب قاؿ
 شعباف من النصف ليلة بو يدعى فيما كالستين الرابعة الفائدة في" كالعوائد الصبلت

 اهلل رحمو دعير أحمد بن بكر أبي الصالح العالم الفقيو بخط كجد ما ذلك من: قاؿ
 مدينة طريق في اليافعي أسد بن اهلل عبد العبلمة الفقيو األخ علي أملى: قاؿ تعالى

 المن ياذا اللهم: كىو المبارؾ الدعاء ىذا" ّّٕ" سنة كسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ
 .إلخ... 

 الماؿ إضاعة القناديل كقود زيادة في: المدخل في قاؿ :رمضاف في التنوير زيادة -ّ
 كاف إف سيما ال الناظر حق في جرحة ذلك فيكوف الوقف من الزيت كاف إذا سيما ال

 الماؿ إضاعة من فيو ما مع الوقود كزيادة شرعنا يعتبر لم ذكره كإف يذكره، لم الواقف
 .فيو خير ال من الجتماع سبب ىو تقدـ كما

 في يبقى ال حتى الخارؽ الخارج الوقود زيادة من فعلوه ما إلى ترل أال: أيضنا كقاؿ
 األعمدة في الحباؿ جعلوا إنهم حتى أكقدكه إال يوقد مما شيء كال قنديل الجامع

 العلماء كره ألجلو الذم التعليل تقدـ كقد. كأكقدكىا القناديل فيها كعلقوا كالشرفات
 ذلك إف إذ ذلك؛ غير إلى كالجدراف كالمنبر بالمصحف التمسح تعالى اهلل رحمهم

 الظاىر في النار بعبدة تشبيها فيو الوقود كزيادة األصناـ عبادة ابتداء في السبب كاف
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 كشعشعتها قوتها في كانت إذا حتى يوقدكنها النار عبدة ألف ذلك يعتقدكا لم كإف
 تشبو ترؾ على كسبلمو عليو اهلل صلوات الشارع حث كقد. عبادتها بنية إليها اجتمعوا

 ذلك إلى كانضم بهم ُالمختص زيهم في حتى الباطلة األدياف أىل بفعل المسلمين
 ككثرة غالبنا بفضبلتهم الجامع يتنجس الذين كالولداف كالرجاؿ النساء من كثير اجتماع
 ينتهي حتى بعض إلى بعضها يجر كيف البدع ىذه إلى فانظر. الكثير كاللغو اللغط
 الكثيرة القناديل كقود زيادة من الناس أحدثو ما: أيضنا كقاؿ المحرمات إلى ذلك

 الماؿ إضاعة كفيو السلف من مضى من فعل من يكن لم المشركع حد عن الخارجة
 القناديل في الذم الماء يلوف كبعضهم كالقاؿ كالقيل الظهور كمحبة كالخيبلء كالسرؼ

 العافية اهلل نسأؿ بضدىا قابلوىا كاألياـ الليالي فضيلة زادت ككلما غيرىا أك بحمرة
 كاف إف كأما نفسو اإلنساف ماؿ من الزيت كانت إذا كىذا: اهلل رحمو قاؿ ثم. بمنو
 لقولو شرطو يعتبر لم ذلك الواقف شرط كلو منعو في أحد يختلف فبل الوقف ريع من

 مائة كاف كلو أطل فهو تعالى اهلل كتاب في ليس شرط كل: "كالسبلـ الصبلة عليو
 أف اعتقادىم ذلك على زادكا كقد عنو، العلماء بعض سكوت ذلك كسبب. ِ"شرط
. ا. الحقائق انقبلب على راجعوف إليو كإنا هلل فإنا اإلسبلـ شعائر إظهار من ذلك فعل

 .ىػ
 الخارج الوقيد بسبب كلو: المساجد في االختبلط مفاسد بعض في شامة أبو كقاؿ

 لمنكر كإظهار تعالى اهلل معاصي على إعانة ىو كإنما قربة أنو يظن الذم المعتاد عن
 قدر على الوقيد في زيادة استحباب الشريعة في يأت كلم البدع أىل لشعار كتقوية

 يـو كليلة عرفات بجباؿ عرفة يـو الحجاج عواـ يفعلو كما أصبل ما موضع في الحاجة

                                                           

. الفقهية األبواب على مرتبة ذلك في الواردة األحاديث انظرقاؿ العبلمة األلباني في تعليقو على الكتاب:  ُ
 .اإلسبلمي المكتب طبع" المسلمة المرأة حجاب" كتابنا في الحديثيو الطريقة على مخرجة

" اإلركاء" في مخرج كىو كغيره، البخارم أخرجو صحيح، حديثقاؿ العبلمة األلباني في تعليقو على الكتاب:  ِ
"ُِٗٔ." 
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 كمنكر بدعة بأنو ككصفو إنكاره يجب القبيل ىذا من فهو الحراـ بالمشعر النحر
 .ىػ.ا. المطهرة الشريعة كخبلؼ

 زيادة المساجد أغلب في العادة :العيد أياـ الضحوة إلى متقدة المصابيح إبقاء -ْ
. العيد كيومي رجب من جمعة أكؿ كليلة شعباف من النصف كليلة رمضاف في التنويرات

 في الضحوة إلى متقدة القناديل إبقاء على الكبلـ كبقي األكؿ على الكبلـ قدمنا كقد
 الفجر بعد المعتاد على الزائد يوقدكف أنهم كاألغرب كاألضحى الفطر عيد العيدين

 شعاؿ فيأخذ. األصلية المصابيح إلى فيو الحاجة بقيت ما الذم الوقت في أعني
 كقد متقدة كىي كترتفع الشمس تطلع ثم الوقت ذلك من إيقادىا في المسجد
 األموم الجامع مثل كفي القـو انصراؼ بعد يطفئونها أنهم كالغالب. عنها استغني

 تنطفئ حتى فيبقونها البلدم الزيت قناديل كأما الكاز، زيت مصابيح يطفئوف كالسنانية
ا العصر بعد كلو بأنفسها  يمكن زيت فيها يبق لم إذ فيو فائدة ال إطفاءىا بأف زعمن

 الموسم ىذا لمثل كيخبئها القناديل يغسل أف الموسم ىذا بعد يريد كالشعاؿ توفيره
 .المذكورين الجامعين في يوجد ما ىذا. تنطفئ حتى فيتركها
 فائدة، ببل الماؿ إلضاعة سرؼ فيو -إليها حاجة كال- متقدة إبقاءىا أف كمعلـو

 قدر على التنوير زيادة حظر أسلفنا كقد. محظور إعداد إليها حاجة كال كإعدادىا
 .الحاجة

 الشعاؿ يأمر بدمشق جامعو على كنفوذ سيطرة لو ممن أساتذتي بعض كاف قد نعم
 الغيم أياـ في الشمس بطلوع أك الزائدة باألسفار عنها استغني متى القناديل بإطفاء
 المساجد ببقية لنا كمن. بالفعل كتغييره منكر إنكار من فيو لما جدًّا أستحسنو ككنت

 .الحسن الفعل ىذا حذك تحذك أف
 في إليها الرابعة رحلتي في الفطر عيد في" ُِّّ" سنة بيركت في أعجبني كقد

 يكوف أف ينبغي كىكذا الشمس طلوع عند منو القناديل أطفئت أف الكبير جامعها
 .عنا يرضيو فيما عقولنا الستعماؿ المولى كفقنا. العمل
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 المقاصير فعل: الحاج ابن اإلماـ قاؿ :المسجد في كالدرابزين المقاصير -ٓ
 :مفاسد جملة ذلك بسبب ترتب كقد المحدثة البدع من كالدرابزين

 صبلة لمواضع غصب فهو لغيرىا فيو فعل كما للصبلة كقف الموضوع أف أكلها
 .المسلمين

 .قاؿ ثم السنة، خبلؼ كذلك الصفوؼ تقطيع فيو أف: الثاني
 .السنة مخالفة من ذلك في ما: السابع
 .المساجد زخرفة باب من ذلك أف: الثامن
 .ىػ. ا. بسببها أعمى نحو على الضرر إدخاؿ: التاسع

 ككاف منبره جانب األقصى المسجد مقصورة العهد القديمة المقاصير من بقي أقوؿ
 أزيلت القبة ركني إلى كمحرابو منبره حوؿ كبرل مقصورة بدمشق األموم الجامع في
 بأمر المقصورة ىذه إحداث ككاف كقتئذ دمشق كالي بأمر" َُِٖ" سنة حدكد في

 أيضنا" ّْ" سنة كفي لقتلو ُالبرؾ عليو كثب لما" ّْ" سنة فيها زاد ثم معاكية
 .عليها كاؿو  كىو مقصورة النبوم المسجد في مركاف أحدث

 الشمالية المساجد حوائط في أنشئت التي السفلى السدد في يقاؿ ذكره ما كمثل
 على المأمـو ارتفاع عليها كيزاد تقدـ ما المحذكرات من ففيها المؤبدة كالتخوت

 المصلين بركة غمار عن كاألنفة الصفوؼ عن االنفراد يريد لمن كإعدادىا اإلماـ
 المسجد من يقصدكف ال ما ألمر المسجد دخلوا متى األعياف غالب إذ الترفع كمحبة
 .كمتكأ مثول سواىا

 :بالقرآف الدنيا كقصد عليو بالقراءة كالتشويش المسجد في القارئ كرسي -ٔ
 كىي المنكرة البدعة ىذه" ُُِّ عاـ" إليها رحلتي أياـ كاإلسكندرية مصر في رأيت

 بصوت القرآف من عشرنا كتبلكتو فأكثر ذراعنا مرتفع عريض كرسي على حافظ صعود

                                                           

 ىو كصرد اهلل عبد بن كالبرؾ القاموس شرح في الزبيدم قاؿ صرد كزف على كاؼ ثم مهملة راء ثم بموحدة ُ
 .الحافظ ضبطو ىكذا. عنو تعالى اهلل رضي علي مقتل ليلة إليتو ففلق معاكية ضرب الذم
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 ال ما بالركاتب المتنفلين على التشويش أف فترل الصبلة إقامة كقيل األذاف بعد مرتفع
 .الصبلة أداء معو يمكن

 الكرسي الباب ىذا كمن: اهلل رحمو قاؿ المدخل في ىذا على نبو الحاج ابن رأيت ثم
 كال الناس على يقرأ لكي المصحف كعليو كيؤبدكنو الجامع في يعملونو الذم الكبير
 كىو كبيرنا موضعنا المسجد من يمسك أنو األكؿ: لوجهين ذلك إلى تدعو ضركرة
 الصبلة النتظار الناس اجتماع عند يقرءكف أنهم الثاني لصبلتهم، المصلين على كقف

 ذاؾ إذ القارئ قرأ فإذا المفكر، كمنهم الذاكر كمنهم التالي كمنهم المصلي فمنهم
 في بالقراءة الصوت رفع عن كالسبلـ الصبلة عليو نهى كقد فيو ىم ما عليهم قطع

 كىو ُ( بالقرآف بعض على بعضكم يجهر ال) : كالسبلـ الصبلة عليو بقولو المسجد
 قبل ثبلثنا اإلخبلص سورة قراءة دمشق في ذلك كمثل. ىػ. ا. المسألة عين في نص

 كقرأت. إليها حاجة كال لها أصل ال بدعة فهي الصبلة، ستقاـ بأنو إعبلننا الصبلة إقامة
 منو كيخرج يقاـ المسجد في بالقراءة صوتو رفع من أف خليل الشيخ متن حواشي في
 ىؤالء على الغالب ألف قالوا. سرًّا القراءة أك بالسكوت فيؤمر كإال ذلك على داـك إذا

 النوع آخر في السيوطي لئلماـ" اإلتقاف" كفي" التبلكة سجود أبواب انظر" الدنيا قصد
 أخرج. بها يتكسب معيشة القرآف اتخاذ يكره" مسألة" نصو ما كالثبلثين الخامس
 فإنو بو اهلل فليسأؿ القرآف قرأ من) بػ مرفوعنا حصين بن عمراف حديث من اآلجرم
 .ىػ. ا ِ( بو الناس يسألوف القرآف يقرءكف قـو سيأتي

 من أربعاء آخر في يجتمع :الخير صفر من أربعاء آخر ليلة السبلـ آيات كتابة -ٕ
 يرقم كاتب إلى كيتحلقوف العامة من كثير المساجد بعض في العشائين بين صفر شهر
. العالمين في نوح على سبلـ: كآية األنبياء على السبعة السبلـ آيات أكراؽ على لهم
 ىذا في كتابتها سر أف كيعتقدكف مائها من كيشربوف األكاني في يضعونها ثم إلخ

                                                           

 تقدـ تخريجو، كىو صحيح. ُ

 كثيرة، شواىد كلو كغيره، الترمذم كأخرجو صحيح، حديث تعليقو على الكتاب:قاؿ العبلمة األلباني في  ِ
 ".ِٕٓ" "الصحيحة" في خرجتها



 - 340 - 

 ال التي العادة ىذه لهم سرت أين من أدرل كال. البيوت إلى يتهادكنها ثم الوقت
 التشاـؤ إلى يجر كاعتقاده ذلك اعتماد أف كبديهي. التمائم مشيخة إال بها لهم سلف

 تشاـؤ ىذا كنظير. حجر ابن قاؿ كما الطيرة من براء كالمسلموف الليلة بتلك كالتطير
 كال للعامة يمكن فبل منو كتطيرىم األربعاء يـو المريض عيادة من دمشق في العامة

 حديث مستندىم أف كالظاىر. قرباه لذكم كال األربعاء يـو المريض عيادة للخاصة
 .الجوزم ابن قاؿ ككذا موضوع، الصاغاني قاؿ" مستمر نحس يـو األربعاء يـو"

 خرافاتهم كمن كاىية كلها أحاديث منو كالتنفير األربعاء فضيلة كفي: السخاكم قاؿ
 اللهم. المقبرة في زيارتو يعنوف. الخميس يـو زاره األربعاء يـو مريضنا عاد من: قولهم

 .الجاىلين من نكوف أف بك نعوذ أنا
 اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ مسعود ابن عن السنن كأصحاب أحمد اإلماـ ركل كقد
 رسوؿ قاؿ: قاؿ حصين بن عمراف عن الطبراني كركل ُ"شرؾ الطيرة: "كسلم عليو
 لو، تيكهن أك تىكهن أك لو، تيطير من كال تىطير من منا ليس: "كسلم عليو اهلل صلى اهلل
 صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ عمر ابن عن أحمد اإلماـ كركل ِ"لو سيحر أك سىحر أك
 كفارة كما اهلل رسوؿ يا: قالوا" أشرؾ فقد حاجتو عن الطيرة ردتو من: "كسلم عليو اهلل

 كركل ّ"غيرؾ إلو كال خيرؾ، إال خير كال طيرؾ، إال طير ال اللهم: يقوؿ: "قاؿ ذلك
 كال عدكل ال: " كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ ىريرة أبي عن داكد أبو

 ىريرة ابي عن جرير ابن كركل. مختصرنا الشيخاف كركاه ْ"صفر كال نوء كال ىامة

                                                           

" كالحراـ الحبلؿ تخريج" في مخرج كىو صحيح، حديث قاؿ العبلمة األلباني في تعليقو على الكتاب: ُ
 ".ِْٗ" "الصحيحة"ك" َُّ"

 ".ٕٖٓ" "الحبلؿ في مخرج حسن، حديث قاؿ العبلمة األلباني في تعليقو على الكتاب: ِ
 ".َُٓٔ" "الصحيحة" في مخرج صحيح، حديث قاؿ العبلمة األلباني في تعليقو على الكتاب: ّ

: ِ" "المسند" في أيضنا كأحمد" الطب" في داكد أبو أخرجو قاؿ العبلمة األلباني في تعليقو على الكتاب: ْ
" نوء كال: "قولو دكف" الصحيحين" في كىو. مسلم شرط على صحيح إسناد كىذا. عنو أبيو عن العبلء عن" ّٕٗ

 ".ّٖٕ" "الصحيحة" في مخرج كىو
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 كمصيباتها حياتها فكتب نفس كل اهلل خلق صفر، كال ىامة كال عدكل ال" مرفوعنا
 .ُ"كرزقها

 السفر يقاؿ أف مثل كالليالي األياـ في مسألة: ميةيت ابن الدين تقي األماـ فتاكم كفي
 في الغزؿ أك الخياطة أك التفصيل يكره أك السبت أك الخميس أك األربعاء يـو يكره
 .الولد على كيخاؼ الليالي من ليلة في الجماع يكره أك األياـ ىذه

 شيئنا كفعل اهلل استخار إذا الرجل بل لو أصل ال باطل كلو ىذا الحمدلة بعد: الجواب
 نحو كال الغزاؿ كال الخياطة كال التفصيل يكره كال تيسر كقت أم في فليفعلو مباحنا
 من يـو كال الليالي من ليلة في الجماع يكره كال األياـ من يـو في األفعاؿ من ذلك
 عن ِالصحيح في ثبت كما التطير عن نهى قد كسلم عليو اهلل صلى كالنبي األياـ
: قاؿ الكهاف يأتوف قومنا منا إف اهلل رسوؿ يا قلت: قاؿ السلمي الحكم بن معاكية

 فبل نفسو من أحدكم يجده شيء كذاؾ: "قاؿ يتطيركف قـو منا: قلت" تأتوىم فبل"
 كالليالي باألياـ فكيف عليو عـز عما الطير تصده أف عن نهي قد كاف فإذا" يصدنكم

 سائر عن نهي غير من االثنين كيـو السبت كيـو الخميس يـو السفر يستحب كلكن
 كأما. ّالعلماء بين نزاع ففيو بالسفر تفوتو الجمعة كانت إذا الجمعة يـو إال األياـ

 .أعلم كاهلل األياـ من شيء في يكره فبل كالجماع الصناعات
 أذىاف في رسخ: قاؿ لطيفة جملة فتاكيو في الرحمة عليو الهيتمي حجر البن كرأيت
 أف ذلك اعتقاد منو علم لمن فينبغي فيها عيد إذا المريض على مشئومة أيامنا أف العامة

 عقولهم في ركز لما مرضو في كيزيد المريض يؤذم ذلك ألف األياـ تلك في يعاد ال

                                                           

 المصدر في حققتو كما صحيح بسند كغيره أيضنا أحمد أخرجو قاؿ العبلمة األلباني في تعليقو على الكتاب: ُ
 ".ُُِٓ" السابق

 ".ّٖٗ" "اإلركاء" في مخرج كالحديث ،"مسلم صحيح" يعني قاؿ العبلمة األلباني في تعليقو على الكتاب: ِ
 عمر عن صح كقد التفويت، يقصد ال كاف لمن الجواز كالراجح قاؿ العبلمة األلباني في تعليقو على الكتاب: ّ

" الضعيفة" انظر شيء عنو النهي في يصح كلم ،"سفر عن تحبس ال الجمعة فإف اخرج: "قاؿ أنو عنو اهلل رضي
 ".ُِٗك ُِٖ"
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 عليو اهلل صلى قاؿ كقد كبير ضرر بذلك فيحصل كالطيرة التشاـؤ من السخيفة
 .قوية لعوارض السنة تترؾ كقد ُ"ضرار كال ضرر ال: "كسلم

 في ما ليتركوا بها للناس كإعبلننا للسنة إظهارنا ذلك يفعل أف للعالم ينبغي قلت فإف
 في ذلك كيرسخ كالتشاـؤ الجهل عليهم يغلب لم أف أكضح ىذا: قلت. أذىانهم
 إذا أما. شديد أذل منهم لو كيحصل بو كيستسخركا العالم بسببو يعادكا حتى أذىانهم

 .ىػ. ا. المصالح جلب من أكلى المفاسد درء ألف أكلى فتركو ذلك عليو ترتب
 داره باب يفتحوا أف أىلو األربعاء يـو أمر أنو أشياخنا مشايخ بعض عن بلغني كقد

 .البدعة ىذه إماتو في اهلل رحمو منو رغبة لذلك المارة تدعى كأف لعيادتو
 كمنها: المساجد منكرات في اإلحياء في الغزالي قاؿ :المساجد في القصاص -ٖ

 في يكذب كاف إف فالقاص البدعة، بكبلمهم يمزجوف الذين كالوعاظ القصاص كبلـ
 في اهلل رحمو كذكر. المبتدع الواعظ ككذلك كاجب عليو كاإلنكار فاسق فهو أخباره

 األقراف على بها ليغرب الغريبة العلـو حفظ في رغبتو العالم كبر آفات من الرياء باب
. أقرانو كنقصاف فضلة فيظهر كأسانيدىا كألفاظها األحاديث كيحفظ عليهم كيتعظم

 .ىػ.ا. كالعمل بالعلم التعزز يثمرىا التي كآثاره الكبر أخبلؽ كلو فهذا قاؿ
 من بي كاف لو: لفظو ما المساجد في الوعاظ في أنشأىا مقالة في بعضهم كقاؿ

 المنكر عن كالناىين بالمعركؼ األمارين الوعاظ أحواؿ بو أشرح ما كالببلغة الفصاحة
 األدلة منها الدين براءة على كألقمت الدين منها يتبرأ التي بالعجائب لكم ألتيت

 بعض أقضي أف كعبل جل بفضلو أحـر ال هلل كالحمد كلكني. اليقين إلى الموصلة
ا كالوضاعين الشيع مع ميل ببل كالمسلمين اإلسبلـ نحو علي الواجب  فيما مستندن

 الصحابة كىدم الكريم النبي كسنة القويم الكتاب إلى كالبراىين األدلة من أقولو

                                                           

 ".ٖٖٖ" "اإلركاء" في حققتو كما طرقو بمجموع صحيح حديثقاؿ العبلمة األلباني في تعليقو على الكتاب:  ُ
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 يستطع لم فإف بيده فليغيره منكرنا منكم رأل من": الراشدين كالعلماء كالتابعين
 .ُ"اإليماف أضعف كذلك فبقلبو يستطع لم فإف فبلسانو

 :أمور في تنحصر الوعاظ ىؤالء كظيفة أف المعلـو من
 كما العلية صفاتو من لو يثبت أف يجب كما تعالى اهلل معرفة إلى العامة إرشاد -ُ

 الصبلة عليهم ىذا مثل من كاألنبياء للرسل كما تعالى حقو في يجوز كما عليو يستحيل
 .كالسبلـ

 لهم آدابها فائدة كبياف كزكاة كحج كصـو صبلة من الدين أركاف تعليمهم -ِ
 .كاآلخرة الدنيا في عليهم العائدة كمنافعها

 عن كنهيهم بالمعركؼ كأمرىم الشر ناحية عن كصرفهم الخير إلى دعوتهم -ّ
 اهلل صلى كرسولو بو اهلل أمر كما كفضائلو كآدابو بالدين التمسك على كحثهم المنكر

 .كسلم عليو
 ما كعليها كسبت ما نفس لكل أف كتقرير كاالجتهاد العمل على تحريضهم -ْ

رنا ذىر ةو  ًمثٍػقىاؿى  يػىٍعمىلٍ  فىمىنٍ } اكتسبت يػٍ  { .يػىرىهي  شىرًّا ذىر ةو  ًمثٍػقىاؿى  يػىٍعمىلٍ  كىمىنٍ  يػىرىهي، خى
 إلى الدخوؿ كعلى كالبنات البنين كتربية المشركعات في التعاكف على حضهم -ٓ

 ىي التي األخوة كاستشعار األمانة كحفظ أسبابها من رغبة كل كطلب بابو من أمر كل
نٍػيىا ثػىوىابى  ييرًدٍ  كىمىنٍ } اآلخرة قبل الدنيا ىذه في سعادتها كمشرؼ األمم حياة مصدر  الدُّ

ا نػيٍؤتًوً  هى  { .ًمنػٍ
 حتى الباطلة االعتقادات إلى تجر قد التي الفاسدة األكىاـ من قلوبهم تطهير -ٔ

 قاؿ كما يقولوا كحتى أجمعين، الناس كقاىر كاألرضين، السماكات لخق يخضعوا
ًنيفنا كىاأٍلىٍرضى  الس مىاكىاتً  فىطىرى  لًل ًذم كىٍجًهيى  كىج ٍهتي  ًإنِّي: }السبلـ عليو إبراىيم  أىنىا كىمىا حى

 صبلتي إف: "يقوؿ أف كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أمر ككما{ اٍلميٍشرًًكينى  ًمنى 

                                                           

 حديث صحيح تقدـ تخريجو. ُ
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 أكؿ كأنا أمرت كبذلك لو شريك ال العالمين رب هلل كمماتي كمحيام كنسكي
 ".المسلمين

 بحباؿ تعلقوا كلكنهم عليهم الواجبة األمور بهذه يقوموا أنهم اهلل يعلم: قاؿ ثم
 مجالسهم في السم ينفثوف فأخذكا كالموضوعات كاألكىاـ كالخرافات األباطايل
 كسلم عليو اهلل صلى النبي على كيختلفوف محافلهم في الموضوعة األحاديث كيدسوف

 الخبلئق لسيد ينسبوف ثم الملفقة األسانيد كيركبوف أنفسهم لهم تسوؿ ما حسب على
 كيسهلوف كيطنبوف كالترغيب التحذير في كيبالغوف الحقائق عن بعيد ىو ما كل

 .يشاءكف كما كيشددكف
 ىو ىذا أف كأدعيتم. المرسلين سيد النبي على الكذب ألفتم الوعظ أىل يا: قاؿ ثم

 عليو اهلل صلى قاؿ. المسلمين بإجماع كالمحـر. المبين األثم كىو. كاليقين الحق
ا علي كذب من: "كسلم  في النوكم اإلماـ كقاؿ ُ"النار من مقعده فليتبوأ متعمدن
 ظنو على غلب أك عرفها من على الموضوعة األحاديث ركاية بتحريم مسلم شرح

 في فرؽ كال الوعيد في مندرج فهو كضعو ظن أك كضعو علم حديثنا ركل فمن كضعها
 حكم ال ما كبين األحكاـ في كاف ما بين كسلم عليو اهلل صلى عليو الكذب تحريم

 أكبر من حراـ فكلو الكبلـ أنواع من ذلك كغير كالمواعظ كالترىيب كالترغيب فيو
 تحريم على كالعقد الحل أىل أجمع كقد المسلمين، بإجماع القبائح كأقبح الكبائر
 كذب عليو كالكذب كحي ككبلمو شرع قولو بمن فكيف الناس آحاد على الكذب

 .تعالى اهلل على
 عنو يغيب ال الذم اهلل إلى كاألكلياء بالصالحين بالتوسل ناديتم الوعظ أىل يا قاؿ ثم

 اهلل كبين بيننا توسط إال ىذا إف كفرنا ىذا ما كقلتم السماء في كال األرض في شيء
 عقائد من العقيدة تلك بأف صرح قد شأنو جل كاهلل كأمورنا حاجاتنا قضاء في تعالى

                                                           

 من كاحد ما غير من كغيرىما الشيخاف أخرجو متواتر، حديث قاؿ العبلمة األلباني في تعليقو على الكتاب: ُ
 .الظاىرية في محفوظ طرقو في جزء الطبراني كللحافظ. الصحابة
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فىعيهيمٍ  كىال يىضيرُّىيمٍ  ال مىا الل وً  ديكفً  ًمنٍ  كىيػىٍعبيديكفى : }قولو في عليهم نعاىا كقد المشركين  يػىنػٍ
 { .الل وً  ًعٍندى  شيفىعىاؤينىا ىىؤيالءً  كىيػىقيوليوفى 

 لذاتها يعيدكنها كانوا ما ىؤالء فإف اعتقادىم في األكثاف عبدة شاركتم الوعظ أىل يا
 كقد{ زيٍلفىى الل وً  ًإلىى لًيػيقىرِّبيونىا ًإال   نػىٍعبيديىيمٍ  مىا: }تعالى اهلل إلى تقربهم أنها باعتقاد بل

 فبل" نستعين كإياؾ" الصبلة في يـو كل كنكررىا نقرؤىا التي الفاتحة سورة في جاء
 .شأنو جل بو إال استعانة

 فىبل: }فقاؿ سواه أحد يقصد كال اهلل مع أحد يدعى ال بأف القرآف جاءنا الوعظ أىل يا
 يقصد الذم ىو كالصمد{ الص مىدي  الل وي  أىحىده، الل وي  ىيوى  قيلٍ : }كقاؿ{ أىحىدان  الل وً  مىعى  تىٍدعيو

 كما يحبوف كما يريدكف ما على معونتهم في المربوبوف إليو كيتوجو الحاجات في
 اللغوين عند معركؼ ىو كما الحصر يفيد الصورة ىذه على بالخبر كاالتياف. يطلبوف

 .سواه صمد فبل
: قولو في عبارة باصرح كحده اهلل إلى القصد كجوب إلى القرآف أرشدنا الوعظ أىل يا
ًإذىا} ةى  أيًجيبي  قىرًيبه  فىًإنِّي عىنِّي ًعبىاًدم سىأىلىكى  كى  إليو يتوسل فبل{ دىعىافً  ًإذىا الد اعً  دىٍعوى

 تعالى، منو القرب طلب ىو إنما تزعموف ما على بالتوسل المقصود فإف بغيره تعالى
 .القائلين أصدؽ كىو قريب أنو تعالى اهلل أخبرنا كقد

 في كاف ما حين عنو اهلل رضي عمر أف الصحيحة األخبار جاءتنا الوعظ أىل يا
 نتوسل كأنا فتسقينا كسلم عليو اهلل صلى بنبيك إليك نتوسل كنا إنا: "قاؿ االستسقاء

 اهلل يدعو بجانبو كالعباس عنو اهلل رضي ذلك قاؿ ُ"فاسقنا العباس نبيك بعم إليك
 .كالصالحين باألكلياء فكيف كالصديقين النبيين حاؿ ىذا كاف فإذا تعالى،

 أف مع كاألكلياء الصالحين لقدر تعظيمنا ذلك في أف تظنوف كأنكم الوعظ أىل يا
 إال يكوف كال ألنفسهم اختاركه ما باختيار إال يكوف ال لهم كاالحتراـ التعظيم أفضل

                                                           

 بن أنس عن" صحيحو" من" االستسقاء" في البخارم أخرجو قاؿ العبلمة األلباني في تعليقو على الكتاب: ُ
 اإلسبلـ شيخ فيو فند فقد. اإلسبلمي المكتب طبعة تيمية ابن اإلسبلـ لشيخ" كالوسيلة التوسل" في كانظره. مالك
 .َُْك ْٔص انظر. بالمخلوقات السؤاؿ على الحديث بهذا يحتج من مزاعم
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 ال أنو كما االقتداء ىذا إال بهم للتوسل معنى كال كأفعالهم أقوالهم في بهم باالقتداء
 .الحديث في كرد كما الدعاء في المشاركة طلب إال باألحياء للتوسل معنى

 األكلى الثبلثة القركف أيديكم كبين االعتقاد ىذا إلى تدعوكم حالة أم الوعظ أىل يا
 السنة ككتب الوجوه من بوجو يشبهو ما كال التوسل ىذا من شيء فيها يكن لم

 في بدعة أنو أكصافو فأقل ذلك بعد حدث ما فكل بذلك ناطقة أيدينا بين كالتاريخ
 .النار في ضبللة ككل ضبللة بدعة ككل الدين

 يىٍدعيوفى  أيم ةه  ًمٍنكيمٍ  كىٍلتىكينٍ : }تعالى قولو سلك في كانتظموا كانتبهوا قوموا الوعظ أىل يا
ٍيرً  ًإلىى هىٍوفى  بًاٍلمىٍعريكؼً  كىيىٍأميريكفى  اٍلخى  تىكيونيوا كىال اٍلميٍفًلحيوفى، ىيمي  كىأيكلىًئكى  اٍلميٍنكىرً  عىنً  كىيػىنػٍ

ال ًذينى  يػِّنىاتي  جىاءىىيمي  مىا بػىٍعدً  ًمنٍ  كىاٍختػىلىفيوا تػىفىر قيوا كى  يػىٍوـى  عىًظيمه، عىذىابه  لىهيمٍ  كىأيكلىًئكى  اٍلبػى
يىضُّ  اًنكيمٍ  بػىٍعدى  أىكىفىٍرتيمٍ  كيجيوىيهيمٍ  اٍسوىد تٍ  ال ًذينى  فىأىم ا كيجيوهه  كىتىٍسوىدُّ  كيجيوهه  تػىبػٍ  فىذيكقيوا ًإيمى

ا ٍلعىذىابى ا  ًفيهىا ىيمٍ  الل وً  رىٍحمىةً  فىًفي كيجيوىيهيمٍ  ابٍػيىض تٍ  ال ًذينى  كىأىم ا تىٍكفيريكفى، كيٍنتيمٍ  ًبمى
اًلديكفى   ُِِّ سنة شعباف ٕ في ّْٕٗ عدد مصر في المؤيد المقالة ىذه نقل{ خى

 .األزىر علماء ألحد
 في أئمتها المساجد بعض في العامة تتقاضى :كآخرىا السنة أكؿ ليلتي دعاء -ٗ

 عليو اهلل صلى النبي عن يؤثر لم مخترع دعاء كىو كآخره العاـ أكؿ ليلتي دعاء قراءة
 كتب في كال المسانيد من مسند في يرك كلم التابعين عن كال أصحابو عن كال كسلم

 بعض أف كاألغرب. المتمفقرين المتمشيخين بعض مخترعات من كىو الموضوعات
 ىذه على المتطفلين من الديواف ذلك يقرأ من فاضحى خطبو ديواف في دسو الخطباء
 أك الصحيحين في مركم كأنو قراءتو على الحض من فيو سطر ما يتبع السامية المنزلة

 .أحدىما
 يقوؿ قرأه من أف يستحق ما عليو مخترعو قوؿ كرسولو اهلل على فيو الفرل أعظم كمن

 الخطب ىذا أدىى ما فياهلل. ساعة في عملنا فافسد السنة طوؿ معو تعبنا قد الشيطاف
 بعض تلقي إال األعجب كما المعاصي على كالتجرئة التغرير ىذا أمر كما الخطب، في
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 بن العز قالو عما غفل كقد خير، كىو دعاء ألنو عليو كإقرارىم بالقبوؿ لو المتعالمين
 من مشركعنا يكوف أف ينبغي الخير استعماؿ أف شامة أبو اإلماـ نقلو فيما السبلـ عبد

 تتمة انظر. المشركعية من خرج كذب أنو علمنا فإذا كسلم عليو اهلل صلى النبي
 .اهلل رحمو لو" الباعث" كتاب في البحث

 ذلك المساجد، أغلب في جارية المستهجنة العادة ىذه :رمضاف كداع نشيد -َُ
 من كالمتطوعوف المؤذنوف يجتمع ثبلث أك لياؿ خمس رمضاف من بقي إذا أنو

 التسبيح من المأثور قراءة تركوا رمضاف كتر سبلـ من اإلماـ فرغ فإذا أصحابهم،
 أحدىم فرغ فمتى رمضاف انسبلخ على التأسف في منظومة مقاطيع يتناكبوف كأخذكا

 قصارل باذلين دكرية، بمقطوعة رفقاؤه أخذ الجهورم بصوتو مقطوعة نشيد من
 على كيساعدىم. الصم كيسمع اآلذاف يصم بضجيج كالصراخ الصيحة في جهدىم

 ليالي ىي الليالي تلك مثل بأف الناس كلعلم. نغمهم بقرار المصلين جمهور ذلك
 كالرجاؿ النساء صحنو كداخل كأبوابو سدده كعلى المساجد أطراؼ في ترل الوداع

 عدة على البدعة ىذه اشتملت كقد األبداف؛ لقبحها تقشعر بحالة كالولداف، كالشباف
 التغني كمنها. شديدة كراىة مكركه كىو بالمسجد األصوات رفع منها منكرات
 للنساء مجلبة العادة ىذه كوف كمنها. كالعبادة للذكر إال تشيد لم بيوت في كالتطرب
 كمنها. كالسماع للتفرج الصبلة انقضاء بعد إال يحضركف ال الذين كالرعاع كاألكالد

 المسجد حرمة ىتك عنها ينشأ كونها كمنها. بالرجاؿ النساء الختبلط داعية كونها
 ذلك غير إلى أطرافو من كالصياح الضوضاء ككثرة المتفرجين بهؤالء كتبذلو التساخو

 فيو، أحدث من قواىم بكل كقاكموا مبتدعيو، أيدم على لضربوا السلف رآه لو مما
 .ككرمو بمنو الحاؿ ىذا تغيير على العوف تعالى نسألو باهلل كالمستعاف

 على كيتحزف عاـ كل فراقة يندب رمضاف من جمعة آخر في خطيبنا أف العجائب كمن
 مسجعات الوحشيات ىذه كيكرر ككذا، كذا شهر يا منك اهلل أكحش ال: كيقوؿ مضية
 يا منك اهلل أكحش ال المصابيح، شهر يا منك اهلل أكحش ال" كمنها عديدة، مرات
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 شهر آخر ىي خطبة سيما ال الخطب إليو آلت لما اهلل ىداؾ فتأمل" المفاتيح شهر
 كمواساة الفطر صدقة من يستقبلهم لما يتعلمونها آداب إلى حاجة في كالناس جليل

 الفضلى آثاره على كالتطبع الكماالت من الصـو ينتجو ما على كالمشي الفقراء
: القلوب طهارة في جاء ما ألطف كما المقاـ، يقتضيو مما ذلك كغير البدع كتجنب

 قلبك بحضور المواعظ لسماع تهيأ ىذا يا" منوالو على الخطباء تنسج أف يجدر مما
 يا إليو، الماء يصل لم زرعك إلى ساقية تحفر كلم النهر فاض إذا تسمع، ما ينفعك

ا  اهلل عباد. تشعر ال كأنت بك يسار فإنما سكونك إلى تنظر ال األمن سفينة في نائمن
 فقد اإليماف، نعمة من كأعطاكم رمضاف، صياـ من لكم يسر ما على نعمتو اشكركا

بػِّريكا اٍلًعد ةى  كىلًتيٍكًمليوا: }تعالى فقاؿ المهتدكف، يهتدم بنوره من بذلك أمركم  الل وى  كىلًتيكى
اكيمٍ  مىا عىلىى  التقصير، من االستغفار بكثرثة رمضاف شهر كدعوا{ تىٍشكيريكفى  كىلىعىل كيمٍ  ىىدى

ا كللغافلين كأنسنا، ركضة للمتقين كاف فلقد كالتشمير، الجد دكاـ على كالعـز  قيدن
ا لؤلبرار، نزىة كاف. كحبسنا  كحل اإلصرار، عقدة فيو حل لمن فطوبى لبلشرار، كقيدن

 .االفتقار منزؿ في التقول ركضة في
 عنا اهلل عباد يا * تولى قد شهر أم
 عقلنا لو بدماء * عليو نبكي أف حق

 عنا بالغفلة مر * لشهر نبكي ال كيف
 طردنا أك قبلنا قد * أنا نعلم ال ثم

 منا كالمطركد المحرـك * ىو من شعرم ليت
 فيهنا منا صاـ * ممن المقبوؿ كمن
 حسنا يزىر بيننا * نورنا الشهر ىذا كاف

 كحسنا نورنا * اعقباى اللهم فأجعل
 فطره، ليـو متأىب فكم. تبلفيو أمكن ما تفريطكم كتبلفوا باقيو، في باالجتهاد عليكم
 يرعى من بين ككم. الخبلف كعدـ اإلخواف، فارؽ قد. قبره في العيد يـو يصبح
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 فيو ىجر. سهاد طيب في ألم خياؿ كطيف بعاد، طوؿ بعد زار حبيب كأنو رمضاف،
 لنيل موسمنا رمضاف يرل كآخر. الصالحات قدـ على الوقوؼ كلـز المنكرات،
 كالتوبة، اإلنابة في فرط قد كآخر. البطاالت ألكقات استعجاالن  أيامو كيعد الشهوات،

 على خسرنا بأيامو كاكتسب كزره، على كزرنا برمضاف فازداد. كاألكبة اإلجابة عن كقصر
 .حشره ليـو منو يتزكد كلم خسره،

 ":كبعده كقبلو المسجد دخوؿ حين" باألناشيد الميت أماـ األصوات رفع -ُُ
 إلى بالميت إتيانهم حين كالمريدكف كالفقراء القراء يفعلو ما: الحاج ابن اإلماـ قاؿ

 بها فكيف المسجد غير في بدعة كىي تمنع أف ينبغي بدعة المسجد في عليو الصبلة
 بني إنما كالمسجد. كالمتفكر كالذاكر كالتالي المتنفل على يشوش ذلك كألف فيو؛

 التي القراءة ىذه: لو فقيل اهلل رحمو النوكم اإلماـ استفتي كقد لغيرىم ال لهؤالء
 كإدخاؿ الزائد كالتغني الفاحش بالتمطيط بدمشق الجنائز على الجهاؿ بعض يقرؤىا
 ىذا بما فأجاب. ال؟ أـ مذمـو ىو ىل منهم مشاىد ىو مما ذلك كنحو زائدة حركؼ

 اإلجماع نقل كقد العلماء، بإجماع حراـ كىو فاحش مذمـو ظاىر منكر ىذا: لفظو
 كتعزيرىم عنو زجرىم -اهلل كفقو- األمر كلي كعلى كاحد كغير الماكردم فيو

 ذلك كقرأت. ىػ. ا. انكاره من تمكن مكلف كل على إنكاره كيجب كاستتابتهم،
 .عندم كىي فتاكيو في أيضنا
 كمثلو شيء فيو يصح لم إذا بدعة ىو: فتاكيو في حجر ابن فقاؿ دفنو عند األذاف كأما

 المولود في ندبو على قياسنا األمر نزكؿ عند سنة أنو زعم كمن بتوقيف، إال يثبت ال
 في ذاؾ أف كمجرد األمرين، بين جامع كأم يصب، فلم بابتدائو األمر لخاتمة إلحاقنا

 دفعو جلي ظاىر، القياس فضعف. بو لحوقو يقتضي ال االنتهاء في كىذا االبتداء
 .ىػ.ا. توجو بأدنى
 تهاكف المساجد أغلب في يوجد :بالجماعات بالتهاكف المسجد خدمة شقاء -ُِ
 المصابيح يشعل" الٌشٌعاؿ" المنور فترل األكلى بالجماعة الصلوات أداء في قوامة من
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 من" ُُِّ عاـ" إليها رحلتي أياـ المقدس بيت في كرأيت تقاـ المغرب كصبلة
 .طويلة بحصة بعده ما إلى كيبقى الفجر أذاف مع القناديل يشعل
 المصلوف يدخل بحيث الظهر أذاف قبيل قمامتو كلم بكناستو نفسو يشغل من كمنهم
 في مقصر غير كناسو إف يقاؿ لكي كذلك الكناسة غبار من مآلف الحـر كيركف
 .آثاره كىذه خدمتو
 سيجارتو تدخين كيكمل خارجو كيبقى المسجد باب خارج بالصبلة ينادم من كمنهم

 .بشئونو يذىب أك
 في جنابتو من يغتسل كذىب المسجد باب على انعطف أذانو من فرغ إذا من كمنهم

 إلخ. كمنهم كمنهم. كمتجره دكانو إلى أك الحماـ
 حق التعبد مقاـ عرفوا كال رعايتو حق المسجد أدب راعوا ما ىؤالء فمثل كبالجملة

 ىو ىذا كإف منها تعيشنا فحسب المسجد في الوظيفة ىذه أداء القصد أف ظنوا معرفتو
 كال يعلمونو ال بيتو في كاألدب كخشيتو اهلل عبادة من كراءه كما منهم المطلوب

 ألم تحت الحاؿ تعاسة مع رأيت ما على الجهل من كأكثرىم سيما يعلموه أف يريدكف
 في كيتفقهوا كيتعلموا يتنبهوا أف أحراىم فما. هلل فإنا المركب كالجهل المدقع الفقر
 .حالهم كأصلح اهلل أرشدىم المعرفة نور إلى الجهل ظلمة من كيخرجوا الدين
 لو ليس من كمثلو" :عليو اإلنكار أك الصبلة يـؤ أف بمعتم ليس من استنكار -ُّ
 لديو، لعذر ما كقت في الراتب إمامها يحضر ال أف المساجد في أحياننا يتفق "جبة
 الحاضرين في ينظر أف المقيم يضطر الصبلة إقامة كقت كحاف المصلوف حضر فإذا

 كلكنو بالحاضرين يـؤ أف يليق من القـو في يرل أف يتفق فقد إمامنا، يقدمو من ليختار
 ببل إمامتو تصح أف كيستنكر فيتباعد كيـؤ يتقدـ أف عليو يشير فربما بعمامة معتم غير

 كإما متورعنا أك دكنها متصاغرنا عنها يتجافى أف فإما معتم غير كىو لها يليق أك عمامة
 .بالمعتمين تشبهنا رأسو بو فيعصب منديبلن  جيبو من يخرج أف
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. أخيو لحم كيأكل فيو، فيقع متعصب فيراه عمامة، غير من بحالتو يتقدـ أف يتفق كقد
 كيكوف كموضعو الحديث صحيح بين يميز ال قحا يكوف كقد. كيسترجع يحوقل أك

 عليها كالثواب كفضلها الصبلة في العمامة أحاديث الحشوية بعض من سمعو طرؽ
 أصبلن  حديث ذلك في يصح لم أنو عن غافبلن  قحتو على بها ليحتج إيرادىا في فيأخذ

 بينو كما. كالفركع األصوؿ في بمثلو يحتج ال موضوع فكلو ذلك في ركم ما كأف
 أحد إلزاـ الجهل من أف لك تبين ذلك علمت إذا. ُكغيره المقاصد في السخاكم

 العبادات في لها دخل ال األزياء كأف التعمم كتكلف التزامها أك الصبلة في بعمامة
 األكليات البديهيات من فإنو المقاـ ىذا تأييد في اإلسهاب إلى بنا حاجة كال أصبلن 
 مشربو من يحجو ما لمتعصب ىنا ىا نورد أف بأس ال نعم الدين حقيقة فهم من لكل
" المقلد عند البرىاف أضيع فما" سهل ابن قاؿ كما الدليل يفيده ال المقلد كاف كإف

 كاف" كسلم عليو اهلل صلى النبي أف عباس ابن عن عساكر كابن الركياني ركل فنقوؿ
 ربما ككاف القبلنس بغير العمائم كيلبس العمائم كبغير العمائم تحت القبلنس يلبس

 ال أك جبة لو ليس فيمن يقاؿ ككذا، ِ"يصلي كىو يديو بين سترة فجعلها قلنسوتو نزع
 جبة ببل قومنا يـؤ أف أراد لمن لتعطى جبتو يخلع من يأمر العامة بعض فترل بها يتزيا

 بد ال مما كأنها الجبة ثوبو ليشبو كسطو من زنارة بنزع يأمر أك جبة ببل قومنا يأمر أك
 أكائل في البخارم عقد كقد. الدين في الفقو عدـ من ىذا ككل صورة أك حقيقة منو

 رأل أنو سلمة أبي بن عمر عن فيو أسند الواحد الثواب في للصبلة بابنا الصبلة كتاب
 .النبي

                                                           

" الضعيفة األحاديث سلسلة" كتابنا في األحاديث ىذه بعض انظرقاؿ العبلمة األلباني في تعليقو على الكتاب:  ُ
 ."ِٖ: ٓكج ُِٗك ُِٕرقم"

 (،َُٕٓكالحديث ضعفو السيوطي في الجامع الصغير ) (ِٖٓ/ ُ) دمشق تاريخ في عساكر ابن أخرجو ِ
ا ضعيف(: ُْٗٔ) الجامع ضعيف في األلباني العبلمة كقاؿ (: ِّٖٓ، كقاؿ في الضعيفة تحت الحديث )جدن
 ،"  التقريب"  في كما متركؾ كىو ؛ سليماف أبي بن اهلل عبيد بن محمد اسمو العزكمي ، جدا ضعيف إسناد ىذا

 .ضعيف سالم بن كسلم
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 اهلل صلى اهلل رسوؿ سأؿ سائبلن  أف ىريرة أبي عن أيضنا كأسند كاحد، ثوب في يصلي
 أك: "كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فقاؿ كاحد ثوب في الصبلة عن كسلم عليو

 كالرضواف الرحمة عليهم الحنفية من" التجنيس" صاحب استحب كقد" ثوباف لكلكم
 .ُكالتضرع للتذلل الرأس مكشوؼ المرء يصلي أف

                                                           

 كشف: "  -أم السيد سابق– قولو (:ُْٔ)صىذا القوؿ فيو نظر لذا قاؿ العبلمة األلباني في تماـ المنة  ُ
 فجعلها قلنسوتو نزع ربما كاف سلم ك عليو اهلل صلى النبي أف عباس ابن عن عساكر ابن ركل : الصبلة في الرأس
  ضيف حديث أنو:  األكؿ:  لوجهين الكشف على بو االستدالؿ يصح ال الحديث:  قلت "  يديو بين سترة

  .(ِّٖٓ) الضعيفة في علتو عن كشفت كقد بو عساكر ابن تفرد ذلك على للداللة كيكفي
 ألف بو يستتر ما تيسر عدـ عند ذلك يفعل كاف أنو ظاىره فإف مطلقا الكشف على يدؿ فبل صح لو أنو: الثاني 

 أنو ذلك مكركىة الرأس حاسر الصبلة أف المسألة ىذه في أراه كالذم فيها الواردة لؤلحاديث أىم السترة اتخاذ
: " . .  الكتاب في المتقدـ للحديث إسبلمية ىيئة أكمل في الصبلة في المسلم دخوؿ استحباب بو المسلم من
 في كذلك كالسير الرأس حسر اعتياد السلف عرؼ في الحسنة الهيئة من كليس"  لو يتزين أف أحق اهلل فإف

 حينما اإلسبلمية الببلد من كثير إلى تسربت أجنبية عادة ىذه بل العبادات أماكن في كذلك كالدخوؿ الطرقات
 شخصيتهم التقاليد من كبأمثالها بها فأضاعوا فيها المسلموف فقلدىم الفاسدة عاداتهم إليها كجلبوا الكفار دخلها

 حجة اتخاذه كال السابق اإلسبلمي العرؼ لمخالفة مسوغا يكوف أف يصلح ال الطارئ العرض فهذا اإلسبلمية
  الرأس سرحا الصبلة في الدخوؿ لجواز

 أبطل فمن الحج في المحـر حسر على قياسا جوازه على مصر في السنة أنصار من إخواننا بعض استدالؿ كأما 
 عبادة فيها تشاركو ال التي مناسكو كمن إسبلمية شعيرة الحج في كالحسر كيف اإلخواف ىؤالء عن قرأتو قياس
 ال إلزاـ كىذا الحج في كاجب ألنو الصبلة في الحسر بوجوب القوؿ للـز صحيحا المذكور القياس كاف كلو أخرل

 ائتوا: "  مرفوعا علي بحديث استداللو ككذلك يفعلوف كلعلهم المذكور القياس عن بالرجوع إال عنو لهم انفكاؾ
 أنو أعتقد جدا ضعيف الحديث ألف كاه استدالؿ"  المسلمين تيجاف العمائم فإف كمعصبين حسرا المساجد

 شرح"  في المناكم كقاؿ"  متركؾ: "  العراقي كقاؿ باعترافو كضاع كىو ربو عبد بن ميسرة ركاية من ألنو موضوع
 حسرا المساجد ائتوا:  بلفظ عساكر ابن ركاه ما لو يشهد لكن لضعفو المؤلف رمز ثم كمن" : "  الصغير الجامع

 لهذا شاىدا يصلح كىل فيو لينظر إسناده المناكم يسق لم:  قلت"  المسلمين سيما من ذلك فإف كمقنعين
 جائز غير بو فاالستدالؿ األحواؿ أقل على جدا ضعيف حديث أنو القوؿ كجملة ؟ ال أـ الموضوع الحديث

  إثم عنو كالسكوت
 اآلخر باللفظ عساكر ابن عند طريقو كمن الوضاع ذاؾ طريق من عدم ابن عند بلفظيو الحديث أف لي تبين ثم 

 من اآلخر باللفظ"  الكبير الجامع"  كفي عدم ابن ركاية من األكؿ باللفظ"  الصغير الجامع"  في السيوطي أكرده
 لم أنو الظاىر كمن لؤلكؿ شاىدا فجعلو آخر بإسناد آخر حديث بأنو المناكم فتوىم عساكر كابن عدم ابن ركاية
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 الكبيرة المساجد بعض في يوجد :المساجد بعض في الموقوفة الكتب احتكار -ُْ
 فتراه مدرسو أك إمامة إلى عليها القياـ نظر مشركط العلم طلبة على موقوفة كتب
 فبل درل كإف بها يدرم أحد كال الجامع حجرة في أك الكتب خزانة في عليها مقفبلن 

                                                                                                                                                  

"  الكبير الجامع"  تحقيق لجنة فيو قلدتو الذم كالخبط الخلط ىذا منو يقع لم كإال عساكر ابن إسناد على يقف
 ىذا مثل من سالم الثاني اللفظ أف فرضنا كلو مصر في(  ّّك ِّ/  ُّ/  ُ)  اإلسبلمية البحوث بمجمع
 المناكم ذكر كقد جدا الضعيف في كال بل الموضوع في ينفع ال الشاىد ألف لؤلكؿ شاىدا يصلح ال فهو الوضاع

 كأما( ُِٔٗ) الضعيفة في خرجتو قد كالحديث ينسى ال من فجل الحديث ىذا غير في ىذا نحو نفسو
 صلى اهلل رسوؿ لفعلو حقا كاف كلو الرأم إال عليو دليل ال الدين في حكم فابتداع الخشوع بنية الحسر استحباب

 المؤلف نفي أف تعلم سلف كمما، فاحذرىا بدعة أنو ذلك دؿ عنو ينقل لم كإذ عنو لنقل فعلو كلو سلم ك عليو اهلل
 كلكنو مسلم فهو خاصا دليبل يريد كاف إف إال إطبلقو على صوابا ليس الصبلة في الرأس تغطية بأفضلية دليل كركد

 العصر ىذا قبل من المعركؼ اإلسبلمي بالزم للصبلة التزين كىو آنفا بيناه ما على العاـ الدليل كركد ينفي ال
 ا.ىػ فتأمل المعارض عدـ عند الجميع عند حجة العاـ كالدليل

 فما غطاء رأسو على كليس بالناس يصلي إماـ(: َْٔ ،َْٓ/َُ) اهفتاك  مجموعكما في  باز بنا عبلمةال سئلك 
 ؟ ىذا في الحكم

 النبي لقوؿ ؛ كالرداء باإلزار يصلي أف الواجب كإنما ، العورة من ليس الرأس ألف ؛ ذلك في حرج ال فأجاب:
 زينتو أخذ إذا لكن( شيء منو عاتقو على ليس الواحد الثوب في أحدكم يصلي ال: ) كسلم عليو اهلل صلى

 كاف إف أما ،( مسجد كل عند زينتكم خذكا آدـ بني يا: ) كعبل جل اهلل لقوؿ ؛ أفضل ذلك كاف لباسو كاستكمل
 . انتهى"  كشفو في عليو بأس فبل ، الرأس تغطية عادتهم من ليس ببلد في

 ؟ الصبلة في كاجب العمامة أك الغترة لبس ىل: عن فتاكاه مجموع في كما العثيمن العبلمة سئلك 
 كلكن بواجب، ليس الصبلة في الرأس ستر ألف ، الصبلة في بواجب ليس األشياء ىذه لبس: اهلل رحمو فأجاب

 بىًني يىا)  تعالى لقولو تلبسو أف ينبغي فإنو لباسهم تماـ من ذلك كيكوف ىذا يلبسوا أف أىلو يعتاد بلد في كنت إذا
ـى   أك غترة، أك،عمامة من شيئان  رأسو على اإلنساف يضع أف الزينة من كاف فإذا(  مىٍسًجدو  كيلِّ  ًعٍندى  زًينىتىكيمٍ  خيذيكا آدى

 ما على فليبق زينتهم من كليس ذلك يعتادكف ال بلد في كاف إذا أما الصبلة، حاؿ يلبسو أف لو يستحب فإنو طاقية
 .عليو ىو

 الرأس؟ حاسر الناس إلى أتخرج:  نافع لمواله قاؿ أنو عمر ابن عن كرد كقد :(ُٔٔ/ِ) الممتع الشرحكقاؿ في 
 ىذه طبقنا إذا كلكن ، الرأس ستر األفضل أف على يدؿ كىو ،"  منو يستحيى أف أحق كجل عز فاهلل قاؿ ال، قاؿ

 أفضل الرأس ستر أف لنا تبين ،ُّ/األعراؼ( مسجد كل عند زينتكم خذكا آدـ بني يا: ) تعالى قولو على المسألة
 إف: نقوؿ ال فإنا:  الزينة أخذ من ذلك يعتبر ال قـو في كنا إذا أما الزينة، أخذ من عندىم الرأس ستر يعتبر قـو في

 كالعمامة"  العمامة في يصلي كاف أنو: كسلم عليو اهلل صلى النبي عن ثبت كقد أفضل، كشفو إف كال أفضل، ستره
 .للرأس ساترة
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 يخرج فتراه ألىلها بإعارتها سمح كإذا استعارتها إلى الوصوؿ السهل من يكوف
 مفتاح كيرث عليها الناظر يموت كقد بصره المستعير كيتبع كتضجر بتأفف الكتاب
 الكتب فترل سائل كال مفتش من ال كىناؾ جاىل أك لو طفل الحجرة أك الخزانة
 في خزانة الشيء ىذا من أعرؼ. عاقل كل لو يأسف مما العث كيأكلها تلفنا تموت
 عما يسألو أف أحد يجسر كال ناظرىا إال الموقوفات من فيها ما أحد يدرم ال جامع
 الكتب من مؤلل الكبيرة الجوامع أحد في حجرة كأعرؼ كشحو، سنو لكبر ضمتو

 موتو كبعد الواقف أكالد إال ناظرىا حياة في العلماء من أحد يعرفها كاف ما الموقوفة
 للهواء كتعريضها تفقدىا عدـ على أسفاه فوا كالسن العلم في صغار أكالده من كرثها

 مقرىا يجعل أف عليو األزمنة ىذه في كتب كقف يريد الذم أف كعندم" األقل على"
 النباىة أىل حاجة كمبلغ الكتب قدر يعلم عليو ساىر العالم في مجدٌ  نبيو عالم عند
 الظاىرية المدرسة كمكتبة البلد في العمومية المكتبة فعلى بعده من ثم كتبو إلى

 الكتب من أعرؼ بل مستفيد، كل إليها كيصل بعده من بها النفع ليعم مثبل بدمشق
 كأنى إليها، الوصوؿ أمكن لو عليها الوقوؼ يهم ما القديمة البيوت بعض في الموقوفة
 .الكلم عن يغني ما اإلشارة كفي تخفى، ال لوجوه دكنو، الثريا كمناط بالوصوؿ

 :إليها تحتاج ال مساجد في كالسجادات كالربعات بالمصاحف اإليصاء -ُٓ
 "محلو في أمر كل كحسباف الماؿ مصرؼ جهل البصيرة طمس أمارات من"

 أمورنا العاقل يرل الوصايا أكثر ككذا بعقل يبذؿ كال بعقل يصرؼ ال األغنياء أكثر
 السفو من أك بها الوصية ينبغي ال كأمورنا الوصية من مفقودة كىي بها باإليصاء جديرة
 الحق كايم ذلك ذكر من أتعجب الوصية، صدر في مثبتة كىي ذكرىا اآلباء كتقليد

 السبب؟ ما أتدرم خبير، كحكيم كامل عالم كل على دراستو يجب فن اإليصاء لفن
 حـر كما تبذيره حٌرـ كقد بشقها إال إليو يوصل ال األنفس على عزيز الماؿ أف السبب

 صعب كل صاحبو جمعو في ركب كقد مصرفو غير في صرفو األسف من أفليس أكلو
 في يبذؿ أف كذلك جمع ماؿ على أسفاه كا كالرسوؿ، باهلل مؤمن أنو كيزعم كذلوؿ،
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 استحكاـ فينا مستحكمة اآلبائية كالوراثة العمل ما كلكن عليو، فاعلو يحمد ال سبيل
 بمصاحف يوصي المياسير من كثيرنا أف ذلك من أذكر. الدؽ صاحب في المكركبات

 الذاىب اإليصاء من عنها غني جامع إلى بسجادة أك بربعة أك بمصحف أك عدة
 كال كالربعات كالمطبوعات المخطوطة بالمصاحف امتؤلت اآلف الجوامع فإف سدل،

 من المصاحف في فيها يقرأ األياـ بعض من كساعات كرمضاف ندر ما إال قارئ من
 ككذلك الجوامع إلى بها يوصي من الحاؿ ىذا مع ترل فيها الموجود عشر

 غني كالجامع كصية من حضرت سجادة الجوامع بعض في رأيت كقد السجادات،
 كتابة في يرغبوف إذ كالكاتب الموصي جهل من ذلك ككل سجادة فوؽ فخيطت عنها

 بالنعل النعل حذك الموصي رأم مع يمشي جاىل يكتبها ما ككثيرنا اتفق، كيفما كصية
 السبيل على الماؿ ىذا توزيع في كالصالح بالنافع ألشار حكيم عالم استشير كلو

 أف أريد جيراني بعض مرة لي قاؿ. إشارتو تقبل فبل استشير كلو يستشار ال كلكن
 فقيرنا جامعنا تفقد فقلت إليها محتاج غير كالجامع الفبلني الجامع إلى بسجادة أكصي

 إذا جامعنا كأريد مصلوىا قليل الجوامع تلك: "لي فقاؿ البلدة أطراؼ جوامع من
 .االستنباط كىذا الفقو ىذا تأمل" الثواب فيعظم المصلوف عليها كثر فيو بسطت

 ألف كالسمعة الرياء يقصدكف كإنما اهلل كجو يبتغوف ال أنهم أحوالهم من علمت كقد
 اجتماع كقت في سيما سجادتو كحضرت ىلك فإذا طارقوىا كثير الكبيرة الجوامع

 فبلف كصية من سجادة ىذه كقيل بها القادمين عن كتساءلوا عليها كتحلقوا الناس
 عليها يحرص كالشهرة الرياء لذة العظمى، كالشهرة زعمو على الكبرل اللذة فهناؾ

 العلم لتعلم ككفقنا رشدنا المولى ألهمنا هلل، فإنا. نخرة عظامو كصارت جيف كلو
 .الدين في كالفقو

 الكبيرة المساجد أغلب في :يزاحمهم من على اإلماـ لوراء المبلزمين غضب -ُٔ
 الصبلة قبل للمسجد فيأتوف المحراب قبالة من اإلماـ كراء ما منها يبلزموف جماعة

 البقعة تلك من مكاف لو منهم كاحد كل ألف المعينة؛ كأمكنتهم مصافهم كيأخذكف
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 أك ىناؾ فرجة كجود يظن من الناس من يأتي أف يتفق فقد غالبنا عنو يحيد ال معين
 كإف لو اغتفر منصب أك علم في الوجاىة ذكم من اآلتي كاف فإف لو يفسح أف يأمل
 قاببلن  المكاف كاف كإف يتفسح كال مكانو في يلصق من فمنهم غيرىما طبقة من كاف

 عليو كيضيق المظنوف الفراغ قدر ليأخذ يتربع بقدكمو أحس إذا من كمنهم للتفسح،
 في تسامحوا اإلقامة بعد اتساع فيو المكاف كاف فإف أحد كدخل الصبلة اقيمت فإذا

 تسل ال فهناؾ يتفسحوا أف لهم يمكن أنو إال كاؼ اتساع فيو يكن لم كإف ىجومو
 كغصبا غيظنا ملئ كقد حردنا الثاني للصف كيذىب مكانو يترؾ من فمنهم غرائبهم عن

 كيحوقل كيتأفف يلغط من كمنهم مكاف ثم ما كيقوؿ بالرجوع لو يشير من كمنهم
 الصبلة في كىو نفسو في قدر يكوف إذ الصبلة بعد لغطو يكمل كقد ىمسنا كيخاصم

ا معهم يبلـز أحد يأتي أف يتفق كقد فعلو، على كيوبخو بو يقرعو ما  يسبق فقد جديدن
 فتراه أخذ مكانو كرأل القديم المبلـز ىذا قدـ فإذا فيو كيجلس مكانو إلى أحدىم

 الذم ىذا على كمتغيظنا متأسفنا خفي بطرؼ مكانو كيلحظ الصف آخر إلى يحرد
 البارحة أكالد لسنا أخي يا" لو كيقوؿ يجاىر فتراه الصبر يسعو ال كقد مكانو اغتصب

 فتأمل" الذكؽ فأين المكاف ىذا في نصلي سنة أربعين من نحن الجامع ىذا في كاليـو
 ىؤالء مثل كىل ككبرنا كعجبنا رياء المحشوة عبادتهم كتأمل الجهلة ىؤالء بو يأتي ما

 مرب إلى أحوجهم فما كبل كجود؟ فيهم الصبلة لثمرة أك أثر قلوبهم في للخشية
 من يقرب ما المسجد في اإليطاف بحث في لنا سبق كقد. باهلل كالمستعاف كمؤدب

 .كتأكيد إيضاح التكرير كفي البحث ىذا
 ابن اإلسبلـ شيخ سئل :المسجد سجادات فوؽ سجادتو المصلين بعض بسط -ُٕ

. ال أـ بدعة فعلة ما ىل عليها كيصلي الجامع في سجادة يبسط عمن اهلل رحمو تيمية
 سنة ىذه تكن فلم ذلك المصلى يتحرل بحيث السجادة على الصبلة بأف فأجاب
 عهد على بإحساف لهم التابعين من بعدىم كمن كاألنصار المهاجرين من السلف
 شدة كفي األرض على مسجده في يصلوف كانوا بل كسلم، عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ
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 على يصلي كالسبلـ الصبلة عليو ككاف. عليو فيسجد ثوبو أحدىم يبسط الحر
 الصبلة جواز في العلم أىل بين نزاع كال خوص من ينسج نسج كىي ُالحمرة

 تنازعوا كإنما كالحصير، كالخمرة األرض جنس من كانت إذا المفارش على كالسجود
 األنعاـ جلود من المبسوطة كاألنطاع األرض جنس من ليس ما على ذلك كراىة في

 أيضنا، ذلك في يرخصوف العلم أىل كأكثر. الصوؼ من المصنوعة كالزرابي ككالبسط
 حنيفة كأبي الكوفة أىل كمذىب كأحمد، كالشافعي الحديث أىل مذىب كىو

 .كغيرىم
 كالبسط الحصر من المسلمين مصليات على السجادة يفترشوف الذين كىؤالء

 طهارة في فيرتاب الوسوسة غلو لو أحدىم يكوف كقد بدعتهم على بدعة يزدادكف
 المسجد أف بالتواتر علم أنو مع الطيور زرؽ أك األقداـ لوطء المسجد مفركشات

 كعهد كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عهد على المسلموف عليو يطأ زاؿ ما الحراـ
 بمسجد يمر ال ما الخلق من بالمطاؼ كيمر بغيره ليس ما الحماـ من كىناؾ خلفائو

 متفقين كأصحابو كخلفاؤه كسلم عليو اهلل صلى النبي يكن لم إنو ثم المساجد من
 اهلل صلى النبي من عمبلن  كأحسن هلل أطوع ىؤالء كيكوف األفضل المستحب ترؾ على
 كقد كاإلجماع، كالسنة الكتاب في ثبت ما خبلؼ ىذا فإف كأصحابو كسلم عليو

 االعتناء قلة كمن الدين قلة من ذلك ترؾ فيعدكف الدين أىل شعائر من ذلك يجعلوف
 أكمل سلطاف من بو اهلل أنزؿ ما الذم الهدم من ابتدعوه ما فيجعلوف الصبلة بأمر
 السجادة بوضع أحدىم تظاىر كربما كأصحابو، كسلم عليو اهلل صلى محمد ىدم من

 بالنقل علم كقد كالصبلة، الدين شعار من كجعلو يده في المسابح كإظهار منكبو على
 يسبحوف ككانوا شعارىم، ىذا يكن لم كأصحابو كسلم عليو اهلل صلى النبي أف المتواتر

 كالتسبيح ِنول أك بحصى التسبيح أحدىم عقد كربما أصابعهم على كيعقدكف
                                                           

 تخريجو.حديث صحيح تقدـ  ُ

 التعقب" على ردنا راجع. الصحابة من أحد على ذلك يثبت لم قاؿ العبلمة األلباني في تعليقو على الكتاب: ِ
 ".الحثيث
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 بو التسبيح أف أحد يقل لم لكن فيو رخص من كمنهم كرىو من الناس من بالمسابح
 كالتميز ذلك إظهار فقصد مستحبًّا ىذا كاف كإذا كغيرىا باألصابع التسبيح من أفضل

 يصنع ممن كثير إذ الرياء بأىل تشبو فهو رياء يكن لم إف فإنو مذمـو الناس عن بو
 رياء لكنو المصيبتين أحدل لكانت مشركع بأمر الرياء كاف كلو رياء منو يظهر ىذا
ليوىكيمٍ : }تعالى قاؿ كقد مشركعنا ليس  عياض بن الفضيل قاؿ{ عىمىبل أىٍحسىني  أىيُّكيمٍ  لًيىبػٍ
 ".فلتراجع مهمة طويلة كالفتول" "كأصوبو أخلصو: "عنو اهلل رضي
 تعالى اهلل رحمو القسطبلني نقل :كنحوىا كالحرب الوباء لنازلة البخارم قراءة -ُٖ

: قاؿ جمرة أبي بن اهلل عبد بن محمد أبي الشيخ عن شرحو مقدمة في البخارم شارح
 صحيح إف: بالفضل لهم المقر السادة من لقيو عمن العارفين من لقيت من لي قاؿ

 جرل كقد. ىػ. ا. فغرقت مركب في بو ركب كال فرجت إال شدة في قرئ ما البخارم
 مهمة نازلة بالببلد ألم إذا األعياف كمقدمي العلم رؤساء من كثير بذلك العمل على

 لمثل فيو يفدكف يومنا للختاـ كيعينوف كالطلبة العلماء على الصحيح أجزاء فيوزعوف
 كىذا مقدموىا يراه كما غيرىا كفي دمشق في اليحيوم المقاـ إماـ األموم الجامع
 كاف بل. بقائلو الظن كتحسين القوؿ، ذاؾ انتشار منذ جيل عن جيل كرثو العمل
 عظيم أك بلدة كالي لمرض اجتماعنا ختمو ثم موزعنا قراءتو إلى المقدمين بعض ينتدب

 أك سجن من كجيو لخبلص يقرؤه من يستأجر قد بل بجائزة، أك مجاننا عظمائها من
ا المتقدـ النحو على مرض من شفائو  من المتقدمين من يوجد ككاف. مضى لمن تقليدن
 جمادل في األزىريين الفضبلء أحد كتب ثم. خاصتو بو يشافو أك بقلبو ذلك ينكر

 بما الحالة ىذه على انتقادنا مصر في العلمية المجبلت إلحدل" َُِّ" سنة الثانية
 بماذا" عنواف تحت بحركفها كىاكها عنو فنشرتها البدع على الناقمين صدكر شفى
 متن بقراءة األزىر الجامع في الماضي األحد يـو دفعوىا": الوباء نازلة العلماء دفع

 جريا ساعة نحو في للتدريس المرشحين ككبار العلماء على كراريس موزعنا البخارم
 كتفريج الخطوب لكشف الحبرم السبلح أك المتن ىذا إعداد من عادتهم على
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 كفي األطباء، كعقاقير الصحية الحيطة مقاـ الحرب في عندىم يقـو فهو الكركب
 كمستقر الرحمات مستنزؿ فهو حاؿ كل كعلى كالشرطة الخفراء مقاـ البيوت

 ال كيٍنتيمٍ  ًإفٍ  الذٍِّكرً  أىٍىلى  فىاٍسأىلوا: }يقوؿ كاهلل الذكر أىل العلماء كاف كلما. البركات
 من الدكاء ىذا مأخذ عن المسترشدين من كثير بلساف أسألهم جئت فقد{ تػىٍعلىميوفى 
 الذين المجتهدين ألحد عليو مستدؿ رأم أك اهلل رسوؿ سنة صحيح أك اهلل كتاب

 كإال بو المأمور دائرة في داخل ديني أنو على العمل ىذا أتوا قد كانوا إف يقلدكنهم
 البخارم متن تبلكة عمل مؤلفاتو من أك منو للناس ليتبين تلقوه األطباء حذاؽ أم فعن
 خارؽ عنها خارج أك الفطرة نواميس في داخل ىذا كإف األمة، عن الهيضة درء في

 خص فلم نبوم حديث المقركء أف جهة من جاء العجيب السر ىذا كاف كإذا لها،
 كأعرؽ كعبنا أعلى كىو مالك موطأ ىذا في يجز لىمٍ  كىًلمى  البخارم مؤلف المزية بهذه
 كراء من األمر أف على جركا كإذا مشهورنا، حيًّا مذىبو يزاؿ كال علمنا كأغرز نسبنا

 أك القئ أك المغص إلزالة يقرءكنو كما الجوع ألم لدفع العلماء يقرؤه ال فلم األسباب
 أىل من أم" العلم أىل من كثير صدكر من الجراية شحناء تذىب حتى اإلسهاؿ
 كسببو الشيء بين العبلقة دامت ما شيء لكل يقرأ القياس ىذا كعلى" األزىر الجامع

 منهم الملم سألت األطباء نطاس إلى الدكاء ىذا عزك يستطيعوا لم فإف. مفصومة
 الوباء لدفع البخارم قرئ كىل اإلسبلـ في السنة ىذه سن من إلى يرشدنا أف بالتاريخ

 فلم" مصر في أم" الكبير التل كاقعة في للعرابيين قرئ أنو نعلم فإنا المرة ىذه قبل
 كلكن الحريق من لتأمن البيوت في يقرأ أنو كنعلم ممزؽ شر كمزقوا فشلوا أف يلبثوا
 إليها يتسابقوف الناس أف مع المعركفة التأمين شركة جانب في مذكورنا شيئنا ليس بأجر

 كىي بصددىا نحن التي الوقاية عن كيعدلوف الدكاء نزؿ إذا الدكاء شراء إلى تسابقهم
 عن العلماء يجد لم فإف. ىذه دكف اطمئناننا نفوسهم في كيجدكف بالمجاف تكوف تكاد
 حملة عليهم األقبلـ أىل حملة العقبلء يخشى كما خشيت شافية إجابة المسألة ىذه

 من المتوقعة الدينية الفوضى تقع كحينئذ العامة، نفس من حتى بهم الثقة تسقط
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 لهج كقد ىذا. الدين على حجة أعمالهم ككوف بالتقصير، العلماء كاتهاـ الثقة ضعف
 من المتأخرين العلماء إف قائل فمن األزىرم الهيضي االجتماع أثر على بآراء الناس

 تحملها على كاالصطبار باألسباب األخذ من النوازؿ ىذه مثل في يهربوا أف عادتهم
 كإليهاـ لسهولتو العادات خوارؽ من األسباب كراء ما إلى كيلجئوف الشديدة لمشقتها

 الراحة فيكسبوف النظاـ المعركؼ العالم ىذا من أرقى بعالم مرتبطوف أنهم العامة
 على كيسيطركف قلوبهم كيمتلكوف إجبلؿ ظهور األمة على فيظهركف معنا كاالحتراـ
 إنما الخطر أف ليوىموا تميمتهم فقرءكا الوباء شرة فترت حتى تمكثوا كلهذا أركاحهم،

 األعماؿ ىذه بمثل أنفسهم يخدعوف إنهم قائل كمن. يمنهم كطالع تميمتهم ببركة زاؿ
 يعمد بل الكتاب ذلك من كراسة بقراءة مرضو يعالج ال منهم يصاب من أف بدليل

 ال الطبيب إلى يلجأ أك شابهها كما البصل كماء كالخل النعنع من المجربات إلى
 على يعملوف القـو أف على يدؿ فهذا األمة بها يعالج التي الكراسة إلى نفسو تلتفت

 إف قائل كمن. سلفهم أعماؿ بتسليم أنفسهم خادعين األمة لهذه كجدانهم في ما
 جهة من عليهم فدخل فيو المسلمين يشكك أف أراد اإلسبلمي الدين أعداء من عدكا

 قدره من كيرفعوا شأنو من يعظموا أف السابقين متعالميو من قـو إلى فأكحى تعظيمو
 أحاديث بتبلكة األياـ نوائب كشف فيدعوف األدياف لو جاءت ما فوؽ يجعلوه حتى
 النبوة مقاـ في طعن فقد فيو شك من كأف جرب بأنو يقولوف ما كيركجوف األناـ خير
 العواـ عند راسخة دينية ملكة كصارت الناس في العقيدة ىذه رسخت إذا حتى

 حصل كما الحيرة دكار كأصابهم الشك في باهلل كالعياذ كقعوا تفلح فلم كجربوىا
 المسلمين من الدين يتذكقوا لم الذين من كثير من الكبير التل كاقعة أثر على ذلك
 كمن منو ساخرين البوارج إلى كنسبتو الحربية البخارم قوة عن يسألوف كانوا حتى

 القرآف كأف الدين من ليس العمل ىذا أف على منهم الفكر أىل كقوؼ كلوال قارئيو،
ٍيلً  رًبىاطً  كىًمنٍ  قػيو ةو  ًمنٍ  اٍستىطىٍعتيمٍ  مىا لىهيمٍ  كىأىًعدُّكا: }يقوؿ  كقد. كأضلوا لضلوا إلخ{ اٍلخى
 على الحجة كإقامة اإلسبلمي الدين في الخوض على المسلمين غير األمر ىذا جرأ
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 بلغ التقليد إف: قـو كيقوؿ. باهلل إال قوة كال حوؿ كال علمائهم عمل من المسلمين
 كخالف. العيناف كذبتو كإف السلف عمل في النظر العقوؿ على حـر مبلغنا بالعلماء
 ىذه مثل في العلماء بهمة لهم خبرة ال ممن آخركف كيقوؿ كالوجداف، الحس

 الناس حاثين كالوالئم كاألندية المساجد في ينبثوا أف لهم ينبغي كاف أما الكوارث
 مفاكضين األىلين سورة تسكين في الحكومة معضدين العدكل من الوقاية على

 بوفد يرتبط مما أكثر بهم يرتبط ىذا فإف بالنظافة كتعهدىا المساجد فتح في الصحة
 اللساف، بذالقة القلوب كخلب البياف أعوزىم فإف الجزاء، خير اهلل جزاه القاىرة أعياف

 يعلم حتى العدكل موضوع في متشابهنا كرد ما فهم في رسالة يؤلفوا أف من أقل فبل
 عارؼ فرد كل فيكوف كسياسة كعقبلن  شرعنا بها مأمور الداء من الوقاية أف الناس
ا  كالنواحي المصالح على كتوزيعو ألفوا ما طبع الصحة من طلبوا كلو للحكومة عضدن
 نرفعو علمائهم شأف في القـو يقولو ما ىذا النافع؛ األثر لهم ككاف شاكرة ذلك للبت
 ليكونوا إليهم
 اختلطوا كإف كالمآتم الوالئم في إال غالبنا بالناس يختلطوف ال ألنهم منو بينة على

 كىلة ألكؿ مناظرىم كرميهم المناقشة في حدتهم من تحرزنا شيء في يناقشونهم فقلما
 ال فإني أنا أما كالمعاندة الهجر خشية كيوافقونهم يجاملونهم فلذلك كالزندقة بالزيغ
 منح كعن الحديث بقراءة الوباء دفع أصل عن الشافي الجواب طلب في ألح أزاؿ
 الحديث، دكف بتبلكتو متعبد أنو نعتقد الذم اهلل كتاب يمنحها لم مزية البخارم متن
ا عملهم كعن عنهم لضربت الرسميين العلماء غير من العمل ىذا كاف كلو  كلما صفحن

 فيجب األمراء مراكز بها يزاحموف رسمية مراكز لهم علماء من كلكنو كلمة خططت
 كلي كاهلل. عنها يسألوف التي األمة من مركزىم بإزاء لعملهم ينظر كأف لهم يؤبو أف

 .التوفيق
 لنسبناه اسمو عرفنا كلو" متصنع" بإمضاء منشئها كقع كقد بحركفو أثبتو رأيتو ما ىذا
 الشفاء كتاب في جاء بما ظفر أنو كلو أكجز كما أطاؿ كقد أىلها إلى لؤلمانة أداء إليو



 - 362 - 

 بالمطلب جاء فقد لكفاه الحنفي الطاشكبرم الدين عصاـ للعبلمة الوباء إلدكاء
 ألنو: قاؿ بدعة لو كاالجتماع الطاعوف برفع الدعاء أف السيوطي عن نقبلن  السادس

 كأكابرىم متوافركف يومئذ كالصحابة عنو اهلل رضي الخطاب بن عمر أياـ في كقع
 القرف في ككذا بو أمر كال ذلك من شيئنا فعل أنو منهم أحد عن ينقل فلم موجودكف

 الدعاء حديث كإنما كالرابع، الثالث القرف في ككذا كأتباعهم التابعين خيار كفيو الثاني
 سلف كقد الخطاب فصل كفيو انتهى". ْٕٗ" سنة في كذلك األخير الزمن في برفعو

ا أعدناه كإنما مفصبلن  ذلك إيضاح السادس الباب قبيل لنا من   .ىػ.ا كتقريرنا تأكيدن
 كتاب إصبلح المساجد بتصرؼ. 

 
 )باب تلخيص فتاكل اللجنة الدائمة في المساجد(

 المسلموف فيو ليؤدم أعد ما كل ىو شرعنا المسجد أف الفضيلة أصحاب ذكر* 
 يتخذه ما فيو فيدخل ىذا من أعم ىو ما على يطلق كقد جماعة الخمس الصلوات
 . النافلة فيو ليصلي اإلنساف

 أك جريد أك أخشاب أك بناء من بو أحاط ما فيو يدخل المسجد اسم أف كذكركا* 
 . ذلك كنحو قصب

 داـ ما طريق عنهم فصلو كلو أىلو عن ضاؽ إف المسجد خارج الصبلة بجواز كأفتوا* 
 . ذلك إلى للحاجة إمامو بصبلة صبلتو يضبط

 . الجنة في مثلو اهلل بنى هلل مسجدان  بنى من أف كذكركا* 
 حدكد كل يعم الحراـ المسجد في الصبلة مضاعفة أف الفضيلة أصحاب كاختار* 

 . كالسنة الكتاب في حـر عليو يطلق كلو ألنو الحـر
 . كالمكاف الزماف بعظم كيفنا تضاعف السيئة بأف كذكركا* 
 في الصبلة فمضاعفة،  عليو المزيد حكم تأخذ المسجد في الزيادة بأف كأفتوا* 

 . الزيادة فيها تدخل النبوم المسجد
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 كمسجد،  النبوم المسجد ىو التقول على أسس الذم بالمسجد المراد بأف كأفتوا* 
 . التقول على أسس كبلىما إذ،  كذلك قباء

 . حـر األقصى المسجد أف على يدؿ دليبلن  يعلموف ال أنهم كذكركا* 
 . صبلة بخمسمائة فيو الصبلة أف كذكركا* 
 لو سليماف بناء كأف إبراىيم بن إسحاؽ بن يعقوب ىو بناه من أكؿ أف كذكركا* 

 .التأسيس تجديد
 .ذلك تقتضي الشرعية األسباب كانت إف بنائو كإعادة المسجد ىدـ بجواز كأفتوا* 
 . مساجد إلى كتحويلها اللهو أماكن شراء بجواز كأفتوا* 
 تعمير في ثمنو كصرؼ فيباع حولو البلد لخلو منافعو تعطلت إف المسجد أف كأفتوا* 

 . إليو محتاجة أخرل مدينة في كلو آخر مسجد
 الدكر في الصبلة مكاف تأخير مبلحظة مع دكرين من المسجد بناء بجواز كأفتوا* 

 . اإلماـ مكاف عن الثاني
 يصرؼ أف شيء منو فضل إف ترميمو أك مسجد بناء في المبذكؿ الماؿ بأف كأفتوا* 

 . ترميمان  أك بناءن  آخر لمسجد
 في يبذؿ أف عنو المسجد فاستغنى معين مسجد في ماؿ كضع نذر من بأف كأفتوا* 

 . النذر بعدـ الوصية مع آخر مسجد
 كإف ، مسركؽ أك ربوم ماؿ من بشيء بني الذم المسجد في الصبلة بجواز كأفتوا* 

 . نفسو على كالسارؽ المرابي إثم
 . المحـر كسبو من مطرب بناه مسجد في الصبلة بصحة كأفتوا* 
 أجل من المسجد لصالح تؤجر حوانيت للمسجد السفلي الطابق جعل بجواز كأفتوا* 

 . لذلك السفلي كخصص طابقين من المسجد أسس إذا حاجتو سد
 تابعان  عبله كما سقفو كاف مستقبلن  بناءن  بني إذا المسجد أف الفضيلة أصحاب كذكر* 
 على طارئان  المسجد كاف إذا كأما ألحد عليو سكن بناء يجوز فبل حكمة عليو جاريان  لو
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 لتكوف كعدلت طبقات ذم منزؿ من السفلى الطبقة أصلحت لو ما مثل المسكن
 الطبقة جعل على تملكها لسبق مسكن الطبقات من عليو ما إبقاء جاز مسجدان 
 . لو تابعان  فوقو ما يكن فلم مسجدان  السفلى

 كتنقل أرضها كتنظيف بنائها إزالة المسجد إلى المسجد دكرات ضم بجواز كأفتوا* 
 . لو تابعة كانت إف للمسجد مجاكرة أرض إلى الدكرات ىذه

 . كاإلنارة للتهوية المسجد في القبة بنا بجواز كأفتوا* 
 لعمارة شيء منها يصرؼ فبل المعركفة الثمانية مصارفها لها الزكاة أمواؿ بأف كأفتوا* 

 . تجهيزىا أك المساجد
 قد البعيد المدل على ألنها ذاتو المسجد أرض تحت البيارة حفر جواز بعدـ كأفتوا* 

 . المسجد إلى النجاسة تتسرب
 صور تعليق يحـر أنو إال صورة المصلى قبلة في كانت كلو الصبلة بصحة كأفتوا* 

 . األصناـ بعبادة تشبو ألنها العبادة أماكن في السيما األركاح ذات
 كبياف العامة المصلحة من ذلك في لما المسجد في المحاريب كضع بجواز كأفتوا* 

 . مسجد المكاف أف كبياف القبلة
 . باطلة بذلك الوصية كأف الشرؾ كسائل من كأنو المساجد في الدفن بتحريم كأفتوا* 
 من فيو لما مستحب ذلك بل:  كقالوا ، المساجد في المآذف بناء بجواز كأفتوا* 

 . الصبلة إلى للمدعوين المؤذف صوت تبايغ
 يهدـ أف األمر كلي على الواجب كأف قبر فيو مسجد في الصبلة جواز بعدـ كأفتوا* 
 في دفن من ينبش كأف التقول غير على أسست ألنها مساجد من القبور على بني ما

 . العامة المقبرة في كيدفن بنائو بعد المسجد
 بيت في المسجد خارج دفن كسلم عليو اهلل صلى النبي أف الفضيلة أصحاب كذكر* 

 القبر على يبن كلم تعالى هلل بني أنو الرسوؿ مسجد في فاألصل عنها اهلل رضي عائشة
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 أخطأ كقد الوليد عهد في التوسعة بعد كسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ قبر أدخل كإنما
 . ذلك في
 التبرؾ كأما األكبر الشرؾ من أنو كشفاعتهم نفعهم رجاء باألموات التبرؾ بأف كأفتوا* 

 الخلفاء مع ال بينهم فيما يفعلوه لم الصحابة ألف بدعة فهو األحياء بالصالحين
 الصحابة تبرؾ كأما.  تركو فوجب بهم الشرؾ إلى كسلة كألنو غيرىم مع كال األربعة
 فبل كسلم عليو اهلل صلى خصائصو من فهو حياتو في كسلم عليو اهلل صلى بالنبي
 . غيره بو يلحق

 بناء بعد حصل القبر كاف فإف المسجد أك القبر من المتأخر إزالة بوجوب كأفتوا* 
 حصل كإف العامة المقابر إلى الميت رفات كنقل القبر ىذا إزالة كجب المسجد
 . المسجد ىدـ كجب القبر بعد المسجد

 في النافلة أك المكتوبة صلى أنو كسلم عليو اهلل صلى النبي عن يثبت لم أنو كذكركا* 
 . فقط الجنازة فيها صلى كإنما مقبرة

 ، الكافرة الحكومات تبنيها التي للمساجد المسلمة الجاليات قبوؿ بجواز كأفتوا* 
 . ذلك في غضاضة كال رعاياىا حقوؽ جملة من ىذا ألف
 ىندسية تصاميم كضع في اهلل أعداء الكفار يستخدـ أف يجوز ال بأنو كأفتوا* 

 أك أبوابها أك كهربائها تركيب أك بناءىا يتلوا أف كال بناؤىا رسمو على يقاـ للمساجد
 . ذلك كنحو فيها فسد ما كإصبلح الصحية أدكاتها

 الشرؾ مظاىر من فيها ما إزالة بعد مسجدان  لتكوف الكنيسة شراء بجواز كأفتوا* 
 . كنيسة بأنها يشعر ما ككل كالصلباف كالصور

 معبد ألنها كنيسة تزاؿ ال كونها حاؿ الكنيسة في الصبلة جواز بعدـ كأفتوا* 
 غيرىا كجود تيسر إف ، كالصور التماثيل من فيها كلما اهلل غير في يعبدكف للكافرين

 جماعة فيو للصبلة مكاف كجود عدـ لضركرة المؤجرة الكنيسة في الصبلة فتجوز كإال
. 
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 . الكافر بيت في الصبلة بصحة كأفتوا* 
 . كالضركرة الحاجة لو تدعوا ما لغير األذاف بعد المسجد من الخركج بجواز كأفتوا* 
 . مكث غير من مركران  للمسجد الجنب دخوؿ بجواز كأفتوا* 
 المركر كلها،  نفساء أك حائض كىي المسجد تدخل أف للمرأة يحل ال بأنو كأفتوا* 

 . بدمها المسجد تلويث أمن مع الحاجة إليو دعت إذا،  مكث غير من فقط
 سبع أبناء كىم مميزين كانوا إذا المساجد دخوؿ من يمنعوف ال األطفاؿ بأف كأفتوا* 

 . المسلمين مع الصبلة ليؤدكا سنين
 السجد عن ألذاه دفعان  المسجد دخوؿ من معو المجنوف أمر كلي على أف كذكركا* 

 . كالمصلين
 كما الحراـ المسجد دخوؿ من كافر أم يمكنوا أف المسلمين على يحـر بأنو كأفتوا* 

 جواز الفضيلة أصحاب عند فالصحيح المساجد من غيره كأما، الحـر من حولو
 . شرعية لمصلحة فيها دخولهم

 . المسجد في النـو بجواز كأفتوا* 
،  كالقاؿ كالقيل الحديث كلغو للهو تبن لم المساجد أف درجتهم اهلل رفع كذكركا* 

 من ىو عما يصونوىا كأف أجلو من بنيت بما المساجد يعمركا أف للمسلمين فينبغي
 . بو بأس فبل قليبلن  كاف ما إال الدنيا شؤكف

 . للتجارة أماكن اتخاذىا كال المساجد في البيع يجوز ال أنو كذكركا* 
 . المسجد في الضالة إنشاد جواز بعدـ كأفتوا* 
 كانت إذا للصبلة المخصصة القاعة في البضائع عن اإلعبلف جواز بعدـ كأفتوا* 

 فيو أبوبها كانت كلو المسجد سور خارج القاعة ىذه كانت إف أما، للمسجد تابعة
 . المسجد حكم لها فليس
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 غير كفي المسجد في محـر - للناس الفقراء سؤاؿ أم - السؤاؿ بأف كأفتوا* 
 فيما يكذب كلم رقابهم يتخط كلم الناس يؤذ كلم مضطران  السائل كاف إف إال المسجد

 . بالمصلين يضر جهران  بمسألتو يجهر كلم حالتو من كيذكر نفسو عن يركيو
 . المسجد في الفقير على الصدقة بجواز كأفتوا* 
 . المسجد في االستياؾ بجواز كأفتوا* 
 . المسجد يلوث لم ما المسجد في العصير من كنحوه الماء شرب بجواز كأفتوا* 
 . المسجد في من على المسجد لداخل السبلـ بجواز كأفتوا* 
 المسجد كغير المسجد في سواء القبلة جهة إلى الرجلين مد في حرج ال بأنو كأفتوا* 
. 

 البر على التعاكف من فيو لما المسجد في الخيرية التبرعات جمع بجواز كأفتوا* 
 . كالتقول

 . األرض من البقاع أم في المساجد في اإلسبلمية الكتب بيع بتحريم كأفتوا* 
 فيها الصور رؤكس طمس بعد للمسجد الطيبة النافعة المجبلت إدخاؿ بجواز كأفتوا* 
. 

 ، فيها الصور رؤكس طمس من بد ال لكن المسجد في الجرائد قراءة بجواز كأفتوا* 
 . ذلك بعد إال المسجد في استعمالها يجوز فبل
 . لهذا تبن لم ألنها المساجد في الوطني النشيد إنشاد يجوز ال بأنو كأفتوا* 
 المحض كاللهو اللعب من ليس بحرابهم المسجد في الحبشة لعب أف كذكركا* 

 أعماؿ على كالتدريب التمرين من فيو لما ذلك في لهم أذف بل منو يستفاد ال الذم
 يـو في ذلك ككاف فسحة الدين في أف الناس كليعلم الكفار لجهاد استعدادان  الحرب

 كنصرة أزرىا من كالشد اإلسبلمية الدكلة إلقامة القوة بأسباب األخذ من كىو العيد
 المحض اللهو من البتة يكوف ال العظيمة المقاصد بهذه اللعب كىذا ، اإلسبلـ دين

 . عنو المساجد تنزه الذم
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 . صبلتو في شيء اإلماـ ناب إذا للنساء إال التصفيق بحرمة كأفتوا* 
 الفرش من فيها لما المساجد بإقفاؿ القوؿ الزماف ىذا في المصلحة بأف كأفتوا* 

 . األرض في كالمفسدين السراؽ ككثرة التقول كلقلة الثمن غالية كاألجهزة
 . الكعبة جهة باستقباؿ االكتفاء البعيد قبلة بأف كأفتوا* 
 أك الطائرة أك السفينة في القبلة جهة عليو أشكلت من على االجتهاد بوجوب كأفتوا* 

 أخطأ أنو لو كتبين صلى فإف االجتهاد فيكفيو بيقين عليها يدلو أحد يوجد كال البرية
 . مغفور كالخطأ صحيحة فصبلتو

 في حرج كال الكعبة جهة إظهار في الحديثة اآلالت بكل االستعانة بجواز كأفتوا* 
 . اآللة ىذه بفعالية الخبرة أىل شهادة من البد لكن ذلك

 . عينها استقباؿ يلزمو للكعبة المعاين بأف كأفتوا* 
 فبل الخط ىذا ببل صلوا كأف القبلة ميل يبين الحصير على خط كضع بجواز كأفتوا* 

 . يسير الميل ألف بأس
 . اإلحراـ تكبيرة قبل كتكوف القلب محلها النية بأنو كأفتوا* 
 . البدع من ىو بل ، يجوز ال بالنية النطق بأف كأفتوا* 
 . ركعتين في نواىما لمن المسجد كتحية القبلية الرتبة بحصوؿ كأفتوا* 
 . تعيين ببل مطلقة اإلمامة نية تكفيو أنو كنساءن  رجاالن  أـ من بأف كأفتوا* 
 . بو فأتم آخر معو دخل ثم منفردان  الصبلة ابتدأ من إمامة بصحة كأفتوا* 
 . لو أصل ال"  سوء رجل اآلذاف بعد يأتي الذم: "  حديث أف كذكركا* 
 . أفضل المشي لكن للمسجد للمجيء السيارة ركوب في حرج ال أنو كذكركا* 
 مكاف تخصيص ينبغي كال الصف بو انتهى حيث يجلس للمسجد الداخل بأف كأفتوا* 

 . ىو إال فيو يجلس ال المسجد في ألحد
 لئلماـ اآلمرة العبارات بعض يقوؿ أف لو يجوز فبل راكع كاإلماـ دخل من بأف كأفتوا* 

 . األمة سلف من أحد يفعلو كلم ذلك كركد لعدـ بالصبر
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 .األكؿ الصف فضيلة إلدراؾ المسارعة ىو المسلم حق في المشركع أف كذكركا* 
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