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مقدمة

احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم ،واًمّمالة واًمًالم قمغم ؾمٞمد إوًملم وأظمريـ  وىم٤مئدد
اًمٖمر اعمحجٚملم ،ورمح٦م اهلل ًمٚمٕم٤معملم ،وقمدغم لًمدف وأادح٤مسمف واًمتد٤مسمٕملم ،وُمدـ اهتددى
هبدهيؿ ،واشمٌٕمٝمؿ سم٢مطمً٤من إمم يقم اًمديـ.
وزمٔمد...
وم٤معمً٤مضمد ُمٞمددان هد٤مم ُمدـ ُمٞمد٤مديـ اًمددقمقة اةؾمدالُمٞم٦م ،ومٝمدل سمٞمدقت إشم٘مٞمد٤م ،
وُمّم٤مٟمع اًمرضم٤مل اًمٕمٔمام  ،هدل واطمد٦م اعمًد٤مومر ،وُمد٠موى قمد٤مسمر اًمًدٌٞمؾ ،هدل ُمدالذ
اًمٓم٤مًمٌلم ،وروو٦م اًمّم٤محللم ،وُمٜم٤مرة هلداي٦م احل٤مئريـ ،وىمٌٚمف ًمٚمٕمٌ٤مد واعمّمدٚملم ،إًمٞمٝمد٤م
يٗمزع اًمٜم٤مس ذم اًمِمدةً :مػمومع اهلل اًمٌال  ،وذم داظمٚمٝم٤م يتً٤موى اًمٗم٘مرا وإهمٜمٞم٤م .
وُمـ ومقق ُمآذهن٤م يّمدح أذان ،وومٞمٝم٤م شم٘م٤مم اجلٛمع واجلامقمد٤مت ،وقمدغم ُمٜم٤مسمرهد٤م
شمٜمٝمٛمر اخلٓم٥م واًمٕمٔم٤مت ،اًمتل شم٘م٣م قمغم اعمٜم٤مزقمد٤مت ،ولدؾ اعمِمدٙمالت ،وُمدـ صمدؿ
سمٜمٞم٧م اعمً٤مضمد ذم اةؾمالم ًمتٙمقن ُمِمٕمؾ هداي٦م ،وُمٜم٤مرة قمٚمؿ ،ومتٝمدي احل٤مئريـ ،وشمٜمػم
اًمٓمريؼ ًمٚمً٤مًمٙملم.
وًمنمف اعمً٤مضمد ٟمًٌٝم٤م اهلل  إمم ٟمٗمًف ذم اًم٘مرلن اًمٙمدريؿ ،ىمد٤مل شمٕمد٤ممم :ﭽﭷ
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭼ(.)8

وًم٘مد أصمٜمك اهلل قمغم رواد اعمً٤مضمد ،ومِمٝمد هلؿ سم٤مةيامن واًمرضمقًم٦م ،واخلقف ُمٜمف،
واحلرص قمغم ُمرو٤مشمف ،وأهنؿ أهؾ اهلداي٦م واًمٗمالح ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمدرة .ىمد٤مل شمٕمد٤ممم
( )8سورة الجن اآلية (.)81

4

اعمً٤مضمد سملم آشمٌ٤مع وآسمتداع.
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ﭽﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﭼ(.)8

اعمًددجد هددق اًمٜمددقاة إومم ذم سمٜمدد٤م اعمجتٛمددع اعمًددٚمؿ إول ذم ادددر اةؾمددالم،
وؾمٞمٌ٘مك وئمؾ هٙمذا طمتك يقم اًم٘مٞم٤مُم٦مٟٕ ،مف اعمٞمدان إول ًمٚمدقمقة اةؾمدالُمٞم٦م ،وىمدد
قمٜم٤مه اًم٘مرلن اًمٙمريؿ سم٤معمدح واًمثٜم٤م واًمتٕمٔمٞمؿ واًمرومٕم٦م.
ىم٤مل شمٕم٤ممم ﭽﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ
ﰏ ﰐ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭼ(.)2

واعمًجد هق أطم٥م اًمٌ٘م٤مع إمم اهلل شمٕم٤ممم ذم إرض ،وذم احلدي٨م قمٜمف  أٟمف ىمد٤مل
"أضم٤م ايمبالد إلم اهلل َمس٣مصمده٣م ،وأزمٕمض ايمبالد إلم اهلل أؽمقاومٜم٣م" (.)6
واعمًجد ًمف ُمٜمزًم٦م ظم٤ما٦م ذم ىمٚم٥م يمؾ ُمًٚمؿ ،طمٞم٨م هتٗمقا إًمٞمدف روطمدف ،وشمٓمٛمد ـ
ومٞمف ٟمٗمًف ،ويتٕمٚمؼ سمف ىمٚمٌف ،وم٢مذا هم٤مب قمٜمف يِمٕمر سمقطمِم٦م ،وإذا دظمٚمدف ؿمدٕمر سم٤مًمًدٙمٞمٜم٦م
واًمقىم٤مر ،ويمٞمػ ٓ وهق سمٞم٧م اهلل ويمرُمف ًمزواره قمغم ىمدر قمٔمٛمتف وضمالًمف.
وٕمهٞم٦م اعمً٤مضمد ذم اةؾمالم ،وذم سمٜم٤م اعمجتٛمع اعمًٚمؿ ،يم٤من أول ر ومٕمٚمف اًمٜمٌدل
 سمٕمد اهلجرة هق سمٜم٤م اعمًجد ،ويم٤من ُمتقاوٕم٤م ذم ُمٔمٝمره وؿمدٙمٚمف ،وسمٜم٤مئدف وومرؿمدف،
( )8سورة التوبة اآلية (.)81
( )2سورة النور اآليات (.)61-63
( )6الحديث أخرجه اإلمام مسلم ( )386عن أبى هريرة .
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وأقمٛمدشمف وؾم٘مٗمف ،ي٘مؾ اًمّمح٤مسم٦م ُمـ طمر اًمّمٞمػ ،وىمٞمظ اًمِمت٤م  ،وهؿ يِمٕمرون سمد٠مهنؿ
ذم أـمٝمر اًمٌ٘م٤مع ذم إرض ،ومٌٜمك سمداظمٚمف اًمرضم٤مل اًمذيـ حيٛمٚمقن قمد٥م اًمددقمقة ُمٕمدف
.
ويم٤من  إذا أراد ؾمٗمرا خيرج ُمٜمف ،وإذا قم٤مد ُمـ اًمًٗمر يٌدأ سمف ،ومٙمد٤من اعمًدجد ذم
اًمٕمٍم اًمٜمٌقي هق اعمٜمٓمٚمؼ ًمٙمؾ قمٛمؾ ا٤مًمح ،واًمرئد٦م اًمتدل يتدٜمٗمس ُمٜمٝمد٤م اعمًدٚمٛمقن،
طمتك حيٞمقا طمٞم٤مة ـمٞمٌ٦م يمريٛم٦م.
واعمًجد يم٤من سمٞمت٤م ًمٚمْمٞم٤موم٦م واعم٘م٤مسمالت اًمرؾمٛمٞم٦م ،وم٘مد اؾمت٘مٌؾ ومٞمف اًمٜمٌل  اًمقومقد
اًم٘م٤مدُم٦م ُمـ إقمراب وهمػمهؿً :متٕمٚمٞمٛمٝمؿ اةؾمالم ،واةضم٤مسم٦م قمـ أؾم ٚمتٝمؿ ،ويتٕمرومقا
قمغم طمٞم٤مة اعمًٚمٛملم سمٕمْمٝمؿ ُمع سمٕمضُ ،مـ ظمالل سم٘م٤مئٝمؿ سم٤معمًجد ،ووٞم٤مومتٝمؿ ومٞمف.
وذم اعمًجد يم٤من خيت٤مر اًمٜمٌل  ؾمٗمرا اةؾمالم ،ويرؾمٚمٝمؿ إمم اعمٚمدقك وإُمدرا ،
وومٞمف يًت٘مٌؾ اًمقومقد واًمزائريـ ،ويم٤من ومٞمدف مٛمدع اخلدراج ،وي٘مًدؿ اًمٖمٜمد٤مئؿ ،وهيٜمد
اعمج٤مهديـ اًمٕم٤مئديـ سم٤مًمٜمٍم.
ويم٤من ُمًجده  سمًٌ٤مـمتف وشمقاوٕمف يتًع ًمٙمؾ ر  ،ومٙم٤من ُم٠موى ًمٚمٛمًد٤مومريـ،
وقم٤مسمري اًمًٌٞمؾ ،وىم٤مقم٦م عمج٤مًمس اًمٕمٚمؿ ،وواطمد٦م ًمددسمد٤م واًمِمدٕمرا  ،ومٙمد٤من ُمِمدٕمؾ
هداي٦م وُمّمٌ٤مح ٟمقر ،يْم ًمٚمٛمًٚمٛملم ؿم قن ديٜمٝمؿ ودٟمٞم٤مهؿ.
واعمًجد ذم قمٍم اًمٜمٌل  متٞمز سم٤مًمروح احلٞم٦م ،اًمتل لل اعمجتٛمع يمٚمف ،سمام شمٌثف ُمدـ
ظمػم وإاالح ،وهداي٦م وٟمقر ،ومٚم٘مد ؾمد٤مهؿ ذم سمٜمد٤م اًمٚمٌٜمد٤مت إومم اًمتدل ىمد٤مم قمٚمٞمٝمد٤م
اعمجتٛمددع اعمًددٚمؿ إول ،واًمتددل اٟمٓمٚم٘مدد٧م ًمٞمٝمدددي اهلل قمددغم أيدددهي٤م اًمٕمٌدد٤مد ،ويٗمددتح
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سمّمالطمٝم٤م اًمٌالد ،وم٤معمًجد هق اًمريمٞمزة إومم ذم سمٜم٤م أي جمتٛمع ،عم٤م ي٘مقم سمدف ُمدـ دور
ومٕم٤مل ،ذم شمٜمِمٞمط احلٞم٤مة اةيامٟمٞم٦م ذم اعمجتٛمع.
واعمًددجد ُمّمدددر اًمٜمددقر واًمٕمٚمددؿ واعمٕمرومدد٦م ،واةيددامن واًمددقطمل ،واًمّمددالح
واةاالح ،وهق اعمٞمددان اًمدذي يّمدٌغ اًمٗمدرد اعمًدٚمؿ اعمتدقازن ذم ؿمخّمدٞمتف ،سمدلم
اًمروطمٞم٦م واعم٤مدي٦م ،واًمٗمردي٦م واجلامقمٞم٦مٟٕ ،مف ُمّمدر شمقضمٞمف وشمرسمٞم٦م وسمٜم٤م .
واعمًجد ًمف أيمؼم دور ذم سمٜم٤م إُم٦م اعمًٚمٛم٦م ،طمٞم٨م ٓ ي٘متٍم قمغم اجل٤مٟم٥م اًمدديٜمل،
واًمتٕمٌدي ،واًمدقمقى وم٘مط ،وإٟمام يتٕمدى دوره إمم يمؾ ُمٜم٤مطمل احلٞم٤مة.
ومٚمددف دوره اًمٕمٚمٛمددل ،واًمؽمسمدددقي ،واًم٘مْمدد٤مئل ،واةقمالُمددل ،وآضمتامقمدددل،
وآىمتّم٤مدي ،واًمًٞم٤مد ،واًمٕمًٙمري ،وم٤مًمدور اًمرئٞمز اًمذي ي٘مقم سمف اعمًدجد ،هدق
سمٜم٤م اًمٗمرد اعمًٚمؿ ،وإهة اعمًٚمٛم٦م ،واعمجتٛمع اعمًٚمؿ ،وإُم٦م اعمًٚمٛم٦م ،طمٞم٨م يٖمدرس
أداب ،ويٜمنم اًم٘مٞمؿ ،ويٕمٚمؿ إظمالق ،وهيذب اًمٜمٗمقس ،ويّمٚمح اًم٘مٚمدقب ،ويٌٜمدك
اًمرضم٤مل ،وم٤معمً٤مضمد ُمّم٤مٟمع اًمرضم٤مل ،اًمذيـ يٌٜمقن طم٤مرض إُم٦م ،ويّمٜمٕمقن ُمًت٘مٌٚمٝم٤م.
وهذا يمٚمف يتؿ ُمـ ظمالل ُمٌ٤مدئ اةؾمالم ولداسمف وأظمالىمف ،اًمتل شمُٕم َٚمدـ يمدؾ ةٕمد٦م
ُمـ قمغم اعمٜمؼم ًمٚمٕم٤مُم٦م واخل٤ما٦م ،ومٚمٞمس ًمديٜم٤م ذم اةؾمالم أهار وٓ أًمٖم٤مز ،وإٟمدام ٟمٕمٚمدـ
ُمٌ٤مدئٜم٤م يقم اجلٛمٕم٦م قمغم اًمٜم٤مس أةٕملم .ي٘مقل ؿمقىمل
زم٘م٣مء.
وإذا طمْمب٦م همٙمٙمٚمٛم٣مزمر هزة  سمٔمرو ايمٛمدي ويمٙمٗمٙمقب ُ
وذم اًمت٤مريخ اةؾمالُمل ٟمجد أؿمٝمر اعمً٤مضمد اًمتل ؾم٤ممه٧م ذم ختري٩م يمٌ٤مر اًمٕمٚمدام ،
يم٤من هل٤م وٓ يزال إصمر اًم٘مقى ذم ٟمٗمقس رواده٤م ،ومٜمجدد احلدرُملم اًمنمديٗملم ذم ُمٙمد٦م
اعمٙمرُم٦م واعمديٜم٦م اعمٜمقرة ،وُمًجد سمٞم٧م اعم٘مدس ذم ومٚمًٓملم ،وُمًدجد ىمٌد٤م ذم اعمديٜمد٦م
اعمٜمقرة ،واجل٤مُمع إزهر اعمٕمٛمقر ذم ُمٍمد اعمحروؾمد٦م ،ويمدذًمؽ ُمًدجد قمٛمدرو سمدـ
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اًمٕم٤مص ،سم٤مًمٗمًٓم٤مط اًم٘مد٤مهرة ُمٍمد ،واجلد٤مُمع إُمدقي سمدُمِمدؼ ،وضمد٤مُمع اًمزيتقٟمد٦م
سمتقٟمس ،وضم٤مُمع اًم٘مرويلم سم٤معمٖمرب ،وهمػمه٤م ُمدـ اعمًد٤مضمد إصمريد٦م اعمٌثقصمد٦م ذم اًمٕمد٤م
اةؾمالُمل ،ذىم٤م وهمرسم٤م وؿمامٓ وضمٜمقسم٤م.
يم٤مٟم٧م هذه اعمً٤مضمد حم٤موـ ضمٞمدة ًمتخري٩م اًمدقم٤مة واعمّمٚمحلمٕ ،هن٤م ىم٤مُم٧م سم٠مدا
رؾم٤مًمتٝم٤م قمغم اًمقضمف اًمّمحٞمح اًمدذي يٜمِمدده اةؾمدالم ،وُمد٤م أطمقضمٜمد٤م إمم قمدقدة دور
اعمًجد ذم جمتٛمٕمٜم٤م اعمٕم٤مسً :مٞم٘مقد ُمًػمة اةاالح واًمتٖمٞمػم ٟمحق إومْمؾ وإُمثؾ.
وعم٤م يم٤مٟم٧م اعمً٤مضمد هبذه إمهٞم٦م اًمٕمٔمٛمك :يم٤مٟم٧م هدذه اًمّمدٗمح٤مت اًمتدل شمتٜمد٤مول
ىمْم٤مي٤م اًمًٜم٦م واًمٌدقم٦م ذم اعمً٤مضمد ،وُم٤م يتٕمٚمؼ هب٤م ُمـ أطمٙم٤مم ،ودور اعمًدجد ذم احلٞمد٤مة
اًمٕم٤مُم٦م واخل٤ما٦مُ ،مدـ أضمدؾ قمدقدة اعمًد٤مضمد إمم اًمّمدقرة اًمّمدحٞمح٦م اًمتدل يٜمِمدده٤م
اةؾمالم ،ومتٜمجح ذم أدا رؾم٤مًمتٝم٤م ٟم٘مٞم٦م سمٞمْمد٤م  ،سمٕمٞمدد ًة قمدـ اًمٌددع واًمددظمٞمؾ ،اًمدذي
أوم٘مده٤م دوره٤م ووفمٞمٗمتٝم٤م.
ولُمؾ هلذه اًمٙمٚمامت-إن ؿمد٤م اهلل -أن شمٙمدقن شمدذيمرة عمدـ خيِمدك ،شم٠مظمدذ سم٠ميددي
اًمٜم٤مس إمم اًمٓمريؼ إىمقم ،وإمم ساط اهلل اعمًت٘مٞمؿ .لُملم.
ﭧ ﭨ ﭽ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭼ (.)1

واحلٚمد هلل ايمذي زمٛمٔمٚمتف سمتؿ ايمِم٣محل٣مت.


) )8سورة الذاريات اآلية (.)٥٥
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8

-------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------

( )1ايمتٔمريػ زم٣مظمس٣مصمد زمكم آسمب٣مع وآزمتداع.
ىمٌؾ احلدي٨م قمـ اعمًجد ووقاسمٓمف ذم اةؾمالم ،سمدلم آشمٌد٤مع وآسمتدداع ،دمددر
اةؿم٤مرة إمم اًمتٕمريػ سمٕمٜمقان اعمقوقع وهق اعمً٤مضمد ،آشمٌ٤مع ،آسمتداع.
-1اظمس٣مصمد :ةع ُمًجد ،وهق ُم٠مظمقذ ُمـ اًمٗمٕمؾ اًمثالصمل ؾمجد سمٛمٕمٜمدك ظمْمدع،
وهق ُمـ وزن ُمٗمٕمؾ سم٤مًمٙمن ،اؾمؿ عمٙم٤من اًمًجقد ،وسم٤مًمٗمتح اؾمؿ ًمٚمٛمّمدر ،وهق سمٞم٧م
ًمٚمّمالة ،وذم اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط (اعمًجد هق ُمّمغم اجلامقم٦م ،وؾمجد ووع ضمٌٝمتف قمغم
إرض ومٝمق ؾم٤مضمد) (.)8
واعمًجد (ي٘م٤مل يمؾ ُمقوع يتٕمٌد ومٞمف ومٝمق ُمًجد) ( .)2ىم٤مل اسمـ ومد٤مرس (اًمًدلم
واجلٞمؿ واًمدال أاؾ واطمد ُمٓمرد ،يدل قمغم شمْم٤مُمـ وذل) (.)6
وىم٤مل اًمزضم٤مج (يمؾ ُمقوع يتٕمٌد ومٞمف ومٝمق ُمًجد ،وُمًجد سمٗمتح اجلدٞمؿ حمدراب
اًمٌٞمدد٧م ،وُمّمددغم اجلامقمدد٤مت ُمًددجد ،واعمًدد٤مضمد ةٕمٝمدد٤م) ( .)4وذم احلدددي٨م ىمدد٤مل 
"وصمٔمٙم٦م رم إرض َمسجدا وؿمٜمقرا" (.)٥
ي٘مقل اًمزريمٌم (عم٤م يم٤من اًمًجقد أذف أومٕم٤مل اًمّمالة ًم٘مدرب اًمٕمٌدد ُمدـ رسمدف،
وم٘مد اؿمتؼ اؾمؿ اعمٙم٤من ُمٜمف ،وم٘مٞمؾ ُمًجد ،و ي٘مؾ ُمريمع ،يمام ظمدص اعمًدجد سم٤معمٙمد٤من

( )8المعجم الوسيط ،لمجمع اللغة العربية  462/8ط /مجمع اللغة العربية القاهرة ،سنة 8811م.
( )2المصباح المنير ،للفيومي.233/8 ،
( )6معجم مقاييس اللغة ،البن فارس مادة سجد .866/6
( )4لسان العرب ،البن منظور ،مادة سجد.

( )٥الحديث أخرجه اإلمام البخاري ( )66٥عن جابر بن عبد هللا.
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اعمٝمٞم٠م ٕدا اًمّمٚمقات اخلٛمس ،واًمٙمًقف واخلًقف ،وٟمحقه٤م ،طمتك خيدرج اعمّمدغم
اعمجتٛمع ومٞمف ًمدقمٞم٤مد وٟمحقه٤م ،ومال يٕمٓمل طمٙمٛمف) (.)8
واعمًجد ُمقوع االة اجلامقم٦م ،شمتٜمزل ومٞمف اًمرمح٤مت ُمـ اهلل  واًمًٙمٞمٜم٦م،
ولػ رواده اعمالئٙم٦م سم٠مضمٜمحتٝم٤م ،وشمٖمِم٤مهؿ اًمرمح٤مت ،ويذيمرهؿ اهلل ذم ُمد ظمػم ُمـ
َ
ايمرصمؾ يتٔم٣مهد
اًمذي هؿ ومٞمف ،ورواده٤م أهؾ اةيامن ،وذم احلدي٨م ىم٤مل " إذا رأيتُؿ
ِ
هلل ي٘مقل ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
زم٣مإليامن" وم٢من ا َ
اظمسجدَ  ،هم٣مؾمٜمدوا يمف
ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﭼ (.)2

ومٞمًتٗم٤مد ُمـ ذًمؽ أن اعمًجد اؾمؿ ُمٙم٤من ًمٚمٛمقودع اًمدذي شم٘مد٤مم ومٞمدف اًمّمدٚمقات،
ويتٕمٌددد ومٞمددف ،وظمددص ُمقوددع اًمًددجقد سم٤مًمددذيمرٟٕ ،مددف أذف ر ذم اًمّمددالة،
واًمًجقد ذل وظمْمقع .وضم٤م ذيمره ذم اًم٘مرلن اًمٙمدريؿ صمدامن وقمنمديـ ُمدرة ،سمٚمٗمدظ
اةومراد واجلٛمع(.)6
واعمًجد اؾمؿ عمقوع اًمّمدالة قمٜمدد اعمًدٚمٛملم وم٘مدط ،سمٞمدٜمام أُمد٤ميمـ اًمٕمٌد٤مدة قمٜمدد
اًمٜمّم٤مرى شمًٛمك اًمٙمٜم٤مئس ،واًمّمقاُمع أُم٤ميمـ ظم٤ما٦م سم٤مًمٕمٌ٤مدة قمٜمد رهٌ٤من اًمٜمّمد٤مرى،
وقمٜمد اًمٞمٝمقد شمًٛمك اعمٕم٤مسمد أو اًمٌٞمع.
( )8إعالم الساجد بأحكام المساجد ،للزركشي ،صـ.21-26

( )2الحـديث أخرجـه اإلمــام الترمـذي ( )2386وقــال حـديث بريـب حســن ،عـن أبــي سـعيد الخــدري .
واآلية من سورة التوبة (.)81

( )6انظ ــر المعج ــم المفف ــرس رلف ــار القـ ـرخن الؤـ ـريم ،للش ــي
الحديث القاهرة.

فـ ـ اد عب ــد الب ــاقي ،ص ـ ـ .64٥ط /دار
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11

-------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------

-0آسمب٣معُ :مّمدر ُم٠مظمقذ ُمـ اًمٗمٕمؾ اًمثالصمل شمٌع سمٛمٕمٜمك ؾمد٤مر ذم أصمدر اًمٌمد أو
شماله ،وذم اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط (شمد٤مسمع اًمٌمد شم٘مّمد٤مه ،وؾمد٤مر ورا ه ،وشمٓمٚمٌدف ،وطمدذي
طمذوه ،واىمتدى سمف) (.)8
-3آزمتداعُ :مّمدر ُم٠مظمقذ ُمـ اًمٗمٕمؾ اًمثالصمل سمدع ،سمٛمٕمٜمك أطمدث واظمؽمع ،وذم
اعمٕمجؿ واًمقؾمٞمط( ،اًمٌدقم٦م إٟمِم٤م اًمٌم قمغم همػم ُمث٤مل ؾم٤مسمؼ ،وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم
ﭽﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﰉ ﰊ ﰋ
ﰌ ﭼ) .
()2

ومم٤م ؾمٌؼ يتٌلم أن اعم٘مّمقد سمٕمٜمقان اعمقوقع هق ُمت٤مسمٕم٦م اًمّمقرة اًمتل يم٤من قمٚمٞمٝمد٤م
اعمًددجد ذم قمٍمد اًمٜمٌددل  ذم سمٜم٤مئددف ،ودوره ،ورؾمدد٤مًمتف ،واحلددذر ُمددـ اعمخ٤مًمٗمدد٤مت
اًمنمقمٞم٦م ،واًمٌدع اعمًتحدصم٦م اًمتل حل٘م٧م سمف ،أو أوٞمٗم٧م إًمٞمدف دون دًمٞمدؾ ذقمدل ،أو
ل٘مٞمؼ ُمّمٚمح٦م قم٤مُم٦مُ ،مع إطمٞم٤م دور اعمًدجد ورؾمد٤مًمتف وإُم٤مُمدف ذم اًمٕمٍمد احلد٤مرض:
طمتك يٕمٞمد إُم٦م إمم دوره٤م احلْم٤مري اعمٜمِمقد.


( )8المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية .1٥-14/8
( )2المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية  44/8واآلية من سورة ارنعام (.)808
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( )0ايمتحذير َمـ آزمتداع دم ايمديـ.
آسمتداع ظمٓمر قمغم اًمديـ ،وظمٓمر قمغم إُم٦م اعمًٚمٛم٦مٟٕ ،مف يٌٕمدد إُمد٦م قمدـ ٟم٘مد٤م
ُمّم٤مدره٤م إاٚمٞم٦م اةهلٞم٦م ،اعمٜمزًم٦م ُمـ قمٜمد اهلل  ومتٗم٘مدد إُمد٦م أظمدص ظمّم٤مئّمدٝم٤م،
وهل ؾمالُم٦م اعمّمدر واعمٜمٝم٩م ،وشمْمٞمع ُمٕم٤م اًمديـ ،وشمذه٥م رسم٤مٟمٞمتف ،ويٗم٘مد وم٤مقمٚمٞمتدف،
ويٖمٞم٥م اًمت٠ميٞمد اةهلل ُمـ اهلل  ومتتالؿمك إُم٦م ،وشمذه٥م ؾمدى ،وشمٙمدقن أصمدرا سمٕمدد
قملم.
(أ) حتذير ايمٗمرآن ايم٘مريؿ َمـ آزمتداع دم ايمديـ:
ًم٘مد طمذر اًم٘مرلن اًمٙمريؿ إُم٦م اعمًٚمٛم٦م ُمـ هذا اعمًدٚمؽ ،ومجد٤م ت ليد٤مت اًم٘مدرلن
اًمٙمريؿ شمٜمذر إُم٦م ُمـ هذا اخلٓمر ،ولذرهؿ ُمـ اعمخ٤مًمٗم٦م ،طمتك ٓ يٕمرودقا أٟمٗمًدٝمؿ
ًمٚمٕمذاب إًمٞمؿ ،وُمـ هذه أي٤مت ُم٤م ي٠ميت -
( )1ىم٤مل شمٕم٤ممم ﭽ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘ ﮙ ﭼ (.)8

وخم٤مًمٗم٦م أُمر اًمٜمٌل ُ سمٕمد قمـ اًمًٜم٦م ،وشمرك هل٤م ،وُم٤م ىم٤مُم٧م سمدقمد٦م ،إٓ وود٤مقم٧م
ؾمٜم٦م ،وىمد ذم اًمٜمٌل  اًمٌدقم٦م وم٘م٤مل "وىمؾ زمدفم٥م ضاليم٥م ،وىمؾ ضاليم٥م دم ايمٛم٣مر" (.)2

( )8سورة النور اآلية (.)36
( )2الحديث أخرجه اإلمام مسلم ( )136عن جابر بن عبد هللا .

اعمً٤مضمد سملم آشمٌ٤مع وآسمتداع.
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واًمٗمتٜم٦م اًمتل يتٕمرض هل٤م اعمخ٤مًمػ واعمٌتدع ،ىمد شمٙمقن سمد٤معمقت همدػم اةؾمدالم ،أو
قمغم همػم هدى اًمٜمٌل  وأُم٤م اًمٕمذاب إًمٞمؿ وم٢من وم٤مشمدف ذم اًمددٟمٞم٤م ،ومٚمدـ هيدرب ُمٜمدف ذم
أظمرةُ ،م٤م يت٥م إمم اهلل شمقسم٦م ٟمّمقطم٤م.
( )2ىمدد٤مل شمٕمدد٤ممم ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﭼ .
()1

وُمِم٤مىم٦م اًمرؾمقل شمٙمقن سم٤مًمتٛمرد قمغم اًمًٜم٦م سمٕمد ووقطمٝم٤م وفمٝمقره٤م ،وىمٞم٤مم
احلج٦م قمٚمٞمف ،وأُم٤م اشمٌ٤مقمف همػم ؾمٌٞمؾ اعم١مُمٜملم ٓ يٙمقن إٓ سم٤معمٕمّمٞم٦م ،أو اعمخ٤مًمٗم٦م
اًمنمقمٞم٦م ،أو آسمتداع ذم اًمديـ ،وهذا ًمٞمس ُمـ ؿمٞمؿ أهؾ اةيامن واًمتقطمٞمدٕ ،ن اهلل
واٗمٝمؿ سم٤مًمٓم٤مقم٦م اعمٓمٚم٘م٦م هلل وًمرؾمقًمف ذم يمؾ أُمقر ديٜمٝمؿ ،ىم٤مل شمٕم٤ممم ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ
ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ
ﭼ(.)2

وإذا اسمتٕمد اةٟمً٤من قمـ هدى اهلل ،ويمٚمف اهلل إمم ٟمٗمًدف ،ومٞمٕمدٞمش ذم ودٜمؽ احلٞمد٤مة
اًمدٟمٞم٤م ،ويّمٚمٞمف اهلل سمٕمذاب ضمٝمٜمؿ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،وًمٞمس هٜم٤مك ُمّمػم أؾمقأ ُمـ ذًمؽ.
( )3ىمدد٤مل شمٕمدد٤ممم ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ
ﮮ ﮯﭼ .
()3

( )8سورة النساء اآلية (.)88٥
( )2سورة النور اآلية (.)٥8
( )6سورة الحشر اآلية (.)6
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ومٙمؾ ُم٤م ضم٤م قمـ اًمٜمٌل ُ مـ ىمقل أو ومٕمؾ أو شم٘مرير أو اٗم٦م ُمـ اًمّمٗم٤مت ،مد٥م
قمغم اعمًٚمؿ أن ي٘مٌٚمف ،وأن يرى سمف ،وأن يٛمتثٚمف ذم قمٌ٤مدشمف وؾمٚمقيمف ،ومٝمدق اعمٌٚمدغ ُمدـ
قمٜمد اهللومال يد٠مُمر إٓ سمدام ومٞمدف ُمّمدٚمح٦م اًمٜمد٤مس ،وٓ يٜمٝمدك إٓ قمدام ومٞمدف ُمْمد٤مرهؿ
وهاليمٝمؿ.
وإُمر اًمٜمٌقي اًمنميػ ي٠ميت ُمٜمف اعمًٚمؿ ُم٤م يًتٓمٞمع ،أُم٤م اًمٜمٝمل ومٞمج٥م شمريمدف قمدغم
اةـمالق دون اؾمتثٜم٤م  ،وذم احلدي٨م قمٜمف  ىم٤مل "َمـ٣م يٝمـت٘مؿ فمٛمـف همـ٣مصمتٛمبقه ،وَمـ٣م
أَمرسم٘مؿ زمف هم٣مهمٔمٙمقا َمٛمف َم٣م اؽمتْمٔمتؿ ،هم١مٞمام أهٙمؽ ايمـذيـ َمــ ومـبٙم٘مؿ ىم ـرة َمسـ٣م ٙمٜمؿ،
واطمتالهمٜمؿ فمعم أٞمبٝم٣م ٜمؿ"(.)1
وآضمتٜم٤مب أؿمد ُمـ اًمؽمك ،إذ إن آضمتٜم٤مب يتٓمٚم٥م ُمـ اةٟمًد٤من أن يدؽمك سمٞمٜمدف
وسملم اعمٜمٝمل قمٜمف ُمً٤موم٤مت ـمقال ،طمتك ٓ يٛمًف أو ي٘مؽمب ُمٜمف ومٞم٘مدع ومٞمدف ،أُمد٤م اًمدؽمك
وم٘مد يٙمقن أُم٤مُمف أو ىمريٌ٤م ُمٜمف ويؽميمف ،وم٤مًمقىمقع ومٞمف أين ،واخلٓمر ُمٜمف أؿمد ،وهق ُمثدؾ
ىمقًمدددف شمٕمدددد٤ممم ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ(.)2
( )4ىم٤مل شمٕم٤ممم ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸﮹ ﮺
﮻ ﮼ ﮽ ﮾﮿ ﯀ ﯁ ﯂   ﭼ .
()3

( )8الحديث أخرجه اإلمام مسلم ( )8666عن أبى هريرة .
( )2سورة المائدة اآلية (.)80

( )6سورة الشورى اآلية (.)28
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إن اًمتنميع طمؼ هلل وطمده  ٓ يِم٤مريمف ومٞمف ٟمٌدل ُمرؾمدؾ ،أو ُمٚمدؽ ُم٘مدرب ،أو
أطمد ُمـ اًمٌنمُ ،مٝمام قمال ىمدره ،أو ارشمٗمع ؿم٠مٟمف ،ىم٤مل شمٕم٤ممم ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ
ﮤﮥﮦﮧﭼ .
()1

وم٢مذا ريض اعمًٚمؿ أن ي٠مظمدذ أطمٙم٤مُمدف وشمنمديٕم٤مشمف ،وقمٌ٤مداشمدف وأظمالىمدفُ ،مدـ اهلل
وطمده ،ومٚمٞمس ًمف أن يِم٤مريمف ذم اٗم٦م ُمـ اٗم٤مشمفٕ ،ن ذًمؽ دم٤موز قمـ احلدد ،وإىمحد٤مم
ًمٚمٜمٗمس ذم همػم ُم٤م ظمٚم٘م٧م ًمف.
وإذا يم٤مٟم٧م أي٦م ٟمٕمل ُمـ اهلل  قمغم اعمنميملم اًمذيـ ضمٕمٚمقا هلل ذيمد٤م  ،ومٙمٞمدػ
سم٤معمًٚمؿ اًمذي أقمٚمـ اؾمتًالُمف وظمْمققمف  ومٚمٞمس ُمـ طم٘مف أن يْمٞمػ إمم اًمديـ ُمد٤م
ًمٞمس ُمٜمف ،أو خيؽمع ـمري٘م٦م ضمديدة يتٕمٌد هب٤م إمم اهلل  إٟمف سمذًمؽ مٕمدؾ ٟمٗمًدف ذيٙمد٤م
هلل وهق ٓ يِمٕمر سمؾ إٟمف ئمـ أٟمف حيًـ اٜمٕم٤م ،ىمد٤مل شمٕمد٤ممم ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﭼ .
()2

( )5ىمدد٤مل شمٕمدد٤ممم ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﭼ .
()3

واًمٗمرىم٦م ذم اًمديـ إٟمام شمٜمِم٠م ُمـ آسمتداع ومٞمف ،طمٞم٨م ي٠ميت يمؾ ُمٌتدع سمٓمري٘م٦م ضمديددة
خت٤مًمػ ُم٤م يم٤من قمٚمٞمٝم٤م اًمً٤مسم٘مقن ،ومتتِمٕم٥م اًمٓمرق وشمتٕمددد ،ويٙمثدر اخلدالف وشمْمدٞمع

( )8سورة ارعراف اآلية (.)٥4
( )2سورة الؤفف اآليتان (.)804-806
( )6سورة ارنعام اآلية (.)8٥8
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ُمٕم٤م اًمديـ اًمّمحٞمحً ،مذًمؽ ضم٤م اًمتحذير ذم أي٦م اًمٙمريٛم٦م سم٠من اًمٜمٌل  سمرا ُمدٜمٝمؿ،
ومٝمؿ ًمٞمًقا ُمٜمف وهق ًمٞمس ُمٜمٝمؿ ،وأي ظمً٤مرة ووٞم٤مع ًمإلٟمً٤من أقمٔمؿ ُمـ أن يتؼمأ ُمٜمدف
اًمٜمٌل .
ومٚمٞمٙمـ اعمًٚمؿ قمغم طمدذر ُمدـ آسمتدداع ذم اًمدديـ ،ظم٤ماد٦م أن ًمديدف ُمدـ اًمًدٜم٦م
اًمّمحٞمح٦م ُمد٤م يٖمٜمٞمدف قمدـ اًمٌددع وآسمتدداع ،ىمد٤مل شمٕمد٤ممم ﭽ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﭼ .
()1

وذم احلدي٨م ىم٤ملَ" م٣م سمرىم٦م ؾمٝمئ٣م يٗمرزم٘مؿ إلم اهلل إٓ وأَمرسم٘مؿ زمف ،وَم٣م سمرىم٦م
ؾمٝمئ٣م يبٔمدىمؿ فمـ اهلل إٓ وومد يٝمت٘مؿ فمٛمف"(.)2


( )8سورة المائدة اآلية (.)82
( )2الحــديث أوردا الطب ارنــي فــي المعجــم الؤبيــر ب،ســناد صــحي  ،والفي مــي فــي المجمــع  .234/1وقــال
ورجال الطبراني رجال الصحي  ،بير

بن عبد هللا بن يزيد المقرئ ،وهو قة.
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(ب) حتذير ايمسٛم٥م ايمٛمبقي٥م َمـ آزمتداع دم ايمديـ:
ًم٘مد ضم٤م ت أطم٤مدي٨م يمثػمة قمـ اًمٜمٌل  لذر اعمًٚمٛملم ُمـ آسمتداع ذم اًمديـ،
وذًمؽ ًمتامُمف ويمامًمف ،ومٚمٞمس هٜم٤مك طم٤مضم٦م ًمٚمزي٤مدة أو اةو٤موم٦م أو اةحل٤مق ،وىمد ىم٤مل اهلل
شمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٕمزيز ﭽﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﭼ .
()1

( )1وُمـ إطم٤مدي٨م اًمتل ضم٤م ت ذم هذا اًمٌ٤مب وشمٕمد أاال ُمـ أاقل اةؾمدالم،
وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ قمٜمٝم٤م أهن٤م صمٚم٨م اًمٕمٚمؿٕ ،هن٤م ُمٞمزان ًمٔمد٤مهر اًمٕمٛمدؾ ،ومٝمدل شمٌدلم إذا يمد٤من
اًمٕمٛمؾ ُمقاوم٘م٤م ًمٚمنمع ومٞم٘مٌؾ ،أم خم٤مًمٗم٤م ًمف ومػمد ويدرومض ،وذم اًمٌخد٤مري ُمدـ طمددي٨م
قم٤مئِم٦م اهنع هللا يضر أن رؾمقل اهلل  ىم٤مل "َمـ أضمدث دم أَمرٞم٣م هذا َم٣م يمٝمس َمٛمـف همٜمـق رد"(.)2
وذم رواي٦م "َمـ فمٚمؾ فمٚمال يمٝمس فمٙمٝمف أَمرٞم٣م همٜمق رد"(.)3
وُمٕمٜمك أطمدث أظمؽمع وأٟمِم٠م ،واعم٘مّمقد سم٠مُمرٟم٤م هذا أي ديٜمٜم٤م ،وأُم٤م ىمقًمف ومٝمدق رد
أي ُمردود قمغم ا٤مطمٌفً ،مٞمس ًمف جم٤مل ًمٚم٘مٌقل قمٜمد اهلل .
ويًتٗم٤مد ُمـ احلدي٨م أن يمؾ ُمـ اظمؽمع ـمري٘م٦م ضمديددة ًمٚمٕمٌد٤مدة ،يت٘مدرب هبد٤م إمم
اهلل ،ينمقمٝم٤م اهلل  و يًٜمٝم٤م اًمٜمٌل  ومٝمدل همدػم ُم٘مٌقًمد٦م ُمٜمدف ،وُمدردودة قمٚمٞمدف،
واًمرواي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ احلدي٨م شمْمٞمػ ضمديدا ،ومٝمل شمرد قمغم يمؾ ُمـ ىمٚمد همػمه ذم سمدقمد٦م،
وًمق خيؽمقمٝم٤م ُمـ قمٜمده ،وم٤مًمٜمتٞمج٦م واطمدة ،يمالمه٤م ُمرومقض وُمردود.
( )8سورة المائدة اآلية (.)6

( )2الحديث أخرجه اإلمام البخاري ( )2386عن عائشة اهنع هللا يضر.
( )6الحديث أخرجه اإلمام البخاري ( )8681عن عائشة اهنع هللا يضر.
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( )2أظمرج اةُم٤مم ُمًٚمؿ قمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل  أن رؾمقل اهلل  يم٤من ي٘مقل ذم
ظمٓمٌتف "أَم٣م زمٔمد ،هم١من أصدق احلدي٧م ىمت٣مب اهلل ،وطمغم اهلدى هدى حمٚمـد  وذ
إَمقر حمدشم٣مهت٣م ،وىمؾ زمدفم٥م ضاليم٥م"(.)1
وطمدي٨م اًمٕمرسم٤مض سمـ ؾم٤مري٦م  اًمذي وقمظ اًمٜمٌل  ومٞمدف اًمّمدح٤مسم٦مُ ،مققمٔمد٦م
سمٚمٞمٖم٦م ،ذروم٧م ُمٜمٝم٤م اًمٕمٞمقن ،ووضمٚم٧م ُمٜمٝم٤م اًم٘مٚمقب ،ويم٠مهن٤م ُمققمٔم٦م ُمقدع ،ويم٤من ُمٜمٝمد٤م
اًمتحذير اًمٜمٌقي ذم ىمقًمف " وإي٣مىمؿ وحمدشم٣مت إَمقر ،هم١من ىمؾ حمدشم٥م زمدفمـ٥م ،وىمـؾ
زمدفم٥م ضاليم٥م ،وىمؾ ضاليم٥م دم ايمٛم٣مر"(.)2
وم٘مد ذم اًمٜمٌل  إُمقر اعمحدصم٦م ذم اًمدديـ ،طمٞمد٨م ضمد٤م اًمدذم سمٕمدد ذيمدر اًم٘مدرلن
واًمًٜم٦م ،ومٞمٗمٝمؿ ُمٜمف أٟمف خيص حمدصم٤مت اًمديـ ٓ حمدصم٤مت اًمددٟمٞم٤م ،وذم احلددي٨م أيْمد٤م،
واػ ًمٚمٌدقم٦م قمغم إـمالىمٝم٤م سم٤مًمْمدالًم٦مً ،مٞمتْمدح أن يمدؾ ةٞمدع اًمٌددع ُمذُمقُمد٦م قمدغم
اةـمالق ،وومٞمف رد قمغم ُمـ ي٘مقل سمت٘مًٞمؿ اًمٌدقم٦م إمم طمًٜم٦م وىمٌٞمحد٦م ،وم٤مًمٌدقمد٦م ـمريدؼ
اًمْمالل ،واًمْمالل هن٤ميتف إمم اًمٜم٤مر.
( )3وذم ُمًٜمد اةُم٤مم أمحد سمًٜمده أن اًمٜمٌل  ىم٤مل "َم٣م أضمـدث ومـقم زمدفمـ٥م ،إٓ
رهمع َم ٙمٜم٣م َمـ ايمسٛم٥م ،همتٚمسؽ زمسٛم٥م ،طمغم َمـ إضمداث زمدفم٥م"(.)3

( )8الحديث أخرجه اإلمام مسلم ( )136عن جابر بن عبد هللا.
( )2الحديث أخرجه اإلمام الترمذي ( )2363وقال حسن صحي  ،عن العرباض بن سارية.

( )6الح ــديث أوردا اب ــن حج ــر ف ــي ف ــت الب ــاري  .236/86واس ــنادا جي ــد ،ع ــن بح ــيف ب ــن الح ــارث
ال مالي 
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وم٤مًمٌدقم٦م ود اًمًٜم٦م وُم٘م٤مسمٚم٦م هل٤م ،واًمٌدقم٦م ُمـ اظمؽماع اًمٌنم ،واًمًٜم٦م ُمـ شمنميع اهلل
ورؾمقًمف ،ومٙمؾ اظمؽماع ضمديد ذم ديـ اهلل ،إٟمام ي٘م٤مسمٚمف وٞم٤مع ًمًٜم٦م يم٤مٟم٧م ُمقضمدقدة سمدلم
اًمٜم٤مس ،ومٝمام يتّم٤مرقم٤من ،وأهيام همٚم٥م ،همٚم٥م قمغم إظمر.
( )4وإذا يم٤مٟم٧م اًمٌدقم٦م ُمذُمقُمد٦م ،وُمٜمٝمدل قمٜمٝمد٤م ،ومد٢من اد٤مطمٌٝم٤م ُمدذُمقم أيْمد٤م،
ويْم٤مقمػ قمٚمٞمف اًمقزر واةصمؿ ،واًمٕم٘م٤مب يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،ظم٤ما٦م ُمـ ومٕمٚمٝم٤م ُمتٕمٛمدا ،وهدق
يٕمٚمؿ أهن٤م ًمٞمً٧م ُمـ هدي اًمٜمٌل .
ؽمـ دم اإلؽمال ِم ُؽمٛمَّ ً٥م ضمسٛم ً٥م ،هم ُٔم ِٚمؾ هب٣م زمٔمـده،
وذم احلدي٨م أن اًمٜمٌل  ىم٤مل "َمـ َّ

ِ
ِ
٤م يمف َم ُؾ ِ
ؽمــ دم اإلؽمـال ِم
يٛمٗمص َمـ
رء .وَمـ َّ
أصمر ََمـ فمٚمؾ هب٣م .وٓ ُ
ىمُت َ
أصمقرهؿ ٌ
ـؾ ِو ِ
ُؽمٛمَّ ً٥م ؽمٝمئ ً٥م ،هم ُٔم ِٚمؾ هب٣م زمٔمـدَ ه ،ىمُتـ٤م فمٙمٝمـف َم ُ
يـٛمٗمص َمــ
زر َمــ فمٚمـؾ هبـ٣م ،وٓ
ُ
ِ
رء"(.)1
أوزارهؿ ٌ
وذم احلدي٨م أيْم٤م قمـ أسمك هريرة أن اًمٜمٌل  ىم٤مل "َمـ دفم٣م إلم هـدى ىمـ٣من يمـف
َمـ إصمر َم ؾ أصمقر َمـ سمبٔمف ٓ ،يٛمٗمص ذيمؽ َمـ أصمقرهؿ ؾمٝمئ٣م ،وَمـ دفم٣م إلم
ضاليمف ،ىم٣من فمٙمٝمف َمـ آشم٣مم َمـ سمبٔمف ٓ ،يٛمٗمص ذيمؽ َمـ آشم٣مَمٜمؿ ؾمٝمئ٣م"(.)2
وعم٤م يم٤من أُمر آسمتداع ذم اًمديـ ُم٘مٓمققم٤م سمحرُمتف قمٜمدد اًمّمدح٤مسم٦م اًمٙمدرام وؾمدٚمٗمٜم٤م
اًمّم٤مًمح-روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ أةٕملم -ضم٤م ت أىمقاهلؿ شمدذم اًمٌدقمد٦م ،ومتددح اًمًدٜم٦م،
ؾمػما قمغم ُمٜمٝم٤مج اًمٜمٌل  وُمـ هذه إىمقال ُم٤م ي٠ميت

( )8الحديث أخرجه اإلمام ابن مسلم ( )8086عن جرير بن عبد هللا .
( )2الحديث أخرجه اإلمام مسلم ( )2364عن أبى هريرة.
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 -1ىم٤مل اًمّمديؼ  ذم أول ظمٓمٌ٦م ًمف سمٕمد اخلالوم٦م (إٟمام أٟم٤م ُمتٌع ،وًمً٧م ُمٌتدقم٤م،
وم٢من اؾمت٘مٛم٧م ومٌ٤ميٕمقين ،وإن زهم٧م وم٘مقُمقين).
 -2ىمقل اسمـ ُمًٕمقد( آىمتّم٤مد ذم اًمًٜم٦م ،ظمػم ُمـ آضمتٝم٤مد ذم اًمٌدقم٦م).
 -3وىمقل اسمـ ُمًٕمقد أيْم٤م (اشمٌٕمقا لصم٤مرٟم٤م ،وٓ شمٌتدقمقا ،وم٘مد يمٗمٞمتؿ).
 -4وىم٤مل اسمـ قمٌ٤مس( قمٚمٞمٙمؿ سم٤مٓؾمت٘م٤مُم٦م وإصمر ،وإي٤ميمؿ واًمٌدع).
 -5وىم٤مل طمذيٗم٦م سمـ اًمٞمامن ( يمؾ قمٌ٤مدة ٓ يتٕمٌدده٤م أادح٤مب رؾمدقل اهلل 
ومال شمٕمٌدوه٤م ،وم٢من إول يدع ًممظمر ُم٘م٤مٓ)(.)1
ومٛمـ أي٤مت اًم٘مرلٟمٞم٦م ،وإطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م ،وأىمقال اًمّمح٤مسم٦م إقمالم ،يتْمدح أن
اًمٌدقم٦م ُمذُمقُم٦م ،وظمٓمرهد٤م قمٔمدٞمؿ ،وظمٓمٌٝمد٤م ؿمدديدٕ ،هند٤م شمٗمًدد اًمدديـ ،ولٛمدؾ
ا٤مطمٌٝم٤م اةصمؿ واًمقزر ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ،إمم أن شمقرده اعمٝم٤مًمؽ.
ٞمسٟمل اهلل  أن حيٖمٓمٛم٣م َمـ ايمبدع َم٣م ـمٜمر َمٛمٜم٣م وَم٣م زمْمـ.


( )8هــذا اآل ــار أوردهــا اإلمــام الــدارمي فــي مســندا ،ونقلفــا عنــه اإلمــام أبــو شــامة الدمشــقي ،فــي كتابــه
الباعث على إنكار البدع والحوادث.
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( )3أؽمب٣مب آزمتداع دم ايمديـ.
إن اٟمتِم٤مر اًمٌدع ذم جمتٛمع ُم٤م دًمٞمؾ قمدغم همٞمد٤مب اًمٗمٝمدؿ اًمّمدحٞمح ًمٚمدديـ ،اًمدذي
يٕمّمؿ اًمٜم٤مس ُمـ اًمقىمقع ذم شمٚمؽ اًمٌدع ،وم٢مذا هم٤مب هذا اًمٗمٝمدؿ اًمّمدحٞمح ،واٟمًد٤مق
اًمٜم٤مس ورا إهقا واًمِمٝمقات ،اٟمتنمت اًمٌدع اًمتل شمٗمًدد قمدغم اًمٜمد٤مس قم٘مٞمددهتؿ،
وقمٌ٤مداهتؿ ،وأظمالىمٝمؿ ،ولظمرهتؿ.
وٓ ؿمؽ أن اًمٌدع ٓ شمٔمٝمدر ُمدـ ومدراغ ،وإٟمدام ي٘مدػ ورا فمٝمقرهد٤م واٟمتِمد٤مره٤م
أؾمٌ٤مب يمثػمةُ ،مٜمٝم٤م ُم٤مًمف قمالىم٦م سمدور اًمِمٞمٓم٤من ذم إهمقا سمٜمل لدم ،وُمٜمٝمد٤م ُم٤مًمدف قمالىمد٦م
سم٠مقمدا اةؾمالم ،وُمٜمٝم٤م ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤معمًٚمٛملم أٟمٗمًٝمؿ ،ويٛمٙمـ شمقوٞمح ذًمؽ ومٞمام ي٠ميت
( )1دور ايمُمٝمْم٣من دم آزمتداع دم ايمديـ:
اًمٌدع وؾمٞمٚم٦م ُمـ وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٓم٤من ذم إوالل اًمٜم٤مس وإهمقائٝمؿً ،مٞمٜمحرف هبؿ قمـ
ساط اهلل اعمًت٘مٞمؿ ،وىمد أىمًؿ اًمِمٞمٓم٤من قمغم ذًمؽ أُم٤مم رب اًمٕم٤معملم ،وؾمدجٚمف اهلل ذم
اًم٘مددرلن اًمٙمددريؿ ذم ىمقًمددف شمٕمدد٤ممم ﭽﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ
ﰞ ﰟ ﭼ (.)1

ومٝمق ٓ يٙمػ ًمٞمال أو هن٤مرا قمـ اًمقؾمقؾم٦م ًمٚمٛمًٚمٛملم ،قمٚمف مد ُمٜمٝمؿ أشمٌ٤مقم٤م ًمف،
ومٞمقطمل إًمٞمٝمؿ سم٤مؾمتحداث أُمقر ذم اًمديـُ ،مٌ٤مًمٖم٦م ُمٜمٝمؿ ذم اًمتٕمٌد ،فم٤مٟملم سمذًمؽ أهنؿ
حيًٜمقن اٜمٕم٤م.

( )8سورة ص اآليتان (.)16-12
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وم٢مذا ُم٤م اؾمتحدث اًمٜم٤مس اًمٌدع واؾمتحًٜمقه٤م ،ا٤مرت سمٛمرور اًمقىم٧م أُمرا ُم٠مًمقوم٤م
ًمدهيؿ ،دون أن يرضمٕمقا ومٞمٝم٤م إمم وقاسمط اًمنمع ،وىمقاقمد اًمديـ.
وًمٕمؾ ُمـ دواومع اًمِمٞمٓم٤من أن يٚمج٠م إمم هذا اعمًٚمؽ ،أٟمف ي س ُمـ أن يٕمٌد أو يٓم٤مع
ساطم٦م ذم سمالد اعمًٚمٛملم ،طمٞم٨م ٓ يًتجٞم٥م ًمف أطمد سمد٤مًمٙمٗمر أو اًمنمدك ،وإذا وىمدع
أطمد اعمًٚمٛملم ذم ذٟم٥م اٖمػم أو يمٌػم ،هقم٤من ُم٤م يتخٚمص ُمـ إصمٛمف سم٤مًمتقسم٦م ،واًمرضمقع
إمم اهلل قمـ ىمري٥م ،ومٚمج٠م اًمِمدٞمٓم٤من إمم طمٞمٚمدف وأٓقمٞمٌدف ،ومٞمددظمؾ هلدؿ ُمدـ سمد٤مب
اًمٓم٤مقم٦م ،سم٤مًمت٘مرب إمم اهلل ،سم٢مطمداث أُمقر ذم اًمديـ همػم ُمنموقم٦م ،وٓ ئمدـ اةٟمًد٤من
أٟمف ىمد وىمع ذم ُمٕمّمٞم٦م ،أو خم٤مًمٗم٦م ًمٚمنمع طمتك يتقب ُمٜمٝم٤م ،وهذا هق اخلٓمر إيمؼم.
إن رؾمقل اهلل  ظمٓم٥م اًمٜم٤مس ذم طمج٦م اًمقداع وم٘م٤مل " إن ايمُمٝمْم٣من ومد يئس
أن ئمبد زمٟمرض٘مؿ ،ويم٘مـ ريض أن يْم٣مع همٝمام ؽمقى ذيمؽ ،مم٣م حتٗمـرون َمــ أفماميم٘مـؿ،
هم٣مضمذروا ،إين ومد سمرىم٦م همٝم٘مؿ َم٣م إن افمتِمٚمتؿ زمف همٙمـ سمّمٙمقا أزمـدا ،ىمتـ٣مب اهلل وؽمـٛم٥م
ٞمبٝمف" (.)8
وم٤مًمِمٞمٓم٤من ٓ يٕمدم وؾمٞمٚم٦م ذم إهمقا اًمٜم٤مس وإوالهلؿ ،وىمد طمٙمك اًم٘مرلن قمٜمف ،ﭧ ﭨ
ﭽﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷
﮸ ﮹﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂   
ﭼ

(.)2

( )8الحديث أوردا اإلمام الفي مي في مجمع الزوائد  .٥6/80والمنذري في التربيب والترهيب.38/8
إسنادا حسن وله شواهد ،عن ابن مسعود ،وحذيفة بن اليمان ،وعبد هللا بن عباس .
( (2سورة النساء اآلية (.)888
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( )0دور أفمداء اإلؽمالم:
ىم٤مل شمٕم٤ممم ذم واػ أقمدا اةؾمالم وهؿ خيٓمٓمدقن ًمدردة اعمًدٚمٛملم ﭽ ﮎ ﮏ

ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﭼ  .ومحٞمٜمام ومِمٚم٧م طمروهبؿ اعمًدتٛمرة،
()1

ذم اًمٜمٞمؾ ُمـ اةؾمالم واعمًٚمٛملم :ادمٝمقا إمم اًمٖمزو اًمٗمٙمري ًمٞمح٘م٘مدقا ُمدـ ظمالًمدف ُمد٤م
ومِمٚم٧م ومٞمف اعمداومع واًم٘مٜم٤مسمؾ.
وم٘م٤مُمقا سمدراؾم٤مت واؾمٕم٦م طمقل اةؾمدالم ،قم٘مٞمددة وذيٕمد٦م ،وأظمالىمد٤م وشم٤مرخيد٤م،
وم٠مي٘مٜمقا أن ه ىمقة اعمًٚمٛملم واٟمتّم٤مراهتؿ ،يٙمٛمـ ذم ادح٦م ديدٜمٝمؿ ،ومتًدٙمٝمؿ سمدف،
ومٕمٛمٚمقا قمغم إومً٤مد اًمديـُ ،مدـ ظمدالل شمِمدجٞمع ضمٝمدال اعمًدٚمٛملم ،سم٢مطمدداث اًمٌددع
واٟمتِم٤مره٤مً ،مٞمدظمٚمقا ذم اًمديـ ُم٤م ًمٞمس ُمٜمدف ،ومتخدتٚمط اعمٗمد٤مهٞمؿ ،وشمٚمتدٌس إُمدقر،
وشمٗمًد اًمٕم٘م٤مئد واًمٕمٌ٤مدات ،ومٞمٗم٘مد اعمًدٚمٛمقن أٟمدقار اًمتٜمزيدؾ وآشمٌد٤مع ،ويٕمٞمِمدقا ذم
فمالم وختٌط ،ومٞمًٝمؾ قمغم إقمدا اًم٘مٞم٤مم سمٛمٝمٛمتٝمؿ ذم ؾمٝمقًم٦م وين.
وًم٘مد ؾمجٚم٧م يمت٥م اًمت٤مريخ ذم اًم٘مرن اًمراسمع اهلجري ،أن اًمدوًم٦م اًمٗم٤مـمٛمٞم٦م يم٤مٟمد٧م
هل٤م اًمٞمد اًمٓمقمم ذم إطمداث يمثػم ُمـ اًمٌدع ،ظم٤ما٦م ومدٞمام يتٕمٚمدؼ سم٤معمقاًمدد وإرضطمد٦م،
ومحٚمقا اًمٜم٤مس قمغم إىمٜم٤مقمٝمؿ هب٤م ،واعمقافمٌ٦م قمٚمٞمٝم٤م.
وُمٕمٚمقم أن هذه اًمدوًم٦م شمٜمتً٥م زورا وهبت٤مٟم٤م إمم لل اًمٌٞم٧م ،وم٘م٤مدهت٤م وطمٙم٤مُمٝم٤م ُمـ
اًمٕمٌٞمديـ ،وهؿ هيقد ُمـ سمالد اعمٖمدرب ،شمٔمد٤مهروا سم٤مةؾمدالم ،واًمتِمدٞمع سم٤محلد٥م ٔل
اًمٌٞم٧م ،واٟمدؾمقا سملم اعمًٚمٛملم ،إمم أن واٚمقا إمم طمٙمؿ ُمٍم ،وىم٤مُمقا سم٠مدا دورهدؿ،
( )8سورة البقرة اآلية (.)286
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ُمـ سم٨م اًمٗمتٜم٦م واًمٗمرىم٦م ،ذم دوًم٦م اخلالوم٦م اةؾمدالُمٞم٦م إمم أىمَمد درضمد٦م ،وًم٘مدد زاًمد٧م
دوًمتٝمؿً ،مٙمـ سم٘مٞم٧م لصم٤مرهؿ وسمدقمٝمؿ واٟمحراوم٤مهتؿ ،يٕم٤مٟمك ُمٜمٝم٤م اعمًٚمٛمقن طمتك أن.
هذه آشم٣مرٞم٣م سمدل فمٙمٝمٛمـــ٣م  هم٣مٞمٓمروا زمٔمدٞم٣م إلم إشم٣مر.
( )3اجلٜمؾ وايمٗمقل دم ايمديـ زمٕمغم فمٙمؿ:
اجلٝمؾ طمج٤مب يٛمٜمع ا٤مطمٌف قمـ اًمرؤيد٦م اًمّمدحٞمح٦م ،ومٞمًدػم قمدغم همدػم هددى،
ويٛمِمك قمغم همػم ـمريؼ.
وىمؿ َمـ فم٣م ٤م ومقٓ صحٝمح٣م  وآهمتف َمـ ايمٖمٜمؿ ايمسٗمٝمــؿ.
واًم٘مقل ذم اًمديـ ٓسمد أن يٙمقن قمـ قمٚمدؿ وسمّمدػمة ،طمتدك ٓ يْمدؾ اةٟمًد٤من أو
يْمؾ اًمٜم٤مس ،وًم٘مد طمرم اةؾمدالم اًم٘مدقل قمدغم اهلل سمٖمدػم قمٚمدؿ ،وىمرٟمدف ذم اًمتحدريؿ
سمدد٤مًمٗمقاطمش واًمنمددك ،ىمدد٤مل شمٕمدد٤ممم ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﭼ .
()1

واًم٘مقل سمٖمػم قمٚمؿ يمذب ساح قمدغم اهلل ،وفمٚمدؿ ًمٚمدٜمٗمس وًمٚمٖمدػم ،ىمد٤مل شمٕمد٤ممم
ﭽ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﭼ .
()2

وم٤مجل٤مهؾ إذا أىمحؿ ٟمٗمًف ذم ُمٞمدان اًمٕمٚمؿ ،وأومتك ذم أُمقر اًمديـ ُمـ شمٚم٘مد٤م ٟمٗمًدف،
دون أن يرضمع إمم اًمٕمٚمام اًمث٘م٤مت ،اسمتدع ٓ حم٤مًم٦م ،يمٛمـ يٛمِمدك ذم اًمّمدحرا دون أن

( )8سورة ارعراف اآلية (.)66
( )2سورة ارنعام اآلية (.)844
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شمٙمقن ُمٕمف سمقاٚم٦مً ،مٞمٕمرف هب٤م اجلٝم٤مت وآدم٤مهد٤مت ،ومدال ؿمدؽ أٟمدف ؾمدقف يْمدؾ
اًمٓمريؼ ،ويٕمقد ُمـ طمٞم٨م سمدأ ،وي٘م٣م وىمتف ذم همػم وم٤مئدة.
وُم٤مذا يْمػم اةٟمً٤من إذا يمد٤من ٓ يٕمٚمدؿ أن ي٘مدقل ٓ أقمٚمدؿ ،أو ٓ أدرى ،ويًد٠مل
همػمه .وىمد ؾم ؾ اًمٜمٌل  قمـ ظمػم اًمٌ٘م٤مع وذه٤م ،وم٘م٤مل ٓ أدرى ،ومٕمـ اسمدـ قمٛمدر 
ذو َ
رضمال َ
أن ً
َّ
ىمد٤مل "ٓ َأدري ضمتَّـك
ظمدػمو ُّ
ٌَّل ُّ 
ؾم٠مل اًمٜم َّ
وأي اًمٌِ٘مد٤م ِع ق
أي اًمٌِ٘مد٤م ِع ٌ
َ
صمػميؾ َ 
َ
أؽمـٟمل َمٝم٘م٣م َ
َ
همجـ٣مء
ٝمـؾ 
همسٟمل صمػميؾ  همٗم٣مل ٓ أدري ضمتَّك
أؽمٟمل
َ
َ
ُ
إؽمقاق"(.)1
وذ ايمبٗم٣م ِع
طمغم ايمبٗم٣م ِع اظمس٣مصمدُّ ،
همٗم٣ملُ " :
وذم احلدي٨م أن اًمٜمٌل  ىم٤مل "إن اهلل ٓ يٗمبض ايمٔمٙمؿ اٞمتزافم٣م يٛمتزفمف َمـ ايمٔمبـ٣مد،
ويم٘مـ يٗمبّمف زمٗمبض ايمٔمٙمامء ،ضمتك إذا مل يبؼ فم٣مظم٣م :اختذ ايمٛم٣مس رؤوؽم٣م صمٜم٣مٓ ،همسئٙمقا
همٟمهمتقا زمٕمغم فمٙمؿ ،همّمٙمقا وأضٙمقا"(.)2
( )1اسمب٣مع اهلقى:
اهلقى ُمٞمؾ اًمٜمٗمس واٟمحراومٝم٤م ٟمحق ر ُم٤م ،دون دًمٞمؾ ذقمل ،وهق أُمر ُمذُمقم،
ٕن اًمٜمٗمقس ُضمٌٚم٧م قمغم طم٥م اًمِمٝمقات واًمتٕمٚمؼ هب٤م ،واةؾمالم يريد ُمٜمٝم٤م أن شمًدٛمق
إمم اًمتحٙمؿ ذم ٟمزواهت٤م ،واًمتٕمٚمؼ سمام ذقمف اهلل ُ مـ أُمقر احلالل واعمٌ٤مح.

( )8الحديث أوردا اإلمام المنذري في التربيب والترهيب  .864/8وذكـرا ارلبـاني فـي حـعيف التربيـب
والترهيب ،عن عبد هللا بن عمر.

( )2الحديث أخرجه اإلمام البخاري ( )800عن عبد هللا بن عمرو بن العاص.
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وىمددد ذم اهلل  ذم اًم٘مددرلن اًمٙمددريؿ ادد٤مطم٥م اهلددقى ،اًمددذي يٕمٛمٞمددف قمددـ احلددؼ
واحل٘مٞم٘مدد٦م ،ىمدد٤مل شمٕمدد٤ممم ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭼ .
()1

إن ا٤مطم٥م اهلقى يؽمك إاؾ اًمث٤مسم٧م ،ويتٌع شم٘مٚمٌ٤مت هقاه ،وم ُٞمذقمـ ًمف سمد٤مًم٘مٌقل
واًمتًٚمٞمؿ ،وهذا أُمر قمجٞم٥م يًتحؼ اةٟمٙم٤مر اًمِمديد ُمدـ اهلل  وإودالًمف ًمدف ،وأن
خيتؿ قمغم ُمٜم٤مومذ اعمٕمروم٦م ،وُمداظمؾ اًمٜمقر ،ومال أطمد هيديف سمٕمد اهلل.

وذم اهلل ُمنميمل ىمريش أيْم٤م ٕهنؿ اشمٌٕمقا أهقا هؿ ،وسمٜمقا أُمقرهؿ قمدغم اًمٔمدـ،
سم٤مًمرهمؿ ُمـ أن اهلل َسم َّلم هلؿ ـمريؼ اهلداي٦م واًمرؿمد٤مد ،ىمد٤مل شمٕمد٤ممم ﭽ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ
ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﭼ .
()2

إن اًمديـ ي٘مقم قمغم اًمٞم٘ملم اًم٘م٤مـمع ،وًمٞمس قمغم اًمٔمـ ،وٓ قمغم اشمٌد٤مع اهلدقىٕ :ن
اهلقى يٛمٞمؾ سم٤مةٟمًد٤من إمم رهم٤مئد٥م اًمدٜمٗمس وؿمدٝمقاهت٤م ،وًمدٞمس إمم اعمّمدٚمح٦م اًمٕم٤مُمد٦م
ًمٚمجٛمٞمع ،أو اًمّمقاب اًمذي يٜمِمدده اًمٜمد٤مس ،ىمد٤مل شمٕمد٤ممم ﭽ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﭼ(.)6

وُمـ قمٔمٛم٦م رؾمد٤مًم٦م اةؾمدالم أن ـمري٘مٝمد٤م واودح ٓ همٛمدقض ومٞمدفُ ،مًدت٘مٞمؿ ٓ
اقمقضم٤مج ومٞمف ،ومٚمٞمس ومٞمٝم٤م أُمر إٓ وومٞمف سمٞم٤من ُمدـ اهلل ىمد٤مل شمٕمد٤ممم ﭽﮗ ﮘ ﮙ

( )8سورة الجا ية اآلية (.)26
( )2سورة النجم اآلية (.)26
( )6سورة ارنعام اآلية (.)841
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ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﭼ  .ومنمددددددديٕم٦م اهلل أومم
()1

سم٤مٓشمٌ٤مع ُمـ أهقا اًمذيـ ٓ يٕمٚمٛمدقنٕ ،ن أهدقا هؿ ُمت٘مٚمٌد٦م وُمتٖمدػمة ،وأطمٙمد٤مم اهلل
صم٤مسمت٦م ،وؿمت٤من سملم ذيٕم٦م اهلل ،وأهقا اًمٌنم.
وم٤مهلقى هق أؾم٤مس آسمتداع ،طمٞم٨م يتٌع اةٟمً٤من ُم٤م متٞمؾ إًمٞمف ٟمٗمًف ،دون أن يٕمقد
إمم دًمٞمؾ ذقمل يْمٌط طمريمتف ،ومٞمجٕمؾ ُمـ ٟمٗمًف ُمنمقم٤م ًمٜمٗمًف وًمٖمػمه ،ويًتحًدـ
وومؼ هقاه ،دون ُمٕمروم٦م ىمقاقمد آؾمتحً٤من ،ومٞمقىمع ٟمٗمًف ذم اعمٝم٤مًمؽ ،وىمد طمذر اًمٜمٌل
ُ مـ ذًمؽ ذم احلدي٨م ،قمـ أسمدك سمدرزة قمدـ اًمٜمٌدل  ىمد٤مل "إٞمـام أطمُمـك فمٙمـٝم٘مؿ
ؾمٜمقات ايمٕمل دم زمْمقٞم٘مؿ وهمروصم٘مؿ ،وَمّمالت اهلقى"(.)2
ُمـ أضمؾ ذًمؽ وضمف اًمٜمٌل  إُم٦م إمم أن شمٙمقن أهقاؤه٤م ووم٘م٤م ًمٚمدديـ واًمنمدع،
٘مـقن هـقا ُه سمب ًٔمـ٣م ظمَّـ٣م
ي٠مَمـ أضمدُ ىمؿ ضمتَّك َي
َوقمَدَّ ذًمؽ ُمـ يمامل اةيامن ،وم٘م٤مل ٓ" 
َ
ُ
صمئ٦م زمِ ِف"(.)3
ُ
( )5ايمتٗمٙمٝمد يمٙمٚمبتدفمكم:
اًمت٘مٚمٞمد ًمٚمٖمػم دون ُمٕمروم٦م اًمًٌ٥م واًمٖم٤ميد٦م ،لومد٦م ظمٓمدػمة ،وظمٓمد٠م ضمًدٞمؿ ،طمٞمد٨م
يٚمٖمك اةٟمً٤من قم٘مٚمف ،اًمذي هق أداة اًمتٗمٙمػم ًمٚمقاقل إمم احلؼ واحل٘مٞم٘م٦م ،ويتٌع همػمه،
دون سمره٤من احٞمح ،أو طمج٦م ىمقي٦م ،ومٞم٘مع ذم اخلٓم٠م وآٟمحدراف ٓ حم٤مًمد٦م ،إن اعم٘مٚمدد
( )8سورة الجا ية اآلية (.)81
( )2الحديث أوردا الفي مي في مجمع الزوائد  .811/8إسنادا صحي  ،عن أبى برزة.

( )6الحــديث أوردا اإلمــام ابــن حجــر فــي فــت البــاري  .602/86وقــال حــديث حســن ،ورجالــه قــات،
وأوردا النووي في ارربعين النووية ( )48وقال حسن صحي عن أبى هريرة .
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طمٞمٜم ذ يِمٌف إٟمٕم٤مم اًمتل ي٘مقده٤م ا٤مطمٌٝم٤م ،وهل شمتٌٕمف ذم هدو دون اقمؽماضٕ ،هند٤م
ٓ شمٕم٘مؾ ،وًمٞمس ُمـ طم٘مٝم٤م أن شمرومضٕ :هن٤م أؾمػمة قمٜمد ا٤مطمٌٝم٤م.
وًم٘مد قم٤مب اهللُ م٤م قمٚمٞمف ُمنميمق ىمريش ُمدـ شم٘مٚمٞمددهؿ ًممسمد٤م وإضمدداد ،دون
إقمامل ًمٚمٕم٘مؾ ،أو لريدؽ ًمٚمٗمٙمدر ،ىمد٤مل شمٕمد٤ممم ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭼ .
()1

واًمٜم٤مس ىمديام وطمديث٤م أطمٌ٤مب عم٤م أًمٗمقا ،أقمدا عم٤م ضمٝمٚمقا ،ىم٤مل شمٕم٤ممم ﭽ ﭑ ﭒ
ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ
ﭥ ﭦ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷﭼ .
()2

إن رومض احلؼ عمجرد شم٘مٚمٞمد أسم٤م وُم٤م يم٤مٟمقا قمٚمٞمف ،طمج٦م ُمتٝم٤مومت٦م ٓ ،ي٘مٌٚمٝم٤م قم٤مىمؾ،
ٕهن٤م ختٚمق ُمـ اًمدًمٞمؾ واًمؼمه٤من ،واًمتدسمر واًمتٗمٙمر.
إٟمف ُمٜمٓمؼ اًمؽمف واًمٌٓمر ،وآؾمتٕمال قمغم احلؼ ،وًمٞمس ُمٜمٓمؼ اًمٕم٤مىمؾ اًمذي يٜمِمد
احلؼ واحل٘مٞم٘م٦م واًمّمقاب ،وشمٚمؽ ؾمٛم٦م ُمـ ؾمامت اعمٕم٤مرودلم ًمدٟمٌٞمد٤م وأشمٌد٤مقمٝمؿ ذم
يمؾ وىم٧م وطملم.
وم٤مًمت٘مٚمٞمد يٜمزل همػم اعمٕمّمقم ُمـ اعمجتٝمديـ ُمدـ قمٚمدام إُمد٦م ُمٜمزًمد٦م اعمٕمّمدقم 
وهذا همٚمق وجم٤موزة ًمالقمتدال.

( )8سورة البقرة اآلية (.)860
( )2سورة الزخرف اآليتان (.)24-26
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وًم٘مد شمٕمددت اًمرواي٤مت اًمتل شمٜمٝمك قمـ آسمتداع ذم اًمديـً ،متِمٛمؾ اعمٌتدع واعم٘مٚمدد
ًمف ،أُم٤م اعمٌتدع وم٘مد ىم٤مل َ" مـ أضمدث دم أَمرٞم٣م هذا َم٣م يمٝمس َمٛمف همٜمق رد"(.)1
وأُم٤م اعم٘مٚمد ،وم٘مد ضم٤م ت اًمرواي٦م إظمرى ُمـ احلدي٨م اًمً٤مسمؼ ًمت٘مقل "َمـ فمٚمؾ
فمٚمال يمٝمس فمٙمٝمف أَمرٞم٣م همٜمق رد"(.)2
ؾمقا يم٤من هذا اًمٕمٛمؾ ُمـ قمٜمده أو ىمٚمدد ومٞمدف همدػمه ،وأهمٚمد٥م اعمٌتددقملم ي٘مٚمددون
همػمهؿ ذم سمدقمٝمؿ ،دون ُمٕمروم٦م اًمدًمٞمؾ اًمذي يًتٜمدون قمٚمٞمف ،ذم ُمنموقمٞم٦م هذا اًمٕمٛمدؾ
ُمـ قمدُمف ،وطمٞمٜمام شمٜم٤مىمِمٝمؿ ذم ُم٤م هؿ قمٚمٞمف ي٘مقًمقن ؾمقف ٟم٠ميت ًمؽ سمٗمدالن ًمٞمٜم٤مىمِمدؽ
ذم ذًمؽ.
( )6ايمت٘مس٤م َمـ وراء ايمبدع:
إن يمؾ جمتٛمع ومٞمف إاٞمؾ واًمدظمٞمؾ ،واًمٜم٤مومع واعمٜمتٗمدع ،ومٝمٜمد٤مك ُمدـ يٜمٗمدع إُمد٦م
سمٜمنم اًمًٜم٦م ،وحم٤مرسم٦م اًمٌدقم٦م ،وهٜم٤مك ُمـ يٜمتٗمع سمقضمقد اًمٌدع واٟمتِم٤مره٤م ،وىمديام ىمٞمدؾ
(اًمٜمّم٤مسمقن سمخػمُ ،م٤م دام هٜم٤مك ُمٖمٗمٚمقن).
وىمد رأيٜم٤م ذم جمتٛمٕم٤مشمٜم٤م اعمٕم٤مسة أٟم٤مؾم٤م يتٙمًٌقن ُمـ ورا اعمقاًمد وإرضطمد٦م،
طمٞم٨م مٛمٕمقن إُمقال ُمـ اًمٜم٤مس ٕٟمٗمًٝمؿ ،ل٧م دقمقى إىم٤مُم٦م اعمقاًمد ًمدوًمٞمد٤م ،
وُم٤م لت٤مضمف ُمـ وؾم٤مئؾ اةقم٤مؿمد٦م ،واةود٤م ة ،وسمٕمْمدٝمؿ هلدؿ طمّمدص ذم ادٜم٤مديؼ
اًمٜمذور اًمتل سم٤معمً٤مضمد اًمٙمؼمى ،وسمٕمْمٝمؿ يٜمتٗمع ُمـ ورا إىم٤مُم٦م اخلٛمٞمس ،وإرسمٕمدلم،
واًمًٜمقي٦م ،واًمنادىم٤مت اًمْمخٛم٦م ًمٚمٕمزا  ،وسمٕمْمٝمؿ يٜمتٗمدع ُمدـ ورا إىم٤مُمد٦م إومدراح

( )8الحديث أخرجه اإلمام البخاري ( )2386عن عائشة اهنع هللا يضر.
( )2الحديث أخرجه اإلمام البخاري ( )8681عن عائشة اهنع هللا يضر.
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اعم٤مضمٜم٦م اعمختٚمٓم٦م .إن ه١مٓ اعمٜمتٗمٕملم اقمت٘مدوا أن أرزاىمٝمؿ ُمرشمٌٓم٦م سمقضمقد هذه اًمٌددع
واعمحرُم٤مت ،وُمـ صمؿ ومٝمؿ حيراقن قمغم سم٘م٤مئٝم٤م ،ويًٕمقن ذم اًمٕمٛمؾ قمدغم اٟمتِمد٤مره٤م،
ويٕم٤مدون ُمـ ي٘مػ ذم ؾمٌٞمٚمٝم٤م ،وىمد رأيٜم٤م سمٕمدض اعمنمديملم ىمدديام يتٛمًدٙمقن سم٤معمٞمند
واخلٛمقر وجم٤مًمًٝم٤م ،عم٤م شم ُِد ُّر قمٚمٞمٝمؿ ُمـ رسمح واومر وهيعَ ،وم َج َّرم اًم٘مرلن شمٚمدؽ اعمٜمٗمٕمد٦م
اعم٤مدي٦م اًمٕم٤مضمٚم٦م ،وم٘م٤مل شمٕم٤ممم ﭽ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﭼ .
()1

وهنك قمـ اعمت٤مضمرة سم٤مٕقمراض ًمٚمحّمقل قمغم إُمقال ،وم٘م٤مل شمٕم٤ممم ﭽ ﮃ ﮄ

ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﭼ  .ومٙمؾ إُمقال اًمتل شم٠مشمك ُمـ
()2

ورا اًمٌدع ،واعمخ٤مًمٗم٤مت اًمنمقمٞم٦م ،واعمحرُم٤مت ،إٟمام هل أُمقال ؾمح٧م وطمرام ،أٓ
ومٚمٞمٜمتف ه١مٓ ىمٌؾ ومقات إوان ،وىمٌؾ اًمٜمدم طملم ٓ يٜمٗمع اًمٜمدم.
( )7جم٣موزة ضمد آفمتدال وآسمب٣مع دم ايمٔمب٣مدة:
اًمٕمٌ٤مدة ذم اًمنمع هل٤م وقاسمٓمٝم٤م اعمٗمّمٚم٦م ،وهل ُمٌٜمٞم٦م قمغم آشمٌ٤مع ٓ جم٤مل ًمٚمٕم٘مؾ
واًمرأي ومٞمٝم٤م ،ىم٤مل شمٕم٤ممم ﭽ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬﭼ .
()3

وىم٤مل َ" مـ أضمدث دم أَمرٞم٣م هذا َم٣م يمٝمس َمٛمف همٜمق رد"(.)4

( )8سورة البقرة اآلية (.)288
( )2سورة النور اآلية (.)66
( )6سورة ارعراف اآلية (.)6

( )4الحديث أخرجه اإلمام البخاري ( )2386عن عائشة اهنع هللا يضر.
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ًمٙمٜمٜم٤م ٟمرى سمٕمْم٤م ُمـ اعمًٚمٛملم يٌ٤مًمٖمقن ذم اًمٕمٌ٤مدات ،ويتج٤موزون طمدد آقمتددال
وآشمٌ٤مع ،وم٘مد يّمقم أطمدهؿ اًمٕم٤مم يمٚمف ُمٌ٤مًمٖم٦م ذم اًمتٕمٌد ،خم٤مًمٗم٤م هدي اًمٜمٌل  طمٞم٨م
ي٘مقل "أهمّمؾ ايمِمٝم٣مم صٝم٣مم داود ،ىم٣من يِمقم يقَم٣م ويٖمْمر يقَم٣م"(.)1
وىمد خيص أطمدهؿ أي٤مُم٤م سم٤مًمّمدٞم٤مم شم٘مرسمد٤م إمم اهلل خيّمدٝم٤م اًمنمدع سمد٤مًمقضمقب ،أو
اًمٜمددب ،أو ُمٌٜمٞمد٦م قمدغم أطم٤مديد٨م ودٕمٞمٗم٦م ،أو ُمقودققم٦مُ ،مثدؾ ختّمدٞمص اًمًد٤مسمع
واًمٕمنميـ ُمـ رضم٥م سم٤مًمّمٞم٤مم ،قمغم أهند٤م ًمٞمٚمد٦م اةها واعمٕمدراج ،أو خيدص أطمددهؿ
ٟمّمػ ؿمٕمٌ٤من سم٤مًمّمٞم٤مم قمغم أٟمف لقيدؾ اًم٘مٌٚمد٦م ،وًمدٞمس قمدغم أٟمدف ُمدـ إيد٤مم اًمٌدٞمض
اًمثالث ،وىمد يتقضمدف أطمددهؿ إمم اًمرهٌٜمد٦م واًمٕمٙمدقف قمدغم اًمٕمٌد٤مدة ،شم٤مريمد٤م اًمدزواج
واًمًٕمل قمدغم اعمٕمد٤مش ،خم٤مًمٗمد٤م هديد٦م  طمٞمد٨م ي٘مدقل ذم احلددي٨م "ٓ رهب٣مٞمٝمـ٥م دم
اإلؽمالم"(.)2
وذم ىمّم٦م اًمثالصم٦م اًمدذيـ أشمدقا إمم سمٞمدقت أزواج اًمٜمٌدل  هندل قمدـ جمد٤موزة طمدد
ٍ
ُ
رهـط إلم
شمـالث
آقمتدال :يمام ضم٤م ذم احلدي٨م قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمدؽ ىمد٤مل "صمـ٣مء
ِ
زم ِ
ايمٛمبل َ ي َ
ايمٛمبـل  همٙمـام ُأ ِ
طمـػموا ىمـٟميؿ سمَٗم٣م ُّيمقهـ٣م،
فمبـ٣مدة
يمقن فمــ
ٝمقت أزواجِ
سٟم َ
ُ
ِّ
ِّ
سمـٟمطمر ،ومـ٣مل
ايمٛمبل ؟ ومد نم َٖمر اهللُ يمـف َمـ٣م سمٗمـدَّ م َمــ َذ ْٞمبِـف وَمـ٣م َّ
همٗم٣ميمقا :أيـ ٞمحـ َ
َمـ ِّ
صقم َ
أضمدُ هؿ :أَم٣م أٞم٣م هم١مين ُأ ِّ
ايمـدهر وٓ ُأهمْمِ ُـر ،وومـ٣مل
آطم ُر :أٞم٣م أصق ُم
ايمٙمٝمؾ أزمدً ا ،ووم٣مل َ
َ
آطم ُر :أٞم٣م ِ
ُ
أٞمـتؿ ايمـذيـ ومٙمـتُؿ
أسمزو ُج أزمدً ا ،همج٣مء
أفمتز ُل
َ
ايمٛمس٣مء همال َّ
رؽمقل اهللِ  همٗم٣ملُ :
َ

( )8الحديث أخرجه اإلمام مسلم ( )88٥8عن عبد هللا بن عمرو بن العاص .

( )2الحديث أوردا اإلمام ابن حجر في فت الباري  .86/8حديث صحي عن طاووس .
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وأهمْمِ ُـرُ ،
ىمذا وىمذا؟ أَم٣م واهللِ إين ٕطمُمـ٣مىمؿ هللِ وأسمٗمـ٣مىمؿ يمـف ،يم٘مٛمـل أصـق ُم ُ
وأ ِّ
صـقم
وأر ُومدُ  ،وأسمزوج ايمٛمس٣مء ،همٚمـ ِ
رنم٤م فمـ ُؽمٛمَّتل همٙمٝمس َمٛمل" (.)8
َّ ُ
َ َ
ًم٘مد طم٤مول ٟمٗمر ُمـ اًمّمح٤مسم٦م اًمٙمدرام أن يِمدددوا قمدغم أٟمٗمًدٝمؿ ذم اًمٕمٌد٤مدات ،أو
يٛمٜمٕمقا قمـ أٟمٗمًٝمؿ سمٕمض اعمٌ٤مطم٤مت ،أو يٚمزُمدقا أٟمٗمًدٝمؿ سمدام يٚمدزُمٝمؿ اًمنمدع سمدف،
فم٤مٟملم سمذًمؽ ُمزيدا ُمـ اًم٘مرسمك واًمٓم٤مقم٦م هلل  ومٚمام قمٚمؿ اًمٜمٌل  سمدذًمؽ هند٤مهؿ قمدـ
اًمٗمٕمؾ ،وردهؿ امم اًمقؾمٓمٞم٦م وآقمتدال ،وأقمٚمٛمٝمؿ أن هذا هق اًمًٜم٦م ،وأن ُمـ دمد٤موز
اًمًٜم٦م ومٚمٞمس قمغم ضم٤مدة اًمٓمريؼ.
وسمٕمد… ومٝمدذه هدل أسمدرز إؾمدٌ٤مب اًمرئٞمًد٦م اًمتدل شم٘مدػ ورا فمٝمدقر اًمٌددع،
واٟمتِم٤مره٤م ذم اعمجتٛمٕم٤مت اعمًٚمٛم٦م ،واًمتل فمٝمرت لصم٤مرهد٤م قمدؼم اًمٗمدؽمات اًمٓمقيٚمد٦م ،ذم
طمٞم٤مشمٜم٤م اًمديٜمٞم٦م وآضمتامقمٞم٦م ،وأاٌح٧م واىمٕم٤م ُمِم٤مهداَ ،أًم ِ َٗم ُف يمثػم ُمدـ اعمًدٚمٛملم ،وٓ
يًٕمقن إمم شمٖمٞمػمه وإزاًمتف-إٓ ُمـ رطمؿ اهلل.-
ويٛمٙمـ اًمتٖمٚم٥م قمغم هذه اًمٔم٤مهرة ،ولصم٤مرهد٤م سم٢مزاًمد٦م أؾمدٌ٤مهب٤م ،واًمًدٕمل إمم ٟمنمد
اًمًٜم٦م ،وحم٤مرسم٦م اًمٌدقم٦م ،ىم٤مل " إن اإلؽمـالم زمـدأ نمريبـ٣م وؽمـٝمٔمقد نمريبـ٣م ،همْمـقزمك
يمٙمٕمرزم٣مء ومٝمؾ ي٣م رؽمقل اهلل :وَم٣م ايمٕمرزم٣مء؟ وم٣مل :ايمذيـ يِمٙمحقن فمٛمـد همسـ٣مد ايمٛمـ٣مس".
وذم رواي٦م ىم٤مل "ايمذيـ حيٝمقن َم٣م أَم٣مت ايمٛم٣مس َمـ ؽمٛمتل"(.)2


( )8الحديث أخرجه اإلمام البخاري ( )٥036عن أنس بن مالك.
( )2الحديث أخرجه اإلمام مسلم ( )84٥عن أبى هريرة .
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( )1ايمٖمرق زمكم ايمبدفم٥م واظمٔمِمٝم٥م.
ُمـ اعمٝمدؿ ضمددا إيْمد٤مح ايمٖمـرق سمدلم اًمٌدقمد٦م واعمٕمّمدٞم٦م ،أو اًمٗمدرق سمدلم اًمٌدقمد٦م
واعمخ٤مًمٗم٦م اًمنمقمٞم٦م ،ظم٤ما٦م أن هٜم٤مك سمٕمض اًمٌ٤مطمثلم ،اًمذيـ يٕمٛمٚمقن ذم جم٤مل اًمدقمقة،
ٟمنما وشمٌٚمٞمٖم٤م ،ويمت٤مسم ً٦م وشم٠مًمٞمٗم٤م ،خيٚمٓمقن سمدلم اًمٌدقمد٦م واعمٕمّمدٞم٦م ،وم٠مود٤مومقا إمم اًمٌدقمد٦م
أُمقرا ًمٞمً٧م ُمٜمٝم٤م ،أو أدظمٚمقا لتٝم٤م أُمقرا همريٌ٦م قمٜمٝم٤م ،وم٤مًمتًٌ٧م إُمقر ،واظمتٚمٓمد٧م
اعمٗم٤مهٞمؿ.
وىمٌؾ سمٞم٤من أوضمف آشمٗم٤مق وآظمتالف ،مدر احلدي٨م قمدـ شمٕمريدػ اًمٌدقمد٦م قمٜمدد
اًمٕمٚمام اًم٘مداُمك ،وذح هذا اًمتٕمريػ ،ويمذا اعمٕمّمٞم٦م ،صمؿ اؾمدتٜمٌ٤مط ُمدقاـمـ آشمٗمد٤مق
وآظمتالف.
سمٔمريػ ايمبدفم٥م :ومٛمـ أةع اًمتٕم٤مريػ ًمٚمٌدقم٦مُ ،م٤م ؾمٓمره اةُمد٤مم اًمِمد٤مـمٌل-رمحدف
اهلل-ذم يمت٤مسمف آقمتّم٤مم ي٘مقل (ـمري٘م٦م ذم اًمديـ خمؽمقم٦م ،شمْم٤مهل اًمٓمري٘مد٦م اًمنمدقمٞم٦م،
ي٘مّمد سم٤مًمًٚمقك قمٚمٞمٝم٤م ،اعمٌ٤مًمٖم٦م ذم اًمتٕمٌد إمم اهلل .)
وذم شمٕمريػ لظمر ًمف يْمٞمػ إمم ُمد٤م ؾمدٌؼ (ي٘مّمدد سم٤مًمًدٚمقك قمٚمٞمٝمد٤مُ ،مد٤م ي٘مّمدد
سم٤مًمٓمري٘م٦م اًمنمقمٞم٦م) (.)8
ذح ايمتٔمريػ:
ـمري٘م٦م ذم اًمديـ ىمٞمد ذم اًمتٕمريػ حلٍم اًمٌدع ذم أُمقر اًمديـ ،وًمٞمًد٧م ذم أُمدقر
اًمدٟمٞم٤م ُمـ آظمؽماقم٤مت وآيمتِم٤موم٤مت وهمػمه٤م.

( )8االعتصام لإلمام الشاطبي  / 66/8ط /دار المعرفة بيروت لبنان.
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خمؽمقم٦م أي ضمديدة ٓ أاؾ هل٤م ذم اًمديـ ،ومٚمؿ يٗمٕمٚمٝم٤م اًمٜمٌل  وٓ اًمّمدح٤مسم٦م وٓ
اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح.
شمْم٤مهل اًمنمدقمٞم٦م أي خمدؽمع هدذه اًمٌدقمد٦م يريدد أن يْمدٗمل قمٚمٞمٝمد٤م اًمنمدقمٞم٦م،
سمٛمْم٤مه٤مهت٤م ـمري٘م٦م اًمٕمٌ٤مدة اعمنموقم٦م اعم٠مصمقرة ،وذم احل٘مٞم٘م٦م أهن٤م ًمٞمً٧م يمذًمؽ.
ي٘مّمد سم٤مًمًٚمقك قمٚمٞمٝم٤م اعمٌ٤مًمٖم٦م ذم اًمتٕمٌد هذا شمقودٞمح ًمٚمٖم٤ميد٦م ُمدـ اظمدؽماع هدذه
اًمٌدع ،وهق آٟم٘مٓم٤مع إمم اًمٕمٌ٤مدة ،واعمٌ٤مًمٖم٦م ذم ذًمؽ.
وُم٤م ي٘مّمد سم٤مًمٓمري٘م٦م اًمنمقمٞم٦م هذه إود٤موم٦م شمقودٞمحٞم٦م ،دمٕمدؾ اًمتٕمريدػ يِمدٛمؾ
اعمٕم٤مُمالت اًمنمقمٞم٦م واًمٕم٤مدات اًمتل هل ُمـ اًمديـ ،وًمٞمً٧م ظم٤مرضم٦م قمـ وقاسمٓمف.
ومم٤م ؾمٌؼ يتٌلم أن آسمتداع ذم اًمديـ يِمدٛمؾ اًمٕمٌد٤مدات واعمٕمد٤مُمالت ،ومدال مدقز
ٕطمد أن يْمٞمػ إمم ذًمؽ ؿمٞم ٤م ،أو حيذف ُمـ ذًمؽ ؿمٞم ٤م ،ومٝمذه إُمقر هل٤م وقاسمٓمٝم٤م،
ُمـ طمٞم٨م اًمٙمٞمٗمٞم٦م واًمزُم٤من واعمٙم٤من واحلدود ،ومال مقز اًمتددظمؾ ومٞمٝمد٤م ًمٙمدامل اًمدديـ
ومت٤مُمف ،ىم٤مل شمٕم٤ممم ﭽﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﭼ .
()1

واًمديـ ُمٌٜمك قمغم آشمٌ٤مع وًمدٞمس آسمتدداع ،ىمد٤مل شمٕمد٤ممم ﭽ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭼ .
()2

( )8سورة المائدة اآلية (.)6
( )2سورة ارعراف اآلية (.)6
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وذم احلدي٨م ىم٤مل َ" مـ أضمدث دم أَمرٞم٣م هذا َم٣م يمٝمس َمٛمف همٜمق رد" .وذم روايد٦م
ىم٤مل َ" مـ فمٚمؾ فمٚمال يمٝمس فمٙمٝمف أَمرٞم٣م همٜمق رد"(.)1
وًم٘مد ىمًؿ سمٕمض اًمٕمٚمام اًمٌدقم٦م إمم طمًٜم٦م وؾمٞم ٦م ،وذه٥م سمٕمْمٝمؿ امم أن اًمٌدقمد٦م
شمٕمؽمهي٤م إطمٙم٤مم اخلٛمً٦م ،اًمتل ضم٤م ت ذم احلٙمؿ اًمنمقمل ،وهل اًمقضمقب ،واًمٜمدب،
واًمتحريؿ ،واًمٙمراه٦م ،واةسم٤مطم٦م.
وه هذا اًمت٘مًدٞمؿ يرضمدع إمم شمٕمريدػ اًمٌدقمد٦م ذم اًمٚمٖمد٦م ٓ ذم اًمنمدع ،وم٤مًمٌدقمد٦م
طمً٥م اًمت٘مًٞمؿ اًمً٤مسمؼ ،اًمقاضمٌ٦م ،و اعمٜمدوسم٦م ،واعمٌ٤مطم٦م ٓ ،شمددظمؾ ذم ُمًدٛمك اًمٌددع،
وإٟمام شمدظمؾ ل٧م ُمّمدر لظمر ُمـ ُمّم٤مدر آضمتٝمد٤مد واًمتنمديع قمٜمدد اًمٕمٚمدام  ،وهدل
اعمّم٤مًمح اعمرؾمٚم٦م وآؾمتحً٤من.
وإومْمؾ أٓ يٚمج٠م إمم شم٘مًٞمؿ اًمٌدقم٦م هبذه اًمٓمري٘مد٦مً ،مٕمٛمدقم احلددي٨م اًمدقارد ذم
إـمالق اًمٌدقم٦م ،وهق ىمقًمف" وىمؾ زمدفم٥م ضاليم٥م"(.)2
ىمد ي٘مقل ىم٤مئؾ ىمد ٟمجد ذم اًمٌدع سمٕمض اعمٜم٤مومع ،ومٝمل ًمٞمً٧م سم٤مـمال حمْمد٤م .أىمدقل
هذا يمالم ُمردود ٕن اًمٌ٤مـمؾ ومٞمٝم٤م يٖمٚم٥م احلؼ ،وًمق يم٤من اخلػم ومٞمٝم٤م راضمح٤م عم٤م أمهٚمتٝم٤م
اًمنميٕم٦م اًمٖمرا  ،أو اضمتٝم٤مدات اًمٕمٚمام .
وىمد ي٘مقل ىم٤مئؾ إن اًمٌدقم٦م شمًتٜمد إمم دًمٞمؾ ،أو ؿمٌٝم٦م دًمٞمؾ .أىمقل إن هذا اًمددًمٞمؾ
اًمذي يًتٜمد إًمٞمف اعمٌتدع ًم٘مٌقل سمدقمتف ،همدػم ُمٕمتٛمدد قمٜمدد اًمٕمٚمدام  ،وإذا يمد٤من اًمددًمٞمؾ

( )8الحديث أخرجه اإلمام البخاري ( )8681عن عائشة اهنع هللا يضر.
( )2جزء من حديث أخرجه اإلمام مسلم ( )136عن جابر بن عبد هللا .
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ُمٕمتٛمدا ،ومٖم٤مًمٌ٤م يٙمقن آؾمتدٓل سمدف ذم همدػم ُمقودٕمف ،وسم٤مًمتد٤مزم يًد٘مط آؾمدتدٓل
سمٙمٚمٞمٝمام.
وأُم٤م شمٕمريػ اعمٕمّمٞم٦م ومٝمل اخلروج قمـ اًمٓم٤مقم٦م ،واعمخ٤مًمٗمد٦م ُٕمدر اهلل ،وآُمتٜمد٤مع
قمـ آٟم٘مٞم٤مد .وم٢مذا يم٤من هٜم٤مك أُمر سيح سمقضمقب اًمّمالةُ ،مثؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم (وأىمٞمٛمدقا
اًمّمالة) وم٢من شمريمف وخم٤مًمٗمتف يدظمؾ ذم دائرة اعمٕمّمدٞم٦م ىمدقٓ واطمددا ،وًمدٞمس ذم دائدرة
اًمٌدع.
وإذا يم٤من هٜم٤مك أُمر سم٤مًمٜمٝمل قمـ اًمنىم٦م واًمققمٞمد عمـ يٗمٕمدؾ ذًمدؽ سم٤مًمٕم٘مقسمد٦مُ ،مثدؾ
ىمقًمددف شمٕمدد٤ممم ﭽﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ
ﭫﭬﭭﭼ .
()1

وم٢من شم٤مرك هذا اًمٜمٝمل ،إذا شمٕمدى طمدود اهلل ،ووىمع ذم اًمنىم٦م ،ومتٚمؽ ُمٕمّمدٞم٦م ،وٓ
شمًٛمك سمدقم٦مٕ ،ن وم٤مقمٚمٝم٤م ظم٤مًمػ أُمرا سحي٤م ،و يدع أٟمف يٗمٕمؾ هذا ُمـ اًمديـ.
وسمٕمد هذا اًمتٕمريػ اًمً٤مسمؼ ًمٚمٌدقم٦م وذطمٝم٤م ،واعمٕمّمدٞم٦م وذطمٝمد٤م ،يالطمدظ أن
اًمٌدقم٦م ختتٚمػ قمـ اعمٕمّمٞم٦م ،أو اعمخ٤مًمٗم٦م اًمنمقمٞم٦م.
وم٤معمٕمّمٞم٦م أو اعمخ٤مًمٗم٦م اًمنمقمٞم٦م ىم٤مئٛم٦م قمدغم اهلدقى واًمِمدٝمقة ًمْمدٕمػ اًمدديـ ،وٓ
شمٗمٕمؾ سم٘مّمد اًمت٘مرب إمم اهلل  سمؾ إن اًمٕم٤ميص ٓ يدقمك أن ذًمؽ ُمـ اًمديـ أو اًمًدٜم٦م.
وأُم٤م اًمٌدقم٦م ومٝمل ىم٤مئٛم٦م قمغم اًمِمٌٝم٦م ،أو ؿمٌٝم٦م دًمٞمؾ ،أو شم٠مويؾ ظم٤مـم ًمْمدٕمػ اًمٕم٘مدؾ
واًمٕمٚمؿ.
( )8سورة المائدة اآلية (.)61
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ي٘مقل د /ينى قمٌد اخل٤مًمؼ ظميُ ،مقوح٤م ُم٤م شمتٗمؼ ومٞمدف اعمٕمّمدٞم٦م ُمدع اًمٌدقمد٦م،
وأوصمف اخلالف زمٝمٛمٜمام :أوٓ أوصمف آسمٖم٣مق:
(أن يمٚمٞمٝمام ُمٜمٝمل قمٜمف ،وُمذُمقم وم٤مقمٚمف.
أن يمٚمٞمٝمام ُمتٗم٤موت ًمٞمس قمغم درضم٦م واطمدة ،وم٤معمٕمد٤ميص ُمٜمٝمد٤م اًمٙمٌد٤مئر واًمّمدٖم٤مئر،
وهٙمذا اًمٌدع.
وأُم٤م أوضمف آومؽماق سملم اًمٌدقم٦م واعمٕمّمٞم٦م ومٝمل
اعمٕمّمٞم٦م شمًتٜمد ذم اًمٜمٝمل قمٜمٝم٤م-هم٤مًمٌد٤م-إمم دًمٞمدؾ ضمزئدل ُمدـ اًم٘مدرلن اًمٙمدريؿ ،أو
اًمًٜم٦م ،أو اةة٤مع ،أو اًم٘مٞم٤مس ،أُم٤م اًمٌدقم٦م ومٛمًتٜمد اًمٜمٝمل قمٜمٝم٤م-هم٤مًمٌ٤م-إدًم٦م اًمٕم٤مُمد٦م،
وُم٘م٤ماد اًمنميٕم٦م ،وقمٛمقم ىمقل اًمرؾمقل " ىمؾ زمدفم٥م ضاليم٥م".
اعمٕمّمٞم٦م ومٞمٝم٤م خم٤مًمٗم٦م ًمٚمٛمنموع ،إٓ إذا ىمّمد اًمت٘مرب هب٤م :ومتٙمقن سمدقم٦م وُمٕمّمٞم٦م ذم
وىم٧م واطمد ،أُم٤م اًمٌدقم٦م ومٛمـ ظمّم٤مئّمٝم٤م أن ومٞمٝم٤م ُمْم٤مه٤مة ًمٚمنمع وًمٞمً٧م ُمٜمف.
اعمٕمّمٞم٦م ومٞمٝم٤م اٟمتٝم٤مك ًمٚمحرُم٤مت ،وشمٕمدد ًمٚمحددود ،ووم٤مقمٚمٝمد٤م ضمدرئ قمدغم اهلل ،أُمد٤م
اًمٌدقم٦م ومّم٤مطمٌٝم٤م-هم٤مًمٌ٤مُ -مقىمر هلل ُ مٕمت٘مد أٟمف قمغم اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ.
اًمٌدع ومٞمٝم٤م جم٤موزة حلدود اهلل سم٤مًمتنميع ،وا٤مطمٌٝم٤م يٕمت٘مد أٟمدف قمدغم اجلد٤مدة ،وهلدذا
يم٤مٟم٧م اًمٌدع أؿمد ظمٓمرا ُمـ اعمٕمّمٞم٦م)(.)1
لم َّ
إو ُل َّ
أن
د وُمـ ا ُظم َٖم َ٣مر َوم ُ
ورض ًرا ُِم َـ اعمَ ْٕم ِّم َٞم ِ٦مِ ،ذم َطم ْ َ
٣مت َزم ْٝمٛم َُٜم َامَّ ( :
أن اًمٌِدْ َقم َ٦م أ ْقم َٔم ُؿ َذ ْٟم ًٌ٤م َ َ
رض َر اعمَ ْٕم ِّمٞمَ ِ٦م ٓ َي ْرشم َِ٘مل إمم َُمٜم ِْز ًَم ِ٦م اًمٌِدْ َقم ِ٦م .اًم َّث ِ٤مين َّ
أن اًمٌِدْ َقم َ٦م أ َقم ُّؿ ُِم َـ اعمَ ْٕم ِّمٞمَ ِ٦مَ ،ومٙم ُُّؾ سمِدْ َقم ٍ٦م
َ َ
( )8اإللماع إلى خطر االبتداع د /يسرى عبد الخالق خحر صـ .60-28بحث منشور في حولية كليـة
أصول الدين والدعوة بطنطا /سـنة 2008م.
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ِ
َُم ْٕم ِّم َٞم ٌ٦م ،و ًَم ْٞم َس يم ُُّؾ َُم ْٕم ِّم َٞم ٍ٦م سمِدْ َقم ٌ٦م .اًم َّث٤مًم ِ ُ٨م َّ
٥م اًمٌِدْ َقم ِ٦م َي ْٕم َٛم ُؾ اًمٌِدْ َقم َ٦م َفمٜمًّ٤م ُِمٜمْ ُف َّأهنَ٤م
أن َا٤مطم َ
الف ا ِ
خ ِ
اًمنميٕم ِ٦م ،وه َذا سمِ ِ
ِ
٤مطم ِ
٥م اعمَ ْٕم ِّم َٞم٦م َوم ُٝم َق َي ْٕم َٛم ُٚم َٝم٤م َُم َع ِقم ْٚم ِٛم ْف َّأهنَ٤م َُم ْٕم ِّم َٞم ٌ٦م هللِ َشم َٕم َ٤ممم.
َ
َ
ُم َـ َّ ِ ْ َ
ِ
ِ
ِ
٥م اًمٌِدْ َقم ِ٦م َي ْٕم ِص اهللَ َشم َٕم َ٤ممم ُِم ْـ َسم ِ
اًمراسمِ ُع َّ
٤مب ُّ
٥م اعمَ ْٕم ِّم َٞم٦م َوم ُٝم َق
اًمِم ٌُ َٝم٤مت ،أ َُّم٤م َا٤مطم ُ
أن َا٤مطم َ
َّ
ِ
َي َٕم ِص اهللَ َشم َٕم َ٤ممم ُِم ْـ َسم ِ
حل٤م ًَم٦م ُ َه َذ ِه يم َْق َن اًمٌِدَ ِع َ
٤مب َّ
وه َق ًى َقمغم
رض ًرا َ
اًمِم َٝم َقات ،وا َ
أؿمدُّ َ َ
ِ
٤مطمٌِٝم٤م و َقمغم اًمدِّ ي ِـ ُِمـ ا ِ
ِ
٤مطم ِ
٥م اعمَ ْٕم ِّم َٞم ِ٦م .اخلَ ِ٤مُم ُس َّ
٥م ا َعم ْٕم ِّم َٞم ِ٦م أ ْىم َر ُب إمم اًمت َّْق َسم ِ٦م
أن َا٤مطم َ
ْ َ
ْ
َا َ
ِ
٥م اًمٌِدْ َقم ِ٦م .اًمً ِ
ُِمـ ا ِ
اك َقمغم َّ ِ
٤مطم ِ
اؾمتِدْ َر ٌ
٤مد ُس َّ
اًمنم ْي َٕم ِ٦م سمِ َق ْضم ٍف أو َ
وه َذا
لظمرَ ،
ْ َ
أن اًمٌِدْ َقم َ٦م وم ْٞم َٝم٤م ْ
َّ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
اًمً٤مسمِ ُع َّ
أن اًمٌِدْ َقم َ٦م َىمدْ َ ْ
ػ
ختتَٚمِ ُ
سمِخالف اعمَ ْٕمّم َٞم٦م َوم َّم٤مطم ٌُ َٝم٤م َي ْٕم َٚم ُؿ َّأهنَ٤م ًَم ْٞم ًَ ْ٧م ُم ْـ اًمدِّ ْي ِـ سمِ ٌَم َّ .
خ ِ
أطمٙمَ٤مُمٝم٤م إ َذا َظمرضم ْ٧م َخمْرج اًم ُّٚم َٖم ِ٦م َوم َ٘م ُّط ،سمِ ِ
الف اعمَ ْٕم َّم َٞم ِ٦م َوم ِٝم َل َُم َذ ُُم ْق َُم ٌ٦م ُُم ْٓم َٚم ً٘م٤م ( ًُم َٖم ً٦م
َ َ
َ َ
ْ َُ
خ ِ
اًميورةُ ،وه َذا سمِ ِ
ِ
وذ ًقم٤م) .اًم َّث ِ٤مُم ُـ َّ
الف اًمٌِدْ َقم ِ٦م َوم َٚم ْٞم َس
َ
أن اعمَ ْٕمّمٞمَ َ٦م َىمدْ شمٌُِ ْٞم ُح َٝم٤م احلَ َ
٤مضم ُ٦م أو َّ ُ ْ َ
َْ
ومِ ْٞم َٝم٤م َر ٌ ُِم ْـ َذًم ِ َؽ.
إو َل َّ
أن يمِ َٚم ِٞم ِٝم َام َُم ْٕم ِّمٞمَ ٌ٦م هللِ َشم َٕم َ٤مممَ :وم َٚم ْٞم َس ومِ ْٞم ُٝم َام َُم٤م ُه َق َطم ًَ ٌـ
 وأَم٣م اظمُ َقا َهم َٗم ُ٣مت َزم ْٝمٛم َُٜم َامَّ :
أو ُم ْ٘مٌق ٌل ِذم ُِمٞم َز ِ
أن يمِ َٚم ْٞم ِٝم َام َيٜمْ َ٘م ًِ ُؿ إمم ِىم ًْ ِٛم ْ ِ
ان َّ ِ
اًمنم ْي َٕم ِ٦م .اًم َّث ِ٤مين َّ
لم ( ُُمٙمِ ِّٗم ٌر ،و َهم ْ ِػم ُُمٙمِ ِّٗم ٍر).
ْ
َ ُْ
اًمٗمٕم ِؾ دو َن اًم َٗم ِ
ِ
ِ
٤مقم ِؾ ،و َذًم ِ َؽ َّ
سم٤من اًمٌِدْ َقم َ٦م سمِدْ َقم ٌ٦م ،واعمَ ْٕم ِّم َٞم َ٦م َُم ْٕم ِّم َٞم ٌ٦م
حلٙم ُْؿ َقمغم ْ َ ْ
اًم َّث٤مًم٨م ا ُ
ِ
ِ
٤ممه٤م َومال ُحيٙمَؿ َقمغم ِ ِ
ِ
ٍ
حل َّج ُ٦م
َ
مه٤م سم٤م َّٟم ُف ُُم ٌْتًد ٌع أو َوم٤مؾم ٌؼ َطمتَّك َشم ُ٘م ْق َم ا ُ
أطمد َ
ْ ُ
َد ْو َن شم ََر ُّدد ،أ َُّم٤م َا٤مطم ٌَ ُ َ
و َشمٜمْت َِٗمل اعمُ َقاٟمِ ُع ِذم َطم ِّ٘م ِٝم َام)( .)1وسمٕمد ومٝمذه عمح٦م خمتٍمة طمقل اًمٌدقم٦م واعمٕمّمٞم٦م ،واًمٗمرق
سمٞمٜمٝمام ،شمٕمرو٧م ًمتٜم٤موًمف طمتك شمًٛمك إُمقر سمٛمًٛمٞم٤مهت٤م احل٘مٞم٘مٞم٦م ،دون ظمٚمط سملم
اعمّمٓمٚمح٤مت ،أو اًمتٌ٤مس ذم اعمٗم٤مهٞمؿ ،وًمٜمٕمرف ُمـ أيـ شم١مشمك اًمٌدقم٦م واعمٕمّمٞم٦م ،طمتك يٙمقن
اعمًٚمؿ قمغم طمذر ُمٜمٝمام.



( )8أحكام المجاهرين بالؤبائر ،الدكتور ذياب بن سعد الغامدي صـ.66
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(َ )5م٘م٣مٞم٥م اظمسجد دم اإلؽمالم.
اقمتٜمك اةؾمالم سم٤معمًجد إمم أىمَم درضم٦م ،ومًامه اهلل  سمٞمتف ،وضمٕمٚمف أطم٥م اًمٌ٘مد٤مع
إًمٞمف ،ومٝمق أـمٝمر اًمٌ٘م٤مع ذم إرض ،وهق اعمٙم٤من اًمقطمٞمد اًمذي يتجٛمدع ومٞمدف اعمًدٚمٛمقن
سمٜمٞم٦م ظم٤مًمّم٦م ،يتٕمٌدون ومٞمف إمم اهلل  وطمده.
ـــ ايمبِٗمــ٣م ِع إلم اهللَِّ اظمســ٣مصمدُ  ،وأزمٕم َ
َــض ايمبِٗمــ٣م ِع إلم اهللَِّ
وذم احلدددي٨م " َّ
أضمس َ
أن َ
إؽم ُ
قاق" (.)8
ىم٤مل اًمٜمقوي ذم ذح طمدي٨م "أضم٤م ايمبالد إلم اهلل َمس٣مصمده٣م" (ٕ .)2هند٤م سمٞمدقت
اًمٓم٤مقم٤مت ،وأؾم٤مؾمٝم٤م قمغم اًمت٘مدقى "وأزمٕمـض ايمـبالد إلم اهلل أؽمـقاومٜم٣م"ٕ .هند٤م حمدؾ
اًمٖمش واخلداع واًمري٤م  ،وإيامن اًمٙم٤مذسم٦م ،وإظمالف اًمققمدد ،واةقمدراض قمدـ ذيمدر
اهلل ،وهمػم ذًمؽ مم٤م ذم ُمٕمٜم٤مه) (.)6
ورهم٥م اةؾمالم ذم قمدامرة اعمًد٤مضمد سمٙمثدرة اًمدذه٤مب إًمٞمٝمد٤م ًمٚمّمدالة ،أو ًمٓمٚمد٥م
اًمٕمٚمؿ ،أو ىمْم٤م ُمّم٤مًمح اعمًٚمٛملم ،وأن ذًمؽ ـمري٘م٤م إمم اجلٜم٦م ،وذم احلدي٨م ىمد٤مل 
ِ
ِ
راح" (.)4
راح ،أفمدَّ اهللُ يم ُف دم اجلٛم٥م ُٞمز ًُٓ ،ىمٙمام نمدا أو َ
"َمـ نمدا إلم اظمسجد أو َ
-1همّمؾ زمٛم٣مء اظمس٣مصمد وفمامرهت٣م:
( )8الحـ ـ ــديث أوردا المنـ ـ ــذري فـ ـ ــي التربيـ ـ ــب والترهيـ ـ ــب  .866/8حـ ـ ــديث حسـ ـ ــن ولـ ـ ــه ش ـ ـ ـواهد ،عـ ـ ــن
عبد هللا بن عمر. 
( )2الحديث أخرجه اإلمام مسلم ( )368عن أبي هريرة.
( )6شرح النووي على صحي مسلم .866/٥

( )4الحديث أخرجه اإلمام مسلم ( )338عن أبي هريرة.

أ.د .أمحد قمٌد اهل٤مدي ؿم٤مهلم.

39

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ﭧ ﭨ ﭽﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﭼ(.)1

وم٤مًمٕمامرة دًمٞمؾ قمغم اةيامن ،وم٤مهلل ٟمًٌٝم٤م إمم ٟمٗمًف ،ومٝمذه سمٞمقت اهلل ذم أروف،
وضمٕمؾ قمامره٤م هؿ اًمرضم٤مل اًمذيـ خي٤مومقن اهلل .
ىم٤مل شمٕم٤ممم ﭽﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ
ﰏ ﰐ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ
ﭡﭢﭣﭤﭥﭼ .
()2

ىم٤مل اسمـ يمثػم (عم٤م رضب اهلل ُ( مثؾ) ىمٚم٥م اعم١مُمـ ،وُم٤م ومٞمف ُمدـ اهلددى اًمٕمٚمدؿ،
سم٤معمّمٌ٤مح ذم اًمزضم٤مضم٦م اًمّم٤مومٞم٦م اعمتقىمد ُمـ زي٧م ـمٞم٥م وذًمدؽ يم٤مًم٘مٜمدديؾ ،ذيمدر حمٚمٝمد٤م
وهل اعمً٤مضمد ،اًمتل هل أطم٥م اًمٌ٘م٤مع إمم اهلل ُ مـ إرض ،وهل سمٞمقشمف اًمتدل يٕمٌدد
ويقطمددد ،وم٘مدد٤مل ذم سمٞمددقت أذن اهلل أن شمرومددع أي أُمددر اهلل  سمرومٕمٝمدد٤م ،أي
ومٞمٝمدد٤م
َّ
شمٓمٝمػمه٤م ُمـ اًمدٟمس واًمٚمٖمق ،وإومٕم٤مل وإىمقال اًمتل ٓ شمٚمٞمؼ ومٞمٝم٤م.)6()..
وىم٤مل اًمٓمؼمي (اعمّم٤مسمٞمح ذم سمٞمقت أذن اهلل أن شمرومدع) ( .)4ومد٤مًمرومع يٙمدقن سم٤مًمٌٜمد٤م
وآرشمٗم٤مع واًمتٕمٔمٞمؿ ،سم٤مةو٤موم٦م إمم ـمٝم٤مرهت٤م وٟمٔم٤مومتٝم٤م ُمـ اًمدٟمس واًم٘مد٤مذورات وًمٖمدق

( )8سورة التوبة اآلية (.)81
( )2سورة النور اآليتان (.)66-63
( )6تفسير ابن ك ير في سورة النور اآلية (.)63

( )4جامع البيان في تفسير القرخن للطبري .811/88
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سمقض َ
اًمٙمالم ،وُم٤م إمم ذًمؽ ،مم٤م ٓ مقز ذم سمٞمقت اهلل ،وذم احلدي٨م ىم٤مل َ" مـ َّ
ـٟم دم
ِِ
ِ
اظمزور أن ُي٘مر َم ايمزَّا َر" (.)8
وضمؼ فمعم
ٜمق زا ُر اهللٌَِّّ ،
شمؿ أسمك اظمسجدَ َهم َ
زمٝمتف َّ
ِ
اؽمؿ اهللِ ،زمٛمـك اهللُ يمـف زمٝمتًـ٣م دم
وذم احلدي٨م ىم٤مل ََ " مـ زمٛمك هلل
َمسجدً ا ُيذىم َُر همٝمف ُ

اجلٛم َِّ٥م" (.)2

ص َوم ٍ
ِ
ٖمح ِ
ْم٣مة أو أصٕمَر ،زمٛمـك اهللَُّ َيمـ ُف
وذم احلدي٨م ىم٤مل َ" مـ َزمٛمك هللَِّ َمسجدً ا ىمٚم َ
زمٝمتً٣م دم اجلٛم َِّ٥م" (.)6
ذيمر اسمـ قمٌد اًمؼم ذم اًمتٛمٝمٞمد ،واًمٌٞمٝم٘مل ذم ؿمٕم٥م اةيامن ،قمـ اةُمد٤مم إوزاقمدل
ىم٤مل (يم٤من ي٘م٤مل مخس يم٤من قمٚمٞمٝم٤م أاح٤مب حمٛمد  واًمت٤مسمٕمقن هلؿ سم٢مطمًد٤منً ،مدزوم
اجلامقم٦م ،واشمٌ٤مع اًمًٜم٦م ،وقمامرة اعمًجد ،وشمالوة اًم٘مرلن ،واجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل) (.)4
َ-0مـ طمِمقصٝم٥م ايمٛمبل  وإَم٥م اظمحٚمدي٥م أن إرض ىمٙمٜم٣م َمسجد:
وم٘مد ضمٕمؾ اهلل خل٤مشمؿ اًمٜمٌٞملم  إرض يمٚمٝم٤م ُمًجدا ،وضمٕمؾ شمراهب٤م ـمٝمقرا عمـ
اغم ومٞمف ،قمغم ظمالف أاح٤مب اًمرؾم٤مٓت اًمً٤مسم٘م٦م ،ومٙم٤مٟم٧م اًمّمالة قمٜمدهؿ ٓ شمّمدح
إٓ ذم اعمٕم٤مسمد واًمٙمٜم٤مئس ،وذم احلدي٨م َّ
ٜمــ
اًمٜمٌل  ىم٤مل " ُأ
ُ
سسـ٣م ،مل ُئم َْم َّ
فمْمٝمـ٦م ً
أن َّ
ِ
فم٤م ََمسغم َة ٍ
زم٣ميمر ِ
ُ
ٜمقرا ،همـٟم ُّيام
٦م رم
وصم ِٔم َٙم ْ
ؾمٜمرُ ،
إرض َمسجدً ا و َؿم ً
أضمدٌ َومبقمٞ :مٌُم ُت ُّ

( )8الحديث أوردا السيوطي في الدر المن ور  236/6إسنادا حسن ،عن سلمان.
( )2الحديث أخرجه اإلمام ابن حبان في صحيحه ( )8308عن ع مان بن عفان .

( )6الحديث أوردا المنذري  8٥٥/8إسنادا صحي أو حسن ،عن جابر بن عبد هللا .
( )4التمفيد البن عبد البر  ،212/28وشعب اإليمان للبيفقي .68/6
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ٍ
ـ٦م رم اظمٕمـ٣مٞمؿ ومل َ ِ
ِمـؾُ ،
ٍ
حت َّ
أدر َىمتْـف ايمِمـال ُة هم ْٙم ُٝم ِّ
ٕضمـد َومـبقم،
ـؾ
وأ ِضم َّٙم ْ
ُ
رصمؾ َمـ ُأ ََّمتل َ
٧م إلم ِ
ُ
ِ
ايمٛمبل ُيب َٔم ُ
ايمٛم٣مس فم٣مَم ً٥م" (.)8
٦م إلم
وأ
ومقَمف طم٣مص ً٥م ،و ُزم ِٔم ُ
ُ
فمْمٝم٦م ايمُمٖم٣مفم َ٥م ،وىم٣من ُّ
ىم٤مل اسمدـ طمجدر (إن إادؾ ذم إرض اًمٓمٝمد٤مرة ،وادح٦م اًمّمدالة ٓ ختدتص
سم٤معمًجد اعمٌٜمل ًمذًمؽ) ( .)2ومٕمٜمد اًمٕمجز قمـ اًمّمالة ذم اعمًجد ًمٚمٗمريْمد٦م ،يّمدٚمٞمٝم٤م ذم
ُمّماله ،أو ذم سمٞمتف ،أو ذم ؾمقىمف ،أو أي ُمٙم٤من أدريمتف اًمّمالة ومٞمف.
ٍ ِ
َ
ـع دم
ىمٚمد٧م يد٤م
وذم احلدي٨م قمدـ أ ذر ىمد٤مل
ُ
أي َمسـجد ُوض َ
رؾمدقل اهللِ ُّ " 
ِ
ومٙمـ٦م :ىمـؿ
أي؟ وم٣مل :اظمسجدُ إومٍم،
ُ
إرض َّأو ُل؟ وم٣مل :اظمسجدُ احلرا ُمُ ،
ومٙم٦م :شمؿ ُّ
همِم ِّؾ همٜمق َمسـجدٌ  ،ودم ضمـدي٧م أ
زمٝمٛمٜمام؟ وم٣مل أرزمٔمقن ؽمٛم ً٥م ،وأيٛمام أدر َىمتْؽ ايمِمال ُة َ
ٍ
همِم ِّٙمف هم١مٞمف َمسجدٌ " (.)6
ىم٣مَمؾ :شمؿ ضمٝم ام أدر َىمتْؽ ايمِمال ُة َ
-3ايمقفمٝمد ايمُمديد ظمـ َمٛمع اظمس٣مصمد َمـ ايمٗمٝم٣مم زمدوره٣م:
ًم٘مد شمققمد اهلل  سم٤مًمققمٞمد اًمِمديدً ،مٙمؾ ُمـ ىم٤مم سمتٕمٓمٞمؾ اعمً٤مضمد ُمـ أدا دوره٤م،
ُمـ اًمٕمٌ٤مدة ومٞمٝم٤م ،وشمٕمٚمؿ اًمٜم٤مس اًمٕمٚمؿ اًمنمقمل ،وم٘م٤مم سم٢مهمالىمٝم٤م ،أو طم٤مل سملم اًمٜم٤مس
وآٟمتٗم٤مع هب٤م طمًٞم٤م وُمٕمٜمقي٤م ،أو ـمرد اًمٜم٤مس ُمـ اًمّمالة ومٞمٝم٤م ،ﭧ ﭨ ﭽﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﭼ(.)4
( )8الحديث أخرجه اإلمام البخاري ( )66٥عن جابر بن عبد هللا .
( )2فت الباري البن حجر .662/8

( )6الحديث أخرجه اإلمام مسلم ( )٥20عن أبي ذر.
( )4سورة البقرة اآلية (.)884
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ي٘مقل اًمِمٞمخ اًمًٕمدي-رمحف اهلل( -وهذا قم٤مم ًمٙمدؾ ُمدـ اشمّمدػ هبدذه اًمّمدٗم٦م،
ومٞمدظمؾ ذم ذًمؽ أاح٤مب اًمٗمٞمؾ ،وىمريش طملم ادوا رؾمدقل اهلل  قمد٤مم احلديٌٞمد٦م،
واًمٜمّم٤مرى طملم أظمرسمدقا سمٞمد٧م اعم٘مددس ،وهمدػمهؿ ُمدـ أٟمدقاع اًمٔمٚمٛمد٦م اًمًد٤مقملم ذم
ظمراهب٤م...ومج٤مزاهؿ اهلل سم٠من ُمٜمٕمٝمؿ دظمقهل٤م ذقمد٤م وىمددرا ،إٓ ظمد٤مئٗملم ذًمٞمٚمدلم ،ومٙمدام
أظم٤مومقا قمٌ٤مد اهلل أظم٤مومٝمؿ اهلل) (.)8
-1أهمّمؾ اظمس٣مصمد فمعم اإلؿمالق:
اظمس٣مصمد ايم الث :اعمًجد احلرام ،واعمًجد اًمٜمٌقي ،وُمًجد سمٞم٧م اعم٘مدس ،وهل
أومْمؾ اعمً٤مضمد ٕىمدُمٞم٦م اًمٌٜم٤م  ،وًمنمف ُمـ شمٜمً٥م إًمٞمف ،وًمقرود اًمٜمّمقص سمتٗمْمٞمٚمٝم٤م
قمغم همػمه٤م ،وظمّمقاٞمتٝم٤م سمِمد اًمرطم٤مل إًمٞمٝم٤م.
ِ
ِ
اظمسـجد َ
ايمر ُ
احلـرامِ،
شمالشمـ٥م َمسـ٣مصمدَ :
ضمـ٣مل إٓ إلم
وذم احلدي٨م ىم٤مل  ٓ" سم َُُمدُّ ِّ
ِ
ِ
ِ
وَمسجد إومٍم" (.)2
ايمرؽمقل 
وَمسجد
هم٣مظمسجد احلرام :أول ُمًجد سمٜمل قمغم إرض ،ىمٞمؾ سمٜمتف اعمالئٙم٦م ،ورومع ىمقاقمدده
إسمراهٞمؿ وإؾمامقمٞمؾ ،يٓمقف سمف اًمٜم٤مس ًمٞمال وهن٤مرا ،وم٢مذا شمقىمػ اًمٌنم ـم٤مومد٧م اعمالئٙمد٦م،
واًمّمددالة ومٞمددف ُمْمدد٤مقمٗم٦م إمم ُم٤مئدد٦م أًمددػ اددالة .وذم احلدددي٨م ىمدد٤مل " صــال ٌة دم
ِ
ٍ
أهمّمؾ َمـ ِ
ِ
ُ
اظمسـجد
صالة همـٝمام ؽمـقا ُه إٓ اظمسـجدَ احلـرا َم ،وصـال ٌة دم
أيمػ
َمسجدي
ٍ
أهمّمؾ َمـ َم٣م ِ٥م ِ
ُ
صالة همٝمام ؽمقا ُه" (.)6
أيمػ
احلرا ِم
( )8انظــر تيســير الؤ ـريم الــرحمن فــي تفســير كــالم المنــان ،الشــي عبــد الــرحمن الســعدي ط /م سســة
الرسالة بيروت ال ال ة سنة 8486هـ.

( )2الحديث أخرجه اإلمام البخاري ( )8818عن أبي هريرة.
( )6الحديث أوردا السيوطي في الجامع الصغير ( .)٥803حديث صحي عن جابر بن عبد هللا .
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وأَم٣م اظمسجد ايمٛمبقي وم٤مًمذي اظمت٤مر ُمقوٕمف هدق اهلل  وسمٜمد٤مه اًمّمدح٤مسم٦م اًمٙمدرام
سمٛمِم٤مريم٦م اًمٜمٌدل  ومٙمد٤من حيٛمدؾ ُمٕمٝمدؿ اًمٓمدقب ،وهدؿ يرومٕمدقن ضمدراٟمدف ،ويمد٤مٟمقا
ٍ
يردمزون سم٘مقهلؿ اعمِمٝمقر ي٘مقل ِ
ُ
أيدقب
رؾمدقل اهللِ  قمدغم أ
إؾمح٤مق (وٟمدزل
اسمـ
َ
ٕمٛمدؾ ِ
طمتك سمٜمك ُمًجدَ ه وُمً٤ميمٜمَف وقمٛمؾ ِ
ِ
ُ
ومٞمدف
اعمًٚمٛملم ذم اًم
٥م
ومٞمف
َ
ًمػم ِّهم َ
رؾمقل اهللِ َ ُ 
ومٞمف اعمٝم٤مضمرون وإٟمّم٤مر ود َأسمقا ِ
ومٕمٛمؾ ِ
ومٞمف ،وم٘م٤مل ٌ
ىم٤مئؾ ُمـ اعمًٚمٛملم
ُ
ُ
ُ
ايمٔمٚمؾ اظمّم ِّٙم ُؾ.
ئمٚمؾ  يمذاك َمٛمَّ٣م
وايمٛمبل
يمئـ ومٔمدٞم٣م
ُّ
واردمز اعمًٚمٛمقن وهؿ يٌٜمقٟمَف ي٘مقًمقن
َ
ِ
فمٝمش إٓ ُ
ٓ َ
إٞمِم٣مر واظمٜم٣مصمرةَ.
أطمرة  ايمٙمٜمؿ ارضم ِؿ
فمٝمش
َ
ُ
رؾمقل اهلل 
ومٞم٘مقل
ِ
فمٝمش إٓ ُ
ٓ َ
اظمٜم٣مصمريـ وإٞمِم٣مر.
أطمرة  ايمٙمٜمؿ ارضم ِؿ
فمٝمش
َ
قمامر سم ُـ ٍ
َ
ُ
رؾمقل اهللِ ىمتٚمدقين حيٛمٚمدقن
ي٤مه وىمد أصم٘مٚمق ُه سم٤مًم َّٚمٌِ ِـ ،وم٘م٤مل ي٤م
ىم٤مل
ومٞمدظمؾ ُ
رؾمقل اهللِ  يدٜم ُٗم ُض و ْومرشمَدف ِ
َ
سمٞمدده ،ويمد٤من
ومرأي٧م
قمكم ُم٤م ٓ َحيٛمٚمقن .ىم٤مًم٧م أم ؾمٚمٛم َ٦م
ُ
َ َ
َّ
ويح ِ
ً
َـؽ ،إٞمـام يٗمت ُٙم َ
ازمـ ؽمٚمٝم َ٥م ،يمٝمسقا زم٣ميمذيـ يٗمتٙمقٞم َ
ـؽ ايمٖمئـ ُ٥م
رضمال ضمٕمدً ا ،وهق ي٘مقل َ
ايمب٣منمٝم ُ٥م" (.)8
ويم٤من اعمًجد اًمٜمٌقي اًمنميػ -وٓ يزال طمتك أنُ -م٘مّمدا ًمٓمالب اًمٕمٚمؿ ُمـ
يمؾ ُمٙم٤من ذم اًمٕم٤م  ،ومٗمٞمف ـمدالب ُمدـ اًم٘مد٤مرات اًمًد٧م ،يدرؾمدقن اًمٕمٚمدقم اًمنمدقمٞم٦م

( )8البداية والنفاية البن ك ير  28٥/6عن

بن إسحاق.
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اعمختٚمٗم٦م ذم ُمٝمٌط اًمقطمل ،داظمؾ اعمًجد اًمٜمٌقي اًمنميػ ،وقمغم يد يمٌ٤مر اًمٕمٚمدام ُمدـ
اعمتخّمّملم ،صمؿ يٕمقدون إمم سمالدهؿ ًمٜمنم اًمدقمقة ،وشمٕمٚمٞمؿ اًمٜم٤مس اًمٕمٚمؿ اًمنمقمل.
ولّمٞمؾ اًمٕمٚمؿ اًمنمقمل ذم اعمً٤مضمد ،دمٕمؾ اعمًٚمؿ يِمٕمر سم٤مًمرهٌ٦م واًمرهمٌ٦م اجلد٤مدة،
قمغم أمهٞم٦م اًمٕمٚمؿ ولّمٞمٚمف ،وارشمٌ٤مـمف سمٜمٗمع اعمًٚمٛملم ،وُمرو٤مة اهلل .
ورهم٥م اًمٜمٌل  ذم اًمّمالة ومٞمف وُمدارؾم٦م اًمٕمٚمؿ وم٘م٤مل "َمـ صم٣مء َمسجدي هذا مل
يٟمت إٓ خلغم يتٔمٙمٚمف أو ئمٙمٚمف ،همٜمق زمٚمٛمزيمـ٥م اظمج٣مهـد دم ؽمـبٝمؾ اهلل ،وَمــ صمـ٣مء يمٕمـغم
ذيمؽ; همٜمق زمٚمٛمزيم٥م ايمرصمؾ يٛمٓمر إلم َمت٣مع نمغمه" ( .)8وذم احلدي٨م ىم٤مل َ" م٣م زمكم زمٝمتل
ِ
اجلٛم٥مِ ،
ري٣مض ِ
ِ
ِ
ضمقيض" (.)2
وَمٛمػمي فمعم
وَمٛمػمي روض ٌ٥م َمـ
وشمتٛمٞمز هذه اعمً٤مضمد سمٕمدة ظمّم٤مئص اٟمٗمردت هب٤م قمدـ ؾمد٤مئر اعمًد٤مضمد إظمدرى،
وُمـ ذًمؽ أن اهلل  هق اًمذي أُمر سمٌٜم٤مئٝم٤م ،واظمت٤مر ُمٙم٤مهن٤م ،وؿمد٤مرك إٟمٌٞمد٤م ُ ذم رومدع
سمٜم٤مئٝمدد٤م ودمديددده٤م ،واظمتّمددٝم٤م اهلل دون همػمهدد٤م ُمددـ اعمًدد٤مضمد سمِمددد اًمرطمدد٤مل اًمٞمٝمدد٤م،
وُمْم٤مقمٗم٦م إضمر واًمثقاب ًمٚمٕمٌ٤مدة ومٞمٝم٤م.
وَمسجد زمٝم٦م اظمٗمدس :ىمٞمؾ إن أول ُمـ سمٜم٤مه يٕم٘مقب  وأن داود وؾمٚمٞمامن ىم٤مُمد٤م
سمتجديدده ،يمدام ضمددد إسمدراهٞمؿ  سمٞمد٧م اهلل احلدرام ،ورهمد٥م اًمٜمٌدل  ذم زي٤مرشمدف،
واًمّمالة ومٞمف ،واةهدا إًمٞمف.
َ
رؾمدددقل
ىم٤مًمددد٧م يددد٤م
وذم احلددددي٨م قمدددـ ُمٞمٛمقٟمددد٦م سمٜمددد٧م احلددد٤مرث اهنع هللا يضر
ْ
اهللِ َأ ْومتِٜمَ٤م ذم ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
اعم٘مدسو وم٣مل ُ
اظمٛممم ،ومـ٣مل" :ا ْ تُـق ُه همِمـ ُّٙمقا
وأرض
اظمحمم،
أرض
سمٞم٧م
( )8الحديث أخرجه اإلمام ابن ماجة ( )226حديث صحي عن أبي هريرة .
( )2الحديث أخرجه اإلمام البخاري ( )8818عن أبى هريرة .
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ٍ
ىمٟم ْيم ِ
هم١من صال ًة همٝمف َ
َ
ومٛم ْـ يًت َٓم ْع أن َيت ََح َّٛم َؾ إًمٞمفو وم٣مل
صالة ىم ْٚمٜمَ٤م ي٤م
ػ
همٝمفَّ ،
رؾمقل اهللِ َ
أن يٟمسمِ َٝم ُف هم ْٙم ُٝم ْٜم ِد إيمٝمف َز ْيتً٣م ُي ْ ِ
ــ
ََم ْـ مل يستْمِ ْع ْ
ْس ُج همٝمفَ ،هم١مِ َّن ََم ْـ َأ ْهدَ ى إيمٝمـف زيتًـ٣م ىمـ٣من ىم ََٚم ْ
َأسمَ٣م ُه"(.)1
وأَم٣م َمسجد ومب٣مء :ومٝمق أول ُمًجد أؾمس سمٕمد اًمٜمٌقة ،ويم٤من  حيٛمؾ احلجدر ُمدع
أاح٤مسمف طمتك أؾمس ُمًجد ىمٌ٤م (.)2
وقمـ احلٙمؿ سمـ قمتٞمٌ٦م ىم٤مل (ىمدم رؾمقل اهلل  اعمديٜم٦م أول ُم٤م ىمدُمٝم٤م ،وم٘مد٤مل قمدامر
سمـ ي٤مه ُم٤م ًمرؾمقل اهلل  سمدَّ ُمـ أن ٟمجٕمؾ ًمف ُمٙم٤مٟم٤م إذا اؾمتٞم٘مظ ُمدـ ىم٤مئٚمتدف اؾمدتٔمؾ
ومٞمف ،واغم ومٞمف ،ومجٛمع قمامر طمج٤مرة ،ومًقى ُمًجد ىمٌ٤م  ،ومٝمق أول ُمًجد سمٜمل وقمامر
سمٜم٤مه) (.)6
وُمـ إطم٤مدي٨م اًمتل وردت ذم ومْمؾ ُمًجد ىمٌ٤م "أن ايمٛمبل  ىم٣من يزور ومب٣مء،
أو يٟميت ومب٣مء راىمب٣م وَم٣مؾمٝم٣م ،ودم راوي٥م همٝمِمقم همٝمف رىمٔمتكم" (.)4
وذم رواي٦م "ىمؾ ؽمب٦م راىمب٣م وَم٣مؾمٝم٣م ،وىم٣من فمبد اهلل يٖمٔمٙمف" (.)٥
دار ِ
ِ
سم٤مٕوؾم٤مط ذم ِ
اسمـ ُقم َٛم َر أٟمَّف ِ
ؾمٕمد ِ
وقمـ ِ
ِ
سمـ ُقمٌ٤مد َة وم٠مىم ٌَدؾ ُم٤مؿمد ًٞم٤م إمم
ؿمٝمد ِضمٜم٤مز ًة
شمد١مم يد٤م أسمد٤م ِ
ِ
ٍ
سمٜمل ِ
احل٤مرث ِ
قمٛمرو ِ
سمـ اخلَ ْدز ِ
قمٌدد
قمقف ِسمٗمٜم٤م ِ سمٜمل
سمـ
رج وم٘مٞمدؾ ًمدف أيد َـ ُ ُّ

( )8الحديث أوردا الفي مي في مجمع الزوائد  4/8رجاله قات عن ميمونة بنت الحارث اهنع هللا يضر.
( )2روض ارنف للسفيلي  .662/2السيرة النبوية البن ك ير .286/2
( )6الحديث أوردا الحاؤم في المستدرك ( )٥60٥عن الحكم بن عتيبة .
( )4الحديث أخرجه اإلمام مسلم ( )8688عن عبد هللا بن عمر.

( )٥الحديث أخرجه اإلمام البخاري ( )8886عن عبد هللا بن عمر.
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ومد٢مين ِ
سمـ َقم ٍ
ِ
اعمًجدَ ذم سمٜمل ِ
قمٛمرو ِ
اًمر ِ
َ
رؾمدقل اهللِ 
ؾمدٛم ْٕم ُ٧م
محـو ىم٤مل ُأؤ ُّم هذا
قف ِّ
َّ

ي٘مقل " ََمـ َّ
ُ
صعم همٝمف ىم٣من ىم َٔمدْ ِل ُفمٚمرة" (.)8

وقمـ ؾمٝمؾ سمـ ضمٜمٞمػ (َمـ طمرج ضمتك يٟميت هذا اظمسجد َ-مسجد ومب٣مء -همِمعم همٝمف
هم١من يمف ىمٔمدل فمٚمرة" (.)2
ويًتٗم٤مد ُمـ شمٚمؽ إطم٤مدي٨م اؾمتحٌ٤مب زي٤مرة ُمًجد ىمٌ٤م  ،واًمّمالة ومٞمف ومرو٤م أو
ٟمٗمال ،وإشمٞم٤مٟمف رايمٌ٤م وُم٤مؿمٞم٤م ،وهذا يدل قمغم قمٔمٛم٦م اعمًجد وأمهٞمتف ،وىمٞمٛم٦م اًمّمالة ومٞمدف
ُمـ إضمر واًمثقابٓ ،ؾمٞمام أٟمف ومٕمؾ اًمٜمٌل  همػم أٟمف ٓ مقز ؿمد اًمرطم٤مل إًمٞمدفٟٕ ،مدف
ًمٞمس ُمـ اعمً٤مضمد اًمثالث اًمً٤مسم٘م٦م.
َ-5مـ أؾمٜمر اظمس٣مصمد دم ايمقؿمـ ايمٔمر :
ومٜمجد ُمٜمٝم٤م اجل٤مُمع إزهر اعمٕمٛمقر ذم ُمٍم ،ويمذًمؽ ُمًجد قمٛمرو سمدـ اًمٕمد٤مص،
سم٤مًمٗمًٓم٤مط اًم٘م٤مهرة ُمٍم ،أول ُمًجد سمٜمدل ذم أومري٘مٞمد٤م ،واجلد٤مُمع إُمدقي سمدُمِمدؼ،
وضم٤مُمع اًمزيتقٟم٦م سمتقٟمس ،وضم٤مُمع اًم٘مرويلم سم٤معمٖمرب ،وهمػمه٤م ذم اًمٕم٤م اةؾمالُمل.


()8الحديث أخرجه اإلمام ابن حبان ( )8326عن عبد هللا بن عمر.
( )2الحديث أخرجه اإلمام النسائي ( )381حيث صحي وعن سفل بن جنيف.
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( )6ضقازمط فمٛمد زمٛم٣مء اظمس٣مصمد.
اعمً٤مضمد سمٞمقت إشم٘مٞم٤م  ،وُمّم٤مٟمع اًمرضم٤مل إوومٞم٤م ُ ،مٜمٝم٤م خيرج اًمٜمقر اًمذي يْم
احلٞم٤مة ،وُمـ ومقق ُمآذهن٤م يرشمٗمع أذان ُمدوي٤م سمٙمٚمٛم٦م اًمتقطمٞمد ،وومٞمٝم٤م يت٠مظمك اعمًٚمٛمقن
قمغم همػم أرطم٤مم سمٞمٜمٝمؿ ،وىمد ُمدح اهلل قمامره٤م وزواره٤م .وم٘م٤مل شمٕم٤ممم ﭽ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ
ﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏﰐﭑﭒﭓﭔﭕﭖ
ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ .
()1

وًم٘مد يم٤من ُمًجده ُ مًجدا ُمتقاوٕم٤م ،ضمدراٟمف ُمـ احلج٤مرة واًمٓمدقب اًمٚمدٌـ،
وأقمٛمدشمف ُمـ ضمذوع اًمٜمخدؾ ،وؾمد٘مٗمف ُمدـ اجلريدد ،وومرؿمدف ُمدـ اًمدؽماب واًمرُمد٤مل
واحلَم ،يٙمـ ُمزريمِم٤م وٓ ُمزظمرومد٤م وٓ ُمزيٜمد٤م ،يٛمتد٤مز سمحًدـ ضمدقهره ،وؾمدٛمق
رؾم٤مًمتف ،خيرج قمٔمام اًمرضم٤مل اًمذيـ شمرسمق ذم سمٞمقت اهلل.

ي٘مقل قمٌد اهلل سمـ قمٛمر ( إن اعمًجد يم٤من قمغم قمٝمد رؾمقل اهلل ُ مٌٜمٞم٤م سم٤مًمٚمٌـ،
وؾم٘مٗمف اجلريد ،وقمٛمده ظمِم٥م اًمٜمخؾ ،ومٚمؿ يزد ومٞمف أسمدق سمٙمدر ؿمدٞم ٤م ،وزاد ومٞمدف قمٛمدر،
وسمٜم٤مه قمغم سمٜمٞم٤مٟمف ذم قمٝمد رؾمقل اهلل  سم٤مًمٚمٌـ واجلريد ،وأقم٤مد قمٛمده ظمِمٌ٤م ،صمدؿ همدػمه
قمثامن ،ومزاد ومٞمف زي٤مدة يمثػمة ،وسمٜمك ضمداره سم٤محلج٤مرة اعمٜم٘مقؿم٦م واًم٘مّم٦م ،وضمٕمؾ قمٛمدده
ُمـ طمج٤مرة ُمٜم٘مقؿم٦م ،وؾم٘مٗمف سم٤مًمً٤مج) (.)2

( )8سورة النور اآليتان (.)66-63

( )2الحديث أخرجه اإلمام البخاري ( )443عن عبد هللا بن عمر.
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ِ
اعمًجد اًمٜمٌدقي عمدـ ي٘مدقم سم٤مًمٌٜمد٤م ( َأيمِد َّـ
وىم٤مل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب  قمٜمد دمديد
اًمٜم٤مس ُمـ اعمٓمر ،وإي٤مك أن ُل ِّٛمر أو شمُّم ِّٗمر :ومتَٗمتِـ اًمٜم٤مس) (.)8
وهٛم٣مك فمدة ضقازمط يٛمبٕمل أن سمرافمك فمٛمد زمٛم٣مء اظمس٣مصمد َمٛمٜم٣م:
 -1إطمالص ايمٛمٝم٥م هلل :
سم٠من يٙمقن اًم٘مّمد ُمـ اًمٌٜم٤م اسمتٖم٤م ُمرو٤مة اهلل  ٓ ري٤م ً وٓ ؾمٛمٕم ً٦م ،وٓ ضم٤مهد٤م
واومتخ٤مرا ،وٓ ُمٌ٤مه٤مةً ،ىم٤مل شمٕم٤ممم ﭽ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﭼ(.)2
وقمٜمف  أٟمف ىم٤مل "َمـ زمٛمك َمسجدا هلل ،زمٛمك اهلل يمـف دم اجلٛمـ٥م َم ٙمـف" وذم روايد٦م
"زمٛمك اهلل يمف زمٝمت٣م دم اجلٛم٥م"(.)3
ورهم٥م اةؾمالم ذم سمٜم٤م اعمًجد ،وأقمغم صمقاب اًم٘م٤مئٛملم سمذًمؽ ،طمٞمد٨م إن اجلدزا
ُمـ ضمٜمس اًمٕمٛمؾ ،سمؾ يزيد ،وذم احلدي٨م قمدـ قمدثامن سمدـ قمٗمد٤من ىمد٤مل إين ؾمدٛمٕم٧م
اًمٜمٌل ي٘مقل "ُمـ سمٜمك ُمًجدا ىم٤مل سمٙمػم طمًٌ٧م أٟمف ىم٤مل يٌتٖمل سمدف وضمدف اهلل ،سمٜمدك
اهلل ًمف ُمثٚمف ذم اجلٜم٦م"(.)4
وأُم٤م شمًٛمٞم٦م اعمً٤مضمد سم٠مؾمام إؿمخ٤مص واًمٕم٤مئالت وم٘م٤مل اةُم٤مم اًمزريمٌم (يمدره
اًمٜمخٕمل وهمػمه ُمـ اًمًٚمػ ،أن ي٘مد٤مل ُمًدجد سمٜمدك ومدالنٕ :ن اعمًد٤مضمد سمٞمدقت اهلل،
واعمِمٝمقر اجلقاز ،وىمد شمرضمؿ ًمف اًمٌخ٤مري وأورد ومٞمف طمدي٨م اسمـ قمٛمدر أٟمدف  ؾمد٤مسمؼ

( )8ار ر أوردا اإلمام البخاري معلقا مجزوما به ،انظر دفاع عن الحديث لأللباني صـ.46
( )2سورة الجن اآلية (.)81
( )6الحديث أخرجه اإلمام مسلم ( )٥66عن ع مان بن عفان .

( )4الحديث أخرجه اإلمام البخاري ( )4٥0عن ع مان بن عفان.
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سملم اخلٞمؾ اًمتل شمْمٛمر ُمدـ اًمثٜمٞمد٦م إمم ُمًدجد سمٜمدك زريدؼ ،وًمٞمًد٧م اةود٤موم٦م هٜمد٤م
ًمٚمٛمٚمؽ ،وإٟمام هل ًمٚمتٛمٞمٞمز ،وُمثؾ ذًمؽ ٓ يٛمٜمع) (.)8
وأي ُمًجد يٌٜمك ُمـ أضمؾ اًمِمٝمرة واًمًٛمٕم٦م ٓ ظمػم ومٞمف ،وٓ ذم ُمـ ىم٤مم قمٚمٞمف،
ُمثؾ ُمًجد اًميار ،اًمذي سمٜم٤مه اعمٜم٤موم٘مقن قمغم همػم ٟمٞم٦م ظم٤مًمّم٦م ،وم٠مرؾمؾ اًمٜمٌل 
رضمٚملم ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ًمٞمٝمدُمقه وحيرىمقه .ﭧ ﭨ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ
ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭼ (.)2

 -0أن سم٘مقن أرض اظمسجد نمغم َمٕمتِمب٥م:
أو شمؿ آؾمتٞمال قمٚمٞمٝم٤م سمٓمرق همػم ُمنموقم٦مُ ،مـ أيمؾ أُمقال اًمٜمد٤مس سم٤مًمٌ٤مـمدؾ ،أو
دظمؾ ومٞمٝم٤م ُم٤مل طمرام ،ىمد٤مل اةُمد٤مم اًمٜمدقوي ذم ذح اعمٝمدذب (اًمّمدالة ذم إرض
اعمٖمّمقسم٦م طمرام سم٤مةة٤مع ،احٞمح٦م قمٜمدٟم٤م ،وقمٜمد اجلٛمٝمدقر ُمدـ اًمٗم٘مٝمد٤م وأادح٤مب
إاقل)(.)3
ويمذًمؽ أن ٓ شمٙمقن أرض اعمًجد حمؾ ٟمزاع وظمدالف ذم ُمٚمٙمٞمتٝمد٤م ،وًمدق يم٤مٟمد٧م
إرض ُمٚمٙم٤م ًمٚمدوًم٦م ،م٥م آؾمت ذان ُمـ اعمًد قًملم قمٜمٝمد٤م ،ىمٌدؾ اًمنمدوع ذم اًمٌٜمد٤م
قمٚمٞمٝم٤م.
( )8إعالم الساجد بأحكام المساجد لإلمام الزركشي صـ .61٥تحقيق الشي أبو الوفـا الم اربـي ط /دولـة
اإلمارات العربية المتحدة القاهرة 8686هـ .وانظر الحديث في صحي البخـاري ( )2138عـن عبـد
هللا بن عمر.
( )2سورة التوبة اآلية (.)806

( )6شرح المفذب لإلمام النووي .834-836/6
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واعمًجد سمٜم٤م ُمقىمقف ًمٚمّمالة واًمٕمٌ٤مدة ،وهق ُمٚمؽ ًمٚمٛمًٚمٛملم ةٕمٞم٤م ،طمتدك وًمدق
سمٜم٤مه ؿمخص قمغم ٟمٗم٘متف اًمٙم٤مُمٚم٦م ،وؾمٓمح اعمًجد ًمف طمٙمؿ اعمًدجد ،وُمدـ سمٜمدك ؾمدٙمٜم٤م
ًمٜمٗمًف وأهشمف وظمّمص همروم٦م ًمٚمّمالة ومال شم٠مظمذ طمٙمدؿ اًمقىمدػ وٓ اعمًدجد إٓ إذا
ٟمص قمغم ذًمؽ ،وُم٤م ُمـ سمٜمك سمٞمت٤م وضمٕمؾ اًمدور إريض ُمٜمدف ُمًدجدا قم٤مُمد٤م ًمٚمّمدالة،
وم٤مًمقىمػ ومٞمف ُمٌٜمل قمغم ٟمٞمتف ،إُم٤م أن يٍمح ،أو يٙمت٥م ورىم٦م سمذًمؽ.
-3ايمتحري ايمدومٝمؼ دم حتديد ايمٗمبٙم٥م:
ىم٤مل شمٕم٤ممم ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲﮳ ﭼ .
()1

واًم٘مٌٚم٦م شمٕمٜمك أن يًت٘مٌؾ اعمّمكم سمقضمٝمف قمٜمد اًمّمدالة ،اًمٙمٕمٌد٦م اعمنمدوم٦م-سمٞمد٧م اهلل
احلرام -أو ضمٝمتٝم٤م ،وذم احلدي٨م "َم٣م زمكم اظمممق واظمٕمـرب ومبٙمـ٥م" ( .)2وهدذا ٕهدؾ
اعمديٜم٦م ،وذم احلدي٨م أيْم٤م "هم١مذا ومٚمـ٦م إلم ايمِمـالة همٟمؽمـبغ ايمقضـقء ،شمـؿ اؽمـتٗمبؾ
ايمٗمبٙم٥م هم٘مػم" (.)6
وم٤مًمتقضمف ٟمحق اًم٘مٌٚم٦م ُمـ ذوط ادح٦م اًمّمدالة ،ومٛمدـ يتقضمدف ؿمدٓمر اعمًدجد
احلرام ،ومّمالشمف همػم احٞمح٦م ،وسم٤مـمٚم٦م .واًمقؾم٤مئؾ احلديث٦م اًمتل فمٝمرت ُمثؾ اًمٌقاٚم٦م
شمٞمن ذًمؽ أيمثر ،ومالسمد ُمـ إظمذ هب٤م ًمتحديد ادم٤مه اًم٘مٌٚم٦م لديدا دىمٞم٘م٤م ،وهدق أُمدر ذم
هم٤مي٦م اًمدىم٦م وإمهٞم٦م.
( )8سورة البقرة اآلية (.)844
( )2الحديث أخرجه اإلمام الترمذي ( )642حديث منكر ،عن أبى هريرة .
( )6الحديث أخرجه اإلمام البخاري ( )3248عن أبى هريرة .
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-4ايمتٚمٝمٝمز دم ايمبٛم٣مء:
سمحٞم٨م يتٛمٞمز ًمٙمؾ ُمـ يراه سمِمخّمٞمتف اةؾمالُمٞم٦م اعمًت٘مٚم٦م ،ومٞمختٚمػ قمدـ يمٜمد٤مئس
اًمٜمّم٤مرى ،وسمٞمع اًمٞمٝمقد ،وُمٕم٤مسمد اعمجقس.
ويٜمٌٖمل أن يراقمك قمٜمد سمٜم٤م اعمً٤مضمد اظمتٞم٤مر اعمقىمع اعمٜم٤مؾم٥م ،اًمذي حي٘مؼ اعمّمدٚمح٦م
اًمٕم٤مُم٦م ٕيمؼم قمدد ُمـ اعمًٚملم ،يمد٠من يٙمدقن اًمٌٜمد٤م ذم ُمٜمٓم٘مد٦م قمد٤مُمرة سم٤مًمًدٙم٤من ،أو ذم
ُمٙم٤من ىمري٥م ُمـ اًمًقق ،أو اعمقااالت ،أو إُم٤ميمـ اًمٕم٤مُم٦م ،سمحٞمد٨م ٓ مدد اًمٜمد٤مس
ُمِم٘م٦م ذم اًمقاقل إمم اعمًجد ٕدا االة اجلامقم٦م واجلٛمٕم٦م.
ويٜمٌٖمل أيْم٤م أن يٙمقن اعمٙم٤من اعمحٞمط سم٤معمًجد ٟمٔمٞمٗم٤مٟ ،مٔم٤موم٦م ُم٤مدي٦م وُمٕمٜمقي٦م ،ومدال
يٌٜمك اعمًجد ذم أُم٤ميمـ دمٛمع اًم٘مامُم٦م ،أو أُم٤ميمـ اًمِمٌف ،أو اعمخٚم٦م سمد٤مٔداب ،أو اعمٜم٤مومٞمد٦م
ًمدظمالق.
ويمذا يٜمٌٖمدل أن يراقمدك إؾمدس اًمّمدحٞم٦م اًمٕم٤مُمد٦م ذم اًمٌٜمد٤م ُ ،مدـ طمٞمد٨م ادمد٤مه
اًمِمٛمس ،واًمريح ،واًمتٝمقي٦م ،وأن ي٘مٚمدؾ ُمدـ قمددد إقمٛمددة واًمًدقاري اًمداظمٚمٞمد٦م،
طمٞم٨م إن اًمّمالة سمٞمٜمٝم٤م ُمٙمروه٦م ،يمدام ضمد٤م ذم احلددي٨م "يمٜمد٤م ٟمٜمٝمدك أن ٟمّمدػ سمدلم
اًمًقاري قمغم قمٝمد رؾمقل اهلل  وٟمٓمرد قمٜمٝم٤م ـمردا" (.)8
وأُم٤م شمِمٞمٞمد اعمً٤مضمد ،وم٢مذا يم٤من ي٘مّمد سمف آؾمتٗم٤مدة سمام واؾ إًمٞمف اًمتٓمقر اًمٕمٛمدراين
احلدي٨م ذم اًمٌٜم٤م  ،سم٠من يٙمقن سمٜمد٤م اعمًدجد سمٜمد٤م ىمقيد٤م وُمٕمٛمدرا وُمرشمٗمٕمد٤م ،ومٝمدذا أُمدر
ُم٘مٌقل ،طمٞم٨م إٟمف شمٕمٔمٞمؿ ًمٌٞم٧م اهلل.

( )8الحديث أخرجه اإلمام ابن ماجة ( )121حديث صحي  ،عن قرة بن إياس المزني .
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اعمً٤مضمد سملم آشمٌ٤مع وآسمتداع.

-------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------

وإن ىمّمد سم٤مًمتِمٞمٞمد اًمزظمروم٦م واًمزريمِم٦م واًمزيٜم٦م ،اًمتل شمِمٖمؾ اعمّمٚملم قمـ اًمٕمٌ٤مدة،
ومٝمذا أُمر همػم ُم٘مٌقل ،ومٚمٞمس اعمًجد ُمٕمرو٤م ومٜمٞمد٤م ًمٚمقطمد٤مت اًمتذيم٤مريد٦م ،اًمتدل ي١مُمٝمد٤م
اًمٜم٤مس ًمٚمًٞم٤مطم٦م واعمِم٤مهدة.
يمام أن اًمٕمامرة اةؾمالُمٞم٦م ذم اًمٌٜم٤م هل٤م ؿمخّمدٞمتٝم٤م اعمًدت٘مٚم٦مُ ،مدـ طمٞمد٨م اًمِمدٙمؾ،
واعمت٤مٟمدد٦م ،واًمٜم٘مددقش اخل٤مرضمٞمدد٦م ًمٚمٛمًددجد ،وهٜمدد٤مك اعمًدد٤مضمد اعمًددتٓمٞمٚم٦م ،واعمرسمٕمدد٦م،
واًمدائري٦م ،ويمٚمٝم٤م شمرُمز إمم اًمتٓمقر اًمٕمٛمراين ،وآسمتٙم٤مر واًمتجديد ذم سمٜم٤م اعمً٤مضمد قمؼم
اًمٕمّمقر اةؾمدالُمٞم٦م اعمختٚمٗمد٦م ،سمد٤مًمرهمؿ ُمدـ أن ذًمدؽ يٙمدـ قمدغم قمٝمدد اًمّمدح٤مسم٦م
واًمت٤مسمٕملم.
ويٕمرف اعمًجد أيْم٤م سمٛم ذٟمتف اًمٓمقيٚم٦م ،أو سم٘مٌتف اًمدائريد٦م ،اًمتدل يٕمٚمقهد٤م اهلدالل،
يمرُمز وؿمٕم٤مر ًمٚمٛمًجد واةؾمالم ،وىمد اٛمٛم٧م اعمآذن ًمتٙمقن ُمٙم٤مٟمد٤م ُمرشمٗمٕمد٤م ،يرومدع
ُمـ ومقىمٝم٤م إذان ،وعم٤م فمٝمرت اًمٙمٝمرسم٤م  ،ووع ُمٙمدؼم اًمّمدقت ومقىمٝمد٤م ،ويد١مذن ُمدـ
داظمؾ اعمًجد ،أو ُمـ ظم٤مرضمف ،سمٞمٜمام يٜمٓمٚمؼ اًمّمقت ُمـ ُمٙمؼم اًمّمقت ومدقق اعم ذٟمد٦م،
ًمٞمٜمتنم ذم أرضم٤م اعمديٜم٦م.
-5اظمراهمؼ:
يًتح٥م قمٜمد سمٜم٤م اعمً٤مضمد أن هيٞم٠م اعمراومؼ اخل٤ما٦م هب٤مُ ،مثؾ ُمًتٚمزُم٤مت اًمٓمٝمد٤مرة،
ُمـ احلامُم٤مت ،واًمقوق  ،ودمٛمػمه٤م سم٤مًمٌخقر واًمٓمٞم٥م ،ىم٤مل اًمزريمٌمد (مدقز سمٜمد٤م
اعمٓم٤مهر سم٤مًم٘مرب ُمـ اعمً٤مضمد ،واًمتقو ٦م ُمٜمٝم٤م) (.)8

( )8إعالم الساجد صـ.616
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وأن شمددقومر هلدد٤م ُمًددتٚمزُم٤مت اةودد٤م ةُ ،مثددؾ اعمّمدد٤مسمٞمح ،وُمًددتٚمزُم٤مت اًمٗمددرش
واًمٜمٔم٤موم٦م ،سم٠من شمٗمرش سم٤مًمًج٤مد أو احلّمػم أو اعمقيمٞم٧م.
ي٘مقل اًمزريمٌم (يًتح٥م اؾمتحٌ٤مسم٤م ُمت٠ميمدا يمٜمس اعمًجد وشمٜمٔمٞمٗمف) (.)8
فمـعم أصمـقر أَمتـل ،ضمتـك ايمٗمـذاة رصمٜمـ٣م ايمرصمـؾ َمــ
وذم احلدي٨م "فمرض٦م َّ
اظمسجد" ( .)2وقمـ قم٤مئِم٦م اهنع هللا يضر ىم٤مًم٧م "أَمر رؽمـقل اهلل  زمبٛمـ٣مء اظمسـ٣مصمد دم ايمـدور،
وأن سمٛمٓمػ وسمْمٝم٤م" (.)6
وأن هيٞم هل٤م ُمًتٚمزُم٤مت اةُم٤مُم٦م واخلٓم٤مسمد٦م واًمتٕمٚمدٞمؿ ،وُمًدتٚمزُم٤مت أذان ُمثدؾ
ُمٙمؼمات اًمّمقت ،واعمٜمؼم ،وطمجرة ًمإلُم٤مم ،وُمٙمتٌ٦م ًمٚمٛمّم٤مطمػ واًمٙمت٥م ،وٓ سمد٠مس
سم٤معمالطمؼ اًمتل شمً٤مقمد قمغم أدا اعمٝمٛمد٦م اًمدقمقيد٦م ،واًمتٕمٚمٞمٛمٞمد٦م ،وآضمتامقمٞمد٦م ،سمجدقار
اعمًجد.


( )8إعالم الساجد صـ.66٥
( )2الحديث أخرجه اإلمام أبو داود ( )438حديث صحي  ،عن أنس بن مالك .
( )6الحديث أخرجه اإلمام الترمذي ( )٥84حديث صحي  ،عن عائشة اهنع هللا يضر.
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(َ )7مـ اظمخ٣ميمٖم٣مت ايمممفمٝم٥م ايمتل حلٗم٦م زم٣مظمس٣مصمد.
 -1إنمالق اظمس٣مصمد دم نمغم أووم٣مت صالة اجلامفم٥م إولم:
وم٤مهلدف ُمـ سمٜم٤م اعمً٤مضمد إىم٤مُمد٦م اًمّمدالة ،اًمتدل هدل قمٛمدقد اةؾمدالم ،واًمٜمد٤مس
يتٗم٤موشمقن ذم أقمامهلؿ ،ومٛمـ يدرك اجلامقم٦م إومم وشمقضمف إمم اعمًجد ،وىمد وضمد سم٤مسمدف
ُمٖمٚم٘م٤م يٕمقد ُمـ طمٞم٨م أشمك ،يم٤مؾمٗم٤م سم٤مًمف ،ظم٤مئ٥م اًمرضم٤م  ،ومٛمـ أُمر سم٢مهمالىمٝم٤م وم٘مد قمٛمدؾ
قمغم ختريٌٝم٤م ،وؾمٕمك إمم اًمّمد قمـ ؾمٌٞمؾ اهلل سمٓمري٘م٦م همػم ُمٌ٤مذة.
وىمد شمققمد اهلل ذم اًم٘مرلن اًمٙمريؿ يمؾ ُمـ قمٛمؾ قمغم ُمٜمع اعمً٤مضمد ُمـ إىم٤مُم٦م دوره٤م
ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑﮒﮓﭼ .
()1

إن يمؾ ُمًدجد سمدف قمددد ُمدـ اًمٕمدامل ،يًدٛمح هلدؿ سم٤مًمتٜمد٤موب ذم ومدتح اعمًدجد،
واجلٚمقس سمداظمٚمفً ،مٚمٛمح٤مومٔم٦م قمغم أصم٤مصمف ،وومرؿمف ،وٟمٔم٤مومتف ،ومٛمـ يٖمٚمؼ اعمًجد سمحج٦م
اعمح٤مومٔم٦م قمغم ُم٤م سمداظمٚمف ،ومٚمٞمس ًمف قمذر ذم ذًمؽ.
إن ومتح اعمًجد ٟمّمػ ؾمد٤مقم٦م ًمٙمدؾ ادالة أُمدر يٕمٓمدؾ دور اعمًدجد ذم احلٞمد٤مة
اةؾمالُمٞم٦م ،وىمد طمذر اًمٜمٌل ُ مـ ذًمؽ وذم احلدي٨م (ٓ سمٗمقم ايمس٣مفم٥م ضمتك يتبـ٣مهك
ايمٛم٣مس دم اظمس٣مصمد" (.)2

( )8سورة البقرة اآلية (.)884
( )2الحديث أخرجه اإلمام أبو داود ( )448حديث صحي  ،عن أنس بن مالك.
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ىم٤مل اًمزريمٌم (ٓ سم٠مس سم٢مهمالق اعمًجد ذم همػم وىم٧م اًمّمالة ،اٞم٤مٟم٦م وطمٗمٔم٤م عمد٤م
ومٞمف ،ظمالوم٤م ٕسمك طمٜمٞمٗم٦م وم٢مٟمف ُمٜمع ُمـ همٚم٘مٝم٤م سمح٤مل) (.)8
أىمقل وإهمالىمٝم٤م يٙمقن قمٜمد قمدم وضمقد ُمـ ي٘مقم قمٚمٞمٝم٤م ُمـ اًمٕمامل ،وخيد٤مف قمدغم
ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ اًمنىم٦م واًمْمٞم٤مع ،وهذا ٓ يٙمقن ذم وىمد٧م اًمٜمٝمد٤مر ،وأرى أن شمٖمٚمدؼ ًمدٞمال،
وشمٌ٘مك ُمٗمتقطم٦م ـمقال اًمٜمٝم٤مر.
-2سمزيكم اظمس٣مصمد وزرىمُمتٜم٣م:
ٓ ؿمؽ أن آهتامم سم٤مةٟمً٤من اًمّم٤مًمح وإقمداده وآرشم٘م٤م سمف ،أهدؿ ُمدـ آقمتٜمد٤م
سم٤مًمزظمروم٦م واًمتزيلم ،طمٞم٨م إن زيٜم٦م اعم١مُمـ شمٙمقن سمحًـ اٚمتف سم٤مهلل ،وارشمٌ٤مـمدف سمّمدالة
اجلامقم٦م ذم اعمًجد ،وزيٜم٦م اعمًجد شمٙمقن سمٕمامرشمف ،ورواده ،وأدا دوره قمغم أطمًـ ُمد٤م
يٙمقن ،وًمٞمس اًمزيٜم٦م سم٤مًمزظمروم٦م اًمتل خترج اعمًجد قمـ طمد آقمتدال ،وشمقىمدع اًمٜمد٤مس
ذم اةهاف واًمتٌذير.
واًمقفمٞمٗم٦م إؾم٤مؾمٞم٦م ًمٚمٛمًجد أٟمف ُمٙم٤من ةىم٤مُم٦م اًمِمٕم٤مئر ،وًمٞمس ُمٕمرود٤م شمٕمدرض
ومٞمف اقر اًمزيٜم٦م واًمزظمروم٦م ،اًمتل شمِمٖمؾ اعمّمغم قمـ اخلِمقع واًمٕمٌ٤مدة.
وأُم٤م ُم٤م ٟمرى ذم سمٕمض اعمً٤مضمد أنُ ،مـ اًمزظمروم٦م ًمٚمجدران ،واًمً٘مػ ،واًمٙمت٤مسم٦م
قمٚمٞمٝمام ،وشمزيلم اعمًجد سمام اًمذه٥م واًمٗمْم٦م ،وشمٕمٚمٞمؼ اًم٘مٜم٤مديؾ اًمذهٌٞم٦م ،ومٝمذا ًمقن
ُمـ اًمؽمف واةهاف ،وإظمراج اعمً٤مضمد قمـ وفمٞمٗمتف احل٘مٞم٘مٞم٦م .واهلل شمٕم٤ممم ي٘مقل

( )8إعالم الساجد صـ .640
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ﭽﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭼ(.)8

وذم احلدي٨م أٟمف  ىم٤مل "يٟميت فمعم ايمٛم٣مس زَم٣من يتب٣مهقن زم٣مظمس٣مصمد ٓ ،ئمٚمرويـ٣م
إٓ ومٙمٝمال أو وم٣مل :ئمٚمروي٣م ومٙمٝمال" (.)2
أي يٜمِمددٖمؾ اًمٜمدد٤مس سم٤مًمِمددٙمؾ ،واًمّمددقرة اًمٔمدد٤مهرة ،وٓ يٚمتٗمتددقن إمم اجلددقهر،
واًمرؾم٤مًم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمتل ي٘مقم هب٤م اعمًجد ذم اعمجتٛمع.
وذم احلدي٨م قمـ اسمـ قمٌ٤مس أٟمف  ىم٤مل "َم٣م أَمرت زمتُمٝمٝمد اظمسـ٣مصمد" ىمد٤مل اسمدـ
قمٌ٤مس ًمتزظمرومٜمٝم٤م يمام زظمروم٧م اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى) (.)6
زظمدرف ،وم٘مد٤مل ( ًَم َٕمدـ اهلل َُمدـ َزظمرومدف ،أو
وروي أن اسمـ ُمًٕمقد َُم َّر سمٛمًجد ُُم َ
أطمقج ُمـ إؾم٤مـملم) (.)4
ىم٤مل ًمٕمـ اهلل ُمـ ومٕمؾ هذا ،اعمً٤ميملم ْ
وىم٤مل اةُم٤مم اًمزريمٌم (ذم لٚمٞم٦م اعمً٤مضمد سم٤مًمذه٥م واًمٗمْم٦م وشمٕمٚمٞمدؼ ىمٜم٤مديٚمٝمد٤م –
وضمٝم٤من أاحٝمام اًمتحريؿ – وم٢مٟمف يٜم٘مؾ قمـ اًمًٚمػ)(.)5
ومٗمل ُمديٜم٦م إًمػ ُم ذٟم٦م -اًم٘م٤مهرةُ -مً٤مضمد شمٗمتح أسمقاهب٤م ًمٚمزائريـ ُمدـ اًمًدٞم٤مح،
عمِم٤مهدة ُمٔم٤مهر اجلدامل واًمزيٜمد٦م ،ذم طمدلم ٓ ي٘مد٤مم ومٞمٝمد٤م جمٚمدس قمٚمدؿ واطمدد ـمدقال
إؾمٌقع.

( )8سورة ارعراف اآلية (.)68
( )2الحديث أوردا اإلمام ابن خزيمة في صحيحه ( )8628عن أنس بن مالك .
( )6الحديث أخرجه اإلمام أبو داود ( )441حديث صحي  ،عن ابن عباس .
( )4إعالم الساجد صـ.663
( )٥إعالم الساجد صـ .661

أ.د .أمحد قمٌد اهل٤مدي ؿم٤مهلم.

57

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

وم٤مًمٖمرض ُمـ دظمقل اعمًجد شمٗمريغ اًم٘مٚم٥م ُمـ زيٜم٦م اًمدٟمٞم٤م وُمٖمري٤مهتد٤م ،واؾمتِمدٕم٤مر
ذل اًمٕمٌقدي٦م هلل  واًمزظمروم٦م واًمدٜم٘مش يؽمشمد٥م قمٚمدٞمٝمام سف ىمٚمدقب اعمّمدٚملم قمدـ
اخلِمقع واًمتدسمر ،وؿمٖمٚمٝمؿ سمٛمٔم٤مهر اًمددٟمٞم٤م ،ذم طمدلم أن إضمدر واًمثدقاب قمدغم ىمددر
اخلِمقع واًمتٗمٙمر ،وم٠مضمر اعمّمغم ُمـ االشمف ُم٤م قم٘مؾ ُمٜمٝم٤م.
وم٘مد ورد ذم احلدي٨م أن اًمٜمٌل  ىم٤مل "إن ايمرصمؾ يمٝمٛمٌمف ،وَمـ٣م ىمتـ٤م يمـف إٓ
فممم صالسمف ،سمسٔمٜم٣م ،شمٚمٛمٜم٣م ،ؽمبٔمٜم٣م ،ؽمدؽمٜم٣م ،سسٜم٣م ،رزمٔمٜم٣م ،شمٙم ٜم٣مٞ ،مِمٖمٜم٣م" (.)8
دؽم ْت سمدف ضم٤مٟمد٥م سمٞمتٝمد٤م،
وىمد َروى اًمٌخ٤مري قمـ أٟمس ىم٤مل يم٤من ِىم َرام ًمٕم٤مئِمد٦مَ ،ؾم َ
ِ
راَمــؽ هــذا :هم١مٞمــف ٓ سمــزال سمِمــ٣مويره سمَٔمـ ِ
ـر ُض دم
وم٘مدد٤مل اًمٜمٌددل َ " أَمٝمْمــل فمٛمــ٣م وم َ
صاليت"(.)2

وقمـ قم٤مئِم٦م أن اًمٜمٌل  اغم ذم مخٞمّم٦م هل٤م أقمالم ،ومٜمٔمر إمم أقمالُمٝم٤م ٟمٔمدرة ،ومٚمدام
اٟمٍمف ىم٤مل "اذهبقا زمخٚمٝمِمتل هذه إلم أ صمٜمؿ ،وأسمقين زمٟمٞمبج٣مٞمٝم٥م أ صمٜمؿ ،هم١مي٣م
أهلتٛمل آٞمٖم٣م فمـ صاليت".
وىم٤مل هِم٤مم سمـ قمروة ،قمـ أسمٞمف ،قمدـ قم٤مئِمد٦م ىمد٤مل اًمٜمٌدل " ىمٛمـ٦م أٞمٓمـر إلم
فمٙمٚمٜم٣م وأٞم٣م دم ايمِمالة ،همٟمطم٣مف أن سمٖمتٛمٛمل" (.)6
( )8الحديث أخرجه اإلمام أبو داود ( )683حديث حسن ،عن عمار بن ياسر .

( )2الحديث أخرجه اإلمام البخاري ( )٥8٥8عن أنس بن مالك  .والقرام :ستر رقيق من صوف ذو
ألوان.

( )6الح ــديث أخرج ــه اإلم ــام البخ ــاري ( )666ع ــن عائش ــة اهنع هللا يضر( .وائت ــوني بأنبجاني ــة) ق ــال ف ــي النفاي ــة:
المحفور بكسر الباء ،ويروى بفتحفا يقال :كساء أنبجاني منسوب إلى منبج المدينة المعروفة ،وهو

كساء يتخذ من الصوف ،وله خمل ،وال علم له.
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ويْم٤مف إمم اقر اًمزريمِم٦م واًمزيٜم٦م يمت٤مسم٦م سمٕمض لي٤مت اًم٘مدرلن اًمٙمدريؿ ،أو أؾمدام
اهلل احلًٜمك قمغم ضمدران اعمًجد ،مم٤م هق ُمِمٖمٚم٦م قمـ اهلدف إؾمٛمك ًمٚمّمالة.
ويٚمحؼ سمذًمؽ اًمً٤مقم٤مت ذات إضمراس اعمٜمتٔمٛم٦م ،واًمتل شمِمٌف اًمٜمدقاىمٞمس ،ويمدذا
شمرك اًمتٚمٞمٗمقٟم٤مت اعمحٛمقًم٦م (اجلقال) ُمٗمتقطم٦م ٓؾمت٘مٌ٤مل اعمٙم٤معم٤مت أصمٜم٤م اًمّمالة.
-3اخت٣مذ اظمح٣مري٤م:
اعمحراب هق اعمٙم٤من اًمذي خيّمص ًمإلُم٤مم ذم ادر اعمًجد ًمٚمّمالة ومٞمف ،و يٙمـ
ذم ُمًجده  حمراب ،وٓ ذم قمٝمد اًمراؿمديـ ،و يرد ومٞمدف ؾمدٜم٦م قمدـ اًمٜمٌدل  وىمدد
(يمره سمٕمض اًمًٚمػ اخت٤مذ اعمح٤مري٥م ذم اعمً٤مضمد)(.)1
إن دمقيػ اعمحراب وشمزيٞمٜمف ،واًمٙمت٤مسم٦م ومقىمف سمٕمض أي٤مت اًم٘مرلٟمٞم٦م ،يٚمٗمد٧م أٟمٔمد٤مر
اعمّمٚملم ،ويِمٖمٚمٝمؿ قمـ اخلِمقع ذم اًمّمالة ،ومؽميمف هق إومم.
ي٘مقل اةُم٤مم اًمزريمٌم (ويٙمره أن يٙمت٥م ذم ىمٌٚم٦م اعمًجد لي٦م ُمـ اًم٘مرلن ،أو ر
ُمٜمف)(.)2
وٟم٘مؾ اةُم٤مم اًمزريمٌم قمـ ذح اجلد٤مُمع اًمّمدٖمػم ًمٚمحٜمٗمٞمد٦م (ٓ سمد٠مس أن يٙمدقن
ُم٘م٤مم اةُم٤مم ذم اعمًجد ،وؾمجقده ذم اًمٓم٤مق ،ويٙمره أن ي٘مدقم ذم اًمٓمد٤مقٟٕ ،مدف يِمدٌف
اظمتالف اعمٙم٤مٟملم ،أٓ شمرى أٟمف يٙمره آٟمٗمراد ،ي٘مقل اًمزريمٌم واعمِمٝمقر اجلدقاز سمدال
يمراه٦م ،و يزل قمٛمؾ اًمٜم٤مس قمٚمٞمف ُمـ همػم ٟمٙمػم) (.)6
( )8إعالم الساجد بأحكام المساجد صـ .234
( )2إعالم الساجد بأحكام المساجد صـ.634
( )6إعالم الساجد بأحكام المساجد صـ.634
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-4فمٙمق اظمٛم٣مزمر ايمتل سمٗمْمع ايمِمٖمقف:
ُمـ إُمقر اعمًتجدة اًمتل دظمٚم٧م قمغم اعمً٤مضمد ،قمٚمق اعمٜم٤مسمر اًمتل شم٘مٓمع اًمّمٗمقف،
وخيتٗمل اخلٓمٞم٥م ومقىمٝم٤م ،ومال يراه اًمٜم٤مس ،سم٤مةود٤موم٦م إمم اةهاف واًمٌدذخ واًمزظمرومد٦م
واًمزريمِم٦م ذم اٜم٤مقمتٝم٤م ،ومتٙمقن ُمِمٖمٚم٦م ًمٚمٛمّمٚملم قمـ اخلِمقع.
ي٘مقل أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ " يم٤من اًمرؾمقل  إذا ظمٓم٥م يقم اجلٛمٕم٦م يًدٜمد فمٝمدره
إمم ظمِمٌ٦م ،ومٚمام يمثر اًمٜم٤مس ىم٤مل اسمـ زم ُمٜمؼما ،أرد أن يًٛمٕمٝمؿ ومٌٜمدقا ًمدف قمتٌتدلم –أي
درضمتلم همػم اعم٘مٕمدة ،اًمتدل يمد٤من مٚمدس قمٚمٞمٝمد٤م -ومتحدقل ُمدـ اخلِمدٌ٦م إمم اعمٜمدؼم،
ومًٛمٕم٧م اخلِمٌ٦م لـ طمٜملم اًمقاًمف ،ومام زاًم٧م لـ طمتك ٟمزل رؾمقل اهلل  قمدـ اعمٜمدؼم
ومٛمِمك إًمٞمٝم٤م ،وم٤مطمتْمٜمٝم٤م ومًٙمٜم٧م"(.)1
ي٘مقل اًمِمٞمخ حمٛمقد ظمٓم٤مب اًمًٌٙمل (يًـ اختد٤مذ ُمٜمدؼم ًمٚمخٓمٌد٦مٟٕ :مدف أسمٚمدغ ذم
إؾمامع اًمٜم٤مس ،وُمِم٤مهدة اخلٓمٞم٥م ،ىم٤مل سم٤مىمقم اًمروُمل "اٜمٕم٧م ًمرؾمقل اهلل ُ مٜمدؼما
ُمـ ـمروم٤م ً ،مف صمالث درضم٤مت ،اعم٘مٕمدة ودرضمت٤من" (.)2
و يزل اعمٜمؼم صمالث درضم٤مت ،طمتك زاده ُمروان ذم ظمالوم٦م ُمٕم٤موي٦م ؾم٧م درضمد٤مت
ُمـ أؾمٗمٚمف ،وهذه سمدقم٦م حمدصم٦م)(.)3

( )8الحــديث أوردا ابــن حبــان فــي صــحيحه ( )3٥06والبيفقــي فــي دالئــل النبــوة  ٥٥8/2عــن أنــس بــن
مالك .
( )2الحديث أوردا ابن حجر في اإلصابة 863/8حديث موصول حعيف ،عن باقوم ،مـولى سـعيد بـن
العاص -رحي هللا عنفما.-
( )6الدين الخالص للشي  /محمود خطاب السبكي  .686/8ط /ال ال ة سنة8810-8408م.
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ىم٤مل اةُم٤مم اًمزريمٌم (يٙمره اخت٤مذ اعمٜمؼم اًمٙمٌػم ،اًمذي يْمٞمؼ قمدغم اعمّمدٚملم ،إذا
يٙمـ اعمًجد ُمتًع اخلٓمك) (.)8
وُمـ اعمخ٤مًمٗم٤مت أيْم٤م أن شمقوع أقمالم أو ؾمت٤مئر قمغم ضم٤مٟمٌل اعمٜمؼم ،أو قمدغم سم٤مسمدف،
مم٤م ي١مدى إمم ُمٜمع اًمٜم٤مس ُمـ رؤي٦م اخلٓمٞم٥م ،وُمِم٤مهدشمف أصمٜم٤م اخلٓمٌ٦م.
وىمد اٟم٘مرو٧م يمثػم ُمـ هذه اعمخ٤مًمٗم٤مت اًمنمقمٞم٦مُ ،مع شم٘مدم وقمدل اًمٜمد٤مس سم٤مًمًدٜم٦م
اًمٜمٌقي٦م اًمنميٗم٦م ،وطمراٝمؿ قمغم آًمتزام هب٤م ُم٤م شمٞمن إمم ذًمؽ ؾمٌٞمال.



( )8إعالم الساجد صـ .664
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( )8اظمستح٤م دم اظمس٣مصمد.
اعمً٤مضمد سمٞمقت اهلل  يٕمٛمره٤م اعم١مُمٜمقن اًمّم٤مدىمقن سم٤مًمٕمٌ٤مدة اًمّمحٞمح٦م ،واًمّمالة
اخل٤مؿمٕم٦م ،وقمامرهت٤م ـمريؼ اًمٗمالح ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ،وـمريؼ اهلداي٦م واًمرؿم٤مد.
ىم٤مل شمٕم٤ممم ﭽﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﭼ .
()1

هٜمدد٤مك قمدددة لداب إؾمددالُمٞم٦م ؾمدد٤مُمٞم٦م ورومٞمٕمدد٦م ،وردت ذم اًمًددٜم٦م اًمٜمٌقيدد٦م اعمٓمٝمددرة،
يًتح٥م ًمٚمٛمًٚمؿ أن حيرص قمٚمٞمٝم٤م ،وأن يٚمتزم هب٤م ،اىمتدا هبديف  ورهمٌد٦م ومدٞمام قمٜمدد
اهللُ مـ اًمثقاب اجلزيؾ ،وإضمر اًمٕمٔمٞمؿ ،وُمـ هذه أداب اعمًتحٌ٦م ُم٤م ي٠ميت
-1ايمدطمقل زم٣ميمٗمدم ايمٝمٚمٛمـك َمـع ايمـدفم٣مء اعمد٠مصمقر قمٜمدف " زمسـؿ اهلل ،وايمِمـالة
وايمسالم فمعم رؽمقل اهلل ،ايمٙمٜمؿ اهمتح رم أزمقاب رمحتؽ".
وقمٜمد اخلروج ي٘مدم اًم٘مدم اًمٞمنى وي٘مدقل "زمسـؿ اهلل وايمِمـالة وايمسـالم فمـعم
رؽمقل اهلل ايمٙمٜمؿ إين أؽمٟميمؽ َمـ همّمٙمؽ".
ومٕمـ أٟمس  ىم٤مل "َمـ ايمسٛم٥م إذا دطمٙم٦م اظمسجد أن سمبدأ زمرصمٙمـؽ ايمٝمٚمٛمـك ،وإذا
طمرصم٦م أن سمبدأ زمرصمٙمؽ ايمٝمْسى" (.)2
وذم احلدي٨م ىم٤مل " إذا دطمؾ أضمدىمؿ اظمسجد همٙمٝمسٙمؿ فمعم ايمٛمبل  شمؿ يمٝمٗمـؾ:
ايمٙمٜمؿ اهمتح رم أزمقاب رمحتؽ ،وإذا طمرج همٙمٝمٗمؾ :ايمٙمٜمؿ إين أؽمٟميمؽ َمـ همّمٙمؽ"(.)3

( )8سورة التوبة اآلية (.)81

( )2الحديث أخرجه البيفقي في السنن الؤبرى  442/2حديث حسن ،عن أنس بن مالك .
( )6الحديث أخرجه اإلمام مسلم ( )686عن أبى أسيد الساعدي .
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ويًتح٥م آؾمتٕم٤مذة ًمٚمخ٤مرج ُمدـ اعمًدجد ،وذم احلددي٨م ىمد٤مل " إذا دطمـؾ
أضمدىمؿ اظمسجد همٙمٝمسٙمؿ فمعم ايمٛمبل  ويمٝمٗمـؾ :ايمٙمٜمـؿ اهمـتح رم أزمـقاب رمحتـؽ ،وإذا
طمرج همٙمٝمسٙمؿ فمعم ايمٛمبل  ويمٝمٗمؾ :ايمٙمٜمؿ أصمرين َمـ ايمُمٝمْم٣من ايمرصمٝمؿ"(.)1
-2أن يٛمقى آفمت٘م٣مف زم٣مظمسجد ىمٙمام دطمٙمف ،ىم٤مل اًمزريمٌم (يًتح٥م عمدـ دظمدؾ
اعمًجد وضمٚمس ومٞمف أن يٜمقى آقمتٙم٤مف ،ؾمقا يمثر ضمٚمقؾمف أم ىمدؾ ،ىمد٤مل اًمٜمدقوي ذم
اًمٌٞم٤من ،وهذا إدب يٜمٌٖمل أن يٕمتٜمل سمف وسمِم٠من ذيمره ،ويٕمرومف اًمّمٖم٤مر واًمٕمدقام ،وم٢مٟمدف
مم٤م يٖمٗمؾ قمٜمف) (.)2
-3يستح٤م ظمـ دطمؾ اظمسجد وىم٣من َمتقضـئ٣م أن يِمـعم رىمٔمتـكم ،وذم اًمٌخد٤مري
قمٜمف  أٟمف ىم٤مل "إذا دطمؾ أضمدىمؿ اظمسجد همٙمغمىمع رىمٔمتكم ومبؾ أن جيٙمس"(.)3
وم٢من يٙمـ ُمتقو ٤م صمؿ شمقو٠م داظمؾ اعمًجد ،ومٞمًتح٥م ًمف أن يّمغم ريمٕمتلم أيْمد٤م
سمٕمد اًمقوق .
-4يستح٤م ىم رة اخلْمك إلم اظمس٣مصمدً ،مٕمامرهت٤م سم٤معمٙم٨م ومٞمٝمد٤م ،واٟمتٔمد٤مر اًمّمدالة،
وىمد رهم٥م اًمٜمٌل  عمـ طمرص قمدغم ذًمدؽ سمٛمحدق اخلٓم٤ميد٤م ،ورومدع اًمددرضم٤مت ،وذم
احٞمح ُمًٚمؿ قمٜمف  أٟمف ىم٤مل "أٓ أديم٘مؿ فمعم َم٣م يٚمحق اهلل زمـف اخلْم٣ميـ٣م ،ويرهمـع زمـف

( )8الحديث أخرجه ابن خزيمة في صحيحه ( )4٥2إسنادا جيد على شرط مسلم ،عن أبى هريرة .
( )2إعالم الساجد صـ.648

( )6الحديث أخرجه اإلمام البخاري ( )444عن أبى قتادة ارنصاري ،الحارث بن ربعي .
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ايمدرصم٣مت ،وم٣ميمقا زمعم ي٣م رؽمقل اهلل ،وم٣مل :إؽمب٣مغ ايمقضقء فمعم اظم٘مـ٣مره ،وىم ـرة اخلْمـك
إلم اظمس٣مصمد ،واٞمتٓم٣مر ايمِمالة زمٔمد ايمِمالة ،همذيم٘مؿ ايمرزم٣مط ،همذيم٘مؿ ايمرزم٣مط"(.)1
وومٞمف أيْم٤م "َمـ نمدا إلم اظمسجد أو راح :أفمد اهلل يمف دم اجلٛمـ٥م ٞمـزٓ ىمٙمـام نمـدا أو
راح"(.)2
وذم ُمًٜمد اةُم٤مم أمحد ىم٤مل " صمٙمٝمس اظمسجد فمعم شمالشم٥م طمِم٣مل ،أخ َمسـتٖم٣مد،
أو ىمٙمٚم٥م حم٘مٚم٥م ،أو رمح٥م َمٛمتٓمرة"(.)3
قل اهللَِ " أسم ِ
و َقم ِـ ا ْسم ِـ َقم ٌَّ ٍ
ـ٣مر َك َو َسم َٔم َ
٤مس َ ىم َ٤مل َىم َ٤مل َر ُؾم ُ
ـ٣ملم ِدم
َ٣مين ايم َّٙم ْٝم َٙمـ َ٥م َر ِّ َسم َب َ
ِ
ِ
ـؿ اظمَْـ ُ
قر ٍة – َوم َ٣ملَ :أ ْضم َس ُب ُف َوم َ٣مل ِدم اظمَْٛمَ٣م ِمَ -هم َٗم َ٣ملَ :ي٣م ُ َ
ٝمؿ َ ْ تَِم ُ
حم َّٚمدُ َه ْؾ سمَدْ ِري هم َ
َأ ْضم َس ِـ ُص َ
ِ
ـكم َشمـدْ َي َّل َأ ْو
إَ ْفم َعم؟ َوم َ٣ملُ :وم ْٙم ُ
كم ىمَت َٖم َّل َضمتَّك َو َصمدْ ُت َزم ْر َد َه٣م َزم ْ َ
٦مَ .َٓ :وم َ٣ملَ :هم َق َض َع َيدَ ُه َزم ْ َ
٦م َم٣م ِدم ايمسٚمق ِ
ِ
ات َو ََم٣م ِدم إَ ْر ِ
ض.
َّ َ َ
َوم َ٣مل ِدم ٞم َْح ِريَ ،هم َٔمٙم ْٚم ُ َ
٦مَٞ :مٔمؿَ .وم َ٣ملِ :دم ا ْيم َ٘م َّٖم٣مر ِ
ِ
ِ
ات.
َوم َ٣ملَ :ي٣م ُ َ
َ
ٝمؿ َ ْ تَِم ُؿ اظمَْ ُ إَ ْفم َعم؟ ُوم ْٙم ُ َ ْ
حم َّٚمدُ َه ْؾ سمَدْ ِري هم َ
اجلامفم ِ
ِ
ْ٧م دم اظمَْس ِ ِ
ًمـ َفم َ
ات :اظمُْ٘م ُ
ـ٣مت،
َوا ْيم َ٘م َّٖم َ٣مر ُ
ـعم إَ ْومـدَ ا ِم إِ َلم َْ َ َ
٣مصمد َزم ْٔمدَ َّ
َ
ايمِم َٙم َقاتَ ،واظمَْ ْ ُ
ـغم ،وىم َ ِ
وإِؽمب٣م ُغ ا ْيمق ُض ِ
قء دم ا َْظم٘م ِ
ـ٣مش زمِخَ ْ ٍ
ؽ َفم َ
َ٣مر ِهَ ،و ََم ْـ َهم َٔم َؾ َذيمِ َ
ــ
ـغم َو ََم َ
َـ٣من َم ْ
ـ٣مت زمِخَ ْ ٍ َ
ُ
َ ْ َ
َطمْمِٝمئَتِ ِف َىم َٝم ْق َم َو َيمدَ ْسم ُف ُأ َُّم ُف" (.)4

( )8الحديث أخرجه اإلمام مسلم ( )2٥8عن أبى هريرة .
( )2الحديث أخرجه اإلمام مسلم ( )338عن أبى هريرة .

( )6الحديث أوردا المنذري في التربيب والترهيب  863/8إسنادا حسن ،عن أبى هريرة .
( )4الحديث أخرجه اإلمام الترمذي ( )626٥حديث صحي  ،عن معاذ بن جبل .
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ِ
َدؽَ ،ومد٢مِ ِّين ؾم ِ
ِ ِ
ُـ اعمًَْ ِ
دجدُ َسم ْٞمت َ
دٛم ْٕم ُ٧م
َ
ويمت٥م َؾم ْٚم َام َن إِ َمم َأ ِ اًمدَّ ْر َدا َ ي٤م َأظمدل ًمد َٞمٙم ِ ْ
ِ
ِ
ِ
َـ٣من اظمَْ َس ِ
قل "اظمَْ ْس ِ
قل اهللِ َ ي ُ٘م ُ
َر ُؾم َ
ـ٣مصمدُ
جدُ َزم ْٝم ُ
ــ ىم َ
٦م ىم ُِّؾ سمَٗم ٍّلَ ،و َومدْ َضـٚم َـ اهللُ  ظمَ ْ
اجلقا َز فم َعم ايمٌم ِ
اط" (.)8
مح َ٥مَ ،و َْ َ َ
ايمر ْ َ
ايمر ْو َحَ ،و َّ
ُزم ُٝمق َسم ُف َّ
ِّ َ
ِ
ـ٦م ىم ِّ ِ
وذم رواي٦م قمـ َأ ِ اًمدَّ ْر َدا ِ " اظمَْ ْس ِ
ـلَ ،سم َ٘م َّٖم َ
َـ٣من
ـجدُ َزم ْٝم ُ
ــ ىم َ
ـؾ اهللُ ظمَ ْ
ُـؾ سمَٗم ٍّ
اجلق ِاز فم َعم ايمٌم ِ
جدُ زمٝم َتف زمِ٣ميمروحِ  ،وايمر ِ
اط إِ َلم ِر ْض َق ِ
ان اهللِ إِ َلم َ
اجلٛم َِّ٥م" (.)2
مح٥مَ ،و َْ َ َ
اظمَ ْس ِ َ ْ ُ َّ ْ َ َّ ْ َ
ِّ َ
وقمامرة اعمً٤مضمد ي٠مظمدذ ادقرا يمثدػمةُ ،مٜمٝمد٤م قمامرهتد٤م سمد٤مًمرومع واًمٌٜمد٤م واًمتٕمٛمدػم،
وقمامرهت٤م سم٤مًمّمالة ،واًمدقم٤م  ،واًمذيمر ،واًمٕمٌ٤مدة ،وجم٤مًمس اًمٕمٚمؿ.
وُمـ اقر قمامرة اعمً٤مضمد ،اعمٌم إمم اعمًجد ذم اًمٔمٚمؿ ،ومٝمدق ٟمدقر ًمّمد٤مطمٌف يدقم
ِ
اًم٘مٞم٤مُم٦م ،وم٠مظمرج اًمؽمُمذي َقم ْـ ُسم َر ْيدَ َة إؾمٚمٛمل َ قم ِـ اًمٜمٌَِّ ِّل َ ىم َ٤مل " َزم ِّ ِ
كم
ممـ اظمَْ َُّمـ٣م َ
ِدم ايم ُّٓم َٙم ِؿ إِ َلم اظمَْ َس ِ
٣مصم ِد زمِ٣ميمٛم ِ
ُّقر ايمتَّ٣م ِّم َي ْق َم ا ْيم ِٗم َٝم َ٣مَم ِ٥م" (.)6
واهلل يٗمرح سمٕمٌده اعمٕمت٤مد قمغم اعمًجد ،طمٞم٨م يٕمٚمدـ اًمٜمٌدل  قمدـ ؿمددة ومدرح اهلل
سمٕمٌده ،طملم يٕمت٤مد اعمً٤مضمدً ،مٚمّمالة وذيمر اهلل ،وم َٕم ْـ َأ ِ ُه َر ْي َر َة َ قم ِـ اًمٜمٌَِّ ِّل َ ىم َ
د٤مل
"َم٣م سمَق َّؿمـ رصم ٌؾ َمسٙمِؿ اظمَْس ِ ِ
ٙمِمال َِة َو ِّ
ايمذىم ِْر ،إَِّٓ َسم َب ُْم َب َش اهللُ َيم ُف ىم ََام َي َت َب ُْم َب ُش َأ ْه ُؾ
٣مصمدَ يم َّ
َ َ َ َ ُ ُ ْ ٌ َ
ا ْيمٕمَ٣م ِ ِ
٤م زمِٕمَ٣م ِبِ ِٜم ْؿ إِ َذا َوم ِد َم َفم َٙم ْٝم ِٜم ْؿ" (.)4

( )8الحـديث أوردا اإلمــام الفي مــي فـي مجمــع الزوائــد  .2٥/2حـديث حســن لغيـرا ،عـن ســلمان الفارســي
.

( )2الحديث أوردا اإلمام المنذري في التربيب والترهيب  .8٥٥/8إسنادا صحي  ،عن أبى ذر .
( )6الحديث أخرجه اإلمام الترمذي ( )226وقال بريب ،عن بريدة بن الخصيب ارسلمي .

( )4الحديث أوردا اإلمام المنذري في التربيب والترهيب  .86٥/8واسنادا صحي  ،عن أبى هريرة .
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وا٤مطم٥م اًم٘مٚم٥م اعمٕمٚمؼ سم٤معمًجد ذم فمؾ قمرش اهلل ،ومٝمذه اقرة رائٕمد٦م يرؾمدٛمٝم٤م
اًمٜمٌل ٕ وًم ؽ اعمؽمدديـ قمدغم اعمًد٤مضمد ،احلريّمدلم قمدغم أدا اًمّمدٚمقات ومٞمٝمد٤م ذم
ة٤مقم٦م ،اًمذيـ ٓ يٗم٤مرىمقن اعمًجد إٓ قمغم أُمؾ اًمٕمقدة إًمٞمف ،وٓ يٖمٞمٌدقن قمٜمدف إٓ قمدغم
ؿمقق اًمٕمقدة إًمٞمف ،ومٞم٘مقل  ذم احلدي٨م َقم ْـ َأ ِ ُه َر ْي َر َة َ " ؽم ْب َٔم ٌ٥م ُيٓمِ ُّٙم ُٜم ُؿ اهللُ دم ـمِ ِّٙم ِف
َي ْق َم َٓ ـمِ َّؾ إَِّٓ ـمِ ُّٙم ُف َمٛمٜمؿَ :و َر ُصم ٌؾ َوم ْٙم ُب ُف َُم َٔم َّٙم ٌؼ دم اظمَْ َس ِ
٣مصم ِد" (.)8
ِ
ومٚمٞمد٠مت
واعمً٤مضمد هل ري٤مض اجلٜم٦م ،ومٛمـ أراد أن يدظمؾ اجلٜم٦م وهق ذم هذه اًمدٟمٞم٤م،
سمٞمقت اهلل قمغم اًمدوام ،وًمٞمحرص قمغم أدا اًمّمالة واًمذيمر ومٞمٝم٤م ،وم٘مد أظمرج اًمؽمُمدذي
اجلٛمَّـ ِ
دقل اهللِ " إِ َذا ََم َـر ْرسم ُْؿ زمِ ِر َي ِ
ـ٣مض َْ
د٤مل َر ُؾم ُ
د٤مل َىمد َ
وطمًدٜمف َقمد ْـ َأ ِ ُه َر ْي َدر َة َ ىم َ
ـ٥م
ّ
اجلٛم َِّ٥م؟ َوم َ٣مل :اظمَْ َس ِ
٣مض َْ
٦مَ :ي٣م َر ُؽم َ
قل اهللِ َو ََم٣م ِر َي ُ
ْـع َيـ٣م
٣مصمدُ ُ ،وم ْٙم ُ
َهم ْ٣مر َسم ُٔمقاُ ،وم ْٙم ُ
ايمرسم ُ
ـ٦مَ :و ََمـ٣م َّ
َ
ِ ِ
٣من اهللِ َو َْ
َر ُؽم َ
ْػم" (.)2
قل اهللِ؟ َوم َ٣ملُ :ؽم ْب َح َ
احل ْٚمدُ هللِ َوَٓ إ َيم َف إَّٓ اهللُ َواهللُ أىم َ ُ
-5اظمقاـمب٥م فمعم ضمّمقر صالة اجلامفم٥م ،ومّمالة اجلامقم٦م ذم اعمًدجد حمدؾ ظمدالف
سملم اًمٕمٚمام  ،سملم اًمقضمقب ،وسملم يمقهن٤م ؾمٜم٦م ُم١ميمدة ،وىمد ومْمٚمٝم٤م اًمٜمٌل  قمدغم ادالة
اعمٜمٗمرد سمًٌع وقمنميـ درضم٦م ،وذًمدؽ ٕمهٞمتٝمد٤م ،وسمٞمد٤من أصمرهد٤م قمدغم اًمٗمدرد واجلامقمد٦م
اعمًٚمٛم٦م ،ىم٤مل " صالة اجلامفم٥م أهمّمؾ َمـ صالة ايمٖمرد زمسبع وفممميـ درصم٥م" (.)6

( )8الحديث أخرجه اإلمام البخاري ( )3103عن أبى هريرة .
( )2الحديث أخرجه اإلمام الترمذي ) )6٥08وقال حسن بريب ،عن أبى هريرة .
( )6الحديث أخرجه اإلمام البخاري ( )34٥عن عبد هللا بن عمر .
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-------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------

وًمٞمً٧م إومْمٚمٞم٦م ًمّمالة اجلامقم٦م سمٕمدد اًمدرضم٤مت وم٘مط ،سمؾ إن ظمٓمقات اةٟمًد٤من
شمًجؾ ًمف قمٜمد اهلل ،ذم رومع اًمدرضم٤مت ،وحمق اخلٓم٤مي٤م ،يمام أن ضمٚمقؾمف ذم اعمًجد االة
ًمف ،واعمالئٙم٦م شمدقمق ًمف سم٤معمٖمٗمرة واًمرمح٦م.
اجل ِٚمٝم ِع سم َِزيدُ فم َعم صالَسمِ ِف دم زمٝمتِ ِف ،وصالَسمِ ِف دم ؽم ِ
ال ُة َْ
وذم احلدي٨م ىم٤مل َ " ص َ
ـقوم ِف
َْ َ َ
َ َ
ُ
ــ َو َأسمَـك اظمَْ ْس ِ
يـ َد َر َصم ً٥مَ ،هم١مِ َّن َأ َضمـدَ ىم ُْؿ إِ َذا سم ََق َّض َ
َس ًْس٣م َو ِفم ْ ِ
ـجدَ ُ َٓ ،ي ِريـدُ إَِّٓ
ـٟم َهم َٟم ْضم َس َ
مم َ
الةََ ،مل ْ َ ْ ُط ُطم ْْم َق ًة إَِّٓ َر َهم َٔمـ ُف اهللُ ِ َهبـ٣م َد َر َصمـ ً٥مَ ،و َضم َّ
ايمِم َ
ـط َفمٛمْـ ُف َطمْمِٝمئَـ ً٥مَ ،ضمتَّـك َيـدْ ُطم َؾ
َّ
ـقم-ئمٛمِـل فم َٙمٝم ِ
جدَ َ ،وإِ َذا َد َطم َؾ اظمَْ ْس ِ
اظمَْ ْس ِ
ـف-
َ٣من دم َصال ٍَة ََمـ٣م ىمَ٣مٞم ْ
جدَ ىم َ
َـ٦م َ ْحتبِ ُسـ ُفَ ،وسم َُِم ّ َ ْ
َ ْ
ث همِ ِ
ِ
ِ ِ
ال ِ َ٘م ُ٥م َم٣م دام دم َ ْ ِ ِ ِ ِ
حي ِد ْ
ٝمف"
ايمٙمٜم َّؿ انمْٖم ْر َيم ُفُ ،
جمٙمسف ا َّيمذي ُي َِم ّقم همٝمف ُ
ايمٙمٜم َّؿ ْار َ ْ
مح ُفََ ،م٣م َمل ْ ُ ْ
اظمَْ َ َ َ َ
(.)8
وقمـ قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد  أٟمف ىم٤مل (ُمـ هه أن يٚم٘مك اهلل همدا ُمًٚمام ،ومٚمٞمح٤مومظ
قمغم هذه اًمّمٚمقات ،طمٞم٨م يٜم٤مدى هبـ ،وم٢من اهلل ذع ًمٜمٌٞمٙمؿ ؾمٜمـ اهلدى ،وإهندـ ُمدـ
ؾمٜمـ اهلدى ،وًمق أٟمٙمؿ اٚمٞمتؿ ذم سمٞمقشمٙمؿ يمام يّمكم هذا اعمتخٚمػ ذم سمٞمتفً ،مؽميمتؿ ؾمدٜم٦م
ٟمٌٞمٙمؿ ،وًمق شمريمتؿ ؾمٜم٦م ٟمٌٞمٙمؿ ًمْمٚمٚمتؿ ،وُم٤م ُمـ رضمدؾ يتٓمٝمدر ومٞمحًدـ اًمٓمٝمدقر ،صمدؿ
يٕمٛمد إمم ُمًجد ُمـ هذه اعمً٤مضمد ،إٓ يمتد٥م اهلل ًمدف سمٙمدؾ ظمٓمدقة خيٓمقهد٤م طمًدٜم٦م،
ويرومٕمف هب٤م درضم٦م ،وحيط قمٜمف هب٤م ؾمٞم ٦م ،وًم٘مد رأيتٜم٤م وُم٤م يتخٚمػ قمٜمٝم٤م إٓ ُمٜم٤مومؼ ُمٕمٚمقم
اًمٜمٗم٤مق ،وًم٘مد يم٤من اًمرضمؾ ي١مشمك سمف هي٤مدى سملم اًمرضمٚملم طمتك ي٘م٤مم ذم اًمّمػ) (.)2

( )8الحديث أخرجه اإلمام البخاري ( )466عن أبى هريرة .
( )2الحديث أخرجه اإلمام مسلم ( )3٥4عن عبد هللا بن مسعود .
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ويم٤من سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م يريدون أن يٌٞمٕمقا سمٞمقهتؿ ًمٞم٘مؽمسمقا ُمـ اعمًدجد ،واًمٜمٌدل 
هن٤مهؿ قمـ اًمٌٞمع ،وسملم هلؿ قمٔمٞمؿ إضمر ذم يمثرة اعمٌم إمم اعمًجد ،ومٕمـ ضم٤مسمِ ِر سم ِـ َقمٌ ِ
دد
َ ْ ْ
َّ
دـ اعمًَْ ِ ِ
ِ
اهللِ َ ىم٤مل يمَ٤مٟم ْ ِ
ٞمدع ُسم ُٞمق َشمٜمَد٤م َومٜمَ ْ٘م َ ِ
دؽم َب ُِمد َـ
دجدَ ،وم َ٠م َر ْدٟمَد٤م َأ ْن ٟمٌَِ َ
َ٧م د َي ُ٤مرٟمَد٤م ٟمَ٤مئ َٞمد ً٦م َقم ِ ْ
اعمَْ ًْ ِج ِدَ ،ومٜم ََٝم٤مٟمَ٤م َر ُؾم ُ
قل اهللِ َ وم َ٘م َ٤مل "إِ َّن َيم٘م ُْؿ زمِ٘م ُِّؾ ُطم ْْم َق ٍة َد َر َصم ً٥م" (.)8
ِ
ِ
٤مع َطم ْق َل اعمَْ ًْ ِج ِدَ ،وم َ٠م َرا َد َسمٜمُدق َؾمدٚمِ َٛم َ٦م َأ ْن
و َقم ْـ َضم٤مسمِ ِر ْسم ِـ َقم ٌْد اهللِ َ ىم َ٤مل َظم َٚم٧م ا ًْمٌِ َ٘م ُ
ِ
َيٜمْت َِ٘م ُٚمقا إِ َمم ُىم ْر ِ
دقل اهللِ َ وم َ٘م َ
دؽ َر ُؾم َ
ب اعمَْ ًْ ِج ِدَ ،وم ٌَ َٚم َغ َذًم ِ َ
ُـؿ
دؿ "إِٞمَّـ ُف َزم َٙمٕمَٛمـل َأ َّٞم٘م ْ
د٤مل َهل ُ ْ
ون َأ ْن َسمٛمْت َِٗم ُٙمقا ُوم ْر َب اظمَْ ْس ِ
ـؽَ ،هم َٗم َ
ج ِد؟ َوم٣م ُيمقاَٞ :م َٔم ْؿ َي٣م َر ُؽم َ
قل اهللَِ ،ومدْ َأ َر ْدٞمَ٣م َذيمِ َ
ـ٣مل َيـ٣م
سم ُِريدُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ٤م آ َشم ُ٣مرىم ُْؿ" (.)2
َ٤م آ َشم ُ٣مرىم ُْؿ ،د َي َ٣مرىم ُْؿ ُسم ْ٘مت ْ
َزمٛمل َؽمٙم َٚم َ٥م :د َي َ٣مرىم ُْؿ ُسم ْ٘مت ْ
واددالة اجلامقمدد٦م هلدد٤م ومْمدد٤مئؾ يمثددػمةُ ،مٜمٝمدد٤م أهندد٤م شمدد١مدى إمم اًمتٕمدد٤مرف واًمددؽماسمط
واًمتٕم٤مون ،سملم أسمٜم٤م اًم٘مري٦م أو اعمديٜم٦م أو اعمٜمٓم٘م٦م اًمتل يٕمٞمِمقن ومٞمٝم٤م ،ومٞمٙمقٟمدقن يم٤مجلًدد
اًمقاطمد ،ويم٤مًمٌٜمٞم٤من اعمراقص ،وأهن٤م شمٙمً٥م اعمًٚمؿ اخلِمقع واًمتدسمر ،طمٞم٨م ليه٤م
اعمالئٙم٦م ،يمام أن اعمًجد هق أومْمؾ ُمٙم٤من يِمٕمر ومٞمدف اعمًدٚمؿ سمد٤مًم٘مرب ُمدـ اهلل شمٕمد٤ممم،
ظم٤ما٦م ذم وىم٧م اًمّمالة.
وُمـ ومْم٤مئؾ االة اجلامقم٦م ،أهن٤م متٜمح اعمًٚمؿ سمرا شملم ،واطمددة ذم اًمددٟمٞم٤م ،واطمددة
ذم أظمرة ،وذم احلدي٨م قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ  ىم٤مل ىم٤مل رؾمقل اهلل َ" مــ صـعم

( )8الحديث أخرجه اإلمام مسلم ) )334عن جابر بن عبد هللا .
( )2الحديث أخرجه اإلمام مسلم ( )33٥عن جابر بن عبد هللا .
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هلل أرزمٔمكم يقَم٣م دم مج٣مفم٥م ،يدرك ايمت٘مبغمة إولم ،ىمت٤م يمف زمراءسمـ٣من ،زمـراءة َمــ ايمٛمـ٣مر،
وزمراءة َمـ ايمٛمٖم٣مق" (.)8
وهل ؾمٌ٥م ًمتٕمٚمؼ اًم٘مٚم٥م سم٤معمًجد ،طمٞمد٨م إن اد٤مطمٌف ُمدالزم ًمّمدالة اجلامقمد٦م،
ؿمديد اعمحٌ٦م هل٤م ،وهل رُمز ًمقطمدة اعمًٚمٛملم ،وةع ىمٚمقهبؿ قمغم اًمٓم٤مقم٦م ،وومٞمٝم٤م إفمٝم٤مر
قمٔمٞمؿ ًمِمٕمػمة ُمـ ؿمٕم٤مئر اةؾمالم ،وشمٕمٔمٞمؿ حل٘مٝم٤م ،واًم٘مٞم٤مم هبد٤م ،ىمد٤مل شمٕمد٤ممم ﭽ ﭨ
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭼ(.)2

ويمذا يًتح٥م اًمّمالة ذم اًمّمػ إول ،عمد٤م ورد ذم ذك ُمدـ اًمثدقاب وإضمدر،
ومٕمـ اًمؼما سمـ قم٤مزب  ىم٤مل "يم٤من رؾمقل اهلل  ي٠ميت ٟم٤مطمٞم٦م اًمّمػ ،ويًدقي سمدلم
ادور اًم٘مدقم وُمٜمد٤ميمٌٝمؿ ،وي٘مدقل ٓ ختتٚمٗمدقا ومتختٚمدػ ىمٚمدقسمٙمؿ ،إن اهلل وُمالئٙمتدف
يّمٚمقن قمغم اًمّمػ إول" (.)6
وذم احلدي٨م أيْم٤م قمـ أسمك هريرة  أن اًمٜمٌل  ىم٤مل "يمق ئمٙمؿ ايمٛمـ٣مس َمـ٣م دم
ايمٛمداء وايمِمـػ إول ،شمـؿ مل جيـدوا إٓ أن يسـتٜمٚمقا فمٙمٝمـفٓ ،ؽمـتٜمٚمقا فمٙمٝمـف ،ويمـق
ئمٙمٚمقن َم٣م دم ايمتٜمجغمٓ ،ؽمتبٗمقا إيمٝمف ،ويمق ئمٙمٚمقن َم٣م دم ايمٔمتٚمـ٥م وايمِمـبحٕ ،سمق ـ٣م
ويمق ضمبقا" (.)4

( )8الحديث أخرجه اإلمام الترمذي ( )248حديث حسن ،عن أنس بن مالك .
( )2سورة الحج اآلية (.)62

( )6الحديث أوردا اإلمام المنذري في التربيب والترهيب  .268/8حديث صحي عـن البـراء بـن عـازب
.

( )4الحديث أخرجه اإلمام البخاري ( )٥83عن أبى هريرة .
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-6يستح٤م ضمّمقر جم٣ميمس ايمٔمٙمؿ وايمقفمظ ،ذم اعمًجد ،اًمتل شمذيمر اًمٜمد٤مس سمد٤مهلل،
وشمرىمؼ ىمٚمقهبؿ ،وشمٕمٚمٛمٝمؿ أُمقر ديٜمٝمؿ ،ي٘مقل اًمزريمٌم (يًتح٥م قم٘مدد طمٚمدؼ اًمٕمٚمدؿ
ذم اعمًجد ،وذيمر اعمقاقمظ واًمرىم٤مئؼ وٟمحقه٤م) (.)8
وذم احلدي٨م قمـ أسمك هريرة  أن رؾمقل اهلل  ىم٤مل "َمـ دطمؾ َمسـجدٞم٣م هـذا
يم ُٝم ِّٔمٙمؿ طمغما ،أو يمٝمتٔمٙمؿ ،ىم٣من ىم٣مظمج٣مهد دم ؽمبٝمؾ اهلل"(.)2
وأُم٤م قم٘مد طمٚمؼ اًمٕمٚمؿ ىمٌؾ االة اجلٛمٕم٦م ُمٌد٤مذة ،وم٘مدد يمرهٝمد٤م اةُمد٤مم اًمٖمدزازم-
رمحف اهلل-وم٘م٤مل (وٓ يٜمٌٖمل أن حيي احلٚمؼ ىمٌؾ اًمّمالة) (.)6
وذم احلدي٨م أن اًمٜمٌل " يك فمـ ايمتحٙمؼ يقم اجلٚمٔم٥م ومبؾ ايمِمالة"(.)4
يٕمٜمك ذم اعمًجد ،وذًمؽ ٟٓمِمٖم٤مل اًمٜم٤مس ذم اؾمتٕمدادهؿ ًمّمالة اجلٛمٕم٦م(.)٥
-7يستح٤م َمب٣مذة فمٗمقد ايمزواج دم اظمس٣مصمد ،ودمٛمع اًمٜم٤مس ومٞمٝم٤م ًمٚمِمٝمقد قمٚمٞمٝم٤م،
ٕهن٤م أـمٝمر اًمٌ٘م٤مع ذم إرض وأذومٝم٤م ،وذم ؾمدٜمـ اًمؽمُمدذي ىمد٤مل " أفمٙمٛمـقا هـذا
ايمٛم٘م٣مح ،واصمٔمٙمقه دم اظمس٣مصمد ،وارضزمقا فمٙمٝمف زم٣ميمدهمقف"(.)6

( )8إعالم الساجد صـ.661
( )2الحديث أخرجه اإلمام ابن ماجة ( )226حديث صحي عن أبي هريرة .
( )6إحياء علوم الدين للغزالي .842/2

( )4الحديث أخرجه اإلمام النسائي ( )648حديث حسن عن عبد هللا بن عمرو بـن العـاص-رحـي هللا
عنفما.-
( )٥إعالم الساجد صـ .628
( )3الحديث أخرجه اإلمام الترمذي ( )8018وقال حـديث بريـب حسـن ،وحـعفه ارلبـاني فـي حـعيف
الجامع الصغير ( )833عن عائشة اهنع هللا يضر.
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ومحٞمٜمام خترج إه ُمـ سمٞم٧م اهلل  وم٢مهن٤م شمتٚمٛمس اًمؼميمد٦م واهلدايد٦م ،سمخدالف ُمد٤م
ختدددرج ُمدددـ إٟمديددد٦م اعمختٚمٓمددد٦م ،وأُمددد٤ميمـ اًمٚمٝمدددق واًمٗمجدددقر ،ىمددد٤مل شمٕمددد٤ممم
ﭽﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ .
()1

ودًمٞمؾ ُمنموقمٞم٦م قم٘مد اًمٜمٙم٤مح ذم اعمًجدُ ،مدـ طمٞمد٨م إادؾ طمددي٨م اًمقاهٌد٦م
ٟمٗمًٝم٤م ًمٚمٜمٌدل  واًمدذي رواه اًمٌخد٤مري وُمًدٚمؿ ،طمٞمد٨م صمٌد٧م أٟمدف زوضمٝمد٤م ٕطمدد
أاح٤مسمف ذم اعمًجد ،وٓ ُحيٗمظ أٟمف يمرر ذًمؽ ذم ٍ
قم٘مد همػمه.
وم٤مًمٕم٘مد ذم اعمًجد ضم٤مئز وُمًتح٥م ذيٓم٦م أٓ يؽمشمد٥م قمدغم قم٘مدده سم٤معمًدجد أُمدر
حمٔمقر ،يم٤مةظمالل سمحرُم٦م اعمًجد ،أو اًمتِمقيش قمغم اعمّمٚملم ،أو طمْمدقر ضمٜمد٥م أو
طم٤مئض ،أو إظمالل سم٤مٔداب آضمتامقمٞم٦م يم٤مظمتالط اجلٜمًلم أو همػم ذًمؽ.


( )8سورة التوبة اآلية (.)808
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( )9اظمب٣مح دم اظمس٣مصمد.
هٜم٤مك قمدة أُمقر خيتٚمػ اًمٜم٤مس طمقهل٤م ،هؾ هل ُمـ اعمٌ٤مطم٤مت أم ُمـ اعمٙمروهد٤متو
وم٠مطمٌٌ٧م أن أؿمػم إًمٞمٝم٤م طمتك شمرشم٤مح اًمٜمٗمقس ،وشمٓمٛم ـ اًم٘مٚمقب ،ويزول قمٜمٝم٤م احلدرج،
وُمـ هذه اعمٌ٤مطم٤مت ُم٤م ي٠ميت
-1ايمٛمقم دم اظمسجد دم نمغم ووم٦م ايمِمالة ،أو اعمٌٞم٧م ومٞمف إذا دقم٧م احل٤مضم٦مٓ ،ؾمدٞمام
إذا يم٤من اًمٜم٤مئؿ همريٌ٤م ،أو قم٤مسمر ؾمٌٞمؾ ،هذا ُمع ُمراقم٤مة ٟمٔم٤موم٦م اعمًجد ،وقمدم اًمتِمدقيش
قمغم اعمّمٚملم ،أو اجل٤مًمًلم.
وًم٘مد يم٤من أهؾ اًمّمٗم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م اعمٝم٤مضمريـ –قمغم يمثرهتؿ -يٜم٤مُمقن ذم ُمًجده
 ويٌٞمتقن ومٞمف ،وذًمؽ ًمٕمدم وضمقد سمٞمقت شمد٠موهيؿ ،أو ُمٜمد٤مزل يًدٙمٜمقهن٤م ،وأىمدرهؿ
اًمٜمٌل  قمغم ذًمؽ.
وقمٜمقن اًمٌخ٤مري ذم احٞمحف سم٤مسملم (سم٤مب ٟمقم اًمرضمد٤مل ذم اعمًدجد) وذيمدر ٟمدقم
أاح٤مب اًمّمٗم٦م ،واسمـ قمٛمر ،وقمغم سمـ أسمك ـم٤مًم٥م-ريض اهلل قمٜمٝمؿ أةٕملم-وأظمدر
(سم٤مب ٟمقم اعمرأة ذم اعمًجد) وذًمؽ حلدي٨م يْمؿ ىمّم٦م ضم٤مري٦م يم٤من هل٤م ظمٌ٤م ُمًدت٘مؾ ذم
اعمًجد شمٌٞم٧م ومٞمفُ ،مـ وسمر أو ٟمحقه.
ي٘مقل اًمزريمٌم (مقز آؾمتٚم٘م٤م ذم اعمًجد وُمد اًمرضمؾ ،وآشمٙم٤م ً ،مدطم٤مديد٨م
اًمّمحٞمح٦م اعمِمٝمقرة) (.)8

( )8إعالم الساجد صـ .660
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وذم اًمٌخ٤مري ُمـ ـمريؼ قمٌ٤مد سمـ متٞمؿ قمـ قمٛمف (أٟمدف رأي رؾمدقل اهلل ُ مًدتٚم٘مٞم٤م
ذم اعمًجد واوٕم٤م إطمدى رضمٚمٞمف قمغم إظمرى)(.)1
ِ
اًمّم َّٗم ِ٦م ىم٤مل ومٌٞمٜم٤م أٟمد٤م
قمـ ـمخٗم٦م سمـ ىمٞمس اًمٖمٗم٤مري  ىم٤مل يم٤من أ ُمـ
أاح٤مب ُّ
ِ
ٌ
إن هـذه
اًمً َح ِر قمغم سمٓمٜمدل إذا ضمد٤م
رضمدؾ ُحي ِّريمُٜمدل سمرضمٚمِدف ،وم٘مد٤مل " َّ
ُُمْمٓمج ٌع ُمـ َّ
َضجٔم ٌ٥م ي ِ
ُ
رؽمقل اهللِ" ( .)2وم٤مًمٜمٌل  أٟمٙمر قمٚمٞمف ـمري٘م٦م
همٛمٓمرت هم١مذا هق
بٕم ُّمٜم٣م اهللُ وم٣مل:
ُ
ُ
ٟمقُمف ذم آوٓمج٤مع ،و يٜمٙمر قمٚمٞمف أاؾ اًمٜمقم ،وهق ُمٌ٤مح.
-2يب٣مح اظم٘م٧م دم اظمسجد يمٙمٚمحدث ضمدشم٣م أصـٕمر -أي إٟمدف قمدغم همدػم وودق -
ومٞمجقز ًمف أن مٚمس ذم اعمًجد ومؽمة ـمقيٚم٦م أو ىمّمػمة ،وذًمؽ ًمٙمقٟمف أُمرا ُمٌ٤مطم٤م ،ويمدام
ؾمٌؼ أن أاح٤مب اًمّمٗم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م يم٤مٟمقا مٚمًقن ويٜم٤مُمقن ذم ُمًدجده  وهدؿ
قمغم همػم ووق  ،ي٘مقل اًمِمٞمخ حمٛمقد ظمٓمد٤مب اًمًدٌٙمل (واجلٛمٝمدقر قمدغم أٟمدف يٌد٤مح
ًمٚمٛمحدث طمدصم٤م أاٖمر دظمقل اعمًجد واجلٚمقس ومٞمف) (.)6
أُم د٤م إذا يمدد٤من اجلدد٤مًمس ذم اعمًددجد قمددغم ووددق ومٝمددذا ُمًددتح٥م ،وىمددد وردت
إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م ،اًمتل شمٌلم أن اعمالئٙم٦م شمًتٖمٗمر ًمٚمج٤مًمس ذم اعمًجد ذم ُمّمداله،
ُم٤م دام قمغم ووق  ،و حيدث ي٘مقل " إن اظمال ٘م٥م سمِمـعم فمـعم أضمـدىمؿ َمـ٣م دام دم
َمِماله ايمذي صعم همٝمف َم٣م مل حيدث ،سمٗمقل اظمال ٘م٥م ايمٙمٜمؿ انمٖمر يمف ،ايمٙمٜمؿ ارمحف" (.)4
( )8الحديث أخرجه اإلمام البخاري ( )46٥عن عبد هللا بن زيد بن عاصم .
( )2الحديث أوردا ارلباني في صحي التربيب والترهيب ( )6010حديث حسن لغيـرا ،عـن طخفـة بـن
قيس الغفاري .

( )6الدين الخالص .230/6

( )4الحديث أخرجه اإلمام البخاري ( )3٥8عن أبي هريرة .
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ىم٤مل اعمٝمٚم٥م (ُمٕمٜم٤مه أن احلدث ذم اعمًجد ظمٓمٞم ٦مُ ،حيدرم هبد٤م اعمحددث اؾمدتٖمٗم٤مر
اعمالئٙم٦م ودقم٤م هؿ اعمرضمق سمريمتف .وىم٤مل اسمـ سمٓم٤مل ُمـ يمد٤من يمثدػم اًمدذٟمقب ،وأراد أن
حيٓمٝم٤م قمٜمف سمٖمػم شمٕم٥م ،ومٚمٞمٖمتٜمؿ ُمالزُم٦م ُمٙم٤من ُُّمّماله سمٕمد اًمّمالةً ،مٞمًتٙمثر ُمدـ دقمد٤م
اعمالئٙم٦م واؾمتٖمٗم٤مرهؿ ًمف ،ومٝمدق ُمرضمدق إضم٤مسمتدف ًم٘مقًمدف شمٕمد٤ممم ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

ِ
()8
ِ
ِ
ُـ اعمًَْ ِ
دجدُ َسم ْٞمت َ
َدؽَ ،ومد٢مِ ِّين
ﭽﭼ  .ويمت٥م َؾم ْٚم َام َن إِ َمم َأ ِ اًمدَّ ْر َدا َ ي٤م َأظمدل ًمد َٞمٙم ِ ْ
ِ
ِ
ِ
قل "اظمَْ ْس ِ
قل اهللِ َ ي ُ٘م ُ
َؾم ِٛم ْٕم ُ٧م َر ُؾم َ
َـ٣من
جدُ َزم ْٝم ُ
ــ ىم َ
٦م ىم ُِّؾ سمَٗم ٍّلَ ،و َومـدْ َضـٚم َـ اهللُ َ ظم ْ
اجلقا َز فم َعم ايمٌم ِ
اظمَْ َس ِ
اط" (.)2
مح َ٥مَ ،و َْ َ َ
ايمر ْ َ
ايمر ْو َحَ ،و َّ
٣مصمدُ ُزم ُٝمق َسم ُف َّ
ِّ َ
وأُم٤م اعمحدث طمدصم٤م أيمؼم ،ومٞمحرم قمٚمٞمف اعمٙم٨م ذم اعمًجدً ،مٙمدـ مدقز ًمدف أن يٛمدر
سمداظمٚمف وم٘مط ،وذًمؽ ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم ﭽ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵﮶ ﭼ .
()3

وأُم٤م اًمًٙمران اًمذي همٞم٥م قم٘مٚمف سمًٌ٥م شمٕم٤مـمٞمف ُم٤م يًٙمر ،ومٞمحرم قمٚمٞمف اجلٚمقس ذم
اعمًجد ،وذًمؽ ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ

ﮬ ﮭ ﮮ ﭼ( .)4ومٝمق ٓ ي٘مرب اًمّمالة ،وٓ ُمقاوٕمٝم٤م ،وهل اعمً٤مضمد.
 -3يب٣مح إىمؾ وايمممب دم اظمسجدُ ،مع اعمح٤مومٔم٦م قمغم هٞمٌتف وٟمٔم٤مومتف ورائحتدف،
ومال شمؽمك ومٞمف أصم٤مر اًمٓمٕم٤مم أو سم٘م٤مي٤مهً ،متتجٛمع طمقهل٤م احلنمات.

( )8إعالم الساجد صـ  .606-602واآلية من سورة ارنبياء (.)21

( )2الحديث أوردا اإلمام الفي مي في مجمع الزوائد  .2٥/2حديث حسن لغيرا ،عن سلمان الفارسي .

( )6سورة النساء اآلية (.)46
( )4سورة النساء اآلية (.)46
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قمدغم َقم ِ
ِ
ِ
ومٕمـ قمٌد اهلل سمـ احل٤مرث ىم٤مل "يمٜمَّد٤م ٟم٠ميم ُ
ُدؾ َ
اعمًدج ِد
رؾمدقل اهللَِّ  ذم
ٝمدد

اخلٌز واًم َّٚم ْح َؿ" (.)8
َ
وٓ ي١ميمؾ ومٞمف صمقم أو سمّمؾً ،مٌ٘م٤م رائحتٝمد٤م اًمتدل شمد١مذى اعمّمدٚملم ،وذم ادحٞمح
ُمًٚمؿ "ُمـ أيمؾ ُمدـ هدذه ،اًمٌ٘مٚمد٦م ،اًمثدقم ،وىمد٤مل ُمدرة ُمدـ أيمدؾ اًمٌّمدؾ واًمثدقم
واًمٙمراث ،ومال ي٘مرسمـ ُمًجدٟم٤م ،وم٢من اعمالئٙم٦م شمت٠مذى مم٤م يت٠مذى ُمٜمف سمٜمق لدم"(.)2
ي٘مقل اًمِمدٞمخ حمٛمدقد ظمٓمد٤مب اًمًدٌٙمل (إن شمٜمد٤مول اًمٌّمدؾ واًمثدقم واًمٗمجدؾ
واًمٙمراث وٟمحقه٤مُ ،مـ يمؾ ُم٤م ًمدف رائحد٦م يمرهيد٦م ،طمدرام ذم اعمًدجد ،قمدغم ُمدـ أراد
دظمقًمف) (.)6
أىمقل واحلرُم٦م هٜم٤م ُمـ سم٤مب يمراه٦م اًمتٜمزيف ،ويٚمحؼ سم٤مًمثقم واًمٌّمؾ ،اًمدظم٤من ومدال
ينمب ذم داظمٚمف ،أو قمغم أسمقاسمف يمام يٗمٕمؾ سمٕمدض اجلٝمدال  ،ومرائحتدف أيمثدر إيدذا ً ُمدـ
اًمثقم واًمٌّمؾ ،ظم٤ما٦م ذم ُمقوع اًمًجقدٟ ،م٤مهٞمدؽ قمدـ طمرُمتدف اًمتدل اشمٗمدؼ قمٚمٞمٝمد٤م
ةٝمقر اًمٕمٚمام .
 -4يب٣مح يمٙمٚمرأة أداؤه٣م ايمِمـالة دم اظمسـجد ،وذًمدؽ عمد٤م ضمد٤م ذم اًمٌخد٤مري "ٓ
متٛمٔمقا إَم٣مء اهلل َمس٣مصمد اهلل"( .)4وذم ؾمٜمـ أسمك داود أن اًمٜمٌل  ٓ" متٛمٔمـقا ٞمسـ٣مءىمؿ
اظمس٣مصمد ،وزمٝمقهتـ طمغم هلـ"(.)5
( )8الحديث أخرجه اإلمام ابن ماجة ( )231٥حديث صحي عن عبد هللا بن الحارث.
( )2الحديث أخرجه اإلمام مسلم ( )٥34عن جابر بن عبد هللا -رحي هللا عنفما.-
( )6الدين الخالص .2٥6/6

( )4الحديث أخرجه اإلمام البخاري ( )800عن عبد هللا بن عمر-رحي هللا عنفما.-
( )٥الحديث أخرجه اإلمام أبو داود ( )٥36إسنادا صحي  ،عن عبد هللا بن عمر-رحي هللا عنفما.-
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وومٞمف أيْم٤م ىمقًمف ٕ" ن سمِمعم اظمرأة دم خمـدفمٜم٣م ،أفمٓمـؿ ٕصمرهـ٣م أن سمِمـعم دم
زمٝمتٜم٣م"(.)1
ىم٤مل اةُم٤مم اًمٜمقوي-رمحف اهلل-ذم ذح ُمًٚمؿ (اًمٜمٝمل قمـ ُمدٜمٕمٝمـ ُمدـ اخلدروج
حمٛمددقل قمددغم يمراهدد٦م اًمتٜمزيددف ،إذا يم٤مٟمدد٧م ذات زوج أو ؾمددٞمد ،ووضمدددت اًمنمددوط
اعمذيمقرة ،وم٢من يم٤مٟم٧م ظمٚمٞم٦م ،طمرم اعمٜمع إذا وضمددت اًمنمدوط ،وُمدراده سم٤مًمنمدوط أٓ
شمٙمقن ُمتزيٜم٦م ،وٓ ذات ظمالظمؾ ،وٓ صمٞم٤مب ومد٤مظمرة ،وٓ خمدتٚمط سم٤مًمرضمد٤مل ،وىمد٤مل ذم
اًمتح٘مٞمؼ واًمٜمً٤م ذم سمٞمقهتـ أؾمؽم وأومْمؾ) (.)2
 -5يب٣مح دطمقل اظمسجد يمٕمغم اظمسٙمؿ ،سم٤مؾمتثٜم٤م اعمًجد احلرامً ،م٘مقًمف شمٕم٤ممم
ﭽﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻﭼﭼ .
()3

وًم٘مد يم٤من  يًت٘مٌؾ اًمقومدقد ذم ُمًدجده ،وأطمٞم٤مٟمد٤م ومدٞمٝمؿ همدػم اعمًدٚمٛملم ُمثدؾ
(ٟمّمد٤مرى ٟمجدران) طمٞمدٜمام دقمد٤مهؿ  إمم اعمٌ٤مهٚمد٦م ذم اًم٘مّمد٦م اعمِمدٝمقرة ،يمدام رسمدط
اًمّمح٤مسم٦م صمامُم٦م سمـ أصم٤مل ىمٌؾ إؾمالُمف ذم ؾم٤مري٦م ُمـ ؾمدقاري اعمًدجد ،وأُمدر اًمٜمٌدل 
سم٢مـمالق هاطمف ،صمؿ ُمٙم٨م همػم سمٕمٞمد ،وقم٤مد ُمتقو ٤مً ،مٞمٜمٓمؼ سم٤مًمِمدٝم٤مدشملم ،ويددظمؾ ذم
اةؾمالم قمـ ىمٜم٤مقم٦م وإيامن.
( )8الحديث أخرجه اإلمام أبو داود ( )٥36٥إسنادا صحي  ،عن أبى هريرة .
( )2إعالم الساجد صـ .630
( )6سورة التوبة اآلية (.)21
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ىم٤مل اًمزريمٌم (يٛمٙمـ اًمٙم٤مومر ُمـ دظمقل اعمًجد واًمٚمٌد٨م ومٞمدف ،وإن يمد٤من ضمٜمٌد٤م،
وم٢من اًمٙمٗم٤مر يم٤مٟمقا يدظمٚمقن ُمًجده  وٓ ؿمدؽ أن ومدٞمٝمؿ اجلٜمد٥م ...،واًمٗمدرق سمٞمٜمدف
وسملم اعمًٚمؿ ،أن اعمًٚمؿ يٕمت٘مد لريٛمف) (.)8
 -6يب٣مح دم اظمسجد إٞمُم٣مد ايمُمٔمر ايمذي همٝمف َمـدح يمسؽمـالم ،وطمد٨م قمدغم ُمٙمد٤مرم
إظمالق ،واًمذي يرهم٥م ذم اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح ،وـمٚم٥م ُمرو٤مة اهلل واًمدار أظمدرة ،أُمد٤م
ؿمٕمر اعمجقن ،واًمٖمدزل اًمٗمد٤مطمش واهلجد٤م  ،اًمدذي يدقرث اًمْمدٖمٞمٜم٦م وإطم٘مد٤مد سمدلم
اعمًٚمٛملم ،ومٞمحرم إٟمِم٤مده ذم اعمًجد.
(ُمر قمٛمر ذم اعمًجد ،وطمً٤من يٜمِمدد-
روى اًمٌخ٤مري قمـ ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م ىم٤مل َّ
ومٚمحظ إًمٞمف-وم٘م٤مل يمٜم٧م أٟمِمد وومٞمف ُمـ هق ظمػم ُمٜمؽ ،صمؿ اًمتٗم٧م إمم أسمك هريرة وىم٤مل
أٟمِمدُ ك سم٤مهلل ،أؾمٛمٕم٧م اًمٜمٌل  ي٘مقل أضم٥م قمٜمك ،اًمٚمٝمؿ أيدده سمدروح اًم٘مددسو ىمد٤مل
ٟمٕمؿ)(.)2
وىمد ووع اةُم٤مم اًمٌخ٤مري ذم احٞمحف سم٤مسم٤م سمٕمٜمقان (سم٤مب اًمِمٕمر ذم اعمًجد هدؾ
ِ
ُمدر ٍة،
يٜمِمد أو ٓو) ( .)6وقمـ ضم٤مسمر سمـ ؾمٛمرة ىم٤مل "ضم٤م ًَم ُ
يمثر ُمدـ ُم٤مئد٦م َّ
ٌَّل َ أ َ
ً٧م اًمٜم َّ
ِ
ويتذايمرون أؿمٞم٤م َ ُمـ ِ
َ
يتٜم٤مؿمد َ
َوم َ
ون ِّ
ٙم٤من أاح٤م ُسم ُف َ
هدق ؾمد٤ميمِ ٌ٧م،
ٕمر،
أُمر اجل٤مهٚم َّٞم٦مَ ،و َ
اًمِم َ
يتًٌ ُؿ ُم َٕم ُٝمؿ" (.)4
ومر َّسمام َّ
( )8إعالم الساجد صـ.681

( )2الحديث أخرجه اإلمام البخاري ( )6282عن سعيد بن المسيب .
( )6انظر فت الباري شرح صحي البخاري باب رقم (.)31

( )4الحديث أخرجه اإلمام الترمذي ( )21٥0وقال حديث صحي  ،عن جابر بن سمرة.
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وذم اًمًػمة ٓسمـ هِم٤مم ،ىم٤مل (أشمك وومد سمٜمل متٞمؿ-سمٜمق متٞمؿ ىمٌٞمٚم٦م قمٛمالىم٦م ُمـ ىمٌ٤مئؾ
اًمٕمرب اًمِمٝمػمة-إمم اعمديٜم٦م ًمت ًُْدٚمِؿ ،وىمدد أشمدك وومدده٤م ذم اًمٕمد٤مم اًمٕمد٤مذ أو اًمت٤مؾمدع
ًم ُٞم ًْٚمِؿ ،وم٘مدم اًمقومد ويم٤مٟمقا صمامٟمٞم٦م ،اظمتػموا اظمتٞم٤مرا ذم جمد٤مٓت اًمتخّمدص ،وم٠مظمدذوا

ُمٕمٝمؿ طمٚمٞمؿ اًمٕمرب ىمٞمس سمـ قم٤ماؿ ،وإدي٥م اخلٓمٞم٥م قمٓم٤م سمـ طم٤مضم٥م سمدـ زرارة،
اًمزسمرىم٤من سمـ سمدر ،إمم جمٛمققم٦م أظمرى.
وقمٛمرو سمـ إهتؿ اعمدره ،واًمِم٤مقمر ِّ
وىمدُمقا إمم اًمرؾمقل  وىم٤مًمقا -وهدؿ اًمدذيـ ٟمد٤مدوا ُمدـ ورا احلجدرات -يد٤م
حمٛمد! ٟمحـ ٓ ٟمًٚمؿ طمتك شمٌ٤مريٜم٤م ذم ُمًجدك ،وٟمٗم٤مظمرك وشمٗم٤مظمرٟم٤م ،ويًدٛمك هدذا-
يمام ذيمره اسمـ ىمتٞمٌ٦م -اعمٜم٤مصمرة ،قمٜمد اًمٕمدرب أن يد٠ميت وومدد ًمقومدد ،ومٞمدذيمرون ُمدآصمرهؿ
وؾمد ِّٚم َٛم٧م ًمدف احلٙمقُمد٦م ،وم٘مد٤مًمقا
وشم٤مرخيٝمؿ ذم اجل٤مهٚمٞم٦م ،ومٛمـ همٚم٥م أؾمٜمد ًمف اًم٘مٞمد٤مدُ ،
ٟمٌ٤مريؽ ،ىم٤مل سمامذاو ىم٤مًمقا ُمٕمٜم٤م ظمٓمٞم٥م وؿم٤مقمر ،وٟمريد ظمٓمٞمٌؽ وؿم٤مقمرك.
واًمرؾمقل  يت٠مظمر ،ومٕمٜمده اةُمٙم٤مٟمٞم٤مت ،وقمٜمدده اًم٘مددرات ،وذم اعمًدجد دقمد٤م
اسمـ رواطم٦م ،وم٘م٤مل اسمـ رواطم٦م أٟم٤م ؿم٤مقمر اعمُ ْٝم َٚم٦م ،أي ٓ أؾمدتٓمٞمع ذم اًمٌداهد٦م أن أٟمْٔمِدؿ
اًمزسمرىم٤من سمدـ سمددر
ىمّمٞمدة ،ومدقم٤م طمً٤مٟم٤م وأشمك وومد سمٜمل متٞمؿ ،واضمتٛمع اًمٜم٤مس ،وارشم٘مك ِّ
٤م ايمبِ َٝمع.
قمغم اعمٜمؼم ًمٞم٘مقل ٞمحـ ايم٘مرام همال ضمل ئم٣مديمٛم٣م َ مٛم٣م اظمٙمقك وهمٝمٛم٣م ُسمٛم َِْم ُ
وىم٤مم طمً٤من ودقم٤م ًمف اًمرؾمقل  أن ي١م َّيد سمروح اًم ُ٘مدُ س اًمدذي هدق ضمؼميدؾ 

وم٘م٤مم ذم احل٤مل ،وأًم٘مك ىمّمٞمدشمف اًمٗمذة اًمٌ٤مرقم٦م اًمٜم٤مدرة ذم شم٤مريخ إدب ،طمٞم٨م ىم٤مل
إن ايمذوا ٤م َِمـ همِ ْٜم ٍ
ــع.
ـر وإطمـقايؿ  ومـــد زمٝمٛمـــقا ؽمـــٛم٥م يمٙمٛمـــ٣مس ُسم َّت َبـ ُ
يريض هب٣م ىمؾ َمـ ىم٣مٞم٦م رسيرسمـف  سمٗمقى اإليمف وزم٣مَٕمر ايمـذي ذفمـقا.
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إمم لظمر اًم٘مّمٞمدة اًمٓمقيٚم٦م اًمتل شم٘م٤مرب اخلٛمًلم سمٞمت٤م ،واًمرؾمدقل  يًدتٛمع إًمٞمدف
واًمّمح٤مسم٦م ،ويريدون أن شمٕمتكم ىمّمٞمدة طمً٤من ذاك اعمنمك اًمذي يريد اةؾمدالم ،ومٚمدام
ؿم٤مقمرٟم٤م ،وىم٤مم ظمٓمٞمدٌٝمؿ وأًم٘مدك ظمٓمٌد٦م ،وم٘مد٤مل
ؿم٤مقمرك
اٟمتٝمك ىم٤مل سمٜمق متٞمؿ همٚم٥م
َ
ُ
"أيـ شم٣مزم٦م زمـ ومـٝمس زمــ ؾمـامس؟ همٗمـ٣مم شم٣مزمـ٦م ،همـٟميمٗمك طمْمبـ٥م ،همٕمٙمـ٤م طمْمٝمـبٜمؿ،
همٟمؽمٙمٚمقا ،وأفمٙمٛمقا إؽمالَمٜمؿ" (.)8
-7يب٣مح فمٗمد جم٣ميمس ايمٗمّم٣مء دم اظمسجد ،ويمذا ومض اعمٜم٤مزقم٤مت ،واةاالح سمدلم
اعمتخ٤ماٛملم ،وم٠مـمٝمر اًمٌ٘م٤مع ذم إرض هل أٟمً٥م إُمد٤ميمـ اًمتدل خيدرج ُمٜمٝمد٤م إىم٤مُمد٦م
اًمٕمدل ،واةاالح سملم اًمٜم٤مس .وهؾ حيٙمؿ سم٤مًمٕمدل سمدلم اًمٜمد٤مس ذم ُمٙمد٤من أـمٝمدر ُمدـ
سمٞمقت اهلل  ىم٤مل شمٕم٤ممم ﭽ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﭼ(.)2
ادٞم٥م ؾمدٕمدٌ يدق َم
 -8يب٣مح يمٙمٚمريض أن ئم٣ميم٨م دم اظمسجد ،ىم٤مًم٧م قم٤مئِمد٦م اهنع هللا يضر " ُأ
َ
ٍ
إيمح ِ
ىمريشُ ،ي ُ
اخلَٜمدَ ِق ،رُم٤مه ٌ
٘م٤مل ًمف ِطم ٌَّ ُ
وميدب
٤من سم ُـ اًم َٕم ِر َىم ِ٦م ،رُم٤مه ذم
رضمؾ ُمـ
َ
دؾَ ،
ِ
ٍ
ُ
رؾمدقل اهللِ ُ مدـ اخلَٜمددَ ِق
رضمع
اعمًجد ًمٞمٕمق َده ُمـ
ٞمٛم ً٦م ذم
ىمري٥م ،ومٚمام َ
اًمٜمٌل َ ظم َ
ُّ
رأؾمدف ُمدـ اًم ُٖم ِ
ُ
ٌد٤مر ،وم٘مد٤مل
واهمتً َؾ ،وم٠مشم٤مه
اًمًالح
ووع
َ
َ
ضمؼميدؾ  وهدق َيدٜم ُٗم ُض َ
َ
اظمر ْج ِ
اًمٜمٌدل " ومد٠مي َـ" .وم٠مؿمد٤مر إمم
إًمٞمٝمؿ .ىم٤مل
وو ْٕم َ٧م
اًمًالح ،واهللِ ُم٤م َ
َ
َ
ُّ
وو ْٕمتُفُ ،

( )8انظر السـيرة النبويـة البـن هشـام /تحقيـق مصـطفى عبـد الواحـد /القصـة بالتفصـيل  /13-68/4ط/
دار المعرفة بيروت لبنان سنة  8406هجرية سنة 8816م.
( )2سورة النساء اآلية (.)٥1
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ٙمٛم ِف ،ومرد احلٙمؿ إمم ٍ
ومٜمزًمقا قمغم طم ِ
ُ
ؾمٕمد ،ىم٤مل وم٢مين
سمٜمل ُىم َري َٔم َ٦م ،وم٠مشم٤مهؿ
رؾمقل اهللِ َ 
ُ
َ َّ ُ َ
أطمٙم ُُؿ ومٞمٝمؿ أن ُشم ْ٘مت ََؾ اعمُ٘م٤مشمِ َٚم ُ٦م ،وأن شمًُ ٌَك اًمٜمً٤م ُ ُّ
ُ
أُمقاهلؿ.
ُ٘مً َؿ
واًمذ ِّر َّي ُ٦م ،وأن شم َ
دؿ أٟمدف ًمدٞمس
ىم٤مل هِم٤م ٌم
وم٠مظمؼمين أ  ،قمـ قم٤مئِم َ٦م أن ؾمٕمدً ا ىم٤مل اًمٚمٝمؿ إٟمؽ شمَٕم َٚم ُ
ََ
أطمدٌ أطم٥م إزم أن ُأ ِ
ضم٤مهدَ هؿ ومٞمؽُ ،مـ ىمق ٍم َّ
وأظمرضمقه ،اًمٚمٝمؿ وم٢مين
يمذسمقا رؾمق ًَمؽ 
َ
َّ َّ
ِ
ٍ
ىمدريش ر
طمدرب
٘مدل ُمدـ
وو ْٕم َ٧م
أفم ُّـ أٟمؽ ىمد َ
َ
احلرب سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٝمؿ ،ومد٢من يمد٤من َسم َ
ِ
أضم٤مهدَ هؿ ومٞمؽْ ،
رب وم٤م ْوم ُج ْره٤م واضمٕمدؾ ُمدقيت
يمٜم٧م
وم٠م ْسم ِ٘مٜمل ًمف ،طمتك
َ
وإن َ
ووٕم٧م احل َ
ِ
اعمًجد ظمٞمٛمد ٌ٦م ُمدـ سمٜمدل ِهم ٍ
ٗمد٤مر ،إٓ اًمددَّ ُم
ومٞمٝم٤م ،وم٤مٟمٗمجرت ُمـ ًَم ٌَّتِ ِف ،ومٚمؿ َي ُر ْقم ُٝم ْؿ ،وذم
ِ
يًٞمؾ ِ
إًمٞمٝمؿ ،وم٘م٤مًمقا ي٤م َ
ُ
اخلٞمٛم٦مُ ،م٤م هذا اًمذي ي٠مشمٞمٜم٤م ُمـ ِىم ٌَٚمِٙمؿو وم٢مذا َؾمد ْٕمدٌ َي ْٖم ُ
دذو
أهؾ

ومامت .)8("
ُضم ْر ُطم ُف َد ًُم٤مَ ،
-9يب٣مح فمٗمد جم٣ميمس آؽمتُم٣مرات ايمٔمس٘مري٥م دم اظمسـجد ،ومٛمدـ اعمًدجد يم٤مٟمد٧م
شمٜمٓمٚمؼ يمت٤مئ٥م اعمج٤مهديـ اًمٗم٤مللم ،طم٤مُمٚملم راي٦م اةؾمالم واًمتقطمٞمد .ويم٤مٟمد٧م اًمٌدايد٦م
ًمٗمتح ُمٙم٦م ُمـ اعمًجد( ،وم٘مد ظمرج قمٛمرو سمـ ؾم٤م اخلزاقمل طمتك ىمدم قمغم رؾمدقل اهلل
 وهق ضم٤مًمس ذم اعمًجد وم٘م٤مل
يـــ٣م رب إين ٞم٣مؾمـــد حمٚمـــدا  ضمٙمــػ أزمٝمٛمــ٣م وأزمٝمــف إسمٙمــدا
هم٣مٞمٌم ـ هــداك اهلل ٞمٌمــا أزمــدا  وادع فمبـــ٣مد اهلل يـــٟمسمقا َمـــددا
إن ومريُمــ٣م أطمٙمٖمــقك اظمقفمــدا  وٞمٗمّمـــقا َمٝم ٣مومـــؽ اظم٠مىمـــدا
هــؿ زمٝمتقٞمــ٣م زمــ٣ميمقسمغم هجــدا  وومتٙمقٞمــــ٣م رىمٔمــــ٣م وؽمــــجدا

( )8الحديث أخرجه اإلمام البخاري ( )2822عن عائشة اهنع هللا يضر.
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وزفمٚمقا أن يمس٦م أدفمـق أضمـدا  وهــــؿ أذل وأومــــؾ فمــــددا.
ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق وم٘م٤مل ًمف رؾمقل اهلل ٟ مٍمت ي٤م قمٛمرو ،ومٙم٤من ذًمدؽ ُمد٤م هد٤مج
ومتح ُمٙم٦م) (.)8
ومٙم٤من اًمؽمشمٞم٥م واًمتخٓمٞمط ًمٗمتح ُمٙم٦م ،يدتؿ سمدلم اًمٜمٌدل  وأادح٤مسمف ُمدـ داظمدؾ
ُمًجده .


( )8انظر فت الباري البن حجر العسقالني  ٥82/6عن المسور بن مخرمة  .وانظر السـيرة النبويـة
البن هشام /تحقيق مصطفى عبد الواحد.٥26-٥23/6 /
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( )12اظم٘مروه دم اظمس٣مصمد.
حيرص اةؾمالم سمتقضمٞمٝم٤مشمف اًمًديدة ،وإرؿم٤مداشمف اًمً٤مُمٞم٦م ،قمدغم ادٞم٤مٟم٦م اعمًد٤مضمد
ُمـ يمؾ ُم٤م خيرضمٝم٤م قمـ دوره٤م إاٞمؾ ورؾم٤مًمتٝم٤م اًمٕمٔمٞمٛم٦م ،طمتك شمٌ٘مك اعمً٤مضمد سمٞمقت
اهلل  ظم٤مًمّم٦م ًمقضمٝمف اًمٙمريؿ ،هل٤م ىمدؾمٞمتٝم٤م وهٞمٌتٝم٤م واطمؽماُمٝم٤م ،ورومٕم٦م اعمًد٤مضمد إٟمدام
شمٙمقن سمّمٞم٤مٟمتٝم٤م قمـ يمؾ ُم٤م يً إًمٞمٝمد٤مُ ،مدـ شمٍمدوم٤مت خترضمٝمد٤م قمدـ أدب اةؾمدالم
وشمقضمٞمٝم٤مشمف.
وًم٘مد شمققمد اهلل  يمؾ ُمـ فمٚمؿ ٟمٗمًف ،سم٠من ؾمٕمك ذم ظمراب اعمً٤مضمد ،وُمٜمع
اًمٜم٤مس ُمـ ذيمر اهلل ومٞمٝم٤م ،وقمٌ٤مدشمف  سم٤مخلزي ذم اًمدٟمٞم٤م ،واًمٕمذاب اًمِمديد يقم
اًم٘مٞم٤مُم٦م ،ىم٤مل شمٕم٤ممم ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﭼ(.)1

وىمٌؾ اًمدظمقل ذم اعمٙمروهد٤مت اًمتدل ي٘مدع ومٞمٝمد٤م سمٕمدض اًمٜمد٤مس ذم اعمًدجد ٟمجدد
اةؿم٤مرة إمم شمٕمريػ اعمٙمروه ،وُمٕمروم٦م ُمدًمقل هذا اًمٚمٗمدظ وهدذا ممد٤م يٕمدلم قمدغم ومٝمدؿ
اعمراد ،وُمٕمروم٦م ُم٘مّمقد اعمتٙمٚمؿ ُمـ اًمٚمٗمظ.

( )8سورة البقرة اآلية (.)884
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اعمٙمروه اؾمؿ ُمٗمٕمقل ُمـ يمره سمٛمٕمٜمك أسمٖمض ،ىم٤مل شمٕم٤ممم ﭽ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬﮭﮮﮯﮰﮱ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸
ﭼ(.)8

واعمٙمروه ود اعمحٌقب ،وهق ًمٗمظ ورد ذيمره ذم اًم٘مرلن اًمٙمريؿ ىم٤مل شمٕم٤ممم
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ
ﮍ ﮎ ﮏ ﭼ(.)2

ىم٤مل اسمـ يمثػم (أي وسمٖمض إًمٞمٙمؿ اًمٙمٗمر واًمٗمًقق ،وهك ُمدـ اًمدذٟمقب اًمٙمٌد٤مر،
واًمٕمّمٞم٤من وهل ةٞمع اعمٕم٤ميص) (.)6
شمٕمريػ اعمٙمروه قمٜمد اعمت٘مدُملم خيتٚمػ قمـ اعمت٠مظمريـ ،ويمٚمٛم٦م اعمٙمروه شمٕمٌػم ىمرلين
ي٘مّمد سمف قمٜمد اًمًٚمػ اعمحرم ،وًمٖم٦م اًم٘مرلن اًمٙمريؿ شم١ميد ذًمؽُ ،م٤م يٙمـ هٜم٤مك ىمريٜمف
شمٍمومف ُمـ احلرام ،إمم اًمذي هق أىمؾ طمرُم٦م ُمٜمف ،ىم٤مل شمٕم٤ممم ﭽﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ
ﰕ ﰖ ﰗﭼ(.)4

وأي٦م ىمد أؿم٤مرت إمم أُمقر حمرُم٦م ،وُمٜمٝم٤م اًمنمك وهمػمه ُمـ اًمٙمٌد٤مئر ،ويمٚمٝمد٤م ُمدـ
اعمحرُم٤مت ،وًمٞمس ُمـ اعمٙمروه٤مت.

( )8سورة التوبة اآلية (.)43
( )2سورة الحجرات اآلية (.)6
( )6تفسير ابن ك ير .841/86
( )4سورة اإلسراء اآلية (.)61
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وُم٤م رواه اسمـ قمٌ٤مس  قمـ اًمٜمٌل " أٞمف ىمره أن جيٚمـع زمـكم ايمٔمٚمـ٥م ،واخل٣ميمـ٥م،
وزمكم اخل٣ميمتكم ،وايمٔمٚمتكم" (.)8
وُمٕمٚمقم أن اجلٛمع سمٞمٜمٝمام حمرم سم٤مشمٗم٤مق اًمٕمٚمام (وقمٜمد إئٛم٦م إرسمٕمد٦م أن إـمدالق
ًمٗمظ اًمٙمراه٦م ي٘مّمد سمف اًمتحريؿ ،ويمذًمؽ اةُم٤مم اًمٌخ٤مري ،وىمد طمٙمك شمٗم٤ماٞمؾ ذًمدؽ
اةُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم يمت٤مسمف إقمالم اعمقىمٕملم قمـ رب اًمٕم٤معملم) (.)2
واًمذي محؾ اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح قمغم اؾمتخدام ًمٗمظ اعمٙمروه قمغم اعمحرم ،إٟمام اًمتدقرع
ُمـ إـمالق ًمٗمظ احلرام ،واخلقف ُمـ اهلل  أن ي٘مٕمقا ل٧م ـم٤مئٚمد٦م اًمٜمٝمدك اًمدقاردة ذم
ىمقًمف شمٕمد٤ممم ﭽﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷
﮸﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂ ﭼ ( .)6وىمقًمف شمٕم٤ممم ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﭼ(.)4

وُمـ شمٕمريٗم٤مشمف قمٜمد اعمٕم٤مسيـ ،اًمٙمراه٦م (هق ُم٤م يث٤مب شم٤مريمف اُمتدثال ،وٓ يٕم٤مىمد٥م
وم٤مقمٚمف) وىمٞمؾ (وهق ُم٤م هنك قمٜمف اًمِم٤مرع هنٞم٤م همػم ضم٤مزم) (.)٥
وأُم٤م اعمت٠مظمرون وم٘مد اادٓمٚمحقا قمدغم أن اًمٙمراهد٦م سمٛمٕمٜمدك (ختّمدٞمص ُمد٤م ًمدٞمس
سمٛمحرم ،وشمريمف أرضمح ُمـ ومٕمٚمف).

( )8الحديث أخرجه اإلمام أحمد  .236/6إسنادا صحي  ،عن عبد هللا عباس .
( )2إعالم الموقعين عن رب العالمين ،البن قيم الجوزية .42-48/8
( )6سورة النحل اآلية (.)83
( )4سورة اإلسراء اآلية (.)63
( )٥أصول الفقه الذي ال يسع الفقيه جفله صـ.٥8
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وهق قمٜمدهؿ ُم٤م يًٛمك سم٤مًمٙمراه٦م اًمتٜمزهيٞم٦م ،وهق (ُم٤م ـمٚم٥م اًمِمد٤مرع شمريمدف سمٓمري٘مد٦م
همػم ضم٤مزُم٦م).
وقمٜمد إطمٜم٤مف يمام هق ُمِمٝمقر شم٘مًٞمؿ اًمٙمراه٦م إمم ىمًٛملم يمراه٦م شمٜمزيف ،ويمراهد٦م
لريؿ ،وم٤مٕول شمريمف أرضمح ُمـ ومٕمٚمف دون إًمزام ،واًمث٤مين شمريمف أرضمح ُمـ ومٕمٚمف سمٓمري٘مد٦م
ُمٚمزُم٦م.
واعمٕمٜمك اًمذي شمدور قمٚمٞمف اًمدراؾم٦م هٜم٤م ،اعمٙمروه يمراه٦م شمٜمزيف ،اًمذي ـمٚم٥م اًمِمد٤مرع
شمريمف سمٓمري٘م٦م همػم ضم٤مزُم٦م.
وهذه سمٕمض إُمقر اًمتل يٙمره ومٕمٚمٝم٤م أو ُمٌ٤مذهت٤م داظمؾ اعمًجد ،وىمد ورد اًمٜمٝمل
اًمٍميح قمٜمٝم٤م ،وُمـ ذًمؽ ُم٤م ي٠ميت
-1رهمع ايمِمقت دم اظمسجد يمٕمغم أَمر ذفمل ،وإُمدر اًمنمدقمل اعمٕمتدؼم إٟمدام هدق
ظمٓمٌ٦م اجلٛمٕم٦م ،أو ىمرا ة اةُم٤مم ذم االة اجلامقم٦م ،أو جمٚمس قمٚمؿ ،أو أُمدر سمٛمٕمدروف،
أو هنك قمـ ُمٜمٙمر ،أُم٤م ُم٤م ؾمقى ذًمؽ ومٞمدظمؾ ذم دائرة اًمٙمراه٦م.
ًم٘مد اقمتٙمػ رؾمقل اهلل  ذم اعمًجد ومًٛمٕمٝمؿ مٝمرون سم٤مًم٘مرا ة ومٙمِمدػ اًمًدؽم
وىم٤مل "أٓ إن ىمٙم٘مؿ َمٛم٣مج رزمف همال ي٠مذيـ زمٔمّمـ٘مؿ زمٔمّمـ٣م وٓ يرهمـع زمٔمّمـ٘مؿ فمـعم
زمٔمض دم ايمٗمراءة ،أو وم٣مل دم ايمِمالة"(.)1
ويدظمؾ ذم ذًمؽ ىمرا ة اًم٘مدرلن سمّمدقت ُمرشمٗمدع سمدلم أذان واةىم٤مُمد٦م ،أو ىمدرا ة
سمٕمض لي٤مت ُمـ ؾمقرة اًمٙمٝمػ ،سمّمقت ُمرشمٗمع يدقم اجلٛمٕمد٦م ،واعمّمدٚمقن ُمِمدٖمقًمقن

( )8الحديث أخرجه اإلمام أبو داود ( )8662إسنادا صحي  ،عن أبى سعيد الخدري .
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سمّمالة اًمٜم٤مومٚم٦م ،ومال مقز رومدع اًمّمدقت ذم اعمًدجد ،وًمدق سمد٤مًم٘مرلن أو اًمدذيمر اًمدذي
يِمقش قمغم اعمّمٚملم.
وُمـ أريم٤من اًمّمالة اخلِمقع ،وهذا ٓ يتح٘مؼ سمقضمقد ُمدـ ي٘مدرأ اًم٘مدرلن سمّمدقت
ُمرشمٗمع ،أصمٜم٤م االة أظمريـ ،وقمٚمٞمف ومال مقز رومع اًمّمقت سم٘مرا ة اًم٘مرلن ذم اعمًدجد
ذم هذه احل٤مًم٦م.
واعمًٚمٛمقن أُمد٦م يٕمرومدقن اًمٜمٔمد٤مم ،وحيؽمُمدقن ومدرائض اًمقىمد٧م ،وي٘مٞمٛمدقن وم٘مدف
إوًمقي٤مت ،ومٗمل ُمثؾ هذه احل٤مًم٦م ،وهذا اًمقىم٧م ،شم٘مدم إوًمقي٦م ًمٚمّمالة ،قمدغم ىمدرا ة
اًم٘مرلن سمّمقت ُمرشمٗمع ،وم٢مذ اٟمتٝمك اعمّمٚمقن ُمـ اٚمقاهتؿ ،أو ظمال اعمًجد ُمٜمٝمؿ ،ضمد٤مز
رومع اًمّمقت سم٘مرا ة اًم٘مرلن ،طمٞم٨م اٟمتٗمل اعم٤مٟمع.
ويدظمؾ ومٞمام ؾمٌؼ سمدد دروس اًمٕمٚمدؿ سمٕمدد ادالة اجلامقمد٦م ُمٌد٤مذة ذم ُمٙمدؼمات
اًمّمقت ،ومٝمذا ي١مذي اعمًٌقق ذم االشمف ،ومٞمٜمٌٖمل أن يٕمٓمك وىمت٤م يًػما ةمت٤مم ادالشمف،
طمٞم٨م إن إوًمقي٦م ًمف ،صمؿ ي٘م٤مد سمٕمد ذًمؽ دروس اًمٕمٚمؿ.
ِ
اعمًجدَ ،وم َح َّم ٌَٜمل ٌ
ومٜمٔمرت ومد٢مذا
رضمؾ،
ىم٤مئام ذم
وقمـ اًمً٤مئ٥م سمـ يزيد ىم٤مل
ُ
ُ
يمٜم٧م ً
ِ
ِ
هبذيـَ ،وم ِج ْ ُت ُف هبِام ،ىم٤مل َُمـ أ ْٟمتُام ،أو ُمـ أيدـ
اخلٓم٤مب ،وم٘م٤مل (اذه٥م وم٠مشمِٜمل
ُقم َٛمر سمـ
ػ ،ىم٤مل ًمدق يمٜمْدتُام ُمدـ أهدؾ اًمٌ َٚم ِ
أ ْٟمتُامو ىم٤مٓ ُمـ أهؾ اًم َّٓم ِ٤مئ ِ
ِ
ومٕمد٤من
ٕوضم ْٕمد ُتٙمُام ،شم َْر
دد
َ
ِ
ِ
رؾمقل اهللَِّ .)8()
ُمًجد
أاقاشمٙمُام ذم
ْ
وهذا ُمـ سم٤مب إدب ُمع اًمٜمٌل  سمٕمد ووم٤مشمف ،وذم ُمًجده.

( )8ار ر أخرجه اإلمام البخاري ( )460عن السائب بن يزيد .
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دان ايمّم٣ميم٥م :وذًمؽ ٕن اعمً٤مضمد شمٌـ هلذا اًمٖمرض ،وىمد ورد اًمٜمٝمل قمدـ
ٞ-2مِ ُْم ُ

ذًمؽ ذم احٞمح ُمًٚمؿ ىمقًمف َ" مـ ؽمٚمع رصمال يٛمُمد ض٣ميم٥م دم اظمسـجد همٙمٝمٗمـؾٓ :
رده٣م اهلل إيمٝمؽ ،هم١من اظمس٣مصمد مل سمبـ هلذا" (.)8
وُمـ وضمد ؿمٞم ٤م سم٤معمًجد وأراد أن يٕمٚمـ قمٜمف داظمؾ اعمًجد ،ومٝمذا ي٠مظمذ طمٙمؿ ُمـ
يٜمِمدد اًمْمدد٤مًم٦مٕ ،ن اهلددف اًمرئٞمزد ُمددـ اًمٜمٝمدل قمددـ ٟمِمددان اًمْمدد٤مًم٦م ذم اعمًددجد،
اًمتِمقيش قمغم اعمّمٚملم ،ويمذًمؽ اعمً٤مضمد شمٌٜمك هلذا اًمٖمرض.
ًمٙمـ مقز ًمف أن يٜمٌٝمٝمؿ قمغم سم٤مب اعمًجد ،أو يٙمت٥م إقمالٟم٤م ذم ورىمد٦م شمٕمٚمدؼ قمدغم
سم٤مب اعمًجد ،سمحٞم٨م ي٘مرؤه٤م ةٝمقر اعمًجد ،وظم٤ما٦م ُمـ يٌح٨م قمـ و٤مًمتف ،ومٞمٙمدقن
ؾمٌٞمال ًمٚمقاقل إًمٞمٝم٤م ،دون اًمقىمقع ذم خم٤مًمٗم٦م ذقمٞم٦م.
ويٚمحؼ سمٜمِمددان اًمْمد٤مًم٦م أيْمد٤مُ ،مدـ يًدتخدُمقن ُمٙمدؼمات اًمّمدقت اخل٤ماد٦م
سم٤معمًجد ًمدذان ،ذم اةقمالن قمـ دم٤مرة ،أو ؾمٚمٕم٦م ،أو ُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ ،ظم٤ما٦م أن هٜمد٤مك
ـمرىم٤م يمثػمة يٛمٙمـ اةقمالن هب٤م قمـ ُمثؾ هذه إُمدقر اًمًد٤مسم٘م٦م ،دون اؾمدتخدام ُمٙمدؼم
اًمّمقت اخل٤مص سم٤معمًجد.
-3ايمبٝمع وايممماء دم اظمسجدٟٕ ،مف ي١مدى إمم وٞم٤مع هٞمٌ٦م اعمًجد ،واًمتِمقيش قمغم
اعمّمٚملم ،واًمٕمٌ٨م سمٛمتٕمٚم٘م٤مشمف ،وىمد ورد اًمٜمٝمل قمـ ذًمؽ ،ومٗمل ؾمٜمـ اًمؽمُمذي ىمقًمف 
"إذا رأيتؿ َمـ يبٝمع أو يُمؼمى ،همٗمقيمقا ٓ أرزمح اهلل جت٣مرسمؽ"(.)2

( )8الحديث أخرجه اإلمام مسلم ( )٥31عن أبى هريرة .
( )2الحديث أخرجه اإلمام الترمذي ( )8628وقال حديث حسن بريب ،عن أبى هريرة .
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َٛم٣مؾم ِ
ِ
رؽمقل اهللَِّ ِ 
ُ
فمـ ايمبٝم ِع وآزمتٝمـ٣معِ ،وفمــ سم ُ
إؾمـٔم٣مر دم
ـد
وذم احلدي٨م " َيَك
ِ
اظمس٣مصم ِد" ( .)8واعم٘مّمقد سم٤مًمِمٕمر هٜم٤م اًمٗم٤مطمش اعم٤مضمـ ،اًمذي خيرج قمـ لداب اةؾمالم
وأظمالىمف.
ىم٤مل اًمٜمقوي -رمحف اهلل -ذم زوائدد اًمروود٦م ذم لظمدر يمتد٤مب اجلٛمٕمد٦م (اًمٌٞمدع ذم
اعمًجد ُمٙمروه ،يقم اجلٛمٕم٦م وهمػمه ،قمغم إفمٝمر) (.)2
وىم٤مل اًمٓمح٤موي (هذا إذا همٚم٥م قمٚمٞمف طمتك يٙمقن يم٤معمًتٖمرق ،أُم٤م اًمٗمٕمدؾ اًم٘مٚمٞمدؾ
ُمٜمف ومال سم٠مس سمف ،ويٜمٌٖمل اضمتٜم٤مسمف) (.)6
-4إطمراج ايمريح دم اظمسـجد اطمتٝمـ٣مرا :وذًمدؽ ًمٙمقٟمدف يد١مذى اعمّمدٚملم ،ويٛمٜمدع
اعمالئٙم٦م ُمـ ُمقااٚم٦م اًمدقم٤م وآؾمتٖمٗم٤مر ،وذم اًمٌخ٤مري ىمقًمف " إن اظمال ٘م٥م سمِمـقم
فمعم أضمدىمؿَ ،م٣م دام دم َمِماله ايمذي صعم همٝمفَ ،مـ٣م مل حيـدث ،سمٗمـقل اظمال ٘مـ٥م :ايمٙمٜمـؿ
انمٖمر يمف ،ايمٙمٜمؿ ارمحف" (.)4
-5ايمبزاق دم اظمسجدٟٕ ،مف يٚمقث ُمقوع اًمّمالة ،اًمذي يٜمٌٖمدل أن يٙمدقن ٟمٔمٞمٗمد٤م
وـم٤مهرا ،وذم اًمٌخ٤مري ىمقًمف" ايمبزاق دم اظمسجد طمْمٝمئ٥م ،وىمٖم٣مرهت٣م دهمٛمٜم٣م"(.)5

( )8الحديث أخرجه اإلمام ابن ماجه ( )384حديث حسن ،عن عبد هللا بن عمرو .
( )2إعالم الساجد صـ .62٥
( )6إعالم الساجد صـ .624

( )4الحديث أخرجه اإلمام البخاري ( )44٥عن أبى هريرة .

( )٥الحديث أخرجه اإلمام البخاري ( )48٥عن أنس بن مالك .
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وذم احلدي٨م أن اًمٜمٌل " رأى ٞمخ٣مَمـ٥م دم ومبٙمـ٥م اظمسـجد .همٕمّمـ٤م ضمتـك امحـر
وصمٜمف .همج٣مءسمف اَمرأة َمـ إٞمِم٣مر همح٘متٜم٣م .وصمٔمٙم٦م َم٘م٣مي٣م طمٙمقوم٣م .همٗم٣مل رؽمـقل اهلل
َ :م٣م أضمسـ هذا" (.)8
وذم اًمٌخ٤مري أيْم٤م أن اًمٜمٌل  رأي ٟمخ٤مُم٦م ذم اًم٘مٌٚم٦م ،ومِمؼ ذًمؽ قمٚمٞمف ،طمتك رئل
ذم وضمٝمف ،وم٘م٤مم ومحٙمف سمٞمده ،وم٘م٤مل "إن أضمدىمؿ إذا وم٣مم دم صالسمف ،هم١مٞمف يٛم٣مصمل رزمف ،أو
إن رزمف زمٝمٛمف وزمكم ايمٗمبٙم٥م ،همال يبزومـ أضمدىمؿ ومبـؾ ومبٙمتـف ،ويم٘مــ فمــ يسـ٣مره أو حتـ٦م
ومدَمٝمف ،شمؿ أطمذ ؿمرف ردا ف ،همبِمؼ همٝمف ،شمؿ رد زمٔمّمـف فمـعم زمٔمـض ،همٗمـ٣مل :أو يٖمٔمـؾ
ه٘مذا" (.)2
ِ
أَم٣مَمف ،هم١مٞمام ُيٛم٣مصمل اهللَ َمـ٣م دام
وذم رواي٦م "إذا وم٣مم أضمدُ ىمؿ إلم ايمِمالة ،همال َي ْب ُِم ْؼ َ
حتـ٦م ِ
ِ
ومدَمـف،
يسـ٣مره ،أو
دم َُم َِّماله ،وٓ فمـ يٚمٝمٛمِف ،هم١من فمـ يٚمٝمٛمِف ََم َٙم٘مً٣م ،ويم َٝم ْب ُِم ْؼ فمـ
َ
همٝمدهمِٛمُٜم٣م" (.)6
ىم٤مل اةُم٤مم اًمٜمقوي-رمحف اهلل -وىمقًمف (وًمٞمٌزق ل٧م ىمدُمف وقمـ يً٤مره) هدذا ذم
همػم اعمًجد ،أُم٤م اعمّمدكم ذم اعمًدجد ومدال يٌدزق إٓ ذم صمقسمدفً :م٘مقًمدف " اًمٌدزاق ذم
اعمًجد ظمٓمٞم ٦م" ومٙمٞمػ ي٠مذن ومٞمف و! وإٟمام هندك قمدـ اًمٌّمد٤مق قمدـ اًمٞمٛمدلم شمنمديٗم٤م
هل٤م...

( )8الحديث أخرجه اإلمام ابن ماجة ( )326إسنادا صحي  ،عن انس بن مالك .
( )2الحديث أخرجه اإلمام البخاري ( )40٥عن أنس بن مالك .
( )6الحديث أخرجه اإلمام البخاري ( )483عن أبى هريرة .
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واقمٚمؿ أن اًمٌزاق ذم اعمًجد ظمٓمٞم ٦م ُمٓمٚم٘م٤م ،ؾمقا اطمت٤مج إمم اًمٌزاق أو حيت٩م ،سمؾ
يٌزق ذم صمقسمف ،وم٢من سمزق ذم اعمًجد وم٘مد ارشمٙم٥م اخلٓمٞم ٦م ،وقمٚمٞمف أن يٙمٗمر هذه اخلٓمٞم د٦م
سمدومـ اًمٌزاق ،هذا هق اًمّمقاب) (.)8
وٟم٘مؾ ا٤مطم٥م إقمالم اًمً٤مضمد ،قمـ ا٤مطم٥م ذح اعمٝمذب ىمقًمف (وُمـ رأي ُمدـ
يٌّمؼ ذم اعمًجد ًمزُمف اةٟمٙم٤مر قمٚمٞمف ،وُمٜمٕمف إن ىمددر ،وُمدـ رأي سمّمد٤مىم٤م أو ٟمحدقه ذم
اعمًجد ،وم٤مًمًٜم٦م أن يزيٚمف سمدومٜمف أو إظمراضمف ،ويًتح٥م شمٓمٞمد٥م حمٚمدف ،ىمد٤مل وأُمد٤م ُمد٤م
يٗمٕمٚمف يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس إذا سمّمؼ أو رأي سمّم٤مىم٤م ،دًمٙمف سم٠مؾمدٗمؾ ُمداؾمدف اًمدذي داس سمدف
اًمٜمج٤مؾم٦م وإىمذار ومحرامٟٕ ،مف شمٜمجٞمس ًمٚمٛمًجد وشم٘مدذرا ًمدف ،وقمدغم ُمدـ رله يٗمٕمدؾ
ذًمؽ اةٟمٙم٤مر قمغم ذـمف) (.)2
هددذا قمٜمدددُم٤م يم٤مٟمدد٧م اعمًدد٤مضمد ُمٗمروؿمدد٦م سمدد٤مًمؽماب واحلَمدد ،وًمٞمًدد٧م ُمٗمروؿمدد٦م
سم٤محلّمػم ،أو اًمًج٤مد ،أو اعمقيمٞم٧م ،يمام هق احل٤مل أن ،وم٢من ذًمؽ طمرام ىمقٓ واطمدا.
ويٚمحؼ سمد٤مًمٌزاق إىمدذار واًمٜمج٤مؾمد٤متُ ،مثدؾ اًمٌدقل واًمٗمّمدد واحلج٤مُمد٦م ،وذم
احٞمح ُمًٚمؿ ىمقًمف " إن اظمس٣مصمد ٓ سمِمٙمح يمًمء َمــ هـذا ايمبـقل ،وٓ ايمٗمـذر،
وإٞمام هل يمذىمر اهلل ،وومراءة ايمٗمرآن"(.)3

( )8شرح صحي مسلم ،للنووي .8828/6
( )2إعالم الساجد صـ .601
( )6الحديث أخرجه اإلمام مسلم ( )21٥عن أنس بن مالك .
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-6أن يتخذ ايمرصمؾ َم٘م٣مٞم٣م َمٔمٝمٛم٣م شم٣مزمت٣م يِمـقم همٝمـف ،وىمدد ورد اًمٜمٝمدل قمدـ ذًمدؽ ذم
احلدي٨م ،ومٗمل ؾمٜمـ أ داود "يك ايمٛمبل  فمـ أن يقؿمـ ايمرصمؾ اظم٘م٣من دم اظمسجد،
ىمام يقؿمـ ايمبٔمغم"(.)1
ويٚمحؼ سمذًمؽ طمجز أُم٤ميمـ اًمّمالة ،سم٤مًمًج٤مدة ،أو اًمٕمّم٤مة ،أو ُمد٤م ؿمد٤مسمف ذًمدؽ،
ظم٤ماد٦م ذم ادالة اجلٛمٕمد٦م ،أو ذم احلدرُملم اًمنمديٗملم ،أو ذم ادالة اًم٘مٞمد٤مم ذم ؿمدٝمر
رُمْم٤من ،وذًمؽ ًمٙمقن هذا اًمٕمٛمؾ همّمٌ٤م ًمٌ٘مٕم٦م ُمـ اعمًجد ،وُمٜمع همػمه ُمـ اًمًد٤مسم٘ملم
ُمـ اجلٚمقس ،أو اًمّمالة ومٞمٝم٤م ،يمام أهن٤م ُمدقم٤مة ًمٚمٙمًؾ قمـ اًمتٌٙمدػم اًمدذي رهمد٥م ومٞمدف
اًمٜمٌل  طمٞم٨م ي٘مقل "يمق ئمٙمؿ ايمٛم٣مس َم٣م دم ايمٛمداء وايمِمػ إول شمؿ مل جيـدوا إٓ أن
يستٜمٚمقا فمٙمٝمف ٓؽمتٜمٚمقا فمٙمٝمف"(.)2
وأطمٞم٤مٟم٤م ٟمرى هذه اعمً٠مًم٦م شمتٙمرر يمثػما ومٜمرى سمٕمض اًمٜم٤مس يتً٤مسم٘مقن حلجز أُمد٤ميمـ
هلؿ ذم اعمًجد احلرام ،أو اًمٜمٌقي ،أو االة اجلٛمٕم٦م ،أو ذم ادالة اًم٘مٞمد٤مم ذم رُمْمد٤من،
ظم٤ما٦م ذم اعمً٤مضمد اًمتل هب٤م إُم٤مم طمًـ اًمّمقت واًم٘مرا ة ،وىمد يْمع أطمدهؿ ؿمٞم ٤م ُمـ
أُمتٕمتف ،ويذه٥م ًم٘مْم٤م سمٕمض طم٤مضم٤مشمف ،صمؿ يٕمقد ،ومٝمؾ ًمف طمؼ ذم ُمقودٕمف اًمًد٤مسمؼ أم
ٓو.
ي٘مقل اةُم٤مم اًمزريمٌم (ُمـ ؾمٌؼ إمم ُمقوع ُمـ اعمًجد ومجٚمس ومٞمدف ًمٚمّمدالة،
يثٌ٧م ًمف طمؼ آظمتّم٤مص سمف ذم االة أظمرى سمٕمدده٤م ،سمدؾ ُمدـ ؾمدٌؼ سمٕمدد إمم ذًمدؽ

( )8الحديث أخرجه اإلمام أبو داود ( )132إسنادا حسن ،عن عبد الرحمن بن شبل .
( )2الحديث أخرجه اإلمام البخاري ()38٥عن أبى هريرة .
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اعمقوع ومٝمق أطمؼ سمف ،وًمٞمس ًمٖمػمه إزقم٤مضمف ُمٜمفً :م٘مقًمف ٓ" يٗمـٝمٚمـ أضمـدىمؿ أطمـ٣مه
يقم اجلٚمٔم٥م ،شمؿ ٣ميمػ إلم َمٗمٔمده همٝمٗمٔمد همٝمف"(.)1
وم٢من وم٤مرىمف ىمٌٚمٝم٤م ،وم٢من يٙمـ ًمٕمذر سمٓمؾ اظمتّم٤ماف ،وإن يم٤من ًمٕمدذر يم٢مضم٤مسمد٦م داع،
أو ؾمٌؼ رقم٤مف ،أو دمديد ووق  ،أو ىمْم٤م طم٤مضمد٦م وقمد٤مد ،ومٗمدل سم٘مد٤م طم٘مدف وضمدقه،
أطمده٤م ٓ ،يمام ٓ يٌ٘مك إذا قم٤مد ًمّمالة أظمرى ،وأاحٝم٤م يٌ٘مك ًم٘مقًمف َ" :مــ ومـ٣مم
َمـ جمٙمسف شمؿ رصمع إيمٝمف ،همٜمق أضمؼ زمف" (.)2
ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل (يٙمره ًمٚمرضمؾ أن ي٘مٞمؿ اًمرضمؾ قمـ جمٚمًف ومٚمدس هدق ذم ُمٙم٤مٟمدف،
إُم٤مُم٤م يم٤من أو ُم٠مُمقُم٤م ،ذم يقم اجلٛمٕم٦م ،أو همػمهٕ ،ن اًمً٤مسمؼ إمم اعمٙمد٤من أطمدؼ سمدف ،ومد٢من
اظمت٤مر ا٤مطم٥م اعمٙم٤من أن ي٘مقم ُمٜمف ومٚمس همػمه ومٞمف ،يٙمره ًمٚمث٤مين أن مٚمس ذم ُمٙم٤من
إول) (.)6
ومم٤م ؾمٌؼ يتٌلم أٟمف مقز ًمف أن يٕمقد إمم جمٚمًف ،إذا يم٤من ىمدد ىمد٤مم ًمٕمدذر ،وًمقىمد٧م
يًػم ،وشمرك ؿمٞم ٤م ُمٙم٤مٟمف طمتك يٕمقد ،وٓ يٙمقن ذًمؽ قم٤مدة ًمف.
-7ي٘مره اخلروج َمـ اظمسجد أشمٛم٣مء إذان ،أو سمٕمده ًمٖمػم قمذر ،وذم احٞمح ُمًدٚمؿ
ُمـ طمدي٨م ؾمٚمٞمؿ سمـ أؾمقد أسمك اًمِمٕمث٤م ىم٤مل يمٜم٤م ُمع أسمدك هريدرة ذم اعمًدجد ومخدرج
رضمؾ طملم أذن اعم١مذن اًمٕمٍم ،وم٘م٤مل أسمق هريرة "أُم٤م هذا وم٘مد قمَم أسم٤م اًم٘م٤مؾمؿ .)4()

( )8الحديث أخرجه اإلمام مسلم ( )2861عن عبد هللا بن عمر.
( )2الحديث أخرجه اإلمام مسلم ( )2868عن أبى هريرة .
( )6إعالم الساجد صـ.406
( )4الحديث أخرجه اإلمام مسلم ( )3٥٥عن أبى هريرة .
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ي٘مقل اةُم٤مم اًمزريمٌم (يٙمره اخلروج ُمـ اعمًجد سمٕمد أذان ًمٖمػم رضورةُ ،مـ
اٟمت٘م٤مض ـمٝم٤مرة ،أو ومقات روم٘م٦م ،أو االة ذم همػمه) (.)8
-8ي٘مره محؾ إؽمٙمح٥م َم٘مُمقهم٥م داطمؾ اظمسجد ،ومٛمـ دظمؾ اعمًدجد ويمد٤من ُمٕمدف
ؾمٝمؿ ومٕمٚمٞمف أن يٛمًؽ سمٜمّمٚمف ،ويمذا إذا يم٤من ُمٕمف رُمح ومٕمٚمٞمف أن يٛمًؽ سمًٜم٤مُمف ،روى
ُمر سمًدٝم٤مم ذم اعمًدجد وم٘مد٤مل ًمدف رؾمدقل اهلل  أُمًدؽ
اًمٌخ٤مري قمـ ضم٤مسمر أن رضمال َّ
سمٜمّم٤مهل٤م(.)2
َمر دم رء َمـ
وذم اًمٌخ٤مري ُمـ طمدي٨م أسمك ُمقؾمك أن رؾمقل اهلل  ىم٤مل "َمـ َّ
َمس٣مصمدٞم٣م أو أؽمقاومٛم٣م زمٛمبؾ ،همٙمٝمٟمطمذ فمعم ٞمِم٣مهل٣م ٓ ،ئمٗمر زم٘مٖمف َمسٙمام"(.)3
ي٘مقل اةُم٤مم اًمزريمٌم (واعمٕمٜمك ذم ذًمؽ شم٠ميمٞمد طمرُم٦م اعمًٚمؿً ،م ال يدروع هبد٤م ،أو
ي١مذىٕ ،ن اعمً٤مضمد ممٚمق ة سم٤مخلٚمؼ ،وٓ ؾمٞمام ذم أوىم٤مت اًمّمالة) (.)4
وي٘م٤مس قمغم ذًمؽ ُمـ يدظمؾ اعمًجد ؿم٤مهرا ؾمالطمف ،طم٤مُمال ًمدف ،يم٠مٟمدف ذم ُمٞمددان
طمرب ،أو شم٤مريم٤م ُم٘مدُمد٦م سمٜمدىمٞمتدف (اًمًدٛمٙمل) ُمٙمِمدقوم٤م ،دون أن يْمدع ًمدف همٓمد٤م ً أو
ضمراسم٤م ،ومٝمذا أيْم٤م يدظمؾ ذم احلٙمؿ اًمً٤مسمؼ.
وأُم٤م ُم٤م ومٕمٚمف إطمٌ٤مش ذم ُمًجده  ذم ًمٕمٌٝمؿ سم٤محلراب ،ومٙم٤من ومٞمف إىمدرار ُمٜمدف 
سم٤مةو٤موم٦م إمم أٟمف يم٤من شمدريٌ٤م ومتريٜم٤م قمغم وؾم٤مئؾ اجلٝم٤مد واحلرب ،وشمٜمِمٞمٓم٤م ًمٚمٜمٗمس ُمـ
اعمٚمؾ.

( )8إعالم الساجد صـ .6٥8

( )2الحديث أخرجه اإلمام البخاري ( )6066عن جابر بن عبد هللا .

( )6الحديث أخرجه اإلمام البخاري ( )4٥2عن أبى موسى ارشعري .
( )4إعالم الساجد صـ .6٥٥
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-9فمب٧م ايمِمبٝم٣من واظمج٣مٞمكم داطمؾ اظمسجد ،ي٘مقل اًمِمٞمخ حمٛمقد ظمٓم٤مب اًمًدٌٙمل
ذم اًمديـ اخل٤مًمص (وم٥م أن يّم٤من اعمًدجد قمدـ دظمدقل اًمّمدٌٞم٤من واعمجد٤مٟملم ،إذا
ظمٞمػ شمٚمقيثف ،وذًمؽ حلدي٨م اسمـ ُم٤مضم٦م أٟمف  ىم٤مل "صمٛمبـقا َمسـ٣مصمدىمؿ صـبٝم٣مٞم٘مؿ،
وطمِمقَم٣مسم٘مؿ ،ورهمع أصقاسم٘مؿ ،وإوم٣مَم٥م ضمدودىمؿ ،وؽمـؾ ؽمـٝمقهم٘مؿ ،واختـذوا فمـعم
أزمقاهب٣م اظمْم٣مهر ،ومجروه٣م دم اجلٚمع"(.)1
ومٞمٙمره إدظمد٤مل اًمّمدٌٞم٤من واعمجد٤مٟملم اعمًدجد ،إذا همٚمد٥م شمٜمجٞمًدٝمؿ إيد٤مه ،ومدقز
إدظم٤مهلؿ إذا أُمـ اًمٜمج٤مؾم٦م ،وإن يمد٤من إومم ومٞمدف شمٜمزيدف اعمًدجد قمٛمدـ ٓ يد١مُمـ قمٜمدف
طمدث ،وذم اًمّمحٞمح أن اًمٜمٌل " ىم٣من يِمقم وهق ضم٣مَمؾ ُأَم٣مَمف ،زمٛم٦م زيٛمـ٤م ،زمٛمـ٦م
رؽمقل اهلل  وٕ ايمٔم٣مص زمـ ايمرزمٝمع زمـ فمبد ؾمٚمس ،هم١مذا ؽمجد وضـٔمٜم٣م ،وإذا ومـ٣مم
محٙمٜم٣م" (.)2
ي٘مقل اةُم٤مم اًمزريمٌم (يٙمدره إدظمد٤مل اًمٌٝمد٤مئؿ واعمجد٤مٟملم واًمّمدٌٞم٤من اًمدذيـ ٓ
يٛمٞمزون اعمًجدُ ،مـ همػم طم٤مضمد٦م ُم٘مّمدقدةٟٕ ،مدف ٓ يد١مُمـ شمٜمجٞمًدٝمؿ اعمًدجد) (.)6
وئمٝمر أن اًمٕمٚم٦م ذم اعمٜمع ،اًمتٚمقي٨م واًمتٜمجٞمس عمٙم٤من اًمّمالة ،وم٢مذا أُمـ ذًمؽ ومال ُم٤مٟمع.
أىمقل وم٢مذا دظمؾ إـمٗمد٤مل واًمٖمٚمدامن اعمًدجد ًمدتٕمٚمؿ اًمّمدالة ،وطمٗمدظ اًم٘مدرلن
اًمٙمريؿ ،وإطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م اًمنمديٗم٦م ،وشمٌّمدػمهؿ سمًدػمة اًمٜمٌدل  وُمٖم٤مزيدف ،ومدال

( )8الحديث أخرجه اإلمام ابن ماجة ( )6٥0والحديث إسنادا حـعيف ،عـن أبـى الـدرداء ،وعبـد هللا بـن
عمرو بن العاص ،ووا لة وأبو أمامة .

( )2الحديث أخرجه اإلمام البخاري ( )٥83عن أبى قتادة ارنصاري الحارث بن ربعي .
( )6إعالم الساجد صـ .682
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سم٠مس ،إذا شمؿ اعمح٤مومٔم٦م قمدغم أدب اعمًدجد ،ووىمد٤مره وٟمٔم٤مومتدف ،وشمٕمٚمدٞمؿ إوٓد أدب
اعمًجد واعمجٚمس ،يمام أن طمدي٨م ضمٜمٌقا ُمً٤مضمديمؿ اٌٞم٤مٟمٙمؿ وٕمٞمػ.
ومقز إدظم٤مل اًمٌٕمػم ذم اعمًجدُ ،مع اعمح٤مومٔم٦م قمغم ٟمٔم٤مومتف ورائحتدف ومٚم٘مدد ،ـمد٤مف
اًمٜمٌل  طمقل سمٞم٧م اهلل احلرام وهق قمغم سمٕمػمه ومٕمدـ ادٗمٞم َ٦م ِ
سمٜمد٧م ؿمدٞمٌ َ٦م ىم٤م ًَمد٧م "ُمد٤م
َّ
ِ
ـم٤مف قمدغم َسم ٍ
حج ٍ
ُ
َّ
ِ
دـ ذم
ٕمدػم
سمٛم َّٙم َ٦م قم٤م َم
اـمٛم٠من
اًمٗمتحَ ،
اًمدريم َـ سمٛم َ
يًدتٚمؿ ُّ
ُ
رؾمقل اهللَِّ َ 
ِ
يد ِه" (.)8
-11اإلرساف واظمب٣ميمٕم٥م دم اظمٛم٣مرات ،وم٤معمآذن واعمٜم٤مرات متٞمز اعمًجد قمـ همػمه ُمدـ
سمٞمع اًمٞمٝمقد ،ويمٜم٤مئس اًمٜمّم٤مرى ،واًمٌٞمقت واعمً٤ميمـً ،مٙمدـ شمٕمددد اعمدآذن ذم اعمًدجد
اًمقاطمد ،وزظمرومتٝم٤م واعمٌ٤مًمٖم٦م ذم اةٟمٗم٤مق قمٚمٞمٝم٤م سمٕمنمدات أٓف ،يقىمدع اعمًدٚمٛملم ذم
دائرة اةهاف اعمٜمٝمل قمٜمف ذقم٤م.
ذم طمددلم أن إُمدد٦م اةؾمددالُمٞم٦م ذم أُمددس احل٤مضمدد٦م إمم اًمٜم٘مددقد ًمًددد رضوريدد٤مت
اعمًٚمٛملم ،اًمذيـ يٕم٤مٟمقن ُمـ اًمٗم٘مر واعمرض واجلقع واحلرُمد٤من ،ذم أُمد٤ميمـ ُمتٗمرىمد٦م ذم
اًمٕم٤م  ،ومٞمٙمٗمل ُم ذٟم٦م واطمدة ًمتٙمقن قمٜمقاٟم٤م ًمٚمٌٜم٤م  ،وأُم٤م ُم٤م زاد قمـ ذًمؽ ،ومدام اًمٖمدرض
واًمٗم٤مئدة ُمٜمفو ظم٤ما٦م ذم قمٍمد شمٕمد٤مٟمك ُمٜمدف إُمد٦م يمثدػما ُمدـ إزُمد٤مت ،وٟم٘مدص ذم
اًميوري٤مت ،ولت٤مج إمم وم٘مف إوًمقي٤مت.


صفي َة ِ
بنت شيب َة اهنع هللا يضر.
( )8الحديث أخرجه اإلمام أبو داود ( )8161صحي  ،عن َّ
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( )11أضم٘م٣مم هل٣م صٙم٥م زم٣مظمس٣مصمد.

 -1ايمٛمذر زم٣ميمِمالة دم اظمس٣مصمد:
ًمق أن إٟمً٤مٟم٤م ٟمذر أن يّمغم ذم همػم اعمً٤مضمد اًمثالصم٦م ،ومٝمذا اًمٜمذر ٓ يٚمزُمدف :عمد٤م رواه
أسمق هريرة ذم اًمّمحٞمحلم أن اًمٜمٌل  ىم٤مل "ٓ سمُمد ايمرضمـ٣مل إٓ إلم شمالشمـ٥م َمسـ٣مصمد،
اظمسجد احلرام ،وَمسجد ايمرؽمقل  واظمسجد إومٍم"(.)1
ومام ؾمقى هذه اعمً٤مضمد اًمثالث ًمٞمً٧م هل٤م ظمّمقاٞم٦م ،سمؾ إهن٤م شمتً٤موى ةٞمٕم٤م ،ىمد٤مل
اًمزريمٌم (ًمق قملم ُمًجدا همػم اعمً٤مضمد اًمثالصم٦م ٕدا ومريْم٦م أو ٟم٤مومٚم٦م يتٕمدلمٟٕ ،مدف
يثٌ٧م ًمٌٕمْمٝم٤م ومْمؾ قمغم سمٕمض ،ومٚمؿ يتٕملم ٕضمدؾ ذًمدؽ ُمٜمٝمد٤م ُمد٤م قمٞمٜمدف ،هدذا هدق
اعمِمٝمقر ،وىمٞمؾ مقز ذم اًمٗمرض دون اًمٜمٗمؾ إذا قملم اعمًجد اجل٤مُمع عمزي٦م ومٞمف) (.)2
ومٛمـ ٟمذر اًمّمالة ذم أطمد اعمً٤مضمد اًمثالث ،وم٢من ذًمؽ يٚمزُمفٕ ،ن هذه اعمً٤مضمد هل٤م
أومْمٚمٞم٦م ،يمام ورد ذم احلدي٨م اًمً٤مسمؼ ،طمٞم٨م مقز ؿمد اًمرطم٤مل إًمٞمٝم٤م دون همػمه٤م.
ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم اًمٗمتح (ذم هذا احلدي٨م ومْمٞمٚم٦م هذه اعمًد٤مضمد وُمزيتٝمد٤م
قمغم همػمه٤مً ،مٙمقهن٤م ُمً٤مضمد إٟمٌٞم٤م  ،وٕن إول ىمٌٚم٦م اًمٜم٤مس وإًمٞمدف طمجٝمدؿ ،واًمثد٤مين
يم٤من ىمٌٚم٦م إُمؿ اًمً٤مًمٗم٦م ،يٕمٜمك اعمًجد إىمَم ،واًمث٤مًم٨م أؾمس قمدغم اًمت٘مدقى ،يٕمٜمدك
ُمًجد اًمرؾمقل .)6()

( )8الحديث أخرجه اإلمام البخاري ( )8818عن أبى هريرة .
( )2إعالم الساجد صـ .680

( )6فت الباري شرح صحي البخاري ،البن حجر العسقالني .3٥/6
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وىم٤مل ؿمٞمخ اةؾمدالم اسمدـ شمٞمٛمٞمد٦م-رمحدف اهلل ٓ( -مد٥م اًمٜمدذر سم٤مًمًدٗمر إمم همدػم
اعمً٤مضمد اًمثالصم٦مٟٕ ،مف ًمٞمس سمٓم٤مقم٦مً ،م٘مدقل اًمٜمٌدل  ٓ" سمُمـد ايمرضمـ٣مل إٓ إلم شمالشمـ٥م
َمس٣مصمد" ومٛمٜمع ُمـ اًمًٗمر إمم ُمًجد همػم اعمً٤مضمد اًمثالصم٦م ،ومٖمػم اعمًد٤مضمد أومم سمد٤معمٜمع:
ٕن اًمٕمٌ٤مدة ذم اعمً٤مضمد أومْمؾ ُمٜمٝم٤م ذم همػم اعمً٤مضمد ،وهمػم اًمٌٞمقت سمال ري٥م.
وٕٟمف ىمد صمٌ٧م ذم اًمّمحٞمح قمٜمف ،أٟمف ىم٤مل "أضم٤م ايمبٗم٣مع إلم اهلل اظمسـ٣مصمد" ُمدع أن
ىمقًمف "ٓ سمُمد ايمرضم٣مل إٓ إلم شمالشم٥م َمس٣مصمد" يتٜم٤مول اعمٜمدع ُمدـ اًمًدٗمر إمم يمدؾ سم٘مٕمد٦م
ُم٘مّمقدة ،سمخالف اًمًٗمر ًمٚمتج٤مرة ،وـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ،وٟمحق ذًمدؽ ،ومد٢من اًمًدٗمر ًمٓمٚمد٥م
شمٚمؽ احل٤مضم٦م طمٞم٨م يم٤مٟم٧م ،ويمذًمؽ اًمًٗمر ًمزي٤مرة إخ ذم اهلل ،وم٢مٟمف هق اعم٘مّمقد طمٞمد٨م
يم٤من) (.)8


-0إوم٣مَم٥م احلدود زم٣مظمس٣مصمد:
ٓ مقز ًمٚمح٤ميمؿ أو اًم٘م٤ميض إىم٤مُم٦م وشمٓمٌٞمؼ احلددود ،قمدغم اعمدذٟمٌلم داظمدؾ ؾمد٤مطم٦م
اعمًجد ،وذًمؽ عم٤م ورد ذم ؾمٜمـ أسمك داود "يك رؽمقل اهلل  أن يستٗم٣مد دم اظمسجد،
وأن سمٛمُمد همٝمف إؾمٔم٣مر ،وأن سمٗم٣مم همٝمف احلدود"( .)2ىمد٤مل اةُمد٤مم اًمزريمٌمد (وٓ شم٘مد٤مم
احلدود ذم اعمًجدٓ ،طمتامل شمٚمقي٨م اعمًجد سمجرح أو طمدث) (.)6

( )8مجموع الفتاوى لشي اإلسالم ابن تيمية .28/26
( )2الحــديث أخرجــه اإلمــام أبــو داود ( )4480حــديث حســن عــن حكــيم بــن ح ـزام  .وأمــا النفــى عــن
إنشــاد الشــعر فــي هــذا الحــديث ،فالمقصــود بــه الشــعر الفــاحش المــاجن ،الــذي يخــرج عــن اآلداب
اإلسالمية.
( )6إعالم الساجد صـ.666
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وًمٕمؾ اًمٜمٝمل ذم احلدي٨م قمـ إىم٤مُم٦م احلدود ذم اعمًجدٟٕ ،مف قمٜمد شمٜمٗمٞمدذ احلدد ي٘مدع
ًمٖمط ُمـ اًمٜم٤مس ،وشمرشمٗمع أاقاهتؿ ،يمام أن اًمدم ىمد يٚمقث اعمًجد ،وهدذا يمٚمدف يتٜمد٤مرم
ُمع ـمٝم٤مرة اعمًجد وٟمٔم٤مومتف ،وُم٤م يٜمٌٖمل أن يٙمقن قمٚمٞمف ُمـ اهلٞمٌ٦م واًمقىمد٤مر ،وآطمدؽمام
واًمت٘مدير.


 -3ايمتالفمـ دم اظمسجد:
يٌ٤مح اًمٚمٕم٤من ذم اعمًجد سملم اعمتالقمٜملم ،عم٤م ورد ذم قمٍم اًمٜمٌل " أن رضمدال ُمدـ
ِ
ِ
َ
وضمددَ ُمدع اُمرأشمِدف
رؾمقل اهللِ،
رؾمقل اهللِ  وم٘م٤مل ي٤م
إٟمّم٤مر ضم٤م إمم
َ
أرأي٧م رضمدال َ
ِ
اًم٘مرلن ُمـ ِ
رضمال ،أي٘م ُت ُٚمف أم يمٞمػ ُ
أُمر اعمتالقمٜملم.
يٗمٕمؾو وم٠مٟمزل اهللُ ذم ؿم٠مٟمِف ُم٤م ذيمر ذم
ِ
اعمًدجد وأٟمد٤م
اًمٜمٌل ومد وم٢م اهللُ همٝمـؽ ودم اَمرأسمِـؽ ،ىمد٤مل ومتالقمٜمد٤م ذم
وم٘م٤مل ُّ
َ
رؾمقل اهللِ إن أُمًٙمتُٝم٤م ،ومٓم َّٚم َ٘مٝم٤م صمال ًصم٤م ،ىمٌدؾ أن
سم٧م قمٚمٞمٝم٤م ي٤م
ؿم٤مهدٌ  ،ومٚمام َوم َرهم٤م ىم٤مل يم ََذ ُ
ُ
اًمٜمٌل  ومٙم٤من ذًمؽ شمٗمري ً٘مد٤م
ي٠مُمره
رؾمقل اهللِ  طملم َوم َرهم٤م ُمـ اًمتال ُقم ِـ ،ومٗم٤مرىمٝم٤م قمٜمد ِّ
َ
ِ
سملم ِّ
ُمتالقمٜملم.
يمؾ
سمـ ٍ
ؾمٝمؾ ِ
ري٩م ،ىم٤مل اسم ُـ ِؿم ٍ
ِ
ىم٤مل اسم ُـ ُضم ٍ
اًمً٤مقمدي ذم هذا احلددي٨م
ؾمٕمد
ٝم٤مب ،قمـ
ِّ
وضم َرةٌ ،همال ُأراه٣م إٓ ومـد صـدوم٦م
أمحر
ومِمغما ،ىمٟمٞمف َ
اًمٜمٌل  ىم٤مل "إن صم٣مءت زمف َ
أن َّ
ً
ِ
ايمٔمكم ،ذا أ َيم َٝمتكم ،همال ُأراه إٓ ومـد صـدق فمٙمٝمٜمـ٣م،
وىمذب فمٙمٝمٜم٣م ،وإن صم٣مءت زمف أؽمق َد
ِ
اظم٘مروه َمـ ذيمؽ" (.)8
همج٣مءت زمف فمعم



( )8الحديث أخرجه اإلمام البخاري ( )٥608عن سفل بن سعد الساعدي .
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-1صالة اجلٛم٣مزة دم اظمسجد:
مقز أدا االة اجلٜم٤مزة قمغم اعمٞم٧م ذم اعمًدجد ،وىمدد ورد قمدـ قم٤مئِمد٦م-ريض اهلل
شمٕم٤ممم قمٜمٝم٤م-أهن٤م أُمرت أن يٛمر سمجٜم٤مزة ؾمٕمد سمـ أ وىم٤مص ذم اعمًجد ،ومتّمدكم قمٚمٞمدف،
وم٠مٟمٙمر اًمٜم٤مس ذًمؽ قمٚمٞمٝم٤م ،وم٘م٤مًم٧م "ُم٤م أهع ُم٤م ٟمز اًمٜم٤مس! ُم٤م ادغم رؾمدقل اهلل 
قمغم ؾمٝمٞمؾ سمـ اًمٌٞمْم٤م إٓ ذم اعمًجد) (.)8
ومقز االهت٤م ظم٤مرج اعمًجد ذم اعمٙم٤من اعمتًع ،إذ اًمٕمؼمة سم٤معمٙم٤من اًمذي يًع قمددد
اعمّمٚملم ،أو أيمؼم ىمدر ُمـ اًمٜم٤مس.


-5صالة ايمٔمٝمديـ دم اظمسجد:
إاؾ ذم االة اًمٕمٞمديـ أهن٤م ذم اخلال  ،وذًمؽ ٓشمً٤مع اعمٙم٤من ،طمٞم٨م حيي أهؾ
اًم٘مري٦م يمٚمٝمؿ ،ومٞمٔمٝمر اعمًٚمٛمقن ذم يمثرهتؿ ،وأهنؿ ٓ لدهؿ طمدود أو ضمدران.
وىمد ورد ذم اًمًٜم٦م أٟمف  يّمؾ اًمٕمٞمد ذم اعمًجد إٓ ُمرةٕ ،ضمؾ ُمٓمدر أاد٤مهبؿ،
ومٗمل ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف قمـ أسمك هريرة  ىم٤مل "أص٣مب ايمٛم٣مس َمْمر دم يـقم فمٝمـد فمـعم
فمٜمد رؽمقل اهلل  همِمعم هبؿ دم اظمسجد" (.)2

( )8الحديث أخرجه اإلمام مسلم ( )866عن عائشة اهنع هللا يضر.
( )2الحديث أخرجه اإلمام ابن ماجة ( )8686حديث حعيف ،عن أبى هريرة .
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واالة اًمٕمٞمد ذم اخلال أوىمع هلٞمٌ٦م اعمًدٚمٛملم ،وإقمدالم وإفمٝمد٤مر ًمِمدٕم٤مئر اًمدديـ،
ويم٤من اعمّمغم قمغم أسمقاب اعمديٜم٦م ،واؾمتثٜمك اًمٕمٚمدام ُمٙمد٦م ،وم٘مد٤مًمقا إن ادالة اًمٕمٞمدد ذم
اعمًجد احلرام أومْمؾُ ،م٤م يٙمـ هٜم٤مك قمذر ُمـ ُمٓمر وٟمحقه.


 -6اظم٘م٧م دم اظمسجد يمٙمجٛم٤م واحل٣م ض وايمٛمٖمس٣مء:
ٓ مقز ًمٚمجٜم٥م واحل٤مئض واًمٜمٗمً٤م اعمٙم٨م ذم اعمًدجد ،سمٛمٕمٜمدك أن مٚمًدقا ومٞمدف
ومؽمة ُمـ اًمزُمـ ،وىمد ورد اًمٜمٝمل قمـ ذًمؽ ذم احلدي٨م ىم٤مل " إين ٓ أضمـؾ اظمسـجد
حل٣م ض وٓ جلٛم٤م" (.)8
أُم٤م اعمرور اًمٕم٤مسمر ذم اعمًجدُ ،مـ همػم ُمٙم٨م ومٞمف ومال سم٠مس سمف ،وذم احلددي٨م أٟمدف 
ىم٤مل ًمٕم٤مئِم٦م "ٞم٣مويمٝمٛمل اخلٚمرة َمـ اظمسجد ،همٗم٣ميم٦م إين ضمـ٣م ض ،همٗمـ٣مل :إن ضمٝمّمـتؽ
يمٝمس٦م دم يدك" (.)2
ويدظمؾ هذا ل٧م قمٛمقم ىمقًمف شمٕم٤ممم ﭽ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵﮶ﭼ(.)6

وم٥م قمغم اعمرأة قمٜمدد اًمدذه٤مب إمم اعمًدجد أن شمراقمدل لداب اةؾمدالم ،ومتٚمدٌس
اًمثٞم٤مب اًمٗمْمٗم٤مض ،اًمذي يًؽم قمقرهت٤م ،ويمذا اخلدامر اًمقاؾمدع اًمدذي يٖمٓمدل اًمِمدٕمر

( )8الحديث أخرجه اإلمام أبو داود ( )262حديث حعيف ،وله شواهد تجعله في درجة الحسن ،عن
عائشة اهنع هللا يضر.
( )2الحديث أخرجه اإلمام مسلم ( )281عن عائشة اهنع هللا يضر.
( )6سورة النساء اآلية (.)46
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واًمّمدر ،وٓ شمْمع قمٓمرا أو ـمٞمٌ٤م ،وٓ شمزاطمؿ اًمرضم٤مل ذم اًمٓمريؼ ،أو داظمؾ اعمًجد،
وإٟمام شمّمغم ظمٚمػ اٗمقومٝمؿ.
وذم احلدي٨م ىم٤مل " طمـغم صـٖمقف ايمرصمـ٣مل أوهلـ٣م ،وذهـ٣م آطمرهـ٣م ،وطمـغم
صٖمقف ايمٛمس٣مء آطمره٣م ،وذه٣م أوهل٣م" (.)8
-7زمٛم٣مء اظمس٣مصمد فمعم ايمٗمبقر:
اعمًجد طمٞم٤مة وإذاق ،يٌٕم٨م إُمؾ ذم اًمٜمٗمقس ،ويٜمنم اًمٜمقر ذم اًم٘مٚمقب
واًمّمدور ،ومٞمحل إُمقات ،ويقىمظ اًمٜم٤مئٛملم ،ويٜمٌف اًمٖم٤مومٚملم ،ىم٤مل شمٕم٤ممم ﭽﮗ ﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ
ﭼ(.)2

أُم٤م اًم٘مؼم ومٝمق ُمقت وؾمٙمقن وحم٤مؾمدٌ٦م ،وُمرطمٚمد٦م اٟمت٘م٤مًمٞمد٦م سمدلم اًمددٟمٞم٤م وأظمدرة،
ومٙمٞمػ ٟمجٛمع سمٞمٜمٝمام ،وىمد ورد اًمٜمٝمل ذم اًمًٜم٦م قمـ ذًمؽ.
ومٌٜمٞم٧م اعمً٤مضمد ًمٚمٕمٌ٤مدة ،وسمٜمٞم٧م اًم٘مٌقر ًمٚمدومـ ،وٓ مقز اجلٛمع سمٞمدٜمٝمام ذم ُمقودع
واطمد ،وم٢مذا يم٤من هٜم٤مك ُمًجد أقمد ًمٚمّمالة ،ومال مقز أن ي٘م٤مم سمداظمٚمف ىمدؼم ،وإذا يمد٤من
هٜم٤مك ىمؼم أقمد ًمٚمدومـ ،ومال مقز أن ي٘م٤مم قمٚمٞمف ُمًجد ،وُم٤م سمٜمل أوٓ يٕمد إاؾ ،وُمد٤م
أوٞمػ إًمٞمف يزال ُمـ ُمقوٕمف.

( )8الحديث أخرجه اإلمام مسلم ( )440عن أبى هريرة .
( )2سورة ارنعام اآلية (.)822
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روى اةُم٤مم أسمق داود ذم ؾمٜمٜمف قمـ اسمـ قمٌ٤مس ىم٤مل "يمٔمـ رؽمـقل اهلل  زوارات
ايمٗمبقر ،واظمتخذيـ فمٙمٝمٜم٣م اظمس٣مصمد وايمْسج" (.)8
وذم احٞمح ُمًٚمؿ "ٓ سمِمٙمقا إلم ايمٗمبقر وٓ جتٙمسقا فمٙمٝمٜم٣م" (.)2
إن هذا اًمتحذير اًمٜمٌقي إٟمام يًد إسمقاب قمغم يمؾ ُمـ يريد اخت٤مذ اعم٘م٤مسمر ُمًد٤مضمد،
ٓ ؾمٞمام أن اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ىمد وىمٕمقا ذم هذا آٟمحدراف اعمٌدلم .وذم احلددي٨م ىمد٤مل
" اؾمتد نمّم٤م اهلل فمعم ومقم ،اختذوا ومبقر أٞمبٝم٣م ٜمؿ وص٣محلٝمٜمؿ َمس٣مصمد" (.)6
وذم اًمٌخ٤مري قمٜمف  ىم٤مل "يمٔمٛم٥م اهلل فمعم ايمٝمٜمقد وايمٛمِم٣مرى اختذوا ومبقر أٞمبٝم٣م ٜمؿ
َمس٣مصمد" (.)4
ي٘مقل اةُم٤مم اًم٘مرـمٌل-رمحف اهلل( -اخت٤مذ اعمًد٤مضمد قمدغم اًم٘مٌدقر واًمّمدالة ومٞمٝمد٤م،
واًمٌٜم٤م قمٚمٞمٝم٤م ،إمم همػم ذًمؽ ،مم٤م شمْمٛمٜمتف اًمًٜم٦م ُمـ اًمٜمٝمل قمٜمف ،ممٜمقع ٓ مقز) (.)٥
وىم٤مل ؿمٞمخ اةؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م (إن سمٜمد٤م اعمًد٤مضمد قمدغم اًم٘مٌدقر ًمدٞمس ُمدـ ديدـ
اعمًٚمٛملم ،سمؾ هق ُمٜمٝمل قمٜمف سم٤مًمٜمّمقص اًمث٤مسمت٦م قمـ اًمٜمٌل  واشمٗم٤مق أئٛم٦م اًمديـ ،سمؾ ٓ

( )8الح ــديث أخرج ــه اإلم ــام الترم ــذي ( )620وق ــال ح ــديث حس ــن ،وأخرج ــه اب ــن حب ــان ف ــي ص ــحيحه
( .)6810عن عبد هللا بن عباس -رحي هللا عنفما.-
( )2الحديث أخرجه اإلمام مسلم ( )862عن أبى مر د الغنوي .
( )6الحــديث أوردا عبــد الــرزاق فــي مصــنفه فــي الصــالة علــى القبــور  )٥16( 403/8حــديث مرســل
بريب وهو صحي  ،عن عطاء بن يسار .
( )4الحديث أخرجه اإلمام البخاري ( )46٥عن عائشة اهنع هللا يضر.
( )٥تفسير القرطبي .881/81
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مقز اخت٤مذ اًم٘مٌقر ُمً٤مضمد ،ؾمقا أيم٤من ذًمؽ سمٌٜم٤م اعمًجد قمٚمٞمٝمد٤م ،أو سم٘مّمدد اًمّمدالة
قمٜمده٤م ،سمؾ أئٛم٦م اًمديـ ُمتٗم٘مقن قمغم اًمٜمٝمل قمدـ ذًمدؽ ،وأٟمدف ًمدٞمس ٕطمدد أن ي٘مّمدد
اًمّمالة قمٜمد ىمؼم أطمدٟ ٓ ،مٌل وٓ همػم ٟمٌل) (.)8
وي٘مقل د /االح اًمّم٤موي (وأُم٤م طمٙمؿ هذه اًمّمالة ،ومٝمق ُمًد٠مًم٦م ظمالومٞمد٦م قمٜمدد
أهؾ اًمٕمٚمؿ ،ومٛمٜمٝمؿ ُمـ أومتك سمٌٓمالهن٤م ،وُمدٜمٝمؿ ُمدـ ىمد٤مل سمّمدحتٝم٤م ُمدع اةصمدؿ ،وأُمد٤م
يمراهتٝم٤م ومٝمل ُمقوع اشمٗم٤مق اجلٛمٞمع ،وم٢من ةٝمقر إئٛمد٦م قمدغم أن اًمّمدالة ومٞمٝمد٤م ُمٜمٝمدل
قمٜمٝم٤م ،إُم٤م هنل لريؿ ،أوٓ شمّمح ،يم٤معمِمٝمقر ُمـ ُمذه٥م أمحد وهمػمه ،وإُم٤م هندل شمٜمزيدف
يمٛمذه٥م اًمِم٤مومٕمل ،وُمقارد آضمتٝم٤مد ٓ يْمٞمؼ ومٞمٝم٤م قمغم اعمخ٤مًمػ) (.)2
وإذا أىم٤مم اعمًٚمٛمقن ُمًجدا ،ومال مدقز ذقمد٤م أن ي٘مٞمٛمدقا قمٚمٞمدف ىمدؼما أو رضحيد٤م،
ويمذًمؽ اًمٕمٙمس احٞمح.
ىم٤مل اةُم٤مم اًمِم٤مومٕمل-رمحف اهلل( -وأيمره أن يٌٜمك قمغم اًم٘مؼم ُمًجد ،وأن يًقى،
أو يّمغم قمٚمٞمف وهق همػم ُمًقى ،أو يّمغم إًمٞمف ،وإن اغم إًمٞمف أضمزأه وىمد أؾم٤م ) (.)6
وىم٤مل اًمِمٞمخ إًمٌ٤مين-رمحف اهلل( -وىمدد اشمٗم٘مد٧م اعمدذاه٥م إرسمٕمد٦م قمدغم لدريؿ
ذًمؽ ،وُمٜمٝمؿ ُمـ سح سم٠مٟمف يمٌػمة) (.)4
( )8مجموع فتاوى شي اإلسالم ابن تيمية .411/26
( )2التطرف الديني الرأي اآلخر د /صالح الصاوي ص ـ 8٥0ط ارولـى س ـ8486ه ـ س ـ8886م ارفـاق
الدولية لإلعالم.
( )6ارم لإلمام الشافعي .261/8
( )4انظــر تحــذير الســاجد مــن اتخــاذ القبــور مســاجد ،للشــي

ناصــر الــدين ارلبــاني صـ ـ  .66طبعــة

جمعية إحياء التراث اإلسالمي /الطابعة ال انية /بدون تاري .
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واةؾمالم هبذا يًد اًمٌ٤مب أُم٤مم يمؾ إٟمً٤من يتٌع هقاه ،ذم أن يٌتدع ذم ديدـ اهلل ،أو
يْمٞمػ إًمٞمف ُم٤م ًمٞمس ُمٜمف ،ويمذا يًد ُمٜم٤مومذ اًمنمك ،أُم٤مم يمؾ ُمـ يٕمٔمدؿ ُمٞمتد٤م ًمِمخّمدف
سمٕمد ووم٤مشمف.
وقمٜمقن اةُم٤مم اًمٌخد٤مري-رمحدف اهلل -ذم ادحٞمحف (سمد٤مب ُمد٤م يٙمدره ُمدـ اختد٤مذ
اعمً٤مضمد قمغم اًم٘مٌقر) (.)8
وقمٜمقن اةُم٤مم ُمًٚمؿ-رمحف اهلل -ذم ادحٞمحف (اًمٜمٝمدل قمدـ سمٜمد٤م اعمًد٤مضمد قمدغم
اًم٘مٌقر ،واخت٤مذ اًمّمقر ومٞمٝم٤م ،واًمٜمٝمل ُمـ اخت٤مذ اًم٘مٌقر ُمً٤مضمد)(.)2
وىم٤مل اةُم٤مم اًمزريمٌم-رمحف اهلل( -يٙمره سمٜم٤م اعمًجد سملم اعم٘مد٤مسمرٟٕ ،مدف  هندك
قمـ اًمّمالة ذم اعم٘مؼمة ،وىمد اح احلدي٨م "ٓ سمتخذوا ومػمي َمسجدا" ىمد٤مل اد٤مطم٥م
اعمٖمٜمك وىمد روى ىمت٤مدة أن أٟمً٤م ُمر قمغم ُم٘مؼمة ،وهؿ يٌٜمقن ومٞمٝم٤م ُمًجدا ،وم٘م٤مل أٟمدس
يم٤من يٙمره أن يٌٜمك ُمًجد وؾمط اًم٘مٌقر)

()6

واًمًٌ٥م اًمرئٞمز ذم هنل اًمٜمٌل  قمـ اخت٤مذ اًم٘مؼم ُمًجدا هق أن يٖمٚمؼ اًمٌ٤مب أُم٤مم
ُمٜم٤مومذ اًمنمك أو اًمقصمٜمٞم٦م ،ومام ضم٤م ت قمٌ٤مدة إاٜم٤مم إٓ ُمدـ هدذا اًمٌد٤مب ،طمٞمد٨م يمد٤من
هٜم٤مك ٟمٗمر ا٤محلقن ُمـ سمٜمك لدم ىمٌؾ قمٍم ٟمقح وعم٤م ُم٤مشمقا اٜمع هلؿ ىمقُمٝمؿ مت٤مصمٞمدؾ
ًمٞمتذيمروهؿ ،وي٘متدوا هبؿ ذم اًمٕمٌ٤مدة ،ومٚمام ضم٤م ت أضمٞم٤مل ُمتٕم٤مىمٌ٦م ،ؾمقل هلؿ إسمٚمدٞمس أن
اًمً٤مسم٘ملم يم٤مٟمقا يٕمٌدوهنؿ ،ومٕمٌدوهؿ ُمـ دون اهلل .
( )8فت الباري البن حجر العسقالني .200/6
( )2صحي مسلم بشرح النووي .88/٥
( )6إعالم الساجد صـ .6٥3

114

اعمً٤مضمد سملم آشمٌ٤مع وآسمتداع.
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وهذا هق اعم٘مّمقد ُمـ ىمقًمدف شمٕمد٤ممم ﭽﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﭼ(.)1

ىم٤مل ؿمٞمخ اةؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م-رمحف اهلل( -اًمِمٞمٓم٤من مر اًمٜم٤مس ُمـ هذا إمم همػمه،
ًمٙمـ هذا أىمرب إمم اًمٜم٤مسٕ ،هنؿ يٕمرومقن اًمرضمؾ اًمّم٤مًمح وسمريمتف ودقم٤م ه ،ومٞمٕمٙمٗمدقن
قمغم ىمؼمه ،وي٘مّمدون ذًمؽ ُمٜمف ،ومت٤مرة يً٠مًمقٟمف ،وشم٤مرة يً٠مًمقن اهلل سمف ،وشمد٤مرة يّمدٚمقن
ويدقمقن قمٜمد ىمؼمه ،فم٤مٟملم أن اًمّمالة واًمدقم٤م قمٜمدد ىمدؼمه ،أومْمدؾ ُمٜمدف ذم اعمًد٤مضمد
واًمٌٞمقت ،وعم٤م يم٤من هذا ُمٌدأ اًمنمك ؾمدّ اًمٜمٌل  هذا اًمٌد٤مب يمدام ؾمددّ سمد٤مب اًمنمدك
سم٤مًمٙمقايم٥م) (.)2
وقمـ قم٤مئِم٦م اهنع هللا يضر أن أم طمٌٞمٌ٦م اهنع هللا يضر وأم ؾمٚمٛمف اهنع هللا يضر ذيمرشم٤م يمٜمٞمً٦م رأيٜم٤مهد٤م سم٤محلٌِمد٦م ومٞمٝمد٤م
شمّم٤موير ومذيمرشم٤م ًمٚمٜمٌل  وم٘م٤مل "إن أويمئؽ إذا ىم٣من همٝمٜمؿ ايمرصمؾ ايمِم٣ميمح همامت ،زمٛمقا
فمعم ومػمه َمسجدا ،وصقروا همٝمـف سمٙمـؽ ايمِمـقر ،همٟمويمئـؽ ذار اخلٙمـؼ فمٛمـد اهلل يـقم
ايمٗمٝم٣مَم٥م"(.)3
وُمـ صمؿ طمرم اةؾمالم اًمتامصمٞمؾ ،واًمّمقر اعمجًٛم٦م :طمتك ٓ شمٙمدقن ؾمدٌٌ٤م ذم ومتٜمد٦م
اًمٜم٤مس ،أو ُمدظمال ُمـ ُمداظمؾ اًمِمٞمٓم٤من ،أو خيٚمدع قمٚمٞمٝمد٤م اًمٜمد٤مس ه٤مًمد٦م ُمدـ اًمتٕمٔمدٞمؿ
واًمتقىمػم ،ومتٍمومٝمؿ ُمـ قمٌ٤مدة اهلل  وسمٛمرور اًمقىم٧م ،ووٕمػ اًمدذايمرة واًمٕمزيٛمد٦م،

( )8سورة نوح اآليتان (.)24-26
( )2مجموع فتاوى شي اإلسالم ابن تيمية .438/86
( )6الحديث أخرجه اإلمام البخاري ( )426عن عائشة اهنع هللا يضر.
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ُمع وؾم٤موس اًمِمٞمٓم٤من ،يٕمٌدهؿ اًمٜم٤مس ُمـ دون اهلل  أو يتخدذوهنؿ وؾمدٓم٤م سمٞمدٜمٝمؿ
َ
وسملم اهلل ،ومٞم٘مٕمقا ذم اًمنمك أو اًمقصمٜمٞم٦م أو دون ذًمؽ .وذم احلدي٨م " َّ
اًمِمدٞمٓم٤من ىمدد
إن
ِ
ريض ُمٜمٙمؿ سمام ُل ِّ٘م َ
رون"(.)1
سم٠مروٙمؿ هذه ،و ًمٙمٜمَّ ُف ىمد
أيس أن ُي ْٕم ٌَدَ
َ
َ
وًم٘مد ضم٤م اًمتحذير ُمـ اًمٜمٌل ً مٚمّمح٤مسم٦م سمٕمدم اختد٤مذ ىمدؼمه ُمدـ سمٕمدده ُمًدجدا،
طمتك ٓ يتٗم٤مىمؿ إُمر سمٛمرور اًمزُمـ ،وم٘م٤مل  داقمٞمد٤م اهلل" :ايمٙمٜمـؿ ٓ جتٔمـؾ ومـػمي
وشمٛم٣م ئمبد ،اؾمتد نمّم٤م اهلل فمعم ومقم اختذوا ومبقر أٞمبٝم٣م ٜمؿ َمس٣مصمد"(.)2
ُمـ أضمؾ ذًمؽ يٙمـ ىمؼم اًمٜمٌل  سمد٤مرزا قمدـ إرض ،طمتدك ٓ يتخدذه اًمٜمد٤مس
ُمًجدا هلؿ قمغم ُمر إزُم٤من.
وذم قمٝمد ؾمٞمدٟم٤م قمثامن اطمت٤مج اعمًدٚمٛمقن إمم اًمتقؾمدع ذم اعمًدجد اًمٜمٌدقي سمًدٌ٥م
يمثرة اعمّمٚملم ،ومٌٜمقا قمغم ىمؼمه  طمٞمٓم٤مٟم٤م ،طمتك ٓ ئمٝمر ذم اعمًدجد ،ومٞم٘مدع اًمٜمد٤مس ذم
اعمحذور ،وٟمٌٝمٝمؿ اًمٕمٚمام قمغم أن ٓ يتخذوا ُمقوع ىمؼمه  ىمٌٚم٦م ،أو دم٤مه ىمٌٚمتٝمؿ.


-8ضم٘مؿ صالة اجلامفم٥م يمٙمرصم٣مل دم اظمسجد:
اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم طمٙمؿ االة اجلامقم٦م ًمٚمرضم٤مل قمغم أىمقال يٛمٙمدـ شمٚمخٞمّمدٝم٤م
ذم ىمقًملم

( (8السلس ــلة الص ــحيحة لأللب ــاني ( )236٥إس ــنادا ص ــحي  ،رجال ــه ق ــات رج ــال الش ــيخين ع ــن أب ــي
هريرة.
( )2الحديث أوردا ابن عبد البر في التمفيد  .48/٥حديث مرسل بريـب وهـو صـحي  ،عـن عطـاء بـن
يسار .

116

اعمً٤مضمد سملم آشمٌ٤مع وآسمتداع.
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(اًم٘مقل إول االة اجلامقم٦م واضمٌ٦م قمغم إقمٞم٤من ،إٓ ًمٕمذر ،وهق ُمروي قمـ اسمـ
ُمًٕمقد وأ ُمقؾمك ،وسمف ىم٤مل قمٓم٤م وإوزاقمل وأسمق صمقر ،وهق ُمدذه٥م أمحدد واسمدـ
طمزم وهق اظمتٞم٤مر ؿمٞمخ اةؾمالم ،قمدغم اظمدتالف سمٞمدٜمٝمؿ ،هدؾ هدل ذوط ذم ادح٦م
اًمّمالة أو ٓو ( )8واؾمتدًمقا سمام ي٠ميت
ىمقًمف شمٕم٤ممم ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒ ﮓ ﭼ(.)2

ىم٤مًمقا إن اهلل أُمر سمّمالة اجلامقم٦م ذم طم٤مل اخلقف ،ومٗمل طم٤مل إُمـ أومم وليمد .شمؿ
إٞمف انمتٖمرت -دم صالة اخلقف -أهمٔم٣مل ىم غمة ٕصمؾ اجلامفم٥م ،همٙمقٓ أي٣م واصمب٥م َم٣م ؽم٣مغ
ذيمؽ .ومقيمف سمٔم٣ملم :ﭽ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﭼ (.)3

وذًمؽ يٙمقن ذم طم٤مل اعمِم٤مريم٦م ذم اًمريمقع ،ومٙم٤من أُمرا سم٢مىم٤مُمد٦م اًمّمدالة سم٤مجلامقمد٦م،
وُمٓمٚمؼ إُمر ًمقضمقب اًمٕمٛمؾ.
( )8انظـ ـ ــر المغنـ ـ ــي الب ـ ـ ـن قدامـ ـ ــة  ،863/2وكشـ ـ ــاف القنـ ـ ــاع  ،4٥4/8والبـ ـ ــدائع  ،8٥٥/8والمحلـ ـ ــى
البن حزم  ،811/4ومجموع الفتاوى لشي اإلسالم ابن تيمية .268/26
( )2سورة النساء اآلية (.)802
( )6سورة البقرة اآلية (.)46
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وذم طمدي٨م أ هريرة  أن رؾمقل اهلل  ىم٤مل "وايمذي ٞمٖمز زمٝمده ،يمٗمد ٚم٦م
همـٟمضمرق
أن آَمر زم٣ميمِمالة همٝم٠مذن هل٣م ،شمؿ آَمر رصمال همٝم٠مم ايمٛم٣مس ،شمؿ أطمـ٣ميمػ إلم رصمـ٣مل
ِّ
فمٙمٝمٜمؿ زمٝمقهتؿ ،وايمذي ٞمٖمز زمٝمده ،يمق ئمٙمؿ أضمدُ هؿ أٞمف جيد َفم ْروم٣م ؽمٚمٝمٛم٣م -ايمٔمٓمؿ ايمذي
فمٙمٝمف فمٓمؿ -أو َِم ْر ََم٣مسمَكم ضمسٛمتكم :يمُمٜمد ايمٔمُمـ٣مء" ( .)8ىمد٤مًمقا وهدق فمد٤مهر ذم يمقهند٤م
ومرض قملمٕ ،هن٤م ًمق يم٤مٟم٧م ؾمٜم٦م هيدد شم٤مريمٝم٤م سم٤مًمتحريؼ ،وًمق يم٤مٟمد٧م ومدرض يمٗم٤ميد٦م:
ًمٙم٤مٟم٧م ىم٤مئٛم٦م سم٤مًمرؾمقل وُمـ ُمٕمف.
وىمد أضمٞم٥م قمـ آؾمتدٓل هبذا احلدي٨م قمغم وضمقهب٤م قمغم إقمٞم٤من سم٠مضمقسم٦م ُمٜمٝمد٤م
هدؿ و يٗمٕمدؾ ،وًمدق يمد٤من واضمٌد٤م ُمد٤م قمٗمد٤م
أن اعمراد اعمٜم٤موم٘مقن ٓ اعم١مُمٜمقن ،وُمٜمٝم٤م أٟمف َّ
قمٜمٝمؿ ،وُمٜمٝم٤م أن اعمراد االة اجلٛمٕم٦م يمام ذم اًمرواي٦م إظمرى ،وهمدػم ذًمدؽ .وأضمد٤مب
اعمجٞمٌقن قمـ هذه إوضمف يمٚمٝم٤م سمام يٓمقل ذيمره هٝمٜم٤م ومٚمػماضمع(.)2
طمدي٨م أ هريرة  ىم٤مل "أسمك ايمٛمبل  رصمؾ أفمٚمك ،همٗم٣مل :ي٣م رؽمقل اهلل إٞمف
يرطمص يمف همٝمِمـقم دم زمٝمـ٦م،
يمٝمس رم وم٣م د يٗمقدين إلم اظمسجد ،همسٟمل رؽمقل اهلل  أن ِّ
همرطمص يمف ،همٙمام َّ
ولم دفم٣مه ،همٗم٣مل :هـؾ سمسـٚمع ايمٛمـداء زم٣ميمِمـالة؟ همٗمـ٣ملٞ :مٔمـؿ ،ومـ٣مل:
َّ
همٟمصم٤م" (.)6

( )8الحديث أخرجه اإلمام البخاري ( .)344واإلمام مسلم ( )3٥8عن أبى هريرة .
( )2انظر فت الباري  .8٥8-841/2واحكام ارحكام البن دقيق العيد  ،833/8والمحلى .888/4
( )6الحديث أخرجه اإلمام مسلم ( )3٥6عن أبى هريرة .
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طمدي٨م ُم٤مًمؽ سمـ احلقيرث  ىم٤مل إن رؾمقل اهلل  ىم٤مل ًمٜم٤م -وىمد أشمٞمتدف ذم ٟمٗمدر
ُمـ ىمقُمل" -إذا ضمرضت ايمِمالة همٙمٝم٠مذن يم٘مؿ أضمدىمؿ ،ويمٝم٠مَم٘مؿ أىمػمىمؿ" (.)8
طمدي٨م أ اًمدردا  أن اًمٜمٌل  ىم٤مل "َم٣م َمـ شمالشمـ٥م دم ومريـ٥م أو زمـدو ٓ سمٗمـ٣مم
همٝمٜمؿ ايمِمالة إٓ اؽمـتحقذ فمٙمـٝمٜمؿ ايمُمـٝمْم٣من ،همٔمٙمٝمـؽ زم٣مجلامفمـ٥م ،همـ١من ايمـذ ٤م يٟمىمـؾ
ايمٗم٣مصٝم٥م" (.)2
ُم٤م ُروي قمـ اسمـ قمٌ٤مس  أن اًمٜمٌل  ىم٤مل "َمـ ؽمٚمع ايمٛمـداء همٙمـؿ ُجيـ٤م ،همـال
صالة يمف إٓ َمـ فمذر" ( .)6واًمّمقاب أٟمف ُمقىمقف.
وقمـ قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد  ىم٤مل (ًم٘مد رأيتٜم٤م وُم٤م يتخٚمػ قمـ اًمّمالة إٓ ُمٜمد٤مومؼ
ىمد ُقمٚمؿ ٟمٗم٤مىمف ،أو ُمريض ،إن يم٤من اعمريض ًمٞمٛمٌم سمدلم رضمٚمدلم طمتدك يد٠ميت اًمّمدالة،
وىم٤مل إن رؾمقل اهلل  قمٚمٛمٜم٤م ؾمٜمـ اهلدى ،وإن ُمـ ؾمٜمـ اهلددى اًمّمدالة ذم اعمًدجد
اًمذي ي١مذن ومٞمف) (.)4
وأضمٞم٥م سم٠مٟمف ىمقل اح٤م ًمدٞمس ومٞمدف إٓ طمٙم٤ميد٦م اعمقافمٌد٦م قمدغم اجلامقمد٦م وقمددم
ظمدص اًمققمٞمدد
اًمتخٚمػ قمٜمٝم٤م ،وٓ يًتدل سمٛمثؾ هذا قمغم اًمقضمقب ،صمؿ ومٞمف دًمٞمؾ عمدـ
َّ
سم٤مًمتحريؼ ذم طمدي٨م أ هريرة  سم٤معمٜم٤موم٘ملم.

( )8الحديث أخرجه اإلمام البخاري ( )321عن مالك بن الحويرث .
( )2الحديث أخرجه اإلمام ابن حبان في صحيحه ( )2808عن أبي الدرداء .
( )6الحديث أخرجه اإلمام ابن حبان في صحيحه ( )2034عن ابن عباس .
( )4الحديث أخرجه اإلمام مسلم ( )3٥4عن عبد هللا بن مسعود .
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اًم٘مقل اًمث٤مين االة اجلامقم٦م ٓ دم٥م وضمق ًسمد٤م قمٞمٜم ًّٞمد٤م وهدق ُمدذه٥م اجلٛمٝمدقر أ
طمٜمٞمٗم٦م وُم٤مًمؽ واًمِم٤مومٕمل ،قمغم اظمتٚمػ سمٞمٜمٝمؿ هؾ هل ؾمٜم٦م أو ؾمدٜم٦م ُم١ميمددة أو ومدرض
يمٗم٤مي٦مو ( )8واؾمتدًمقا سمام يكم
ىمقل اًمٜمٌل " صالة اجلامفم٥م سمٖمّمؾ صالة ايمٖمذ زمسبع وفممميـ درصم٥م" وسمدام ذم
ُمٕمٜم٤مه ،ىم٤مًمق وم٤مًمتٗمْمٞمؾ يدل اؿمؽمايمٝمام ذم أاؾ اًمٗمْمؾ ،وهذا ُّ
يدل قمغم قمدم وضمقهبد٤م
قمغم إقمٞم٤من ،إذ ٓ ي٘م٤مل اةشمٞم٤من سم٤مًمقاضمد٥م أومْمدؾ ُمدـ شمريمدف ،وٓ ي٘مد٤مل إن ًمٗمٔمد٦م
(أومٕمؾ) ىمد شم َِر ُد ةصمٌ٤مت اٗم٦م ذم إطمددى اجلٝمتدلم وٟمٗمٞمٝمد٤م قمدـ إظمدرى ،و(أومْمدؾ)
اعمْم٤موم٦م إمم االة اًمٗمذ يمذًمؽٕ ،ن هذا إٟمام يّمح ذم (أومٕمؾ) ُمٓمٚم٘مد٤م همدػم ُم٘مدرون سمدد
ِ
(ُم ْـ) قمغم أن ذم سمٕمض أًمٗم٤مفمف قمٜمد ُمًٚمؿ (شمزيد قمـ االشمف وطمدَ ُه) وومٞمدف اًمتٍمديح
سمّمح٦م اًمّمالة وطمده).
وأضم٤مب إوًمقن سم٠من اًمتٗم٤موؾ إٟمام هق قمغم االة اعمٕمذور اًمتل دمقز -ةٕمد٤م سمدلم
إدًم٦م -وهل دون االة اجلامقم٦م ذم اًمٗمْمؾ.
طمدي٨م يزيد سمـ إؾمدقد  ذم ىمّمد٦م اًمدرضمٚملم اًمٚمدذيـ ادٚمٞم٤م ذم رطمد٤مهلام وأشمٞمد٤م
اعمًجد ومٚمؿ يّمٚمٞم٤م ،وم٘م٤مل هلام اًمٜمٌل  ٓ" سمٖمٔمـال ،إذ صـٙمٝمتام دم رضمـ٣ميم٘مام شمـؿ أسمٝمـتام
َمسجد مج٣مفم٥م همِمٙمٝم٣م َمٔمٜمؿ ،هم١ميام يم٘مام ٞم٣مهمٙم٥م" ىمد٤مًمقا ومٚمدؿ يٜمٙمدر قمٚمدٞمٝمام ادالهتام ذم
رطم٤مهلام .وأضمٞم٥م سم٠مهن٤م واىمٕم٦م قملم حيتٛمؾ أن يٙمقن هلام قمذر ذم شمرك اجلامقم٦م.

( )8انظـ ـ ــر البـ ـ ــدائع  ،8٥٥/8وابـ ـ ــن عابـ ـ ــدين  ،668/8والق ـ ـ ـوانين  ،38والخرشـ ـ ــي  ،83/2والمجمـ ـ ــوع
 ،814/4ومغني المحتاج .228/8
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طمدي٨م أ ُمقؾمدك  ىمد٤مل ىمد٤مل اًمٜمٌدل " أفمٓمـؿ ايمٛمـ٣مس أصمـرا دم ايمِمـالة
أزمٔمدهؿ همٟمزمٔمدهؿ ممُمك ،وايمذي يٛمتٓمر ايمِمالة ضمتك يِمٙمٝمٜم٣م َمع اإلَم٣مم أفمٓمؿ أصمرا َمـ
ايمذي يِمقم شمؿ يٛم٣مم" (.)8
وذم ًمٗمظ عمًٚمؿ "ضمتك يِمٙمٝمٜم٣م َمع اإلَم٣مم دم مج٣مفم٥م.)2("..
وهق سيح ذم اؿمؽماك اعمٜمٗمرد واعمّمكم ذم ة٤مقم٦م ذم أادؾ إضمدر ،ىمٚمد٧م وهدذا
أىمقى أدًمتٝمؿ ذم ٟمٔمري .طمدي٨م اسمـ قمٛمر  أن اًمٜمٌل  ىم٤مل ذم همدزوة ظمٞمدؼم "َمــ
يٗمرزمـ َمسجدٞم٣م" (.)6
أىمؾ َمـ هذه ايمُمجرة -ئمٛمل ايم قم -همال
َّ
وُم٤م ذم ُمٕمٜم٤مه ،ىم٤مًمقا يٚمزُمف أطمد أُمريـ إُم٤م أن يٙمقن أيمدؾ هدذه إُمدقر ُُمٌ٤مطمد٤م،
واالة اجلامقم٦م همػم واضمٌ٦م قمغم إقمٞم٤من ،أو شمٙمقن اجلامقم٦م واضمٌ٦م قمغم إقمٞم٤من ويٛمتٜمع
أيمؾ هذه إؿمٞم٤م  ،واجلٛمٝمقر قمغم إسم٤مطمتٝم٤م (يٕمٜمل اًمٌّمؾ واًمثدقم وٟمحقمهد٤م) ومتٙمدقن
اجلامقم٦م همػم واضمٌ٦م قمغم إقمٞم٤من ،جلدقاز شمريمٝمد٤م ٕيمدؾ هدذه إؿمدٞم٤م  ،وأضمٞمد٥م سمد٠من
اجلامقم٦م واضمٌ٦م ،وٓ شمتؿ إٓ سمؽمك أيمؾ اًمثقم ،ومٞمج٥م شمرك أيمٚمف قمٜمد اًمّمالة.
ويٛمٙمـ آؾمتدٓل سمحدي٨م اًمرضمؾ اًمدذي ادغم ظمٚمدػ ُمٕمد٤مذ وم٠مـمد٤مل اًم٘مدرا ة،
ومتٜمحك واغم ُمٜمٗمردا ،صمؿ ؿمٙم٤م إمم اًمٜمٌدل  و يٜمٙمدر قمٚمٞمدف .وىمدد مد٤مب قمٜمدف سمد٠من
شمٓمقيؾ اةُم٤مم قمذر ذم شمرك اجلامقم٦م.

( )8الحديث أخرجه اإلمام البخاري ( )3٥8عن أبي موسى ارشعري .وعبد هللا بن قيس.
( )2الحديث أخرجه اإلمام مسلم ( )332عن أبي موسى ارشعري عبد هللا بن قيس.
( )6الحديث أخرجه اإلمام البخاري ( )1٥6عن عبد هللا بن عمر.
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ايمراصمح دم اظمسٟميم٥م ٓ :ؿمدؽ أن اجلٛمدع سمدلم إطم٤مديد٨م اعمت٘مدُمد٦م ُمد٤م أُمٙمدـ هدق
اعمتٕملم ،واًمذي دمتٛمع قمٚمٞمف اًمٜمّمقص اًمً٤مسم٘م٦م -ذم ٟمٔمري -وٓ هيددر ؿمدٞم ٤م ُمٜمٝمد٤م أن
ِّ
ي٘م٤مل إن االة اجلامقم٦م ومدرض يمٗم٤ميد٦م ،يم٘مدقل اًمِمد٤مومٕمل -رمحدف اهلل -وهدذا أقمددل
ُّ
وخيدؾ سمٛمالزُمتٝمد٤م ً-مٖمدػم
إىمقال وأاقهب٤م ،قمغم أٟمف يٜمٌٖمل أن ُيٕمٚمؿ أٟمف ٓ يٗم ِّرط ومٞمٝم٤م
قمذر -إٓ حمروم ُمِم قم ،واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ) (.)8


 -9صالة اظمرأة دم اظمسجد ،وضمّمقره٣م ظمج٣ميمس ايمٔمٙمؿ.
يم٤مٟم٧م اعمرأة ذم قمٍم اًمٜمٌل ُ مـ ه١مٓ اًمذيـ شمرسمقا قمدغم يديدف  وخترضمدقا ذم
ُمًجده ،وشمٕمٚمٛمقا ذم داظمٚمف ُمـ اًمٜمٌدل  ذم ظمٓمٌدف ودروؾمدف ،ومٙم٤مٟمد٧م شمًدٛمع ُمٜمدف
اًم٘مرلن ،وشمتٕمٚمؿ ُمٜمف احلالل واحلرام ،وشمًتٛمع إمم اعمقاقمظ اًمتل شمرىمؼ اًم٘مٚم٥م ،وشمددُمع
اًمٕملم ،وهتذب اعمِم٤مقمر وإطم٤مؾمٞمس .ويمـ يدتٕمٚمٛمـ إطمٙمد٤مم اًمٗم٘مٝمٞمد٦م اًمتدل ختدص
اعمرأة اعمًٚمٛم٦م ،وشمً٠مل قمام لت٤مضمف ُمـ أُمقر ديٜمٝم٤م ،دون ظمجؾ أو طمٞم٤م .
وىمٌؾ ذًمؽ يم٤مٟم٧م شمّمكم ورا ه ادالة اجلامقمد٦م ،وًمدذًمؽ ضمد٤م احلددي٨م اًمٜمٌدقي
اًمنميػ ،ىم٤مل  ٓ" متٛمٔمقا إَم٣مء اهلل َمس٣مصمد اهلل" (.)2

( )8انظر صحي فقه السنة وأدلته ،أبو مالك كمال السيد سالم ٥0٥/8وما بعدها ،ط /المكتبة الوقفية،
الطبعة ارولى ،بدون تاري .
( )2الحديث أخرجه اإلمام البخاري ( )148عن عبد هللا بن عمر.
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ايمِمبح ،هم َٝم ِ
ُ
رؽمقل اهللِ  يم ُٝم ِّ
ايمٛمس٣مء
ف
ِمقم
إن ىم٣من
ٛمٌم ُ
وقمـ قم٤مئِم َ٦م اهنع هللا يضر ْ
ىم٤مًم٧م ْ " :
َ
ُ
ٍ
ٔمر ْهم َـ َمـ ايم َٕم َٙمس" (.)8
زمٚم
َّ
روؿمٜمـَ ،م٣م ُي َ
َمتٙم ِّٖمٔم٣مت ُ
قل اهللِ " إين ٕومقم إلم ايمِم ِ
وقمـ أ َىمت٤مد َة  ىم٤مل ىم٤مل رؾم ُ
الة ،وأٞم٣م ُأريـدُ أن
ِّ
َّ
ُ

أؾمؼ فمعم ِّأَمف" (.)2
٘م٣مء
ؿمق َل همٝمٜم٣م،
همٟمجتق َز دم صاليت :ىمراه َ٥م أن َّ
ايمِمبلَّ ،
َ
ُأ ِّ
ِّ
همٟمؽمٚمع ُزم َ
اظمـرأة دم َخم ِ
ِ
ٍ
وقمـ ِ
قمٌد اهللِ ِ
ُ
أهمّمـؾ
ـدفمٜم٣م
اًمٜمٌل  ىم٤مل "صال ُة
سمـ ُمًٕمقد  قمـ ِّ
صالهت٣م دم ُضم ِ
ِ
ِ
ُ
جرهت٣م" (.)6
أهمّمؾ َمـ
وصالهت٣م دم زمٝمتِٜم٣م
صالهت٣م دم زمٝمتِٜم٣م،
َمـ
ُ
واعمرأة شمًٕمك ًمٓمٚم٥م اًمٕمٚمؿ اًمنمقمل ٕهن٤م ُمٙمٚمٗم٦م ُمثؾ اًمرضمؾ ؾمقا سمًقا  ،وُمدـ
اعمٗمٞمد ختّمٞمص جمٚمس قمٚمؿ ظم٤مص هلـٕ ،ن ًمدهيـ أؾم ٚم٦م ُمتٕمٚم٘مد٦م سم٤مٕطمٙمد٤مم اًمٗم٘مٝمٞمد٦م
ًمٚمٛمرأة ،وىمد شمًتحل أن شمً٠مل قمٜمٝم٤م أُم٤مم اًمرضم٤مل.
وعم٤م ؾم٠مًم٧م اعمرأة اًمٜمٌل  قمـ يمٞمٗمٞم٦م اًمتٓمٝمر ُمـ احلٞمض ،ضمذسمتٝم٤م اًمًدٞمدة قم٤مئِمد٦م
ًمتٕمٚمٛمٝم٤م ،ومٗمل احلدي٨م قمـ قم٤مئِم٦م اهنع هللا يضر ىم٤مًم٧م "إن اَمرأ ًة ؽمٟميم٦م ايمٛمبل  فمــ نمُسـٙمِٜم٣م

حٝمض ،همٟمَمره٣م ىمٝمػ سمَٕمت َِس ُؾ ،وم٣ملُ :طمـذي همِرصـ ً٥م َِمــ َم ٍ
ِ
َِم َـ اظمَ
سـؽ ،هم َت َّْمٜمـري هبـ٣م،
َ
َ
ـبح٣من اهللََِّ ،سم َْم َّٜمـري،
وم٣ميم٦م :ىمٝمػ أ َسم َْم َّٜم ُر؟ وم٣ملَ :سم َْم َّٜمري هب٣م ،وم٣ميم٦م :ىمٝمـػ؟ ومـ٣ملُ :ؽم
َ
همٗمٙم٦مَ :سم َت َّبٔمل هب٣م أ َشم َر ايمدَّ ِم" (.)4
إرم،
ُ
هم٣مصم َت َب ُ
ذهت٣م َّ
ُ
َ
ٟمٗمًدؽ،
اًمرضم٤مل ،وم٤مضمٕمدؾ ًمٜمد٤م يق ًُمد٤م ُمدـ
وىم٤مًم٧م اًمٜمً٤م ًمٚمٜمٌل َ " همٚم ٌَٜم٤م قمٚمٞمؽ
ِ
وأُمر ُه َّـ ،ومٙم٤من ومٞمام ىم٤مل هل ُ َّـَ :م٣م َِمٛم٘م َُّـ اَمرأ ٌة ُسم َٗمدِّ ُم
َ
ومققمَدَ ُه َّـ يق ًُم٤م ًم٘م َٞم ُٝم َّـ ومٞمف ،ومق َقم َٔم ُٝم َّـ َ
( )8الحديث أخرجه اإلمام البخاري ( )8641عن عائشة اهنع هللا يضر.
( )2الحديث أخرجه اإلمام البخاري ( )606عن أبي قتادة ارنصاري .
( )6الحديث أخرجه اإلمام أبو داود ( )٥60إسنادا صحي عن عبد هللا بن مسعود .
( )4الحديث أخرجه اإلمام البخاري ( )684عن عائشة اهنع هللا يضر.
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ِ
ِ
شمال َشم ً٥م َِمـ و َيم ِده٣م ،إٓ ىم٣من هل٣م ضمج٣م ًزم٣م َمـ ِ
واشمٛمـكم"
واشمٛمكم؟ همٗمـ٣مل:
همٗم٣ميم٦م اَمرأةٌ:
ايمٛم٣مر،
ْ
(.)8
وًم٘مد شمٕمجٌ٧م اًمًٞمدة قم٤مئِم٦م اهنع هللا يضر ُمـ إىمٌ٤مل اًمٜمً٤م قمغم ـمٚم٥م اًمٕمٚمدؿ واًمتٗم٘مدف ومٞمدف،
اًمٜمٌل  قمـ ُهم ِ
ُ
ًدؾ
ومٗمل احلدي٨م ،ؾمٛم ْٕم ُ٧م اٗمٞم َ٦م
لدث قمـ قم٤مئِم َ٦م :أن أؾمام َ ؾم٠مًم٧م َّ
ِ
اعمحٞمضو وم٘م٤مل " ُ
سمِم٤م
ٜمقر ،شمؿ
ٜمر همت
َم٣مءه٣م
َ
ُ
ُ
ُحسـ ايم ُّْم َ
وؽمدرهت٣م َهم َت َّْم ُ
سمٟمطمذ إضمداىمُـ َ
٠مون ِ
فمعم ِ
اظمـ٣مء ،شمـؿ
رأؽمٜم٣م ،شمؿ
رأؽمٜم٣م همتَدْ ُيم ُ٘م ُف ديم٘مً٣م ؾمديدً ا :ضمتل سمب ُٙمغَ ُؾم َ
ُّ
سمِم٤م فمٙمٝمٜم٣م َ
ُ ِ
ْمٜم ُر هب٣م؟ همٗمـ٣مل" ؽمـبح٣من اهلل
همتْمٜم ُر هب٣م ،همٗم٣ميم٦م
أؽمامء :وىمٝمػ سم َّ
سمٟمطمذ هم ْر َص ً٥م ُمم َ َّس٘م ً٥م َّ
ُ
أشمر ايمدمِ.
سم َّْمٜمريـ هب٣م ،همٗم٣ميم٦م فم٣م ُم ُ٥م( :ىمٟمي٣م ختٖمل ذيمؽ) سمت َّبٔمكم َ
ِ
وؾم٠مًمتف قمـ ُهم ِ
ُ
همتْمٜم ُـر،
اجلٜم٤مسم٦مو وم٘م٤مل
ًؾ
ٜمـقر ،أو سمُبٙمـغُ
َم٣مء َّ
ُ
همتحســ ايم ُّْم َ
سمٟمطمذ ً
ؾم٠مون ِ
رأؽمـٜم٣م ،شمـؿ سم ُ
ُٖمـٝمض فمٙمٝمٜمـ٣م
ٜمقر ،شمؿ
سمِم٤م فمعم رأؽمٜم٣م همتد ُيم ُ٘م ُف ،ضمتك سمب ُٙمغَ
ُ
ُّ
ايم ُّْم َ
ِ
احلٝمـ٣مء أن يـتٖمٗمٜمـ دم
إٞمِم٣مر مل ي٘مـ يٚمٛمٔمٜمـ
ٞمس٣مء
اظم٣مء ،همٗم٣ميم٦م فم٣م ُم ُ٥مٞ :مِ ْٔم َؿ
ُ
ايمٛمس٣مء ُ
ُ
َ
ِ
َؼم" (.)2
ايمديـ ،ودم رواي٥م :وم٣مل :ؽمبح٣من اهلل َّ
سمْمٜمري هب٣م واؽمت َ َ
ومٞمجقز ًمٚمٛمدرأة اًمدذه٤مب إمم اعمًدجد إذا اطمت٤مضمد٧م إًمٞمدف ،وٓ مدقز ًمزوضمٝمد٤م أن
يٛمٜمٕمٝم٤مُ ،م٤م يقومر هل٤م اًمٌديؾ اًمذي حي٘مؼ اًمٖمرض ُمـ اًمذه٤مب.
وقمـ ِ
ِ
ٛمر ريض اهلل قمٜمٝمامَّ ،
اًمٜمٌل  ىم٤مل "إذا اؽمـتٟم َذٞمَ٦م أضمـدَ ىمؿ اَمرأسمُـف
أن َّ
اسمـ ُقم َ
زمالل زمـ ِ
ِ
فمبد اهللِ ِ
ٜمـ ومـ٣مل :همسـ َّبف
فمٚمر وم٣مل :واهللِ يمٛمٚمـ َٛم ُٔم َّ
إلم اظمسجد همال يٚم َٛم ْٔمٜم٣م وم٣مل ُ ُ
زمـ َ

( )8الحديث أخرجه اإلمام البخاري ( )808عن أبى سعيد الخدري .
( )2الحديث أخرجه اإلمام مسلم ( )662عن عائشة اهنع هللا يضر.
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-------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------

ومط ،ووم٣ملِ :
أؽمقأ َم٣م ِ
َ
ؽمٚم ْٔمتُف ؽم َّبف ُّ
ُ
رؽمـقل اهللِ :
٦م :ومـ٣مل
فمٚمر
ؽمٚم ْٔمتَٛمل ُوم ْٙم ُ
فمبدُ اهللِ ُ
زمـ َ
ِ
ٜمـ؟ " (.)8
إذا اؽمتٟم َذٞمَ٦م أضمدَ ىمؿ اَمرأسمُف إلم
اظمسجد همال يٚم َٛم ْٔمٜم٣م ُوم ْٙم َ
٦م :واهللِ يمٛمٚم َٛم ُٔم َّ
وىمد ووع اًمٕمٚمام قمدة ذوط ًمذه٤مب اعمرأة إمم اعمًجدُ ،مٜمٝمد٤م ُمد٤م يتٕمٚمدؼ سمدذات
اعمرأة ،وُمٜمٝم٤م ُم٤م يتٕمٚمؼ سمٖمػمه٤م
وُمـ شمٚمؽ اًمنموط ىم٤مل اًمٜمقوي-رمحف اهلل( -أن ٓ شمٙمقن ُمتٓمٞمٌد٦م ،وٓ ُمتزيٜمد٦م،
وٓ ذات ظمالظمدؾ يًددٛمع اددقهت٤م ،وٓ صمٞمدد٤مب ومدد٤مظمرة شمٚمٗمدد٧م إٟمٔمدد٤مر ،وٓ خمتٚمٓمدد٦م
سم٤مًمرضم٤مل ،وٓ ؿم٤مسم٦م وٟمحقه٤م ،مم٤م يٗمتتـ هبد٤م ،وأن ٓ يٙمدقن ذم اًمٓمريدؼ ُمد٤م خيد٤مف سمدف
ُمٗمًدة وٟمحقه) (.)2
وهذه اًمنموط اًمً٤مسم٘م٦م سمٕمْمٝم٤م ورد ذم إطم٤مدي٨م ،وسمٕمْمدٝم٤م يتٗمدؼ ُمدع ُم٘م٤مادد
اًمنميٕم٦مُ ،مـ سم٤مب ؾمد اًمذرائع ،ظم٤ما٦م ُم٤م يًٌ٥م اًمٗمتٜمد٦م ،وحيدرك اًمِمدٝمقة واًمٖمريدزة
قمٜمد اًمرضم٤مل ،إذا اهلدف ُمـ اًمتقضمدف إمم اعمًدجد اًمٕمٌد٤مدة ،ومدال يٙمدقن ؾمدٌٌ٤م ذم رضر
أظمريـ.
ٍ
ُ
زمخـقرا ،همـال
أصـ٣مزم٦م
اَمـرأة
رؾمدقل اهللِ" أ ُّيـام
ومٕمـ أ ُه َر َير َة  ىم٤مل ىمد٤مل
ْ
ً
ِ
ِ
()6
َ
يدر َة َّ 
رؾمدقل اهللِ  ىمد٤مل "ٓ
أن
ُم٣مء أطمر َة"  .وقمدـ أ ُه َر َ
سمُمٜمدْ َن َمٔمٛم٣م ايمٔم َ
َٖمالت" (.)4
وهـ سم ٌ
يمٝمخر ْصم َـ َّ
إَم٣مء اهلل َمس٣مصمدَ اهللِ ،ويم٘مـ ُ
متَ ْٛمَٔمقا َ
( )8الحديث أخرجه اإلمام ابن حبان في صحيحه ( )2286عن عبد هللا بن عمر .
( )2شرح النووي على صحي مسلم .813/2
( )6الحديث أخرجه اإلمام مسلم ( )444عن أبي هريرة .
( )4الحديث أخرجه اإلمام أبو داود ( )٥3٥حسن صحي  ،عن أبي هريرة .
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ٍ
ِ
اُمدرأة ِ
ُ
رؾمدقل اهللِ
ُمًدٕمقد  وقمٜمٝمد٤م ىم٤مًمد٧م ىمد٤مل ًمٜمد٤م
اسمدـ
يٜم٥م اًمث٘مٗم َّٞم ِ٦م
وقمـ َز َ
" :إذا ِ
إضمداىمـ اظمسجدَ  ،همال مت َّس ؿمِٝم ًب٣م" (.)8
ؾمٜمدَ ْت
َّ
ِ
وقمـ ِ
ِ
اًمّم ِ
دٌح
شمِمٝمدُ ادال َة َّ
ٛمر َ
ٛمر -ريض اهلل قمٜمٝمام -ىم٤مل "يم٤مٟم٧م اُمرأ ٌة ًم ُٕم َ
اسمـ ُقم َ
ِ
ِ
ِ
ٚمٛملم َّ
ٛمر َيٙمدر ُه ذًمدؽ
اجلامقم٦م ذم
واًمٕمِم٤م َ ذم
ضملم وىمد َشم ْٕم َ
اعمًجد ،وم٘مٞمؾ هل٤م ِ َ َخت ُر َ
أن ُقم َ
ِ
ويٖم٤مرو! ىم٤مًم٧م وُم٤م َيٛمٜمَ ُٕمف أن يٜمٝم٤مينو ىم٤مل يٛمٜمٕمف ُ
ىمقل رؾمدقل اهللِ َ َٓ متٜمَٕمدقا إُمد٤م َ
ُ
ِ
ُمً٤مضمدَ اهلل"(.)2
اهللِ
ي٘مقل اًمِمٞمخ حمٛمد اًمٖمزازم (وًمٙمٜمل أقمٚمؿ قمٚمؿ اًمٞم٘ملم أن اًمٜمٌل ٟ مٔمدؿ ادٗمقف
اًمٜمً٤م ذم ُمًجده اًمنميػ ،وضمٕمؾ ًمٚمٜمً٤م سم٤مسم٤م ظم٤ما٤م هبـ ،وهنك اًمرضم٤مل أن ي٘مؽمسمدقا
ُمـ اٗمقف اًمٜمً٤م  ،سم٠من يت٠مظمر سمٕمْمٝمؿ قمـ اًمّمػ إولً ،مٞمٙمقن ىمريٌ٤م ُمدـ اًمٜمًد٤م ،
وىم٤مل ذم ذًمؽ  ٓ" يزال ومقم يتٟمطمرون فمــ ايمِمـػ إول ضمتـك يـ٠مطمرهؿ اهلل دم
ايمٛم٣مر" (.)6
ويم٤من اًمٜمً٤م حيين اجل٤مُمٕم٤مت يمٚمٝمد٤م ُمدـ اًمٗمجدر إمم اًمٕمِمد٤م  ،ومد٢مذا يمد٤من ذًمدؽ
خي٤مًمػ اًمٗمْمؾ أو يٜم٘مص إضمر ،ومٚمامذا شمريمٝمـ اًمٜمٌل  يدتحٛمٚمـ هدذه اعمٕم٤مٟمد٤مة ًمدٞمال
وهن٤مراو وًمً٧م ُمع اسمـ طمزم ذم أن اًمٜمً٤م واًمرضم٤مل ةٞمٕم٤م ؾمقا ذم ؾمٜم٦م اجلامقم٦م.
واًمذي أراه إن اعمرأة راقمٞم٦م ذم سمٞم٧م زوضمٝم٤م وهل ُمً١موًم٦م قمـ رقمٞمتف ،وم٢مذا اطمتد٤مج
اًمرضمؾ وإوٓد إمم إقمداد ـمٕم٤مم أو هتٞم ٦م راطم٦م ،فمٚم٧م ذم سمٞمتٝم٤م و مز هل٤م اًمذه٤مب إمم
( )8الحديث أخرجه اإلمام مسلم ( )446عن زينب اهنع هللا يضر امرأة عبد هللا بن مسعود .
( )2الحديث أخرجه اإلمام البخاري ( )800عن عبد هللا بن عمر.
( )6الحديث أخرجه اإلمام أبو داود ( )368اسنادا صحي  ،عن عائشة اهنع هللا يضر.
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اعمًجد ،وشمرك اًمٌٞم٧م ُمٝمٛمال و٤مئٕم٤م ،وهل٤م صمدقاب اجلامقمد٦م اًمتدل ختٚمٗمد٧م قمٜمٝمد٤م ًمٕمدذر
ذقمل.
أُم٤م إذا ىم٤مُم٧م سم٠مُم٤مٟم٤مت اًمٌٞم٧م يمٚمٝم٤م ،وم٤مٕومْمؾ هل٤م أن شمٚمحؼ سم٤معمًجد ،وشمِمد٤مرك ذم
اجلامقم٦م ،وًمٞمس ًمٚمرضمؾ أن يٛمٜمٕمٝم٤م ،يمام ضم٤م ذم احلدي٨م ىمد٤مل  ٓ" متٛمٔمـقا إَمـ٣مء اهلل
َمس٣مصمد اهلل" (.)8
إن إًمٖم٤م اًمقضمقد اًمٜمً٤مئل ذم اعمً٤مضمد حمق ًمًدٜم٦م قمرومٝمد٤م قمٍمد اًمٜمٌدقة ،واخلالومد٦م
اًمراؿمدة ،وًمًٜم٤م أومم سم٤مهلل ُمـ ؾمٚمٗمٜم٤م اًمّم٤مًمح)(.)2


 -12أذان زمكم آسمب٣مع وآزمتداع:
أذان ؿمٕمػمة ُمـ ؿمٕم٤مئر اةؾمدالم اًمًد٤مُمٞم٦م ،خيدرج ُمدـ ومدؿ اعمًدٚمؿ ومٞمددوى ذم
أوم٤مقً ،مٞمٕمٚمؿ اعمًٚمٛمقن ذم يمؾ ُمٙم٤من ،أن وىم٧م اًمّمالة ىمد طم٤من ،ومٞمؽميمدقن أقمامهلدؿ
وُمِمدد٤مهمٚمٝمؿ ،ويتقضمٝمددقن إمم سمٞمدد٧م اهللً :مٓمٝمدد٤مرة إرواح واًمٜمٗمددقس واًم٘مٚمددقب،
واجلددقارح وإقمْمدد٤م  .وأذان دقمددقة ُمددـ اهلل إمم اًمٜمدد٤مسً :مٞمٖمٗمددر هلددؿ اًمددذٟمقب:
ويٜمجٞمٝمؿ ُمـ أًمٞمؿ قمذاسمف ،ىم٤مل شمٕم٤ممم ﭽﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﭼ .
()3

( )8الحديث أخرجه اإلمام البخاري ( )148عن عبد هللا بن عمر .
( )2الحـ ـ ــق المـ ـ ــر ،الشـ ـ ــي

الغ ازلـ ـ ــي ،صـ ـ ـ ـ .82٥-824ط /دار الشـ ـ ــروق ال ال ـ ـ ــة سـ ـ ــنة 8484هـ ـ ـ ـ

سنه.8886
( )6سورة ارحقاف اآلية (.)68
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وؿمٕمػمة أذان شمٌلم اؾمت٘مالل إُم٦م ذم هقيتٝم٤م ،وشمنميٕم٤مهت٤م ،وإقمالُمٝمد٤م ،ومٝمدل ٓ
شمتٌع ذم ذًمؽ ذىم٤م أو همرسم٤م ،وإٟمام شمتٌع رب اعمِم٤مرق واعمٖم٤مرب.
َممموفمٝم٥م إذان:
إذان ُمنموع سم٤مًم٘مرلن واًمًٜم٦م واةة٤مع أُم٤م اًم٘مرلن ومٚم٘مقًمدف شمٕمد٤ممم ﭽﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭼ  .وىمدد٤مل شمٕمدد٤ممم ﭽﭑ ﭒ
()1

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭼ .
()2

وأُم٤م اًمًٜم٦م ومام رواه اسمـ قمٌد٤مس  أن اًمٜمٌدل  ىمد٤مل "يمٝمـ٠مذن يم٘مـؿ طمٝمـ٣مرىمؿ،
ويمٝم٠مَم٘مؿ ومراؤىمؿ"( .)3وىمد أةع اًمّمح٤مسم٦م قمغم ُمنمدوقمٞم٦م إذان ،وٓ يدزال ؿمدٕمػمة
ُمًتٛمرة طمتك أنً ،مإلقمالن قمـ ُمقاىمٞم٧م اًمّمالة ذم اًمٕم٤م اةؾمالُمل وهمػمه.
ىم٤مل اًمِمٞمخ حمٛمقد ظمٓم٤مب اًمًٌٙمل (وأذان ؾمٜم٦م ُم١ميمدة قمدغم ؾمدٌٞمؾ اًمٙمٗم٤ميد٦م،
طمتك ذم طمؼ اًمرضمؾ وًمق ُمٜمٗمردا أو ُمً٤مومراً ،مٚمٗمرائض أدا ً وىمْم٤م ً )(.)4
وذم احلدي٨م قمـ أسمك اًمدردا  ىم٤مل ؾمدٛمٕم٧م رؾمدقل اهلل  ي٘مدقل "َمـ٣م َمــ
شمالشم٥م دم طمرزم٥م ،همال ي٠مذن وٓ سمٗم٣مم همٝمٜمؿ ايمِمالة ،إٓ اؽمتحقذ فمٙمٝمٜمؿ ايمُمٝمْم٣من"(.)5

( )8سورة الجمعة اآلية (.)8
( )2سورة المائدة اآلية (.)٥1

( )6الحديث أخرجه اإلمام البخاري في تفذيب الؤمال  ٥86/4حديث منكر ،عن عبد هللا بن عباس .

( )4الدين الخالص .41/2
( )٥الحديث أخرجه اإلمام النسائي ( )641وأخرجه الحاؤم وقال صحي االسناد ،عن أبي الدرداء .
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وأذان ُمـ أضمؾ اًمٓم٤مقم٤مت ،اًمتل يٜمٌٖمل أن يتٜم٤مومس قمٚمٞمٝم٤م اعمتٜم٤مومًدقن ،وىمدد ىمد٤مل
 ذم ومْمؾ اعم١مذٟملم ورومٕم٦م ُمٙم٤مٟمتٝمؿ وُمٜمزًمتٝمؿ قمٜمد اهلل يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م "اظم٠مذٞمقن أؿمقل
ايمٛم٣مس أفمٛم٣موم٣م يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م"(.)1
وذم احلدي٨م أيْم٤م قمـ أسمك هريرة أن اًمٜمٌل  ىم٤مل "اظم٠مذن يٕمٖمر يمف َمدى صقسمف،
ويُمٜمد يمف ىمؾ رؿم٤م وي٣مزمس"(.)2
سم٣مريخ سمممئمف وضم٘مٚمتف:
طمٞمددٜمام ذقمدد٧م اًمّمددالة ذم اًمٕمٍم د اًمٜمٌددقي اعمٌدد٤مرك ،أراد اًمٜمٌددل  أن يِمدد٤مور
اًمّمح٤مسم٦م ذم اًمٙمٞمٗمٞم٦م اًمتل يٕمٚمٜمقن هب٤م قمـ وىم٧م اًمّمالة إذا طم٤من ،ومد٤مىمؽمح أطمددهؿ أن
يتخذوا سمقىم٤م ُمثؾ سمقق اًمٞمٝمقد ،واىمؽمح لظمر أن يتخذوا ضمرؾم٤م ُمثؾ ضمرس اًمٜمّم٤مرى،
واىمؽمح صم٤مًم٨م أن يِمٕمٚمقا ٟم٤مرا ُمثؾ ٟم٤مر اعمجقس.
ورومض اًمٜمٌل  هدذه آىمؽماطمد٤مت عمد٤م ومٞمٝمد٤م ُمدـ اًمت٘مٚمٞمدد ًمٚمٞمٝمدقد واًمٜمّمد٤مرى
وهمػمهؿ ،وًمتًت٘مؾ إُم٦م إظمػمة اخل٤ممت٦م سمتنميع ضمديد ،يٙمِمػ قمدـ متٞمزهد٤م ذم يمدؾ
ر قمام ؾمٌ٘مٝم٤م ،طمتك ذم إقمالُمٝم٤م قمـ وىم٧م االهت٤م.
وم٤مُٕم٦م اةؾمالُمٞم٦م أُم٦م ا٤مطمٌ٦م رؾم٤مًم٦م قم٤معمٞمد٦م وأُمد٦م ظم٤ممتد٦م ًمدُمدؿ اًمًد٤مسم٘م٦م ىمٌٚمٝمد٤م،
ومالسمد ًمتنميٕم٤مهت٤م أن شمٙمقن هل٤م اٗم٦م اًمتٛمٞمز ،وآؾمت٘مالل ،واخلٚمقد ،واًمٌ٘م٤م .

( )8الحديث أخرجه اإلمام مسلم ( )616عن معاوية .
( )2الحديث أخرجه اإلمام أبو داود ( )٥8٥حديث حسن صحي  ،عن أبى هريرة.
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وًم٘مد اٟمِمٖمؾ اًمّمح٤مسم٦م سم٤مًم٘مْمٞم٦م وم٤مؾمتقًم٧م قمغم شمٗمٙمدػمهؿ :طمتدك أادٌح٧م حمدؾ
اهتامُمٝمؿ سم٤مًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر ،وُمـ فمٚمٛم٦م اًمٚمٞمؾ ي٠ميت ؿمٕم٤مع اًمٜمقرً :مٞميض ًمٚمًد٤مًمٙملم درب
احلٞم٤مة ،ظم٤ما٦م إذا طمًٜم٧م اًمٜمٞم٦م ،وؾمٛم٧م اعم٘م٤ماد.
وقمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمر أٟمف ىم٤مل "يم٤من اعمًٚمٛمقن طملم ىمددُمقا اعمديٜمد٦م متٛمٕمدقن
ومٞمتحٞمٜمقن اًمّمٚمقات ،وًمٞمس يٜم٤مدى هب٤م أطمد ،ومتٙمٚمٛمقا يقُم٤م ذم ذًمؽ ،وم٘مد٤مل سمٕمْمدٝمؿ
اختذوا ٟم٤مىمقؾم٤م ُمثؾ ٟم٤مىمقس اًمٜمّم٤مرى ،وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ ىمرٟم٤م ُمثدؾ ىمدرن اًمٞمٝمدقد ،وم٘مد٤مل
قمٛمر أوٓ شمٌٕمثقن رضمال يٜمد٤مدى سم٤مًمّمدالةو ىمد٤مل رؾمدقل اهلل" يـ٣م زمـالل ومـؿ همٛمـ٣مد
زم٣ميمِمالة"(.)1
وُمٜمذ ذًمؽ اًمقىم٧م ،أاٌح أذان اقت احلدؼ اعمنمدق اعمٕمتٛمددً :مإلقمدالن قمدـ
وىم٧م اًمّمالة طمتك يقُمٜم٤م هذا ،وؾمٞمٌ٘مك يمذًمؽ إمم ىمٞم٤مم اًمً٤مقم٦م.
وعم٤م يم٤مٟم٧م اًمٕمٌ٤مدات ُمٌٜمٞم٦م قمغم آشمٌ٤مع ٓ ،دظمؾ ٕرا اًمرضم٤مل واضمتٝم٤مداهتؿ ومٞمٝمد٤م،
ووع اًمٜمٌل  ادٞمٖم٦م ُمٕمٞمٜمد٦م ًمددذان ،همدػم ىم٤مسمٚمد٦م ًمٚمزيد٤مدة أو احلدذف ،ىمد٤مل شمٕمد٤ممم:
ﭽﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭼ .
()2

وىم٤مل َ" مـ أضمدث دم أَمرٞم٣م هذا َم٣م يمٝمس َمٛمف همٜمق رد" .أو "َمـ فمٚمـؾ فمٚمـال
يمٝمس فمٙمٝمف أَمرٞم٣م همٜمق رد"(.)3
وم٤مًمزي٤مدة قمغم أذان اهت٤مم ًمف سمد٤مًمٜم٘مص ،واحلدذف ُمٜمدف اهتد٤مم ًمدف سم٤مًمزيد٤مدة ،ويمدال
إُمريـ ُمرومقض وُمردود ،وىمد ىمد٤مل اهلل شمٕمد٤ممم ًمدُمد٦م اعمًدٚمٛم٦م ذم يمت٤مسمدف اًمٙمدريؿ ذم
( )8الحديث أخرجه اإلمام البخاري ( )304عن عبد هللا بن عمر.
( )2سورة ارعراف اآلية (.)6

( )6الحديث أخرجه اإلمام البخاري ( )2386عن عائشة اهنع هللا يضر.
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أواظمر ُم٤م ٟمزل ُمدـ أي اًم٘مدرلن اًمٙمدريؿ ﭽﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﭼ .
()1

ايمِمٝمغ ايمقاردة:
وًممذان صمالث يمٞمٗمٞم٤مت صم٤مسمت٦م سم٤مًمرواي٤مت اًمّمحٞمح٦م ،أؿمٝمره٤م رواي٦م أسمك حمدذورة،
وهل شمرسمٞمع اًمتٙمٌػم إول ،وشمثٜمٞم٦م سم٤مىمل أذان ُمع اًمؽمضمٞمع ًمٚمِمدٝم٤مدشملم ،شم٘مدقل "اهلل
أيمؼم اهلل أيمؼم ،اهلل أيمدؼم اهلل أيمدؼم ،أؿمدٝمد أن ٓ إًمدف إٓ اهلل ،أؿمدٝمد أن ٓ إًمدف إٓ اهلل،
أؿمٝمد أن حمٛمد رؾمقل اهلل ،أؿمٝمد أن حمٛمد ُا رؾمقل اهلل "شمن هب٤م سمّمقت ُمٜمخٗمض ،صمؿ
دمٝمر هبام سمٕمد ذًمؽ" طمل قمغم اًمّمالة ،طمل قمغم اًمّمالة ،طمل قمغم اًمٗمالح ،طمدل قمدغم
اًمٗمالح ،وم٢من يم٤مٟم٧م االة اًمّمٌح ىمٚم٧م "اًمّمالة ظمػم ُمدـ اًمٜمدقم اًمّمدالة ظمدػم ُمدـ
اًمٜمقم" اهلل أيمؼم اهلل أيمؼم ٓ ،إًمف إٓ اهلل"(.)2
واظمت٤مر هذه اًمٙمٞمٗمٞم٦م اةُم٤مم اًمِم٤مومٕمل واةُم٤مم أمحد ويمثػمون ،وهل ذم ُمًٜمد أمحد
وأسمك داود واًمٌٞمٝم٘مل واًمٜمً٤مئل.
ويِمؽمط ذم أذان (أن يٙمقن سم٤مًمٚمٖمد٦م اًمٕمرسمٞمد٦م ،وُمرشمٌد ً٦م يمٚمامشمدف يمدام ضمد٤م ت هبد٤م
اًمًٜم٦مُ ،مقاًمٞم٤م سمٞمٜمٝم٤مُ ،مرومققم ً٦م هب٤م اًمّمقت ،ودظمقل وىم٧م اًمّمدالة ،وأن يٙمدقن إذان
ُمـ ؿمخص ُمٙمٚمػ ذيمرا ،ويّمح أذان اًمّمٌل واًمٕمٌد)(.)3

( )8سورة المائدة اآلية (.)6
( )2الحديث أخرجه اإلمام النسائي ( )366حديث صحي  ،عن أبى محذورة سمرة بن معير .
( )6انظر الدين الخالص الشي محمود خطاب السبكي  ٥4/2باختصار وتصرف.
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ؽمٛمـ إذان واإلوم٣مَم٥م:
يًـ ذم إذان واةىم٤مُم٦م (أن يٙمدقن اعمد١مذن رضمدال ،اد٤محل٤م ،صم٘مد٦م ،ـمد٤مهرا ُمدـ
احلدصملم إاٖمر ،وإيمؼم ،وأن يٙمقن ىم٤مئام قمغم ُمرشمٗمع ،إن اطمتدٞم٩م إًمٞمدف يمٛم ذٟمد٦م ،أو
ؾمٓمح ُمًجد ُمثالٕ ،ن ذًمؽ أسمٚمغ ذم اةؾمامع ،وُمٙمؼمات اًمّمقت ل٘مؼ ذًمدؽ أن،
وأن يٚمتٗم٧م قمـ يٛمٞمٜمف ذم طمل قمغم اًمّمالة ،ويٚمتٗم٧م قمـ يً٤مره ذم طمدل قمدغم اًمٗمدالح،
وأن يْمع ـمرف أإٌمٞمف ذم أذٟمٞمف طم٤مل أذان ،وأن يٙمقن إذان ذم أول اًمقىم٧م ،وأن
يت٠مٟمك ذم أدائف ،سم٠من يٗمّمؾ سملم يمؾ يمٚمٛمتلم سمًدٙمتف ،ويًدتح٥م عمدـ يًدٛمع إذان أن
ي٘مقل يمام ي٘مقل اعم١مذن ،إٓ ذم احلٞمٕمٚمتلم ومٞم٘مقل سمدٓ ُمٜمٝم٤م ٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل.
ويًتح٥م عمـ ؾمٛمع إذان أيْم٤م أن ي٘مقل قم٘مٌف "اًمٚمٝمؿ رب هذه اًمدقمقة اًمت٤مُمد٦م،
واًمّمالة اًم٘م٤مئٛم٦م ،لت حمٛمدا اًمقؾمٞمٚم٦م واًمٗمْمدٞمٚم٦م ،واًمدرضمد٦م اًمرومٞمٕمد٦م ،واسمٕمثدف اًمٚمٝمدؿ
اعم٘م٤مم اعمحٛمقد اًمذي وقمدشمف" .ويًتح٥م اعمقآة سملم يمٚمامت أذان سم٠من ٓ يٗمّمؾ سمدلم
يمٚمامشمف سمٙمالم أضمٜمٌل(.)1
وذم احلدي٨م ىم٤مل َ" مـ وم٣مل ضمكم يسٚمع اظم٠مذن :أؾمٜمد أن ٓ إيمف إٓ اهلل وضمـده
ٓ ذيؽ يمف .وأن حمٚمدا فمبده ورؽمقيمف .رضٝم٦م زم٣مهلل رزم٣م وزمٚمحٚمد رؽمقٓ وزم٣مإلؽمـالم
ديٛم٣م .نمٖمر يمف ذٞمبف" ( .)2وإذا يم٤من ُم٤م ورد ؾم٤مسم٘م٤م اًمًٜم٦م اعم٠مصمقرة ،ومام هل اعمخ٤مًمٗم٤مت اًمتدل
حل٘م٧م سم٤مٔذان وم٠مظمرضمتف قمـ ٟم٘م٤مئف ،طمتك حيذره٤م اعمًٚمٛمقن ،ويتٌٕمقا هدي اًمٜمٌل .

( )8انظر الدين الخالص الشي محمود خطاب السبكي  31-36/2باختصار وتصرف.
( )2الحديث أخرجه اإلمام مسلم ( )613عن سعد بن أبى وقاص .
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اظمخ٣ميمٖم٣مت دم أذان:
 -1ايمتٙمحكم وايمتْمري٤م دم أذان:
ُمٕمٚمقم أن أذان ُمـ اًمٕمٌ٤مدات ،وهل ُمٌٜمٞم٦م قمغم آشمٌ٤مع ،وقمٚمٞمف ومٞمجد٥م آًمتدزام
سم٤مًمّمٞمٖم٦م واًمٓمري٘م٦م اعم٠مصمقرة قمٜمف  ذم أدائف ،ومؽماقمك ومٞمف ىمقاقمد اًمتجقيد اعمٕمرووم٦م ،ومال
يٛمد طمروم٤م أيمثر ُمـ طم٘مف اًمذي يًتح٘مف ،وٓ يِمٖمؾ اعم١مذن طمًدـ اًمّمدقت ًمٞمٓمدرب
اًمٜم٤مس ،دون ُمراقم٤مة احلٙمؿً :مٞمتٖمٜمك سم٤مٔذان وخيرضمف قمدـ ودقاسمٓمف اعمٓمٚمقسمد٦م ،ي٘مدقل
اًمِمٞمخ حمٛمقد ظمٓم٤مب اًمًدٌٙمل-رمحدف اهلل-ذم سمددع إذان (ومد٤مٕذان يد١مد سمد٤مًمتٖمٜمل
واًمتٛمٓمٞمط واًمتٚمحدلم… وإظمدراج يمٚمدامت إذان قمدـ وودٕمٝم٤م اًمٕمدر  ،ويمٞمٗمٞمتٝمد٤م
اًمنمقمٞم٦م … ،وي٘م٤مل ذم اةىم٤مُم٦م ُمثؾ ُم٤م ىمٞمؾ ذم إذان) ( .)8وي٘مقل اةُمد٤مم اًمزريمٌمد-
رمحف اهللً( -مٞمتحرز ُمـ أهمالط يًتٕمٛمٚمٝم٤م اعم١مذٟمقن
أطمده٤م ُمد اهلٛمزة ُمـ أؿمٝمد ومٞمخرج ُمـ اخلؼم إمم آؾمتٗمٝم٤مم.
صم٤مٟمٞمٝم٤م ُمد اًمٌ٤م ُمـ أيمؼم ومٞمٜم٘مٚم٥م اعمٕمٜمك إمم ةع يمؼم وهق اًمٓمٌؾ.
صم٤مًمثٝم٤م اًمقىمقف قمغم إًمف ويٌتدئ إٓ اهلل ،ومرسمام ي١مدى إمم اًمٙمٗمر.
راسمٕمٝم٤م إدهم٤مم اًمدال ُمـ حمٛمد ذم اًمرا ُمـ رؾمقل ،وهق حلـ ظمٗمل قمٜمد اًم٘مرا .
ظم٤مُمًٝم٤م أن (ٓ) يٜمٓمؼ سم٤مهل٤م ُمـ اًمّمالة ومٞمّمػم دقم٤م ً إمم اًمٜم٤مر.
ؾم٤مدؾمٝم٤م أن يٗمتح اًمرا ذم أيمؼم إومم ،أو يٗمتحٝم٤م ويًٙمـ اًمث٤مٟمٞم٦م.

( )8الدين الخالص ،الشي  /محمود خطاب السبكي .688/8
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ؾم٤مسمٕمٝم٤م ُمد إًمػ ُمـ اؾمؿ اهلل ،وُمـ اًمّمالة واًمٗمالح ،وم٢من ُمده ُمدا زائددا قمدغم
ُم٤م شمٙمٚمٛم٧م سمف اًمٕمرب حلـ ،ىم٤مل أسمق اًمٗمتح قمٌد اًمقاطمد سمـ احلًلم اعمٖمر

اًمزيد٤مدة ذم

طمرف اعمد واًمٚملم قمغم ُم٘مداره٤م ًمٙمٜمف ظمٓم٠م.
صم٤مُمٜمٝم٤م ىمٚم٥م إًمػ ه٤م ُمـ اهلل) (.)8
وىمد ىمٞمؾ إن ؾمٞمدٟم٤م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ؾمٛمع رضمال يٓمرب ذم أذاٟمف وم٘م٤مل (يد٤م هدذا
إن أذان ؾمٝمؾ ؾمٛمح ،وم٢من يمٜم٧م يمذًمؽ وإٓ قمزًمٜم٤مك).
وسم٤مًمٜمًٌ٦م ًمرومع اًمّمقت سم٤مًمتٌٚمٞمغ ظمٚمػ اةُم٤مم ي٘مقل اًمِمدٞمخ اًمًدٌٙمل (واًمتٌٚمٞمدغ
قمٜمد قمدم احل٤مضم٦م إًمٞمف سم٠من سمٚمغ اعم٠مُمقُملم ادقت اةُمد٤مم ،وهدق سمدقمد٦م ُمٜمٙمدرة ،وقمٜمدد
آطمتٞم٤مج يًتح٥م.
وسح اًمٕمٚمام أٟمف يٙمره ًمٚمٛمٌٚمدغ اًمزيد٤مدة ذم اةقمدالم قمدغم ىمددر احل٤مضمد٦م ،وأن
اعمذي٤معُ-مٙمؼم اًمّمقتُ-مقضمقد سم٤محلرُملم اًمنمديٗملم ،وؾمد٤مئر اعمًد٤مضمد ،ومدال داقمدل
ًمٚمتٌٚمٞمغ ،ؾمٞمام إذا ٓطمٔمٜم٤م أن اعمٌٚمغ يتٖمٜمك سم٠مًمٗم٤مظ اًمتٙمٌػم واًمتًٛمٞمع ،سمِمدٙمؾ يد١مدى إمم
سمٓمالن االشمف ،وُمـ اعمٌٚمٖملم ُمـ يْمع يده قمغم ظمدده يمد٤معمتٖمٜمل وهدذه طم٤مًمد٦م ٓ ي٘مدره
قمٚمٞمٝم٤م أطمد) (.)2


( )8إعالم الساجد صـ .631
( )2الدين الخالص .688/8
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 -0سمسقيد ايمٛمبل  دم أذان:
إن يمٚمامت أذان ُمٕمدودة ٓ ،يزاد قمٚمٞمٝم٤م وٓ يٜم٘مص ُمٜمٝمد٤م ،وشمًدقيد اًمٜمٌدل  ذم
أذان زي٤مدة قمغم يمٚمامت أذان ،واًمٜمٌل  طمٞمدٜمام قمٚمدؿ أسمد٤م حمدذورة أذان يًدقد
ٟمٗمًف ،وطمٞمٜمام يم٤من يًٛمٕمف ُمـ اًمّمح٤مسم٦م يٙمـ ومٞمف ًمٗمظ اًمتًقيد ،وقمٚمٞمف ،وم٤مًمًٜم٦م شمرك
اًمتًقيد ذم أذان ،وُمـ ومٕمؾ ذًمؽ قمد اسمتداقم٤م ذم اًمدديـ ،وخم٤مًمٗمد٦م هلديدف  إذ أهند٤م
زي٤مدة دون دًمٞمؾ ذقمل يٕمتٛمد قمٚمٞمف قمـ اًمٕمٚمام .
-3ايمِمالة فمعم ايمٛمبل  زمٔمد إذان زمِمقت َمرسمٖمع:
إذان قمٌ٤مدة ،واًمٕمٌ٤مدات شمقىمٞمٗمٞمد٦م ٓ ،مدقز اًمزيد٤مدة قمٚمٞمٝمد٤م أو اًمٜم٘مّمد٤من ُمٜمٝمد٤م،
طمٞم٨م إن اًمزي٤مدة سمدقم٦م ،يمام هق ُمٕمٚمقم ُمـ احلدي٨م.
ىم٤مل َ" مـ أضمدث دم أَمرٞم٣م هذا َم٣م يمٝمس َمٛمف همٜمق رد" (.)8
واجلٝمر هب٤م سمّمقت ُمرشمٗمع ،قم٘م٥م ادٞمٖم٦م إذان ُمٌد٤مذة يدرد ذم اًمًدٜم٦م ،وهدق
قمٛمؾ همػم ُمنموع ،أُم٤م اعمنموع ومٝمق اًمّمدالة قمدغم اًمٜمٌدل  قم٘مد٥م إذان هاُ ،مدـ
اعم١مذن واعمًتٛمٕملم ،وذم احلدي٨م ىم٤مل " إذا ؽمٚمٔمتؿ اظم٠مذن همٗمقيمقا َم ؾ َمـ٣م يٗمـقل،
شمؿ صٙمقا فمقم ،هم١مٞمف َمـ صعم فمقم صـالة صـعم اهلل فمٙمٝمـف هبـ٣م فمممـا ،شمـؿ ؽمـٙمقا اهلل رم
ايمقؽمٝمٙم٥م ،هم١مي٣م َمٛمزيم٥م دم اجلٛم٥م ٓ سمٛمبٕمل إٓ يمٔمبد َمـ فمب٣مد اهلل ،وأرصمق أن أىمقن أٞم٣م هـق،
همٚمـ ؽمٟمل رم ايمقؽمٝمٙم٥م ضمٙم٦م يمف ايمُمٖم٣مفم٥م" (.)2

( )8الحديث أخرجه اإلمام البخاري ( )2386عن عائشة اهنع هللا يضر.
( )2الحديث أخرجه اإلمام مسلم ( )614عن عمرو بن العاص .
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وظمٓمقرة اجلٝمر سم٤مًمّمالة قمغم اًمٜمٌل  هٜمد٤م ،أن يٕمت٘مدد سمٕمدض اًمٜمد٤مس سمٕمدد ومدؽمة
ـمقيٚم٦م ُمـ اعمداوُم٦م قمغم أدائٝم٤م ،أهن٤م ضمز ُمـ إذان ،وإذا يرومدع اعمد١مذن ادقشمف هبد٤م
يّمٌح إذان ٟم٤مىمّم٤م ،وُمـ صمؿ وىمػ اًمٗم٘مٝم٤م أُم٤مم هذه اًمٓمري٘م٦م ،ؾمدا ٕسمقاب اًمٌدقم٦م،
وطمرا٤م قمغم اشمٌ٤مع اًمًٜم٦م ،واعمداوُم٦م قمٚمٞمٝم٤م.
-1أذان واإلوم٣مَم٥م يمِمالة ايمٔمٝمديـ:
ُمـ اجلدير سم٤مًمذيمر أن االة اًمٕمٞمديـ ًمدٞمس هلد٤م أذان أو إىم٤مُمد٦م ،وهدذا ُمد٤م يٕمدرف
سم٤مًمًٜم٦م اًمؽميمٞم٦م ،اًمتل يٕمرومٝمد٤م اًمٕمٚمدام سم٠مهند٤مُ ،مد٤م شمريمدف اًمٜمٌدل ُ مدع وضمدقد اًمدداقمل
واعم٘مت٣م و يٙمـ هٜم٤مك ُمٜمف ُم٤مٟمع.
سمٛمٕمٜمك أن هٜم٤مك االة قمٞمد ،وُمٕمٚمقم أن اًمّمالة هل٤م أذان وإىم٤مُم٦م ،وصمٌ٧م أن اًمٜمٌدل
 شمرك أذان واةىم٤مُم٦م هٜم٤م ،و يٙمـ هٜم٤مك ُم٤م يٛمٜمع ُمـ ذًمؽ ،وقمٚمٞمدف ومؽميمدف ًمددذان
واةىم٤مُم٦م ًمّمالة اًمٕمٞمديـ إٟمام هق اًمًٜم٦م اعم٠مصمقرة اًمتل م٥م اشمٌ٤مقمٝم٤م ،واعمٕمروومد٦م سم٤مًمًدٜم٦م
اًمؽميمٞم٦م.
وم٢مذا رأيٜم٤م سمٕمض اًمٜم٤مس أن ي١مذٟمقن ًمّمدالة اًمٕمٞمدد ،أو ي٘مٞمٛمدقن اًمّمدالة ،ومٞمٕمدد
ذًمؽ خم٤مًمٗم٦م هلديف  وسمدقم٦م إو٤مومٞم٦م ،ومال أذان ًمّمدالة اًمٕمٞمدديـ ،حلددي٨م ضمد٤مسمر سمدـ
ؾمٛمرة  ي٘مقل "اٚمٞم٧م ُمع اًمٜمٌل  اًمٕمٞمديـ همدػم ُمدرة وٓ ُمدرشملم سمٖمدػم أذان وٓ
إىم٤مُم٦م"(.)1

( )8الحديث أخرجه اإلمام مسلم ( )116عن جابر بن سمرة .
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-5سمٔمدد أذان يمِمالة اجلٚمٔم٥م ضم٣ميمٝم٣م ،إٓ يمٙمرضورة:
إن قمٛمؾ اًمٜمٌل  هق اًمًٜم٦م اًمتل م٥م آًمتزام هبد٤م واحلدرص قمٚمٞمٝمد٤مٟٕ ،مدف ديدـ
وذع ،وىمد يم٤من ًمّمالة اجلٛمٕم٦م ذم قمٍم اًمٜمٌل  أذان واطمد ،يرومدع سمٕمدد أن يّمدٕمد
اًمٜمٌل  قمغم اعمٜمؼم ،وم٢مذا ُم٤م اٟمتٝمك اعم١مذن ،ىم٤مم اًمٜمٌل ً مٞمخٓمد٥م ذم اعمًدٚمٛملم ،وفمدؾ
إُمر يمذًمؽ قمغم قمٝمد أسمك سمٙمر وقمٛمر-ريض اهلل قمدٜمٝمام -إمم أن ضمد٤م ؾمدٞمدٟم٤م قمدثامن،
ويمثر اعمًٚمٛمقن ذم اعمديٜم٦م ،واشمًٕم٧م رىمٕمتٝم٤م ،و يٕمد اًمٜمد٤مس يًدٛمٕمقن لذان اجلٛمٕمد٦م،
وم٠مرؾمؾ ؾمٞمدٟم٤م قمثامن ُمـ يرومع لذاٟم٤م ىمٌؾ اجلٛمٕم٦م ،ذم ُمٙم٤من يًٛمك (اًمروطمد٤م ) ةقمدالم
اًمٜم٤مس سم٤مىمؽماب وىم٧م اًمّمالة ،ومٞمؽميمقن أقمامهلؿ ،ويتٝمٞم دقن حلْمدقر ظمٓمٌد٦م اجلٛمٕمد٦م
واًمّمالة.
واؾمتٛمر إُمر قمغم هذا اًمٜمحق ومؽمة ُمـ اًمزُمـ ،وعم٤م فمٝمرت اًمقؾم٤مئؾ احلديث٦م اًمتدل
شمٕمٚمـ اًمٜم٤مس سمٛمقاىمٞم٧م اًمّمالة سمًٝمقًم٦م ويندُ ،مثدؾ ُمٙمدؼمات اًمّمدقت ،واعمدذي٤مع،
واًمتٚمٗمد٤مز ،واًمًد٤مقم٦م ،واًمٜمتد٤مئ٩م أو اًمت٘مدقيؿ ،ومدال طم٤مضمد٦م أو رضورة إذا هلدذا أذان
اًمث٤مين.
ويٜمٌٖمل آيمتٗم٤م سم٤مٔذان إول ،اًمذي يم٤من قمغم قمٝمدد اًمٜمٌدل  ومد٢مذا يمد٤من أذان
اًمث٤مين ىمد ومروتف اًميورة ،وم٘مد زاًمد٧م هدذه اًميدورة أن ،وقمٚمٞمدف ومٞمٜمٌٖمدل شمريمدف،
وآيمتٗم٤م سمآذان واطمد ،وهدق اًمدذي يمد٤من قمٚمٞمدف اًمٜمٌدل  واد٤مطمٌٞمف ،وإذا وضمددت
اًميورة ُمرة صم٤مٟمٞم٦م ،قم٤مد اًمٜم٤مس إمم أذان اًمث٤مين ُمرة أظمرى .واهلل أقمٚمؿ.
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 -11آضمتٖم٣مل زم٣مظمقيمد ايمٛمبقي ايممميػ دم اظمسجد:
إن ُمٙم٤مٟم٦م اًمٜمٌل  شمتجدد دائام وأسمدا ذم ىمٚمقسمٜم٤م وأرواطمٜم٤م وٟمٗمقؾمٜم٤م وقم٘مقًمٜم٤مٟٕ :مف
أطمٞم٤م أُم٦م ُمـ ُمقات ،وأي٘مٔمٝم٤م ُمـ همٗمٚم٦م ،وأوم٤مىمٝم٤م ُمـ ؾمٙمرة ،ومٙم٤من ٟمقرا يْم اًمٓمريؼ
ًمٚمً٤مئريـ ،سمام يرؾمؾ ُمـ أؿمٕمتف اهل٤مدي٦م ،وأٟمقاره اًمٙم٤مؿمٗم٦م ،ويمٚمامشمف اعمْمٞم ٦م ،ومٞمحقل
اًمٔمالم ٟمقرا ،واًمٞم٠مس أُمال ،ىم٤مل شمٕم٤ممم ﭽﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ
ﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﭼ .
()1

وُمع ىمدوم ؿمٝمر رسمٞمع إول ُمـ يمؾ قم٤مم ،يتً٤مسمؼ يمثػم ُمـ اعمًٚمٛملم إمم آطمتٗم٤مل
سمٛمقًمده  ذم اقر ؿمتكُ ،مٜمٝمد٤م شمٕمٚمٞمدؼ اًمزيٜمد٦م ،وادٜم٤مقم٦م احلٚمدقى ،ورومدع إقمدالم
واًمٌٞم٤مرق ،ودق اًمٓمٌقل واعمٕم٤مزف ،واًمًػم ذم ُمقيم٥م ـمقيؾ يٓمقف سم٤مًم٘مرى واعمددن،
يْمؿ ظمٚمٞمٓم٤م ُمـ اًمرضم٤مل واًمٜمً٤م وإـمٗم٤مل ،وأاٌح هذا إُمر ُم٠مًمقوم٤م ًمدى اًمٕمقام.
وهٜم٤م ؾم١مال يٓمرح ٟمٗمًفُ ،م٤م ُمقىمػ اًمنمع ُمـ آطمتٗمد٤مل سم٤معمقًمدد اًمٜمٌدقي هبدذه
اًمّمقر اًمً٤مسم٘م٦مو .اٟم٘مًؿ اًمٕمٚمام إمم ومري٘ملم دم٤مه آطمتٗمد٤مل سمٛمقًمدده  هبدذه اًمّمدقر
اًمً٤مسم٘م٦م.
ايمٖمريؼ إول :يرى أن آطمتٗم٤مل سمدقم٦م ،وأدًمتف ذم ذًمؽ ُم٤م ي٠ميت
أٟمف قمٛمؾ يدرد قمدـ اًمٜمٌدل  وٓ قمدـ اًمّمدح٤مسم٦م ،وٓ قمدـ اًمتد٤مسمٕملم وٓ قمدـ
اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح ،اًمذيـ هؿ ظمػم اًم٘مرون ،وُمـ صمؿ ومٝمق قمٛمؾ همػم ُمنموعٟٕ ،مف يٗمٕمؾ
يمٕمٌ٤مدة وىمرسمك إمم اهلل  دون دًمٞمؾ ذقمل يًٛمح سمذًمؽ.
( )8سورة المائدة اآليتان (.)83-8٥
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أن ُم٤م يِمتٛمؾ قمٚمٞمف آطمتٗم٤مل ُمدـ اًمّمددىم٤مت وأقمدامل اًمدؼم ذم ةدع اًمٜمد٤مس قمدغم
اًمٓمٕم٤مم ،ومٝمذا قمٛمؾ ُمنموع ذم اًمٕمٞمديـ ،وأي٤مم اًمتنميؼ ،وًمٞم٤مزم رُمْم٤من ،و يرد ٟمص
سم٢مو٤موم٦م اعمقًمد إًمٞمٝم٤م.
أن ُم٤م يِمتٛمؾ قمٚمٞمف آطمتٗمد٤مل ُمدـ ىمدرا ة اًم٘مدرلن وُمدارؾمد٦م اًمٕمٚمدؿ ،ومدذًمؽ ُمدـ
اًم٘مرسم٤مت إذا أىمٞمؿ قمغم اًمقضمف اًمنمقمل اعمٓمٚمقب ،دون ختّمٞمص ذًمؽ سمٛمٜم٤مؾمٌ٦م اعمقًمد،
وذم يقم صم٤مسم٧م ،وُمٕملم يمؾ قم٤مم.
أن ُم٤م يِمتٛمؾ قمٚمٞمف آطمتٗم٤مل ُمـ سمٕمض اعمٗم٤مؾمد اًمٔمد٤مهرةُ ،مثدؾ اٟمتٝمد٤مك طمرُمد٤مت
اعمً٤مضمد ،وآظمدتالط اًمدذي يد١مدى إمم اعمزامحد٦م ،واًمتدؼمج اًمّمد٤مرخ ُمدـ اًمٜمد٤مس،
واؾمتٕمامل إهمد٤مين ،وأدوات اًمٚمٝمدق واًمٓمدرب ،وذب اًمددظم٤من ذم جمد٤مًمس اًم٘مدرلن
واًمذيمر ،وإىم٤مُم٦م طمٚم٘م٤مت اًمذيمر اعمحرفُ ،مع اًمتاميؾ واًمرىمص سم٤معمًجد ،سم٤مةو٤موم٦م إمم
اةومراط ذم اًمًٝمر إمم ُم٤م سمٕمد ُمٜمتّمػ اًمٚمٞمؾ.
وم٤مظمتالط هذه إُمدقر-اًمتدل يّمدؾ سمٕمْمدٝم٤م إمم اًمتحدريؿ -سم٤مٓطمتٗمد٤مل سم٤معمقًمدد
اًمٜمٌقي اًمنميػ ،دومع هذا اًمٗمريؼ إمم قمدم ضمقاز آطمتٗم٤مل هبذه اًمّمقرة ،وأن ذًمدؽ
ًمقن ُمـ اًمٌدع اًمتل م٥م إٟمٙم٤مره٤م.
أُم٤م اًمٗمريؼ اًمث٤مين وهؿ اًم٘م٤مئٚمقن سمجقاز آطمتٗم٤مل سم٤معمقًمد اًمٜمٌدقي اًمنمديػُ ،مدع
سمٕمض اًمْمقاسمط واًمنموط اهل٤مُم٦م ،وم٘مد ردوا قمغم اًمٗمريؼ إول سمام ي٠ميت
ٟ-1مٕمؿ يرد ٟمص قمـ اًمٜمٌل  وٓ قمـ اًمّمح٤مسم٦م وٓ قمـ اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح
سم٤مٓطمتٗم٤مل سمٛمقًمده ،وأيْم٤م يرد ٟمص قمٜمٝمؿ ةٞمٕم٤م سم٤معمٜمع ،وُمـ صمؿ ومٝمق أُمر ُمؽموك
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ًمٚمٛمّمٚمح٦م اعمؽمشمٌ٦م قمغم ذًمؽ ،ظم٤ما٦م إذا اقمتؼمٟم٤م أن آطمتٗم٤مل ي٘مّمد سمف اًمتذيمػم
سم٤مًمًػمة اًمٕمٓمرة ،وأظمالىمف اًمٕمٔمٞمٛم٦م ،وهمزواشمف واٟمتّم٤مراشمف ،واًمٜم٤مس مٝمٚمقن ُمـ
اًمًػمة أيمثر مم٤م يٕمرومقن ،واًم٘مرلن اًمٙمريؿ أؿم٤مر إمم اًمتذيمػم ذم لي٤مت يمثػمةُ ،مثؾ ىمقًمف
شمٕم٤ممم ﭽﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭼ  .وىمقًمف شمٕم٤ممم ﭽﭙ ﭚ
()1

ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨ
ﭩﭪﭼ .
()2

وىمقًمف شمٕم٤ممم ﭽﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﭼ .
()3

-2وأُم٤م ُم٤م يِمتٛمؾ قمٚمٞمف آطمتٗم٤مل ُمـ أًمقان اًمٕمٌ٤مدةُ ،مثؾ ىمرا ة اًم٘مرلن وُمدارؾمد٦م
اًمٕمٚمؿ ،وشمٕمٔمٞمؿ اًمٜمٌل  واًمثٜم٤م قمٚمٞمف ،وإـمٕم٤مم اًمٗم٘مدرا  ،واًمتّمددق قمدغم اعمًد٤ميملم،
ومٙمٚمٝم٤م أُمقر ُمٜمدوسم٦م وُمًتحٌ٦م ،وهمػم ُمرشمٌٓم٦م سم٠مي٤مم ُمٕمٞمٜم٦م ُمـ اًمٕم٤مم.
وأُم٤م ُم٤م ي٘مع ذم آطمتٗمد٤مل سم٤معمقًمدد ُمدـ اعمٗم٤مؾمدد اعمحرُمد٦مُ ،مثدؾ اٟمتٝمد٤مك طمرُمد٤مت
اعمًدد٤مضمد ،وآظمددتالط ،واًمٗمًددقق ،واًمتددؼمج ،واؾمددتخدام اًمٖمٜمدد٤م  ،وأدوات اًمٚمٝمددق
واًمٓمرب ،وذب اًمدظم٤من ،وهمػم ذًمؽ ُمـ اعمحرُم٤مت أصمٜم٤م ىمرا ة اًم٘مرلن اًمٙمدريؿ ،أو
إىم٤مُم٦م طمٚم٘م٤مت اًمذيمر سمّمقرة همػم ُمنموقم٦م ،ومال ؿمؽ أن هذه أُمقر حمرُم٦مٟ ٓ ،م٘مر ُمدـ
يٗمٕمٚمٝم٤م ،سمؾ إن هذه اعمٕم٤ميص م٥م حم٤مرسمتٝم٤م قمٛمقُم٤م ،وإو٤مومتٝم٤م إمم آطمتٗم٤مل سم٤معمقًمدد ٓ
( )8سورة الذاريات اآلية (.)٥٥
( )2سورة المائدة اآلية (.)88
( )6سورة ارحزاب اآلية (.)8
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يْمٗمل قمٚمٞمٝم٤م اًمنمقمٞم٦م أو اًم٘مٌقل ،وُمـ صمؿ ومٝمؿ يرومْمقن آطمتٗمد٤مل سم٤معمقًمدد إذا ودؿ
هذه اعمٗم٤مؾمد اعمحرُم٦م.
ي٘مقل اًمِمٞمخ حمٛمدد ُمّمدٓمٗمل اعمراهمدل-ؿمدٞمخ إزهدر ؾمد٤مسم٘م٤م( -وهٜمد٤مك أُمدقر
يٕمرض هل٤م أن شمٙمدقن سمدقمد٦م ،وأن ٓ شمٙمدقن سمدقمد٦مُ ،مثدؾ آطمتٗمد٤مل سم٤معمقًمدد اًمٜمٌدقي
اًمنميػ ،إذا ومٕمٚم٧م هذه إؿمٞم٤م قمغم أهن٤م قمٌ٤مدة وشمديـ ،يم٤مٟم٧م سمدقم٦مٕ ،هند٤م إطمدداث
قمٌ٤مدة شمٙمـ ……أُم٤م إذا ومٕمٚم٧م قمغم ؾمٌٞمؾ اًمٕم٤مدة ،وقمغم أن آطمتٗم٤مل سم٤معمقًمد إطمٞمد٤م
ًمذيمري٤مت قمزيزة يم٤مٟم٧م ؾمٌٌ٤م ًمٚمخػم ،وُمقضمٌ٦م ًمٚمِمٙمرً ،متٜمٌٕمد٨م ٟمٗمدس اعمد١مدى هلد٤م إمم
اًمتٛمًؽ سم٤مهلدى ،وسم٤مخلٚمؼ اًمٙمريؿ ،شمٙمـ سمدقم٦مٟٕ ،مف ي٘مّمد هبد٤م اًمتدديـ ،و يدرد
إطمداث ر ذم اًمديـً .مٙمـ إذا طمٗم٧م هذه اعمحدصم٤مت – اًمتل ًمٞمً٧م سمدقمد٦م-سمدام هدق
سمدقم٦م ،وسمام هق خم٤مًمػ ًمٚمنميٕم٦م ،طمرُم٧م عم٤م هق ُمالسمس هل٤م ُمـ اًمٌدع ،وعم٤م هق ُمالسمدس
هل٤م ُمـ اعمٕم٤ميص)(.)1
وسمٛمٜم٤مؾمٌ٦م آطمتٗم٤مل سمٛمقًمد اًمٜمٌل  وُم٤م يّمحٌف ُمـ ضمدل ،يمٚمام طمٚمد٧م سمٜمد٤م هدذه
اًمذيمرى اًمٕمٓمدرةٟ ،مدذيمر اجلٛمٞمدع ُ -م١ميدديـ وُمٕم٤مرودلم  -سميدورة اًمتدزام سمدروح
اةؾمالم ،واًمًامطم٦م ذم اًمدقمقة إمم ؾمٌٞمؾ اهلل سم٤محلٙمٛم٦م واعمققمٔمد٦م احلًدٜم٦م ،واًمتًد٤مُمح
اًمٗمٙمري ،وشمٚمٛمس اعمقوققمٞم٦م واًمٜمزاه٦م ذم قمرض إدًم٦م وُمٜم٤مىمِمتٝم٤م ،ووضمٝم٤مت اًمٜمٔمدر
ذم أدًم٦م يمؾ ومريؼ.

( )8ليس من اإلسالم الشي

الغزالي صـ 2٥2ط /مكتبة وهبة ط /السادسة 8488هـ 8888م.
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وأؾمقق إمم اجلٛمٞمع هذا اًمٜمص ًمإلُم٤مم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م -رمحف اهلل -اًمذي أراه ُمٕمؼما قمدام
ىمّمدت إًمٞمف .طمٞم٨م ي٘مقل ذم يمت٤مسمف ،اىمتْمد٤م اًمٍمداط اعمًدت٘مٞمؿ ذم خم٤مًمٗمد٦م أادح٤مب
اجلحٞمؿ (ويمثػم ُمـ اعمٜمٙمريـ ًمٌدع اًمٕمٌد٤مدات واًمٕمد٤مدات دمددهؿ ُم٘مٍمديـ ذم ومٕمدؾ
اًمًٜمـ ُمـ ذًمؽ ،أو إُمر سمف ،وًمٕمؾ طم٤مل يمثػم ُمٜمٝمؿ يٙمقن أؾمقأ ُمدـ طمد٤مل ُمدـ يد٠ميت
سمتٚمؽ اًمٕمٌ٤مدات اعمِمتٛمٚم٦م قمغم ٟمقع ُمـ اًمٙمراه٦م .
سمؾ اًمديـ هق إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر ،وٓ ىمقام ٕطمدمه٤م إٓ سمّم٤مطمٌف،
ومال يٜمٝمك قمـ ُمٜمٙمر إٓ وي١مُمر سمٛمٕمروف يٖمٜمل قمٜمف ،يمام ي١مُمر سمٕمٌ٤مدة اهلل  ويٜمٝمك قمدـ
قمٌ٤مدة ُم٤م ؾمقاه ،إذ رأس إُمر ؿمٝم٤مدة أن ٓ إًمف إٓ اهلل ،واًمٜمٗمقس ظمٚم٘مد٧م ًمتٕمٛمدؾٓ ،
ًمتؽمك ،وإٟمام اًمؽمك ُم٘مّمقد ًمٖمػمه ،وم٢من يِمتٖمؾ سمٕمٛمدؾ اد٤مًمح ،وإٓ يدؽمك اًمٕمٚمدؿ
اًمًٞم  ،أو اًمٜم٤مىمصً ،مٙمـ عم٤م يم٤من ُمـ إقمامل اًمًٞم ٦م ُم٤م يٗمًد قمٚمٞمٝم٤م اًمٕمٛمدؾ اًمّمد٤مًمح،
هنٞم٧م قمٜمف طمٗم ًٔم٤م ًمٚمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح.
ُمقؾمام ،ىمد يٗمٕمٚمف سمٕمض اًمٜم٤مس ،ويٙمقن ًمف ومٞمف أضمر قمٔمدٞمؿ
ومتٕمٔمٞمؿ اعمقًمد ،واخت٤مذه
ً
حلًـ ىمّمده ،وشمٕمٔمٞمٛمف ًمرؾمقل اهلل  يمام ىمدُمتف ًمؽ ،أٟمف حيًـ ُمـ سمٕمض اًمٜم٤مسُ ،م٤م
يًت٘مٌح ُمـ اعم١مُمـ اعمًدد.
وهلذا ىمٞمؾ ًمإلُم٤مم أمحد قمـ سمٕمض إُمرا إٟمف أٟمٗمؼ قمغم ُمّمحػ أًمدػ ديٜمد٤مر ،أو
ٟمحق ذًمؽ وم٘م٤مل دقمٝمؿ ،ومٝمذا أومْمؾ ُم٤م أٟمٗم٘مقا ومٞمف اًمذه٥م ،أو يمام ىم٤ملُ .مع أن ُمذهٌدف
أن زظمروم٦م اعمّم٤مطمػ ُمٙمروه٦م.
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وىمد شم٠مول سمٕمض إاح٤مب أٟمف أٟمٗم٘مٝم٤م ذم دمقيد اًمقرق واخلدط ،وًمدٞمس ُم٘مّمدقد
أيْمد٤م ُمٗمًددة يمدره ٕضمٚمٝمد٤م.
أمحد هذا ،إٟمام ىمّمده أن هذا اًمٕمٛمؾ ومٞمف ُمّمٚمح٦م ،وومٞمدف ً
ومٝم١مٓ إن يٗمٕمٚمقا هذا ،وإٓ اقمت٤موقا سمٗمً٤مد ٓ االح ومٞمفُ ،مثؾ أن يٜمٗم٘مٝم٤م ذم يمت٤مب
ُمـ يمت٥م اًمٗمجقر ُمـ يمت٥م إؾمامر أو إؿمٕم٤مر ،أو طمٙمٛم٦م وم٤مرس واًمروم.
ومتٗمٓمـ حل٘مٞم٘م٦م اًمديـ ،واٟمٔمر ُم٤م اؿمتٛمٚم٧م قمٚمٞمف إومٕمد٤مل ُمدـ اعمّمد٤مًمح اًمنمدقمٞم٦م،
واعمٗم٤مؾمد ،سمحٞم٨م شمٕمرف ُم٤م ُمراشم٥م اعمٕمروف ،وُمراشم٥م اعمٜمٙمر ،طمتك شم٘مدم أمهٝمد٤م قمٜمدد
آزدطم٤مم ،وم٢من هذا طم٘مٞم٘م٦م اًمٕمٚمدؿ سمدام ضمد٤م ت سمدف اًمرؾمدؾ ،ومد٢من اًمتٛمٞمٞمدز سمدلم ضمدٜمس
يمثددػما.
اعمٕمددروف ،وضمددٜمس اعمٜمٙمددر ،أو ضمددٜمس اًمدددًمٞمؾ ،وهمددػم اًمدددًمٞمؾ ،يتٞمندد
ً
وم٠مُم٤م ُمراشم٥م اعمٕمروف واعمٜمٙمر ،وُمراشم٥م اًمدًمٞمؾ ،سمحٞمد٨م ي٘مددم قمٜمدد اًمتدزاطمؿ أقمدرف
اعمٕمرووملم ويٜمٙمر أٟمٙمر اعمٜمٙمريـ ،ويرضمح أىمقى اًمدًمٞمٚملم ،وم٢مٟمف هق ظم٤ما٦م اًمٕمٚمام هبدذا
اًمديـ.
وم٤معمراشمدد٥م صمددالث أطمددده٤م اًمٕمٛمددؾ اًمّمدد٤مًمح اعمنمددوع اًمددذي ٓ يمراهدد٦م ومٞمددف.
واًمث٤مٟمٞم٦م اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح ُمـ سمٕمض وضمقهف ،أو أيمثره٤م إُم٤م حلًـ اًم٘مّمد ،أو ٓؿمدتامًمف
ُمع ذًمؽ قمغم أٟمقاع ُمـ اعمنموع.
واًمث٤مًمث٦م ُم٤م ًمٞمس ومٞمف االح ً
أاال إُم٤م ًمٙمقٟمف شمريمد٤م ًمٚمٕمٛمدؾ اًمّمد٤مًمح ُمٓمٚم ً٘مد٤م ،أو
ًمٙمقٟمف ً
حمْم٤م)(.)1
قمٛمال وم٤مؾمدً ا ً
( (8اقتحاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم ،لشي اإلسالم ابن تيمية :تحقيق /ناصر
عبد الؤريم العقل جـ2صـ826-823الناشر :دار عالم الؤتب ،بيروت ،لبنان الطبعة :السابعة،
8488هـ 8888 -م.
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وُمـ ظمالل قمرض ُم٤م ؾمٌؼ أضمدين أُمٞمؾ إمم أن آطمتٗم٤مل سم٤معمقًمد اًمٜمٌقي اًمنمديػ
قمغم أٟمف أُمر ُمـ أُمقر اًمديـ يرد ٟمّمقص سحي٦م شمٌدلم ضمدقاز ذًمدؽً ،مٙمدـ اًمٕمٚمدام
واًمدقم٤مة إذا اؾمتٖمٚمقا ؿمٝمر ُمقًمده ذم اقرة جمٚمس قمٚمؿ ،ذم ُمًجد ُمد٤مُ ،مدع اعمح٤مومٔمد٦م
قمغم أدسمف ووىم٤مره ،دون آرشمٌ٤مط سمٞمقم ُمٕملم صم٤مسمد٧م يمدؾ قمد٤مم ،وىمد٤مم أطمدد اًمٕمٚمدام أو
سمٕمْمٝمؿ ،سمتذيمػم اعمًٚمٛملم سمقاضمٌ٤مهتؿ ٟمحق اًمٜمٌل  ومدال ُمد٤مٟمع ذم ذًمدؽُ ،مدع رضورة
شمذيمػم اًمٕمٚمام ًمٚمٛمًٚمٛملم ذم هذه اعمٜم٤مؾمٌ٦م سمام ي٠ميت -
-1اًمت٠مد سمف  وآىمتدا سم٠مومٕم٤مًمف ،واشمٌد٤مع ؾمدٜمتف ،واًمتٛمًدؽ هبديدف ،واًمتخٚمدؼ
سم٠مظمالىمف  ىم٤مل شمٕم٤ممم ﭽﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ
ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﭼ  .وىم٤مل شمٕم٤ممم ﭽﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﭼ .
()1

()2

-0أن يٛمد اعمًٚمؿ ىمٚمٌف سمح٥م اًمرؾمقل ٕ ن ذًمؽ ُمـ يمامل اةيامن ،واعمر ُمدع
ُمـ أطم٥م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،وأيمثر اًمٜم٤مس طمٌ٤م ًمٚمٜمٌل قمغم اةـمدالق هدؿ أادح٤مسمف اًمٙمدرام،
اًمذيـ قم٤مؿمقا ُمٕمف ،وشمرسمقا قمغم يده ،وؾمٛمٕمقا ُمٜمدف اًم٘مدرلن همْمد٤م ـمريد٤م وىمد٧م ٟمزوًمدف
ُمٌ٤مذة ُمـ قمٜمد اهلل ،وذم احلدي٨م ىم٤مل  ٓ" ي٠مَمـ أضمدىمؿ ضمتك أىمقن أضمـ٤م إيمٝمـف
َمـ أهٙمف وَم٣ميمف وايمٛم٣مس أمجٔمكم"(.)3
رؽمقل اهللِ ،ايمرصم ُ ِ
َ
رصم ًال وم٣مل :ي٣م
ـ٤م ايم َٗمـق َم ومل َيب ُٙمـغْ
وذم احلدي٨م أيْم٤م " َّ
ـؾ ُحي ُّ
َّ ُ
أن ُ
َ
ُ
ـرء َمـع
ضمس ٌـ:
فمٚم َٙمٜمؿ؟ همٗم٣مل
رء َمع ََمـ َأ َضم َّ
٤م .وم٣مل َ
َ
أفمامهلؿ .وم٣مل :اظمَ ُ
رؽمقل اهللِ  :اظمَ ُ
( )8سورة ارحزاب اآلية (.)28
( )2سورة القلم اآلية (.)4

( )6الحديث أخرجه اإلمام البخاري ( )86عن أنس بن مالك .
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احلـدي٧م ومـ٣مل :ايم َّٙمٜمـؿ هم١مٞمَّـ٣م ٞم ِ
ِ
أٞمس إذا َضمدَّ َ
ُح ُّبـؽ،
ث هبذا
٤م .وم٣مل ٌ
شم٣مزم٦م :هم٘م٣من ٌ
ََمـ َأ َضم َّ
َّ
ِ
٤م رؽمق َيمؽ"(.)1
وٞمُح ُّ
طمددد٥م اًمٜمٌدددل قمدددزة وضمددد٤مه  وذقمدددف شمٕمٚمدددق سمدددف اجلٌددد٤مه
ومددد٤مهلل ىمدددد ادددٗم٤مه واادددٓمٗم٤مه 

ًمًددٜم٤م ٟمددرى إٓ اًمددذي يددراه.

 -3أن يٙمثر اعمًٚمؿ ُمـ اًمّمالة واًمتًٚمٞمؿ قمٚمٞمف  عم٤م ذم ذًمؽ ُمـ اًمثقاب اًمٕمٔمٞمؿ،
واعم١ماٟمً٦م ًمف  ذم ىمؼمه ،وذم احٞمح ُمًٚمؿ "َمـ صعم فمقم واضمـدة ،صـعم اهلل فمٙمٝمـف
فممما" (.)2
وذم ؾمٜمـ أسمك داود أن اًمٜمٌل  ىم٤مل "َمـ صعم فمعم ،رد اهلل فمـعم روضمـل ،همـٟمراد
.)3("
وذم يقم ُم٤م إمد رؾمقل اهلل  اعمٜمؼم ومٚمام رىمك قمتٌ٦م ىم٤مل لُمدلم ،صمدؿ رىمدك أظمدرى
وم٘م٤مل لُملم ،صمؿ رىمك قمتٌ٦م صم٤مًمث٦م وم٘م٤مل لُملم ،صمؿ ىم٤مل "أسم٣مين صمػميؾ همٗم٣مل يـ٣م حمٚمـد:
َمـ أدرك رَمّم٣من همٙمؿ يٕمٖمر يمف همٟمزمٔمده اهلل ،همٗمٙمـ٦م آَمـكم ،ومـ٣مل وَمــ أدرك وايمديـف أو
أضمد ٣م همدطمؾ ايمٛم٣مر همٟمزمٔمده اهلل ،همٗمٙم٦م آَمكم ،وم٣مل وَمـ ذىمرت فمٛمده همٙمؿ يِمؾ فمٙمٝمـؽ
همٟمزمٔمده اهلل ،همٗمٙم٦م آَمكم" (.)4

( )8الحديث أخرجه اإلمام أبو داود ( )٥826إسنادا صحي على شرط مسلم ،عن أنس بن مالك.
( )2الحديث أخرجه اإلمام مسلم ( )401عن أبى هريرة .
( )6الحديث أخرجه اإلمام أبو داود ( )2048إسنادا صحي  ،عن أبى هريرة .

( )4الحــديث أوردا اإلمــام المنــذري فــي التربيــب والترهيــب  884/2إســنادا صــحي أو حســن ،عــن جــد
الحسن بن مالك بن الحويرث .
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وذم احلدي٨م ىم٤مل " أىم ِروا ايمِمال َة فمقم دم يق ِم ُ ِ
يمٝمس ُي ِّ
فمـقم
اجلٚمٔم٥م  :هم١مٞمَّف َ
َّ
ِمـقم َّ
َّ
أضمدٌ يقم اجلٚم ِ
فمقم صال ُسم ُف"(.)1
ٔم٥م َّإٓ ُفم ِر ْ
َ ُ
ض٦م َّ
ِ
هم١من اهللَ وىم ََّؾ َم َٙم٘مً٣م فمٛمد ومػمي ،هم١مذا
فمقمَّ ،
وذم احلدي٨م ىم٤مل " أ ْىم ُروا ايمِمال َة َّ
ٍ
همـالن َّ
فمقم ٌ
َّ
رصمؾ َمـ ُأ ََّمتِل وم٣مل رم ذيمؽ اظمَ َٙم ُ
صـعم فمٙمٝمـؽ
زمــ
إن َ
ؽ :ي٣م حمٚمدُ َّ
همالن َ
صعم َّ

ايمس٣مفم َ٥م"(.)2
ومم٤م ؾمٌؼ يتٌلم أن آطمتٗم٤مل سم٤معمقًمد اًمٜمٌقي اًمنميػ ،هق ُمـ إُمقر اًمتدل يدرد
ومٞمٝم٤م ٟمص سم٤مًمٗمٕمؾ أو اًمؽمك ،ويٜمٔمر ذم ذًمؽ إمم اعمٗم٤مؾمدد واعمّمد٤مًمح اًمتدل شمؽمشمد٥م قمدغم
ـمري٘م٦م آطمتٗم٤مل ،ومٝمل اًمتل لدد ُمدى ىمٌقًمف ُمـ رومْمف .واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ.



( )2الح ــديث أوردا ارلب ــاني ف ــي ص ــحي الج ــامع ( )8201وق ــال ص ــحي ع ــن أب ــي مس ــعود عقب ــة ب ــن
عمرو.
( )6الح ــديث أوردا ارلب ــاني ف ــي السلس ــلة الص ــحيحة ( )8٥60وق ــال حس ــن لشـ ـواهدا ،ع ــن أب ــي بك ــر
الصديق .
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( )10إَم٣مم اظمسجد ورؽم٣ميمتف.
اةُم٤مُم٦م هل٤م ؿم٠من قمٔمٞمؿ ،وُمٜمزًم٦م يمٌػمة ذم اةؾمالم ،وهدل ُمًد١موًمٞم٦م وأُم٤مٟمد٦م أُمد٤مم
اهلل ،ىمٌؾ أن شمٙمقن رؾمد٤مًم٦م ووفمٞمٗمد٦م أُمد٤مم اًمٜمد٤مس ،وم٤مةُمد٤مم ي٘مدػ سمٛمٗمدرده ذم ادػ
ُمًت٘مؾ ،واعم٠مُمقن ذم اٗمقف ظمٚمٗمدف ،هدق يت٘مددُمٝمؿ وي٘مدقدهؿ إمم اهلل  وي٘مدػ ذم
ُمقىمػ وىمػ ومٞمف اًمٜمٌل ُ مع اًمّمح٤مسم٦م ،ومٕمٛمؾ اةُم٤مم ًمف هٞمٌتف وُمٙم٤مٟمتف وُمٜمزًمتف.
وإُم٤مم اعمًجد هق ىمٓم٥م اًمرطمك اًمذي ي٘مقم قمغم أدا أٟمِمدٓم٦م اعمًدجد وشمٗمٕمٞمٚمٝمد٤م،
وم٢مذا يم٤من اةُم٤مم ُمٕمدا إقمدادا ضمٞمد ُا يم٤من أداؤه قمٓم٤م ً ُمتٛمٞمزا ،وم٘مدقة إٟمِمدٓم٦م وودٕمٗمٝم٤م
يٕمقد إمم إُم٤مم اعمًجد واةدارة.
واةُم٤مم هق قمامد اعمًجد وىمقشمف ،وٟمؼماؾمف اعمٜمدػم ،وىمد٤مـمرة اعمد٠مُمقُملم ،ومد٢مذا ىمدقى
اةُم٤مم ذم قمٚمٛمف وأظمالىمف ،طم٘مؼ رؾم٤مًمتف ذم أطمًـ اقرة ،ويم٤من أصمره ذم رواد ُمًجده
ٓ يٜمًك ُمـ اًمذايمرة ـمقال طمٞم٤مهتؿ.
واةُم٤مم ؾمٛمك هبذا آؾمؿٟٕ :مف ي١مشمؿ وي٘متدى سمف ،وهيتدى اًمٜم٤مس سمٗمٕمٚمدف وىمقًمدف،
ومٛمٝمٛمتف ىمٞم٤مدة اًمٜم٤مس إمم اخلػم واًمؼم واًمّمالح ،ىم٤مل اًمِمٞمخ قمغم حمٗمقظ (ومٗمدل اددر
اةؾمالم يم٤من اًمٜمٌل  هق اةُم٤مم واخلٓمٞمد٥م ،صمدؿ ظمٚمٗمد٤مؤه اًمراؿمددون ،صمدؿ إُمدرا
واًم٘مقاد واًمٕمٚمام وإقمالم ،وهذا يدل قمغم أٟمف م٥م أن يٙمقن ُمتقزم هدذه اًمقفمٞمٗمد٦م ذم
اعمٜمزًم٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م ُمـ اًمديـ ،واخلٚمؼ ،واًمٕمٚمؿ ،واًمًٚمقك) (.)8

( )8الخطابة ،الشي علي محفور ،صـ.28
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وًم٘مد دقم٤م اًمٜمٌل  ةُم٤مم اعمًجد سم٤مًمرؿمد ،عم٤م ًمددوره اًمٗمٕمد٤مل ذم طمٞمد٤مة اعمًدٚمٛملم،
ومٗمل احلدي٨م ىم٤مل " اإلَم٣مم ض٣مَمـ ،واظم٠مذن َم٠ممتـ ،ايمٙمٜمؿ ارؾمـد إ ٚمـ٥م ،وانمٖمـر
يمٙمٚم٠مذٞمكم" (.)8
ومرؾم٤مًم٦م اةُم٤مم شمٜمٌع ُمـ اًمدور اًمذي ي٘مقم سمف ،ذم شمٕمٚمٞمؿ اًمٜم٤مس وإرؿمد٤مدهؿ سمد٤مًمٕمٚمؿ
اًمٜم٤مومع ذم أُمقر ديٜمٝمؿ ولظمرهتؿ.
واةُم٤مم ُمقوقع ىمدوة ُمـ اًمٜم٤مسٓ ،هنؿ ي٠ممتقن سمف ،وهيتدون هبديفً ،مذًمؽ
يًٛمك إُم٤مُم٤م ،وُمـ يتٌٕمف يًٛمك ُم٠مُمقُم٤م .وُمـ أدقمٞم٦م اًم٘مرلن اًمٙمريؿ ﭽ ﮣ ﮤ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﭼ(.)2

ىم٤مل قمٌد اًمرمحـ سمـ ُمٝمدي (يمٜم٤م ٟم٠ميت اًمرضمؾ ُم٤م ٟمريدد قمٚمٛمدفً ،مدٞمس إٓ أن ٟمدتٕمٚمؿ
ُمـ هديف وؾمٛمتف ودًمف ،ويم٤من قمغم سمـ اعمديٜمل ،وهمػم واطمد حييدون قمٜمدد حيٞمدك سمدـ
ؾمٕمٞمد اًم٘مٓم٤منُ ،م٤م يريدون أن يًٛمٕمقا ؿمٞم ٤م إٓ أن يٜمٔمروا إمم هديف وؾمٛمتف) (.)6
وهٜم٤مك قمدة ذوط قم٤مُم٦م يٜمٌٖمل أن يتقومر احلد إدٟمك ُمٜمٝم٤م ذم إُم٤مم اعمًدجدُ ،مٜمٝمد٤م
ُم٤م هق وم٘مٝمل ،وُمٜمٝم٤م ُم٤م هق قمٚمٛمل ،وُمٜمٝم٤م ُم٤م هق أظمالىمل وؾمٚمقيمل.
همٝمُمؼمط دم اإلَم٣مم فمدة ذوط َمٛمٜم٣م:
 -1ايمت٘مٙمٝمػ وهق اإلؽمالم وايمبٙمقغ وايمٔمٗمؾ ،ومٛمـ يٙمـ ُمٙمٚمٗم٤م ومال دمقز إُم٤مُمتف.
( )8الحديث أخرجه اإلمام أبو داود ( )٥86وأخرجه ابن حبان في صحيحه ( )8362عن أبى هريرة .

( )2سورة الفرقان اآلية (.)64
( )6اآلداب الشــرعية والمــن المرعيــة،

بــن مفل ـ المقدســي 84٥/2تحقيــق شــعيب أرنــا وط ،وعمــر

الخيام ،ط /م سسة الرسالة بيروت ،سنه  ،8486سنة8883م.
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 -2ايمذىمقري٥م همال يِمح أن سمـ٠مم اظمـرأة ايمرصمـ٣مل ،وإن يم٤مٟمد٧م شمّمدح إُم٤مُمد٦م اعمدرأة
ًمٚمٛمرأةً ،مٙمـ احلدي٨م هٜم٤م قمـ إُم٤مم اعمًجد سمّمٗم٦م قم٤مُم٦م.
 -3اإلفمداد ايمٔمٙمٚمل زمٟمن ي٘مقن َم٠مهال ،طم٤مومٔمد٤م ًمٚم٘مدرلن اًمٙمدريؿ يمٚمدف ،أو أهمٚمٌدف،
احٞمح اًمتالوة ،دارؾم٤م ٕطمٙم٤مم اًمتجقيد ،وحيًـ شمٓمٌٞم٘مف ،ذا اقت طمًدـ ،دارؾمد٤م
ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦مُ ،مـ اًمتٗمًػم ،واحلدي٨م ،واًمٗم٘مدف ،واًمٕم٘مٞمددة ،واخلٓم٤مسمد٦م ،واًمددقمقة،
واًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ،وُمٓمٚمٕم٤م قمغم اًمث٘م٤موم٦م اةؾمالُمٞم٦م واًمٕمرسمٞم٦م واًمقاىمٕمٞم٦م.
 -4ضمس اظمٓمٜمر واهلٝمئ٥م دم ايمٙمبس واهلٛمـدامُ ،مدؽمضمال ًمِمدٕمره ،يٚمدٌس اًمٕمامُمد٦م أو
اًم٘مٚمٜمًقة أو همٓم٤م اًمرأس ،شمٕمٚمقه اهلٞم ٦م واًمقىم٤مر.
 -5أن يتحعم زمٟمطمالق اإلؽمالم وآدازمف ،ذم يمؾ ؿمد قن طمٞم٤مشمدف ،وأن يٙمدقن ادقرة
قمٛمٚمٞم٦م طمٞم٦م عم٤م يدقمق إًمٞمف ُمـ ومْم٤مئؾ وُمث٤مًمٞم٤مت.
ووفمٞمٗم٦م اةُم٤مُم٦م شم٘مقم قمغم آآمٗم٤م وآٟمت٘م٤م  ،ومٚمٞمس يمؾ أطمد يّمدٚمح هلد٤م ،وذم
ِ
ِ
ؽمـقاء،
ايمٗمـراءة
يم٘متـ٣مب اهللِ ،همـ١من ىمـ٣مٞمقا دم
ـ٠م ُّم ايمٗمـق َم أومـرؤُ هؿ
احلدي٨م ىم٤مل َ " ي ُ
ً
ِ
ِ
اهلجـرة
همٟمومدَمٜمؿ هجـرةً ،همـ١من ىمـ٣مٞمقا دم
ؽمقاء،
ايمسٛم َِّ٥م
ُ
زم٣ميمسٛمَّ٥م ،هم١من ىم٣مٞمقا دم ُّ
همٟمفمٙمٚمٜمؿ ُّ
ُ
ً
ِ
َ
ُ
ايمرصمـؾ دم ؽمـٙمْم٣مٞمِف ،وٓ يٗمٔمـدُ دم زمٝمتِـف فمـعم
ايمرصمؾ
َمـ
ؽمقاء،
همٟمومدَمٜمؿ ؽم ْٙم ًام ،وٓ َي ُ٠م َّ
ُ
ً
سم ِ
َ٘مرَمتِف إٓ زم١مذٞمِف" (.)8
وم٠مطمؼ اًمٜم٤مس سم٤مةُم٤مُم٦م قمغم هذا اًمؽمشمٞم٥م اًمً٤مسمؼ ذم احلدي٨م ،إىمرأ ،صمؿ إقمٚمدؿ،
صمؿ إىمدم هجرة صمؿ إىمدم إؾمالُم٤م ،وهٙمذا...

( )8الحديث أخرجه اإلمام مسلم ( )366عن عقبة بن عمرو بن علبة أبو مسعود.
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ِ
ِ
إو َ
اعمٝم٤مضم َ
دع سمِ ُ٘م ٌَد٤م ٍ ،
وقمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمر ىم٤مل (عمَّ٤م َىم ِد َم
ًمقن اًم ُٕم ّْم ٌَ َ٦مُ ،مقو ٌ
رون َّ
ِ
َ
رؾمقل اهللِ َ 
يم٤من ُي١م ُُّم ُٝمؿ ؾم٤م ٌَ ،
أيمثر ُهؿ ىمرلٟمً٤م)(.)8
ُمقمم أ طمذي َٗم َ٦م،
َىم ٌْ َؾ َُم ْ٘م ِد ِم
ويم٤من َ
واًمٗم٘مٝم٤م خمتٚمٗمقن ذم أومم اًمٜم٤مس سم٤مةُم٤مُم٦م (سملم اًم٘مرا ة ،واًمٗم٘مدف ،وم٘مٞمدؾ اًم٘مد٤مرئ،
وىمٞمؾ أومْمٚمٝمؿ وظمػمهؿ ،صمؿ أىمرؤهؿ ،صمؿ أؾمٜمٝمؿ ،وىمٞمؾ إوم٘مف إذا يم٤من ي٘مرأ ُم٤م يٙمٗمل
ذم اًمّمالة ،وىمٞمؾ إقمٚمؿ ،إذا يم٤مٟم٧م طم٤مًمف طمًٜم٦م) (.)2
ومم٤م ؾمٌؼ يتٌلم أن إُم٤مم اعمًجد ا٤مطم٥م رؾم٤مًم٦م ؾم٤مُمٞم٦م وٟمٌٞمٚم٦م ،وقمٛمٚمف ُمـ أذف
إقماملٟٕ :مف ي٘مقد اًمٜم٤مس إمم اهلل  ومٚمٞمس يمؾ أطمد يّمٚمح هلذه اعمٝمٛم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م،
وهق حيت٤مج دائام إمم ُمزيد ُمـ اًمٕمٚمؿ واًمٗم٘مف وإظمالقٓ :ن قمٛمٚمف ي٘مقم قمغم
آآمٗم٤م وآظمتٞم٤مر ،ومٞمٜمٌٖمل عمـ أؾمٜمدت إًمٞمف هذه اعمٝمٛم٦م ،أن ي١مدهي٤م قمغم أطمًـ
وضمف يريض اهلل  وي٘مقم سمح٘مٝم٤م وواضمٌ٤مهت٤م .ﭧ ﭨ ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ
ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﭼ ( .)3وﭧ ﭨ
ﭽﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﭼ (.)4


( )8الحديث أخرجه اإلمام البخاري ( )382عن عبد هللا بن عمر.
( )2التمفيد ،البن عبد البر.82٥-824/22 ،
) (6سورة يوسف اآلية (.)801
( (4سورة فصلت اآلية (.)66
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( )1رؽم٣ميم٥م اظمسجد دم ايمٛم٣مضمٝم٥م ايمدفمقي٥م.
اعمًجد هق ُمٞمدان اًمدقمقة إول ،وهق ُمريمز اًمتجٛمع اًمدذي مٛمدع سمدلم اًمداقمٞمد٦م
واعمدقمقيـ ،واًمدقمقة شمٕمٜمل ـمٚم٥م اًمٜم٤مس ةىمٌ٤مهلؿ قمغم اهلل  وشمرهمٞمٌٝمؿ ذم ُم٤م قمٜمده.
ويٛمٙمـ مم٤مرؾم٦م اًمٕمٛمؾ اًمدقمقي ذم اعمًجد ُمـ ظمالل ُم٤م ي٠ميت
 -1إوم٣مَم٥م طمْمـ٤م اجلٚمٔمـ٥م ،وشمْمدٛمٞمٜمٝم٤م اعمدقاقمظ اًمٌٚمٞمٖمد٦م واعمد١مصمرة ،اًمتدل لدرك
قمقاـمػ اًمٜم٤مس وُمِم٤مقمرهؿ ،وشمًتٛمٞمٚمٝمؿ إمم اًمتٓمٌٞمؼ عم٤م يًٛمٕمقن ،وم٤مخلٓمٌ٦م اًمٜم٤مضمح٦م
هل اًمتل هتدي اًم٘مٚمقب احل٤مئرة ،وشم٘مقم اًمٜمٗمقس اعمٕمقضم٦م ،وشمزضمر أاح٤مب اًمدذٟمقب
واعمٕم٤ميص سم٤مةىمالع قمٜمٝم٤م ،ﭧ ﭨ ﭽﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭼ(.)8

وٓ ختٚمق شمذيمرة ُمـ ُمٜمٗمٕم٦م ٓ حم٤مًم٦م.
اعمًجد ُمقوع ًمٚمٕمٌ٤مدة ،واعمريمدز إول ًمإلؿمدٕم٤مع اًمروطمدل ،وذم احلددي٨م قمدـ
ِ
ِ
ُ
اًمٖمدداة ُمققمٔمد ً٦م
ادالة
رؾمقل اهللِ  يق ًُم٤م سمٕمد
اًمٕمرسم٤مض سمـ ؾم٤مري٦م  ىم٤مل "وقمٔمٜم٤م
اًمٕمٞمقن ِ
اًم٘مٚمقب ،وم٘م٤مل ٌ
رضمؾ َّ
ُ
إن هدذه ُمققمٔمد ُ٦م ُُمدق ِّد ٍع
ٚم٧م ُمٜمٝم٤م
سمٚمٞمٖم ً٦م ذر َوم ْ٧م ُمٜمٝم٤م
ووضم ْ
ُ
ِ
َ
رؾمقل اهللِ ،ىم٤مل "أوصٝم٘مؿ زمتٗمقى اهللِ ،وايمسٚم ِع
ومامذا شمٕمٝمد إًمٞمٜم٤م ي٤م
وايمْم٣مفم٥م وإن فمبـدٌ
ِ
ِ
ضمبًم هم١مٞمف َمـ ْ
إَمقر ،هم١ميـ٣م ضـاليم ٌ٥م
وحمدشم٣مت
ئمش َمٛم٘مؿ َير اطمتال ًهم٣م ىم ًغما ،وإي٣مىمؿ
ٌّ
ِ
ِ
ِ
ايمراؾمـديـ اظمٜمـد ِّيكم َفمّمـقا فمٙمٝمٜمـ٣م
اخلٙمٖم٣مء
وؽمٛم٥م
همٚمـ أدرك ذيمؽ َمٛم٘مؿ همٔمٙمٝمف زمسٛمَّتل
ِ
زم٣ميمٛمقاصمذ" (.)2
( )8سورة الذاريات اآلية (.)٥٥
( )2الحديث أخرجه اإلمام الترمذي ( )2363حديث حسن صحي  ،عن العرباض بن سارية.
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ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ومٞمام يتٕمٚمؼ هبدي اًمٜمٌل  ذم ظمٓمٌتف (ويم٤من ُمددار ظمٓمٌدف قمدغم
محد اهلل ،واًمثٜم٤م قمٚمٞمف ،سمآٓئف وأوا٤مومف ويمامًمدف وحم٤مُمدده ،وشمٕمٚمدٞمؿ ىمقاقمدد اةؾمدالم،
وذيمر اجلٜم٦م واًمٜم٤مر واعمٕم٤مد ،وإُمر سمت٘مقى اهلل ،وشمٌٞملم ُمقارد همْمدٌف وُمقاىمدع رود٤مه،
ومٕمغم هذا يم٤من ُمدار ظمٓمٌف .)8()
 -0إوم٣مَم٥م ايمدروس ايمٝمقَمٝم٥م وإؽمبقفمٝم٥م واظمحـ٣مرضات وايمٛمـدوات ،اًمتدل شمددقمقا
اعمًٚمٛملم ًمٞمزدادوا إيامٟم٤م ُمع إيامهندؿ ،وصمٌ٤مشمد ُ٤م قمدغم ديدٜمٝمؿ ،وم٤مًمددقمقة لتد٤مج إمم شمٙمدرار
ٍ
وشمذيمػم ،وختقل سملم احللم واحللم ،يم٤من قمٌدُ اهللِ سمـ ُمًٕمقد ُيذيم ُِّرٟم٤م َّ
مخدٞمس.
يمدؾ يدق ِم
رضمؾ ي٤م أسم٤م ِ
ِ
وم٘م٤مل ًمف ٌ
ٟمح٥م طمدي َثؽ وٟمِمتٝمٞمف .وًمقددٟمد٤م أٟمدؽ طمددَّ ْصمتٜم٤م
اًمرمحـ! إٟم٤م
قمٌد
ُّ
َ
َّ
يمؾ يق ٍم .وم٘م٤مل ُم٤م يٛمٜمٕمٜمل أن ُأطمدِّ َصمٙمؿ إٓ يمراهٞم َ٦م أن ُأ ُِم َّٚمٙمؿَّ " .
رؾمقل اهللِ  يمد٤من
إن
ِ
ِ
اًمًآُم٦م قمٚمٞمٜم٤م" (.)2
سم٤معمققمٔم٦م ذم إي٤م ِم ،يمراهٞم َ٦م
يتخق ًُمٜم٤م
َّ
 -3إرؽم٣مل ايمدفم٣مة َمــ اظمسـجد إلم ايمٗمـرى واظمـدن ،وأُمد٤ميمـ دمٛمٕمد٤مت اًمٜمد٤مس:
ًمدقمقهتؿ إمم اةؾمالم إن يمد٤مٟمقا همدػم ُمًدٚمٛملم ،وشمثٌٞمدتٝمؿ قمدغم اةؾمدالم وشمٕمٚمدٞمٛمٝمؿ
أطمٙم٤مُمف إن يم٤مٟمقا ُمًٚمٛملم ،وهذا ًمف أصمر يمٌػم طمٞمٜمام شمٜم٘مؾ اًمدقمقة إمم حمؾ إىم٤مُم٦م اعمدقمق،
وم٢مذا ُم٤م ؿمٕمر سمّمدق اًمٚمٝمج٦م ،واًمتجرد ذم اًمٜمٞم٦م واًمٕمٛمؾ ،ومتٙمقن آؾمتج٤مسم٦م واًم٘مٌقل.
وًم٘مد ومٕمؾ اًمٜمٌل  ذًمؽ ُمع أهؾ اعمديٜم٦م طمٞمدٜمام دظمدؾ سمٕمْمدٝمؿ ذم اةؾمدالم ُمدـ
ظمالل سمٞمٕم٦م اًمٕم٘مٌد٦م إومم ،واًمث٤مٟمٞمد٦م ،وم٠مرؾمدؾ اًمٜمٌدل ُ مٕمٝمدؿ ُمّمدٕم٥م سمدـ قمٛمدػم،

( )8زاد المعاد في هدي خير العباد ،البن القيم .818/8
( )2الحديث أخرجه اإلمام مسلم ( )2128عن عبد هللا بن مسعود.
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ًمٞمٕمٚمٛمٝمؿ اةؾمالم ،ويدقمق همػمهؿ ممـ يدظمؾ اةؾمالم ،وىمد شمرك أصمرا إم٤مسمٞمد٤م يمٌدػما
ذم اعمدقمقيـ ،طمتك دظمؾ أهدؾ اعمديٜمد٦م يمٚمٝمدؿ ذم اةؾمدالم ،سمًدٌ٥م اددق اًمٚمٝمجد٦م،
وإظمالاف ًمدقمقشمف ،واًمتْمحٞم٦م ذم ؾمٌٞمٚمٝم٤م ،وٟم٘مؾ اًمدقمقة إمم اعمدقمقيـ.
ويم٤مٟم٧م شمًت٘مٌؾ ومٞمف اًمقومقد اًم٘م٤مدُم٦م ،اًمتل شمريد أن شمتٕمرف قمدغم اةؾمدالم ،ويمد٤من
ُمريمزا ًمتخري٩م اًمدقم٤مة ُمـ اًمّمح٤مسم٦م اًمذيـ ومتحقا اًمٌالد سم٠مظمالىمٝمؿ ولداهبؿ وقمددهلؿ،
ىمٌؾ ًم٘م٤م اًمًٞمقف واًمًٜم٤من.
 -4سمقهمغم ٞمسخ َمـ سمرمج٣مت َمٔم٣مين ايمٗمـرآن ايم٘مـريؿ ،سمٚمٖمد٤مت خمتٚمٗمد٦م ذم اعمًدجد،
شمتٜم٤مؾم٥م ُمع ـمٌٞمٕم٦م اعمدقمقيـ ُمدـ همدػم اعمًدٚمٛملم ،وشم٘مدديؿ هدذه اًمٜمًدخ هديد٦م هلدؿ،
سم٤مةو٤موم٦م إمم اعمٓمقي٤مت واًمٙمتٞمٌ٤مت واعمد٤مدة اعمًدٛمققم٦م واعمرئٞمد٦مً ،مٚمتٕمريدػ سم٤مةؾمدالم
وشمٕم٤مًمٞمٛمف وأطمٙم٤مُمف ،ﭧ ﭨﭽﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ
ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﭼ(.)8

 -5فمٚمؾ صمقيم٥م دفمقي٥م َمـ إَم٣مم اظمسجد ،سم٤مٓؿمؽماك ُمع سمٕمدض اعمّمدٚملمً ،مزيد٤مرة
همػم اعمّمٚملم ُمـ أهؾ احللً ،مدقمقهتؿ إمم طمْمدقر ادالة اجلامقمد٦م ،وجمد٤مًمس اًمٕمٚمدؿ،
وطمٚمؼ اًمذيمر ،اًمتل شم٘م٤مم ذم اعمًجد.
وذم احلدي٨م ىم٤مل ً مٕمكم سمدـ أ ـم٤مًمد٥م طمٞمدٜمام أرؾمدٚمف إمم ظمٞمدؼم "أٞمٖمـذ فمـعم
رؽمٙمِؽ ضمتك َ
جيـ٤م فمٙمـٝمٜمؿ َمــ
وأطمػمهؿ زمام
سمٛمزل زمس٣مضمتِٜمؿ ،شمؿ اد ُفمٜمؿ إلم اإلؽمالمِ،
ُ
ْ

( )8سورة إبراهيم اآلية (.)4
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مح ُـر
طمغم يمؽ َمـ أن
ضمؼ اهللِ همٝمف ،همق اهلل َٕن
ِّ
َ
ي٘مـقن يمـؽ ُ ْ
َ
هيدي اهللُ زمؽ رصمال واضمداٌ ،
ايمٛمَّ َٔم ِؿ" (.)8
 -6فمٚمؾ وم٣مفم٥م َم٘متبٝم٥م َمٙمحٗم٥م زم٣مظمسجد :لتقي قمدغم أُمٝمد٤مت اًمٙمتد٥م ذم اًمٕمٚمدقم
اًمنمقمٞم٦م ،واًمٚمٖمقي٦م ،واًمث٘م٤موم٦م اةؾمالُمٞم٦م ،واًمث٘م٤موم٦م اةٟمً٤مٟمٞم٦م ،وشمٙمقن ُمٗمتقطمد٦م ًمدرواد
اعمًجد ـمقال اًمٜمٝم٤مر ،عمـ يريد اًم٘مرا ة ذم داظمٚمٝم٤م ،وُمزودة سم٠مطمدث اًمت٘مٜمٞم٤مت احلديث٦م،
ُمـ أضمٝمزة وسمراُم٩م اًمٙمٛمٌٞمقشمر ،اًمتل شمًٝمؾ اًمقاقل إمم اًمٙمت٤مب واعمٕمٚمقُم٦م.
يمام هق احل٤مل ذم ُمٙمتٌ٦م اعمًجد اًمٜمٌقي اًمنميػ ،ومٛمـ ىم٤مم سمزي٤مرهت٤م وًمق ُمرة
واطمدة ،وضمده٤م اقرة ةٞمٚم٦م ُمنمىم٦م ،ومٞمام لتقيف ُمـ ٟمٗم٤مئس اًمٙمت٥م ،وومٞمام شم٘مقم سمف
ُمـ دور ىمقي وومٕم٤مل ،خلدُم٦م زوار اعمًجد اًمٜمٌقي اًمنميػُ ،مـ اعمٕمتٛمريـ،
واحلج٤مج ،واًمٌ٤مطمثلم ،وـمالب اًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م ،ذم اعمًجد اًمٜمٌقي اًمنميػ،
واجل٤مُمٕم٦م اةؾمالُمٞم٦م ،وضم٤مُمٕم٦م ـمٞمٌ٦م ،وسم٤مىمل ـمالب اجل٤مُمٕم٤مت إظمرى.


( )8الحديث أخرجه اإلمام البخاري ( )4280عن سفل بن سعد الساعدي.
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( )0رؽم٣ميم٥م اظمسجد دم ايمٛم٣مضمٝم٥م ايمتٔمٙمٝمٚمٝم٥م.
اعمًجد ًمف دور ىمقي وومٕم٤مل ذم اًمٜم٤مطمٞمد٦م اًمتٕمٚمٞمٛمٞمد٦م ًمٚمّمدٖم٤مر واًمٙمٌد٤مر ،واًمرضمد٤مل
واًمٜمً٤م  ،ومٝمق خيدم ةٞمع وم د٤مت اعمجتٛمدع ،وي٘مددم هلدؿ اًمٕمٚمدؿ واعمٕمرومد٦م ىمٌدؾ وضمدقد
اعمدارس اعمٕم٤مسة ،سمّمقرة ُمًت٘مٚم٦م سم٠مسمٜمٞمتٝم٤م ،وٟمٔمٛمٝم٤م احلديث٦م.
وئمٝمر أصمر اعمًجد ذم اعمجتٛمع ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م ُمـ ظمالل هذه اًمٜم٘م٤مط
 -1ئمد اظمسجد ومديام وضمدي ٣م َمِمدرا يمٙمٔمٙمؿ واظمٔمرهم٥م ،واًمتٕمٚمٞمؿ ًمٚمٕمٚمقم اًمنمدقمٞم٦م
وهمػمه٤م ،ومٗمٞمف شم٘م٤مم ظمٓم٥م اجلٛمٕم٦م ًمتٕمٚمدٞمؿ اعمًدٚمٛملم ؿمد قن ديدٜمٝمؿ ،وومٞمدف اًمددروس
اًمٞمقُمٞم٦م وإؾمٌققمٞم٦م واًمِمدٝمري٦م ًمتٕمٚمدٞمؿ اًمٜمد٤مس اًمٕمٚمدقم اًمنمدقمٞم٦م اعمختٚمٗمد٦م ،طمًد٥م
اجلدول اعمٕمٚمـ قمٜمف ذم يمؾ ُمًجد.
وم٤معمًجد يم٤من ُمٕمٝمدا وُمدرؾم٦م ًمٚمٕمٚمدؿ واًمدراؾمد٦م ،واًمّمدح٤مسم٦م يمد٤مٟمقا يتٚمدقن ومٞمدف
اًم٘مرلن وحيٗمٔمقٟمف ،ويتٕمٚمٛمقن ومٞمف احلدي٨م واًمٗم٘مف ،ويم٤من قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب يتٜم٤موب ُمع
ضم٤مر ًمف طمْمقر جم٤مًمس اًمٕمٚمؿ ذم اعمًدجد اًمٜمٌدقي ،ورم اًمٌخد٤مري (سمد٤مب اًمتٜمد٤موب ذم
اًمٕمٚمؿ).
سمـ ٍ
ِ
إٟمّم٤مر ،ذم سمٜمل ُأ َُم َّٞم َ٦م ِ
زيدد،
وضم٤مر زم ُمـ
يمٜم٧م أٟم٤م
وذم احلدي٨م َقم ْـ ُقم َٛم َر َىم َ٤مل " ُ
ٌ
ِ
ِ
ِ
رؾمدقل اهللِ ِ 
َ
وأٟمدز ُل
يٜمدز ُل يق ًُمد٤م
اًمٜمزول قمدغم
ٟمتٜم٤مو ُب
وهل ُمـ َقمقازم اعمديٜم٦م ،ويمٜم٤م َ
ًم٧م ضم تُف ِ
ِ
وهمػمه ،وإذا َٟمزل وم َٕمؾ َ
ِ
ُمثؾ ذًمدؽ،
اًمقطمل
سمخؼم ذًمؽ اًمٞمق ِم ُمـ
يق ًُم٤م ،وم٢مذا َٟمز ُ
ِ
ِ
ِ
دؿ هدقو
َ
وميب سمد٤م رض ًسمد٤م ؿمدديدً ا ،وم٘مد٤مل أ َصم َّ
ومٜمزل ا٤مطمٌل إٟمّم٤مر ُّي يق َم ٟمق َسمتفَ ،
ِ
َ
ٚم٧م قمغم طمٗمّمد َ٦م ومد٢مذا
قمٔمٞمؿ ،ىم٤مل
أُمر
ومدظم ُ
ومخر ُ
ٌ
ضم٧م إًمٞمف ،وم٘م٤مل ىمد طمدَ ث ٌ
ومٗمز ْقم ُ٧م َ
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ُ
ىم٤مًم٧م ٓ أدري ،صمؿ َ
اًمٜمٌدل 
ٚم٧م قمغم
وم٘مٚم٧م ـم َّٚم٘م ُٙم َّـ
هل شمٌٙمل،
دظم ُ
رؾمقل اهللِ و ْ
ُ
ِّ
ؼم" (.)8
٘م٧م ٟمً٤م َ كو ىم٤مل ٓ.
ُ
ىم٤مئؿ أـم َّٚم َ
ُ
وم٘مٚم٧م اهللُ أيم ُ
وم٘مٚم٧م وأٟم٤م ٌ
وظمٓم٥م اًمٜمٌل  ودروؾمف ذم اعمًجد اًمٜمٌقي اًمنميػ أووح ُمث٤مل قمدغم ذًمدؽ،
ومٗمل درس ُمـ دروؾمف  ورد طمدي٨م ضمؼميؾ اعمِمٝمقر قمـ قمٛمر سمـ اخلٓمد٤مب ،ىمد٤مل
"سمٞمٜمام ٟمحـ قمٜمد رؾمقل اهلل  ذات يقم ،إذ ـمٚمع قمٚمٞمٜم٤م رضمدؾ ؿمدديد سمٞمد٤مض اًمثٞمد٤مب.
ؿمديد ؾمقاد اًمِمٕمر ٓ .يرى قمٚمٞمف أصمر اًمًٗمر .وٓ يٕمرومدف ُمٜمد٤م أطمدد .طمتدك ضمٚمدس إمم
اًمٜمٌل  وم٤مؾمٜمد ريمٌتٞمف إمم ريمٌتٞمف .وووع يمٗمٞمف قمغم ومخذيف .وىم٤مل ي٤م حمٛمدد! أظمدؼمين
قمـ اةؾمالم .وم٘مد٤مل رؾمدقل اهلل  اإلؽمـالم أن سمُمـٜمد أن ٓ إيمـف إٓ اهلل وأن حمٚمـدا
رؽمقل اهلل  وسمٗمٝمؿ ايمِمـالة .وسمـ٠ميت ايمزىمـ٣مة .وسمِمـقم رَمّمـ٣من .وحتـ٨م ايمبٝمـ٦م ،إن
اؽمتْمٔم٦م إيمٝمف ؽمبٝمال ىم٤مل ادىم٧م .ىم٤مل ومٕمجٌٜم٤م ًمف .يً٠مًمف ويّمددىمف .ىمد٤مل ومد٠مظمؼمين
قمـ اةيامن .ىم٤مل أن سم٠مَمـ زم٣مهلل ،وَمال ٘متف ،وىمتبف ،ورؽمٙمف ،وايمٝمـقم أطمـر .وسمـ٠مَمـ
زم٣ميمٗمدر طمغمه وذه ىم٤مل ادىم٧م .ىم٤مل ومد٠مظمؼمين قمدـ اةطمًد٤من .ىمد٤مل أن سمٔمبـد اهلل
ىمٟمٞمؽ سمراه .هم١من مل سم٘مـ سمراه ،هم١مٞمف يراك .ىم٤مل وم٠مظمؼمين قمـ اًمً٤مقم٦م .ىم٤مل ُمد٤م اعمًد قل
قمٜمٝم٤م سم٠مقمٚمؿ ُمـ اًمً٤مئؾ ىم٤مل وم٠مظمؼمين قمـ أُم٤مرهت٤م .ىم٤مل أن سمٙمد إَم٥م رزمتٜم٣م .وأن سمـرى
احلٖم٣مة ايمٔمراة ايمٔم٣ميم٥م رفم٣مء ايمُم٣مء ،يتْم٣مويمقن دم ايمبٛمٝم٣من .ىم٤مل صمؿ اٟمٓمٚمؼ .ومٚمٌث٧م ُمٚمٞم٤م .صمدؿ

( )8الحديث أخرجه اإلمام البخاري ( )18عن عمر بن الخطاب .
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-------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------

ىم٤مل زم ي٣م فمٚمر أسمدري َمـ ايمس٣م ؾ؟ ىمٚم٧م اهلل ورؾمدقًمف أقمٚمدؿ .ىمد٤مل هم١مٞمـف صمػميـؾ
أسم٣مىمؿ ئمٙمٚم٘مؿ ديٛم٘مؿ" (.)8
وم٤مًمٕمٚمؿ دوا ًمٚمجٝمؾ ،وطم٤مضم٦م اًمٜمد٤مس إزم اًمٕمٚمدؿ أيمثدر ُمدـ طمد٤مضمتٝمؿ إمم اًمٓمٕمد٤مم
واًمنماب ،ي٘مقل اةُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ اجلقزي٦م قمـ اًمٕمٚمؿ (سمف يٕمدرف اهلل ويٕمٌدد ،ويدذيمر
ويقطمد ،وحيٛمد ويٛمجدد ،وسمدف اهتددى إًمٞمدف اًمًد٤مًمٙمقن ،وقمدـ ـمري٘مدف وادؾ إًمٞمدف
اًمقااٚمقن ،ويتٛمٞمز احلالل ُمدـ احلدرام ،وسمدف شمقادؾ إرطمد٤مم ،وسمدف شمٕمدرف راطمد٦م
احلٌٞم٥م ،وسمٛمٕمرومتٝم٤م وُمت٤مسمٕمتٝم٤م يقاؾ إًمٞمف ُمـ ىمري٥م ،وهق إُم٤مم واًمٕمٛمؾ ُمد٠مُمقم ،صمدؿ
ي٘مقلُ....مذايمرشمددف شمًددٌٞمح ،واًمٌحدد٨م قمٜمددف ضمٝمدد٤مد ،وـمٚمٌددف ىمرسمدد٦م ،وسمذًمددف ادددىم٦م،
وُمدارؾمتف شمٕمدل اًمّمٞم٤مم واًم٘مٞم٤مم ،واحل٤مضم٦م إًمٞمف أقمٔمؿ ُمٜمٝم٤م إمم اًمنماب واًمٓمٕم٤مم)(.)2
 -2اظمسجد َمدرؽم٥م يمتٔمٙمٝمؿ اظمسٙمٚمكم ايمٔمب٣مدات زمِمقرة فمٚمٙمٝم٥م سمْمبٝمٗمٝم٥م ،ومٗمٞمف وىمػ
اًمٜمٌل  يٕمٚمؿ اًمّمح٤مسم٦م اًمّمالة ،ومٗمل ىمّم٦م اًمّمح٤م اًمذي أؾم٤م ذم ادالشمف وقمٚمٛمدف
َ
اًمٜمٌل  اًمّمالة اًمّمحٞمح٦م دار سمٞمٜمٝمام هذا احلقار ،ومٗمل احلدي٨م " َّ
رؾمدقل اهللِ 
أن
سمٞمدٜمام هددق ضمد٤مًمس ذم اعمًد ِ
دجد يق ًُمدد٤م  -ىمد٤مل روم٤مقمد ُ٦م وٟمحددـ ُمٕمدف  -إذا ضمدد٤م ه رضمد ٌ
دؾ
ٌ
يم٤مًمٌدويَّ ،
ٌَّدل 
ومّمغم ،وم َ٠م َظم َّ
ِّ
ٌَّدل  وم٘مد٤مل اًمٜم ُّ
ػ االشمَف ،صمؿ اٟمٍمف ومً َّٚمؿ قمدغم اًمٜم ِّ
همِم ِّؾ هم١مٞمؽ مل سم َُِم ِّؾ" ومرضمع َّ
ومّمغم ،صمؿ ضم٤م ومًد َّٚمؿ قمٚمٞمدف ،وم٘مد٤مل
"وفمٙمٝمؽ،
هم٣مرصمع َ
ْ
هم٣مرصمع ِّ
همِمؾ هم١مٞمؽ مل سم َُِم ِّؾ" (ومٗمٕمؾ ذًمؽ) ُمرشملم أو صمال ًصم٤م ،يمؾ ذًمؽ ي٠ميت
"وفمٙمٝمؽ،
ْ

( )8الحديث أخرجه اإلمام مسلم ( )1عن عمر بن الخطاب.
( )2تفذيب مدارج السالؤين البن القيم الجوزية .41٥ ،414

أ.د .أمحد قمٌد اهل٤مدي ؿم٤مهلم.

147

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ِ
همِم ِّ
ُ
ـؾ هم١مٞمـؽ مل
ٌَّدل " وفمٙمٝمـؽ،
ٌَّل 
همـ٣مرصم ْع َ
ومٞم٘مدقل اًمٜم ُّ
ٌَّل  وم ُٞمً ِّٚم ُؿ قمغم اًمٜم ِّ
اًمٜم َّ
ُ
أظمػ االشمَف ُي ِّ
َ
اًمرضمدؾ
ّمؾ ،وم٘مد٤مل
يٙمقن َُمـ
ويمؼم قمٚمٞمٝمؿ أن
سم َُِم ِّؾ" ومٕم٤مف
َّ
ُ
اًمٜم٤مس ُ َ
ِ
ِ
اٞم٥م وأظمٓم .
سمنم ُأ ُ
ذم لظمر ذًمؽ وم َ٠مرين وقم ِّٚم ْٛمٜمل ،وم٢مٟمام أٟم٤م ٌ
ِ
سمُمٜمدْ َ
أيّمـ٣م،
همٟم ِوم ْؿ ً
وم٘م٤مل "أصمؾ ،إذا ومٚم٦م إلم ايمِمالة همتقضٟم ىمام أَمرك اهللُ زمف ،شمؿ َّ
ْ
هم٣مؿمٚمئـ راىم ًٔم٣م ،شمـؿ
وىمػمه وه ِّٙم ْٙمف ،شمؿ ارىمع
هم١من ىم٣من َمٔمؽ ٌ
َّ
ومرآن هم٣مومرأ ،وإٓ هم٣ممحد اهللَ ِّ ْ
ِ
ِ
ْ
ـؿ ،همـ١مذا
همـ٣مؿمٚمئـ
ـس
َّ
افمتدل وم٣م ًام ،شمؿ اؽمجدْ هم٣مفمتد ْل ؽم٣مصمدً ا ،شمؿ اصمٙم ْ
صم٣ميمسـ٣م ،شمـؿ ُوم ْ
ً
٦م َمـ صـالسمِؽ" ىمد٤مل
ِم٦م َمٛمف ؾمٝمئً٣م
اٞمتٗمِم َ
مت٦م صالسمُؽ ،وإن اٞمت َٗم َ
همٔمٙم٦م ذيمؽ همٗمد ْ
َ
ْ
َ
أهقن قمٚمٞمٝمؿ ُمـ إومم ،أٟمف ُمـ اٟمت َ٘مص ُمـ ذًمؽ ؿمٞم ً٤م اٟمت٘مص ُمـ ادالشمِف:
ويم٤من هذا
شمذه٥م يم ُّٚمٝم٤م" (.)8
و
ْ
وعم٤م قمٓمس رضمؾ ذم االشمف وؿمٛمتف أظمر ذم اًمّمدالة قمٚمٛمدف اًمٜمٌدل  أن هدذا ٓ
مقز ذم اًمّمالة ،ومٗمل احلدي٨م قمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ احلٙمؿ اًمًٚمٛمل " :سمٞمٜم٤م أٟم٤م ُأ ِّ
ُمدع
اكم َ
رؾمد ِ
دقل اهللِ  إذ قم َٓمددس رضمد ٌ
محددؽ اهللُ! َومرُمدد٤مين اًم٘مددق ُم
دؾ ُم د َـ اًم٘مددق ِم .وم٘مٚمد ُ
د٧م ير ُ
ِ
رون إ َّزم .ومج َٕمٚمقا َي ِ
وم٘مٚم٧م وا ُصم َ
ي َ
ٙمؾ ُأ ُِّمٞم٤مه! ُم٤م ؿم٠مٟمُٙمؿو شمَٜم ُٔم َ
سمقن سم٠ميددهيؿ
سم٠مسمّم٤مرهؿ.
ُ
ِ
ُ
َ٧م .ومٚمام َّ
رؾمدقل اهللِ  .ومٌِد٠م
اغم
قمغم
أومخ٤مذهؿ .ومٚمام رأيتُٝمؿ ُي َّم ِّٛمتقٟمَٜملً .مٙمٜمل ؾمٙم ُّ
يمٝم َدرين وٓ
هق وأ ُِّمل! ُم٤م ُ
َٕمٚمدٞمام ُمٜمدف .ومدقاهللِ! ُمد٤م َ
رأي٧م ُُم َٕم ِّٚم ًام ىمٌ َٚمف وٓ سمٕمدَ ه أطمًد َـ شم ً
ِ
ايمٛم٣مس .إٞمام هق
رء َمـ ىمال ِم
رض َسمٜمل وٓ ؿمت ََٛمٜمل .ىم٤مل َّ
إن هذه ايمِمال َة ٓ َيِم ُٙم ُح همٝمٜم٣م ٌ
َ
ِ
ايمٗمرآن" (.)2
وايمت٘مبغم وومراء ُة
ايمتسبٝمح
ُ
ُ

( )8الحديث أخرجه اإلمام الترمذي ( )602وقال حديث حسن ،عن رفاعة بن رافع .
( )2الحديث أخرجه اإلمام مسلم ( )٥66عن معاوية بن الحكم السلمي .

148

اعمً٤مضمد سملم آشمٌ٤مع وآسمتداع.
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 -3اظمسجد َمدرؽم٥م يمٙمتٔمٙمؿ وايمتٔمٙمٝمؿ يمٙم٘مب٣مر ،ومٗمل ُمًجده  شمٕمٚمؿ اًمّمح٤مسم٦م ُمدـ
اًمٜمٌل  صمؿ قمٚمٛمقا أوٓدهؿ ،واجلٞمؾ اًمث٤مين وهٙمذا ،وأاٌح٧م ًمدهيؿ اًم٘مدرة اًمٕمٚمٛمٞم٦م
اًمٗم٤مئ٘م٦م قمغم اًمتٕمٚمٞمؿ واةىمٜم٤مع ،وسمدرز ُمدـ سمٞمدٜمٝمؿ قمٌدد اهلل سمدـ قمٌد٤مس طمدؼم إُمد٦م
وشمرة٤من اًم٘مرلن ،وأسمق هريرة  راويد٦م اةؾمدالم ،وقمٌدد اهلل سمدـ ُمًدٕمقد ىمد٤مرئ
اًم٘مرلن ،وُمٕم٤مذ سمـ ضمٌدؾ أقمدرف اًمٜمد٤مس سمد٤محلالل واحلدرام ،وزيدد سمدـ صم٤مسمد٧م 
أقمٚمٛمٝمؿ سم٤مًمٗمرائض ،واًمًٞمدة قم٤مئِم٦م ُمٕمٚمٛم٦م اًمرضم٤مل ،وهمػمهؿ ُمدـ اًمٗم٘مٝمد٤م واًمٕمٚمدام
اًمرسم٤مٟمٞملم.
يمام أٟمف يم٤من دارا ًمإلومت٤م واجلقاب قمغم أؾم ٚم٦م اًمً٤مئٚملم اًمتل شمٕمدـ هلدؿ ذم خمتٚمدػ
ضمقاٟم٥م احلٞم٤مة ،وهق ُمدرؾم٦م عمحق إُمٞمد٦م وشمٕمٚمدٞمؿ اًم٘مدرا ة واًمٙمت٤مسمد٦م سمدلم اعمًدٚمٛملم،
وم٤مًمٜمٌل  ضمٕمؾ ومدي٦م إهى ُمـ اعمنميملم سمٕمد همزوة سمدر أن يٕمٚمؿ إؾمػم قمنمة ُمدـ
أوٓد اًمّمح٤مسم٦م اًم٘مرا ة واًمٙمت٤مسم٦م.
 -4اظمسجد َمدرؽم٥م يمتٔمٙمـٝمؿ ايمـٛمشء وحتٖمـٝمٓمٜمؿ ايمٗمـرآن ايم٘مـريؿ ،وذًمدؽ طمٞمدٜمام
ختّمص طمٚم٘م٦م يقُمٞم٦م ًمتٕمٚمٞمؿ ىمرا ة اًم٘مرلن اًمٙمريؿ ،وأطمٙم٤مم اًمتالوة ًمٚمّمٖم٤مر ،ومٞمجٛمدع
اًمٓمٗمؾ سملم اًم٘مرا ة اًمّمحٞمح٦م وطمٗمظ ُم٤م شمٞمن ُمـ ؾمقر اًم٘مرلن اًمٙمدريؿ وهدق ادٖمػم،
ومٞمًت٘مٞمؿ ًمً٤مٟمف ،وشم٘مقى ذايمرشمف ،ويًٛمق سمذوىمف ذم اًمتٕم٤مُمدؾ ُمدع اًم٘مدرلن اًمٙمدريؿ ،ﭧ
ﭨ ﭽﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ(.)8

( )8سورة المزمل اآلية (.)4
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ايمٗمرآن وفم َّٙمٚمف" (.)8
طمغمىمؿ ََمـ سمٔم َّٙمؿ
َ
وذم احلدي٨م ىم٤مل ُ " 

ٝ ٕ -5م٥م دور اظمسجد دم سمٔمٙمٝمؿ ايمٛمشء :اىمؽمح أطمد اعمٕمٚمٛملم أن يدذه٥م اًمٓمٗمدؾ
إمم اعمًجد وُمٕمف ُمّمحٗمف ،ويمراؾمف ،وىمٚمٛمف وم٘مط ،وُمـ اعمّمدحػ يدتٕمٚمؿ يمدؾ ر ،
ومٛمٜمف يتٕمٚمؿ اًم٘مرا ة واًمٙمت٤مسم٦م ،طمٞمٜمام يٙمت٥م ُم٤م يريد أن حيٗمٔمف ،ويتٕمٚمؿ اةُمال وطمًدـ
اخلط ،ويدتٕمٚمؿ اًمٜمحدق واًمٍمدف ،ويدتٕمٚمؿ اًمٕم٘مٞمددة وإظمدالق ،واًمتٗمًدػم واًمٗم٘مدف
واًمًػمة واًمت٤مريخ واجلٖمراومٞم٤م ،واًمٗمٚمؽ واحلً٤مب واًمٙمًقر اًمٕمنمي٦م ،ويمؾ اًمٕمٚمقم.
وذًمؽ طمٞمٜمام حيٗمظ ؾمقرة ي٘مقم اًمِمٞمخ سمنمطمٝم٤م وشمدريًٝم٤م ًمف ،ومحٞمٜمام حيٗمظ ليد٤مت
اعمقاري٨م يٕمٓمف اًمِمٞمخ درؾم٤م ذم احلً٤مب ،واًمٙمًقر اًمٕمنمدي٦م ،وطمٞمدٜمام حيٗمدظ ؾمدقرة
يس يٕمٓمف اًمِمٞمخ درؾم٤م ذم اجلٖمراومٞم٤م ،وُمٜم٤مزل اًم٘مٛمر ودوران اًمِمٛمس ،وطمٞمدٜمام حيٗمدظ
ؾمقرة اًمٌ٘مرة يٕمٓمف درؾم٤م ذم ُمٙم٤مرم إظمالق ،وُمـ ؾمدقرة اًمٗمرىمد٤من يٕمٓمٞمدف درؾمد٤م ذم
اٗم٤مت قمٌ٤مد اًمرمحـ ،وطمٞمٜمام حيٗمظ ؾمقريت اًمٜمقر واحلجرات يٕمٓمف درؾمد٤م ذم أداب،
وطمٞمٜمام حيٗمظ ؾمقرة إطمزاب يٕمٓمف درؾم٤م ذم اًمت٤مريخ ،وطمٞمٜمام حيٗمظ ؾمدقريت اًمْمدحك
واًمنمح يٕمٓمف درؾم٤م ذم اًمًػمة ،وهٙمذا ذم يمؾ ؾمقرة يٕمٓمٞمف اًمددروس اًمٌد٤مرزة ُمٜمٝمد٤م،
ومٞمختؿ اًم٘مرلن وىمد شمٕمٚمدؿ يمدؾ ر ذم اعمرطمٚمد٦م آسمتدائٞمد٦م ،ويٙمدقن هدذا يمٚمدف وهدق
ُمقاقل سم٤مًم٘مرلن اًمٙمريؿ ،وذم اعمًجد ،وهق قمغم ووق وـمٝم٤مرة ،ومٞمجٛمع سملم اًمٕمٚمدؿ
واًمٕمٛمؾ وإظمالق.

( )8الحديث أخرجه اإلمام البخاري ( )٥026عن ع مان بن عفان .
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 -6إوم٣مَمــ٥م ضمٙمٗمــ٣مت يمٙمــٛمشء يمتٔمٙمــٝمٚمٜمؿ زمٔمــض أضم٘مــ٣مم ايمٖمٗمــف اإلؽمــالَملُ ،مثددؾ
آؾمتٜمج٤م واًمقوق  ،وـمٝم٤مرة اًمٌدن واًمثقب واًمٜمٗمس ،ومٞمٙمقن اعمًدٚمؿ قمدغم وودق
اظمسـٙمؿ
ـمقال اًمٜمٝم٤مر ،ـم٤مهر اًمٔم٤مهر واًمٌ٤مـمـ ،وذم احلدي٨م ىم٤مل " إذا سمقضٟم ايمٔمبدُ
ُ
طمْمٝمئ٥م ٞمٓمر إيمٝمٜم٣م زمٔمٝمٛمٝمف َمع ِ
ٍ
وصمٜمف ،طمرج َمـ ِ
وصمٜمف ُ
اظم٣مء "أو
ىمؾ
"أو
اظم٠مَمـ" همٕمسؾ َ
ُ
ٍ
ومْمر ِ
آطمر ِ
َمع ِ
اظم٣مء" هم١مذا نمسؾ يديف طمرج َمـ يديف ُ
طمْمٝمئ٥م ىم٣من زمْمُمـتٜم٣م يـداه َمـع
ىمؾ
ٍ
ومْمر ِ
ِ
آطمر ِ
اظم٣مء "أو َمع ِ
اظم٣مء" هم١مذا نمسؾ رصمٙمٝمف طمرصم٦م ُّ
طمْمٝمئ٥م َمُمتٜم٣م رصماله َمـع
ىمؾ
آطمر ِ ِ
ِ
اظم٣مء "أو َمع ِ
ِ
ايمذٞمقب" (.)8
رج ٞمٗم ًٝم٣م َمـ
ومْمر اظم٣مء" ضمتك َ
ِ
أضمـدىمؿ ،يٕمتسـؾ همٝمـف َّ
ىمـؾ يـقم
يرا زمبـ٣مب
وذم احلدي٨م ىم٤مل " أرأيتُؿ يمق أن ً
سس٣مَ ،م٣م سمٗمقل :ذيمؽ يبٗمل َمـ َد َرٞمف .وم٣ميمقاُ ٓ :يبٗمل َمـ درٞمِف ؾمٝمئً٣م ،وم٣مل :همـذيمؽ َم ُ
ـؾ
ً
ِ
ِ
اخلٚمس ،يٚمحق اهللُ هب٣م اخلْم٣مي٣م" (.)2
ايمِمٙمقات
 -7سمٔمٙمٝمؿ ايمٛمشء ايمٛمٓم٣مم َمـ طمالل ايمِمالة دم َمس٣مواة ايمِمـٖمقف ،وقمددم اًمت٘مددم
قمغم همػمه ،أو ؾمدٌؼ اةُمد٤مم أو ُمًد٤مواشمف ،ويدتٕمٚمؿ آٟمْمدٌ٤مط ذم اًمقىمد٧م ُمدـ ظمدالل
اًمّمٚمقات اخلٛمس ة٤مقم٦م ذم اعمًجد ،وم٤مًمذي يٜمْمٌط ذم إىم٤مُمد٦م اًمّمدٚمقات اخلٛمدس ذم
ة٤مقم٦م ذم اعمًجد يًتٓمٞمع أن يٜمْمٌط ذم ؿم١مون طمٞم٤مشمف يمٚمٝم٤م ،ذم اًمٌٞمد٧م ُمدع اًمقاًمدديـ،
وُمع اجلػمان ،وُمع اًمزُمال وإادىم٤م ذم اًمٗمّمؾ ،وىمْم٤م ُمّم٤مًمح اًمٜمد٤مس ،وذم يمدؾ
ر يٙمقن ـمروم٤م ومٞمف.

( )8الحديث أخرجه اإلمام مسلم ( )244عن أبي هريرة.

( )2الحديث أخرجه اإلمام البخاري ( )٥21عن أبي هريرة.
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 -8سمٔمٙمٝمؿ ايمٛمشء زمٔمض أضم٘م٣مم اإلؽمالم َمـ طمـالل اظمسـ٣مزمٗم٣مت اظمقؽمـٚمٝم٥م ،اًمتدل
شم٘مدم هلؿ ُمـ اعمًجد ،ومٝمل شم٘مدم ُمٕمٚمقُمد٦م همدػم ُمٌد٤مذة ،ودمٕمٚمدف يٌحد٨م ذم اًمٙمتد٥م
واعمّم٤مدر ًمٞمتٕمرف قمدغم ُمٕمٚمقُمد٤مت ضمديددة ،وذم اعمًد٤مسم٘م٦م إقمدامل ًمٚمٕم٘مدؾ ،ولريدؽ
ًمٚمٗمٙمر ،وشمٜمٛمٞم٦م ُمٚمٙم٤مت اةٟمً٤من ذم آؾمتٜمٌ٤مط واًم٘مٞم٤مس واًمتحٚمٞمؾ.
وًم٘مد اؾمتخدم اًمٜمٌل  هذا إؾمٚمقب ذم شمٕمٚمدٞمؿ اًمّمدح٤مسم٦م طمٞمدٜمام ؾمد٠مهلؿ ىمد٤مل
ٍ
رؾمقل اهللِ  يق ًُم٤م ٕاح٤مسمِف " ِ
ؾمـجرةَ ،م ُٙمٜمـ٣م َم ُ
ُ
ـؾ اظمـ٠مَمـ ِ" .ومجٕمدؾ
أطمػموين فمـ
ِ
قمٛمر و ُأ ًِم٘م َل ذم ٟمٗمزد أو ُروقمدل:
ؿمجرا ُمـ
اًم٘مق ُم يذيمرون
ؿمجر اًمٌقادي .ىم٤مل اسم ُـ َ
ً
ُ
أهن٤م اًمٜمخٚم ُ٦م .ومجٕمٚم٧م أريددُ أن َ
دؿ .ومٚمدام
أؾمدٜم٤من اًم٘مدق ِم،
أىمقهلد٤م .ومد٢مذا
ُ
وم٠مهد٤مب أن أشمٙم َّٚم َ
ُ
رؾمقل اهللِ " هل ايمٛمخٙم ُ٥م" (.)8
ؾمٙمتقا ،ىم٤مل
 -9يٗمقم اظمسجد زمتقهمغم َم٘متب٥م يمٙمحل ورومٝم٥م وؽمٚمٔمٝم٥م وزمٌمي٥م ،ومتً٤مهؿ ذم شمٕمٚمدٞمؿ
اعمًٚمٛملم وشمث٘مٞمٗمٝمؿ وٟمنم اًمققمل واًمٕمٚمؿ واعمٕمروم٦م ،ومٙمٚمام ازدادت اًم٘مدرا ة وآـمدالع
اٟمتنم اًمٕمٚمؿ ،واشمًٕم٧م اًمث٘م٤موم٦م ،وشم٘مدُم٧م إُم٦م ،وحل٘م٧م سمريمد٥م اًمًد٤مسم٘ملم ذم اًمت٘مددم
اًمٕمٚمٛمل واعمٕمرذم.
 -11يٗمقم اظمسجد زمتٗمديؿ دورات َمتخِمِم٥م َم٘م ٖم٥م ،ذم اًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م ًمتٙمدقن
ُمٗمت٤مطم٤م ًمٚمٕمٚمقم ،وشمِمجٞمٕم٤م ًمٚمدارؾملم قمغم ُمقااٚم٦م ـمريؼ اًمدراؾم٦م ،واًمٕمٚمقم اًمنمدقمٞم٦م
سمحر واؾمع ،وُمٞمدان ومًٞمح ،ومٞمٛمٙمـ قمٛمدؾ دورات ذم اًمتٗمًدػم وقمٚمقُمدف ،واحلددي٨م
وقمٚمقُمف ،واًمٗم٘مدف وأادقًمف ،واًمٕم٘مٞمددة وإظمدالق ،واخلٓم٤مسمد٦م واًمددقمقة ،واًمًدػمة،

( )8الحديث أخرجه اإلمام مسلم ( )2188عن عبد هللا بن عمر .
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واًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ٟمحقا وسوم٤م ،واًمٕمدروض إمم همدػم ذًمدؽ ممد٤م حيت٤مضمدف اًمدارؾمدلم ُمدـ
ايمٛمبـل  وٞمحــ
اًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م اعمختٚمٗم٦م .ي٘مقل ُم٤مًمؽ سمـ احلقيرث " أسمٝمٛمـ٣م إلم
ِّ
ُ
رضمـٝمام رهمٝم ًٗمـ٣م،
رؽمـقل اهللِ 
يقَم٣م ويمٝمٙم ً٥م ،وىم٣من
ؾمبب ٌ٥م َمتٗم٣مرزمقن ،همٟمومٚمٛم٣م فمٛمده فممميـ ً
ً
همٙمام ـمـ أٞم٣م ومد اؾمتٜمٝمٛم٣م أه َٙمٛم٣م ،أو ومد اؾمت ْٗمٛم٣م ،ؽمٟميمٛم٣م فمٚمـ سمرىمٛم٣م زمٔمـدٞم٣م همٟمطمػمٞمـ٣مه ،ومـ٣مل:
ِ
أؾمـٝم٣مء أضمٖم ُٓمٜمـ٣م ،أو ٓ
ارصمٔمقا إلم أهٙمِٝم٘مؿ ،همٟمومٝمٚمقا همٝمٜمؿ وفم ِّٙمٚمقهؿ وَمروهؿ .وذىمر
َ
ِ
ٝمـ٠مذن يم٘مـؿ أضمـدُ ىمؿ،
ضمرضت ايمِمالةُ ،هم ْٙم
أضمٖم ُٓمٜم٣م :وصٙمقا ىمام رأيتٚمقين أصقم ،هم١مذا
ْ
أىمػم ىمؿ" (.)8
َّ
ويمٝم٠مَم٘مؿ ُ
َ -11مدارؽم٥م ايمٔمٙمؿ ايمممفمل زم٣مظمسجد ،ومٕمـ أ هريرة  أٟمف ُمر سمًدقق اعمديٜمد٦م
ومقىمػ قمٚمٞمٝم٤م وم٘م٤مل ي٤م أهؾ اًمًقق ُم٤م أقمجزيمؿو ىم٤مًمقا وُم٤م ذاك ي٤م أسم٤م هريرةو ىم٤مل ذاك
ُمػماث رؾمقل اهلل  ي٘مًؿ وأٟمتؿ ه٤مهٜم٤مو أٓ شمذهٌقن ومت٠مظمذون ٟمّمٞمٌٙمؿ ُمٜمدفو ىمد٤مًمقا
وأيـ هقو ىم٤مل ذم اعمًجد ،ومخرضمقا هاقم٤م ،ووىمػ أسمدق هريدرة هلدؿ طمتدك رضمٕمدقا،
وم٘م٤مل هلؿ ُم٤م ًمٙمؿو وم٘م٤مًمقا ي٤م أسم٤م هريرة ىمد أشمٞمٜم٤م اعمًجد ومدظمٚمٜم٤م ومٞمدف ومٚمدؿ ٟمدر ومٞمدف ؿمدٞم ٤م
ي٘مًؿ ،وم٘م٤مل هلؿ أسمق هريدرة وُمد٤م رأيدتؿ ذم اعمًدجد أطمدداو ىمد٤مًمقا سمدغم ،رأيٜمد٤م ىمقُمد٤م
يّمٚمقن ،وىمقُم٤م ي٘مرؤون اًم٘مرلن ،وىمقُم٤م يتذايمرون احلدالل واحلدرام ،وم٘مد٤مل هلدؿ أسمدق
هريرة وحيٙمؿ! ومذاك ُمػماث حمٛمد .)2()!

( )8الحديث أخرجه اإلمام البخاري ( )368عن مالك بن الحويرث .

( )2الحديث أوردا اإلمام المنذري في التربيب والترهيب  12/8إسنادا حسن ،عن عبد هللا الرومي .
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ُ
حيـ٤م أن يٕمـدو
اًمّم َّٗم ِ٦م .وم٘م٤مل" :أي٘مؿ
وذم احلدي٨م ظمرج
ُّ
رؾمقل اهللِ  وٟمح ُـ ذم ُ

ِْ
زمٛم٣مومتكم ىمقَمـ٣مو ْي ِـ ،دم ِ
ِ
َّ
نمـغم إشمـ ٍؿ وٓ ومْمـ ِع
ايمٔمٗمٝمؼ همٝمٟميت َمٛم ُف
زمْمح٣من أو إلم
ىمؾ يق ٍم إلم
َ
ِ
َ
اظمسـجد
ٞمح٤م ذيمؽ .وم٣مل " :أهمـال يٕمـدو أضمـدىمؿ إلم
رؽمقل اهللِ
رضمؿٍ؟ " همٗمٙمٛم٣م :ي٣م
ُّ
ٍ
ىمت٣مب اهللِ  طمغم يم ُف َمـ ْ ِ
يٗمرأ ْ ِ
هم ُٝم َٔم ِّٙم َؿ أو َ
ِ
ٌ
شمـالث.
طمغم يمـ ُف َمــ
ٞم٣مومتكم.
آيتكم َمـ
وشمالث ٌ
ٌ
ِ
اإلزمؾ" (.)8
أفمدادهـ َمـ
طمغم يم ُف َمـ أرزمعٍ .وَمـ
َّ
ٌ
وأرزمع ٌ

ِ
وايمٛم٣مس َمٔمف ،إِ ْذ َ
َ
أومبـؾ
ظمسجد
صم٣ميمس دم ا
رؾمقل اهللِ " زمٝمٛمام هق
وذم احلدي٨م أن
ُ
ٌ

ِ
ِ
رؽمـقل اهللِ 
وذه٤م واضمدٌ  ،وم٣مل :همقومٖم٣م فمعم
رؽمقل اهللِ 
شمالشم ُ٥م َٞم َٖم ٍر ،همٟمومبؾ اشمٛم٣من إلم
َ
همٟمَم٣م أضمدُ ٣م :همرأى همرصم ً٥م دم َ ِ
وأَمـ٣م
وأَم٣م
أطمر :همج َٙم َس طمٙم َٖمٜمـؿَّ ،
ُ
احل ْٙم َٗم٥م همج َٙم َس همٝمٜم٣مَّ ،
َّ
ِ
ِ
ُ
ايم ُ
الشمـ٥م؟ َّأَمـ٣م
ايمٛمٖمـر ايم
أطمػمىمؿ فمــ
٣ميم٧م همٟمد َزم َر َذاه ًب٣م ،همٙمام همرغ
رؽمقل اهللِ  وم٣مل :أٓ ُ
أطمـر
وأَمـ٣م
أطمر
وأَم٣م
ْ
ُ
هم٣مؽمتح َٝم٣م ،هم٣مؽمتح َٝم٣م اهللُ َمٛمـفَّ ،
ُ
أضمدُ هؿ همٟموى إلم اهللِ همآواه اهللَُّ ،
َ
َ
همٟمفمرض اهللُ فمٛمف" (.)2
همٟمفمرض،
ومٝمذه إطم٤مدي٨م شمٌدلم أمهٞمد٦م اًمٕمٚمدؿ واًمدتٕمٚمؿ وومْمدٚمف ،واحلدرص قمدغم طمْمدقر
جم٤مًمً٦م ،ولّمٞمٚمف وُمدارؾمتف ذم اعمًجدٟٕ ،مدف قمٌد٤مدة يتٕمٌدد اعمًدٚمؿ هبد٤م إمم اهلل ُمثدؾ
اًمّمالة وهمػمه٤م .وم٤معمًجد ُمدرؾم٦م ًمدروس اًمٕمٚمؿ ،وطمٚم٘م٤مت اًمققمظ ًمٚمرضم٤مل واًمٜمً٤م
ؾمقا سمًقا .


( )8الحديث أخرجه اإلمام مسلم ( )106عن عقبة بن عامر.

( )2الحديث أخرجه اإلمام البخاري ( )33عن أبي واقد اللي ي.
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( )3رؽم٣ميم٥م اظمسجد دم ايمٛم٣مضمٝم٥م ايمؼمزمقي٥م.
اعمًجد ُمـ أسمرز اعمٞم٤مديـ اًمذي يً٤مهؿ ذم اًمؽمسمٞم٦م سمّمقرة ىمقي٦م وُمٌ٤مذة ،وىمدد ىمد٤مم
هبذا اًمدور ُمًتٛمرا إمم أن وإمم ىمٞم٤مم اًمً٤مقم٦م ،سم٤مًمرهمؿ ُمدـ وضمدقد اهلٞم د٤مت اًمؽمسمقيد٦م
اعمتخّمّم٦م اعمًت٘مٚم٦م .واًمؽمسمٞم٦م ُمٕمٜم٤مه٤م اًمٜمٛمق واًمزي٤مدة ،وشمٕمٜمل ٟم٘مؾ اةٟمً٤من ُمدـ حمدٞمط
إمم حمٞمط ،وُمـ ُمًتقى إمم ُمًتقى ،ولًلم أدا ه وؾمٚمقيمف ذم يمؾ ُم٤م يّمدر قمٜمف.
ويٛمٙمـ أن يً٤مهؿ اعمًجد ذم اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمؽمسمقي٦م ُمـ ظمالل ُم٤م ي٠ميت
 -1سمرزمٝم٥م إؿمٖم٣مل ايمِمٕم٣مر وايمٛمشء دم اظمسجد فمـعم آداب اإلؽمـالم اظمختٙمٖمـ٥م ،ذم
اًمٓمٕم٤مم واًمنماب ،واًمدظمقل اخلدروج ،واجلٚمدقس واًم٘مٞمد٤مم ،واًمتٕم٤مُمدؾ ُمدـ اًمٙمٌد٤مر
واعمٕمٚمٛملم ،واًمقاًمديـ ويمٌ٤مر اًمًدـ ،وةٞمدع أداب آضمتامقمٞمد٦م اعمختٚمٗمد٦م ،وم٤مًمؽمسمٞمد٦م
اجلامقمٞم٦م اعمًدجدي٦م شمًد٤مهؿ سمِمدٙمؾ يمٌدػم وُمٌد٤مذ ذم شمٖمٞمدػم ؾمدٚمقك إـمٗمد٤مل ٟمحدق
إومْمؾ ،ذم ؾمٝمقًم٦م وين ،ويمؾ ُمـ قم٤مش ُمرطمٚمد٦م اًمٓمٗمقًمد٦م ذم اعمًدجد ذم طمٚم٘مد٤مت
اًمؽمسمٞم٦م ؾم٤ممه٧م ذم متٞمزه وأظمالىمف وؾمٚمقيمف سمِمٙمؾ يمٌػم ،ظم٤ما٦م إذا وضمد اعمدر اًمٜمد٤مسمغ
اًمذي ٓ ي٘مػ دوره قمٜمد اًمتٕمٚمٞمؿ وم٘مط ،وإٟمام يريمز قمغم همرس اعمٕمد٤مين ذم ٟمٗمدس اًمٓمٗمدؾ
إمم أن شمّمٌح ضمز ا ُمـ شمٙمقيٜمف اًمِمخص ،وقم٤مداشمف آضمتامقمٞم٦م احلٛمٞمدة.
 -2اظمسجد يٗمدم ايمِمقرة اظم ٣ميمٝم٥م يمٙمٚمٔمٙمـؿ ايمٗمـدوة ،اًمدذي يٙمتًد٥م ُمٜمدف اًمٓمٗمدؾ
اًمؽمسمٞم٦م اًمّم٤مُمت٦م ،ظم٤ما٦م طمٞمٜمام يٙمقن اعمر ُمٜمْمدٌٓم٤م ذم يمدؾ ر ُ ،مت٘مٜمد٤م ًمٙمدؾ ر ،
طمًددـ اهلٞم دد٦م واعمٜمٔمددر ،طمٚمددق اعمٜمٓمددؼ ،ـمٚمٞمددؼ اًمقضمددف ،يًددتخدم أؾمددٚمقب اًمؽمهمٞمدد٥م
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واًمتِمجٞمع ،يٕم٤مًم٩م اخلٓم٠م ذم رومؼ وًملم ،وىمد ىمددم اًمٜمٌدل  إُمثٚمد٦م اًمرائٕمد٦م يمٛمدر
وُمٕمٚمؿ ًمٚمّمح٤مسم٦م ،وُمّمقسم٤م خلٓم٠م اعمخٓم لم ،متثؾ ذًمؽ ذم اقر يمثػمة ُمٜمٝم٤م ُم٤م ي٠ميت
أ -ىمّم٦م إقمرا اًمذي سم٤مل ذم اعمًجد.
ب -ىمّم٦م اًمِم٤مب اًمث٤مئر ،اًمذي ضم٤م ًمٞمٓمٚم٥م اةذن ذم اًمزٟم٤م.
ضمد -ىمّم٦م اًمّمح٤م اًمذي شمٙمٚمؿ ذم اًمّمالة ،سمتِمٛمٞم٧م اًمٕم٤مـمس.
د -ىمّم٦م اعمز ذم االشمف ،وقمٚمٛمف اًمٜمٌل  يمٞمػ يّمكم.
هد -اًمًؽم قمغم أطمقال اعمخٓم لم ذم ىمقل قم٤مئِم٦م أم اعم١مُمٜملم اهنع هللا يضر "ىمـ٣من ايمٛمبـل 
إذا زمٙمٕمف فمـ ايمرصمؾ ايمًمء ،مل يٗمؾَ :م٣م ًزم٣مل همالن يٗمقل؟ ويم٘مــ يٗمـقلَ :مـ٣م ًزمـ٣مل أومـقام
يٗمقيمقن ىمذا وىمذا " (.)8
 -3سمرزمٝم٥م اظمِمٙمكم فمعم آداب اإلؽمالم دم ىمؾ رء ،ظم٤ما٦م اعمٕم٤مُمالت سمدلم اًمٜمد٤مس
سمٕمْمٝمؿ اًمٌٕمض وم٤مًمديـ اعمٕم٤مُمٚم٦مُ ،مثؾ
طمغم؟ ومـ٣مل:
ايمٛمبل ُّ 
أ -إيمٗم٣مء ايمسالم ،وذم احلدي٨م "أن رصمال ؽمٟمل َّ
أي اإلؽمال ِم ٌ

ِ
هم٦م ،وفمعم َمـ مل سم ِ
ف" (.)2
َٔمر ْ
َٗمر ُأ ايمسال َم ،فمعم َمـ َفم َر َ
سمُْمٔم ُؿ ايمْمٔم٣م َم ،وسم َ

ِ
اظمٔمروف ؾمٝمئً٣م ،ويمـق أن
حتٗمر َّن َمـ
ب -ؿمالوم٥م ايمقصمف ،وذم احلدي٨م ىم٤مل َ ٓ" 
ٍ
زمقصمف ؿمٙمِ ٍؼ" (.)6
سمٙم َٗمك أطم٣مك

( )8الحديث أخرجه اإلمام أبو داود ( )4611صحي  ،عن عائشة أم الم منين اهنع هللا يضر.
( )2الحديث أخرجه اإلمام البخاري ( )21عن عبد هللا بن عمرو.
( )6الحديث أخرجه اإلمام مسلم ( )2323عن أبي ذر الغفاري.
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ضمد -ايمسامضم٥م دم ايمبٝمع وايممماء ،واعمٕم٤مُمالت ،واعم٘م٤مود٤مة ،وُمدـ طمددي٨م ـمقيدؾ
ىمدد "وم٣مل  :شمؿ يٗمقل اهلل  اٞمٓمروا دم ايمٛم٣مر هؾ سمٙمٗمقن َمـ أضمد فمٚمؾ طمغما ومط
وم٣مل همٝمجدون دم ايمٛم٣مر رصمال همٝمٗمقل يمف هؾ فمٚمٙم٦م طمغما ومـط همٝمٗمـقل ٓ نمـغم أين ىمٛمـ٦م
أؽم٣مَمح ايمٛم٣مس دم ايمبٝمع وايممماء همٝمٗمقل اهلل  اؽمٚمحقا يمٔمبدي ىمسامضمف إلم فمبٝمـدي"
(.)8

ِ
ايمْمروم٣مت.
واجلٙمقس دم
د -ضمٗمقق ايمْمريؼ ايمٔم٣مَم٥م ،وذم احلدي٨م ىم٤مل " إي٣مىمؿ
َ

ُ
اظمج٣ميمس ،همـٟمفمْمقا
ٞمتحدث همٝمٜم٣م .وم٣مل :هم١مذا أزمٝمتؿ إٓ
جم٣ميمسٛم٣م
همٗم٣ميمقاَ :م٣م يمٛم٣م زمدٌ  ،إٞمام هل
َ
ُ
ِ
ِ
ُّ
ايمْمريـؼ؟ ومـ٣ملُّ :
وىمـػ إذى ،ور ُّد
ايمبٌمـ،
نمـض
ضمـؼ
ايمْمريؼ ضم َّٗمٜم٣م .وم٣ميمقا :وَمـ٣م ُّ
َ
ِ
ِ
اظمٛم٘مر" (.)2
ويل فمـ
وأَمر زم٣مظمٔمروفٌ ،
ايمسالمٌِ ،
ِ
احلٝمـ٣مءُ ،ومٙمٛمـ٣م:
َمـ اهللَِّ ضم َّؼ
هد -ضمٖمظ اجلقارح ،وذم احلدي٨م ىم٤مل " اؽمتَحٝمقا َ
رؽمقل اهللَِّ إٞمَّ٣م يمٛمَستحٝمل واحلٚمد هللَ ،
َ
يمٝمس َ
ضمـؼ
ذاك ،و َيم٘مِ َّـ
ي٣م
َمــ اهللَِّ َّ
آؽمتحٝم٣مء َ
وم٣ملَ :
َ
ِ
ضمقى ،ويمت ِ
اظمـقت وايمـبِعم،
َذىمر
َ
ْمـ ،وَم٣م َ
أس ،وَم٣م َوفمك ،وحت َٖم َظ ايم َب َ
ايمر َ
احلٝم٣مء أن حت َٖمظ َّ

همٚمـ َهمٔم َؾ ذيمِ َ
ضمـؼ
َمــ اهللَِّ َّ
ؽ همٗمـدَ اؽمـتحٝم٣م ئمٛمـلَ :
وَمـ أرا َد أطمر َة َسمر َك زيٛم َ٥م ايمدُّ ٞمٝم٣مَ ،
َ
ِ
احلٝم٣مء" (.)6
ضمؼ اظمسـٙم ِؿ فمـعم اظمسـٙم ِؿ
و -احلٗمقق ايمٔم٣مَم٥م يمٙمٚمسٙمٚمكم ،وذم احلدي٨م ىم٤مل ُّ " 
رؽمقل اهللِ وم٣مل :إذا ِ
يمٗمٝمتَف همس ِّٙم ْؿ فمٙمٝمف .وإذا دفم٣مك َ
َ
همٟم ِصم ْبـف .وإذا
هـ؟ ي٣م
ٌّ
ؽم٦م .ومٝمؾَ :م٣م َّ

( )8الحديث أخرجه اإلمام أحمد في مسندا  28/8واسنادا صحي  ،عن أبي بكر الصديق .
( )2الحديث أخرجه اإلمام البخاري ( )243٥عن أبي سعيد الخدري.

( )6الحــديث أوردا ارلبــاني فــي صــحي التربيــب والترهيــب ( )6666حــديث حســن لغيـرا ،عــن عبــد هللا
بن مسعود .
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اؽمتٛمِمحؽ هم٣مٞمِمح يمف .وإذا فمْمِس ِ
همُم ِّٚم ْت ُف وإذا ِ
همحٚمدَ اهللَ َ
َمـر َض هم ُٔمـدْ ُه .وإذا َمـ٣مت
ْ
َ
هم٣م َّسمبِ ْٔم ُف" (.)8

ِ
ايمٛمـ٣مس
٤م
أضم ُّ
ز -طمدَم٥م اظمجتٚمع زمٗمّم٣مء َمِم٣ميمح ايمٛم٣مس ،ومٗمل احلدي٨م ىم٤مل َ " 
ُدطم ُٙمف فمعم َمسٙمِؿٍ ،أو سم ِ
إفمامل إلم اهللِ  رسور سم ِ
ِ
إلم اهللِ أٞمْٖم ُٔم ُٜم ْؿَ ،
َ٘مُم ُ
ـػ فمٛمـ ُف
٤م
ُ
وأ َضم ُّ
ُ
ُُ ٌ
ٍ
وَٕ ْن أَم ًِم َمع ِ
ِ
ضم٣مصمـ٥م
أطمل اظمسـٙم ِؿ دم
َٗمِض فمٛم ُف َد ْيٛمً٣م ،أو سم ُ
َْمر َد فمٛم ُف ُصمق ًفم٣مَ ْ َ ،
ىمُرزم ً٥م ،أو سم َ
ِ
وَم ْـ َّ
أن أفمت٘مِ َ
ــ
ىمػ َ
إرم َمـ ْ
ػ دم اظمسجد ْ
وَم ْ
ـؼم اهللُ ْ
أضم ُّ
َ
فمق َرسمَـ ُفَ ،
ؾمٜم ًراَ ،
٤م َّ
نمّم َب ُفَ ،ؽم َ َ
ِ
ىم َٓمؿ نمٝم ًٓم٣م ،ويمق ؾم٣مء ْ ِ
وَم ْـ ََم َُمك َمع
أن ُيٚمّم َٝم ُف ْأَمّم٣م ُهََ ،م َ اهللُ وم ْٙم َب ُف ريض يق َم ايمٗمٝم٣مَم٥مَ ،
َ ْ
ْ َ
ِ
ـقء
ضم٣مصمتِف ضمتك ُي ْبِتَٜم٣م يم ُف ،أ ْشم َ
ب٦م اهللُ  ومدَ َِمف يق َم سم َِز ُّل إ ْومدا ُمَّ ،
أطمٝمف اظمسٙم ِؿ دم َ
وإن ُؽم َ
ايمٔمٚمؾ ،ىمَام ي ِ
اخل ُٙم ِؼ َيمٝم ِ
ٖمسدُ َ
ُ
َ
اخل ُّؾ ايم َٔم َس َؾ(.)2
ٖمسدُ
ُ
ُ

 -4يٚم٘مـ يمٙمٚمسجد أن يٗمقم زمتٛمٓمٝمؿ رضمالت سمرزمقيـ٥م سمرهمٝمٜمٝمـ٥م ،يريمدز ومٞمٝمد٤م قمدغم
اجل٤مٟم٥م اًمؽمسمقيُ ،مثؾ إيث٤مر أظمريـ قمغم اًمٜمٗمس ،وإهم٤مصم٦م اعمٚمٝمدقف ،سم٤مًمتًد٤مسمؼ قمٜمدد
اًمٗمزع ،واًمت٠مظمر قمـ اعمٖمٜمؿ واًمٓمٛمع ،وم٤مًمٙمتد٥م وطمدده٤م ٓ شمّمدٜمع اًمؽمسمٞمد٦م ،وٓ شم٘مدقم
اًمًٚمقك ،وإٟمام ٓسمد ُمـ ُمر وُمد١مدب يرىمد٥م اًمدٜمٗمس ،ويِمدخص اعمدرض ،وي٘مددم
اًمٕمالج ،ويتٕمٝمد اعمريض طمتك يؼمأ ُمدـ إُمدراض وأومد٤مت ،وم٤مًمٜمد٤مس ذم دمٛمٕمد٤مهتؿ
اًمؽمومٞمٝمٞم٦م ئمٝمرون قمغم ؾمجٞمتٝمؿ وـمٌ٤مئٕمٝمؿ دون شمٙمٚمػ وشمّمٜمع ،ويٛمٙمدـ آؾمدتٗم٤مدة
ُمـ ذًمؽ ذم شم٘مقيؿ لوم٤مت اًمٜمٗمس ،وأُمراض اًمًٚمقك.

( )8الحديث أخرجه اإلمام مسلم ( )2832عن أبي هريرة.
( )2الحديث أوردا ارلباني في صحي الجامع ( )863عن عبد هللا بن عمر .
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ﭧ ﭨﭽﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭼ( .)8ﭧ ﭨ ﭽ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸ ﭼ(.)2

 -5اظمسجد يمف دور ىمبغم دم ايمؼمزمٝم٥م اإليامٞمٝم٥م ،واًمٕمٛمؾ قمغم شمٜمٛمٞم٦م اةيامن وزي٤مدشمف ذم
ىمٚمقب اعمًٚمٛملم ،وهتذي٥م اًمٜمٗمقس ،واًمًٛمق سم٤مًمروح إمم أقمغم درضم٦م ،وًمـ يت٠مشمك ذًمؽ
إٓ ُمـ ظمالل اعمقافمٌ٦م قمغم اًمّمدٚمقات اخلٛمدس ذم ة٤مقمد٦م ،وؾمدامع اًم٘مدرلن اًمٙمدريؿ،
واًمتدسمر عمٕم٤مٟمٞمف ،طمْمقر اخلٓم٥م واًمدروس اًمققمٔمٞم٦م ،واعمح٤مرضات اًمؽمسمقي٦م ،وم٤مًمؽمسمٞم٦م
ذم اةؾمالم ٓ شمتقىمػ قمٜمد ؾمـ أو طمد ُمٕملم ،وإٟمام حيتد٤مج اةٟمًد٤من إمم اًمؽمسمٞمد٦م طمتدك
اًمقوم٤مة.
ويٛمٙمـ آؾمتٗم٤مدة ُمـ اعمٜم٤مؾمٌ٤مت وُمقاؾمؿ اًمٕمٌ٤مدة ذم اًمؽمسمٞم٦م اةيامٟمٞم٦مُ ،مثؾ ؿمٝمر
رُمْم٤من ،واالة اًمؽماويح ،واًم٘مٞم٤مم ،وُمدارؾم٦م اًم٘مرلن ،ومٝمذا يمٚمف ير اعمًٚمؿ قمغم
اًمّمؼم قمغم اًمٓم٤مقم٦م ،واًمتجرد واةظمالص ،ولًلم إظمالق ،واةطمً٤مس
سم٤مٔظمريـ .ﭧ ﭨ ﭽﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿
﯀ ﯁ ﯂      ﭼ(.)6
( )8سورة الشمس اآليات (.)8 –6
( )2سورة النازعات اآليتان (.)48 –40
( )6سورة البقرة اآلية (.)81٥
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ويٛمٙمـ آؾمتٗم٤مدة أيْم٤م ُمـ ُمقؾمؿ احل٩م ذم شمرسمٞم٦م اًمٜمٗمس قمغم لٛمؾ اعمِم٤مق ،وأدا
اًمٜمًؽ واًمٕمٌ٤مدات ،وشمٖمٞمػم قم٤مدات اةٟمً٤من ،واًمتْمحٞم٦م سم٤مًمقىم٧م واعم٤مل ،ورسمط
اًمذايمرة سمت٤مريخ إٟمٌٞم٤م اًمً٤مسم٘ملم وسم٤مُٕم٤ميمـ اعم٘مدؾم٦م ذم اةؾمالم .ﭧ ﭨ ﭽﭑ
ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭼ (.)8

ويٛمٙمـ آؾمتٗم٤مدة ُمـ ومريْم٦م اًمزيم٤مة ذم ُمقؾمؿ ةع اعمح٤ماٞمؾ اًمزراقمٞم٦م واًمٗمقايمدف
واًمثامر ومٝمل ُمٜم٤مؾمٌ٦م ًمؽمسمٞم٦م اًمٜمٗمقس قمغم اًمٕمٓم٤م واًمٌٕمد هب٤م قمـ اًمِمح واًمٓمٛمع واًمٌخؾ
وآٟمتّم٤مر قمغم ؿمٝمقة اًمتٛمٚمؽ وةدع اعمد٤مل ،ﭧ ﭨ ﭽﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﭼ(.)2

آؾمتٗم٤مدة ُمـ اًم٘مّمص اًم٘مرلين سمجٛمٞمع اقره وأؿمٙم٤مًمف وأًمقاٟمف وم٤مًم٘مّمد٦م وؾمدٞمٚم٦م
ُمقطمٞم٦م وُم١مصمرة قمٜمد اعمًتٛمع ،ؾمقا ُمدـ ىمّمدص إٟمٌٞمد٤م  ،أو اًمّمد٤محللم ،أو اًمٓمٞمدقر
واحلٞمقاٟم٤مت ،وم٤مًم٘مّمص اًم٘مرلين ًمٚمتني٦م ،واًمؽمسمٞم٦م ،واًمٕمٔم٦م واًمٕمؼمي٦م.
ﭧ ﭨ ﭽ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
ﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃ
ﭼ(.)6

( )8سورة البقرة اآلية (.)886
( )2سورة التوبة اآلية (.)806
( )6سورة يوسف اآلية (.)888
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وﭧ ﭨ ﭽﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﭼ( .)8وﭧ ﭨ ﭽﮰ
ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﯡ ﭼ(.)2

ويمؾ قمٌ٤مدة أو ُمقؾمؿ ًمٚمخػم واًمٓم٤مقم٦م ،يٛمٙمـ شمقفمٞمٗمف شمرسمقي٤م ،سمام حي٘مؼ اهلدف
واًمٖم٤مي٦م ُمٜمفُ ،مثؾ آقمتٙم٤مفً ،مٞمٚم٦م اًم٘مدر ،واًمٕمنم إوائؾ ُمـ ذي احلج٦م،
واًمٕمٞمدان ،وُمٜم٤مؾمٌ٤مت اًمٖمزوات ،وأطمداث اًمًػمة.
 -6يٚم٘مـ يمٙمٚمسجد أن يٗمدم دورات سمرزمقي٥م يمٙمخْم٣مب ايمٗم٣مدَمكم فمـعم ايمـزواج ،ذم
يمٞمٗمٞم٦م اظمتٞم٤مر اًمزوضمد٦م اًمّمد٤محل٦م ،وًمٚمٕم٤مىمدديـ ذم ودقاسمط اًمٕمالىمد٦م اًمزوضمٞمد٦م ذم ومدؽمة
اًمٕم٘مد ،وًمٚمٛمتزوضملم طمديث٤م ،ذم يمٞمٗمٞم٦م شمرسمٞم٦م إوٓد ذم اةؾمالم.
وذًمؽ سمتٕمريٗمٝمؿ وشمدريٌٝمؿ قمغم اًمٓمري٘م٦م اعمدثغم ذم اًمؽمسمٞمد٦م ،ويمٞمٗمٞمد٦م اًمتٕم٤مُمدؾ ُمدع
اًمٓمٗمؾُ ،مٜمذ ُمٞمالده طمتدك سمٚمقهمدف ،ومٞمدتؿ اًمتدذيمػم سمد٤مٕذان واةىم٤مُمد٦م ذم أذن اعمقًمدقد،
واًمٕم٘مٞم٘م٦م ،وطمًـ شمًٛمٞمتف ،ولٜمٞمٙمف ،واًمدقم٤م ًمف ،وطمٚمدؼ ؿمدٕمره ،واًمتّمددق سم٘مٞمٛمد٦م
وزٟمف ،ورو٤مقمتف سم٤مًمٓمري٘م٦م اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م ،إمم همػم ذًمدؽ ممد٤م ورد ذم اةؾمدالم ُمدـ لداب ذم
شمرسمٞمدد٦م اًمٓمٗمددؾ واًمددٜمش  .ويمددذًمؽ دورات ًمٚمٛمتددزوضملم ىمددديام ،ذم شم٘مددديؿ اًمقؾمدد٤مئؾ
وإؾم٤مًمٞم٥م اعمٌتٙمرة ذم دمديد احلٞم٤مة اًمزوضمٞم٦م اًمًٕمٞمدة.


( )8سورة ارعراف اآلية (.)813
( )2سورة يوسف اآلية (.)6
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( )1رؽم٣ميم٥م اظمسجد دم ايمٛم٣مضمٝم٥م آصمتامفمٝم٥م.
اعمًجد ًمف دور يمٌػم ذم إاالح اعمجتٛمع وروم٘متف ،طمٞم٨م يتؿ شمقضمٞمف اعمّمدٚملم ٟمحدق
اعمً٤ممه٦م ذم سمٜم٤م اعمجتٛمع وإاالطمف واًمٜمٝمقض سمف .ويٛمٙمـ شمٓمٌٞمدؼ ذًمدؽ ُمدـ ظمدالل
هذه اًمٜم٘م٤مط
 -1سمٗمقي٥م رازمْم٥م إطمقة زمكم اظمسٙمٚمكمُ ،مـ ظمالل اًمتٕمد٤مرف واًمتدآًمػ واًمدؽماطمؿ
سملم اعمّمٚملم ،ومٝمؿ يٚمت٘مقن يمؾ يقم مخس ُمرات ذم االة اجلامقم٦م ،ومالسمدَّ أن يٕمرف يمؾ
ُمٜمٝمؿ أظمرُ ،مـ ظمالل اعمًجد ،وُمٕمروم٦م اعمًجد شمٙمقن ىمقيد٦م وسم٤مىمٞمد٦مٕ :هند٤م هلل ،وذم
اهلل ،وُمـ اًمًٌٕم٦م اًمذيـ ئمٚمٝمؿ اهلل ذم فمٚمف يقم ٓ فمؾ إٓ فمٚمف "ورصمالن حت٣مزمـ٣م دم اهلل
اصمتٚمٔم٣م فمٙمٝمف وسمٖمروم٣م فمٙمٝمف" (.)8
 -2سمرؽمٝمخ ومقافمد ايمبٛم٣مء آصمتامفمل زمكم اظمسٙمٚمكم ،وذًمؽ ُمـ ظمالل ُمٌدأ
اعمً٤مواة ،ومٗمل داظمٚمف ،وُمـ ظمالل اًمّمالة يتؿ شمٓمٌٞمؼ ذًمؽ ٓ ،ومرق سملم همٜمل ووم٘مػم،
وأسمٞمض وأؾمقد ،وقمر وأقمجٛمل ،وإٟمام اجلٛمٞمع ؾمقاؾمٞم٦م أُم٤مم اهلل  وأوًمقي٦م اًمّمػ
إول عمـ طمي ُمٌٙمرا ،واًمتٗم٤موؾ قمٜمد اهلل سم٤مًمت٘مقى ،ﭧ ﭨ ﭽﭵ ﭶ ﭷ
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊﮋﭼ

(.)2

( )8الحديث أخرجه اإلمام البخاري ( )3103عن أبي هريرة.
( )2سورة الحجرات اآلية (.)86
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إن ر َّزم٘مـؿ
ومتذوب اًمٗمروق سملم اجلٛمٞمع ،وذم احلدي٨م ىم٤مل " يـ٣م أهيـ٣م
ايمٛمـ٣مس َّ
ُ
إن أزم٣مىمؿ واضمدٌ  ،أٓ ٓ َ
فمجٚمل فمـعم فمـر ٍّ  ،و
فمجٚمل ،وٓ
همّمؾ يمٔمر ٍّ فمعم
واضمدٌ  ،و َّ
ٍّ
ٍّ
أىمـرَم٘مؿ فمٛمـد اهللِ أسمٗمـ٣مىمُؿ،
إن
ٓ
أمحر إٓ زم٣ميمتٗمقى َّ
َ
ٕمحر فمعم أؽمق َد ،و ٓ ٕؽمق َد فمعم َ
َ
َ
٤م" (.)8
ٕم٦م؟ وم٣ميمقا :زمعم ي٣م
أٓ هؾ زم َّٙم ُ
رؽمقل اهللِ وم٣مل :هم ُٝم َب ِّٙمغُ ايمُم٣مهدُ ايمٕم٣م َ
يمام أٟمف يم٤من ُمريمزا ًمتٕمٚمٞمؿ اعمًٚمٛملم اًمٜمٔمد٤مم وآٟمْمدٌ٤مطُ ،مدـ ظمدالل اًمّمدٚمقات
اجلامقمٞم٦م اًمتل شم٘م٤مم ومٞمدفُ ،مدـ طمٞمد٨م اًمقىمد٧م ،واًمتًدقي٦م ،واعمت٤مسمٕمد٦م ،واظمتٞمد٤مر اةُمد٤مم
وذوـمف ،وُمـ يٚمٞمف ذم اًمّمٗمقف إومم.
 -3اظمســجد يتٖمٗمــد أصــح٣مب ايمٓمــروف اخل٣مصــ٥مُ ،مددـ اعمددريض ،واعمًدد٤مومريـ،
وأاددح٤مب اًمٜمددقازل واحل٤مضمدد٤مت ،ومددٞمٛمٙمـ زيدد٤مرهتؿ ًمالـمٛم ٜمدد٤من قمددغم أطمددقاهلؿ،
وُمً٤مقمدهتؿ قمغم ىمدر اًمقؾمع واًمٓم٤مىمد٦م ،وشمٗم٘مدد أههدؿ سمدام حيتد٤مضمقن ،حلدلم قمدقدة
قم٤مئٚمٝمؿ اعمً٤مومر ُمـ ؾمٗمره ،ويتٕم٤مون اعمّمٚمقن ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ عمقاؾم٤مة اًمٗم٘مرا  ،وُمت٤مسمٕم٦م طم٤مًم٦م
اًمقوم٤مة ،ودمٝمٞمزهؿ ،واًمّمالة قمٚمٞمٝمؿ ،واعمٌم ذم ضمٜم٤مزهتؿ ،ودومدٜمٝمؿ ،وقمدزا أهٚمدٞمٝمؿ،
وهذا يمٚمف يِمٕمر أهؾ احلل أهنؿ أهة واطمدة "اظمسـٙمٚمقن سمت٘م٣مهمـٟم دَمـ٣مؤهؿ ،يسـٔمك
زمذَمتٜمؿ أدٞم٣مهؿ ،وجيغم فمٙمٝمٜمؿ أومِم٣مهؿ ،وهؿ يد فمعم َمـ ؽمقاهؿ ،يـرد َمُمـدهؿ فمـعم
َمّمٔمٖمٜمؿ ،وَمتْسهيؿ فمعم وم٣مفمدهؿ ٓ ،يٗمتؾ َم٠مَمـ زم٘م٣مهمر ،وٓ ذو فمٜمد دم فمٜمده" (.)2

( )8الحـ ـ ــديث أوردا ارلبـ ـ ــاني فـ ـ ــي السلسـ ـ ــلة الصـ ـ ــحيحة ( )2600إسـ ـ ــنادا صـ ـ ــحي  ،عـ ـ ــن جـ ـ ــابر بـ ـ ــن
عبد هللا .
( )2الحديث أخرجه اإلمام أبو داود ( )26٥8حديث حسن صحي  ،عن عبد هللا بن عمرو.
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ِ
وذم احلدي٨م " ََم ُؾ اظم٠مَمٛمكم دم سمقا ِّدهؿ وسمـرا ُمحِٜمؿ وسمٔمـ٣م ُؿم ِٖمٜمؿََ ،م ُ
اجلسـد ،إذا
ـؾ
ِ
زم٣ميمس ِ
ٜمر ُ
واحل َّٚمك"(.)8
اؾمت٘مَك َمٛمف
ٌ
فمّمق ،سمدا َفمك يمف ؽم٣م ُر اجلسد َّ
 -4اظمسجد يستٛمٖمر َمٛمف اظمسٙمٚمقن ظمس٣مفمدة أصح٣مب ايمٛمقازل ،اًمدذيـ ٟمزًمد٧م هبدؿ
اًمٙمقارث ،وهق ُم٤م يًٛمك سم٢مهم٤مصم٦م اعمٚمٝمقف ،طمٞم٨م يٜم٤مدي اةُمد٤مم اًمّمدالة ضم٤مُمٕمد٦م صمدؿ
يقضمف اعمًٚمٛملم ذم احلل إمم اًم٘مٞم٤مم سمدورهؿ اةم٤م ذم إـمٗم٤م احلريؼ ،أو رومع أٟم٘مد٤مض
اًمٌٞمقت اًمتل هدُم٧م أو ُمً٤مقمدة اعمتيريـ ُمـ اًمًٞمقل وإُمٓم٤مر.
وطمٞمٜمام اؿمتدت اجلدب سم٤مًمٜم٤مس ذم قمٍم اًمٜمٌل  ضم٤م ه أقمدرا وم٘مد٤مل" :أاد٤مب
ٍ
ىمحط قمغم ِ
ِ
ِ
ٌ
ُ
ٌ
رضمدؾ
ةٕمد٦م ،إذ ىمد٤مم
خيٓمد٥م يدق َم
رؾمقل اهللِ  ومٌٞمٜم٤م هق
قمٝمد
اعمديٜم٦م
أهؾ
ُ
هٚمٙم٧م اًمِم٤م  ،وم٤مدع اهللَ يً٘مٞمٜم٤م .ومٛمدَّ ِ
ِ
ِ
َ
يديف ودقمد٤م،
اع،
وم٘م٤مل ي٤م
ُ َ
رؾمقل اهللِ هٚمٙم٧م اًمٙم َُر ُ
ُ
ِ
وإن اًمًام َ ُ
أٟمس َّ
اضمتٛمدع ،صمدؿ
أٟمِم٠مت ؾمدح٤م ًسم٤م ،صمدؿ
ريح
اًمزضم٤مضم٦م،
عمثؾ
ْ
ْ
َ
ومٝم٤مضم٧م ٌ
ىم٤مل ٌ
ِ
ٟمخقض اعم٤م َ طمتك أشمٞمٜم٤م ُمٜم٤مزًمٜم٤م ،ومٚمؿ ْ
ٟمدزل ٟم ُْٛم َٓم ُدر إمم
أرؾمٚم٧م اًمًام ُ َقم َزاًم ِ َٞم َٝم٤م ،ومخرضمٜم٤م
ُ
رؾمدقل اهللِ ،هتددَّ ُم ِ
اجلٛمٕم٦م إظمرى ،وم٘م٤مم ِ
ِ
َ
ُ
٧م
همدػم ُه ،وم٘مد٤مل يد٤م
إًمٞمف ذًمدؽ
َ
اًمرضمدؾ أو َ
ِ
اًمًح٤مب
ومٜمٔمرت إمم
ومتًٌ َؿ صمؿ ىم٤مل " َضم َقا َيم ْٝمٛمَ٣م وٓ فمٙمٝمٛم٣م".
ُ
ُ
حيًٌ ُفَّ .
اًمٌٞمقت ،وم٤م ْد ُع اهللَ ْ
ِ
اعمديٜم٦م يم٠م َّٟم ُف ٌ
شمّمدَّ َع َ
إيمٚمٞمؾ" (.)2
طمقل
ومٙم٤من اعمًجد ُمٚمج٠م ًمٚمٛمًٚمٛملم قمٜمد اًمٗمزع ،طمٞم٨م متٛمع ومم إُمر ُمدع اعمًدٚمٛملم
وأاح٤مب احلؾ واًمٕم٘مدً :مٚمٜمٔمر ومٞمام ٟمزل سم٤معمجتٛمع ُمـ يمدقارث وٟمدقازلُ ،مدثٚمام يمد٤من
يٗمٕمؾ اًمٜمٌل  طمٞم٨م ي٘مقل اًمّمالة ضم٤مُمٕم٦م.

( )8الحديث أخرجه اإلمام مسلم ( )2٥13عن النعمان بن بشير.
( )2الحديث أخرجه اإلمام البخاري ( )6٥12عن أنس بن مالك.
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 -5اظمسجد يٗمقم زمدور را د دم رفم٣مي٥م إؿمٖم٣مل إيت٣مم :سمؽمسمٞمتٝمؿ ويمٗمد٤مًمتٝمؿ ُم٤مديد٤م
وُمٕمٜمقي٤م :طمتك يٌٚمٖمقا ؾمـ اًمٌٚمقغ أو اًمرؿمد ،وذم احلدي٨م ىم٤مل " أٞم٣م َو ُ
ىم٣مهمؾ ايمٝمتـٝم ِؿ
ِ
وهمر َج زمٝمٛمَٜمام ؾمٝمئً٣م" (.)8
دم اجلٛم َِّ٥م َه٘مَذا.
زم٣ميمس َّب٣مزم٥م ُ
وايمقؽمْمكَّ ،
وأؾم٣مر َّ
َ
 -6اظمســجد يٗمــقم فمــعم َمت٣مزمٔمــ٥م إراَمــؾ وَمســ٣مفمدهتؿ ،ومٞم٘مددقم سمدددور اًمرقم٤ميدد٦م
آضمتامقمٞم٦م طمتك ٓ شمٜمٝم٤مر إهة ،أو ينمد إوٓد ،وم٘مد يدقومر هلد٤م زوضمد٤م ي٘مدقم قمدغم
قمٗمتٝم٤م ،ورقم٤ميتٝم٤م وشمرسمٞم٦م أوٓده٤م ،وُمدـ صمدؿ شمدرى أن اعمًدجد ًمدف دور ُمدع اعمدريض،
واعمتقرم ،واًمٞمتٞمؿ ،وإرُمٚم٦م ،وأههؿ ةٞمٕم٤م.
 -7اظمسجد ىم٣من َمـٟموى يمٔمـ٣مزمري ايمسـبٝمؾ ،واعمًد٤مومريـ اًمدذيـ ٓ مددون ُمٙم٤مٟمد٤م
ًمٚمٛمٌٞم٧م أو اةقم٤مؿم٦م ،ومٝمق سمٞم٧م ُمـ ٓ سمٞم٧م ًمف ،وهق ُم٘مر ُم١مىم٧م ًمٚمٛمً٤مومر حللم رطمٞمٚمدف
إمم سمٚمده ،ويم٤من اعمًجد ذم قمٝمد اًمٜمٌل ُ مد٠موى وُمٚمجد٠م ًمٚمٗمدرا واعمًد٤ميملم ًمإلىم٤مُمد٦م
واةقم٤مؿم٦م وىمٌٚمٝمؿ أهؾ اًمّمٗم٦م اًمذيـ يمد٤مٟمقا يٜمد٤مُمقن ويد٠ميمٚمقن ويٕمٞمِمدقن ومٞمدف إمم أن
أهمٜم٤مهؿ اهلل ُمـ ومْمٚمف.
 -8اظمسجد ىم٣من َمستُمٖمك ئم٣ميم٨م همٝمف اظمرى ،ومٙم٤مٟم٧م ومٞمف اخلٞمٛم٦م اًمتل يم٤من يداوى
ومٞمٝم٤م ؾمٕمد سمـ ُمٕم٤مذ ،ويم٤مٟم٧م رومٞمدة إٟمّم٤مري٦م شم٘مقم قمغم ُمداوات ضمرطمك اعمًٚمٛملم.
 -9اظمسجد ىم٣من َمٝمداٞم٣م يمٙمؼمهمٝمف ،وايمٙمٜمق اظمب٣مح ،وىمّم٦م إطمٌد٤مش اًمدذيـ يٚمٕمٌدقن
سمحراهبؿ ذم اعمًجد اًمٜمٌقي أيمؼم دًمٞمؾ قمغم ذًمؽ ،وذم احلدي٨م شم٘مقل اًمًدٞمدة قم٤مئِمد٦م
ِ
ِ
ُ
رؽمقل اهللَِّ  ذومٛمل َ
ىمٛمـ٦م ا َّيمتـل
احلبُمـ٥م ،ضمتَّـك
زهمــ
ٕٞمٓمـر إلم
فمعم َمٛم٘مبِ ِف،
ضع
ُ
"و َ
َ
( )8الحديث أخرجه اإلمام البخاري ( )٥604عن سفل بن سعد الساعدي.
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ٍ
ُ
إن فم٣م ُمـ َ٥م وم٣ميمـ٦مَ :
هم٣مٞمٌمهم٦م فمٛم ُفَ ،
يقَمئـذ:
رؽمـقل اهللَِّ 
ومـ٣مل
٦م
ُ
ََمٙمِ ْٙم ُ
وم٣مل رم فمـروةَُّ :
ؽمٙم٦م زمحٛمٝمٖمٝم ٍ٥م ؽم ٍ
ِ
ٚمح٥م" (.)8
يمتٔمٙمؿ َهيق ُد َّ
أن دم ديٛمٛم٣م ُهمسح ً٥مِّ ،إين ُأ ِر ُ َ َّ َ
َ
 -11اظمســجد َمرىمــزا يمٙمٚمــ٠ممترات ،وُم٘مددرا ًمالضمتامقمدد٤مت اعمحٚمٞمدد٦م واةىمٚمٞمٛمٞمدد٦م
واًمٕم٤معمٞم٦مً ،مٚمتِم٤مور ومٞمام ي٘مع ًمٚمٛمًٚمٛملم ُمـ أزُم٤مت وٟمقازل ،ومتٓمرح ًمٚمحقار واًمٜم٘مد٤مش
واًمتِم٤مور ًمٚمٌح٨م قمـ طمٚمقل واىمٕمٞم٦م ذم وق شمٕم٤مًمٞمؿ اًم٘مرلن واًمًٜم٦م.
 -11اظمسجد َمٛمتدى شمٗم٣مدم أد  ،شم٘م٤مم ومٞمف احلٗمالت إدسمٞم٦م واًمِمدٕمري٦م اًمتدل ومٞمٝمد٤م
قمٛمدر ذم
َُمدر
ُ
ُمدح ًمإلؾمالم واًمرؾمقل يمام يم٤من طمً٤من يٗمٕمؾ ذًمؽ ذم ُمًجد اًمرؾمدقل َّ
ِ
ِ
ِ
ظمػم ُمٜمؽ ،صمؿ اًمتٗمد٧م إمم
اعمًجد،
َّ
وطمً٤من ُيٜمِمدُ  ،وم٘م٤مل يمٜم٧م ُأٟمِمدُ ومٞمف ،وومٞمف ُمـ هق ٌ
رؾمقل اهلل ُ 
َ
أ هرير َة وم٘م٤مل َأ ُ
أضم٥م قمٜمل ،اًمٚمٝمدؿ أ ِّيددَ ه
ي٘مقل
أؾمٛمٕم٧م
ٟمِمدُ ك سم٤مهللِ،
َ
ْ
سمروح اًم٘مدُ ِ
ِ
س ،ىم٤مل ٟمٕمؿ.)2( .
وىمّمدد٦م إؾمددالم يمٕمدد٥م سمددـ زهددػم ،شمٌددلم إٟمِمدد٤مد اًمِمددٕمر ذم اعمًددجد ذم طميددة
ِ
اًمرؾمقل" عم٤م ِ
اًمٓم٤مئػ ،يمت٥م سمجػم سم ُـ ِ
ُ
زهػم
رؾمقل اهللِ  اعمديٜم َ٦مُ ،مٜمٍم َومف ُمـ
ىمدم
ُ
سمـ ِ
زهػم ِ
يمٕم٥م ِ
ِ
ؾمٚمٛمك ،إمم أظمٞمف ِ
َ
رؾمدقل اهللِ  ىمتدؾ
ؾمدٚمٛمكُ ،خيدؼمه أن
سمـ أ
سمـ أ
َ
َ
رضمال سمٛمٙم َ٦م ممـ يم٤من هيجقه وي١مذيف ،وأٟمف ِسم٘مدل ُمدـ ؿمدٕمرا ِ
ٍ
ً
اًمزسمٕمدرى،
ىمدريش ،اسمد ُـ
ِّ
ُ
ٟمٗمًؽ طم٤مضم ٌ٦مِ ،
وضمف ،وم٢من يم٤مٟم٧م ًمؽ ذم ِ
يمؾ ٍ
ٍ
وه٥م ،ىمد هرسمقا ذم ِّ
ومٗم َّر إمم
وهٌػم ُة سم ُـ أ
ِ
ْ
رؾمقل اهللِ  وم٢مٟمف ٓ ُ
وم٤مٟم٩م وٓ ٟمج٤م ًمؽ.
ي٘متؾ أطمدً ا ضم٤م ه شم٤مئ ًٌ٤م ،وإن أٟم٧م
شمٗمٕمؾ ُ

( )8عمدة التفاسير أحمد شاؤر  146/8إسنادا صحي  ،عن عائشة اهنع هللا يضر.
( )2الحديث أخرجه اإلمام البخاري ( )6282عن حسان بن ابت .
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ِ
اًمٙمتد٤مب
رؾمدقل اهللِ  ومٚمدام سمٚمدغ يمٕم ًٌد٤م
يمٕم٥م ىم٤مل أسمٞم٤مشمً٤م ٟم٤مل ومٞمٝمد٤م ُمدـ
ُ
وىمد يم٤من ٌ
إرض ،وأؿمٗمؼ قمغم ِ
قمدوه ،ومٚمام
وأرضمػ سمف َُمـ يم٤من
ٟمٗمًف،
و٤مىم٧م سمف
َ
ُ
طم٤مرضه ُمـ ِّ
ُ
ِ
رؾمقل اهللِ ِ 
َ
وإرضمد٤مف
سمذيمر ظمقومِدف
يٛمدح ومٞمٝم٤م
مدْ ُمـ ر ٍ سمدا ،ىم٤مل ىمّمٞمدشمَف اًمتل
ُ
ِ
ٍ
رضمؾ يم٤مٟمد٧م سمٞمٜمَدف وسمٞمٜمَدف ُمٕمرومد ٌ٦م ُمدـ
اًمقؿم٤مة سمف ،صمؿ ظمرج طمتك ىمدم اعمديٜم َ٦م ،ومٜمزل قمغم
ِ
ِ
اًمّمٌحَّ ،
طملم َّ
اًمٜم٤مس ،صمؿ
ومّمغم ُمع
اغم
ضمٝمٞمٜم َ٦م ،يمام ذيمر زم ،ومٖمدا سمف إمم
رؾمقل اهللِ َ 
َ
ِ
ِ
ُ
وم٤مؾمدت٠مُمٜمْف ،ومدذيمر زم أٟمدف
وم٘مؿ إًمٞمدف
رؾمقل اهللِ  وىم٤مل هذا
أؿم٤مر ًمف إمم
رؾمقل اهللِ ْ 
رؾمقل اهللِ  طمتك ووع يدَ ه ذم ِ
ِ
ُ
رؾمقل اهللِ  ٓ يٕمر ُومدف ،وم٘مد٤مل يد٤م
يده ،ويم٤من
ىم٤مم إمم
ِ
يمٕم٥م سم َـ ُز ٍ
ُمًٚمام ،ومٝمؾ أٟمد٧م ٌ
َ
ىم٤مسمدؾ ُمٜمدف إن
ًمٞمًت٠مُم َـ ُمٜمؽ شم٤مئ ًٌ٤م
هػم ضم٤م
رؾمقل اهللِ إن َ
ً
يمٕم٥م سم ُـ ٍ
َ
ُ
زهػم.
رؾمقل اهللِ ٟ مٕمؿ ،وم٘م٤مل ي٤م
أٟم٤م ضم تُؽ سمفو ىم٤مل
رؾمقل اهللِ أٟم٤م ُ
قمٛمر ِ
ٌ
َ
رضمدؾ ُمدـ
سمـ ىمت٤مد َة ىم٤مل و َصمد٥م قمٚمٞمدف
إؾمح٤مق ومحدصمٜمل
ىم٤مل اسم ُـ
قم٤ماؿ سم ُـ َ
ُ
ُ
َ
رؾمدقل اهللِ  د ْقمدف
أرضب قمٜم َ٘مف ،وم٘م٤مل
وقمدو اهللِ
رؾمقل اهللِ د ْقمٜمِل
إٟمّم٤مر ،وم٘م٤مل ي٤م
ُ
َّ
ِ
َ
إٟمّمد٤مر عمد٤م ادٜمع سمدف
احلدل ُمدـ
قمٜمؽ وم٢مٟمف ىمد ضم٤م شم٤مئ ًٌ٤م ٟم٤مز ًقم٤م ،ومٖمْمد٥م قمدكم هدذا
ِّ
رضمؾ ُمـ اعمٝم٤مضمريـ إٓ ٍ
يتٙمٚمؿ ومٞمف ٌ
سمخػم ،وم٘م٤مل ىمّمدٞمدشمَف اًمتدل
ا٤مطم ٌُٝمؿ ،وذًمؽ أٟمف
ْ
ِ
رؾمقل اهللِ  ويم٤من مم٤م ىم٤مل
طملم ىمدم قمغم
ىم٤مهل٤م َ
دق قمٜمدددَ رؾمد ِ
دقل اهللِ ُمد ُ
د٧م أن رؾمد َ
د٠مُمقل
ُأٟمٌِ د ُ
دقل اهللِ أوقمدددَ ين واًمٕمٗمد ُ
ُ
ُ
ُ
ً
وشمٗمّمدٞمؾ
ُمدقاقمٞمظ
اًمٗمرىمد٤من ومٞمٝمد٤م
ُمٝمال هداك اًمذي أقمٓم٤مك ٟم٤مومٚمد ً٦م
ِ
ِ
ِ
ُ
ٓ ُ
إىم٤مويدؾ
د٥م وإن يم ُث َدرت قمٜمدل
شم٠مظم ُذين
سم٠مىمقال اًمقؿمد٤مة و ُأذٟم ْ
دقل ًَمٜمددقر يًتْمدد٤م سم دف ُمٝمٜمدددٌ ُمددـ ؾمد ِ
دٞمقف اهللِ ُمًد ُ
إن اًمرؾمد َ
دٚمقل
ٌ ُ
ُ
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ٍ
ِ
ٍ
سمدٌٓمـ ُمٙمد َ٦م عمد٤م أؾمد َٚمٛمقا ُزوًمدقا
ىمدريش ىمد٤مل ىمد٤مئ ُٚمٝمؿ
قمّمٌ٦م ُمـ
ذم
ُ
دػ قمٜمددَ اًمٚم٘مد٤م ِ وٓ ُِم ٌ
ُمٖم٤مزيدؾ
ٞمدؾ
زاًمقا ومدام زال
أٟمٙمد٤مس وٓ يم ُُِم ٌ
ٌ
اًمزهر ِ
ِ
ِ
ُ
َ
اًمتٜم٤مسمٞمؾ
همرد اًمًق ُد
يٕمّم ُٛمٝمؿ
اجلامل
ٌم
ٌ
رضب إذا َّ
يٛمِمقن َُم َ
ِ
ُ
ٌ
ِ
هاسمٞمدؾ
ٟمًد٩م داو َد ذم اهلٞمجد٤م
ًمٌقؾمدٝمؿ ُمدـ
اًمٕمراٟملم
ُؿم ُّؿ
أسمٓمد٤مل ُ
طمٚمدؼ اًم٘مٗمٕمد٤م ِ
ُ
ُ
جمددول
طمٚمدؼ يم٠مهند٤م
ؾمدقاسمغ ىمدد ؿمدٙمَّ٧م هلد٤م
سمٞمض
ُ
ٌ
ٌ

رُم٤مطمٝمؿ ىمق ًُم٤م وًمٞمًدقا جم٤مزي ًٕمد٤م وإن ٟمٞمٚمدقا
ُمٗم٤مريح إن ٟم٤مًم٧م
ًمٞمًقا
ُ
َ
ِ
ِ
هؿ وُم٤م هلؿ قمـ ِطم ِ
ُ
هتٚمٞمدؾ.
اعمدقت
ٞم٤مض
ي٘مع اًمٓمٕم ُـ إٓ ذم
ٓ ُ
ٟمحقر ُ
قم٤ماؿ سم ُـ ِ
قمٛمرو ِ
ُ
َ
اًمتٜم٤مسمٞمدؾ
سمـ ىمت٤مد َة ىم٤مل ومٚمام ىم٤مل اًمًق ُد
إؾمح٤مق ومحدصمٜمل
ىم٤مل اسم ُـ
ُ
ِ
ٍ
ىمدريش ُمدـ
وظمص اعمٝم٤مضمريـ ُمـ
إٟمّم٤مر ،عم٤م يم٤من ا٤مطم ٌُٝمؿ اٜمع،
ُمٕمنم
وإٟمام أراد
َّ
َ
ِ
ِ
يٛمددح
أؾمدٚمؿ أظمدذ
رؾمقل اهللِ  سمٛمدطمتِف همْمٌ٧م قمٚمٞمف إٟمّم٤مر ُ،ومٌٕمد أن
أاح٤مب
ُ
َ
ِ
اًمٜمٌل .
إٟمّم٤مر َ،ويذيم ُُر سمال َ هؿ ُمع رؾمقل اهللِ  وُمقو َٕمٝمؿ ُمـ ِّ
ِ
ِ
ِ
ٍ
إٟمّمد٤مر.
اد٤محل ِل
ُم٘مٜمد٥م ُمدـ
احلٞم٤مة ومال َيز ْل ذم
هه يمر ُم
َُمـ َ
ِ
احلددد٤مر
اهلٞمددد٤مج وومتٜمددد َ٦م
ٟمٗمقؾمدددٝمؿ ًمٜمٌددد ِّٞمٝمؿ يدددق َم
َ
ِّ
اًمٌددد٤مذًملم َ
ِ
ِ
ِ
اخلٓمد٤مر
سم٤معمنمدذم وسم٤مًم٘مٜمد٤م
أطمٞم٤مودٝمؿ
اًمٜمد٤مس قمدـ
واًمْم٤مرسملم
َ
َ

ِ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ
إسمّمدد٤مر
يمٚمٞمٚمدد٦م
همددػم
يمدد٤مجلٛمر
حمٛمددرة
سمدد٠مقملم
واًمٜمدد٤مفمري َـ
دؽ هلددؿ سمدددُم٤م ِ َُمددـ قم َٚم٘مددقا ُمددـ اًمٙمٗمد ِ
يتٓمٝمد َ
درون يم٠مٟمددف ٟمًد ٌ
د٤مر
ًمق يٕمٚمؿ إىمقام ِ
قمٚمٛمل يم َّٚمف ومٞمٝمؿ ًمّمددَّ َىمٜمل اًمدذيـ ُأ ِ
ُمد٤مر َي) (.)8
ُ
ُ
( )8القصة أوردها الفي مي في مجمع الزوائد  68٥/8ورجالفا قات ،عن

بن اسحاق.
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 -12اظمســجد حم٘مٚمــ٥م ذفمٝمــ٥مً ،مددف دور يمٌددػم ًمٚم٘مْمدد٤م قمددغم اعمٜم٤مزقمدد٤مت وطمددؾ
اعمِمٙمالت ،ومحٞمٜمام شم٘مقم اعمحٙمٛم٦م ذم اعمًجد ،واًم٘مد٤ميض اةُمد٤مم ،واًمدؾمدتقر اًم٘مدرلن
واًمًٜم٦م ،ويِمدٕمر اعمتٜمد٤مزقمقن هٞمٌد٦م ذًمدؽ يمٚمدف ومٞم٘مٌٚمدقا احلٙمدؿ ذم رود٤م واؾمتًدالم.
وم٤معمًجد دار ًمٚم٘مْم٤م طمٞم٨م شمٕم٘مد ومٞمف جم٤مًمس ومض اعمٜم٤مزقم٤مت سملم اعمتخ٤ماٛملم ذم ضمدق
ُمـ اةيامن واعمٝم٤مسم٦م.
 -13اظمسجد َم٘م٣من ظمب٣مذة فمٗمقد ايمزواج زمكم اظمتزوصمكم ،وم٤مًمٕم٘مد يتؿ ذم أذف
اًمٌ٘م٤مع ،وومٞمف شم٘م٤مم ظمٓمٌ٦م اًمٜمٙم٤مح ،ويًتٛمع اعمدقمقن هل٤م ذم ؾمٙمٞمٜم٦م ووىم٤مر ،ومٞمتٗم٤م ل
اًمزوضم٤من سمٌٜم٤م أهة ضمديدة خترج ُمـ سمٞم٧م اهلل شمٔمٚمف اًمًٕم٤مدة ،وشمرومرف طمقًمف احل٥م
واعمقدة ،ويٙمقن ومٞمف اًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م واًمراطم٦م ﭧ ﭨﭽﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ
ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ(.)8

 -14اظمسجد سمٗم٣مم همٝمف ضمٖمالت اظمٔم٣ميدة دم إفمٝم٣مد ،ومٞمجتٛمع أهدؾ احلدل ومٞمدف سمٕمدد
االة اًمٕمٞمد ،وهيٜم سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤م سم٘مْم٤م اًمٗمريْم٦م قمغم ظمػم ،أو يٛمٙمـ إحل٤مق سمدف سمٞمتد٤م
ًمٚمْمٞم٤موم٦م واعمٜم٤مؾمٌ٤مت سمجقار اعمًدجد ،ي٘مقُمدقن ومٞمدف سمد٢ميمرام اًمْمدٞمقف ،واؾمدت٘مٌ٤مهلؿ،
وإىم٤مُم٦م إومراح ،وهتٜم ٦م أهؾ اًمٕمروؾملم ومٞمدف ،إمم همدػم ذًمدؽ ُمدـ إُمدقر آضمتامقمٞمد٦م
اًمٙمثػمة.
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( )5رؽم٣ميم٥م اظمسجد دم ايمٛم٣مضمٝم٥م آومتِم٣مدي٥م.
ًمٚمٛمًجد ًمف دور يمٌػم ذم ُمً٤مقمدة اًمٜم٤مس ُم٤مًمٞم٤م واىمتّم٤مدي٤م ،ؾمقا سمٓمري٘مد٦م ُمٌد٤مذة
أو همػم ُمٌ٤مذة ،ويٛمٙمـ إيْم٤مح هذا اًمدور ُمـ ظمالل هذه اًمٜم٘م٤مط
 -1إجي٣مد صٛمدوق جلٚمع ايمتػمفمـ٣مت ،أو رىمدؿ طمًد٤مب ،يددومع اًمٜمد٤مس ومٞمدف زيمد٤مة
أُمقاهلؿ ،ولظمر ًمٚمّمدىم٤مت ،ولظمر ًمٚمٙمٗم٤مرات ،وشمقفمدػ هدذه إُمدقال ذم ُمّمد٤مرومٝم٤م
اًمنمقمٞم٦م ،وم٤مًمزيم٤مة شمقزع قمغم إاٜم٤مف اًمثامٟمٞم٦م اًمتل وردت ذم أي٦م.
ﭧ ﭨ ﭽﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷
﮸ ﮹ ﭼ(.)8

وأُم٤م اًمّمدىم٤مت واًمتؼمقم٤مت واهلٌ٦م واهلداي٤م ،وم٤مًمٌ٤مب ومٞمٝم٤م واؾمع ذم اةٟمٗمد٤مق ،قمدغم
همػم ُم٤م ذيمر ذم أي٦م اًمً٤مسم٘م٦م ،ويٛمٙمـ ووع ذًمؽ يمٚمف ذم ُم٤م يًٛمك سمٌٞم٧م اعم٤مل.
 -2اظمسجد يٗمقم زمٔمٚمؾ َمممـوفم٣مت اومتِمـ٣مدي٥م يم راَمـؾً ،متٕمٚمدٞمٛمٝمؿ احلٞم٤ميمد٦م أو
اخلٞم٤مـم٦م ،وإىم٤مُم٦م ُمِم٤مهمؾ هلؿ ،ومٞمجٕمٚمٝمؿ أاح٤مب طمروم٦م يتٙمًٌقن ُمٜمٝم٤م ،وًمٞمًقا قم٤مًمد٦م
قمغم اعمجتٛمع ذم ُمً٤مقمدهتؿ سمّمٗم٦م ُمًتٛمرة.
 -3إىم٤مُم٦م أوىم٤مف ظم٤ما٦م سم٤معمًجد ،يقفمػ اًمٕم٤مئد ُمٜمٝم٤م ذم اةٟمٗمد٤مق قمدغم اعمًدجد،
وُمتٕمٚم٘م٤مشمف ،واٞم٤مٟمتف وُمراوم٘مف ،وُمنموقم٤مشمف اعمختٚمٗمد٦م ،ومٞمٙمدقن ًمدف ُمدقارد ؿمدٝمري٦م ،أو
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ؾمٜمقي٦م ،دمٕمٚمف يًتٓمٞمع أن ي٘مقم سم٠مقمٌ٤مئدف وُمًد١موًمٞم٤مشمف اخلػميد٦م ،ؾمدقا سم٤مةٟمٗمد٤مق قمدغم
اعمًجد ،أو ُمً٤مقمدة اعمحت٤مضملم.
 -4اظمسجد َمٙمجٟم وَمالذا ٕصـح٣مب ايمـديقن ،طمٞمدٜمام يٚمجد٠مون إمم اهلل  سمٕمدامرة
اعمًجد ،واًمدقم٤م إمم اهلل  وىمد دظمدؾ رؾمدقل اهللِ  ذات يدقم اعمًدجد ومد٢مذا هدق
سمرضمؾ ُمـ إٟمّم٤مر ي٘م٤مل ًمف أسمق أُم٤مُم٦م وم٘م٤مل "ي٣م أ ًزم٣م أَم٣مَم٥م َم٣م رم أراك صم٣ميمس٣م دم اظمسـجد
دم نمغم ووم٦م ايمِمالة؟ وم٣مل قم يمزَمتٛمل وديقن ي٣م رؽمقل اهللِ ،وم٣مل أهمال أفمٙمٚمؽ ىمالَمـ٣م
إذا أٞم٦م ومٙمتف أذه٤م اهلل  ؽ ،ووم٢م فمٛمؽ ديٛمؽ؟ وم٣مل ومٙمـ٦م زمـعم يـ٣م رؽمـقل اهللِ،
وم٣مل ومؾ إذا أصبح٦م وإذا أَمسٝم٦م :ايمٙمٜمؿ إين أفمقذ زمؽ َمـ اهلؿ واحلزن ،وأفمـقذ زمـؽ
َمـ ايمٔمجز وايم٘مسؾ ،وأفمقذ زمؽ َمـ اجلبـ وايمبخؾ ،وأفمقذ زمؽ َمـ نمٙمب٥م ايمديـ وومٜمـر
ايمرصم٣مل ،وم٣مل همٖمٔمٙم٦م ذيمؽ همٟمذه٤م اهلل  ل ووم٢م فمٛمل ديٛمل" (.)8
 -5اظمسجد ئمٚمؾ فمعم إجي٣مد ضمٙمقل فمٚمٙمٝم٥م يمٙمٚمتسقيمكم ،واعمٕمقذيـ اًمدذيـ شمًدٛمح
احتٝمؿ سم٤مًمٕمٛمؾ ،يم٠من يٗمتح ًمف سم٤مسم٤م ًمٞمحؽمفُ ،مثدؾ اًمرضمدؾ اًمدذي رأه اًمٜمٌدل  يٛمدر
يتًقل.
ِ
ومٗمل احلدي٨م "أن ً
ايمٛمبل  يسـٟم ُيمف همٗمـ٣مل َأَمـ٣م دم زمٝمتِ َ
ـؽ
رصمال َمـ
إٞمِم٣مر أسمك َّ
زمٔمّمف ،وومٔم٤م ٞمممب ُهمٝمف َمـ ِ
ِ
زمٔمّمف وٞم ُ
اظمـ٣مء ،ومـ٣مل
َبسط َ
ٞمٙمبس َ
ُ
ٌ
رء؟ وم٣مل زمعم ،ضم ْٙم ٌس ُ
ٌ
ِ
ُ
هـذيـ؟ ومـ٣مل
رؽمقل اهللِ  زمٝمده ،ووم٣مل َمـ يُمؼمي
ا تٛمل هبام ،وم٣مل همٟمسم٣مه هبام ،همٟمطمذ ٣م
ِ
ٌ
ٌ
رصمـؾ أٞمـ٣م
َمـرسمكم أو شمال ًشمـ٣م ومـ٣مل:
رصمؾ أٞم٣م آطمذ ٣م زمدره ٍؿ ،وم٣مل َمـ يزيد فمعم درهؿٍ؟

( )8الحديث أخرجه اإلمام أبو داود ( )8٥٥٥حديث حعيف ،عن أبي سعيد الخدري.
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كم ،همٟمفمْم٣م ٣م إي٣مه ،وأطمذ ايمدر ِ
آطمذ ٣م زمدر ِ
ِ
ُ
اؾمـؼم
إٞمِم٣مري ،ووم٣مل
كم ،وأفمْم٣م ٣م
َّ
ِ
ِ
ؿمٔم٣مَم٣م ،هم٣مٞمبِ ْذ ُه إلم أهٙمِ َ
وَم٣م همٟمسمٛمل زمـف ،همٟمسمـ٣مه زمـف همُمـدَّ همٝمـف
ؽ
زمٟمضمد ٣م
واؾمؼم زم٣مٔطمر ومدُّ ً
ً
رؽمقل اهلل  فمقدا ِ
ُ
وزمع وٓ َأ َريٛم َ
يقَم٣م.
زمٝمده ،شمؿ وم٣مل يمف
٤م ْ
اذه٤م هم٣مضمتْم ْ
ْ
ً
فممم ً
َّؽ سس َ٥م َ
هم٣مؾمؼمى ِ
ُ
زمبٔمّمٜم٣م
ويبٝمع ،همج٣مء وومد أص٣مب فممم َة
حيتْم٤م
ايمرصمؾ
همذه٤م
ُ
ُ
َ
دراهؿَ َ ،
ِ
طمغم َ
جتلء اظمسـٟميم ُ٥م ٞم٘متـ ً٥م دم
يمؽ َمـ أن
وزمبٔمّمٜم٣م
شمق ًزم٣م،
ً
َ
ؿمٔم٣مَم٣م ،همٗم٣مل رؽمقل اهلل  هذا ٌ
ِ
إن اظمسٟميم َ٥م ٓ سمِم َٙمح إٓ يم ٍ
ِ
ِ
الشم٥م ،يمذي ٍ
وصمٜم َ
ُـر ٍم
ؽ يق َم
ايمٗمٝم٣مَم٥مَّ ،
ُ
همٗمـر َُمـدْ وم ٍع ،أو يمـذي نم ْ
َُم ْٖمٓمِ ٍع ،أو يمذي َد ٍم َُم ِ
قصم ٍع" (.)8

 -6اظمسجد ئمٚمؾ فمعم سمقـمٝمػ ؿم٣موم٣مت اظمِمـٙمكم دم طمدَمـ٥م اظمحتـ٣مصمكم ،ومجٛمٞمدع
ذائع اعمجتٛمع شمّمكم ذم اعمًجد ،ويٛمٙمـ قمٛمؾ ىم٤مئٛم٦م سم٤مٕؾمدام واًمتخّمّمد٤مت ،صمدؿ
اًمتٜمًٞمؼ سمٞمٜمٝم٤م وسملم ُم٤م حيت٤مضمف اًمٗم٘مرا  ،وإيت٤مم ،وإراُمؾ ُمـ أهؾ احلل.
ومٝمٜم٤مك ىم٤مئٛم٦م سم٠مؾمام إـمٌ٤م  ،واعمٝمٜمدؾملم ،واعمدرؾمدلم ،واعمحد٤مُملم ،واحلدرومٞملم،
ويتؼمع يمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ سمٛمققمد يمؾ أؾمدٌقع ،أو ؿمدٝمر ،عمًد٤مقمدة أادح٤مب اًمٔمدروف
اخل٤ما٦م اىمتّم٤مدي٤م ذم ختّمّمف ،وم٤معمٝمٜمدس يقىمدع اًمٙمِمدػ اًمٓمٌدل قمدغم اًمٗم٘مدػم جم٤مٟمد٤م،
واعمدرس يً٤مقمد إوٓد إيت٤مم ذم دروؾمٝمؿ جم٤مٟم٤م وهٙمذا يمؾ ذم ختّمّمف.


( )8الحديث أخرجه اإلمام أبو داود ( )8348حديث حعيف ،عن أنس بن مالك .
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( )6رؽم٣ميم٥م اظمسجد دم ايمٛم٣مضمٝم٥م ايمٔمس٘مري٥م.
اعمًجد ذم اًمٕمٍم اًمٜمٌقي يم٤من ي٘مقم سمدور قمًٙمري يمٌدػم ،ومٙمد٤من صمٙمٜمد٦م قمًدٙمري٦م
ًمٚمجٞمش اةؾمالُمل ،شمٜمٓمٚمؼ ُمٜمف يمت٤مئ٥م اًمتقطمٞمدً ،متٜمنم اًمٜمقر ذم يمدؾ ُمٙمد٤من ،وختدرج
ُمٜمف اًمني٤م ،وشمٕم٘مد ومٞمف إًمقي٦م ًمٚمٛمج٤مهديـ ،ويم٤من ُمٕمًٙمرا ًمٚمتدري٥م ،وُم٘مدرا ًم٘مٞمد٤مدة
اجلٞمش ُمع اجلٜمقد ُمـ ًمٚمّمح٤مسم٦م اًمٙمرام ،ذم اًمّمٚمقات اخلٛمس ،ومٙمد٤من اًمّمدح٤مسم٦م ومٞمدف
ومرؾم٤مٟم٤م سم٤مًمٜمٝم٤مر رهٌ٤مٟم٤م سم٤مًمٚمٞمؾ.
وم٤معمًجد يم٤من دارا ًمٚمٜمدوة واًمتِمد٤مور ذم أُمدقر اًمدديـ واًمددٟمٞم٤مُ ،مثدؾ اًمتِمد٤مور ذم
ُمالىم٤مة اعمنميملم سمٕمد هزيٛمتٝمؿ ذم همدزوة سمددر ،وىمّمد٦م ُمٜم٤مىمِمدتف ُ مدع اًمّمدح٤مسم٦م ذم
آؾمتٕمداد ًمٖمزوة أطمد أيمؼم دًمٞمؾ قمغم ذًمؽ.)8( .
واًمٌالد اًمتل ومتحٝم٤م اعمًٚمٛمقن يم٤من أول قمٛمدؾ يٗمٕمٚمقٟمدف ي٘مقُمدقن سمٌٜمد٤م اعمًدجد:
ؿمٙمرا هلل قمغم ٟمٕمٛم٦م اًمٜمٍم.
-1ىم٣مٞم٦م سمرزمط همٝمف إرسى ضمتك يٛمٓمر دم أَمرهؿ زم٣ميمٖمدي٥م أو اإلؽمالمُ ،مثدؾ ىمّمد٦م
ىمٌؾ ٍ
ظمٞمال َ
ُ
رؾمقل اهللِ ً 
ٟمجد .ومجد٤م ت سمرضمدؾ ٍُمدـ سمٜمدل طمٜمٞمٗمد َ٦م
صمامُم٦م سمـ أصم٤مل ،سمٕم٨م
ِ
ٍ
ِ
ي٘م٤مل ًمف ُصمامُم ُ٦م سم ُـ ُأ ٍ
صم٤مل .ؾمٞمدُ ِ
اعمًجد .ومخدرج
سمً٤مري٦م ُمـ ؾمقاري
اًمٞمامُم٦م .ومرسمٓمقه
أهؾ
ُ
ظمدػم .إن
رؾمقل اهللِ  وم٘م٤مل "َم٣مذا فمٛمدك؟ ي٣م ُشمامَم ُ٥م " وم٘م٤مل قمٜمددي ،يد٤م حمٛمددُ !
إًمٞمف
ٌ
ُٜمٕمؿ شم ِ
شم٘متؾ ذا د ٍم .وإن شم ِ
ٍ
اعم٤مل ْ
يمٜم٧م شمريد َ
شم٘مت ُْؾ ْ
ومًؾ شم َ
ُٕمدط ُمٜمدف ُمد٤م
ُٜمٕم ْؿ قمغم
ؿم٤ميمر .وإن َ
رؾمقل اهللِ  طمتك يم٤من سمٕمد ِ
ُ
اًمٖمد .وم٘م٤مل "َم٣م فمٛمدك؟ ي٣م شمامَم ُ٥م " ىم٤مل ُم٤م
ؿم َ٧م .ومؽميمف
( )8انظر ابن هشام .٥1٥/6
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ُٜمٕمؿ شم ِ
ِ
ٍ
ْ
يمٜم٧م شمريد َ
ومًدؾ
اعم٤مل
ُٜمٕم ْؿ قمغم
ؿم٤ميمر .وإن شم٘مت ُْؾ شم٘مت ُْؾ ذا د ٍم .وإن َ
ُ
ىمٚم٧م ًمؽ .إن شم ْ
ِ
ُ
شم َ
اًمٖمدد .وم٘مد٤مل "َمـ٣م فمٛمـدك؟ يـ٣م
رؾمقل اهلل ِ طمتك يم٤من ُمدـ
ُٕمط ُمٜمف ُم٤م ؿم َ٧م .ومؽميمف
ُٜمٕمؿ شم ِ
ِ
ٍ
ُدؾ شم٘مت ْ
ؿمد٤ميمر .وإن شم٘مت ْ
ُدؾ ذا د ٍم.
ُٜمٕم ْؿ قمغم
شمامَم ُ٥م " وم٘م٤مل قمٜمدي ُم٤م ُ
ىمٚم٧م ًمؽ .إن شم ْ
ُ
اعم٤مل ْ
وإن يمٜم٧م شمريدُ َ
ومًؾ شم َ
رؾمدقل اهللِ َ " أؿمٙمِٗمـقا ُشمامَمـ َ٥م"
ُٕمط ُمٜمف ُم٤م ؿم َ٧م .وم٘مد٤مل
ٍ
وم٤مٟمٓمٚمؼ إمم ٍ
ىمري٥م ُمـ اعمًجد .وم٤مهمتًؾ .صمؿ دظمؾ اعمًجدَ وم٘م٤مل أؿمٝمد أن ٓ إًمف
ٟمخؾ
إٓ اهللُ وأؿمٝمد أن حمٛمدً ا قمٌدُ ه ورؾمق ًُمف .ي٤م حمٛمددُ ! واهللِ! ُمد٤م يمد٤من قمدغم إرض وضمد ٌف
أطم٥م اًمقضمقه يم ِّٚمٝم٤م إ َّزم .واهللِ! ُم٤م يم٤من ُمدـ
ُ
وضمٝمؽ َّ
أسمٖمض إ َّزم ُمـ وضمٝمؽ ،وم٘مد أاٌح ُ
اًمديـ يم ِّٚمف إزم .واهللِ! ُم٤م يم٤من ُمدـ ٍ
ِ ِ
ِ
ٍ
سمٚمدد
أطم٥م
ديـ َ
أسمٖمض إ َّزم ُمـ ديٜمؽ .وم٠ماٌح ديٜمُؽ َّ
َّ
ِ
ِ
َ
اًمٌالد يم ِّٚمٝم٤م إ َّزمَّ .
أظمدذشمْٜمل وأٟمد٤م
وإن ظمٞم َٚمدؽ
أطم٥م
َ
أسمٖمض إ َّزم ُمـ سمٚمدك .وم٠ماٌح سمٚمدُ ك َّ
ُ
يٕمتٛمر .ومٚمام ىمد َم ُمٙم َ٦م ىمد٤مل ًمدف
رؾمقل اهللِ  وأُمره أن
ومٌنمه
أريد اًمٕمٛمرةَ .ومامذا شمرىو َّ
َ
ِ
ٌ
رؾمدقل اهللِ  وٓ ،واهللِ! ٓ يد٠مشمٞمٙمؿ
أؾمٚمٛم٧م ُمدع
قتو وم٘م٤مل ٓ .وًمٙمٜمل
ُ
ىم٤مئؾ أا ٌَ َ
ٍ
ِ
طمٜمٓم٦م طمتك ي٠مذن ومٞمٝم٤م رؾمقل ُاهللِ .)8()
اًمٞمامُم٦م طمٌ ُ٦م
ُمـ
 -2ايمٗمرار ايمذي أطمذه ايمٛمبل  دم همتح َم٘م٥م ،ىم٣من دم اظمسجد ،سمٕمد ىمّم٦م قمٛمرو سمـ
ِ
ٍ
ِ
ىمريش أٟمف ُمـ ؿم٤م أقمٞمددَ ذم
رؾمقل اهللِ  يق َم احلُديٌٞم َ٦م سمٞمٜمَف وسملم
اٚمح
ؾم٤م " ،يم٤من ذم
ِ
يدظمؾ ذم ِ
ِ
قم٘مد ٍ
ِ
ٍ
َ
وقمٝمدهؿ دظمدؾ ومٛمٙمثدقا
ىمريش
قم٘مد
وقمٝمده دظمؾ وُمـ ؿم٤م أن
حمٛمد
سمٙمر اًمذيـ دظمٚمقا ذم ِ
ِ
ِ
إن سمٜمل ٍ
ٍ
ؿمٝمرا صمؿ َّ
ىمريش
قم٘مد
قمنم ً
ذم اهلدٟم٦م ٟمحق اًمًٌ ِع أو اًمثامٟمٞم٦م َ
و َصمٌقا قمغم ُظمزاقم َ٦م اًمذيـ دظمٚمقا ذم ِ
ِ
ًمٞمال سمام ٍ ُ
رؾمقل اهللِ ً 
ىمريد٥م
اًمدقشمػم
ي٘م٤مل ًمدف
قم٘مد
ٌ
ُ
( )8الحديث أخرجه اإلمام مسلم ( )8634عن أبي هريرة.
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يٕمٚمؿ سمٜم٤م حمٛمدٌ وٓ يراٟم٤م أطمددٌ وم٠مقمد٤مٟمقا سمٜمدل ٍ
ُمـ ُمٙم َ٦م وىم٤مًم٧م ٌ
سمٙمدر
ىمريش هذا ًمٞم ٌؾ وُم٤م ُ
ِ
ًمٚمْم ِ
ِ
رؾمقل اهللِ  وريم٥م قمٛمرو سم ُـ
ٖمـ قمغم
سم٤مًمٙمال ِع
واًمًالح وىم٤مسمٚمقا ظمزاقم َ٦م ُمٕمٝمؿ َّ
رؾمقل اهللِ  قمٜمد ذًمؽ خيؼمه اخلؼم ومٚمام ِ
ِ
ىمدم قمٚمٞمف أٟمِمدَ ه
زاقمل إمم
ُُ
َ
ؾم٤م ٍ اخلُ ُّ
ددػ َأسمِٞمٜمَددد٤م و َأسمِٞمد ِ
اًمٚمٝمددددؿ إِ ِّين ٟم ِ
ددف ْإَ ْشم َٚمددددَ ا
َ٤مؿمدددددٌ ُحم َ َّٛمدددددَ ا ِ طمٚمد َ
َ
ُ َّ
ُيمٜمَّددد٤م َواًمِددددً ا َويم َ
ُٜمددد٧م َو ًَمددددَ ا 
ٍْم َر ُؾم َ
ٍَمدا َقمتِددَ ا 
قل اهللِ ٟم ً
وم٤مٟم ُ ْ
ومِ ِ
ددردا 
ُ
ددٞمٝمؿ َر
ؾمددقل اهللِ َىمددد َ َدم َّ
حر َم ِ
ِذم َوم ْٞم َٚم ٍؼ يمَد٤م ًْم ٌَ ِ
دري ُُمزسمِددَ ا 

دد٧م َأ ْؾمدد َٚم ْٛمٜمَ٤م َو َ ٟم ِ
َٜمددز ْع َيدددَ ا
ُصم َّٛم ْ
ْ
َواد ُقمددقا ِقم ٌَدد٤م َد اهللِ َيدد٠مشمقا َُمدددَ َدا
ِ
ددٞمؿ َظم ًَدد ًٗم٤م َو ْضم ُٝمدد ُف شم ََر َّسمدددَ ا
إِ ْن ؾم َ
ددقك اعمَْ ِ
إِ َّن ُىم َر ْي ًِمددد٤م َأظم َٚم ُٗمد َ
ققمددددَ ا

َو َٟم َ٘م ُْمدددقا ُِمٞمث٤م َىم َ
د٧م َأ ْد ُقمدق َأ َطمددَ ا
دددؽ اعمُ َ١م َّيمددددَ ا َ و َز َقم ُٛمقا َأن ًَّم ًْ ُ

َوم ُٝمددددؿ َأ َذ ُّل َو َأ َىم ُّ
ددددؾ قمَدددددَ َدا َ ىمددد َضم َٕمٚمددقا ِزم سمِ َٙمدددَ ا َ َُم ْر َادددَ ا
ددددجدَ ا
ُهددؿ َسم َّٞمتُقٟمَدد٤م سمِدد٤م ًْم َقشمِ ِػم ُه َّجدددَ ا َ وم َ٘م َت ُٚمقٟمَدددد٤م ُر َّيم ًٕمدددد٤م َو ُؾم
َّ
ُ
رؾمقل اهللِ ٟم ٍُِم َت ي٤م َقمٛمرو سم َـ ؾم٤م ٍ(.)8
وم٘م٤مل
 -3اظمسجد ىمـ٣من َمٔمسـ٘مرا يمٙمتـدري٤م ،وصمٙمٜمد٦م قمًدٙمري٦م ًمٚمجدٞمش ،شمٜمٓمٚمدؼ ُمٜمدف
اًمٙمت٤مئ٥م اًمتقطمٞمد واةيامن وشمٕم٘مد ومٞمف إًمقي٦م وخترج ُمٜمف اًمناي٤م ًمٞمٜمتنمد اةؾمدالم ذم
يمؾ ُمٙم٤من طمٞم٨م يم٤مٟم٧م شمٕم٘مد ومٞمف إوًمقي٦م ًمٚمٛمج٤مهديـ ومٙم٤مٟمقا رهٌ٤مٟمد٤م سم٤مًمٚمٞمدؾ ومرؾمد٤مٟم٤م
سم٤مًمٜمٝم٤مر .يمام أٟمف يم٤من ُم٘مرا ًمٚم٘م٤مئد ذم شمِم٤موره ُمع ضمٜمقده ومدٞمام يتٕمٚمدؼ سمٛمالىمد٤مة اعمنمديملم

( )8الحديث أوردا اإلمام ابن حجر في فت الباري  ٥82/6ب،سناد حسن موصول ،عن المسور بن
مخرمة.
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ىمٌؾ همدزوة أطمدد ،ي٘مد٤مشمٚمقهؿ داظمدؾ اعمديٜمد٦م أو ظم٤مرضمٝمد٤م .ومقودٕم٧م اخلٓمد٦م عمالىمد٤مة
اعمنميملم ذم اعمًجد.
 -4ضمٖمر اخلٛمدق ىم٣من شمٚمرة يمٙمُمقرى زمكم ايمٗم٣م د واجلٛمقد دم اظمسجد ،وم٠مؿم٤مر ؾمٚمامن
سمحٗمر اخلٜمدق طمقل اعمديٜم٦م.
 -5جتٜمٝمز ايمٛمبل  يمٕمـزوة سمبـقك اٞمْمٙمـؼ َمــ اظمسـجد ،ولدريض ًمٚمّمدح٤مسم٦م ذم
اةٟمٗم٤مق واًمتْمحٞم٦م.
 -6سمٛمٖمٝمذ زمٔم٧م أؽم٣مَم٥م ايمذي أرؽمٙمف ايمِمديؼ  ىم٣من َمـ اظمسـجد ،طمٞمد٨م ظمدرج
اًمّمديؼ سمٕمد اًمّمالة ُمع اجلٞمش ًمٞمقدقمٝمؿ ،ويٖمؼم ىمدُمف ذم ؾمٌٞمؾ اهلل .
 -7اظمسجد ىم٣من ؽم٣مضم٥م يمٙمتدري٤م فمعم وؽم٣م ؾ ايمٗمت٣مل ،سمد٤محلراب وهمػمهد٤م ،طمٞمد٨م
ًمٕم٥م إطمٌ٤مش هب٤م ذم اعمًجد ،وؾمٛمح اًمٜمٌل  هلؿ سمذًمؽ ٕهن٤م ومرا٦م ًمٚمدؽمويح قمدـ
اًمٜمٗمس سم٤مًمٚمٝمق اعمٌد٤مح يمدام أهند٤م وؾمدٞمٚم٦م ًمٚمتددري٥م قمدغم اًمٗمروؾمدٞم٦م واًم٘متد٤مل ،وورد ذم
ِ
ِ
حيتسـ٤م
ايمقاضمد شمالشم َ٥م ٞم َٖم ٍر اجل َّٛم َ٥م ،ص٣مٞم َٔمف
زم٣ميمسٜم ِؿ
احلدي٨م ىم٤مل َّ " 
ُ
إن اهللَ ُ يدطم ُؾ َّ
ِ
إرم َمــ أن
سمرَمـقا
ُّ
وارَمـقا وارىم ُبـقا وأن ُ
وَمٛمب َٙمفُ ،
اخلغم ،وايمراَمل زمفُ ،
أضمـ٤م َّ
دم صٛمٔمتف َ
ايمرصمؾ همرؽمف وَمالفمبتُـف أه َٙمـف ورَمٝمـف زم َٗم ِ
ِ
ٌ
قؽمـف
سمٟمدي٤م
شمالث
ايمٙمٜمق إٓ
سمرىم ُبقا يمٝمس َمـ
ُ
ُ
ِ َ
فمٙمٚمف رنمب ً٥م فمٛمف هم١مي٣م ٞمٔمٚم ٌ٥م سمرىمَٜم٣م أو وم٣مل ىم َٖمره٣م" (.)8
وٞمبٙمِف وَمـ سمرك
ايمرَمل زمٔمد َم٣م َ
َ

 -8اظمسجد ئمٚمؾ فمعم ايمؼمزمٝم٥م اجلٜم٣مدي٥م يمٙمٚمسٙمٚمكمُ ،مـ ظمالل إًم٘م٤م اخلٓم٥م
واًمدروس واعمقاقمظ اًمتل شمذيمر اًمٜم٤مس سمٗمْمؾ اجلٝم٤مد واًمرسم٤مط ذم ؾمٌٞمؾ اهلل،

( )8الحديث أخرجه اإلمام أبو داود ( )2٥86حديث حعيف ،عن عقبة بن عامر .
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واًمتْمحٞم٦م سم٤مًمٜمٗمس واعم٤مل ،واًمثٌ٤مت قمٜمد ُمالىم٤مة اًمٕمدو ،ويم٤مٟمقا ي٘مرأون ذم اًمّمٚمقات
اجلٝمري٦م سم٤مًمتقسم٦م وإٟمٗم٤ملٕ ،هن٤م ؾمقرة شمٌ٨م روح اًمتْمحٞم٦م واًمّمؼم واًمثٌ٤مت ،قمٜمد
ُمالىم٤مة إقمدا  .ﭧ ﭨ ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ
ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﭼ(.)8
وﭧ ﭨ ﭽ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿
﯀ ﯁ ﯂               ﯓ ﯔ
ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﭼ(.)2

 -9اظمسجد ئمٚمؾ فمعم سمٔمٙمٝمؿ اظمج٣مهديـ صالة اخلقف ،طمٞم٨م شمنمح أطمٙم٤مم هذه
اًمّمالة ذم اعمًجد ،وهل لي٤مت هلد٤م ادٚم٦م ىمقيد٦م سم٤مجلٝمد٤مد ،سمدؾ ٟمزًمد٧م أيد٤مت وىمد٧م
اعمٕمريم٦م ،وـمٌ٘مٝم٤م اًمّمح٤مسم٦م ُمٌ٤مذة ،ويم٤مٟم٧م ؾمٌٌ٤م ذم اعمح٤مومٔم٦م قمغم اجلدٞمش اةؾمدالُمل
ُمـ اهلجقم اعمٗم٤مضم وىم٧م االة اجلٞمش يمٚمف.
-11اظمسجد ىم٣من ٞمٗمْم٥م آٞمْمالوم٥م يمٙمٖم٣محتكم دم ايمٖمتقضم٣مت اإلؽمالَمٝم٥م ،وسمٕمد اًمٜمٍم
ُمٌ٤مذة ي٘مقُمقن سمٌٜم٤م اعمًجد اجلديد ،ةرؾم٤م ىمقاقمد اةؾمالم سملم اعمًٚمٛملم اجلدد.

( )8سورة التوبة اآلية (.)888
( )2سورة الصف اآليات (.)86–80
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( )7رؽم٣ميم٥م اظمسجد دم ايمٛم٣مضمٝم٥م ايمسٝم٣مؽمٝم٥م.
اعمًجد ًمف دور يمٌػم وسم٤مرز ذم اجل٤مٟم٥م اًمًٞم٤مد ،وطمؾ يمثػم ُمـ اعمِمٙمالت اًمٕم٤مُمد٦م
اًمتل شمقاضمف اًمٜم٤مس ،ويٛمٙمـ إيْم٤مح هذا اًمدور ُمـ ظمالل هذه اًمٜم٘م٤مط
 -1ىم٣من ايمٛمبل  يستٗمبؾ ايمقهمقد ايمتل صم٣مءت يمتتٔمـرف فمـعم اإلؽمـالم ،أو شمٕمٚمدـ
دظمقهل٤م ذم اةؾمالم ،ذم اعمًجد ،ويم٤من ُم٘مرا ةدارة ؿمد قن اًمدوًمد٦م .وُمٜمدف يرؾمدؾ إمم
اعمٚمقك وإُمرا ذم ؿمتك اًمٌالد ،طم٤مُمٚملم ُمٕمٝمؿ اًمدقمقة إمم اةؾمالم ،واًمددظمقل ومٞمدف،
وم٠مرؾمؾ إمم يمنى ،وىمٞمٍم واعم٘مقىمس وهمػمهؿ رؾم٤مئٚمف ُمـ اعمًجد.
 -2إذا وومٔم٦م َمُم٘مٙم٥م أو طمالف ؽمٝم٣مد ،يم٤من اعمٜمدؼم هدق أومْمدؾ وؾمدٞمٚم٦م ًمٕمدالج
اعمِمٙمٚم٦مُ ،مثؾ اخلالف اًمذي وىمع سملم إوس واخلزرجُ ،مـ ورا ؿم٤مس سمـ ىمٞمس.
وُمثؾ ظمالف اًمّمح٤مسم٦م ُمـ إٟمّم٤مر سمٕمد همزوة طمٜملم ،طمٞمٜمام وزقم٧م اًمٖمٜم٤مئؿ قمدغم
اعمٝم٤مضمريـ واعم١مًمٗمد٦م ىمٚمدقهبؿ دون إٟمّمد٤مر ،ومّمدٕمد اًمٜمٌدل  اعمٜمدؼم ،وىمد٤مل ظمٓمٌتدف
ُ
رؾمدقل اهللِ ُ مد٤م أقمٓمدل ُمدـ شمٚمدؽ اًمٕمٓم٤ميد٤م ذم
اًمِمٝمػمة ،ومٗمل احلدي٨م "عم٤م أقم َٓمك
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
إٟمّمد٤مر ذم
احلل ُمـ
اًمٕمرب و يٙم ْـ ذم
وىمٌ٤مئؾ
ىمريش
إٟمّم٤مر ُمٜمٝم٤م ر ٌ وضمد هذا ُّ
ِ
ُ
رؾمدقل اهللِ  ىمق َُمدف ومددظمؾ
أٟمٗمًٝمؿ طمتك يم ُث َرت ومٞمٝمؿ اًم٘م٤مًم ُ٦م طمتك ىم٤مل ىم٤مئ ُٚمٝمؿ ًِم٘م َل
ِ
َ
إٟمّمد٤مر وضمددوا قمٚمٞمدؽ ذم
احلل ُمـ
قمٚمٞمف ؾمٕمدُ سم ُـ قمٌ٤مد َة وم٘م٤مل ي٤م
رؾمقل اهللِ إن هذا َّ
ىمًدٛم٧م ذم ِ
ِ
ىمقُمدؽ وأقمٓمٞمد٧م قمٓم٤ميد٤م
أاٌ٧م
اٜمٕم٧م ذم هذا اًمٗمل ِ اًمذي
أٟمٗمًٝمؿ عم٤م
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
أٟمد٧م ُمدـ
احلل ُمـ
ىمٌ٤مئؾ
قمٔم٤م ًُم٤م ذم
إٟمّم٤مر ر ٌ ىمد٤مل ومد٠مي َـ َ
اًمٕمرب و يٙم ْـ ذم هذا ِّ
َ
وم٤مةع زم
اُمرؤ ُمـ ىمقُمل وُم٤م أٟم٤م ُمـ ذًمؽ ىم٤مل
ذًمؽ ي٤م ؾمٕمدُ ىم٤مل ي٤م
رؾمقل اهللِ ُم٤م أٟم٤م إٓ ٌ
ْ
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ِ
ٌ
َ
ومدر َّدهؿ
رضمؾ ُمـ اعمٝم٤مضمريـ ومؽميمٝمؿ وضم٤م
احلٔمػمة ىم٤مل ومج٤م
ىمق َُمؽ ذم هذه
لظمدرون َ
ِ
ُ
رؾمقل
إٟمّم٤مر ىم٤مل وم٠مشم٤مهؿ
احلل ُمـ
ومٚمام اضمتٛمٕمقا أشم٤مه ؾمٕمدٌ وم٘م٤مل ىمد اضمتٛمع ًمؽ هذا ُّ
اهللِ ِ 
ومحٛمدَ اهللَ وأصمٜمَك قمٚمٞمف سم٤مًمذي هق ًمف ٌ
أهؾ صمؿ ىم٤مل
إٟمّم٤مر ُم٤م ىم٤مًم ٌ٦م سمٚمٖمتٜمل قمٜمٙمؿ ووضمد ٌة وضمدمتقه٤م ذم ِ
ِ
أٟمٗمًٙمؿ أ شمٙمقٟمدقا
ُمٕمنم
ي٤م
َ
سمدلم ىمٚمدقسمِٙمؿ ىمد٤مًمقا سمدؾ اهللُ
ُو َّال ًٓ
ومٝمدايمؿ اهللُ وقم٤مًم ً٦م وم٠مهمٜم٤ميمؿ اهللُ وأقمدا ً ومد٠م ًَّمػ َ
ُ
ِ
ُ
إٟمّم٤مر ىم٤مًمقا وسمامذا ٟمجٞم ٌُؽ ي٤م رؾمدق َل
ُمٕمنم
وأومْمؾ ىم٤مل أٓ دمٞمٌقين ي٤م
ورؾمق ًُمف َأ َُم ُّـ
َ
ُ
واًمٗمْمؾ ىم٤مل أُم٤م واهللِ ًمق ؿمد تؿ ًم٘مٚمدتؿ ومٚمّمددَ ىمتؿ وًمّمددَ ىمتؿ،
اهللِ وهللِ وًمرؾمقًمِف اعم ُّـ
ً
ً
أشمٞمتٜم٤م ُُم َّ
أوضمدْ شمُؿ
وخمذوٓ ومٜمٍمٟم٤مك وـمريدً ا ومآويٜم٤مك
ٙمذ ًسم٤م ومّمدىمٜم٤مك
وقم٤مئال ومقاؾمٞمٜم٤مك َ
ٍ
ذم ِ
ِ
شم٠مًمٗم٧م ىمق ًُم٤م ًم ُٞمًدٚمِٛمقا وويمَٚمدتُٙمؿ إمم
ًمٕم٤مقم٦م ُمـ اًمدٟمٞم٤م
إٟمّم٤مر ذم
ُمٕمنم
أٟمٗمًٙمؿ ي٤م
ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
واًمٌٕمدػم وشمرضمٕمدقن
سم٤مًمِم٤مة
اًمٜم٤مس
يذه٥م
إٟمّم٤مر أن
ُمٕمنم
شمروقن ي٤م
إؾمالُمٙمؿ أٓ
ُ
َ
َ
ِ
سمرؾمقل اهللِ  ذم رطم٤مًمِٙمؿ.
حمٛمد ِ
ومق اًمذي ٟمٗمس ٍ
ِ
إٟمّمد٤مر وًمدق ؾمدٚمؽ
ًمٙمٜم٧م اُمدرا ُمدـ
سمٞمده إٟمف ًمقٓ اهلجر ُة
ُ
ُ
ِ
ِ
اًمٚمٝمؿ ارطمد ِؿ
إٟمّم٤مر
ؿمٕم٥م
ًمًٚمٙم٧م
اًمٜم٤مس ؿمٕم ًٌ٤م
ُ
َ
ُ
إٟمّمد٤مر وأسمٜمد٤م َ
إٟمّمد٤مر وأسمٜمد٤م َ
َ
َّ
أسمٜم٤م ِ
ِ
ِ
سمرؾمدقل اهللِ 
أظمْمٚمقا حلد٤مهؿ وىمد٤مًمقا رودٞمٜم٤م
إٟمّم٤مر ىم٤مل ومٌٙمَك اًم٘مق ُم طمتك َ
ُ
وشمٗمرىمقا" (.)8
ىمًام وطم ًّٔم٤م صمؿ اٟمٍمف
رؾمقل اهللِ َّ 
ً

( )8الحــديث أوردا اإلمــام الفي مــي فــي مجمــع الزوائــد  62/80رجالــه رجــال الصــحي  ،عــن أبــي ســعيد
الخدري .
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 -3اظمسجد هق اظمٝمدان ايمذي ىم٣مٞم٦م سمتؿ همٝمف َمب٣مئم٥م اخلٙمٝمٖم٥م يمٙمح٘مؿ ،صمؿ يٕمٚمـ ذًمؽ
أُم٤مم ةٝمقر اًمٜم٤مس قمغم ُمٜمؼم اعمًجد ذم يقم اجلٛمٕم٦م.
وظمٓمٌ٦م أ سمٙمر اًمّمديؼ  سمٕمد اضمتامع اًمً٘مٞمٗم٦م وُمٌ٤ميٕم٦م اعمٝمد٤مضمريـ وإٟمّمد٤مر
ًمف :ظمٚمٞمٗم٦م ًمرؾمقل اهلل  طمٞم٨م ىم٤مم ومّمٕمد اعمٜمؼم ،وىم٤مل ظمٓمٌتدف اًمت٤مرخيٞمد٦م اعمِمدٝمقرة
طملم ُسم ِ
َّ٤مس ِّإين ىمد أ َىم ْٚمتُٙمؿ رأ َيٙمدؿ
(ىم٤مم أسمق َسمٙم ٍْر اًمٖمدَ َ
َّ٤مس وم٘م٤مل ي٤م ُّأهي٤م اًمٜم ُ
قيع ومخ َٓم٥م اًمٜم َ
ِ
ِ
ِ
أٟمد٧م واهللِ
ظمػميمؿ وم٘م٤مُمقا إًمٞمف وم٘م٤مًمقا يد٤م ظمٚمٞمٗمد َ٦م
رؾمدقل اهللِ َ
ِّإين ًَم ًْ ُ٧م سمخػميمؿ ومٌ٤ميٕمقا َ
ظمػمٟم٤م وم٘م٤مل
ُ

دقا ُذ اهللِ ِ
وضم ُ
َّ٤مس َّ
َّ٤مس َ
دػمان
دظمٚمقا ذم اةؾمال ِم َـم ْق ًقم٤م ويم َْر ًه٤م ومٝمؿ ُقم َّ
إن اًمٜم َ
ي٤م ُّأهي٤م اًمٜم ُ
اهللِ ِ
وم٢من اؾمت َٓم ْٕمتُؿ َّأٓ يٓم ُٚم ٌَٙمؿ اهللُ سمٌم ٍ ُِمـ ذ َُّمتِف وم٤موم َٕمٚمقا َّ
حييدين ومد٢مذا
إن زم ؿمدٞمٓم٤مٟمً٤م ُ ُ
ر َأيتُٛمقين ىمد ِ
ِ
ِ
َّد٤مس شمٗم َّ٘مددوا
سم٠مؿمٕم٤مريمؿ
همْم ٌْ ُ٧م وم٤مضمتَٜمٌِقين ٓ ُأُم ِّث ْؾ
وأسمِم٤مريمؿ ي٤م ُّأهيد٤م اًمٜم ُ
ْ
رضائ٥م ِهمٚمامٟمِٙمؿ إٟمَّف ٓ يٜمٌٖمل ًم ِ َٚمح ٍؿ ٟمٌ٧م ُِمـ ؾم ٍ
دح٧م ْ
أن ُ
يددظم َؾ اجلٜمَّد َ٦م َأٓ ورا ُقمدقين
ْ َ
َ
ُ
سم٠مسمّم٤مريمؿ ِ
ِ
وإن أ َـم ْٕم ُ٧م اهللَ ومد٠مـمِٞمٕمقين ْ
وم٘مقُمقين ْ
وم٢من اؾمت َ٘م ْٛم ُ٧م وم٤مشمٌَِّٕمقين ْ
وإن
وإن ِز ْهم ُ٧م ِّ

وم٤مقمّمقين) (.)8
قمّم ْٞم ُ٧م
ُ
َ


( )8الحديث أوردا اإلمام الطبراني فـي اروسـط  .236/1لـم يـرو هـذا الحـديث عـن أبـي أيـوب ارفريقـي
إال عبد الرحيم بن سليمان تفرد به عبد هللا ،والراوي أبو بكر الصديق .
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(َ )13مـ أؽمب٣مب ضٔمػ رؽم٣ميم٥م اظمسجد.
ًم٘مد دظمٚم٧م ُمع اعمًجد وؾم٤مئؾ يمثػمة شمزامحف ذم أدا رؾم٤مًمتف سمّمقرة ُمْم٤مدةُ ،مثدؾ
سمٕمض وؾم٤مئؾ اةقمالم واًمتقااؾ احلديث٦م ،وهل هتدف إمم إسمٕم٤مد اًمٜم٤مس قمدـ اعمًدجد
وإوٕم٤مف دوره ذم اعمجتٛمع اةؾمالُمل ،ومٝمؾ يٛمٙمـ شمقفمٞمػ هذه اًمقؾم٤مئؾ ومٞمام يً٤مقمد
رؾم٤مًم٦م اعمًجد ٓ ومٞمام يْم٤مدهو.
وم٤معمًجد يقاضمف لدي٤مت يمثػمة ُمـ هذه اًمقؾم٤مئؾ ،ويمٞمٗمٞمد٦م اؾمدتخداُمٝم٤م ذم أهمٚمد٥م
إطم٤ميلم ،ظم٤ما٦م إن اقت اًمديـ ومٞمٝم٤م ٓ يذيمر إٓ ىمٚمٞمال ،وقمغم اؾمتحٞم٤م .
واعمً٤مضمد شمٌٜمك ًمتٙمقن ُمزارات ًمٚمًٞم٤مح ذم ومـ اًمٕمامرة ،واًمٓمراز اهلٜمددد ،ومٝمدل
ًمٞمً٧م يم٤معمٕم٤مسمد واًمٙمٜم٤مئس ،واًمٌٞمع واًمّمقاُمع ،سمؾ هل ختتٚمػ قمـ همػمه٤م ،اًمتل يٖمٚم٥م
ُمٔمٝمره٤م قمغم ضمقهره٤م ،وؿمٙمٚمٝم٤م قمـ ُمْمٛمقهن٤م ،إٟمام سمٜمٞم٧م ًمرؾمد٤مًم٦م يمدؼمى ،وأهدداف
قمٔمٛمك.
سمٜمٞمدد٧م اعمًدد٤مضمد ًمتٙمددقن ُمٜمددؼما ًمٜمنم د اًمتقطمٞمددد واةؾمددالم ،وإىم٤مُمدد٦م اًمٗمددرائض
وإريم٤من ،وسمٜم٤م اةٟمً٤من اعمًٚمؿ ضمًددا وروطمد٤مً ،مٞمٕمٛمدر اًمٙمدقن ،وحيٛمدل اًمٕمدرض
وإرض ،وًمتٙمقن يمٚمٛم٦م اهلل هل اًمٕمٚمٞم٤م.
واعمًجد ذم سمٕمض سمالد اًمٕمد٤م اةؾمدالُمل ،اٟمحٍمد دوره ذم أودٞمؼ ادقرة ُمدـ
واضمٌ٤مشمف اًمتل ي٘مقم هب٤م ،وم٤مٟمحٍم دوره ذم اًمّمٚمقات اخلٛمس ،وظمٓمٌ٦م اجلٛمٕم٦م وم٘مدط ٓ
همػم ٓ ،يتٕمداه٤م ٕي ٟمِم٤مط لظمر ،وهذا حيت٤مج إمم ُمراضمٕم٦م ًمدور اعمًجد ذم اةؾمالم.
وُمـ أهؿ اًمقؾم٤مئؾ اًمتل قمٛمٚم٧م قمغم إوٕم٤مف دور اعمًجد ُم٤م ي٠ميت
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-1احلٚمٙم٥م ايمٔمٙمامٞمٝم٥م اظمقصمٜم٥م فمعم ايمـديـ ،ويتٛمثدؾ ذًمدؽ ذم اًمًدخري٦م ممدـ يٕمٚمدؿ
أطمٙم٤مم اًمديـ ،وُمٜم٤مىمِمتٝم٤م سمٓمري٘م٦م ُم٤مدي٦م سمحت٦م ،سمٕمٞمدا قمـ اًمقطمل واًمرؾم٤مًم٦م ،واعمٓم٤مًمٌد٦م
سمٗمّمؾ اًمديـ قمـ واىمع احلٞم٤مة ،وضمٕمؾ اةؾمدالم ُمثدؾ اًمٕمٚمامٟمٞمد٦م اًمٜمٍمداٟمٞم٦م ذم أورسمد٤م،
ومٞمٙمقن اًمديـ سم٤معمًجد وم٘مط ،وطمٌٞمس اًمٗمرد واًمْمدٛمػم ٓ يتٕمدداه إمم اعمجتٛمدع اًمدذي
يٕمٞمش ومٞمف ،وٓ يًٛمح ًمف سم٠من يتدظمؾ ذم ؿم قن احلٞم٤مة اعمختٚمٗم٦م.
-2احلٚمٙم٥م اظمستٚمرة فمعم فمٙمامء ايمديـ وأ ٚم٥م اظمس٣مصمد ،ويتٛمثدؾ ذًمدؽ ُمدـ ظمدالل
إسمراز اقرهؿ ذم اةقمالم اعمِم٤مهد ذم اقرة ؾمٚمٌٞم٦م ُمٌتذًمف ،دمٕمؾ ُمٜمف ُمد٤مدة ًمٚمْمدحؽ
واًمتٜمدر ،ومٞمٔمٝمر سمٛمالسمس سم٤مًمٞم٦م همػم ُمٝمٜمدُم٦م ،وي٠ميمدؾ سمّمدقرة ومٞمٝمد٤م ًمدقن ُمدـ اجلِمدع
وؾمق إدب ،ويتٛمٕمر ذم طمديثف وٟمٓم٘مف سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ذم اقرة ُم٘مززة ،وإذا اهتدزت
اقرة اةُم٤مم وقم٤م اًمديـ ذم ٟمٗمقس أشمٌ٤مقمف ،ومٙمٞمػ يٙمت٥م ًم٘مقًمدف اًم٘مٌدقل ،وًمرؾمد٤مًمتف
اًمٜمج٤مح.
-3اظمخْمْم٣مت ايمٔم٣مظمٝم٥م يمتحقيؾ اجل٣مَمٔمـ٣مت اإلؽمـالَمٝم٥م إلم صم٣مَمٔمـ٣مت ىمالؽمـٝم٘مٝم٥م،
سمٛمٕمٜمك سمدٓ ُمـ أن خترج شمٚمؽ اجل٤مُمٕم٤مت أئٛم٦م وظمٓمٌ٤م هلؿ رؾم٤مًم٦م وهدف ُمـ احلٞمد٤مة،
شمتٛمثؾ ذم ٟمنم اةؾمالم واًمتقطمٞمد ،واًمدقمقة اًمٞمف ذم اًمداظمؾ واخلد٤مرج ،وسمدذل اًمٖمد٤مزم
واًمٜمٗمٞمس ُمـ أضمؾ اًمتٛمٙملم هلذا اًمديـ ،لد٤مول هدذه اعمخٓمٓمد٤مت ختدري٩م ؾمدٞمؾ ُمدـ
اعمقفمٗملم اًمذيـ يٌحثقن قمدـ اًمقفمٞمٗمد٦م اجلٞمددة ،واًمراشمد٥م اًمٕمد٤مزم واًمٕمدٞمش اًمرهمٞمدد،
واًمٕمٛمؾ اعمريح اًمذي يرى سمف رؤؾم٤م ه وم٘مدط ،ويّمدؾ سمدف إمم أقمدغم درضمد٤مت اًمًدٚمؿ
اًمقفمٞمٗمل ،دون أن حيٛمؾ هدؿ اةؾمدالم واعمًدٚمٛملم ذم أي ُمٙمد٤من ذم اًمٕمد٤م  ،وم٠مادٌح
يٕمٞمش ًمٜمٗمًف ويٕمٛمؾ يمؾ ر ُمـ أضمؾ ٟمٗمًف وم٘مط.

182

اعمً٤مضمد سملم آشمٌ٤مع وآسمتداع.
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-4اٞمتُم٣مر َمٗمقيم٥م ٓ ديـ دم ايمسٝم٣مؽم٥م وٓ ؽمٝم٣مؽم٥م دم ايمديـ ،شمٜمً٥م هدذه اعم٘مقًمد٦م إمم
ُمّمٓمٗمك يمامل أشم٤مشمقرك ،اًمذي قمٛمؾ سم٘مقة ذم إؾم٘م٤مط اخلالومد٦م اةؾمدالُمٞم٦م ،صمدؿ شمٌٜم٤مهد٤م
سمٕمض اًمً٤مؾم٦م ،وقمٛمؾ قمغم ٟمنمه٤م ذم اعمجتٛمٕم٤مت اةؾمالُمٞم٦م ،وُمدـ صمدؿ يٜمحٍمد دور
اعمًجد وإُم٤مُمف ذم اًمٕمٌ٤مرات وم٘مط ،وٓ يًٛمح ًمف سم٤مًمدذه٤مب إمم أسمٕمدد ُمدـ ذًمدؽ ،وإذا
شمدظمؾ اطمد أئٛم٦م اعمً٤مضمد ذم ر ُمدـ أُمدقر احلٞمد٤مة اًمٕم٤مُمد٦م اقمتدؼم اًمً٤مؾمد٦م أن ذًمدؽ
شمدظمال ومٞمام ٓ يٕمٜمٞمف وٓ خيّمف ،ويٕم٤مىم٥م قمغم ذًمؽ سم٤مةي٘م٤مف قمـ اًمٕمٛمؾ ،وىمدد يٙمدقن
سم٤مًمٗمّمؾ أو احلٌس واًمًجـ ًمٗمؽمة ـمقيٚم٦م ،ويٙمقن قمؼمة ًمٖمػمه ُمـ إئٛم٦م ،وهذا مٕمؾ
اةُم٤مم ُم٘مٞمدا ذم رؾم٤مًمتف ٓ ،يِمٕمر سم٠مٟمف ي١مدي قمٛمٚمف قمغم اًمقضمف اعمٓمٚمقب ،ومٞمْمٕمػ أصمدر
اةُم٤مم واعمًجد ذم احلل واًم٘مري٦م واعمديٜم٦م.
-5ضٔمػ احلري٥م ايمٖم٘مري٥م دم زمٔمض اظمجتٚمٔم٣مت اظمسٙمٚم٥م ،وم٠مهؿ قم٤مُمؾ ُمـ قمقاُمدؾ
ازده٤مر رؾم٤مًم٦م اعمًجد وإُم٤مُمف ،إٟمام يٙمٛمـ ذم طمريد٦م اًمتٕمٌدػم قمدـ اةُمد٤مم ذم ُمد٤م ي٘مدقل
ويٕمٛمؾ ُمـ أٟمِمٓم٦م ،وم٤محلري٦م شمقًمد اًمٕمٛمدؾ واًمٜمِمد٤مط واًمتٓمدقر واةسمدداع ،واًمٜمٝمدقض
سم٤معمجتٛمع واًمٜم٤مس ٟمحق إومْمؾ وإطمًـ ،وقمٜمدُم٤م شمٖمٞم٥م احلري٦م اًمٗمٙمريد٦م ،ويٜمتنمد
آؾمتٌداد ،ويِمٕمر اةُم٤مم أن يمٚمٛمتف ُمراقدة ،وُمًجٚم٦م قمٚمٞمف ،سمدؾ أادٌح٧م اخلٓمٌد٦م
ُمٙمتقسم٦م و ي٘مرؤه٤م قمغم اجلٛمٝمقر ٓ ،خيرج قمٜمٝم٤م ىمٞمدد أٟمٛمٚمد٦م ،وٓ يًدتٓمٞمع أن يْمدٞمػ
إًمٞمٝم٤م أو حيذف ُمٜمٝم٤م ،ومٌٛمرور اًمقىمد٧م يِمدٕمر اخلٓمٞمد٥م سم٤مًمٙمًدؾ واًمرىمدقد ،ويٜمْمد٥م
اًمٕم٘مؾ ،ومػ اًمٗمٙمر ،ويتالؿمك اًمتٓمدقر واةسمدداع ،ويّمدٌح إئٛمد٦م يمٚمٝمدؿ ٟمًدخ٦م
ُمقطمدة ُمـ اخلٓمٌ٦م ٟمٗمًٝم٤م ٓ ،دمد ومرىم٤م سملم ُمًجد ولظمر ،ومتؽماضمدع رؾمد٤مًم٦م اعمًدجد،
ويتقارى اخلٓمٞم٥م قمـ ؾم٤مطم٦م اًمتٖمػم واةاالح.
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إن وٕمػ دور اعمًجد ذم اعمجتٛمع شمرشم٥م قمٚمٞمف ودٕمػ إُمد٦م اةؾمدالُمٞم٦م ،ومٝمدق
ُمّمٜمع اًمرضم٤مل وإيمًػم احلٞم٤مة ،وقمٜمدُم٤م ي٘مقم اعمًجد سمدوره اعمٜمِمقد ،ويرشم٘مدل إئٛمد٦م
واخلٓمٌ٤م واًمدقم٤مة سم٤مًمقؾم٤مئؾ وإؾم٤مًمٞم٥م اًمتٕمٚمٞمٛم٦م واًمدقمقي٦م واًمؽمسمقي٦مُ ،مع ُم٤م يٜم٤مؾم٥م
طم٤مضم٤مت اًمٕمٍم وُمتٓمٚمٌ٤مشمف ،يٕمقد اعمًجد ُمـ ضمديد ىمٚم٥م احلٞم٤مة اةؾمالُمٞم٦م اًمٜمد٤مسمض،
اًمذي يْمخ اًمدُم٤م ذم سم٤مىمل أضمزا إُم٦م اةؾمالُمٞم٦م يمٚمٝم٤م.
وأومْمؾ وؾمٞمٚم٦م ًمت٘مقيتف هدل اًمٕمدقدة سمددوره إمم ُمد٤م يمد٤من قمٚمٞمدف اعمًدجد ذم قمٝمدد
اًمرؾم٤مًم٦م واًمًٚمػ اًمّم٤مًمح ،طمٞم٨م يم٤من ُمّمدر إؿمٕم٤مع إيامين وروطمل ،وٟمدقر وودٞم٤م ،
ًمٙمؾ ُمٜم٤مطمل احلٞم٤مة اعمختٚمٗم٦م ،سمام ظمرضمف ُمـ قمٚمام وىم٤مدة ووم٤مللم.
وم٤معمًجد أو اجل٤مُمع هق اًمذي مٛمع اعمًٚمٛملم ذم اًمٕمٌ٤مدات واعمٚمامت ،ي٘مدقل ؿمدٞمخ
اةؾمدالم اسمددـ شمٞمٛمٞمدد٦م -رمحدف اهلل( -ويم٤مٟمدد٧م ُمقاوددع إئٛمد٦م ،وجمدد٤مُمع إُمدد٦م هددل
اعمً٤مضمد ،وم٢من اًمٜمٌل  أؾمس ُمًجده اعمٌ٤مرك قمدغم اًمت٘مدقى ،ومٗمٞمدف اًمّمدالة واًم٘مدرا ة
واًمذيمر وشمٕمٚمٞمؿ اًمٕمٚمؿ واخلٓمد٥م ،وومٞمدف اًمًٞم٤مؾمد٦م وقم٘مدد إًمقيد٦م واًمرايد٤مت وشمد٠مُمػم
إُمرا وشمٕمريػ اًمٕمروم٤م  ،وومٞمف متٛمع اعمًٚمٛمقن عم٤م أمهٝمؿ ُمـ أُمر ديٜمٝمؿ ودٟمٞم٤مهؿ)(.)8
وم٤معمً٤مضمد ذم اًمّمدر إول ُمـ اةؾمالم سمدأت قمٛمٚمٝم٤م يمٛمددارس وُمرايمدز شمٕمٚمدٞمؿ
وشمرسمٞم٦م ،وضم٤مُمٕمد٤مت ،شم٘مدقم سمتٕمٚمدٞمؿ اةؾمدالم ًمٚمخدقاص واًمٕمدقام ،صمدؿ أىمدٞمؿ طمقهلد٤م
اعمدارس واجل٤مُمٕم٤مت اعمًت٘مٚم٦م اًمتل شمً٤مقمد اعمً٤مضمد ذم اًم٘مٞم٤مم سمدوره٤م ،ومام أطمقضمٜمد٤م إمم
هذا اًمدور ُمـ ضمديدً ،متٙمقن اعمً٤مضمد هدل اعمٜمٓمٚمدؼ إول اًمدذي خيدرج ىمد٤مدة إُمد٦م
وقمٚمام ه٤م.


( )8مجموع فتاوى شي اإلسالم ابن تيمية 68/6٥
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(ٞ )11مٚمقذج َمٗمؼمح ٕٞمُمْم٥م اظمسجد.
اعمًجد اًمٜمِمٞمط هق اًمذي ي٘مقم قمٚمٞمف إُم٤مم ومٕم٤مل ،ا٤مطم٥م رؾم٤مًم٦م يًٕمك ًمتح٘مٞم٘مٝم٤م،
ومرؾم٤مًمتف أن يٙمقن ؾمٌٌ٤م هلداي٦م اًمٜم٤مس ،وشمثٌٞمتٝمؿ قمغم اةؾمالم واةيدامن ،وشمٗم٘مدٞمٝمٝمؿ ذم
أُمقر ديٜمٝمؿ ،وطمؾ ُمِمٙمالهتؿ اًمديٜمٞم٦م وآضمتامقمٞم٦م ،وشم٘مقيد٦م رواسمدط إظمدقة سمٞمدٜمٝمؿ،
وشمٗم٘مد أاح٤مب اًمٔمروف اخل٤ماد٦مُ ،مثدؾ اعمدريض ،واعمٕمدقق ،وإرُمٚمد٦م ،واًمٗم٘مدػم،
وهمػمهؿ ،وهذا ٟمٛمقذج ُم٘مدؽمح ٕٟمِمدٓم٦م اعمًدجد ،يٛمٙمدـ ًمإلُمد٤مم أن يًدتٗمٞمد ُمٜمدف،
ومٕمٚمف حمقرا رئٞمًٞم٤م يٜمٓمٚمؼ ُمٜمف ذم إاالح سمٞم تف ،قمغم ىمدر اًمقؾمع واًمٓم٤مىم٦م.
-1طمقاؿمر ؾمبف يقَمٝمـ٥م :يًدتح٥م ًمإلُمد٤مم أن يتقاادؾ ُمدع ةٝمدقره سمدلم احلدلم
واحللم ،سمخ٤مـمرة ىمّمػمة سمٕمد االة اًمٕمِم٤م ُ ،مـ مخس إمم قمنم دىم٤مئؼ ،شمٙمدقن شمدذيمرة
سم٠مُمر ُمـ أُمقر اًمديـ ،ظم٤ما٦م ذم اًمرىم٤مئؼ وأُمقر أظمرة ،وإاالح اًمدٜمٗمس ،واًم٘مٚمد٥م،
واعمجتٛمع .ي٘مقل اسمـ ُمًٕمقد " يم٤من اًمٜمٌل  يتخقًمٜم٤م سم٤معمققمٔمد٦م ذم إيد٤مم يمراهد٦م
اًمًآُم٦م قمٚمٞمٜم٤م" (.)8
َ-2مٗمرأة ومرآٞمٝم٥م يقَمٝم٥م :يًتح٥م قمٛمؾ ُم٘مرأة ة٤مقمٞم٦م سمٕمدد ادالة اًمٗمجدرً ،مدتالوة
اًم٘مرلن اًمٙمريؿ ،وشمٕمٚمٞمؿ اًمٌٕمض يمٞمٗمٞم٦م اًم٘مرا ة اًمّمحٞمح٦م ،سمٛمراقم٤مة أطمٙمد٤مم اًمتجقيدد،
وومتح اًمٌد٤مب إؾمد ٚم٦م طمدقل أيد٤مت اًمتدل شمٙمدقن حمدؾ اهدتامم ،أو لتد٤مج إمم سمٞمد٤من
وشمٗمّمٞمؾ ،ىم٤مل شمٕم٤ممم ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﭼ(.)2
( )8الحديث أخرجه اإلمام البخاري ( )31عن ابن مسعود.
( )2سورة العنكبوت اآلية (.)4٥
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ٝمقت اهللِ سمَٔم٣ملم ي َ ِ
ٝم٦م َِمـ زم ِ
وذم احلدي٨م ىم٤مل َ" م٣م اصمتَٚمع َومقم دم زم ٍ
ت٣مب اهللِ
تٙمقن ىم َ
ُ
َ َ ٌ َ
َ
ِ
ـتٜمؿ اظمَال ٘مـ ُ٥م،
َيم٦م
َو َيتَدارؽمقٞمَف َزمٝمٛمَٜمؿَّ ،إٓ َٞمز ْ
ايمرمح ُ٥مَ ،
وضم َّٖم ُ
تٜمؿ َّ
ايمس٘مٝمٛم ُ٥م ،ونمَُم َٝم ُ
فمٙمٝمٜمؿ َّ
ُ
همٝمٚمـ فمٛمدَ ه"(.)1
هؿ اهللُ َ
وذىم ََر ُ
-3ايمدروس ايمديٛمٝم٥م إؽمبقفمٝم٥م :طمٞم٨م هل٤م أمهد٦م يمٌدػمة ذم شمٕمٚمدٞمؿ اعمًدٚمٛملم أُمدقر
ديٜمٝمؿ ،طمتك يٙمقن اعمًٚمؿ قمغم سمّمػمة ُمـ أُمقر ديٜمف ،وىمد ىمد٤ملَ" مــ يـرد اهلل زمـف
طمغما يٖمٗمٜمف دم ايمديـ" (.)2
ومٞمٛمٙمـ ًمإلُم٤مم أن ي٘مٞمؿ درؾم٤م ذم اًمٕم٘مٞمدة ،ودرؾم٤م ذم اًمتٗمًػم واحلددي٨م ،ودرؾمد٤م
ذم اًمٗم٘مف ،ودرؾم٤م ذم اًمًػمة ،ودرؾم٤م ذم إظمالق ،ودرؾم٤م ذم اًمتجقيد ،ودرؾم٤م ظم٤ماد٤م
ًمٚمًٞمدات ،إمم همػم ذًمؽ ُمـ اًمدروس واعمقوققم٤مت ،اًمتل حيت٤مج إًمٞمٝم٤م رواد ُمًجده،
واًمتل شمرشمٌط سمٛمقاؾمؿ اًمٕمٌ٤مدة ،وـمٌٞمٕم٦م اًم٘مري٦م أو اعمديٜم٦م اًمتل ي٘مع ومٞمٝم٤م اعمًجد.
ٞ-4مدوة فمٙمٚمٝم٥م ؾمٜمري٥م :يًتح٥م قمٛمؾ ٟمدوة ؿمٝمري٦م يًتْمٞمػ ومٞمٝم٤م اةُم٤مم زُمدٞمال
ًمف ُمـ ُمٙم٤من لظمر ،ويٓمرح ُمقوقع ؿمٝمري ،يتؿ شم٘مديٛمف ًمٚمجٛمٝمقر ،ويٗمتح سمٕمده سم٤مب
اًمٜم٘م٤مش وإؾم ٚم٦م ،ىم٤مل شمٕمد٤ممم ﭽﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟﭼ(.)3

-5فمٚمؾ وم٣مهمٙم٥م دفمقي٥م :خيرج ومٞمٝم٤م اةُم٤مم ُمع سمٕمض إئٛم٦م ُمـ اعمً٤مضمد اعمجد٤مورة،
جلقًم٦م دقمقي٦م داظمؾ احلك ،ودقمقة اًمٜم٤مس حلْمقر االة اجلامقمد٦م ،وأٟمِمدٓم٦م اعمًدجد.
) )8الحديث أخرجه اإلمام مسلم ( )2388عن أبى هريرة.

( )2الحديث أخرجه اإلمام البخاري ( )6883عن أبى هريرة.
( )6سورة النساء اآلية (.)16
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وذم احلدي٨م ىم٤مل " همق اهلل ٕن هيدي اهلل زمؽ رصمال واضمدا ،طمغم يمؽ َمـ أن ي٘مـقن
يمؽ محر ايمٛمٔمؿ" (.)8
-6إضمٝم٣مء ؽمٛم٥م ايمتٜمجد وايمٗمٝم٣مم همـرادى :يًدتح٥م سمدلم احلدلم واحلدلم ،أن يدذيمر
اةُم٤مم اعمّمٚملم ،سمّمالة ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ أو اًمتٝمجد ذم اعمًجد أو اًمٌٞم٧م ،وٓ سم٠مس أن يّمكم
هبؿ اةُم٤مم ريمٕمتلم ،أو أرسمدع ريمٕمد٤مت سمٕمدد اًمٕمِمد٤م  ٓ ،شمًدؾ قمدـ ـمدقهلـ وةد٤مهلـ
وطمًٜمٝمـ ،طمتك يتٕمقد اعمّمٚمقن قمغم اعمداوُم٦م قمغم اًمٓم٤مقم٦م ،وآؾمتٛمرار قمٚمٞمٝم٤م.
-7إضمٝم٣مء ؽمٛم٥م آفمت٘مـ٣مف دم رَمّمـ٣من :يًدتح٥م ًمإلُمد٤مم أن يٕمتٙمدػ ذم اًمٕمنمد
إواظمر ُمـ رُمْم٤من ،وأن يدقمق اعمّمٚملم ًمٚمٛمِم٤مريم٦م ومٞمف ،يمدؾ أو سمٕمْمدف ،عمد٤م ًمدف ُمدـ
وم٤مئدة قمٔمٞمٛم٦م قمغم اجل٤مٟم٥م اةيامين واًمروطمل ،سم٤مةو٤موم٦م إمم يمقٟمف ؾمٜم٦م ُمًدتحٌ٦م اىمتددا ً
سمرؾمقل اهلل "هم٘م٣من  ىم٣من ئمت٘مػ ايمٔممم إواطمر َمـ ؾمٜمر رَمّم٣من" (.)2
-8إهمْم٣مر مج٣مفمل :هٜم٤مك ُمقاؾمؿ ًمّمٞم٤مم اًمٜمقاومؾُ ،مثؾ يقم قمروم٦م ،قم٤مؿمقرا  ،إيد٤مم
اًمٌٞمض ،آصمٜملم واخلٛمدٞمس ،ومٞمًدتح٥م اظمتٞمد٤مر سمٕمدض هدذه إيد٤مم ،وقمٛمدؾ إومٓمد٤مر
ة٤مقمل ،مٛمع اعمّمدٚملم وأههدؿ ،ويِمد٤مريمقا ذم إقمدداده ،جمٚمٌد٦م ًمدضمدر واًمثدقاب،
وشم٠مًمٞمٗم٤م ًمٚم٘مٚمقب ،سملم أسمٜم٤م احلل اًمقاطمد .ىم٤مل شمٕم٤ممم ﭽﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﭼ (.)3

-9فمامرة اظمسجد زم٣مجلٙمقس همٝمف زمٔمد صالة ايمٖمجر طمتك ُمٓمٚمدع اًمِمدٛمسً ،م٘مدرا ة
اًم٘مرلن اًمٙمريؿ ،واعمداوُم٦م قمغم ذيمر اهلل  وخيتؿ ذًمؽ سمّمالة ٟم٤مومٚمد٦م اًمْمدحك ،ومٙمدؾ
( )8الحديث أخرجه اإلمام البخاري ( )6608عن سفل بن سعد الساعدي .
( )2الحديث أخرجه اإلمام مسلم ( )8868عن عبد هللا بن عمر.
( )6سورة المائدة اآلية (.)2
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ذًمؽ يدظمؾ ل٧م قمامرة اعمًجد ،يٗمٕمؾ ذًمؽ يقُم٤م ذم إؾمدٌقع قمدغم إىمدؾ ،ويددقمق
أظمريـ ًمذًمؽ ،وذم احلدي٨م ىمقل اًمرؾمقل َ" مـ صعم ايمٖمجر دم مج٣مفم٥م ،شمؿ ومٔمد
يذىمر اهلل  ضمتك سمْمٙمع ايمُمٚمس ،شمؿ صعم رىمٔمتكم ،ىم٣مٞم٦م ىمٟمصمر ضمج٥م وفمٚمرة ،سم٣مَم٥م،
سم٣مَم٥م ،سم٣مَم٥م" (.)1
-11فمٚمؾ جمٙم٥م ضم٣م ط أؽمبقفمٝم٥م أو ؾمٜمري٥م :هل وؾمٞمٚم٦م دقمقي٦م ًمتذيمػم اًمٜم٤مس سم٠مهؿ
اًم٘مْم٤مي٤م اعمٕم٤مسة ،وُمقاؾمؿ اًمٕمٌ٤مدة واًمٓم٤مقم٦م ،وهل شمًتققم٥م ـم٤مىمد٤مت اًمِمدٌ٤مبُ ،مدـ
رواد اعمًجد ،طمٞم٨م شمٙمقن حمؾ اهتامم اجلٛمٞمع ،ذم اًمٙمت٤مسم٦م ومٞمٝم٤م وىمرا هت٤م.
-11يمقضم٥م فم٣مَم٥م سمقصمٝمٜمٝم٥م يمٙمٚمسجد :يًتح٥م يمت٤مسم٦م ليد٦م أو طمددي٨م يمدؾ أؾمدٌقع
قمغم ًمقطم٦م اعمًجد ،ي٘مرأه٤م يمؾ ُمدـ يددظمؾ ٕدا اًمّمدالة ،ومتٙمدقن وؾمدٞمٚم٦م ًمٚمتدذيمرة
واًمتٜمٌٞمف سمرؾم٤مًم٦م قم٤مضمٚم٦م لت٤مج إمم اًمتذيمػم هب٤م.
َ-12مس٣مزمٗم٥م ديٛمٝم٥م وشمٗم٣مهمٝم٥م :يًتح٥م ًمإلُم٤مم قمٛمؾ ُمً٤مسم٘م٦م صم٘م٤مومٞم٦م ُمٓمٌققمد٦م ،شمدقزع
قمغم رواد اعمًجد ،شمٙمقن ُمقوع اهتامم إهةُ ،مدـ إب وإم وإوٓد ،وشمٕمتٜمدل
اعمً٤مسم٘م٦م سم٤مًمؽميمٞمز قمغم اًم٘مدرلن واًمًدٜم٦م واًمث٘م٤مومد٦م اةؾمدالُمٞم٦م ،واعمِمدٙمالت اعمٕمد٤مسة،
وىمْم٤مي٤م اعمًٚمٛملم اعمحٚمٞم٦م واًمٕم٤معمٞم٦م.
َ-13م٘متب٥م َمٙمحٗم٥م زم٣مظمسجد يمالؽمتٔم٣مرة :شمٙمقن قم٤مُمرة سم٠مُمٝمد٤مت اًمٙمتد٥م ،ذم ةٞمدع
اًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م ،وذائط اًمٗمٞمديق واًمٙم٤مؾمٞم٧م ،وشمٗمتح ًمٚمٛمّمٚملم ذم وىم٧م حمددد يمدؾ
يقم ،ويٙمقن هل٤م ٟمٔم٤مم ُمٕملم ذم اةقم٤مرة ،وهذه دمٕمؾ اعمّمدٚملم يٜمٗمتحدقن قمدغم اًمث٘م٤مومد٦م

( )8الحديث أخرجه اإلمام الترمذي ( )٥13وقال حسن بريب ،عن أنس بن مالك .
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اةؾمالُمٞم٦م سمّمقرة واؾمٕم٦م ،طمٞم٨م ٓ يِمٌع اعمًٚمؿ ُمـ ـمٚمد٥م اًمٕمٚمدؿ ،إذا وضمدد ؾمدٌٞمال
إًمٞمف ،وشمٙمقن ُمزودة سمٙمت٥م ُمـ اًم٘مّمص اًم٘مرلين ،واًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ًمدـمٗم٤مل.
 -14فمٚمؾ صٛمدوق يمٙمٖمت٣موى :يًتح٥م قمٛمؾ ادٜمدوق ظمد٤مص ٕؾمد ٚم٦م اًمٜمد٤مس
اًمديٜمٞم٦م ،وشمٙمقن ُمقوع اهتامم اةُمد٤مم ذم دروؾمدف إؾمدٌققمٞم٦م ،ويمدذًمؽ مد٤مب قمدغم
سمٕمْمٝم٤م ذم جمٚم٦م احل٤مئط ،وهذا اًمٕمٛمؾ مٕمؾ هٜم٤مك دم٤موب سملم إُم٤مم اعمًدجد واعمّمدٚملم
ذم ُمت٤مسمٕم٦م ُمِمٙمالهتؿ ،واعمً٤ممه٦م ذم شم٘مديؿ احلٚمقل اًمنمقمٞم٦م هل٤م.
-15حتٖمٝمظ ايمٗمرآن يمٙمِمٕم٣مر وايم٘مب٣مر :اًمٙمت٤مب هدق أهدؿ وؾمدٞمٚم٦م ىمقيد٦م وومٕم٤مًمد٦م ذم
ختري٩م قمٚمام اعمًت٘مٌؾ ،طمٞم٨م اًمؽميمٞمدز قمدغم طمٗمدظ اًم٘مدرلن اًمٙمدريؿ ذم اًمّمدٖمر يقًمدد
اًمتٗمقق واًمٜمٌقغ ذم إـمٗم٤مل ،وهذا ضمز ُمـ رؾمد٤مًم٦م اعمًدجد ،ينمدف قمٚمٞمدف اةُمد٤مم،
ويقومر ُُمٕمٚم ًام ُمتخّمّم٤م ًمٚم٘مٞم٤مم هبذا اًمقاضمد٥م .وذم احلددي٨م ىمد٤مل " طمـغمىمؿ َمــ
سمٔمٙمؿ ايمٗمرآن وفمٙمٚمف" (.)1
-16اإلفمداد يمرضمٙم٥م احل٨م وايمٔمٚمرة ايمسٛمقي٥م :إذا اؾمتٓم٤مع اةُم٤مم دمٛمٞمدع اًمدراهمٌلم
ٕدا ومريْمد٦م احلدد٩م أو اًمٕمٛمدرة ،ذم رطمٚمدد٦م واطمددة ،ويٙمددقن سمّمدحٌتٝمؿً ،متٕمٚمددٞمٛمٝمؿ
اعمٜم٤مؾمؽ ذم اقرة قمٛمٚمٞم٦م ُمٌ٤مذة ،ومٞمٙمقن هدذا ُمدـ أهدؿ إٟمِمدٓم٦م اًمًدٜمقي٦م ،طمٞمد٨م
رؾم٤مًم٦م اةُم٤مم ٓ شمٜم٘مٓمع ُمع ةٝمقره ذم يمؾ ُمٙم٤من ،داظمؾ اعمًجد وظم٤مرضمف.
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ِ
ِ
واًمدذٟمقب،
اًمٗم٘مدر
يٜمٗمٞم٤من
وم٢مهنام
َ
وذم احلدي٨م ىم٤مل  " شمَ٤مسمِ ُٕمقا سملم ِّ
َ
احل٩م واًمٕمٛمرةَّ ،
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
صمدقاب إٓ
اعمدؼمورة
ًمٚمحجد٦م
واًمٗمْم٦م ،وًمدٞمس
واًمذه٥م
احلديد
اًمٙمػم َظم ٌَ َ٨م
يمام َيٜمٗمل
ٌ
ُ
اجلٜم ُ٦م"(.)1
-17إفمداد صٛم٣مديؼ يمٙمتػمفم٣مت :يًتح٥م أن يقوع قمدة اٜم٤مديؼ داظمؾ اعمًجد،
جلٛمع شمؼمقم٤مت اًمٜم٤مس ،أو زيم٤مهتؿ ،ذم ُمً٤مقمدة اًمٗم٘مرا  ،واعمحت٤مضملم ،وأاح٤مب
اًمٜمقازل ،واعمريض ،وإيت٤مم ،وقمامرة اعمًجد ،واٞم٤مٟمتف ،ويراقمك شمٜمقع هذه اًمّمٜم٤مديؼ
سمحٞم٨م يٙمقن أطمده٤م ًمٚمزيم٤مة ،ولظمر ًمٚمّمدىم٦م ،ولظمر ًمإلـمٕم٤مم واًمٙمٗم٤مرات ،ولظمر
ظم٤مص سم٤معمًجد ،وشمٍمف هذه إُمقال ذم ُمّم٤مرومٝم٤م اًمنمقمٞم٦م ،يمام هق ُمٕمٚمقم ُمـ لي٦م
ؾمقرة اًمتقسم٦م .ىم٤مل شمٕم٤ممم ﭽ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﮶ ﮷
﮸ ﮹ ﭼ(.)2

-18فمٚمؾ صمـدول يمٙمٚمح٣مؽمـب٥م :يًدتح٥م قمٛمدؾ ضمددول ًمٚمٛمح٤مؾمدٌ٦م اًمِمدٝمري٦م،
ويقوع قمدة ٟمًخ ذم جمٚم٦م احل٤مئط ،ي٘مقم يمؾ واطمد ُمـ رواد اعمًجد سمٛمح٤مؾمدٌ٦م ٟمٗمًدف
ُمـ ظمالًمف ،ومٞمً٤مهؿ ذم اًمتذيمػم واًمت٘مقيؿ واةاالح ،ي٘مقل أُمدػم اعمد١مُمٜملم قمٛمدر سمدـ
اخلٓمدد٤مب ( طم٤مؾمددٌقا أٟمٗمًددٙمؿ ىمٌددؾ أن ل٤مؾمددٌقا وزٟمددقا أقمامًمٙمددؿ ىمٌددؾ أن شمددقزن
قمٚمٞمٙمؿ).

( (8الحديث أخرجه اإلمام الترمذي ( )180حسن صحي بريب ،عن عبد هللا بن مسعود.
( )2سورة التوبة اآلية (.)30
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-19فمٚمؾ جلٛم٥م اصمتامفمٝم٥م :شم٘مقم هذه اًمٚمجٜم٦م ل٧م إذاف اةُم٤مم سمجٛمدع شمؼمقمد٤مت
اعمًٚمٛملم ُمـ اعمالسمس اجلديدة ،واعمًتٕمٛمٚم٦م ،وإدويد٦م اًمّمد٤محل٦م ،وإدوات اعمٙمتٌٞمد٦م
واعمدرؾمٞم٦م ،وأيمٗم٤من اعمقشمك ،وشمقزيٕمٝم٤م قمغم اعمحت٤مضملم ُمـ اًمٗم٘مدرا  ،وذم احلددي٨م ىمد٤مل
" واهلل دم فمقن ايمٔمبد َم٣م ىم٣من ايمٔمبد دم فمقن أطمٝمف" (.)8
ِ
ايمٛم٣مس إلم اهللِ أٞمْٖم ُٔم ُٜم ْؿَ ،
ِ
إفمـامل إلم اهللِ 
ـ٤م
٤م
وأ َضم ُّ
أضم ُّ
وذم احلدي٨م ىم٤مل َ " 

ِ
ُدطم ُٙمف فمعم َمسٙمِؿٍ ،أو سم ِ
رسور سم ِ
َ٘مُم ُ
َْمـر َد فمٛمـ ُف
ُ
َٗمِضـ فمٛمـ ُف َد ْيٛمًـ٣م ،أو سم ُ
ُ
ُُ ٌ
ػ فمٛم ُف ىمُرزمـ ً٥م ،أو سم َ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ُصمق ًفم٣مَ َ ،
أن أفمت٘مِ َ
اظمسـجد
ـػ دم
إرم َمــ ْ
أضم ُّ
ًم َمع أطمل اظمسٙم ِؿ دم ضم٣مصمـ٥م َ
ـ٤م َّ
وٕ ْن ْأَم َ
ِ
ب٦م اهللُ  ومدَ َِمف يق َم
ضم٣مصمتِف ضمتك ُي ْبِتَٜم٣م يم ُف ،أ ْشم َ
ْ
وَم ْـ ََم َُمك َمع أطمٝمف اظمسٙم ِؿ دم َ
ؾمٜم ًراَ ...،
سم َِز ُّل إ ْومدا ُم.)2(" ،
-21فمٚمؾ َمقومع يمٙمٚمسجد واإلَم٣مم فمعم ايمٛم٦مُ :مـ سملم وؾم٤مئؾ اًمدقم٤مي٦م احلديث٦م ،ذم
ُمٞمدان اًمدقمقة اةؾمالُمٞم٦م ٕٟمِمٓم٦م اعمًجد ،قمٛمؾ ُمقىمدع ظمد٤مص سم٤معمًدجد وأٟمِمدٓمتف،
ودروس اةُم٤مم وحم٤مرضاشمف وظمٓمٌف ،وُمقاىمٞمد٧م اًمّمدالة ،وُمقاقمٞمدد إٟمِمدٓم٦م يمٚمٝمد٤م،
سمحٞم٨م يًتٓمٞمع أن يتٕمرف قمٚمٞمٝم٤م يمؾ إٟمً٤من ،أو يِم٤مرك ذم احلْمقر ،أو اعمً٤ممه٦م ومٞمٝمد٤م،
وهذا يتٞمح ًمٙمؾ ؿمخص يًدٙمـ ذم ُمٙمد٤من ضمديدد ،أن يتٕمدرف قمدغم ُمٙمد٤من اعمًدجد
وأٟمِمٓمتف ،وهق ذم سمٞمتف ُمـ ظمالل اًمِمٌٙم٦م اًمٕمٜمٙمٌقشمٞم٦م اًمتدل أادٌح٧م رضوريد٦م ًمٙمدؾ
إقمامل.

( )8الحديث أخرجه اإلمام مسلم ( )2388عن أبى هريرة .
( )2الحديث أوردا ارلباني في صحي الجامع ( )863عن عبد هللا بن عمر .
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اخل٣ممت٥م.
احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم ،واًمّمالة واًمًالم قمغم ؾمٞمد إوًملم وأظمريـ  وقمدغم
لًمف وأاح٤مسمف واًمت٤مسمٕملم ،وُمدـ اهتددى هبددهيؿ ،وشمدٌٕمٝمؿ سم٢مطمًد٤من إمم يدقم اًمدديـ.
وسمٕمد...
ومٝمذه أسمرز إُمقر اًمنمدقمٞم٦م اًمتدل شمتٕمٚمدؼ سمد٠مـمٝمر إُمد٤ميمـ ذم إرض ،سم٤معمًدجد
ورؾم٤مًمتف ذم اةؾمالم ،واًمتل طمرا٧م ُمـ ورائٝم٤م شمذيمػم إُم٦م اعمًٚمٛم٦م ًمٚمتٛمًدؽ هبد٤م،
واًمٕمٛمؾ سمام ومٞمٝم٤مً :مٞمتح٘مؼ ًمٜم٤م ُمثؾ ُم٤م ل٘مؼ ًمٚمًٚمػ اًمّم٤مًمحُ ،مـ قمز ومتٙمدلم ُمدـ اهلل
رب اًمٕم٤معملم.
وطمرا٧م ُمـ ظمالهل٤م أيْم٤م أن أسملم ًمإلظمقة اًمٙمرام ُمـ إئٛم٦م واخلٓمٌ٤م واًمققم٤مظ
واًمدقم٤مة ،أن حيدرص يمدؾ واطمدد ُمدٜمٝمؿ قمدغم أدا رؾمد٤مًمتف ،وإطمٞمد٤م دور اعمًدجد ذم
اعمجتٛمع اًمذي يٕمٞمش ومٞمف ،واًمتٛمًؽ سم٤مًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م اعمٓمٝمرة ،وشمرك اًمٌدقم٦م وحم٤مرسمتٝمد٤م،
وأن مٕمؾ ُمـ ُمًجده ُمث٤مسمد٦م ًمٚمٕمٌد٤مدة ،وىمْمد٤م ً عمّمد٤مًمح اًمٜمد٤مس ،وطمدال عمِمدٙمالهتؿ
آضمتامقمٞم٦م وآىمتّم٤مدي٦م وهمػمه٤م.
ومال يزال اعمًجد طمتك أن هق أىمقى ُمٞمدان ُمدـ ُمٞمد٤مديـ اًمددقمقة اةؾمدالُمٞم٦م ذم
اًمت٠مصمػم واةاالح واًمتٖمػم ،سم٤مًمرهمؿ مم٤م يٕمؽموف ُمـ لدي٤مت ،وُم٤م ي٘مػ ذم ـمري٘مدف ُمدـ
قمثرات ،وذًمؽ إذا أطمًـ اعمًٚمٛمقن شمقفمٞمٗمف واؾمتخداُمف يمدام يمد٤من ذم قمٍمد اًمٜمٌدل
واًمًٚمػ -روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ أةٕملم.-
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ايمٛمت٣م ٨م وايمتقصٝم٣مت.
 -1اظمسجد َمٝمدان َمـ َمٝم٣مديـ ايمدفمقة ،وهق ُمٌٜمل قمغم آشمٌ٤مع ،ومٞمٜمٌٖمل أن يراقمدك
ذم سمٜم٤مئف ُم٤م ورد ذم اًمنمع احلٙمٞمؿُ ،مـ إظمالص اًمٜمٞمد٦م ،واًمْمدقاسمط اًمنمدقمٞم٦م ذم سمٜم٤مئدف
وشمّمٛمٞمٛمف ،ويمذًمؽ اًمٌٕمد واحلذر ُمـ اًمٌدع واعمخ٤مًمٗم٤مت اًمنمدقمٞم٦م اًمتدل حل٘مد٧م سمدف،
ظم٤ما٦م اًمتل شمٕمتٜمل سم٤معمٔمٝمر ُمـ اًمزيٜمد٦م وإًمدقان واًمزظمرومد٦م ،واعمٌ٤مًمٖمد٦م ذم ذًمدؽ قمدغم
طمً٤مب دوره ورؾم٤مًمتف.
-2فمعم اظمسٙمؿ فمٛمد ذه٣مزمف إلم اظمسجد ،أن حيرص قمغم ُمًدتحٌ٤مت اعمًدجد ،وأن
ي٘مقم هب٤م ،ويٌتٕمد قمـ اعمحرُم٤مت ،ويٗمر ُمٜمٝم٤م ،ويٙمقن قمغم قمٚمؿ سم٤معمٌ٤مطم٤مت ،طمتك يْمدع
إُمقر ذم ٟمّم٤مهب٤م اًمّمحٞمح ،ويزن إُمقر سمٛمٞمزان اًمنمع واًمديـ ٓ ،سمٛمٞمدزان اهلدقى،
أو شم٘مديؿ اًمٕم٘مؾ قمغم اًمنمع.
-3هٛم٣مك زمٔمض إضم٘م٣مم ايمٖمٗمٜمٝم٥م ايمتل ختص اظمس٣مصمد ،يٜمٌٖمدل أن شمددرس ًمٕمدقام
اعمًٚمٛملم وظمقااٝمؿ ،ذم اًمدروس اًمٗم٘مٝمٞم٦م اعمًجدي٦م ،طمتك ي٘مػ اًمٜم٤مس قمدغم احلٙمدؿ
اًمنمقمل اًمّمحٞمح ومٞمٝم٤م ،ومٞمٕمٛمٚمقا سمف ،وي٘مقُمقا سمتٓمٌٞم٘مدف ذم طمٞمد٤مهتؿ داظمدؾ اعمًدجد أو
ظم٤مرضمف.
 -4رؽم٣ميم٥م اظمسجد دم اإلؽمالم رؽم٣ميم٥م فمٓمٝمٚم٥م ،ذم إادالح اعمجتٛمدع ،ومٞمٜمٌٖمدل أن
شمتٕم٤مون اجلٝمقد ذم اًمٕمٛمؾ هبد٤مُ ،مد٤م سمدلم اعم١مؾمًد٤مت احلٙمقُمٞمد٦م ،وإهٚمٞمد٦م اعمختّمد٦م،
وإئٛم٦م واخلٓمٌ٤م  ،وإدارات اعمً٤مضمد ،طمتدك شمد١مدي اعمًد٤مضمد رؾمد٤مًمتٝم٤م قمدغم اًمقضمدف
اعمٜمِمقد ،اًمذي يم٤من قمٚمٞمف احل٤مل ذم اًمّمدر إول ُمـ اةؾمالم.
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 -5إوم٣مَم٥م دورات َمستٚمرة يم ٚم٥م واخلْمب٣مء ،واًمققم٤مظ واًمدقم٤مةً ،مٚمتذيمػم سمرؾمد٤مًم٦م
اعمًجد ذم اةؾمالم ،طمتك شمٙمقن اًمرؤي٦م واوح٦م قمٜمد اجلٛمٞمع ،ويٙمقن اهلدف حمدددا،
ويّمٌح اةُم٤مم هق اًمريمٞمزة إومم ذم اًمٜمٝمقض سمدور اعمًجد ورؾم٤مًمتف ذم احلٞم٤مة.
 -6إوم٣مَم٥م َمس٣مزمٗم٣مت دوري٥م َمستٚمرة ٕ ٚمـ٥م اظمسـ٣مصمد ،ذم اًمٜمدقاطمل اعمختٚمٗمد٦م ُمدـ
أٟمِمٓم٦م اعمًجد :طمتك متٝمد إئٛم٦م ذم شم٘مديؿ أومْمؾ ُم٤م قمٜمدهؿ ًمٚمجٛمٝمقر :وشم٘مدم هلدؿ
اجلقائز واعمٙم٤مومآت ،اًمتل شمتٜم٤مؾم٥م ُمع ُمٙمد٤مٟمتٝمؿ وُمٜمدزًمتٝمؿ ُمدـ آطمدؽمام واًمت٘مددير،
وشمٙمقن جم٤مٓ ًمٚمتٜم٤مومس اعمنموع ،ذم شمٗمٕمٞمؾ دور اعمًجد ورؾم٤مًمتف ذم اعمجتٛمع.
 -7فمٚمؾ َم٠ممترات يم ٚم٥م واخلْمب٣مء وايمدفم٣مة زمـكم احلـكم واحلـكم ،طمدقل رؾمد٤مًم٦م
اعمًجد ذم اةؾمالم ،ةطمٞم٤م هذا اًمدور سملم اعمًٚمٛملم ،وشمذيمػمهؿ سمٕمٔمؿ هذا اًمددور،
وصم٘مؾ اعمً١موًمٞم٦م ،وىمد ىم٤مُمد٧م اجل٤مُمٕمد٦م اةؾمدالُمٞم٦م سم٤معمديٜمد٦م اعمٜمدقرة سمٛمد١ممتر ذم ٟمٗمدس
اعمقوقع ،ذم أوائؾ اًمًٌٕمٞمٜم٤مت ُمـ اًم٘مدرن اًمٕمنمديـ اعمدٞمالدي ،واددر قمٜمدف ٟمًدخ٦م
ُمٓمٌققم٦م ُمـ سمحقث اًمً٤مدة اًمٕمٚمام  ،اًمذيـ ؿم٤مريمقا ذم اعم١ممتر ُمدـ ةٞمدع أٟمحد٤م اًمٕمد٤م
اةؾمالُمل ،ويم٤من ُم١ممترا ٟم٤مضمح٤م وُمقوم٘م٤م.
ٟمً٠مل اهلل  أن يٕمٞمٜمٜم٤م قمغم أدا شمٚمؽ اًمقاضمٌ٤مت ،طمتك يتح٘مؼ ًمٜمد٤م يمدامل آىمتددا
سمًدٞمد إٟمٌٞمد٤م  ،وًمٜمحٔمدك سمِمدٗم٤مقمتف  ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ

ﭶ ﭷ ﭼ( .)8واحلٚمد هلل ايمذي زمٛمٔمٚمتف سمتؿ ايمِم٣محل٣مت.

( )8سورة الشعراء اآليتان (.)18-11
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اظمراصمـــــع.
ايمٗمرآن ايم٘مريؿ.
ىمت٤م ايمسٛم٥م.
 -1إطمٞم٤م قمٚمقم اًمديـً ،مٚمٖمزازم ،ط ،اعمٙمتٌ٦م اًمتج٤مري٦م ،سمدون شم٤مريخ.
 -2آقمتّم٤ممً ،مإلُم٤مم اًمِم٤مـمٌل ،ط ،دار اعمٕمروم٦م سمػموت.
 -3إقمالم اًمً٤مضمد سم٠مطمٙم٤مم اعمً٤مضمدً ،مإلُم٤مم اًمزريمٌم ل٘مٞمؼ اًمِمٞمخ أسمق اًمقوم٤م اعمراهمدل
ط ،دوًم٦م اةُم٤مرات اًمٕمرسمٞم٦م اعمتحدة اًم٘م٤مهرة 1397هد.
 -4اةعم٤مع إمم ظمٓمر آسمتداع ،د ،ينى قمٌد اخل٤مًمؼ ظمي ،سمحد٨م ُمٜمِمدقر ذم طمقًمٞمد٦م
يمٚمٞم٦م أاقل اًمديـ واًمدقمقة سمٓمٜمٓم٤م ،ؾمدٜم٦م 2111م.
 -5اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦مٓ ،سمـ يمثػم ،ط ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموت ًمٌٜم٤من.
 -6لذير اًمً٤مضمد ُمـ اخت٤مذ اًم٘مٌقر ُمً٤مضمدً ،مٚمِمٞمخ حمٛمد ٟم٤مس اًمدديـ إًمٌد٤مين ،ط،
ةٕمٞم٦م إطمٞم٤م اًمؽماث اةؾمالُمل ،ط ،اًمث٤مٟمٞم٦م ،سمدون شم٤مريخ.
 -7اًمتٓمرف اًمديٜمل اًمرأي أظمر ،د ،االح اًمّم٤موي ،ط ،إوم٤مق اًمدوًمٞم٦م ًمإلقمدالم.
ط إومم ؾمد1993م
 -8شمٗمًػم اسمـ يمثػمٓ ،سمـ يمثػم ،ط ،دار اعمٜم٤مر ،اًم٘م٤مهرة.
 -9ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ذم اًم٘مرلن ًمٚمٓمؼمي ،ط ،اعمٙمتٌ٦م إُمػمي٦م ،اًم٘م٤مهرة.
 -11اًمددديـ اخلدد٤مًمصً ،مٚمِمددٞمخ اةُمدد٤مم حمٛمددقد ظمٓمدد٤مب اًمًددٌٙمل ،ط ،اًمث٤مًمثدد٦م
ؾمٜم٦م1981-1411م.
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 -11اًمًػمة اًمٜمٌقي٦مٓ ،سمـ هِم٤مم ،ل٘مٞمؼ ُمّمٓمٗمك قمٌد اًمقاطمدد ،دار اعمٕمرومد٦م سمدػموت
ًمٌٜم٤من ،ؾمٜم٦م  1413هجري٦م ؾمٜم٦م 1983م.
 -12احٞمح وم٘مف اًمًٜم٦م وأدًمتف ،أسمق ُم٤مًمدؽ يمدامل اًمًدٞمد ؾمد٤م  ،ط ،اعمٙمتٌد٦م اًمقىمٗمٞمد٦م،
اًمٓمٌٕم٦م إومم ،سمدون شم٤مريخ.
 -13ومدتح اًمٌدد٤مري ذح ادحٞمح اًمٌخدد٤مريٓ ،سمددـ طمجدر اًمٕمًدد٘مالين ،ط ،اعمٙمتٌدد٦م
اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموت ط ،إومم 1411ه1989.م.
ً -14مٞمس ُمـ اةؾمالم ،اًمِمٞمخ حمٛمد اًمٖمزازم طُ ،مٙمتٌد٦م وهٌد٦م اًمً٤مدؾمد٦م 1411هدد
1991م.
 -15جمٛمقع اًمٗمت٤موىً ،مِمدٞمخ اةؾمدالم اسمدـ شمٞمٛمٞمد٦م ،ط ،جمٛمدع اعمٚمدؽ ومٝمدد ًمٓمٌ٤مقمد٦م
اعمّمحػ اًمنميػ سم٤معمديٜم٦م اعمٜمقرة1416 ،هد1995 .م.
 -16اعمّمٌ٤مح اعمٜمػمً ،مٚمٗمٞمقُمل ،ط ،اعمٓمٌٕم٦م إُمػمي٦م ،اًم٘م٤مهرة ،ؾمٜم٦م 1922م.
 -17اعمٕمجؿ اعمٗمٝمرس ًٕمٗم٤مظ اًم٘مرلن اًمٙمريؿً ،مٚمِمٞمخ حمٛمد وم١ماد قمٌد اًمٌ٤مىمل ،ط ،دار
احلدي٨م اًم٘م٤مهرة.
 -18اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط ،عمجٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞمد٦م ط ،جمٛمدع اًمٚمٖمد٦م اًمٕمرسمٞمد٦م اًم٘مد٤مهرة ؾمدٜم٦م
1988م.
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السرية الذاتيت اخلاصت بالدكتور /أمحد عبد اهلادي شاهني.
المؤهالت:
(ً )1مٞمً٤مٟمس أاقل اًمديـ واًمدقمقة ُمـ ضم٤مُمٕمد٦م إزهدر يمٚمٞمد٦م أادقل اًمدديـ
واًمدقمقة سم٤معمٜمّمقرة ؾمٜم٦م 1989م ىمًؿ اًمدقمقة واًمث٘م٤موم٦م اةؾمالُمٞم٦م سمت٘مددير
(ضمٞمد ضمدا ُمع ُمرشمٌ٦م اًمنمف).
(ُ ) 2م٤مضمًتػم ذم اًمدقمقة واًمث٘م٤موم٦م اةؾمالُمٞم٦م ُمـ ضم٤مُمٕم٦م إزهدر يمٚمٞمد٦م أادقل
اًمديـ واًمدقمقة سم٤معمٜمقومٞم٦م ؾمٜم٦م 1995م سمٕمٜمقان (ُمِمٙمالت اًمِمٌ٤مب اًمٜمٗمًٞم٦م
وآضمتامقمٞم٦م وقمالج اةؾمالم هل٤م) سمت٘مدير (ممت٤مز).
( ) 3اًمديمتقراه ذم اًمدقمقة واًمث٘م٤موم٦م اةؾمالُمٞم٦م وُم٘م٤مرٟم٦م إدي٤منُ .مـ ضم٤مُمٕم٦م إزهدر يمٚمٞمد٦م أادقل اًمدديـ
واًمدقمقة سم٤معمٜمقومٞم٦م ؾمٜم٦م 1999م سمٕمٜمقان (ظمّم٤مئص اًمدقمقة ذم اًمٕمٝمدديـ اًم٘مدديؿ واجلديدد واًم٘مدرلن
اًمٙمريؿ دراؾم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م) سمت٘مدير (ُمرشمٌ٦م اًمنمف اًمث٤مٟمٞم٦م).
الوظائف السابقة:
.1

قمٛمؾ إُم٤مُم٤م وظمٓمٞمٌ٤م سمقزارة إوىم٤مف اعمٍمي٦م ُمـ 1991/3/1م .طمتك 1993 /2/21م.

.2

قمٛمؾ ُمٕمٞمدا سمج٤مُمٕم٦م إزهدر ذم يمٚمٞمد٦م أادقل اًمدديـ واًمددقمقة سم٤معمٜمقومٞمد٦م ذم 1993 /2/21م.
طمتك 1995 /12/25م.

.3

قمٛمددؾ ُمدرؾمدد٤م ُمًدد٤مقمدا ذم يمٚمٞمدد٦م أاددقل اًمددديـ واًمدددقمقة سم٤معمٜمقومٞمدد٦م ذم 1995 /12/26م.
طمتك 1999/5/4م

.4

قمٛمؾ ُمدرؾمد٤م سم٘مًدؿ اًمددقمقة ذم يمٚمٞمد٦م أادقل اًمدديـ واًمددقمقة سم٤معمٜمقومٞمد٦م ُمدـ1999/5/5م
طمتك  31يقٟمٞمق 2113م.

.5

قمٛمؾ أؾمت٤مذا ُمً٤مقمدا سم٘مًؿ اًمدقمقة ذم يمٚمٞمد٦م أادقل اًمدديـ واًمددقمقة سم٤معمٜمقومٞمد٦م ُمدـ  31يقٟمٞمدق
2113م طمتك 1يقًمٞمق .2114

.6

قمٛمؾ أؾمت٤مذا ُمِم٤مريم٤م ذم اجل٤مُمٕم٦م اةؾمالُمٞم٦م سم٠مُمريٙم٤م ُمتِمدجـ دوشمرويدد ُمدـ  1يقًمٞمدق 2114م
طمتك  31يقٟمٞمق .2111
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.7

قمٛمؾ أؾمت٤مذا ًمٚمدقمقة واًمث٘م٤موم٦م اةؾمالُمٞم٦م وُم٘م٤مرٟم٦م إدي٤من ذم ضم٤مُمٕم٦م ـمٞمٌ٦م .سم٤معمديٜم٦م اعمٜمقرة .اعمٕمٝمد

اًمٕم٤مزم ًمدئٛم٦م واخلٓمٌ٤م ُ .مـ  1يقًمٞمق  2111م.
 .8اًمقفمٞمٗم٦م احل٤مًمٞم٦م أؾمت٤مذ سم٘مًؿ اًمدقمقة واًمث٘م٤موم٦م اةؾمالُمٞم٦م وُم٘م٤مرٟم٦م إدي٤من ذم ضم٤مُمٕم٦م إزهر،
وايمتخِمص ايمدومٝمؼ( :ايمدفمقة وايم ٗم٣مهم٥م اإلؽمالَمٝم٥م وَمٗم٣مرٞم٥م إدي٣من).
اعمقاد اًمتل ي٘مقم سمتدريًٝم٤م  /اًمدقمقة/اخلٓم٤مسم٦م /اًمث٘م٤موم٦م اةؾمالُمٞم٦م /شم٤مريخ اخلٚمٗم٤م  /إؾمدالم ذم اعمنمدق/
اًمٗمرق /وم٘مف اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م /آؾمتنماق /اًمتٜمّمدػمُ /م٘م٤مرٟمد٦م إديد٤من /اًمٞمٝمقديد٦م /اًمٜمٍمداٟمٞم٦مُ/مٜم٤مه٩م
اًمدقمقة /لي ٤مت اهلل اةٟمً٤مٟمٞم٦م /لي٤مت اهلل اًمٙمقٟمٞم٦م /ىمْم٤مي٤م ُمٕم٤مسة /ظمٚمؼ اعمًٚمؿ/رؾم٤مًم٦م اعمًجد/طم٘مقق
اةٟمً٤من ذم اةؾمالم.
أعمال أخرى:
( ) 1اٟمتدب ًمٚمتدريس ذم يمٚمٞمد٦م اًمدراؾمد٤مت اةؾمدالُمٞم٦م ًمٚمٌٜمد٤مت سم٤مةؾمدٙمٜمدري٦م ،وُمٕمٝمدد اًمث٘م٤مومد٦م سمدقزارة
إوىم٤مف ،وُمٕم٤مهد إقمداد اًمدقم٤مة سم٤مجلٛمٕمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م سم٤مًم٘م٤مهرة وإىم٤مًمٞمؿ.
( ) 2ي٘مقم سم٤مخلٓم٤مسم٦م واًمدروس واعمح٤مرضات ذم ُمً٤مضمد إوىم٤مف سمجٛمٝمقريد٦م ُمٍمد اًمٕمرسمٞمد٦م ،وُمًد٤مضمد
اجلٛمٕمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م ُمٜمذ قم٤مم 1989م طمتك أن.
( )3ؾم٤مومر إمم دول أوروسم٤م وأُمريٙم٤م ويمٜمدا ةًم٘م٤م ظمٓم٥م اجلٛمٕمد٦م واعمحد٤مرضات واًمددروس اًمرُمْمد٤مٟمٞم٦م،
وطمْمقر اعم١ممترات واًمٜمدوات اًمٕمٚمٛمٞم٦م.
(ً )4مف اًمٕمديد ُمـ اعم٘م٤مٓت ذم جمٚمد٦م اًمتٌٞمد٤من اعمٍمدي٦م .وضمريددة إهدرام اًم٘م٤مهريد٦م .وضمريددة قم٘مٞمدديت.
وإطم٤مدي٨م اةذاقمٞم٦م سم٢مذاقم٦م اًم٘مرلن اًمٙمريؿ ،وٟمدا اةؾمالم ُمـ ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م.
مٞمد احلدي٨م سم٤مًمٚمٖم٦م اةٟمجٚمٞمزي٦م ،واؾمتخدام احل٤مؾم٥م إمم.
شم٤مريخ اعمٞمالد 1967/2/27م.
احل٤مًم٦م آضمتامقمٞم٦م ُمتزوج وًمف أرسمٕم٦م ُمـ إوٓد.
قمٜمقان اًمًٙمـ ذم ُمٍم حم٤مومٔم٦م اًمدىمٝمٚمٞم٦م ُ -مديٜم٦م أضم٤م  -ظمٚمػ اةدارة اًمزراقمٞم٦م.
قمٜمقان اًمٕمٛمؾ ذم ُمٍم يمٚمٞم٦م أاقل اًمديـ واًمدقمقة سم٤معمٜمقومٞم٦م ت.148 /2 316891 /
اًمؼميد اةًمٙمؽموين .drahmed1967@yahoo.com
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املؤلفاث اخلاصت بالدكتور/أمحد عبد اهلادي شاهني.
 سلسلة كتب في الدعوة والخطابة:
 .1اًمدقمقة إمم اةؾمالم ىمقاقمد وأاقل.
 .2وؾم٤مئؾ اًمدقمقة وأؾم٤مًمٞمٌٝم٤م ذم وق اًم٘مرلن واًمًٜم٦م واًمقاىمع.
 .3اًم٘مقاقمد اعمٜمٝمجٞم٦م ًمٚمدقمقة قمٜمد اًمًٚمػ.
 .4اًمًٞمدة قم٤مئِم٦م اهنع هللا يضر وضمٝمقده٤م ذم اًمدقمقة اةؾمالُمٞم٦م.
 .5اًمدقمقة اةؾمالُمٞم٦م ذم أُمريٙم٤م (رؤي٦م ُمـ اًمداظمؾ).
 .6اخلٓم٤مسم٦م ىمقاقمد وأاقل.
 .7اعمً٤مضمد سملم آشمٌ٤مع وآسمتداع.
 .8ذم فمالل ظمٚمؼ اعمًٚمؿ .اجلز إول.
 .9ذم فمالل ظمٚمؼ اعمًٚمؿ .اجلز اًمث٤مين.
.11

ذم فمالل ظمٓم٥م اجلٛمٕم٦م .اجلز اًمث٤مًم٨م.

.11

ذم فمالل ظمٓم٥م اجلٛمٕم٦م .اجلز اًمراسمع.

.12

ذم فمالل ظمٓم٥م اجلٛمٕم٦م .اجلز اخل٤مُمس.

.13

ذم فمالل ظمٓم٥م اجلٛمٕم٦م .اجلز اًمً٤مدس.

.41

واطم٦م اةُم٤مم ذم إرؿم٤مد إٟم٤مم111 .ظمٓمٌ٦م ُمؽمة٦م إمم اًمٚمٖم٦م اةٟمجٚمٞمزي٦م.

.15

اًمقطمدة اةؾمالُمٞم٦م ومريْم٦م ورضورة.

.16

ىمٓمقف ُمـ إدب واحلٙمٛم٦م.
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 سلسلة كتب مشكالت الشباب:
.17

ُمِمٙمٚم٦م آٟمحراف اجلٜمز قمٜمد اًمِمٌ٤مب ويمٞمػ قم٤مجلٝم٤م اةؾمالمو.

.18

ُمِمٙمٚم٦م اةدُم٤من واًمتدظملم قمٜمد اًمِمٌ٤مب ويمٞمػ قم٤مجلٝم٤م اةؾمالمو.

.19

ُمِمٙمٚم٦م اًمٖمٚمق ذم اًمديـ قمٜمد اًمِمٌ٤مب ويمٞمػ قم٤مجلٝم٤م اةؾمدالمو.

.21

ُمِمٙمٚم٦م اًم٘مٚمؼ قمٜمد اًمِمٌ٤مب ويمٞمػ قم٤مجلٝم٤م اةؾمدالمو.

 سلسلة كتب مقارنة األديان.

.21

اًمٞمٝمقدي٦م ذم وق اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ وُمقىمػ اًم٘مرلن اًمٙمريؿ ُمٜمٝم٤م.

.22

اًمٜمٍماٟمٞم٦م ذم وق اًمٕمٝمد اجلديد وُمقىمػ اًم٘مرلن اًمٙمريؿ ُمٜمٝم٤م.

.23

ظمّم٤مئص اًمدقمقة اةؾمالُمٞم٦م ذم وق اًم٘مرلن اًمٙمريؿ واًمًدٜم٦م.

.24

اعمًٞمح  سملم اًمٜمٍماٟمٞم٦م واةؾمالم (دراؾم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م).

.25

اًمتٜمّمددػم وظمٓمره قمغم اًمٕم٤م اةؾمالُمل.

.26

دور اًم٘مً٤موؾم٦م اًمتٌِمػمي ذم احلروب اًمّمٚمٞمٌٞم٦م.

.27

آؾمتِمدراق ذم ُمٞمزان اةؾمالم.

.28

اًمٕمٚمامٟمٞم٦م وظمٓمره٤م قمغم اعمجتٛمٕم٤مت اعمًٚمٛم٦م.

.29

احلقار سملم إدي٤من( .شمٕم٤ميش ٓ ذوسم٤من).

.31

ل٘مٞمؼ خمٓمقط (إدًم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م قمغم أذومٞم٦م اًمنميٕم٦م اعمحٛمدي٦م).
ةسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد اًمراوي اًمٕمراىمل.
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ايمٖمٜمــــرس
اظمقضقع

ايمِمٖمح٥م

اظمٗمدَم٥م.

3

 -1ايمتٔمريػ زمٔمٛمقان اظمقضقع :اظمس٣مصمد آسمب٣مع آزمتداع.

8

 -0ايمتحذير َمـ آزمتداع ذم ايمديـ:

11

 )1لذير اًم٘مرلن اًمٙمريؿ ُمـ آسمتداع ذم اًمديـ.

11

 )2لذير اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ُمـ آسمتداع ذم اًمديـ.

16

 -3أؽمب٣مب آزمتداع دم ايمديـ:

21

 )1دور اًمِمٞمٓم٤من رم آسمتداع رم اًمديـ.

21

 )2دور أقمدا اةؾمالم.

22

 )3اجلٝمؾ واًم٘مقل سمٖمػم قمٚمؿ.

23

 )4اشمٌ٤مع اهلقى.

24

 )5اًمت٘مٚمٞمد ًمٚمٛمٌتدقملم.

26

 )6اًمتٙمً٥م ُمـ ورا اًمٌدع.

28

 )7جم٤موزة طمد آقمتدال وآشمٌ٤مع رم اًمٕمٌ٤مدة.

29

 -1ايمٖمرق زمكم ايمبدفم٥م واظمٔمِمٝم٥م:

30

 )1شمٕمريػ اًمٌدقم٦م.

32

 )2ذح اًمتٕمريػ.

32

 )3أوضمف اخلالف آشمٗم٤مق سملم اًمٌدقم٦م واعمٕمّمٞم٦م.

36

َ -5م٘م٣مٞم٥م اظمسجد دم آؽمالم:
 )1ومْمؾ سمٜم٤م اعمً٤مضمد وقمامرهت٤م.

38
39

أ.د .أمحد قمٌد اهل٤مدي ؿم٤مهلم.

211

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 )2اعمًجد ُمـ ظمّمقاٞم٦م اًمٜمٌل  وإُم٦م.

41

 )3اًمققمٞمد اًمِمديد عمـ ُمٜمع اعمً٤مضمد ُمـ اًم٘مٞم٤مم سمدوره٤م

41

 )4أومْمؾ اعمً٤مضمد قمغم اةـمالق.

42

 )5أؿمٝمر اعمً٤مضمد ذم اًمقـمـ اًمٕمر .

46

 -6ضقازمط جي٤م أن سمرافمك فمٛمد زمٛم٣مء اظمس٣مصمد:

17

 )1إظمالص اًمٜمٞم٦م هلل .

18

 )2أن شمٙمقن أرض اعمًجد همػم ُمٖمتّمٌ٦م.

19

 )3اًمتحرى اًمدىمٞمؼ ذم لديد اًم٘مٌٚم٦م.

52

 )4اًمتٛمٞمٞمز ذم اًمٌٜم٤م .

51

 )5اعمراومؼ.

53

 -7اظمخ٣ميمٖم٣مت ايمممفمٝم٥م ايمتل حلٗم٦م زم٣مظمس٣مصمد:

51

 )1إهمالق اعمً٤مضمد ذم همػم أوىم٤مت االة اجلامقم٦م إومم.

51

 )2شمزيلم اعمً٤مضمد وزريمِمتٝم٤م.

55

 )3اخت٤مذ اعمح٤مري٥م.

58

 )4قمٚمق اعمٜم٤مسمر اًمتل شم٘مٓمع اًمّمٗمقف.

59

 -8اظمستح٤م دم اظمس٣مصمد:

61

 )1اًمدظمقل سم٤مًم٘مدم اًمٞمٛمٜمك ُمع اًمدقم٤م اعم٠مصمقر.

61

 )2أن يٜمقي آقمتٙم٤مف سم٤معمًجد يمٚمام دظمٚمف.

60

 )3يًتح٥م عمـ دظمؾ اعمًجد ويم٤من ُمتقو ٤م أن يّمغم ريمٕمتلم.

60

 )4يًتح٥م يمثرة اخلٓمك إمم اعمً٤مضمدً ،مٕمامرهت٤م سم٤معمٙم٨م ومٞمٝم٤م.

60

 )5اعمقافمٌ٦م قمغم طمْمقر االة اجلامقم٦م.

65
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 )6يًتح٥م طمْمقر جم٤مًمس اًمٕمٚمؿ ذم اعمًجد.

69

 )7يًتح٥م ُمٌ٤مذة قم٘مقد اًمزواج ذم اعمً٤مضمد.

72

 -9اظمب٣مح دم اظمس٣مصمد:

71

 )1اًمٜمقم ذم اعمًجد ذم همػم وىم٧م اًمّمالة.

71

 )2يٌ٤مح اعمٙم٨م ذم اعمًجد ًمٚمٛمحدث طمدصم٤م أاٖمر.

70

 )3يٌ٤مح إيمؾ واًمنمب ذم اعمًجد.

71

 )4يٌ٤مح ًمٚمٛمرأة أداؤه٤م اًمّمالة ذم اعمًجد.

75

 )5يٌ٤مح دظمقل اعمًجد ًمٖمػم اعمًٚمؿ.

75

 )6يٌ٤مح ذم اعمًجد إٟمِم٤مد اًمِمٕمر اًمذي ومٞمف ُمدح ًمإلؾمالم.

76

 )7يٌ٤مح قم٘مد جم٤مًمس اًم٘مْم٤م ذم اعمًجد.

78

 - )8يٌ٤مح ًمٚمٛمريض أن يٕم٤مًم٩م ذم اعمًجد.

79

 )9يٌ٤مح قم٘مد جم٤مًمس آؾمتِم٤مرات اًمٕمًٙمري٦م ذم اعمًجد.

81

 -12اظم٘مروه دم اظمس٣مصمد:

81

 )1رومع اًمّمقت ذم اعمًجد ًمٖمػم أُمر ذقمل.

81

ٟ )2مِ ِْم ُ
دان اًمْم٤مًم٦م.

86

 )3اًمٌٞمع واًمنما ذم اعمًجد.

86

 )4إظمراج اًمريح ذم اعمًجد اظمتٞم٤مرا.

87

 )5اًمٌزاق ذم اعمًجد.

87

 )6أن يتخذ اًمرضمؾ ُمٙم٤مٟم٤م ُمٕمٞمٜم٤م يّمكم ومٞمف.

92

 )7يٙمره اخلروج ُمـ اعمًجد أصمٜم٤م إذان.

91

 )8يٙمره محؾ إؾمٚمح٦م ُمٙمِمقوم٦م داظمؾ اعمًجد.

90
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 )9قمٌ٨م اًمّمٌٞم٤من واعمج٤مٟملم داظمؾ اعمًجد.

93

 )11اةهاف واعمٌ٤مًمٖم٦م ذم اعمٜم٤مرات.

91

 -11أضم٘م٣مم هل٣م صٙم٥م زم٣مظمس٣مصمد:

95

 )1اًمٜمذر سم٤مًمّمالة ذم اعمً٤مضمد.

95

 )2إىم٤مُم٦م احلدود سم٤معمً٤مضمد.

96

 )3اًمتالقمـ ذم اعمًجد.

97

 )4االة اجلٜم٤مزة ذم اعمًجد.

98

 )5االة اًمٕمٞمديـ ذم اعمًجد.

98

 )6اعمٙم٨م ذم اعمًجد ًمٚمجٜم٥م واحل٤مئض واًمٜمٗمً٤م .

99

 )7سمٜم٤م اعمً٤مضمد قمغم اًم٘مٌقر.

122

 )8طمٙمؿ االة اجلامقم٦م ًمٚمرضم٤مل ذم اعمًجد.

125

 )9االة اعمرأة ذم اعمًجد وطمْمقره٤م عمج٤مًمس اًمٕمٚمؿ.

111

 )11أذان زمكم آسمب٣مع وآزمتداع:

116

ُ )1منموقمٞم٦م إذان.

117

 )2شم٤مريخ شمنميٕمف وطمٙمٛمتف.

118

 )3اًمّمٞمغ اًمقاردة.

102

 )4ؾمٜمـ إذان واةىم٤مُم٦م.

101

اظمخ٣ميمٖم٣مت دم أذان.

100

 )1اًمتٚمحلم واًمتٓمري٥م ذم أذان.

100

 )2شمًقيد اًمٜمٌل  ذم أذان.

101

 )3اًمّمالة قمغم اًمٜمٌل  سمٕمد إذان سمّمقت ُمرشمٗمع.

101

 )4أذان واةىم٤مُم٦م ًمّمالة اًمٕمٞمديـ.

105

اعمً٤مضمد سملم آشمٌ٤مع وآسمتداع.

214

-------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------

 )5شمٕمدد أذان ًمّمالة اجلٛمٕم٦م طم٤مًمٞم٤م.
 )11آطمتٗم٤مل سم٤معمقًمد اًمٜمٌقى اًمنميػ رم اعمًجد.

 -10إَم٣مم اظمسجد ورؽم٣ميمتف دم اإلؽمالم:

106
107
136

 -1رؾم٤مًم٦م اعمًجد ذم اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمدقمقي٦م.

112

 -2رؾم٤مًم٦م اعمًجد ذم اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م.

110

 -3رؾم٤مًم٦م اعمًجد ذم اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمؽمسمقي٦م.

151

 -4رؾم٤مًم٦م اعمًجد ذم اًمٜم٤مطمٞم٦م آضمتامقمٞم٦م.

161

 -5رؾم٤مًم٦م اعمًجد ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م آىمتّم٤مدي٦م.

169

 -6رؾم٤مًم٦م اعمًجد ذم اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٕمًٙمري٦م.

170

 -7رؾم٤مًم٦م اعمًجد ذم اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م.

177

َ -13مـ أؽمب٣مب ضٔمػ رؽم٣ميم٥م اظمسجد:

182

ٞ -11مٚمقذج َمٗمؼمح ٕٞمُمْم٥م اظمسجد:

181

اخل٣ممت٥م.

191

ايمٛمت٣م ٨م وايمتقصٝم٣مت.

191

اظمراصمع.

191

ايمسغمة ايمذاسمٝم٥م.

196

اظم٠ميمٖم٣مت وايم٘مت٤م.

198
021-022

ايمٖمٜمرس.



