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 املقدمة 
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل امللك املحمود، الرحيم املعبود، املعروف بالكرم واجلود، أمحده 

هد أن حممًدا وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له، وأش. سبحانه وأشكره

 . وعىل آله وصحبه ومن سار عىل هنجه إىل يوم الدين عبده ورسوله 

فإن ربنا سبحانه ملا كّلف عباده وأمرهم وهناهم رشع هلم االجتامع : أما بعد

ألداء بعض العبادات، وخَّص بعض األماكن والبقاع بفضيلة ورشف متيزت هبا، 

  .وفاقت سواها يف مضاعفة األجر والثواب فيها

وقد خّص اهلل هذه األمة املحمدية بأن رشع هلم بناء املساجد، والسعي يف 

وألمهية . عامرهتا، واملسابقة إليها، وختصيصها بأنواع من العبادة ال تصح يف غريها

املساجد يف هذه الرشيعة أحببت أن أكتب حول ما يتعلق هبا هذه الصفحات، مع 

ية كبرية وتوسعوا يف خصائصها، ولكن من أن العلامء قدياًم وحديًثا قد أولوها عنا

 . باب املسامهة ورغبة يف الفائدة أكتب هذه الفصول واهلل املوفق
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 الفصل األول فضل املساجد وشرفها
قد ُعلم أن الكثري من العبادات تتعني يف املساجد، أو يزيد أجرها ويضاعف العمل 

خري  }: قال ر أن النيب فيها، فلذلك ورد ما يدل على فضلها مطلًقا، فعن ابن عم

رواه احلاكم، وسكت عنه الذهيب، ورواه ] { البقاع املساجد، وشر البقاع األسواق

فيه عطاء بن السائب وهو ثقة، ولكنه اختلط يف : قال اهليثمي يف جممع الزوائد. الطرباين
... { خري البقاع بيوت اهلل }: وعن أنس مرفوًعا. ( )[ رجاله ثقاتآخر عمره، وبقية 

وعن واثلة . ( )[ رواه الطرباين يف األوسط، وفيه عبيد بن القاسم وهو ضعيف]احلديث 
شر اجملالس األسواق والطرق، وخري اجملالس املساجد، فإن مل  } قال رسول اهلل : قال

 . ( )[ جمهول" بكار بن تيميم : " رواه الطرباىن وفيه] { جتلس يف املسجد فالزم بيتك

يا رسول اهلل، أي البلدان أحب إىل اهلل، وأي : أن رجاًل قال }: وعن جبري بن مطعم
أن أحب : فأتاه فأخربه جربيل ال أدري حىت أسأل جربيل : البلدان أبغض إىل اهلل، قال

عبد اهلل : رواية البّزار، وفيه] { البقاع إىل اهلل املساجد، وأبغض البقاع إىل اهلل األسواق
وقال ابن عباس رضي . ( )[ ن حممد بن عقيل ابن أيب طال، وهو خمتلف يف االحتجاج بهب

املساجد بيوت اهلل يف األرض تضيء ألهل السماء كما تضيء جنوم السماء  }: اهلل عنهما
                                                 

، وعطاء بن السائب مترجم يف امليزان، وذكر أنه اختلط 6/   ، ويف جممع الزوائد 7/   انظره يف املستدرك (  )
 . نيوكان من علماء التابع

، وانظر ترمجة عبيد القاسم يف امليزان، وقد رجح أنه ضعيف ليس بشيء، نقله 6/   هكذا يف جممع الزوائد (  )
 . عن البخاري وغريه

جمهول، وهو يف امليزان يف حرف الباء " بكار"، ونقل قول الذهيب يف 6/   أورده اهليثمي يف جممع الزوائد (  )
 ". ة، وهكذا ذكر صاحب اللسانذكر أن له نسخة باطل. "كاملعتاد

ال نعلمه عن جبري إال هبذا : وقال البزار  2  وذكره يف كشف األستار برقم  6/   هكذا يف جممع الزوائد (  )
، وقال صحيح اإلسناد، وتعقبه الذهيب بذكر ابن عقيل وهو مترجم يف امليزان 7/   اإلسناد، وقد رواه احلاكم 

 . ظف  صدوق، ووصف بأنه سيئ احل6 2 برقم 
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وقد دَل . ( )[ ورجاله موثوقون: رواه الطرباين يف الكبري، قال اهليثمى] { ل األرضأله
على معناه ما ورد يف القرآن من إضافة املساجد إىل اهلل تعاىل، وهي إضافة تشريف 

  }: وفضل، كقوله تعاىل                     } ( )  مع أن
مجيع البقاع وما فيها ملك هلل تعاىل، ولكن املساجد هلا ميزة وشرف، حيث ختتص بكثري 

   }: من العبادات والطاعات والقربات، وكما قال تعاىل          

     } ( ) . والصحيح أن املراد املساجد املعمورة للذكر والطاعة، واليت هي من
خصائص البالد اإلسالمية، فلذلك تؤدى فيها الصالة مجاعة وفرادى، ويدعو فيها املسلم 

حًدا، فإضافتها إىل اهلل تعاىل تقتضي شرفها ومتّيزها على بقية ربه وحده، وال يدعو معه أ
البقاع، وذلك ما يوجب احترامها، واعتراف املسلمني بظفضلها، فهي من خصائص 
املسلمني، حيث إن لكل ملة ديانة ومتعبد جيتمع فيه أهل تلك الديانة ألداء عباداهتم واليت 

س والبيع، مع أهنا يف زماهنا أفضل من غريها، يدينون هبا، مثل الصوامع والديارات، والكنائ
  }: ولذلك قال تعاىل                    

               } ( ) .موضع العبادات، ولكن : ويراد بالصلوات
بعد نسخ تلك الديانات تعني منع عمارة تلك املعابد، ملا فيها من خمالظفة شعائر اإلسالم، 
ووجب على املسلمني إظهار هذه املساجد وإشهارها، فأصبحت معامل على كل بالد 

  }: هبذه املساجد واليت مدحها اهلل بقولهيسكنها املسلمون، حيث تتميز        

           } (2)  فترفع مناراهتا فوق املساكن والعمارات، وتعرف
 . ىل القبلة اخلاصة باملسلمنيمبحاربيها املوجهة إ

                                                 

 . 7/   ذكره يف جممع الزوائد (  )
 .    سورة البقرة اآلية (  )
 . 1 سورة اجلن اآلية (  )
 . 4 سورة احلج اآلية (  )
 . 6 سورة النور اآلية ( 2)



 فصول ومسائل تتعلق باملساجد 

5 

 الفصل الثاين فضل بناء املساجد وعمارهتا
بعد أن عرف فضل هذه املساجد وشرفها، فقد ورد ما يدل على فضل بنائها 

أنه  وعمارهتا احلسية واملعنوية، فمن ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن عثمان 
: يقول عت رسول اهلل إنكم أكثرمت علي وإين مس قال ملا بين مسجد رسول اهلل 

: ويف رواية ( ) { من بىن مسجدا يبتغي به وجه اهلل بىن اهلل له بيتا يف اجلنة }

من بىن  }: قال أن النيب  وعن أنس  ( ) ( ) { بىن اهلل له يف اجلنة مثله }

وعن عمرو  (2)[ رواه الترمذي] ( ) { مسجدا صغريا أو كبريا بىن اهلل له بيتا يف اجلنة

من بىن هلل مسجدا ليذكر اهلل فيه بىن اهلل له  }: قال أن رسول اهلل  بن عبسة 

 . (7)[ رواه النسائي] (6) { بيتا يف اجلنة

من بىن مسجدا  }: يقول مسعت رسول اهلل : قال وعن عمر بن اخلطاب 

 .( )[ رواه ابن ماجه وابن حبان يف صحيحه] (1) { يذكر فيه اسم اهلل بىن اهلل له بيتا يف اجلنة

                                                 

، ابن ماجه ( 1  )، الترمذي الصالة (   2)، مسلم املساجد ومواضع الصالة ( 4  )البخاري الصالة (  )
 (.  4  )، الدارمي الصالة (  6/ )، أمحد ( 6 7)عات املساجد واجلما

، ابن ماجه ( 1  )، الترمذي الصالة (   2)، مسلم املساجد ومواضع الصالة ( 4  )البخاري الصالة (  )
 (.  4  )، الدارمي الصالة (  6/ )، أمحد ( 6 7)املساجد واجلماعات 

د توسع يف شرحه وذكر له شواهد كثرية، وكذا رواه ، وق24 هو يف صحيح البخاري كما يف الظفتح برقم (  )
 . وغريهم 1  يف املساجد، والترمذي رقم    2مسلم برقم 

 (. 4  )الترمذي الصالة (  )
وهو عنده بصيغة التمريض ،  لكنه ذكر يف الباب عن أيب بكر وعمرو وعلي حىت عد  4  هو يف سننه برقم ( 2)

 . بإسناد آخر 41  وضعظفه املعلق مث رواه برقم  1 4  يف مسنده برقم ثالثة عشر صحابيا ،  ورواه أبو يع ىل
، ابن ماجه ( 1  )، الترمذي الصالة (   2)، مسلم املساجد ومواضع الصالة ( 4  )البخاري الصالة ( 6)

 (.  4  )، الدارمي الصالة (  6/ )، أمحد ( 6 7)املساجد واجلماعات 
 . حسن بشواهده وهو   /   هو يف سننه اجملتيب ( 7)
 (.  2/ )، أمحد ( 2 7)ابن ماجه املساجد واجلماعات ( 1)
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من بىن هلل مسجًدا من ماله بىن اهلل  }: قال قال رسول اهلل : قال وعن علي 

 أن رسول اهلل  وله عن جابر . ( )[ رواه ابن ماجه] ( ) { له بيًتا يف اجلنة

 ( ) { من بىن مسجًد اهلل كمظفحص قطاة أو أصغر بىن اهلل له بيًتا يف اجلنة }: قال

من بىن هلل  } قال رسول اهلل : ن عبد اهلل بن عمرو قالوع. (2)[ وإسناده صحيح]

رواه أمحد وفيه احلجاج بن أرطاة ] (6) { مسجدا بىن اهلل له بيًتا أوسع منه يف اجلنة

من  }: يقول ول اهلل مسعت رس: قال وعن واثلة بن األسقع . (7)[ متكلم فيه

رواه أمحد ] (1) { له يف اجلنة أفضل منه بىن مسجًدا فصلي فيه بىن اهلل 

وعن ابن عباس  (4)[ والطرباين، وفيه احلسن بن حيىي ضعظفه الدارقطين ووثقه أبو حامت
ولو كمظفحص قطاة لبيضها بىن اهلل له بيًتا من بىن هلل مسجدا  }: قال  عن النيب

وعن أيب ذر . ( )[ جابر اجلعظفي وفيه ضعف: رواه أمحد والبزار وفيه] (4 ) { يف اجلنة

                                                                                                                                            

عن عثمان بن عبد اهلل بن سراقة العدوي عن عمر وهو جده ألمه ،  ومل  2 7هم يف سنن ابن ماجه برقم (  )
قد ،  و 646 يسمع منهو فلعله مسعه من أحد أخواله أبناء عمروكذا رواه ابن حبان كما يف اإلحسان برقم 

 . رواه احلاكم يف املستدرك ،  وعنه البيهيقي يف السنن الكربى
، ابن ماجه ( 1  )، الترمذي الصالة (   2)، مسلم املساجد ومواضع الصالة ( 4  )البخاري الصالة (  )

 (.  4  )، الدارمي الصالة ( 74/ )، أمحد ( 6 7)املساجد واجلماعات 
 . بن مسلم، وهو مدلس عن ابن هليعة وفيه ضعفمن طريق الوليد  7 7يف سننه برقم (  )
 (. 1 7)ابن ماجه املساجد واجلماعات (  )
 .  4/   وصحح إسناده البوصريي يف مصباح الزجاجة  1 7كما يف سننه برقم ( 2)
 (.  6 /6)أمحد ( 6)
 . يونظفل كالم اهليثم 7426، وصحح إسناده أمحد شاكر برقم  742برقم     /   هو يف املسند ( 7)
 (. 44 / )أمحد ( 1)
، وانظر ترمجة احلسن يف امليز أن برقم 7/   وذكره يف جممع الزوائد  2412 برقم  44 /   هو يف املسند ( 4)

 421 . 
 (.    / )أمحد ( 4 )
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من بىن هلل مسجًدا قدر مظفحص قطاة بىن اهلل له بيًتا يف  }: قال عن النيب 

رواه البّزار والطرباين يف الصغري، والبيهقي وابن حبان يف صحيحه كما يف ] { اجلنة

: الزوائداإلحسان من طريق األعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه، قال يف جممع 
من بىن هلل مسجًدا ولو  } قال رسول اهلل : وعن ابن عمر قال ( )[ ورجاله ثقات

احلكم : رواه البّزار والطرباين، وفيه] ( ) { كمظفحص قطاة بىن اهلل له بيتا يف اجلنة

من بىن  } قال رسول اهلل : قال وعن أيب هريرة . ( )[ متروكابن ظهري، وهو 

رواه ] { بيَتا يعبد اهلل فيه من مال حالل بىن اهلل له بيًتا يف اجلنة من در وياقوت

 . (2)سليمان بن داود اليمامي وهو ضعيف، : البّزار، وفيهالطرباين يف األوسط و
من بىن هلل مسجًدا بىن اهلل له بيَتَا يف  } قال رسول اهلل : وعن عائشة قالت

ه البّزار والطرباين روا( ]وتلك: )وهذه املساجد اليت يف طريق مكة؟ قال: قال (6) { اجلنة

                                                                                                                                            

ال نعلمه يروى عن ابن عباس إال هبذا : " ، قال البزار 4 ، وكشف األستار برقم    /   هو يف املسند (  )
وضعف إسناده أمحد شاكر يف املسند . ا هـ" وجابر تكلم فيه مجاعة وال نعلم أحد قدوة ترك حديثه اإلسناد، 
وقد رواه أبو يعلى برقم . ورجح ضعظفه وتشيعه 2   لضعف جابر، وذكره يف امليزان برقم  27  برقم 
 . ةمن طريق شريك عن مساك عن عكرمة، وضعظفه احملقق ولعله شريك، ولكنها متابعة قوي    2

 7  /   وسنن البيهقي  641 من طريقني عن األعمش، ويف اإلحسان   4 ذكره يف كشف األستار برقم (  )
 . ورجال ثقات: قال 7/   وذكره اهليثمي يف جممع الزوائد 

 (.    / )أمحد (  )
لني احلديث " حلكما"ال نعلمه إال عن ابن عمر هبذا اإلسناد و: " ، قال البْزار 4 هو يف كشف األستار برقم (  )

 ". وفيه احلكم بن ظهري وهو متروك: قال 7/   وذكره اهليثمي يف اجملمع . ا هـ" وقد روى عنه مجاعة
سليمان ال يشارك يف حديثه، وأحاديثه تدل على ضعظفه إن شاء : "، قال البزار42 هو يف كشف األستار برقم ( 2)

وفيه سليمان بن داود اليمامي وهو : قال 1/   ئد وذكره يف جممع الزوا. ا هـ" اهلل، وهو ليس بالقوي
 . ضعيف

، ابن ماجه ( 1  )، الترمذي الصالة (   2)، مسلم املساجد ومواضع الصالة ( 4  )البخاري الصالة ( 6)
 (.  4  )، الدارمي الصالة ( 74/ )، أمحد ( 6 7)املساجد واجلماعات 
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. ( )[ كثري بن عبد الرمحن ضعظفه العقيلي، وذكره ابن حبان يف الثقات: يف األوسط وفيه
 مسعَة بىن اهلل له من بىن هلل مسَجَدا ال يريد به رياًء وال }: قال وعن عائشة عن النيِب 

رواه الطرباين يف األوسط، وفيه املثىن بن الصباح ضعف القطان، ووثقه ] { بيًتا يف اجلنة

قال : قال وعن أيب بكر الصديق . ( )[ ابن معني يف رواية، وضعف يف أخرى
رواه الطرباين يف ] ( ) { سجًدا بىن اهلل له بَيَتا يف اجلنةمن بىن م } اهلل  رسول

: قال وعن أيب هريرة عن النيب  ( )[ وهب بن حظفص وهو ضعيف: األوسط وفيه
 يف األوسط وفيه املثىن رواه الطرباين] (2) { من بىن هلل مسجًدا بىن اهلل له بيًتا يف اجلنة }

: وعن ابن عباس قال. (6)بن الصباح، ضّعظفه القطان، ووثقه ابن معني يف إحدى الروايات، 
ًتا يف اجلنة، فإن مات يف من بىن هلل مسجًدا يراه اهلل بىن اهلل له بي } قال رسول اهلل 

 { يومه غظفر له، ومن حظفر قرًبا يراه اهلل بىن اهلل له بيًتا يف اجلنة، وإن مات يف يومه غظفر له

فيه نظر، وضعظفه ابن : عمران بن عبيد اهلل، قال البخاري: رواه الطرباين يف األوسط، وفيه]
من  } قال رسول اهلل : وعن أيِب أمامة قال. (7)[ معني، وذكره ابن حبان يف الثقات

علي : رواه الطرباين يف الكبري، وفيه] (1) { بىن هلل مسجَدا بىن اهلل له يف اجلنة أوسع منه
                                                 

كثري بن : رواه البزار والطرباين يف األوسط، وفيه: "لزوائدقال يف جممع ا.  4 هو يف كشف األستار برقم (  )
 . ا هـ" عبد الرمحن، ضعظفه العقيلي وذكره ابن حبان يف الثقات

 . وما يف إسناده 1/   هكذا ذكره اهليثمي يف جممع الزوائد (  )
، ابن ماجه  (1  )، الترمذي الصالة (   2)، مسلم املساجد ومواضع الصالة ( 4  )البخاري الصالة (  )

 (.  4  )، الدارمي الصالة (  6/ )، أمحد ( 6 7)املساجد واجلماعات 
 . ، وقد أشار إليه الترمذي يف سننه1/   كذا يف جممع الزواًئد (  )
، ابن ماجه ( 1  )، الترمذي الصالة (   2)، مسلم املساجد ومواضع الصالة ( 4  )البخاري الصالة ( 2)

 (.  4  )، الدارمي الصالة ( 74/ )، أمحد ( 6 7)املساجد واجلماعات 
 . ، وقد رجح ضعظفه 746، وانظر ترمجة املثىن يف امليزان برقم 1/   هكذا قال اهليثمي يف جممع الزوائد ( 6)
 . ، ومسى أباه عبد اهلل 4 6، وعمران ذكره يف امليزان برقم 1/   هكذا ذكره اهليثمي يف اجملمع ( 7)
 (.    / )أمحد ( 1)



 فصول ومسائل تتعلق باملساجد 

9 

من بىن هلل  } قال رسول اهلل : وعن أمساء بنت يزيد قالت. ( )[ بن يزيد وهو ضعيف

فإن اهلل يبين  }: رواه الطرباين، ورواه أمحد بلظف ] ( ) { مسَجَدا بىن اهلل له بيًتا يف اجلنة

قال : وعن نبيط بن شريط قال ( )ون، ورجاله موثق ( ) { له بيًتا أوسع منه يف اجلنة

رواه الطرباين يف ] (2) { من بىن مسجًدا بىن اهلل له بيًتا يف اجلنة } رسول اهلل 

 . (6)[. األوسط والصغري، وشيخ الطرباين فيه كذبه صاحب امليزان
ابنو املساجد وأخرجوا القمامة منها، ) }: يقول ع النيب وعن أيب قرصافة أنه مس

يا رسول اهلل وهذه املساجد واليت : قال رجل( فمن بىن هلل مسجًدا بىن اهلل له بيًتا يف اجلنة
رواه الطرباين يف ] { (إخراج القمامة منها مهور احلور العنينعم و: )تبىن يف الطريق؟ قال

 . (7)[ الكبري ويف إسناده جماهيل
هكذا أورد هذه األحاديث أو أكثرها املنذري يف الترغيب والترهيب، واهليثمي يف 
جممع الزوائد، وجمموعها يدل على أن احلديث متواتر حيث رواه مثانية عشر من الصحابة، 

يثني كابن عباس، وعائشة، وأيب هريرة رضي اهلل عنهم، وما يف بعضها وبعضهم روى حد
                                                 

 . 2466، وعلي بن يزيد لعله األهلاين أو الصدائي ذكرمها الذهيب يف امليزان 1/   كذا يف جممع الزوائد (  )
، ابن ماجه ( 1  )، الترمذي الصالة (   2)، مسلم املساجد ومواضع الصالة ( 4  )البخاري الصالة (  )

  (. 4  )، الدارمي الصالة ( 74/ )، أمحد ( 6 7)املساجد واجلماعات 
 (.  6 /6)أمحد (  )
 . وعزاه هنا للطرباين ووثق رجاله 1/   وذكره يف اجملمع .  6 /  6عنها يف  7244 هو يف املسند برقم (  )
، ابن ماجه ( 1  )، الترمذي الصالة (   2)، مسلم املساجد ومواضع الصالة ( 4  )البخاري الصالة ( 2)

 (.  4  )دارمي الصالة ، ال(  6/ )، أمحد ( 6 7)املساجد واجلماعات 
حدثنا أمحد بن إسحاق بن إبراهيم بن نبيط بن شريط : هكذا يف جممع الزوائد، وهو يف املعجم الصغري( 6)

فذكر أحاديث منها هذا : األشجعي حدثنا أيب عن أبه إبراهيم عن أبيه نبيط قال مسعت رسول اهلل يقول
املعجم . ا هـ[ نبيط إال هبذا اإلسناد، تظفرد هبا ولده عنه  ال تروى هذه األحاديث عن: احلديث مث قال الطرباين

 . ا هـ" ال حيل االحتجاج به فإنه كذاب"، وقال 46 وذكره يف امليزان برقم  4 /   
: ، قال يف التعليق  2 برقم  4 /   ، وهو يف املعجم الكبري للطرباين 4/   هكذا قال يف جممع الزوائد ( 7)

 . رة، وهو حديث ضعيفورواه الضياء يف املختا
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رغب يف بناء املساجد،  من الضعف ينجرب برواية اآلخرين، فيدل على القطع بأن النيب 
وقد اشترط يف أكثرها أن يكون البناء هلل تعاىل، أي يريد به وجه اهلل والدار اآلخرة ال 

ح به، وال مين به على املصلني، وإمنا يقصد األجر من اهلل يريد به رياء وال مسعة، وال يتمد
تعاىل، وذلك شرط ثقيل، وعالمة ذلك أن خيظفى نظفسه، أو ال حيب ذكر فعله على وجه 
اإلعجاب بعمله، وقد جعل ثوابه على ذلك أن يبىن اهلل له بيًتا يف اجلنة، وهذا أجر عظيم، 

وقوله . ( ) ( ) { موضع سوط أحدكم يف اجلنة خري من الدنيا وما عليها }فقد ورد أن 

املوضع الذي تصلحه من : أي ( ) { ولو كمظفحص قطاة }: يف بعض األحاديث

حيتقر أحد ما بناه من املساجد ولو األرض لبيضها، ولكنه أراد املبالغة يف الصغر، حىت ال 
يف غاية الصغر، وقد يدخل يف ذلك من ساهم يف بنائه ولو باللنب أو الطني، أو عمل فيه 
بيده، أو دفع أجرة العاملني وحنو ذلك من العمل الذي ينسب إىل صاحبه أنه ساعد يف بناء 

هو أن يبىن اهلل له مثله أو املسجد بنظفسه أو ماله، احتساًبا وطلَبا لألجر املرتب على ذلك، و
أوسع منه يف اجلنة، حيث إن البيت يف اجلنة ال يقاس مبا يف الدنيا، وال نسبة بينهما، وذلك 
مما يدفع من وسع اهلل عليه إىل املسارعة يف اخلريات، واغتنام الظفرصة يف هذه احلياة، فيقدم 

 . آلخرته ما جيد ثوابه مضاعظًفا عند ربه أضعاًفا كثرية
: نه يستحب عدم الزخرفة والتباهي يف املساجد، فقد ذكر البخاري عن أنس قالمث إ

وهذا احلديث رواه أمحد والدارمي وابن ماجه ] ( ) { يتباهون هبا مث ال يعمروهنا }

: ويف رواية (2) { ال تقوم الساعة حىت يتباهى الناس يف املساجد }: وغريهم بلظف 

                                                 

 (. 4  /2)، أمحد ( 1 6 )، الترمذي فضائل اجلهاد ( 2 7 )البخاري اجلهاد والسري (  )
 . حنوه 746 عن سهل بن سعد، وله عن أنس برقم   14 كما البخاري رقم (  )
 (. 1 7)ابن ماجه املساجد واجلماعات (  )
 . 4 2/   كما يف فتع الباري (  )
، أمحد ( 4 7)، ابن ماجه املساجد واجلماعات ( 4  )، أبو داود الصالة ( 614)جد النسائي املسا( 2)

 (. 41  )، الدارمي الصالة (    / )
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وروى ابن ماجه . ( ) { يأت على أميت زمان يتباهون باملساجد وال يعمروهنا إال قلياًل }

وذكر . ( ) ( ) { ما ساء قوم قط إال زخرفوا مساجدهم } :مرفوًعا عن عمر 

. (2) ( ) { لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى }: البخاري عن ابن عباس قال

. (7) (6) { ما أمرت بتشييد املساجد }: داود عن ابن عباس مرفوًعاوالبن حبان وأىب 

أكن الناس من املطر، وإياك أن حتمر أو : " وأمر عمر ببناء املساجد، وقال: قال البخاري
 . (1)" تصظفر فتظفنت الناس 

سرفوا يف زخرفتها وكثرة اإلنظفاق وقد كثر التباهي يف هذه األزمنة باملساجد، وأ
عليها، وقد أفىت املشايخ جبواز تشييدها إذا شيدت املساكن واملنازل، حىت ال تكون 
املساجد مشَوهة حقرية بالنسبة إىل البيوت واملنازل، لكن بدون اإلسراف واملبالغة يف 

فيها من اخلزف  الزخرفة والرفع، وكثرة اإلنظفاق واأللوان واألصباغ، والتنوع يف ما يصرف
 . والبالط، والظفرش مما ال حاجة إليه فهناك مساجد حباجة إىل أدىن عمارة

                                                 

وكذا رواه أبو . وغريها   2  ،27   ، 6   رقم  2  ،    ، 4  /   اللظف  األول رواه أمحد (  )
واللظف  الثاين رواه . ، وغريهم7  /    والدارمي 4 7، وابن ماجه برقم   /   ، والنسائي 4  داود برقم 
 . ، وحسن إسناده احملقق وصحح اللظف  األول7 1 ، وأبو يعلى برقم     خزمية برقم 

 (.   7)ابن ماجه املساجد واجلماعات (  )
شيخ ابن : يف إسناده أبو إسحاق كان يدلس، وجبارة كذاب أي: ، قال يف الزواًئد  7هو البن ماجه برقم (  )

 . ماجه
 (. 4 7)ابن ماجه املساجد واجلماعات (  )
مرفوعا  4 7، ورواه ابن ماجه برقم 1  وقد ذكره أبر داود بعد احلديث رقم  4 2/   كذا يف فتح الباري ( 2)

(. أراكم ستشرقون مساجدكم بعدي كما شرفت اليهود كناًئسها، وكما شرفت النصارى بيعها: )بلظف 
 . وجبارة شيخ ابن ماجه كذاب

 (. 1  )أبو داود الصالة ( 6)
 . بنحوه 74/   ورواه ابن حبان كما يف اإلحسان . ، وسكت عنه1  هو يف سنن أيب داود برقم ( 7)
 . ، ومل خيرجه الشارح4 2/   كذا يف فتح الباري ( 1)
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  الفصل الثالث فضل خدمة املساجد وعمارهتا بالطاعة

   }: قال اهلل تعاىل                         

                                    

      }( )  ،اآلية، حيث وصف من يعمر املساجد باإلميان باهلل واليوم اآلخر

والصالة والزكاة وخشية اهلل وحده، واالهتداء الكامل، أي أن املؤمنني باهلل حًقا هم 
على أن املراد عمارهتا الذين حيملهم إمياهنم على عمارة املساجد، وأكثر أهل العلم 

بالصالة والذكر والقراءة والعلم، وأنواع العبادة، فهي العمارة احلقيقية، وهلذا أورد 
أيتم الرجل إذا ر }: قال اإلمام أمحد بإسناده عن أيب سعيد اخلدري عن النيب 

  }: يعتاد املساجد فاشهدوا له باإلميان، ألن اهلل يقول           

           } ( ) } [غريب، ورواه حسن : رواه الترمذي وقال

لكن قال . هذه ترمجة للمصريني مل خيتلظفوا يف صحتها وصدق رواهتا: احلاكم وقال
دراج أبو السمح، أحد رجال اإلسناد، وقد : إن دراًجا كثري املناكري، أي: الذهيب

أورده النووي يف رياض الصاحلني مع التزامه بذكر األحاديث الصحيحة 
اآلية الكرمية، حيث زكى ربنا سبحانه من يعمر  مث إن معناه تشهد له. ( ) [واحلسنة

إخل، وذكر ابن كثري عند هذه اآلية .. املساجد، ووصظفهم باإلميان باهلل واليوم اآلخر
إمنا يعمر مساجد  } قال رسول اهلل : قال عن عبد بن محيد بإسناده عن أنس 

وكذا رواه البّزار كما يف الكشف، يف باب يف عمار املساجد عن ] { اهلل أهل اهلل

. ال نعلم رواه عن ثابت عن أنس إال صاحل: صاحل املري، عن ثابت، عن أنس، وقال
                                                 

 . 1  - 7 : آية سورة التوبة(  )
 . 1 : سورة التوبة آية(  )
، كما يف التحظفة 4   ،  76 ، وجامع الترمذي برقم   7  ، 1 6  برقم  61،76/   هو يف املسند (  )

 .    /   ، ومستدرك احلاكم  14، وسنن ابن ماجه برقم 44 /  1، 62 /  7
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ولعله مستنبط : قلت. ( )[ وفيه صاحل املري وهو ضعيف: قال اهليثمي يف جممع الزوائد
 . من اآلية الكرمية

إمنا تستقيم عمارة هؤالء، وتكون معتًدا هبا، والعمارة : أي: "وقال الزخمشري يف اآلية
تتناول رم ما استرم منها، وقمها، وتنظيظفها، وتنويرها باملصابيح، وتعظيمها، واعتيادها 

درس العلم، بل هو أجله وأعظمه، وصيانتها مما مل تنب له : للعبادة والذكر، ومن الذكر
مث أورد عدة أحاديث منها . ( )" فضول احلديث املساجد، من أحاديث الدنيا، فضاًل عن

يأيت يف آخر الزمان ناس من أميت يأتون املساجد فيقعدون فيها حلًقا،  }: حديث بلظف 

أخرجه : قال احلاف ] {  هبم حاجةذكرهم الدنيا وحب الدنيا، ال جتالسوهم فليس هلل

مث ذكر أنه . بزيع أبو اخلليل وهو متروك: الطرباين عن أيب وائل، عن ابن مسعود، وفيه
 . ( )[ رواه ابن حبان يف صحيحه من طريق آخر بنحوه

من  }: قال ويدخل يف خدمة املساجد إنارهتا، فقد ذكر الزخمشري عن أنس 

الئكة ومحلة العرش تستغظفر له مادام يف ذلك املسجد أسرج يف مسجد سرًجا، مل تزل امل
ويف  ( )رواه احلارث ابن أسامة من رواية احلكم العبدي عن أنس : قال احلاف ] { ضوؤه

... { ألف ملكمن علق قندياًل يف مسجد صلى عليه سبعون  }: الطرباين عن علي رفعه

                                                 

 .    برقم  7  /   انظر كالم البزار يف الكشف (  )
 . يةاآل. إمنا يعمر مساجد اهلل من آمن باهلل واليوم اآلخر: كذا يف كشاف الزخمشري على قوله(  )
من طريق بزيع به، ورواه ابن حبان كما يف اإلحسان   2 4 برقم     /  4 هو يف معجم الطرباين الكبري (  )

يأيت : )عن أنس بلظف     /   من طرق أخرى بنحوه، وله شاهد عند احلاكم يف املستدرك    67برقم 
وصححه ( ] هم فليس هلل فيهم حاجةعلى الناس زمان يتحلقون يف مساجدهم ليس مهتهم إال الدنيا، ال جتالسو

 [. ووافقه الذهيب 
كذا ذكره الزخمشري يف تظفسري اآلية السابقة من سورة التوبة، وعلق عليه احلاف  مبا ذكر، وذكره الذهيب يف (  )

امليزان يف ترمجة احلكم بن مصقلة العبدي، وذكر أن البخاري قال عنده عجائب وروى عنه هذا احلديث 
وهو اآلفة، وتبعه يف لسان امليزان، ومل أجده يف التاريخ الكبري : إسحاق بن بشر، قال: ي وفيهبإسناد البخار

 . للبخاري
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 . ( )لكنه ضعيف، ( إخل
سود أو امرأة سوداء كان يقم )أن رجاًل  } ويف الصحيحني عن أيب هريرة 

، دّلوين على أفال كنتم آذنتموين به: )قال. مات: فقالوا املسجد، فمات فسأل النيب 
 ( )أم حمجن : ، مسيت يف بعض الروايات( ) { ، فأتى قربه فصلى عليه(قربه، أو قال قربها

أهنا جتمع القمامة وهى الكناسة، ومنها قطع اخلرق، والقذى، والعبدان، قال أهل : واملراد
القذى يف العني والشراب ما يسقط فيه، مث استعمل يف كل شيء يقع يف البيت : اللغة
ريه ذا كان يسرًيا، فظفي هذا احلديث فضل تنظيف املسجد إزالة ما يقع فيه من قمامة وغ

وقذى، ألنه يشوه املنظر، ويسبب النظفرة من املسجد، خبالف املوضع النظيف، فإنه النظفس 
أبو يعلى " ومن تنظيظفه تطييبه بالنضوح والدخنة، فقد رو . تألظفه وترغب إطالة البقاء فيه

وفيه عبد اهلل بن عمر : قال اهليثمي. ]كان جيّمر املسجد كل مجعة أنه عن ابن عمر 
وال شك يف استحباب تطييب . ( )العمري وثقه أمحد وغريه، واختلف يف االحتجاج به، 

املساجد بالعود ونضحها بالطيب، ملكانتها وشرفها، وذلك مما يرغب العامة يف اجللوس 
 . الفيها، ويسبب حمبة النظفوس هلا، ويزيدها مجا

عرضت علّي أجور أميت حىت  } قال رسول اهلل : قال وقد روى عن أنس 

                                                 

وعزاه للطرباين يف . اآلية. إمنا يعمر مساجد اهلل: ذكره احلاف  يف ختريج أحاديث الكشاف، عند قوله تعاىل(  )
نوع : والقنديل. املبالغة تدل على ضعف احلديث مسند الشاميني، ومل يطبع مسند علي يف املعجم الكبري، وهذه

 . من السرج يوقد بالزيت وحنوه
ابن ماجه ما جاء يف  ،   ( 4  )أبو داود اجلنائز  ،   (426)مسلم اجلنائز  ، ( 6  )البخاري الصالة (  )

 اجلنائز 
 (. 11 / )أمحد  ،   (7 2 )
، 21 وشرحه احلاف  حتت رقم . 426نائز برقم ، وصحيح مسلم يف اجل21 هو يف صحيح البخاري برقم (  )

 . أم حمجن: اخلرقاء، ومن كناها: وذكر من مساها
وانظر ترمجة عبد اهلل بن عمر ابن حظفص . 44 ، وهو يف مسند أيب يعلى برقم   /   كذا يف جممع الزوائد (  )

 . عن احلديث بالعبادة واالنشغال: بن عاصم يف هتذيب الكمال وامليزان وغريمها، وقد وصظفوه
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رواه أبو داود والترمذي وابن خزمية يف ]إخل ... ( ) { القذاة خيرجها الرجل من املسجد

ويف إسناده عبد اجمليد بن : نذري يف هتذيبهصحيحه، وسكت عنه أبو داود وقال امل
هذا : وقال الترمذي. عبد العزيز بن أيب رواد، وثقة ابن معني وتكلم فيه غري واحد

حديث غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه، وذكر أن البخاري استغربه، ونقل عن 
من أحد البخاري والدارمي أن املطلب بن عبد اهلل راويه عن أنس ال يعرف له مساع 

ومع ذلك فمعناه صحيح، ويشهد لذلك قصة املرأة واليت كانت تقم  ( )[ الصحابة
ومن خدمة املساجد فرشها مبا يريح . ( )املسجد فماتت فصلى النيب على قربها 

املصّلني ولو بتراب نظيف، أو حصباء، فقد روى أبو داود عن أي الوليد 
إنا مطرنا ذات : سألت ابن عمر عن احلصا الذي كان يف املسجد، فقال } :قال

ليلة، فأصبحت األرض مبتلة، فجعل الرجل جييء باحلصا يف ثوبه فيبسطه حتته، فلما 
. (2)[ لكن إسناده ضعيف] ( ) { (ما أحسن هذا: )صالته قال قضى رسول اهلل 

وال شك أن إراحة املصّلني مبا يزيل عنهم حرارة األرض، أو يقيهم من الغبار، أو 
يزيل عنهم شدة احلر مما يثاب عليه من قصده، ولذلك اعتيد يف هذه األزمنة جعل 
البسط والسجاد املريح يف أغلب املساجد، بعد أن كانوا يصلون على احلصباء 

. راحة وانبساًطا وحمبة للعبادة ورغبة فيهاواألرض الصلبة والغبار، فوجدوا بذلك 
ومن خدمة املساجد إنارهتا كما سبق يف حديث أنس وعلي على ما فيهما من 

                                                 

 (.  6 )، أبو داود الصالة ( 6 4 )الترمذي فضائل القرآن (  )
، وصحيح ابن  44 برقم     /  1، وجامع الترمذي كما يف التحظفة  6 هو يف سنن أيب داود برقم (  )

وضعف إسناده، وانظر كالم املنذري  16/  4، وذكره احلاف  يف الظفتح 62  خزمية، ومسند ًأيب يعلى برقم 
 . ، رقد نقل كالم الترمذي على احلديث   يف هتذيب السنن حتت رقم 

 . سبق قريبا أنه يف الصحيحني وذكر من مساها(  )
 (. 21 )أبو داود الصالة (  )
 . وسكت عنه أبو داود واملنذري يف هتذيبه 21 هو يف سنن أيب داود برقم ( 2)
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يا : ى قالتعن ميمونة موالة النيب عل }الضعف، وقد روى ابن ماجه وأبو داود 

فإن مل تأتوه فابعثوا بزيت يسرج يف : )قال. رسول اهلل أفتنا يف بيت املقدس
أول من أسرج : قال والبن ماجه يف سننه عن أيب سعيد اخلدري . ( ) { (قناديله

وال شك أن إسراج . ( )وهو موقوف وسنده ضعيف . يف املساجد متيم الداري
بة فيه وينري الطريق ملن دخله، حىت يعرف املسجد الذي هو إنارته مما يسبب الرغ

املوضع الذي يقصده، وينظر مواضع الصالة، ويتوقى خطر الصالة لغري القبلة، أو 
العثور يف نائم، واالصطدام بسارية أو حائط، وقد يسر اهلل تعاىل يف هذه األزمنة 

ملساجد، وجود الكهرباء الذي حيصل هبا متام اإلنارة والضياء الكامل، حىت أشرقت ا
واستنار الطريق، وتيسرت السبل للوصول إىل املساجد بسهولة وراحة، وأمن من 
األخطار والظفزع الذي يعتري من ميشي يف ظلمة مدهلمة، سواء كانت يف املساجد أو 
يف طريق الوصول إليها، ومع ذلك فقد ورد ما يدل على فضل املشي إىل املسجد يف 

ذلك، فقد روى أبو داود والترمذي عن  الظلمات، وكثرة األجر املرتب على
بشر املشائني يف الظلم إىل املساجد بالنور التام  } قال رسول اهلل : قال  بريدة

رجال : بوقال املنذري يف الترغي. غريب: أو قال الترمذي] ( ) { يوم القيامة

  .( )[ إسناده ثقات
ليبشر املشاؤن يف الظلم إىل  } قال رسول اهلل : وعن سهل بن سعد السعدي قال

                                                 

 (.  6 /6)، أمحد ( 27 )أبو داود الصالة (  )
. ، وإسناد ابن ماجه صحيح، قال يف الزوائد47  ، وسنن أيب ماجه 27 يث ميمونة عند أيب داود برقم حد(  )

 . ، وضعظفه البوصريي يف مصباح الزجاجة764وحديث أيب سعيد عند ابن ماجه برقم 
 (.  26)، أبو داود الصالة (    )الترمذي الصالة (  )
هو : ، وقال   برقم    /   ذي كما يف حتظفة األحوذي ، وسن الترم 26هو يف سنن أيب داود برقم (  )

 . 24 وانظر كالم املنذري يف الترغيب والترهيب رقم . صحيح موقف
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صحيح على شرط : رواه ابن ماجه واحلاكم وقال] ( ) { املساجد بنور تام يوم القيام

 . ( )[ ني، ووافقه الذهيبالشيخ
بشر املشائني يف الظلم إىل املساجد بالنور  } قال رسول اهلل : قال وعن أنس 

ي رواه ابن ماجه واحلاكم، وسكت عنه الذهيب، وضعظفه البوصري] ( ) { التام يوم القيامة

املشاؤن إىل املساجد يف  } قال رسول اهلل : قال وعن أيب هريرة . ( )[ يف الزوائد

إمساعيل بن : رواه ابن ماجه، ويف إسناده] (2) { الظلم أولئك اخلواضون يف رمحة اهلل

وعن أيب . (6)[ نقل الترمذي عن البخاري وقال هو ثقة مقارب احلديثرافع متكلم فيه، و
إن اهلل ليضيء للذين يتخللون إىل املساجد يف الظلم بنور  } هريرة أن رسول اهلل 

  (7)[ رواه الطرباين يف األوسط بإسناد حسن: ملنذريقال ا] { ساطع يوم القيامة

من مشى يف ظلمة الليل إيل املسجد  }: قال عن النيب  وعن أيب الدرداء 

سناد حسن، وابن رواه الطرباين يف الكبري بإ] (1) { بنور يوم القيامة لقي اهلل 

من مشى يف ظلمة الليل إىل املساجد أتاه اهلل نوًرا  }: حبان يف صحيحه ولظفظه قال

 . ( ) (4) { يوم القيامة

                                                 

 (. 714)ابن ماجه املساجد واجلماعات (  )
 . وصححه    /   ، وعند احلاكم 714هو عند ابن ماجه برقم (  )
 (.  26)، أبو داود الصالة (    )الترمذي الصالة (  )
 . ، وسكت عنه وقال البوصريي إسناده ضعيف   /   ، واحلاكم  71هو عند ابن ماجه برقم (  )
 (. 774)ابن ماجه املساجد واجلماعات ( 2)
 .  6 ، وتكلم عليه املنذري يف الترغيب برقم 774هو يف سنن ابن ماجه ( 6)
 [. وكذا اهليثمي يف اجملمع  ، وحسن إسناده،64 هكذا ذكره املنذري يف الترغيب والترهيب رقم ( 7)
 (.     )الدارمي الصالة ( 1)
 (.     )الدارمي الصالة ( 4)
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بشر املدجلني إىل املساجد يف الظلم مبنابر  }: قال عن النيب  وعن أيب أمامة 

رواه الطرباين يف الكبري ويف إسناده ] { من النور يوم القيامة، يظفزع الناس وال يظفزعون

 . ( )[ نظر، كذا يف الترغيب
ن أيب سعيد وزيد بن حارثة، وقد ذكر مثل هذا احلديث صاحبه جممع الزوائد ع

وهو دليٌل على شهرة . ( )وعائشة، وابن عباس، وابن عمر، وأيب الدرداء، وأيب موسى 
احلديث، وكثرة من نقله من الصحابة، ومن خرجه من أهل احلديث، ولعل سبب 
الترغيب بكثرة الثواب ما كان املسلمون فيه من شدة الظلمة يف بعض الليايل، مع ضيق 

التوائها، فيصعب سلوكها والعبور معها إىل املساجد يف الليايل املظلمة، خمافة الطرق، و
اهلوام واللصوص، واحلظفر واحلجارة واحليطان املعترضة، وقد خظَفت هذه األشياء يف زماننا 
بسعة الطرق وإنارهتا، ونظافتها وأمنها واحلمد هلل، فال عذر ألحد يف التأخر ألجل ظلمة 

دت الظلمة فصرب واحتسب ومشى لصالة العشاء وصالة الصبح كان أو حنوها، فمىت وج
 . أهاًل أن حيظى بالنور التام يوم القيامة

                                                                                                                                            

رواه :  4 /   ، وحسن إسناده، وقال اهليثمي يف جممع الزوائد  6 هكذا ذكره املنذري يف الترغيب برقم (  )
 . ظف  املذكوربالل 6  /   رواه ابن حبان كما يف اإلحسان . الطرباين يف الكبري ورجاله ثقات

وفيه . وقال   /   وذكره اهليثمي يف اجملمع  2  1،   76برقم  66 /  1هو يف معجم الطرباين الكبري (  )
 . ومل أجد من ذكرمها. سلمة العبسي عن رجل من أهل بيته

 . وقد تكلم عليها 4 /  انظر ألظفاظها يف جممع الزوائد (  )
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 الفصل الرابع تزنيه املساجد وصيانتها عن األقذار احلسية 
ملا كانت هذه البيوت أمكنة العبادة والتقرب إىل اهلل تعاىل بالطاعة، ورد األمر 

والنجاسات والظفضالت، حىت حتظى بالنظافة واحلسن  بصيانتها، وحظفظها عن األقذار
على  واجلمال، وقد تقدم حديث املرأة اليت كانت تقم املسجد فماتت فصلى النيب 

جاء أعرايب فبال يف طائظفة املسجد، : قال قربها، وقد ثبت يف الصحيح عن أنس 
زاد مسلم . عليه فلما قضى بوله أمر بذنوب من ماء فأهريق فزجره الناس فنهاهم النيب 

إن هذه املساجد ال تصلح لشيء من  }: دعاه فقال له مث إن رسول اهلل : يف رواية

 . ( ) ( ) { هذا البول والقذر، إمنا هي لذكر اهلل تعاىل والصالة وقراءة القرآن

قام أعرايب فبال يف املسجد، فتناوله الناس، فقال هلم  }: قال وعن أيب هريرة 

دعوه واهريقوا على بوله سجاًل من ماء، فإمنا بعثتم ميسرين، ومل تبعثوا ) النيب 
 . ( )[ البخاري رواه] ( ) { معسرين

وال خالف أن البول وحنوه من النجاسات اليت تصان عنها املساجد اليت تشترط 
طهارهتا، فتصان املساجد وفرشها وما يلحق هبا من رحبات وأسطحة وحنوها عن مجيع 

 . النجاسات، وتطهر مىت وقع فيها شيء من ذلك
، والدم، والقيح وهكذا ورد تطهريها عن األقذار كالنخام، واملخاط، واللعاب

رأى  أن رسول اهلل  } وحنوها، فقد روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك 

إن : )خنامة يف القبلة فشق ذلك عليه، حىت رؤي ذلك يف وجهه، فقام فحكه بيده، فقال

                                                 

  (. 4 / )، أمحد ( 12 )مسلم الطهارة (  )
 . 12 ،  1 وصحيح مسلم برقم .    ، 4  هو يف صحيح البخاري (  )
، ( 14 )، أبو داود الطهارة ( 26)، النسائي الطهارة ( 7  )، الترمذي الطهارة ( 7  )البخاري الوضوء (  )

 (. 4  / )، أمحد ( 4 2)ابن ماجه الطهارة وسننها 
 . ورواه أهل السنن وغريهم. 4  رواه البخاري رقم (  )
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إذا قام يف الصالة فإمنا يناجي ربه، فإن ربه بينه وبني القبلة، فال يبزقن أحدكم قبل أحدكم 
مث أخد طرف ردائه فبزق فيه مث رد بعضه  ( ) { (قبلته، ولكن عن يساره أو حتت قدمه

 . ( )( أو يظفعل هكذا: )على بعض فقال
خنامة يف قبلة املسجد، فغضب حىت أمحر  . رأى رسول اهلل }: ويف رواية للنسائي

ما ) وجهه، فقامت امرأة من األنصار فحكتها، وجعلت مكانه خلوًقا، قال رسول 
 . ( ) ( ) { (أحسن هذا

رأى بصاًقا  رسول اهلل  }أن ويف الصحيحني أيًضا عن ابن عمر رضي اهلل عنهما 

إذا كان أحدكم يصّلي فال يبصق قبل : )يف جدار القبلة فحكه، مث أقبل على الناس فقال
فتغي  على الناس مث حكها،  }: ويف رواية. (2) { (وجهه، فإن اهلل قبل وجهه إذا صّلى

 . (7) (6) { ودعا بزعظفران فلطخه به

قال بعد  ويف الصحيحني حنوه عن أيب سعيد اخلدري وأليب داود عنه أن رسول اهلل 
أيسر أحدكم أن يبصق يف وجهه؟ فإن أحدكم إذا استقبل القبلة فإمنا  }: ما حكها

                                                 

، ابن ماجه املساجد واجلماعات ( 1 7)، النسائي املساجد (  4 )، مسلم الصالة ( 47 )البخاري الصالة (  )
 (. 46  )، الدارمي الصالة ( 44 / )، أمحد (  76)

 .  22ومسلم برقم . 42 هو يف صحيح البخاري برقم (  )
 (.  76)، ابن ماجه املساجد واجلماعات ( 1 7)النسائي املساجد (  )
 . يف باب حتليق املساجد  2/   هو يف سنن النسائي (  )
أبو داود  ،   (  7)النسائي املساجد  ، ( 7 2)، مسلم املساجد ومواضع الصالة ( 41 )البخاري الصالة ( 2)

، ( 26 )، مالك النداء للصالة ( 66/ )أمحد  ،   ( 76)ابن ماجه املساجد واجلماعات  ، ( 74 )الصالة 
 (. 47  )الصالة  الدارمي

أبو داود  ،   (  7)النسائي املساجد  ،   (7 2)مسلم املساجد ومواضع الصالة  ،   (4 7)البخاري األذان ( 6)
 ، ( 26 )، مالك النداء للصالة (   / )، أمحد (  76)ابن ماجه املساجد واجلماعات  ،   (74 )الصالة 

 (. 47  )الدارمي الصالة 
 . 74 ، الرواية الثانية عند أيب داود برقم 7 2ومسلم برقم . 46 هو للبخاري برقم ( 7)
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ويف رواية . إخل ( ) ( ) { وامللك عن ميينه، فال يتظفل عن ميينه وال يف قبلته يستقبل ربه 

من دخل هذا املسجد فبزق فيه أو تنخم فليحظفر فليدفنه، فإن مل يظفعل  }: أليب داود

 أن رسول اهلل  ويف الصحيحني عن أنس . ( ) ( ) { فليبزق يف ثوبه مث ليخرج به

وروى اإلمام أمحد . (6) (2) { وكظفارهتا يف دفنها البصاق يف املسجد خطيئة، }: قال

مسعت : وألمحد وأيب يعلى عن سعد بن أيب وقاص قال (7)والطرباين حنوه عن أيب أمامة 
املسجد فليغيب بنخامته أن تصيب جلد إذا تنخم أحدكم يف  }: يقول رسول اهلل 

 . (4)[ ورجاله موثوقون] (1) { مؤمن أو ثوبه فتؤذيه

وهناك أحاديث كثرية تدل على النهي عن البصاق والتنخم يف املسجد، ويف بعضها 
النهي بأن يبصق يف القبلة أو عن اليمني، واإلذن يف البصاق عن اليسار أو حتت القدم 

م، وال شك أن البصاق والنخامة مما يستقذر يف الطباع، ولذلك اليسرى، مث دلكها بالقد
ملا رأى البصاق يف قبلة املسجد، حىت أمحر وجهه، وسارع إىل حكه مث  غضب النيب 

 . لطخ مكانه خبلوق أو زعظفران
                                                 

أبو  ،   (2 7)النسائي املساجد  ،   (1 2)مسلم املساجد ومواضع الصالة  ،   ( 4 )البخاري الصالة (  )
 (. 41  )، الدارمي الصالة ( 62/ )، أمحد (  76)، ابن ماجه املساجد واجلماعات ( 14 )داود الصالة 

 . مطوال وخمتصَرا 14 وأيب داود برقم . 1 2ومسلم برقم .    ، 41 للبخاري برقم  هو(  )
، أمحد ( 77 )، أبو داود الصالة ( 44 )، النسائي الطهارة ( 224)مسلم املساجد ومواضع الصالة (  )

 (. 41  )الدارمي الصالة  ، ( 2  / )
 . 77 هو يف سنن أيب داود برقم(  )
النسائي  ،   ( 27)، الترمذي اجلمعة (  22)مسلم املساجد ومواضع الصالة  ،   (42 )البخاري الصالة ( 2)

 (. 42  )، الدارمي الصالة (    / )أمحد  ،   ( 7 )أبو داود الصالة  ،   (  7)املساجد 
 .  22ومسلم برقم . 2  رواه البخاري برقم ( 6)
 . حنوه  144 - 144ري للطرباين برقم ويف املعجم الكب. 4    برقم  64 /  2هو يف املسند ( 7)
 (. 74 / )أمحد ( 1)
. قال احملقق إسناده صحيح 141برقم     /   ومسند أيب يعلى    2 برقم  74 /   هو يف مسند أمحد ( 4)

 . ورجاله ثقات.    /  1قال اهليثمي يف جممع الزوائد . 471 ورواه أيضا البزار كما يف الكشف برقم 
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وقد علم أن املسجد إذا كان مبنًيا من الطني، فحكه يسري، وأن األرض ترابية ميكن 
إخراج ترابه املستقذر، وحيث إن املساجد يف هذه األزمنة قد دفن ما يقع فيها، أو 

أصبحت مبلطة، ومظفروشة يف الغالب بظفرش نظيظفة، تتأثر بالوسخ والقذر، ويظهر فيها أثر 
النخامة والدم والصديد وحنو ذلك، تعني املنع من البصاق فيها على األرض مطلقا، سواء 

ن بدره البصاق أو خنام فعليه أن خيرج على الظفرش أو يف احليطان، أو على البالط فم
لذلك، أو يبصق يف منديل وخيرجه، أو يف طرف ثوبه ويرد بعضه على بعض كما ذكر يف 

 . احلديث، حىت يبقى املسجد نظيظًفا طيًبا
ا يف من أخرج أذ }: قال وقد ورد أن النيب  ى من املسجد بىن اهلل له جملَت

 . ( )[ رواه ابن ماجه عن أيب سعيد، ويف إسناده لني] ( ) { اجلنة

ببناء املساجد يف  أمر رسول اهلل : وىف السنن عن عائشة رضي اهلل عنها قالت
. يف القبائل: بناء املساجد يف الدور يعين: قال سظفيان(. الدور، وأن تنظف وتطيب

 . ( )[ وإسناده صحيح]
كان يأمرنا  فإن رسول اهلل  }أما بعد، : )وعن مسرة بن جندب أنه كتب إىل بنيه

رواه أبو داود وهو حديث ] ( ) { أن نصنع املساجد يف ديارنا، ونصلح صنعتها ونطهرها

فيدخل يف تنظيظفها إزالة األقذار عنها، وكذا الروائح اخلائسة، فإهنا مما تنظفر . (2)[ نحس

                                                 

 (. 727)ساجد واجلماعات ابن ماجه امل(  )
قاله . عن حممد بن صاحل املدين وفيه لني عن أيب مرمي عن أيب سعيد وهو مل يسمع منه 727هو يف سننه برقم (  )

 . البوصريي يف الزوائد
وسنن ابن ماجه .  24برقم  46 /   وجامع الترمذي كما يف التحظفة . 22 هو يف سنن أيب داود برقم (  )

وهذا أصح من األول، مث رواه بعده مرسال من طريق سظفيان بن : رمذي بعده مرسال، وقالمث رواه الت 721
 . عيينة وذكر تظفسريه للدور

 (.  7 /2)أمحد (  )
، وسكت عنه وحسنه 4  وذكره املنذري يف التهذيب برقم . ، وسكت عنه26 هو يف سنن أيب داود برقم ( 2)

 . 1764حمقق جامع األصول برقم 



 فصول ومسائل تتعلق باملساجد 

23 

 . املصّلني، وكذا تؤذي املالئكة، وقد وردت األحاديث يف مثل ذلك
من أكل ثوًما أو بصاًل  }: قال فظفي الصحيحني من حديث جابر أن رسول اهلل 

من أكل البصل والثوم  }: ويف رواية ( ) { فليعتزلنا، أو ليعتزل مساجدنا وليقعد يف بيته

قال . ( ) ( ) { أذى مبا يتأذى منه بنو آدموالكرات فال يقربن مسجدنا، فإن املالئكة تت

ليس البصل والثوم من باب األعذار يف االنقطاع عن : " ابن األثري يف جامع األصول
. ا هـ" كان يتأذى برحيها  املساجد، وإمنا أمرهم باالعتزال عقوبة هلم ونكاال، ألنه 

توسلوا به إىل هجر وال شك أن الصحابة مل جيعلوا أكل البصل والثوم عذًرا هلم، وي
نترك كل شيء : املساجد، بل فهموا النهي عن أكل هذه البقول، ولسان حاهلم يقول

حيول بيننا وبني املساجد واليت يتنافس بالصالة فيها، وإن احتيج إليها أكلوها يف الوقت 
الطويل كبعد الظفجر أو بعد العشاء، حبيث يزول رحيها قبل وقت الصالة، أو أكلوها بعدما 

 . طبخ ويذهب رحيهات
ويلحق هبا كل ماله رائحة منتنة مؤذية كدخان التبغ واجلراك، لكن ال يكون تعاطيه 
عذًرا للمدخنني يف ترك اجلماعة، وإمنا ينهون عن تعاطيه قرب وقت الصالة، حىت يتأذى 

 . املصّلون واملالئكة واهلل أعلم
ا ومما تزنه عنه املساجد احلذاء املتسخة واليت حتمل قذًر ا أو جناسة، أو لوًث

ووسًخا تتسخ هبا فرش املسجد وسجاده، وأرضه النظيظفة، مع العلم أنه جيوز أن 
 أن رسول اهلل  يصلي بالنعال النظيظفة، فقد روى أبو داود عن أيب سعيد 

                                                 

، النسائي ( 146 )، الترمذي األطعمة (  26)مسلم املساجد ومواضع الصالة  ، ( 7 1)األذان  البخاري(  )
 (. 44 / )، أمحد (   1 )، أبو داود األطعمة ( 747)املساجد 

، ابن ماجه ( 2 1 )، أبو داود األطعمة (  26)، مسلم املساجد ومواضع الصالة ( 2 1)البخاري األذان (  )
 (.  42 )، الدارمي األطعمة (   / )، أمحد ( 6 4 )نة فيها إقامة الصالة والس

ورواه البخاري مسلم ًأيضا عن ابن .  26وصحيح مسلم برقم . 122، 12هو يف صحيح البخاري برقم (  )
 . عمرو وأيب سعيد وأنس وغريهم
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ا أو أذى  }: قال إذا جاء أحدكم املسجد فلينظر، فإن رأى يف نعليه قذًر

وعن شداد بن أوس أن . ( )[ وإسناده صحيح] ( ) { فليمسحه وليصل فيهما

خظفافهم وال  خالظفوا اليهود فإهنم ال يصلون يف }: قال رسول اهلل 

 . ( )[ رواه أبو داود واحلاكم، وصححه ووافقه الذهيب] ( ) { نعاهلم

: يصلى يف نعليه؟ قال أكان النيب : عن أنس أنه سئل }ويف الصحيح 

 . (6) (2) { نعم

ع، حلاجتهم إىل ربط الشسع والشراك، فأما يف ولعل السبب كان مشقة اللبس واخلل
هذه األزمنة فتوجد أحذية ال حتتاج إىل احلزام والربط، فيسهل خلعها ولبسها من قيام، 
فيظفضل خلعها، حيث إن املساجد قد فرشت غالًبا، وتتلوث بالغبار والتراب الذي ال ختلو 

اه العكرة، وقد هيئ غالًبا منه األحذية، وكذا ما يوجد يف الطرق من املستنقعات واملي
لألحذية أماكن خمصصة توضع فيها إذا خلعت، مع جواز الصالة فيها إذا حتققت نظافتها 

 . لألحاديث املذكورة

                                                 

 (. 71  )، الدارمي الصالة ( 4 / )، أمحد ( 624)أبو داود الصالة (  )
وذكر ابن . ، وسكت عنه4 6وذكره يف التهذيب للمنذري برقم . ، وسكت عنه624برقم هو يف سننه (  )

 . ، وصحح احملقق إسناده6 6 األثري يف جامع األصول برقم 
 (.  62)أبو داود الصالة (  )
 64 /   ، ورواه احلاكم   6وكذا املنذري يف هتذيِبه رقم . ، وسكت عنه 62هو يف سنن أيب داود برقم (  )

 . حه ووافقه الذهيبوصح
النسائي  ،   (44 )الترمذي الصالة  ، ( 222)مسلم املساجد ومواضع الصالة  ،   (74 )البخاري الصالة ( 2)

 (. 77  )الدارمي الصالة  ،   (14 / )أمحد  ،   (772)القبلة 
 . لالستحباب ونقل احلاف  عن أيب بطال أنه لإلباحة ال. 222ومسلم برقم . 16 رواه البخاري برقم ( 6)
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 الفصل اخلامس صيانة املساجد عن األمور الدنيوية 
 أوال نشد الضالة يف املسجد 

من دعا إىل : أن رجاًل نشد يف املسجد فقال } ورد النهي عنه، فعن بريدة 

 ( ) { (ال وجدت، إمنا بنيت املساجد ملا بنيت له) اجلمل األمحر؟ فقال رسول اهلل 

 . من وجد هذا اجلمل فدعا إليه صاحبه ليأخذه: ومعناه. ( )[ رواه مسلم]
ال ) جاء رجل ينشد ضالة يف املسجد، فقال رسول اهلل  }: قال وعن جابر 

 . ( )[ رواه النسائي بإسناد صحيح] ( ) { (وجدت

من مسع رجاَل ينشد ضالة  }: يقول أنه مسع رسول اهلل  وعن أيب هريرة 

رواه مسلم ] (2) { ال رّدها اهلل عليك، فإن املساجد مل تنب هلذا: يف املسجد فليقل

ولعل السبب أن ذلك ذريعة إىل أن تتخذ املساجد أماكن لألمور . (6)[ وغريه
يكثر فيها اللغط الذي ينايف احترامها، وحيث إن الدنيوية، فترتظفع فيها األصوات و

الضوال من هبيمة األنعام، وكذا املظفقودات من األمتعة واألموال قد تكثر فيتوسع 
أصحاهبا يف السؤال عنها يف املساجد وقت اجتماع املصّلني، مما ينايف العبادة، لذلك 

التك، أو عسى ال وجدت ض: يدعى على من سأل عن ضالة أو مظفقودة، بأن يقال له
 . أن ال جتدها، فإن املساجد أعدت للعبادة

                                                 

 (. 64 /2)، أمحد ( 762)ابن ماجه املساجد واجلماعات  ، ( 264)مسلم املساجد ومواضع الصالة (  )
 . 264هو يف صحيح مسلم برقم (  )
 (. 7 7)النسائي املساجد (  )
 . وصححه املعلق 1 17، وذكره يف جامع األصول برقم 1 /   هو يف سنه (  )
ابن ماجه  ، (  7 )، أبو داود الصالة (     )، الترمذي البيوع ( 261)صالة مسلم املساجد ومواضع ال( 2)

 (.  4  )، الدارمي الصالة ( 4  / )، أمحد ( 767)املساجد واجلماعات 
، وعنده زيادة ذكر البيع 1   والترمذي برقم .  7 ورواه أبو داود برقم . 261هو يف صحيح مسلم برقم ( 6)

 . يف املساجد
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 ثانًيا تعاطي التجارة يف املسجد
إذا رأيتم من يبيع  }: قال أن رسول اهلل  فقد روى الترمذي عن أيب هريرة 

ورواه . حسن غريب: وقال] ( ) { ال أربح اهلل جتارتك: سجد، فقولواأو يبتاع يف امل

 . ( )[ أمحد والدارمي وابن خزمية واحلاكم وصححه
هنى عن الشراء والبيع  } وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن رسول اهلل 

 . ( )( محد وأهل السنن بإسناد حسنرواه أ. )( ) { يف املسجد

ولعّل ذلك ألجل صيانة بيوت اهلل عن أمور الدنيا، وما يشغل عن الطاعة، وذلك ألن 
التجارة البد معها من مماكة ومماكسة، ورفع أصوات، مما قد هنى عنه يف املساجد، وألن 

لذكر اهلل تعاىل، التجارة مما تتعلق بالدنيا ومتاعها، فال تناسب يف املساجد واليت بنيت 
 . والصالة وأنواع العبادة

 ثالثا التحلق يف املساجد للحديث يف أمور الدنيا وإنشاد الشعر
: فظفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أمحد وأهل السنن مرفوًعا

تنشد فيه ضالة، وأن ينشد فيه شعر، وهنى عن  هنى عن الشراء والبيع يف املسجد، وأن }

أي : قال الّساعيت يف الظفتح الرباين يف األشعار. (6) (2) { احللق قبل الصالة يوم اجلمعة
                                                 

 (.  4  )، الدارمي الصالة (     )ي البيوع الترمذ(  )
 26/  واحلاكم . 6  /  ورواه الدرامي . حسن غريب: هو املشار إليه آنظْفا رواه يف آخر كتاب البيوع وقال(  )

 . على شرط مسلم، ووافقه الذهيب. وقال
ابن ماجه املساجد  ،( 474 )، أبو داود الصالة (   7)النسائي املساجد  ،   (   )الترمذي الصالة (  )

 (. 4 7)واجلماعات 
برقم   7 /   والترمذي كما يف التحظفة . 474 وسنن أيب داود برقم . 6676برقم  74 /   هو يف املسند (  )

 . 4 7وابن ماجه . 7 /   والنسائي . 4  
ه املساجد ، ابن ماج( 474 )أبو داود الصالة  ، (   7)النسائي املساجد  ، (    )الترمذي الصالة ( 2)

 (. 4 7)واجلماعات 
 . هو احلديث املذكور يف التعليق قبله، وبعضهم مل يذكر التحليق( 6)
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  .( )املذمومة كاملباهاة واالفتخار، ال ما كان يف الزهد وذم الدنيا، والدفاع عن اإلسالم، كما فعل حسّان 
من صحيحه، ومسلم يف الظفضائل عن سعيد بن وقد روى البخاري يف بدء اخللق 

كنت أنشد وفيه خري : فلح  عليه، فقال)مّر عمر يف املسجد وحّسان ينشد : املسيب قال
 . إخل ( )...( منك

ينصب  كان رسول اهلل  }: وروى الترمذي عن عائشة رضي اهلل عنها قالت

 . ( ) ( ) { حلسان منرًبا يف املسجد، فيقوم عليه يهجو الكظفار

والرد على املشركني،  من احلماس واالنتصار للرسول  ولعّل ذلك ملا يف شعره 
 . وتظفنيد شبهاهتم، وإظهار خزيهم

، واملأذون ما ومحل احلاف  ابن حجر يف الظفتح النهى عن أشعار اجلاهلية واملبطلني
النهي عن ما إذا كان التناشد غالًبا على املسجد حىت يتشاغل : " سلم من ذلك، وقيل

 . ا هـ (2)" به فيه 
وأما ما رواه الترمذي يف آخر األدب، والنسائي يف كتاب السهو من سننه عن جابر 

إذا صّلى الظفجر جلس يف مصاله حىت تطلع  كان رسول اهلل  }: بن مسرة قال

الشمس، فيتحدث أصحابه يذكرون حديث اجلاهلية، وينشدون الشعر، ويضحكون 
فلعّل ذلك للتحدث بنعمة اهلل، وذكر ما كان عليه أهل اجلاهلية، . (7) (6) { ويتبسم

                                                 

 .  6/   انظر الظفتح الرباين (  )
 . وصرح بأنه عن سعيد عن أيب هريرة. 12  ومسلم رقم .     هو عند البخاري برقم (  )
 (. 6 1 )الترمذي األدب (  )
  7/  6ورواه اإلمام ًامحد يف املسند . بعد تعديل األرقام   4 برقم  7  /  1ظفة هو عند الترمذي يف التح(  )

 . وصححه الترمذي. 2 24وأبو داود . 1    برقم 
 . 1 2/   انظر فتح الباري ( 2)
 (.  2/4)، أمحد ( 21  )النسائي السهو  ، (     )مسلم الظفضائل ( 6)
هذا حديث حسن : ، وقال الترمذي14/   وسنن النسائي . 1 4 برقم     /  1هو يف جامع الترمذي ( 7)

 . صحيح
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أن من كالمهم : النصائح، ال على القبائح، وذكر يف املرقاةوأشعارهم املشتملة على 
تعجبهم من جهلهم حيث يصورون أصناًما من متر مث يأكلوهنا عند اجلوع، وحيث يعبدون 

 . أصناًما ينحتوهنا وتبول عليها الثعالب، وكل ذك حتدث بنعمة اإلسالم
ا يتحلقون يف املسجد وأما النهي عن التحلق يوم اجلمعة قبل الصالة فيظهر أهنم كانو

يتناجون إذا مجعهم املسجد للصالة، فرمبا حضرت الصالة وهم حيلقون، وذلك مما يشوش 
على املصلني، حيث أمروا إذا دخلوا يف املسجد لصالة أن يقوموا يف الصظفوف، ويكملوا 
الصظفوف األول فاألول، وال يتظفرقون، وذلك ألن التحلق يشغلهم عن القراءة والتنظفل 

ة، ويسبب تقطع الصظفوف، فيخرج اإلمام وهم حلق يتناجون، وقد يكون حديثهم بالصال
يف أمور دنيوية، يتساءلون فيها، لبعد عهدهم بالتالقي، فيغتنمون ذلك التالقي، فرمبا قطع 
الصظفوف، مع كوهنم مأمورين بالتبكري يوم اجلمعة، والتراص يف الصظفوف، فالتحلق خيالف 

حضر للصالة فعليه أن ال يهتم بسواها، فالتحلق فيه غظفلة عن  هيئة اجتماع املصلني، فمن
 . األمر الذي جاؤا ألجله، الذي هو العبادة واإلنصات للخطبة

وال يدخل يف ذلك التحلق للعلم يف الصباح، حيث إهنم مل حيضروا للصالة، وإمنا جاؤا 
د ذلك بزمن طويل لالستظفادة والتعلم، وبعده ينصرفون إىل أهليهم، مث يذهبون للصالة بع

أو قصري، فال ينهى عن التعلم يف صباح اجلمعة، سيما إذا كان يف مسجد ال تقام فيه 
اجلمعة، وإمنا تقام فيه حلقة علمية صغرية أو كبرية يستظفاد منها، كما يستظفاد من اخلطب 

 . وحنوها
دة اليت بنيت هلا املساجد، وأما جلوس الناس يف املسجد، والتحديث يف أمور الدنيا، فذلك مما ينايف العبا

ألهنا إمنا بنيت لذكر اهلل والصالة والقراءة والعلم، فاختاذها جمالس عادية كالبيوت واألسواق يدل على 
االستهانة هبا، وعدم احترامها، فكما هني فيها عن البيع والشراء ونشد الضالة، فكذلك ينهى فيها عن القال 

يكون  }: قد روى ابن حبان يف صحيحه عن ابن مسعود مرفوعًاوالقيل، واالغتياب، وحديث الدنيا، و
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 وال خالف أن النيب . ( ) { يف آخر الزمان قوم يكون حديثهم يف مساجدهم، ليس هلل فيهم حاجة

يتحلق أصحابه حوله، وحيضرون تعليمه، حىت ولو كانوا جنبًا بعد أن كان جيلس يف املسجد للتعليم، و
 . يتوضؤا، حرصًا على االستظفادة وأدلة ذلك كثرية

 رابعا السؤال يف املساجد
كثرة املتسولني الذين يتكظفظفون الناس، ويستجدون طلًبا للدنيا، ولقد كثروا يف : أي

ثرها أماكن لالستجداء والتكظفف، هذه األزمنة، وتظفاقم أمرهم، فأصبحت املساجد أو أك
وحصل بذلك تشويش ورفع أصوات، وجتمعات ألعداد كثرية، يظهرون بصظفة الضعف 
والذل واهلوان، ويرتدون ثياًبا دنسة، وال شك أن من بينهم من هو حباجة وفاقة شديدة أو 
ض قليلة، ولكن الكثري منهم من احملتالني على مجع املال من غري حاجة، لذلك تصدر بع

التعميمات والتعليمات لألئمة مبنعهم، إال من ظهرت عليه فاقة شديدة، وإحالتهم إىل طرق 
ومع ذلك فال مانع من الصدقة يف املسجد ملناسبة، . األبواب، واالتصال بأرباب األموال

مث روى بإسناد حسن عن عبد ( باب املسألة يف املسجد)فقد ترجم أبو داود يف سننه 
هل منكم أحد ) قال رسول اهلل  }: الصديق رضي اهلل عنهما قال الرمحن بن أيب بكر

دخلت املسجد فإذا أنا بسائل يسأل، فوجدت كسرة : فقال أبو بكر( أطعم اليوم مسكينا؟
فهذا السائل ذو حاجة، حيث قنع . ( ) ( ) { عتها إليهخبز يف يد عبد الرمحن فأخذهتا فدف

باب القسمة وتعليق : )بكسرة رغيف ليسد هبا جوعته، وقد بّوب البخاري يف صحيحه
: مبال من البحرين، فقال تى النيب أ }: قال مث ذكر حديث أنس ( القنو يف املسجد

                                                 

 . تقدم هذا احلديث وذكر من خرجه(  )
 (. 674 )أبو داود الزكاة (  )
  172يف كتاب الزكاة وسكت عنه، وحسنه حمقق جامع األصول برقم  674 هو يف سنن أيب داود برقم (  )

البزار قوله وهذا احلديث ال نعلمه يروي عن عبد  ونقل عن  64 وذكره املنذري يف هتذيب السنن برقم 
وقد روى مسلم يف فضائل أيب بكر حديث ًأيب . الرمحن بن ًأيب بكر إال هبذا اإلسناد وذكر أنه روي مرسال

 . احلديث. أنا: قال أبو بكر( أيكم تصدق اليوم على مسكني؟: )هريرة وفيه
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ومل  فخرج رسول اهلل  وكان أكثر مال أتى به رسول اهلل ( انثروه يف املسجد)
فما قام .. يلتظفت إليه، فلما قضى الصالة جاء فجلس إليه، فما كان يرى أحًدا إال أعطاه

يشترك فيه  فظفي هذا احلديث جواز تظفريق املال الذي. ( ) { ومث منه درهم رسول اهلل 

املسلون يف املسجد، بشرط أال يشغل املصّلني، وال حيصل فيه ازدحام وهيشات أصوات، 
فإن تيسر تظفريقه يف غري املسجد فهو أوىل، ومثله تظفريق الزكوات وصدقة الظفطر، جيوز يف 

 . املساجد عند احلاجة
ادات وكذا جيوز وضع املاء يف املسجد للشرب يف القرب لتربيده، وكذا وضع الرّب

الكهربائية، ملا يف ذلك من نظفع املسلني، وإعانة املصلني، فيحل بذلك أجر كبري ملن وضع 
 . هذه السقايات والرّبدات

ومثله أيضا تظفطري الصّوام يف املساجد جبلب األكل والشرب هلم، إذا مل يتيسر وضعه 
الظفضالت خارج املسجد، ملا يف ذلك من األجر الكبري، بشرط أن ال يلوث املسجد ب

 . والنظفايات، وتنظيف املسجد بعد ذلك، وإزالة بقايا األكل وما تساقط منه
 خامًسا رفع األصوات يف املساجد 

وذلك ألن املساجد أماكن الطاعة والعبادة، وفيها يقبل العبد على صالته وأوراده، 
اهلل  وحيضر قلبه، وخيشع لربه، فمىت مسع األصوات املزعجة انشغل قلبه، وغظفل عن ذكر

تعاىل، وتشوش عليه فكره، وتشتت عليه ذهنه، فال جرم لزم احترام املساجد، ولو كانت 
 . خالية من املصّلني والتالني، حلرمة املالئكة وأماكن للعبادة

وقد روى البخاري عن السائب بن يزيد أن عمر بن اخلطاب أمره أن يأتيه برجلني 
لو كنتما من أهل البلد : فقال. الطائف من: من أين أنتما؟ فقاال: يف املسجد، فقال

                                                 

معلقا  62  من وصله، مث رواه يف اجلزية برقم  6 2/    وذكر احلاف  يف الظفتح. معلًقا    ذكره برقم (  )
على شرط : من طريق أخرى عن أيب موسى مطوال، وقال 4  /   وقد رواه احلاكم يف املستدرك . ًأيضا

 . مسلم ووافقه الذهيب
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فالظاهر أهنما يتكلمان . ( ) ألوجعتكما، ترفعان أصواتكما يف مسجد رسول اهلل 
وهو يف جانب املسجد، فزجرمها عن رفع الصوت مطلًقا،  كالًما عادًيا يسمعه عمر 

بن وقد روى مسلم عن ا. وإمنا ذكر الواقع منهما وليس خاًصا مبسجد رسول اهلل 
قال . ( ) ( ) { وإياكم وهيشات األسواق } قال رسول اهلل : قال مسعود 

  .( )" أي اختالطها، واملنازعة واخلصومات، وارتظفاع األصوات واللغط والظفنت اليت فيها: "النووي
فيها االختالف ورفع  وهذا عام يف وقت الصالة وغريها، وذلك ألن األسواق حيصل

فأما . الصوت والزناع، فأمرهم باحترام أماكن الصالة، وإبعادهم عما حيصل يف األسواق
درد ديًنا عن كعب بن مالك أنه تقاضى ابن أي ح }احلديث الذي رواه البخاري وغريه 

وهو يف بيته، فخرج  كان عليه يف املسجد، فارتظفعت أصواهتما حىت مسعها رسول اهلل 
وأومأ ( ضع من يف دينك هذا: )قال. لبيك يا رسول اهلل: قال( يا كعب: )إليهما فنادى

فقد استدل به على جواز . (6) (2) { (قم فاقضه: )قال. الشطر، قال قد فعلت: بيده أي

، ولعلهما كانا يف أحد  زمة يف املسجد، ورفع الصوت فيه مامل يتظفاحشالتقاضي واملال
بقربه، أو أن الصوت كان خاًصا يسمعه القريب، وميكن أن الدين : جوانب املسجد، أي

تأخر وفاؤه ومل يتمكن كعب من رؤيته إال يف املسجد، ولعلهما رفعا الصوت، فأصلح 
 . (7)بينهما لينقطع رفع الصوت 

                                                 

يف من موقوفا على عمر، وذكر احلاف  عن نافع عند عبد الرزاق أهنما من ثق 74 هكذا هو يف البخاري برقم (  )
 . أهل الطائف

، الدارمي ( 27 / )، أمحد (  67)أبو داود الصالة  ،   (1  )الترمذي الصالة  ،   (   )مسلم الصالة (  )
 (. 67  )الصالة 

 . عن ابن مسعود(    )    هو يف صحيح مسلم برقم (  )
 . 26 /   انظر كالم النووي يف شرح مسلم (  )
، أبو داود األقضية ( 41 2)، النسائي آداب القضاة ( 221 )م املساقاة ، مسل( 2  )البخاري الصالة ( 2)

 (. 217 )، الدارمي البيوع (  2 / )، أمحد ( 4   )، ابن ماجه األحكام ( 242 )
 . 27 هو يف صحيح البخاري برقم ( 6)
 .  22/   ذكره يف الظفتح ( 7)
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ذلك رفع الصوت بالذكر الوارد بعد انقضاء الصالة املكتوبة،  ويستثىن من
ا، وقول ال إله إال اهلل وحده ال : إخل، وقول.. اللهم أنت السالم: باالستغظفار ثالًث

إن ) }: إخل، فظفي الصحيحني عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال.. شريك له

على عهد -رفع الصوت بالذكر حني ينصرف الناس من املكتوبة كان 
كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا : وقال ابن عباس. ( ) ( ) {  اهلل رسول

. ( )إال بالتكبري  ما كنا نعرف انقضاء صالة رسول اهلل : ويف رواية. مسعته
شغلوا كلهم بالذكر والتهليل والتوحيد، فيجتمع من ولعّل ذلك فيما إال ان

وإن يسمع صوت ، أصوات اجملموع ما يرتظفع، حىت يسمعه من هو خارج املسجد
 . كل واحد مبظفرده

وأما التصويت بقراءة القرآن خارج الصالة فيجوز إن كان ذلك أوىل للقارئ، وأقرب 
أما إن كان هناك نائم أو نيام إىل استحضاره وتدبره، ومل يكن من يتضرر برفع الصوت، ف

يتضررون بالصوت، فاألوىل خظفض الصوت بالقراءة والذكر، فإن كان اجلميع يقرءون 
   }: ويصوتون صوًتا عادًيا، وحصل به نشاط فال بأس به، وقد قال تعاىل  

               } ( ) . وقد ذكر ابن كثري عند تظفسري

ملا كان متوارًيا مبكة كان إذا صلى ورفع صوته بالقراءة مسعه  أن رسول اهلل : هذه اآلية
 . (2)هو حديث متظفق عليه املشركون فسبوا القرآن ومن أنزله، ومن جاء به، فزنلت اآلية و

                                                 

، أمحد (  44 )، أبو داود الصالة (  21)، مسلم املساجد ومواضع الصالة ( 142)البخاري األذان (  )
( / 67 .) 

 (. 4  )  21ومسلم برقم .   1هو يف صحيح البخاري برقم (  )
 (.    )  21ومسلم .   1رواه البخاري برقم (  )
 . 4  سورة اإلسراء (  )
ومسلم .   7 رقم ذكره ابن كثري عند تظفسريه هذه اآلية بسند اإلمام أمحد وهو عند البخاري يف التظفسري ب( 2)

 . 6  برقم 
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نبئت أن أبا بكر كان إذا صّلى فقرأ خظفض، : وروى ابن جرير عن ابن سريين قال
أنا أناجى ريب، وقد علم حاجيت، وقال : وأن عمر كان يرفع صوته، فسئل أبو بكر فقال

وقيل . ارفع شيًئا: فلما نزلت اآلية قيل ألىب بكر. أطرد الشيطان، وأوق  الوسنان: عمر
وهذا يعم القراءة يف الصالة وخارجها، وسواء كان يف املسجد أو . ( )اخظفض شيًئا : رلعم

يف غريه، فمىت كان القارئ جيد نشاًطا وقوة يف اجلهر، وحيصل منه التدبر والتعقل، 
وحضور القلب، وال حيصل ضرر منه على غريه، فله أن جيهر حبيث ال يقصد اإلعجاب 

 . وال الرياء وال السمعة

                                                 

 . وكذا أورده ابن كثري يف تظفسريه. رواه ابن جرير عند تظفسري هذه اآلية(  )
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  ًسا اختاذ املسجد مستقًرا وسكًنا لغري حاجةساد
فإنه يلزم فن ذلك فعل ما يكره فيه، أو ما حيصل بعده، كامتهان للمسجد، واستهانة 
حبرمته، مع أن جنس ذلك واقع يف العهد النبوي، وجائز للحاجة، فقد اشتهر أنه كان يف 

تقًرا ومأوًى، فقد جيتمع املسجد صظّفة أو حجرة يأوي إليها املهاجرون الذين ال جيدون مس
و استغىن !فيها عدد كثري يبيتون يف املسجد، ويقيمون فيه، فإن وجد أحدهم مأوًى غريه، 

بسكن انتقل إليه، وقد يعملون يف النهار، مث يأتون يف الليل إىل تلك الصظفة، وقد يهدى 
وذلك  إليهم أطعمة ومأكوالت فيضطرون إىل األكل أو الشرب يف املسجد، والنوم فيه،

 . جائز للحاجة، ومع األمن من تلويث املصّلى، ومع العناية بنظافة املسجد
قدم رهط من عكل على  }: وقد روى البخاري يف قصة العرنيني عن أنس قال

 . ( ) ( ) { فكانوا يف الصظّفة  النيب

كان أصحاب الصظفة : ا عن عبد الرمحن بن أيب بكر قالوروى البخاري أيًض
والصظفة موضع مظلل يف املسجد النبوي، كانت تأوي إليه : قال يف الظفتح. ( ) الظفقراء

وال شك أنه يلزم من بقائهم يف املسجد النوم فيه، واألكل والشرب فيه،  ( )املساكني 
 . ولعّل ذلك جاز حلاجة

جلمهور، ملا روى البخاري وغريه عن ابن عمر وجواز النوم يف املسجد هو قول ا
 . رضي اهلل عنهما أنه كان ينام وهو شاب أعزب ال أهل له يف مسجد رسول اهلل 

                                                 

  ( 7 )، الترمذي الطهارة (  67 )، مسلم القسامة واحملاربني والقصاص والديات ( 4  6)البخاري احلدود (  )
 (. 42 / )، أمحد ( 271 )جه احلدود ، ابن ما(  6  )، أبو داود احلدود ( 42 )النسائي الطهارة  ، 

ووصله  2 2/   ذكر هذا القدر معلًقا عن أيب قالبة عن جنس يف باب نوم الرجال يف املسجد كما يف الظفتح (  )
 .  614يف كتاب احلدود برقم 

 .  21 ، ووصله يف عالمات النبوة برقم 2 2/   ذكره معلًقا يف باب نوم الرجال يف املسجد كما يف الظفتح (  )

 . 2 2/   انظر كالمه يف فتح الباري (  )
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وروى أيًضا عن سهل بن سعد قصة فيها أن علي بن أيب طالب غاضب فاطمة، فلم 
 ( )يقل عندها ونام يف املسجد وقت القيلولة حىت سقط رداؤه عن شقه، وأصابه تراب 

 . إخل
رأيت سبعني من أول الصظّفة ما منهم رجل عليه : وروى أيًضا عن أي هريرة قال

ومعلوم أن هذا العدد ال تتسع هلم الصظّفة الصغرية، فدل على أهنم ينامون يف . إخل ( ) رداء
 . زوايا املسجد، إال من وجد منهم مأوًى، فمن استغىن منهم استقل يف مزنله

.. ئشة أن وليدة سوداء كانت حلي من العرب فأعتقوهابل ثبت يف الصحيح عن عا
اخليمة من وبر أو : واخلباء. احلديث ( )فأسلمت، فكان هلا خباء يف املسجد، أو حظفش 

البيت الصغري، وفيه إباحة املبيت واملقيل يف املسجد ملن ال مسكن له من : واحلظفش. غريه
 . باحة استظالله فيه باخليمة وحنوهااملسلمني، رجاًل كان أو امرأة، عند أمن الظفتنة، وإ

كان يعتكف العشر األواخر من رمضان حىت  أن النيب  }وقد ثبت يف الصحيح 

االعتكاف معه  وأذن مرة لعائشة يف. (2) ( ) { توفاه اهلل، مث اعتكف أزواجه من بعده

 . إخل (6)فبنت هلا خباء، مث بنت حظفصة هلا خباء 
ومعلوم أن املعتكف ينام يف املسجد، ويأكل فيه ويشرب فيه، ويتخذه مستقًرا ليتظفرغ 

 . فيه للعبادة
فإذا فرغ من خدمته  كان خيدم رسول اهلل  وقد روى اإلمام أمحد أن أبا ذر 

فأين أنام وهل يل بيت : فيه، وذكر أنه قال أوى إىل املسجد، وكان هو بيته يضطجع
                                                 

 .    رواه البخاري برقم (  )
 .    رواه البخاري برقم (  )
 . 4  رواه البخاري برقم (  )
، أبو داود الصوم ( 744)، الترمذي الصوم (  7  )، مسلم االعتكاف (   4 )البخاري االعتكاف (  )

 (. 644) ، مالك االعتكاف( 64 /6)، أمحد (  6  )
 (. 2)  7  ومسلم يف االعتكاف برقم . عن عائشة 6 4 رواه البخاري برقم ( 2)
 (. 6)  7  ومسلم برقم . عن عائشة   4 هو عند البخاري برقم ( 6)
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ولعّل أبا . ( )وكذا روى الطرباين ويف إسناده شهر بن حوشب وفيه كالم وقد وثق . غريه
ذر كان من أهل الصظفة الذين ليس هلم مأوى سوى املسجد، فينام فيه كغريه للحاجة، مع 

 . رعلمه حبرمة املسجد، ووجوب العناية وتنظيظفه عن الظفضالت والقذ
: فأما األكل فقد روى الطرباين كما يف جممع الزوائد عن عبد اهلل ابن الزبري قال

، ويف إسناده ابن هليعة وفيه ( ) { إخل.. يوًما شواء يف املسجد أكلنا مع رسول اهلل  }

 . ( )مقال 
يف مسجد الظفضيخ بظفضيخ بسر فشربه، فلذلك  أتى النيب  }: وعن ابن عمر قال

 . (2)[ رواه أمحد وأبو يعلى ويف إسناده مقال] ( ) { .مسى مسجد الظفضيخ

أن  } وروى اإلمام أمحد بإسناد حسن عن رجل من أصحاب النيب 

ولعّل ذلك وضوء جتديد، وكان يف أحد . (7) (6) { توضأ يف املسجد  اهلل رسول

 . جوانب املسجد
 احتجم يف أن النيب  }فأما احلديث الذي رواه اإلمام أمحد عن زيد بن ثابت 

فقد ذكر مسلم يف كتاب التمييز له أن ابن هليعة أخطأ فيه، وأن الصواب . (1) { املسجد
                                                 

، وعزاه للطرباين يف 4 /   وذكره اهليثمي يف جممع الزوائد . 7272 برقم  27 /  6هو يف مسند أمحد (  )
 . ، وقد اختلف يف توثيقه726 يف امليزان برقم " شهر"ر ترمجة الكبري واألوسط وانظ

 (. 44 / )، أمحد (     )، ابن ماجه األطعمة (  4 )أبو داود الطهارة (  )
 . ومل يطبع مسند ابن الزبري يف املعجم الكبري   /   هو يف جممع الزوائد (  )
 (. 46 / )أمحد (  )
.   27ومسند ًأيب يعلى برقم .   21برقم  46 /   و يف املسند ، وه  /   ذكره يف جممع الزوائد ( 2)

 . وضعظفه املعلق بعبد اهلل بن نافع وكذا ضعظفه به أمحد شاكر
 (.  6 /2)أمحد ( 6)
 .   /   ، وحسن إسناده يف جممع الزوائد  41  برقم   6 /  2هو يف مسند أمحد ( 7)
ال يف مسجد : قال. يف مسجد بيته: قلت البن هليعة: ، وفيه247  برقم  12 /  2هكذا هو يف املسند ( 1)

 . رسول اهلل
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وكل هذه األفعال تظفعل . ( )أي اختذ حجرة أي جانًبا جيلس فيه لالعتكاف ( احتجر)
بقدر احلاجة، وعند األمن من تلويث املسجد، وظهور أثر الوسخ ورائحة الظفضالت، 

يف هذه األزمنة وقبلها وضع األطعمة يف املسجد وقت اإلفطار وبقايا الطعام فيه، وقد يقع 
من صوم رمضان، لكثرة الظفقراء من العمالة، والظفقراء، واملساكني الذين يعوزهم حتصيل 
طعام اإلفطار املتواجد عند األثرياء، ويشق مجعهم يف املساكن، فاحتيج إىل تظفطريهم يف 

املسجد أو خارجه، ويلزم مع ذلك تنظيف املساجد أو ما يقرب منها كبناء خيمة داخل 
املساجد بعدهم، وإخراج بقايا األطعمة وحنوها وإزالة النظفايات وما يشوه املنظر، مع التزام 
وضع األطعمة على خوان أو سظفرة غليظة ال خترقها املياه اليت تتساقط عند الشرب من 

روائح األطعمة، والبد من القهوة وحنوها، وكذا البد من التهوية والطيب الذي تزول معه 
إبعاد ما له رائحة مكروهة كالبصل والكراث والظفجل وحنوها، حيث ورد النهي عن 

 . اإلتيان إىل املساجد بروائح مستكرهة، وأن املالئكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم
احلدث فيه، وهو خروج الريح الذي هو النسم : ومما حيرص على تزنيه املسجد منه

: الدبر، وقد دل على كراهته حديث أيب هريرة يف الصحيح، ولظفظه اخلارج من
وقد فسر أبو . ( ) ( ) { املالئكة تصلي على أحدكم ما دام يف مصاله ما مل حيدث }

 -ال ينصرف } لقول النيب هريرة احلديث بالصوت، ولكنه قد يقع بغري االختيار، 

وورد يف . (2)[ متظفق عليه. ]( ) { حىت يسمع صوَتا أو جيد رحًيا -من الصالة: أي

                                                 

وفيه أن النيب اختذ حجرة   27  ويؤيده ما رواه أمحد عنه برقم    /   كذا نقله اهليثمي يف جممع الزوائد (  )
 . مبعناه  21  إخل مث رواه برقم . يف املسجد من حصري

أبو داود  ، (   7)النسائي املساجد  ، ( 4 6)مواضع الصالة مسلم املساجد و ، ( 1 6)البخاري األذان (  )
 (. 76  )، الدارمي الصالة ( 12 )، مالك النداء للصالة (  2 / )، أمحد ( 224)الصالة 

 . خمتصرا ومطوال، وفيه تظفسري أيب هريرة للحدث 4 6ومسلم برقم .   2، 76 رواه البخاري برقم (  )
، ( 76 )، أبو داود الطهارة ( 64 )، النسائي الطهارة (  6 )سلم احليض ، م( 7  )البخاري الوضوء (  )

 (. 4 / )، أمحد (   2)ابن ماجه الطهارة وسننها 
 . عن عبد اهلل بن زيد بن عاصم وأيب هريرة  6 ، 6 ومسلم برقم . 77 ، 7  هو عند البخاري برقم ( 2)
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رواه ] ( ) { أحدكم يف الصالة فليمسك بأنظفه مث لينصرف إذا أحدث }: احلديث

يدل على أن : "قال احلاف  يف الظفتح. ( )[ البيهقي واحلاكم وصححه ووافقه الذهيب
استغظفار املالئكة، ولو استمر جالًسا، وفيه دليل على أن احلدث : احلديث يبطل ذلك أي

هلذا كظفارة، بل عوقب حبرمان يف املسجد أشد من النخامة، ألن هلا كظفارة، ومل يذكر 
 . ( )" استغظفار املالئكة، ودعاؤهم مستجاب

مث إن العادة يف هذه األزمنة إغالق املساجد، ومنع النوم فيها، وذلك خوف الظفساد، 
ووقوع املعاصي داخل املسجد، فقد عثر على أفراد يظفعلون الظفواحش لياًل، ورمبا هناًرا على 

يانة املساجد إغالقها، ومنع املبيت هبا، حىت تصان بيوت حني غظفلة من الناس، فكان من ص
اهلل عن هذه الظفواحش اليت هي من أقبح احملرمات، واليت كثرت ومتكنت يف كثري من 
األفراد ودون ارتداع، ولو كان يف ذلك حرمان الضعظفاء من النوم فيه للحاجة، لكن 

الذين قد جيدون مالًذا يف البالد  صيانة أماكن العبادة والطاعة أوىل من مراعاة حاجة أولئك
 . الواسعة، واهلل املوفق

 سابًعا املرور يف املسجد واختاذه طريًقا لغري حاجة
فإن املساجد هلا مكانتها وشرفها، فال جيوز امتهاهنا بكثرة املرور والعبور فيها من باٍب 

ن كان املرور حلاجة لباٍب دون حاجة ضرورية، وإمنا جملرد العادة أو اختصار الطريق، فأما إ
 . فال بأس بذلك، وهو ما كان يقع يف املسجد النبوي

وذكر فيه حديث أيب موسى ( باب املروِر يف املسجد)وقد ترجم البخاري يف صحيحه 
 . إخل (2) ( ) { واقنا بنبل فليأخذ على نصاهلامن مر يف شيء من مساجدنا أو أس }: رفعه

                                                 

 (.     )والسنة فيها  ، ابن ماجه إقامة الصالة(     )أبو داود الصالة (  )
وصححه احلاكم على شرطهما ووافقه     /   ،  2 /   والبيهقي .  1 /   رواه احلاكم يف املستدرك (  )

 . الذهيب
 . 1 2/   انظر فتح الباري (  )
 (. 771 )، ابن ماجه األدب ( 217 )، أبو داود اجلهاد (    )البخاري الصالة (  )
 .  2 هو يف البخاري برقم ( 2)
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 . إخل ( ) ( ) { مَر رجٌل يف املسجد معه سهام }: وروى قبله حديث جابر بلظف 

ولعّل ذلك كان حلاجة أجلأته إىل املرور، وقد يراد باملرور الدخول لصالة أو عبادة 
 . وحنو ذلك
   }: كذا ما روي يف تظفسري قوله تعاىلوه       } ( ) . عن ابن

. متر به مًرا وال جتلس: ال تدخلوا املسجد وأنتم جنب إال عابري سبيل قال: عباس قال
 . ( )[ أيب حامترواه ابن ]

وروى ابن جرير عن يزيد بن أيب حبيب أن رجاال كانت أبواهبم يف املسجد، فكانت 
   }: تصيبهم اجلنابة وال ماء عندهم، وال جيدون ممرا إال يف املسجد، فأنزل اهلل تعاىل

        } (2) . ويف هذا جواز مرور اجلنب يف املسجد حلاجة اإلتيان باملاء

أو لالغتسال، وال جيوز لغري حاجة، فقد روى أبو داود من حديث أفلت بن خليظفة، عن 
إين ال أحل املسجد حلائض  } قال رسول اهلل : جسرة بنت دجاجة، عن عائشة قالت

إن أفلت جمهول، وضعف احلديث به، وتعقبه : لكن قال اخلطايب. (7) (6) { وال جنب

املنذري يف هتذيب السنن، وابن القيم يف شرح التهذيب بأنه معروف، وقد وثقه بعض 
ري، ومل جيرح وقد روى البخاري هذا احلديث يف ترمجة أفلت من تارخيه الكب. (1)األئمة 

                                                 

أبو داود  ،   (1 7)النسائي املساجد  ،   (  6 )مسلم الرب والصلة واآلداب  ،   (4  )البخاري الصالة (  )
 (.  4  )، الدارمي الصالة ( 41 / )، أمحد ( 777 )، ابن ماجه األدب ( 216 )اجلهاد 

 .  2 هو يف صحيح البخاري برقم (  )
 .   سورة النساء اآلية (  )
 . ه ابن كثري عند تظفسريه هذه اآلية بإسناد ابن أيب حامتهكذا ساق(  )
 . رواه ابن جرير عند تظفسريه هذه اآلية ،  ونقله ابن كثري يف تظفسريه( 2)
 (.    )أبو داود الطهارة ( 6)
 . به مطوال    هو يف سنن أيب داود برقم ( 7)
 . 4  السنن برقم  انظر كالم اخلطايب واملنذري وابن القيم على احلديث يف هتذيب( 1)
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وقد رواه ابن ماجه  ( )فليت، ولكنه ذكر أن عند جسرة عجائب : أفلت، ومساه بعضهم
إن  }: عن أيب اخلطاب اهلجري، عن حمدوج الذهلي، عن جسرة، عن أم سلمة، بلظف 

إسناده ضعيف، حمدوج مل : "يف الزوائدقال . ( ) ( ) { املسجد ال حيل جلنب وال حلائض

وميكن أنه عن جسرة عن عائشة وأم سلمة إن . ا هـ ( )" يوثق، وأبو اخلطاب جمهول
كان ثابًتا، ولعل هني احلائض خمافة تلويث املسجد، ومىت أمن ذلك جاز دخوهلا املسجد، 

اده من واحلديث قد حسنه الزيلعي يف نصب الراية عن عائشة، وناقش ما قيل يف إسن
 قال يل رسول اهلل : عن عائشة قالت }وقد روى مسلم يف صحيح . (2) املقال

إن حيضتك ليست يف : )فقال. إين حائض: فقلت( ناوليين اخلمرة من املسجد)
يف املسجد  بينما رسول اهلل  }: وه عن أيب هريرة، ولظفظهمث روى حن. (7) (6) { (يدك

إن حيضتك ليست يف ) فقال . إين حائض: فقالت( يا عائشة ناوليين الثوب) فقال 
منها ثوبا وهو يف املسجد فأتت به، ومل مينعها  وظاهره أنه طلب. (4) (1) { فناولته( يدك

 . احليض، ولعلها أمنت من التلويث، أو اعتربت أن النهي عن اجللوس فيه
وأما اجلنب فلعل النهي عن دخوله املسجد ألنه حمدث حدًثا أكرب، واملسجد موضع 

                                                 

 . 4 7 ترجم البخاري ألفلت برقم (  )
 (. 2 6)ابن ماجه الطهارة وسننها (  )
 . 2 6هو يف سنن ابن ماجه برقم (  )
 . هكذا نقله احملقق عن صاحب الزوائد وهو البوصريي(  )
 . وقد أطال يف تقوية احلديث.  4 /   انظر نصيب الراية ( 2)
أبو داود  ،   ( 1 )النسائي احليض واالستحاضة  ،   (   )الترمذي الطهارة  ،   (41 )مسلم احليض ( 6)

 (. 462 )الدارمي الطهارة  ،   (46 /6)أمحد  ،   (  6)ابن ماجه الطهارة وسننها  ،   ( 6 )الطهارة 
 . بأهنا السجادة من حصري من حنوه: ، وفسْر النووي اخلمرة41 هو يف صحيح مسلم برقم ( 7)
 (. 1  / )، أمحد ( 74 )، النسائي الطهارة ( 44 )احليض  مسلم( 1)
(. ناوليين الثوب: )بينما رسول اهلل يف املسجد فقال يا عائشة: ولظفظه 44 حديث أيب هريرة رواه مسلم برقم ( 4)

 . إخل
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ثالثة إىل للعبادة، فالبد أن يكون حمل احترام، فال جيلس فيه اجلنب، وقد ذهب األئمة ال
  }: منع اجلنب من املسجد حىت يغتسل، لقوله تعاىل          

   } ( ) .ز دخول ال تقربوا أماكن الصالة، وذهب اإلمام أمحد إىل جوا: أي

اجلنب املسجد إذا توضأ، وروي عن الصحابة أهنم كانوا جيلسون يف املسجد للتعلم وهم 
جنب إذا توضؤا، ذكر ذلك ابن كثري عند تظفسري هذه اآلية، وروى ذلك بإسناد سعيد بن 

جيلسون يف  رأيت رجاال من أصحاب رسول اهلل : منصور، عن عطاء بن يسار، قال
 . ( )[ وإسناده على شرط مسلم. ]وضؤا وضوء الصالةاملسجد وهم جمنبون إذا ت

 ثامنا منع الصبيان وحنوهم من املساجد عند خوف العبث واللعب فيه 
وذلك أن من طبيعة األطظفال كثرة اللعب واحلركة، والتقلب واالضطراب، مما يشوش 

الًبا، فهو على املصّلني والقراء، وأهل الذكر والعلم، وال يستطع وليه التحكم يف تسكينه غ
يف الصالة يكثر االلتظفات والتقدم والتأخر، ومد اليدين، وحركة القدمني، وذلك مما يشغل 
من يصلى إىل جانبه، ويلهيه عن اإلقبال على صالته، مما يذهب اخلشوع، وينقص األجر، 
مث إن األطظفال الذين دون سن التمييز ال يؤمن تلويثهم للمسجد، فقد حيصل منهم التبول 

، والروائح املستكرهة، واللعاب والبصاق وحنو ذلك، لعدم فهمهم حبرمة املكان، وحنوه
وصعوبة تأديبهم، والتحكم فيهم، فلذلك يتأكد على أوليائهم منعهم من دخول املساجد 
إال بعد التأكد هن فهمهم، وتعلمهم احترام املسجد، وتربيتهم على النظافة واألدب، 

بب ضرًرا أو تشويًشا للمنظر الظاهر يف بيوت اهلل اليت وحظفظهم عن كثرة احلركة، وما يس
 . أذن أن ترفع

 قال رسول اهلل : قال وقد روى ابن ماجه يف سننه عن واثلة بن األسقع 
وشراءكم، وبيعكم، وخصوماتكم، ورفع  جنبوا مساجدكم صبيانكم، وجمانينكم، }

                                                 

 .   سورة النساء اآلية (  )
 . هكذا ذكره ابن كثري عند تظفسري هذه اآلية(  )
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: قال البوصريي يف الزوائد. إخل ( ) ( ) { أصواتكم، وإقامة حدودكم، وسَل سيوفكم

لكن له شواهد، فقد . اهـ ( )" إسناده ضعيف، فإن احلارث بن نبهان متظفق على ضعظفه"
: يقول رسول اهلل  مسعنا: رواه الطرباين يف الكبري عن أيب الدرداء وأيب أمامة وواثلة قالوا

جنبوا مساجدكم صبيانكم، وجمانينكم، وخصوماتكم، وأصواتكم، وسّل سيوفكم،  }

لكن يف إسناده العالء بن كثري الليثي الشامي وهو . ]( ) { إخل... وإقامة حدودكم

 . (2)[ فضعي
جّنبوا مساجدكم  }: ورواه الطرباين يف الكبري أيًضا عن مكحول عن معاذ مرفوًعا

لكن معاذا قد . إخل....( (6) { وبيعكم، صبيانكم، وخصوماتكم، وحدودكم، وشراءكم

ولعّل هذه الشواهد يقوى هبا احلديث ليعرف أن له . (7)ركه مكحول مات قدمًيا فلم يد
أصل، والعلة ما ذكرنا، فإن الصبيان وكذا اجملانني يصعب تأديبهم والقبض عليهم، 
وجلهلهم حبرمة املكان حيصل منهم العبث الكثري واخلبث، وتنجيس املكان وحنو ذلك 

 . منعهم فيتأذى هبم املصّلون ويشوشون على من حوهلم فلزم
 تاسعا إقامة احلدود يف املساجد واختاذها موضعا لسماع القضايا واخلصومات 

                                                 

 (. 724)واجلماعات ابن ماجه املساجد (  )
 . 724هو عند ابن ماجه برقم (  )
، عن  4 /  4 ، لكنه مل ينظفرد له، فقد رواه البيهقي يف سننه الكربى 42/   ذكر ذلك يف مصباح الزجاجة (  )

 . ًأيب الدرداء وواثلة وًأيب أمامة
 (. 724)ابن ماجه املساجد واجلماعات (  )
عن أيب الدرداء وأيب أمامة وواثلة   764أيب ًأمامة صدي بن عجالن برقم هو يف املعجم الكبري يف أحاديث ( 2)

 . وضعظفه املعلق بالعالء بن كثري كما ضعظفه به البيهقي
 (. 724)ابن ماجه املساجد واجلماعات ( 6)
ول ومكح: قال. 6 /   وذكره يف جممع الزوائد  64 هو يف معجم الطرباين الكبري يف املراسيل عن معاذ برقم ( 7)

وخالف يف إسناده، ورواه   21 مل يسمع من معاذ، وعزاه املعلق للطرباين يف مسند الشاميني للطرباين برقم 
 . بنحوه، مث رواه عن مكحول مرسال 6 7 عبد الرزاق يف مصنظفه عن مكحول عن معاذ برقم 
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اليت تقع بني املتنازعني، حيث أنه والبد سيحصل ضجيج وأصوات عالية، وكلمات  
نابية، فإن كاًل من اخلصمني عادة يعيب اآلخر ويثلبه، ويذكره بأقبح الصظفات من 

وان، ويقابله اآلخر مبثل ذلك أو أشد، فيلزم من ذلك الكذب، واالفتراء، والظلم، والعد
عادة امتهان املساجد بذكرهم هذه الصظفات الذميمة املبنية على املبالغة أو الظن اخلاطئ، 
وذلك مما ينايف كرامة املسجد ومكانته يف النظفوس، وهكذا ما حيصل عند إقامة احلدود يف 

لنظر، ويكون من بينهم السظفهاء واألطظفال، املسجد من احتشاد اخللق هناك جملرد الظفرجة وا
وأهل اجلهل والظفساد، فيحصل ازدحام ورفع أصوات، وارتكاب مظفاسد وأخطاء تنايف 
شرف املسجد ومكانته يف النظفوس، وحيصل تشويش على من يصلي أو يقرأ أو يتعبد، 

 . وسواء كانت احلدود قتاًل أو رمًجا، أو جلًدا أو قطع طرف أو حنو ذلك
د النهي عن إقامة احلدود يف حديث واثلة عند ابن ماجه، وحديث أيب الدرداء وقد ور

وأيب أمامة ومعاذ عند الطرباين، وإن كانت ضعيظفة كما سبق، ولكن يقّوي بعضها بعًضا، 
. ( )مما يدل على أن هلا أصال لكن قد ورد ذكر الرجم يف املصلّى كما يف البخاري وغريه 

 البقيع يصلى فيه على اجلنائز، واملعىن أن إقامة احلد عليه كانَت املوضع الذي يف: واملراد به
 . قريبا من ذلك املصلى، ومل يكن حموًطا، وليمر فيه عالمة املسجد

وهكذا ما يف احلديث أن ذلك الرجل اعترف بالزنا يف املسجد، وكَرر اعترافه، وأمر 
عض السلف أهنم حكموا بني امليم إمنا فيه احلكم عليه يف املسجد، وقد ورد عن ب ( )برمجه 

 . يف املسجد
وال ( باب من قضى والعن يف املسجد)قال البخارِي يف كتاب األحكام من صحيحه 

وقضى شريح والشعيب وحيىي بن يعمر يف املسجد، وقضى  عن عمر عند منرب النيب 
يان يف مروان باليمني على زيد بن ثابت عند املنرب، وكان احلسن وزرارة بن أوىف يقض

                                                 

 (. 6 )  64 ومسلم برقم . 4 61،   74 2هو يف صحيح البخاري برقم (  )
 . حلديث املذكور عن أيب هريرة وجابر وفيه أنه قرر االعتراف أربع مراتهو يف ا(  )
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: مث روى حديث سهل بن سعد يف قصة املتالعنني، قال ( )الرحبة خارًجا من املسجد 
وذكر احلاف  يف الظفتح أن أثر شريح وصله ابن أيب . ( )فتالعنا يف املسجد وأنا شاهد 

رأيت شرحًيا يقضي يف املسجد : شيبة وحممد بن سعد من طريق إمساعيل بن أيب خالد، قال
وقال عبد الرزاق أنبأنا معمر عن احلكم بن عتيبة، أنه رأى شرحًيا . ( )وعليه برنس خز 
 . ( )يقضي يف املسجد 

: وأثر الشعيب وصله سعيد اخلزومي يف جامع سظفيان، من طريق عبدا هلل بن شربمة
. (2)وكذا أخرجه عبد الرزاق عن سظفيان . رأيت الشعيب جلد يهودًيا يف قرية يف املسجد

رأيت : مر فوصله ابن أيب شيبة من رواية عبد الرمحن بن قيس، قالوأما أثر حيىي بن يع
 . (6)حيىي بن يعمر يقضي يف املسجد 

كان سعد بن إبراهيم، : وأخرج الكرابيسي يف أدب الظفقهاء من طريق أيب الزناد قال
وأبو بكر بن حممد بن عمرو ابن حزم، وابنه، وحممد بن صظفوان، وحممد بن مصعب ابن 

مث ذكر أن الرحبة . (7)وذكر مجاعة آخرون  يف مسجد رسول اهلل  شرحبيل يقضون
بناء يكون أمام باب املسجد غري منظفصل عنه، والراجح أن هلا حكم املساجد فيصبح فيها 
االعتكاف، وكل ما يشترط له املسجد، فإن كانت الرحبة منظفصلة فليس هلا حكم 

 . املسجد
اد بالرحبة هنا الرحبة املنسوبة للمسجد فقد والذي يظهر من جمموع هذه اآلثار أن املر

رأيت احلسن وزرارة بن أوىف يقضيان : أخرى ابن أي شيبة من طريق املثىن بن سعيد قال
                                                 

 .  2 /    هكذا يف فتح الباري (  )
 .    ، ورواه قبل ذلك برقم 66 7هو يف صحح البخاري برقم (  )
  17 برقم    2/  6بإسناده عن إمساعيل وابن أيب شيبة يف املصنف  4  /  6رواه ابن سعد يف الطبقات (  )

 . لكنه من إضافة احملقق نقال عن فتح الباري
 . ورأيت أنا ابن أيب ليلى يقضي يف املسجد: ، وزاد  7 هو يف مصنف عبد الرزاق برقم (  )
 .  74 رواه عبد الرزاق يف املصنف برقم ( 2)
 .  17 برقم  6 2/   رواه ابن أيب شيبة يف املصنف ( 6)
 . 22  /   كذلك نقل ذلك احلاف  يف الظفتح ( 7)
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وأخرج الكرابيسي يف أدب الظفقهاء من وجه آخر أن احلسن وزرارة وإياس . ( )يف املسجد 
ْتم نقل . ( )أن جيلسوا بن معاوية كانوا إذا دخلوا املسجد للقضاء صّلوا ركعتني قبل 

هو األمر : استحب القضاء يف املسجد طائظفة، وقال مالك: احلاف  عن ابن بطال قال
القدمي، ألنه يصل إىل القاضي فيه املرأة والضعيف، وإذا كان يف مزنله مل يصل إليه الناس، 

وبه قال أمحد وإسحاق، وكره ذلك طائظفة، وكتب عمر بن : إلمكان االحتجاب، قال
العزيز إىل القاسم بنب عبد الرمحن أن ال تقضى يف املسجد، فإنه يأتيك احلائض  عبد

 . ( )واملشرك 
: " وقال الكرابيسي. ( )أحب إىل أن يقضي يف غري املسجد لذلك : وقال الشافعي

كره بعضهم احلكم يف املسجد من أجل أنه قد يكون احلكم بني مسلم ومشرك، فيدخل 
شرك املسجد مكروه، ولكن احلكم بينهم مل يزل من صنيع املسلم املسجد، ودخول امل
 . ا هـ" وغريه السلف يف مسجد رسول اهلل 

وقد علم أن القضاء يف ذلك الزمان هو جمرد مساع قول اخلصمني، مث الظفصل بينهما 
بكلمة أو كلمتني، وتنتهي القضية بدون جمادالت، ورفع أصوات، وتسجيل توقيعات، 

، وقد يكون سبا حكمهم يف املسجد عدم توفر بناء خاص باحملاكم، كما يف هذه األزمنة
حيث أن القاضي جيلس يف بيته، وقد يضيق باخلصوم املزنل، فيحتاج إىل اجللوس يف 
، املسجد، وقد يكون العذر هو متكن املرأة والضعيف من الوصول إليه لإلدالء باحلجة

 . احللف الظفاجرومساع الدعوى، وحتذير الكاذب من امتهان املسجد ب
وأما يف هذه األزمنة وباألخص يف هذه اململكة فقد خصص حماكم مهيئة للجلوس 

                                                 

رأيت احلسن وزرارة ابن أيب : حدثنا ابن مهدي عن املثىن عن سعيد قال   2/  6يف مصنف ابن أيب شيبة (  )
 . أوىف يقضيان يف الرحبة خارج املسجد

 . عنه 22 /   نقله احلاف  يف الظفتح (  )
يقعدن قاض يف  ال: كتب عمر بن عبد العزيز: عن حصني قال  17 برقم    2/  6روى ابن أيب شيبة (  )

 . إمنا املشركون جنس: املسجد، يدخل عليه فيه املشركون فإهنم جنس قال تعاىل
 . 22 /    هكذا نقله احلاف  يف الظفتح (  )
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فيها، وإحضار اخلصومة، وتيسر للمظلوم والضعيف الوصول إىل القاضي، وعلى هذا تزنه 
 . حىت يعرف للمساجد مكانتها وشرفها، املساجد عن هذه املرافعات، واجلدال والزناع

  واملشركني من دخول املساجدا منع الكفار عاشر
لألمر بتطهريها وتنظيظفها احلسي واملعنوي، وقد ذكر اهلل تعاىل أن املشركني جنس، 

  }: فقال تعاىل                             

       } ( ) . وملا نزلت بعث النيب  أبا بكر وعليا وغريمها ينادون يف موسم

 . ( ) ( ) { أن ال حيج بعد هذا العام مشرك }: يف موسم احلج

كتب عمر بن عبد : احلاف  ابن كثري يف التظفسري عن أيب عمرو واألوزاعي قالوذكر 
: أن امنعوا اليهود والنصارى من دخول مساجد املسلمني، وأتبع هنيه قوله تعاىل العزيز 

{           } ( ) .ودلت هذه اآلية الكرمية على جناسة : قال ابن كثري

 . (6) (2) { املؤمن ال ينجس }: املشرك، كما ورد يف الصحيح

وأما جناسة بدنه فاجلمهور على أنه ليس ينجس البدن والذات، ألن اهلل تعاىل أحل 
: " عض الظاهرية إىل جناسة أبداهنم، وقال أشعث عن احلسنطعام أهل الكتاب، وذهب ب

 . ا هـ (7)" من صافحهم فليتوضأ 

                                                 

 . 1 سورة التوبة اآلية (  )
أبو داود املناسك  ،   (421 )النسائي مناسك احلج  ،   (7   )مسلم احلج  ،   ( 6 )البخاري الصالة (  )

 (. 4   )، الدارمي الصالة ( 44 / )أمحد  ، ( 6 4  )
 . وغريه عن أيب هريرة وغريه 622 ،   64 كما رواه البخاري برقم (  )
 . وقد ذكر آنظفا عن أيب هريرة وغريه. ذكره عند تظفسري هذه اآلية(  )
، أبو ( 64 )رة ، النسائي الطها(    )، الترمذي الطهارة (  7 )، مسلم احليض (  1 )البخاري الغسل ( 2)

 (. 2  / )، أمحد (   2)، ابن ماجه الطهارة وسننها (    )داود الطهارة 
ورواه مسلم كما يف . عن أيب هريرة 62/   ومسلم كما يف شرح النووي . 12 ،    1 رواه البخاري ( 6)

 . عن حذيظفة رضي اهلل عنه 67/   الشرح 
 . ية عن الظاهرية، عن احلسنهكذا نقل احلاف  ابن كثري يف تظفسري هذه اآل( 7)
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 ولعّل هذا منهم للمبالغة يف مقت املشركني، وبغضهم واحلذر منهم، وقد قال النيب 
متسك : ف  يف الظفتحقال احلا. ( ) ( ) { إن املؤمن ال ينجس }: أليب هريرة وحلذيظفة

  }: إن الكافر جنس العني وقّواه قوله تعاىل: مبظفهومه بعض أهل الظاهر فقال   

     } ( ) هر وأجاب اجلمهور عن احلديث بأن املراد أن املؤمن طا

األعضاء العتياده جمانبة النجاسة، خبالف املشرك لعدم حتظفظه عن النجاسة، وعن اآلية بأن 
 . إخل. ( )املراد أهنم جنس يف االعتقاد واالستقذار 

وقد سبق ما نقله احلاف  عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إىل القاسم أن ال تقض يف 
كره بعضهم احلكم يف املسجد، : " بيسياملسجد، فإنه يأتيك احلائض واملشرك وقول الكرا

 . ا هـ" ألنه لد يكون احلكم بني مسلم ومشرك، ودخول املشرك املسجد مكروه 
: حبساب العراق، فقال وذكر ابن مظفلح يف اآلداب أن أبا موسى قدم على عمر 

 .إخل (2)ألنه نصراين : مل؟ قال: فقال. إنه ال يدخل املسجد: يقرؤه، فقال( الكاتب)ادع 
وهو واضح يف أنه قد تقرر عنده أن النصارى ال ميكنون من دخول املساجد حلرمتها، 

 . وجناستهم املعنوية
وأما احلديث الذي يف البخاري يف قصة مثامة بن أثال، وربطه يف املسجد قبل أن 

فلعّل ذلك ُفعل حىت يشاهد املصّلني، ويسمع القرآن، فينشرح صدره  (6)يسلم 
حيث أسلم بعد ثالث ليال، وكذا إذنه لوفد ثقيف، ودخوهلم لإلسالم كما حصل، 

                                                 

، أبو ( 64 )، النسائي الطهارة (    )، الترمذي الطهارة (  7 )، مسلم احليض (  1 )البخاري الغسل (  )
 (. 2  / )، أمحد (   2)، ابن ماجه الطهارة وسننها (    )داود الطهارة 

 . ذكرنا آنظفا روايته عنهما يف الصحيح(  )
 . 1 : سورة التوبة آية(  )
 . 44 /   كذا قال احلاف  يف الظفتح (  )
 . ،  وذكر حنوه عدة آثار 64/   كذا يف اآلداب الشرعية البن مظفلح ( 2)
 . ،  وغريهم     ،    6 رواه البخاري برقم ( 6)
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ألهنم جاؤا راغبني يف اإلسالم، وكذا يقال يف سائر الوفود،  ( )عليه يف املسجد 
وحيث مل يكن هناك أماكن واسعة الستقبال الوفود غري املسجد النبوي، ولقربه من 

 . بيوت النيب 
 املسجدحادي عشر منع سل السيوف ورؤوس النبال يف 

مر رجل يف املسجد ومعه سهام، فقال له رسول  }: فظفي الصحيحني عن جابر قال

 . ( ) ( ) { أمسك بنصاهلا) اهلل 

من مْر يف شيء من مساجدنا  }: قال وروى البخاري عن أيب موسى عن النيب 

كي ال  }: ويف رواية ( ) { ال يعقر بكظفه مسلما، أو أسواقنا بنبل فليأخذ على نصاهلا

فإذا دخل هبا املسجد أو ولعّل ذلك ألن النبال رءوسها حمددة، . (6) (2) { ختدش مسلًما

املوضع املزدحم بالناس مل يؤمن أن جيرح هبا إنساًنا على حني غظفلة، واملسلم حرام سظفك 
قليل دمه وكثريه، وذلك دليل حرمة املسجد أن جيرح فيه أحد من املسلمني، فمن دخله 

اس، ومعه شيء حمدد كسيف، أو خنجر، أو سكني فعليه أن ميسك برءوسها إذا مَر بني الن
 . خمافة أن يطعن هبا أحًدا من املسلمني

 رأيت رسول اهلل  }: وأما احلديث الذي رواه البخاري وغريه عن عائشة قالت

واحلبشة يلعبون  :يوًما على باب حجريت، واحلبشة يلعبون يف املسجد، ويف لظف 

                                                 

 . وفود سنة تسع: كما ذكر ذلك ابن كثري يف البداية والنهاية يف وفود(  )
، أبو داود اجلهاد ( 1 7)، النسائي املساجد (   6 )لرب والصلة واآلداب ، مسلم ا( 4  )البخاري الصالة (  )

 (.   6)، الدارمي املقدمة ( 41 / )، أمحد ( 777 )، ابن ماجه األدب ( 216  )
 (.    -4  )   6 ومسلم برقم .  2 رواه البخاري برقم (  )
 (. 771 )األدب  ، ابن ماجه( 217 )، أبو داود اجلهاد (    )البخاري الصالة (  )
 (.   6 )، مسلم الرب والصلة واآلداب (  666)البخاري الظفنت ( 2)
 . 2 6 ومسلم برقم .  2 هو يف البخاري برقم ( 6)
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فأجيب بأنه أذن هلم للتدرب على القتال، وتعليم محل السالح والكر . ( ) ( ) { حبراهبم

والظفر، وألن فيه استعانة على إعداد القوة للكظفار، وألن املتدربني يستطيعون حظف  
سالحهم، ويتحكمون فيه، خبالف من مَر يف املسجد بسهام أو نبال حال وجود املصِلني، 

 . واهلل أعلم. يغظفل فيجرح هبا أحًدا وهو يف غظفلة فقد
واملباحث املتعلقة باملساجد كثرية قد استوىف أكثرها البخاري يف صحيحه، وغريه من 

 . علماء احلديث والظفقه واألحكام، وأورد كل منهم ما تيسر له، وفيما ذكرنا كظفاية
 واهلل أعلم وصلى اهلل على حممد

 وآله وصحبه وسلم
 كتبه

 اهلل بن عبد الرمحن بن عبد اهلل اجلربين عبد
 هـ 4    / 1/  7

                                                 

 (. 74 /6)، أمحد (  14)، مسلم صالة العيدين (    )البخاري الصالة (  )
 . (  ، 4 ، 1 )  14، ومسلم يف العيدين برقم  2 رواه البخاري برقم (  )
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 32 ... على عهد رسول اهللإن رفع الصوت بالذكر حني ينصرف الناس من املكتوبة كان 
 46 ............................................................ أن ال حيج بعد هذا العام مشرك

 09 .................... إن هذه املساجد ال تصلح لشيء من هذا البول والقذر، إمنا فهي لذكر اهلل
 02 ............................................................ إمنا يعمر مساجد اهلل أهل اهلل

 39 ...................................................... إين ال أحل املسجد حلائض وال جنب
 21 ................. ستقبلأيسر أحدكم أن يبصق يف وجهه ؟ فإن أحدكم إذا استقبل القبلة فإمنا ي
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 21 ..................... رسول اهلل رأى بصاقا يف جدار القبلة فحكه، مث أقبل على الناس فقال  إذا
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 5 ....................................... من بىن مسجدا يذكر فيه اسم اهلل بىن اهلل له بيتا يف اجلنة
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 03 ......................................  مسجد صلى عليه سبعون ألف ملكمن علق قنديال يف
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 01 ................................................................. يتباهون هبا مث ال يعمروهنا
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