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 وعلى ،والصالة والسالم على أشرف املرسلني، هللا رب العاملني  احلمد

 ـ:هم بإحسان إىل يوم الدين تبعومن ، آله وصحبه أمجعني
وبعد فقد اطلعت على رسالة أخي الشيخ الفاضل الداعية إىل اهللا 

تذكري العابد حبكم املسألة يف (أيب مالك عدنان املقطري املسماة ب
 .)املساجد 

حيث ، يف باا بذل فيها مؤلفها جهداً ملحوظاً  فألفيتها رسالة قيمة
نسب ،رض األقوال فيها عرضاً شيقاًوع، أنه مجع شتات هذه املسألة 

كل ذلك ، نقل ووثق ما، ورجح الصحيح منها ، األقوال إىل أهلها 
أن يكتب اهللا  وإين ألرجو، وباملراد موفية ،بعبارة خمتصرة جزلة 

عظيم األثر يف ، فيكون مرجعاً يف بابه ، القبول هلذا املؤلف النفيس 
ودفع عنه كل سوء ، ء فجزى اهللا مؤلفها خري اجلزا، طلبة العلم 

، إنه على ذلك قدير، ونفع ذا املؤلف اإلسالم وأهله ، ومكروه 
 .ىل ونعم النصري ووهو نعم امل،وباإلجابة جدير 

 .وصلى اهللا على حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثرياً
 كتبه أبوعبداهللا حممد بن سعيد بن موسى احملضار

 .هـ١٤٣١مجاد ى آخر  /١٦
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 ةاملقدم

 :عد  وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله   وبهللا والصالة والسالم على رسول اهللا الحمد 
، والنصوص في ذلك كثیرة ، ومرتبة كریمة ،فإن للمساجد في الشریعة اإلسالمیة منزلة عظیمة 

 .تجدھا في مظانھا  
دیم وفي وألفت فیھ المؤلفات منذ الق،والتي أفردت في مصنفات ، وللمسجد أحكامھ الخاصة بھ 

 والساجد الراكع تحفة(وكتاب  ،للزركشي )اْلَمَساِجِد ِبَأْحَكاِم السَّاِجِد  ِإْعَالِم:(الحدیث ومن ذلك كتاب 
 .ألبي معاذ بن عبد العال ) إتحاف الساجد بأحكام المساجد (و ، للجراعي  )المساجد أحكام في

 . بأحكام المساجد أبوابًا خاصًةفي كتبھم وعقد الفقھاء 
تناولھا العلماء في ، حكم المسألة في المساجد ، واألحكام التي طرقت ،  المسائل التي ذكرت ومن

 .أو ضمن كتب الفقھ عند الحدیث عن أحكام المسجد ، كتبھم سواء الخاصة بأحكام المساجد 
وبقي في نفسي السعي في بحثھا أكثر ،وقد كنت طرقت ھذه المسألة في بعض رسائلي طرقًا سریعًا 

 .ع كالم أھل العلم في ذلك وجم
والبحث الذي أرجو من اهللا تعالى أن ، فوفقني اهللا ـ عزوجل ـ لتخرج في ھذه الرسالة المتواضعة 

 .وخطھ قلمي ، وحسبي أني جمعت ما وصلت إلیھ یدي .أكون قد سددت فیھ 
 :وقد دفعني للكتابة في ھذا الموضوع عدة أسبا ب تتلخص فیما یلي 

 . في اإلسالم ومالھ من دور كبیر في حیاة المسلمین  ـ مكانة المسجد١
 ـ خلو الساحة حسب علمي حین الكتابة من بحث علمي مقارن یتناول حكم المسألة في المسجد ٢

أن أكون قد وفقت في جمع المسألة ووأرج،رغبت بالقیام بذلك ف ،ویستقصي كالم أھل العلم في ذلك 
 .وتقدیم ما یفید لطالب العلم ، 
صول الخالف الذي یؤدي من بعض األطراف في كثیر من األحیان إلى الشقاق والتضلیل  ـ ح٣

 .وجمع التبرعات فیھا ،بسبب المسألة في المساجد 
أن ال ینساني من دعوة ،ھذا وإني إذ أقوم بھذا العمل فإني أرجو من كل أخ یقرأ رسالتي ھذه 

 .ید أنتفع بھ في بحثي ویسدد اهللا بھ خطاي  أو توجیھ سد ،ومن نصح رشید، صالحة ینفعني اهللا بھا 
 

 وكتبه أبومالك عدنان بن عبده بن أمحد بن سعيد املقطري
 .هـ ١٤٣١تعز اليمانية ـ 
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 :ذلك يف والتشديد املسألة حترمي يف الواردة ألدلةا
 ، الباب اهذ يف األحاديث من عدداً جيد - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول سنة يف الناظر إن
 والتهديد الشديد، الوعيد من وفيها ، والسنن،  واملعاجم،  واملسانيد،  الصحاح يف تفرقت واليت
 سأل و ، استكثر أو ذلك من استقل ، الناس أموال ا وتأكل ، مهنة املسألة اختذ من كلل ، األكيد
  .١غىن ظهر وعن،  حاجة غري من الناس
 على يل استبان ما حسب رتبتها .ناظريك على وأعرضها،  يديك بني أضعها ، األحاديث هذه وإليك
  :األحاديث من به تعلق ما عنوان كل حتت أسوق مث ، رئيسة عناوين

  :املسألة بترك أصحابه من لعدد – - وسلم عليه اهللا صلى - النيب وصية  -١

 عليه اهللا صلى - اهللا رسول: قال: قال  - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول موىل ثوبان عن
 ، ناولنيه :ألحد يقول فال راكب وهو سوطه يقع ثوبان فكان" شيئاً الناس تسأل ال :" - وسلم
 ٢"فيأخذه يرتل حىت
 ، بسبع - وسلم عليه اهللا صلى - خليلي أوصاين: " قال - عنه اهللا رضي - – ذر أيب عن -٢

 هو من إىل انظر وال ، مين أسفل هو من إىل انظر وأن ، منهم أدنو وأن ، املساكني حبب
 أن و ، باهللا إال قوة وال حول ال: قول من أكثر وأن ، جفاين وإن رمحي أصل وأن ، فوقي
 ٣ ، شيئاً الناس أسأل ال وأن الئم، لومة باهللا تأخذين ال وأن ، احلق مبر أتكلم

 أوصيك": - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول: قال: قال - عنه اهللا رضي - وعنه -٣
 سقط وإن شيئاً أحداً تسألن وال ، فأحسن أسأت وإذا ، وعالنيته أمرك سر يف اهللا بتقوى
 ٤ "أمانة تقبض وال ، سوطك

 - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول سألت: قال - عنه اهللا رضي - ٥ حزام بن حكيم عن -٤
 ةسخاوب أخذه فمن ، حلو نضر املال هذا ! حكيم يا::قال مث فأعطاين، سألته مث فأعطاين،

                                       
 .المسألة لھ تحل فیمن التفصیل سیأتي ١
 .)٨٠٧:( والترھیب الترعیب صحیح في األلباني وصححھ، ) ١٨٣٦ :(ماجھ ابن أخرجھ ٢
 .)٨٠٥(:  الترغیب صحیح في األلباني وصححھ  ،)١٦٢٨( :الطبراني  أخرجھ ٣
  .)٨٠٤(:  الترغیب صحیح في  األلباني وصححھ  ،)٢١٠٢٣(:  أحمد أخرجھ ٤
 .)٣/٤٦(: للذھبي السیر من ھـ٥٤ سنة بالمدینة توفي ، اإلسالم في وستین  الجاھلیة في ستین ، سنة وعشرین مائة وعاش ، الكعبة جوف في ولد ٥
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 ، يشبع وال يأكل كالذي وكان ، فيه يبارك مل نفس إشرافب أخذه ومن ، فيه له بورك نفس
 باحلق بعثك والذي : اهللا رسول يا : فقلت حكيم: قال " السفلى اليد من خري العليا واليد
 يدعو - عنه اهللا رضي - بكر أبو فكان. الدنيا أفارق حىت شيئاً بعدك أحداً ١ أرزأ ال

 .شيئاً منه يقبل أن فيأىب العطاَء يهليعط حكيماً

 أشهدكم املسلمني معشر يا: فقال ، يقبله نأ فأىب ليعطيه دعاه - عنه اهللا رضي - عمر إن مث
 يرزأ فلم . يأخذه أن فيأىب الفيء هذا يف له اهللا قسم الذي حقه عليه أعرض أين حكيم على

 ٢- عنه اهللا رضي - حكيم
 عليه اهللا صلى - للنيب ذكر حكيماً نأ ففيه ":ه اهللا ـ ـ رمحتيمية ابنشيخ اإلسالم  قال
 وكذلك،  ذلك على - وسلم عليه اهللا صلى  ـالنيب وأقره شيئاً أحد من يقبل ال أنه - وسلم
  ٣" إشراف وال،  مسألة غري من كان وإن،  الرد جواز يف حجة وهذا  بعده اخللفاء

 - وسلم عليه اهللا صلى - النيب أتى :قال – - عنه اهللا رضي - – وقاص أيب بن سعد عن -٥
 عليك:" - وسلم عليه اهللا صلى - النيب: فقال . وأوجز أوصين اهللا رسول يا :فقال ، رجلٌ

 ٤"   منه يعتذر وما وإياك.... الناس أيدي يف مما باإلياس

 صلى - اهللا رسول سألوا األنصار من ناساً أن -- عنه اهللا رضي - – اخلدري سعيد أيب عن -٦
 ما نفد إذا حىت فأعطاهم، سألوه مث فأعطاهم، سألوه، مث ، فأعطاهم ، - وسلم عليه اهللا
 ومن ، اهللا يعفه ستعففي ومن عنكم، أدخره فلن خري من عندي يكون ما:" قال عنده
 وأوسع له خري هو عطاًء أحداً اهللا أعطى وما ، اهللا يصربه يتصرب ومن ، اهللا يغنه يستغِن

 ٥    الصرب، من

 - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول أن - ماعنه اهللا رضي - عباس بن اهللا دعب عن -٧
 ٦"      السواك بشوص ولو الناس عن استغنوا ":قال

 .شيئاً الناس يسألوا أال على أصحابه – - وسلم عليه اهللا صلى - – مبايعتهـ 

                                       
 .ھـ.وال أنقص منھ أ، ا أصاب  من مالھ شیئًام:  أي ، مارزأ فالن فالنًا شیئًا: وقال اللیث یقال ): ١٣/١٧٠(قال في تھذیب اللغة  ١
  .)١٠٣٥(:  ومسلم ،) ١٤٧٢ : (البخاري أخرجھ ٢
 .)٢٥/٢٧(:  الفتاوى مجموع ٣
  .)٨٢٥ :(والترھیب الترغیب وصحیح). ٨٠٠٤(:  والحاكم ،) ١٠٩ : (الزھد في والبیھقي، ) ٢٨٤٨(:  الصحابة معرفة في نعیم أبو أخرجھ ٤
  .)١٠٥٣(: ومسلم، ) ١٤٦٩(:  البخاري أخرجھ٥
  .)٨١٢ : (الترغیب صحیح في األلباني وصححھ ،) ١٢٠٤٣(:  الطبراني أخرجھ ٦
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 ، األمور مساوئ من وأنه،  منه الشريعة منع يف والتأكيد ، الناس سؤال عن البعد وألمهية
 .ذلك يف أصحابه على البيعة يأخذ - وسلم عليه اهللا صلى - النيب كان فقد
 عندي هو وأما إيل، فحبيب هوأما األمني، احلبيب حدثين: قال اخلوالين مسلم أيب عن -١

 - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول عند كنا: قال عياألشج مالك بن فعو ، فأمني
 ، ببيعة عهد حديث وكنا" ؟ اهللا رسول تبايعون أال: "فقال سبعة أو،  مثانية أو،  تسعة
 قد: فقلنا" اهللا؟ رسول تبايعون أال: " قال مث اهللا رسول يا بايعناك قد: فقلنا

 قد:وقلنا أيدينا فبسطنا:قال" اهللا؟ رسول تبايعون أال:"قال مث اهللا، رسول يا بايعناك
 ، شيئاً به تشركوا وال اهللا تعبدوا أن على" :قال نبايعك؟، فعالم اهللا رسول يا بايعناك
 رأيت فلقد" شيئاً الناس تسألوا وال) خفية كلمة وأسر (وتطيعوا ، اخلمس والصلوات
 ١   ، إياه يناوله أحداً يسأل ماف ، أحدهم سوط يسقط النفر أولئك بعض

 - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول بايعين: قال - عنه اهللا رضي - ذر أيب عن -٢
 أبو: قال الئم لومة اهللا يف أخاف ال أن : سبعاً علي اهللا وأشهد ، سبعاً وأوثقين مخساً
 البيعة إىل لك هل : - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول فدعاين أبوذر: قال املثىن
 - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول: فقال ، يدي وبسطت ، نعم : قلت ؟ اجلنة ولك
 سقط إن سوطك وال: قال نعم:  قلت " شيئاً الناس تسأل ال أن على " يشترط وهو
 ٢"فتأخذه ترتل حىت منك

 .شيئاً الناس يسأل ال ملن باجلنة - وسلم عليه اهللا صلى - النيب كفالةـ 
 صلى - النيب ضمانة ، الصفة هذه عن والتخلي ، الناس مسألة ترك يف ، سعياً املؤمن يزيد ومما
 :ذلك يف جاء ومما ، الشرط هذا حقق إن باجلنة له - وسلم عليه اهللا
 تكفل من: "  ـوسلم عليه اهللا  صلىـ  اهللا رسول: قال: قال - عنه اهللا رضي - ثوبان عن -١

  ٣. شيئاً أحداً يسأل ال فكان،  أنا : فقلت  ،"باجلنة له أتكفل شيئاً الناس يسأل ال أن يل

 "اجلنة ولك بيعةال إىل لك هل: املتقدم ذر أيب حديث ويف -٢

 
                                       

 .)١٠٤٣ :(مسلم أخرجھ ١
 .)٨٠٤(:الترغیب  صحیح في  األلباني وصححھ، ) ٢٠٩٥٤(:  أحمد أخرجھ ٢
 .)٨٠٧(   :الترغیب صحیح في األلباني وصححھ، ) ٢٥٩٠: (والنسائي ،) ١٨٣٧ : (ماجة وابن ،) ١٦٤٣(  :داود أبو، ) ٢١٧٩١(:  أحمد أخرجھ ٣
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 :حاجة غري من سأل ملن اآلخرة يف الوعيد
،  اآلخرة يف عيدأو،  الدنيا يف حد عليها ترتب ما هي:  أن قالوا  الكبرية مما عرف به أهل العلم 

 صلىـ  النيب منه برئ أو،  منا ليس فيه قيل أو اإلميان، نفي بعضهم وأحلق الغضب، أو،  اللعنة أو
 غري يفالوعيد املعصية هذه يفـ  وسلم عيه اهللا صلىـ  النيب عن ثبت وقد ، _ وسلم عليه اهللا

 :ذلك يف جاء ابعضاًمم وإليك،  ماحديث
 ال:" قال - وسلم عليه اهللا صلى - النيب أن  ـعنهما اهللا رضي ـ عمر بن اهللا عبد نع -١

 ٢، حلم ١مزعة وجهه يف وليس ، تعاىل اهللا يلقى حىت بأحدكم املسألة تزال

: قال - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول أن - عنه اهللا رضي - جندب بن مسرة عن  -٢
 إال ، ترك شاء ومن وجهه، على أبقى شاء فمن ، وجهه الرجل ا يكدح كدوح املسائل إمنا
 ٣ )بداً منه جيد ال أمر يف أو ، سلطان ذا يسأل أن

 ٥احلديث.... القيامة يوم صاحبها وجه يف ٤كدوح املسألة " رواية ويف
 وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول: قال: قالـ  عنهما اهللا رضي - عباس بن اهللا بدع عن -٣

 بوجه القيامة يوم جاء ، يطيقهم ال عيال أو ، به نزلت فاقة غري يف الناس سأل من " -
 ٦ "حلم عليه ليس

 مسألة سأل من":قال - وسلم عليه اهللا صلى - النيب أن - عنه اهللا رضي - ثوبان عن -٤
 ٧ "القيامة يوم وجهه يف اًشين كانت غين عنها وهو

 ":قال - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول أن  ـعنهما اهللا رضي - اهللا عبد بن جابر عن -٥
 ٨ "وجهه يف مخوش وهي القيامة يوم حيشر املسألة عن غين وهو سأل من

                                       
 ) .١٣/٩٥:لسان العرب (قطعة اللحم  : المیم بضم : الُمــــزعـــة ١
 ).١٠٤٠( : ومسلم، ) ١٤٧٤( : البخاري أخرجھ ٢
  .)١٩٤٧(:  الجامع صحیح في األلباني وصححھ، ) ٢٥٩٩(:  والنسائي ،)٦٨١(:  والترمذي ،)١٦٣٩(:  داود أبو أخرجھ.٣
 ) . ١٢/٤٣لسان العرب (الخموش  آثار : الكاف بضم) الكدوح( و ٤
  .)٧٨٨(:  الترغیب صحیح في األلباني وصححھ ،)١٩٧٤٥ : (أحمد أخرجھ ٥
 ).٧٨٩(:  الترغیب صحیح في األلباني وصححھ، ) ٢١ : (اآلثار تھذیب في الطبري أخرجھ ٦
  .)٧٩٤(:  لترھیبوا الترغیب صحیح وانظر ،) ٢١٨٢٥(:  أحمد أخرجھ ٧
  .)٧٩٥(:  الترغیب صحیح في األلباني وصححھ ،)٤٤٢(: الطبراني  أخرجھ ٨
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 ٨

 - موسل عليه اهللا صلى - اهللا رسول مسعت: قال - عنه اهللا رضي - جنادة بن حبشي عن -٦
 وذهب فأعطاه  ،إياه فسأله ، بردائه فأخذ ، أعرايب أتاه عرفهب واقف وهو الوداع حجة يف

 مرة لذي وال ، لغين حتل ال املسألة إن" : - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول فقال.. 
 يوم مخوشاً كان ، ه مالليثري الناس يسأل ومن مفظع، مغر أو،  مدقع فقر لذي إال سوي

 ١".فليكثر شاء ومن فليقلل شاء فمن ، جهنم من يأكله ضفاًور القيامة

:" - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول: قال: قال  ـعنهما رضيـ  اهللا عبد بن جابر عن  -٧
 ٢"وما حيمل يف حضنه إال النار ، فينطلق فأعطيه فيسألين منكم يأتيين الرجل إن

 سال من " - وسلم عليه اهللا ىصل - اهللا رسول: قال: قال - عنه اهللا رضي - علي عن -٨
 ٣"ليلة عشاُء: قال ؟ غىن ظهر وما: قال جهنم رضف من ا استكثر غىن ظهر عن مسالة

 إن": قال - وسلم عليه اهللا صلى - النيب أن -- عنه اهللا رضي - – اخلطاب بن عمر عن -٩
 كيف: اهللا رسول يا قلت" نار له هي وإمنا ، متأبطها عندي من بصدقته ليخرج أحدكم
 عزـ  اهللا ويأىب ، مسأليت إىل يأتون أصنع؟ فما: " قال ؟ نار له أا علمت وقد تعطيه
 ٤"البخل يلـ  وجل

 سأل من:: قال - وسلم علیھ اهللا صلى - اهللا رسول أن - عنھ اهللا رضي - الحنظلیة بن سھل عن -١٠
 . " ویعشیھ یھیغد مارقد:: قال یغنیھ وما قیل ،النار من یستكثر فإنما یغنیھ، ما وعنده

 املسألة ذم يف أخرى أحاديث
 :قصده بنقيض يعامل ، الباب هذا يف الغىن عن يبحث الذي ،املستكثر حاجة بغري والسائل

 من ":قال - وسلم عليه اهللا صلى - النيب أنـ  عنهما اهللا رضي - عباس بن اهللا عبد عنف
 باب عليه اهللا فتح يطيقهم، ال  عيال أو به نزلت فاقة غري من مسألة باب نفسه على فتح
 ٥ "حيتسب ال حيث من فاقة
 والعادات الشريعة أوامر خيالف الذي العيب يف املسألة صاحب وقوع بيان آخر حديث ويف

 والداين القاصي دعن صاحبه جبني يف عاٍر وصمة فهو ، الناس يعيشها اليت اجلميلة والتقاليد

                                       
  .)٧٩٧ : (والترھیب الترغیب صحیح وانظر، ) ٦٥٣(:  الترمذي أخرجھ ١
  .)٦١:ص المسألة ذم(:  في الوادعي شیخنا وذكره ،)٣٤٥ : (حبان ابن رواه ٢
  .)٧٩٨ : (غیبالتر صحیح وانظر  ،)٧٢٠٥ : (األوسط في ٣
  .)٨٣٧(:الترغیب  صحیح وانظر، )٣٤٧٣ (: حبان ابن أخرجھ ٤
 ).٧٩٠(:  الترغیب صحیح في األلباني وصححھ، ) ٢٢ : (للطبري اآلثار تھذیب في وھو ،) ٣٣٦٤ : (اإلیمان شعب في البیھقي أخرجھ ٥
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ـ  عنهما اهللا رضي - حصني بن عمران حديث يف كما - وسلم عليه اهللا صلى - يقول ولذلك، 
 رواه" القيامة يوم وجهه يف شني الغين مسألة ":قال - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول أن

 ١أمحد
: قال - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول أن - عنه اهللا رضي - عوف بن الرمحن عبد وعن

 وال فتصدقوا، صدقة، من مال ينقص ال : عليهن حلالفاً كنت إن بيده نفسي والذي ثالث" 
 فتح إال مسألة باب عبد يفتح وال،  القيامة يوم عزاً ا اهللا زاده إال مظلمة عن عبد يعفو
 ٣- عنه اهللا رضي - األمناري كبشة أيب حديث من وجاء ، ٢"فقر باب عليه اهللا
 السائل يد جعل يكرههاواملوىل ـ عزوجل ـ  يبغضها  اليت األمور سفاسف من املسألة كانت وملا
 . السفلى هي
 عليه اهللا صلى - اهللا رسول أنـ  عنهما اهللا رضي - عمر بن اهللا عبد عن الصحيحني  ففي
 اليد من خري العليا اليد " املسألة عن والتعفف  ،الصدقة وذكر املنرب على وهو ":قال - وسلم

 ٤"السائلة هي والسفلى املنفقة هي والعليا ، السفلى
 "  :- وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول قال: قال - عنه اهللا رضي - نضلة بن لكما وعن

،  الفضل عطفا ، السفلى السائل ويد ، تليها اليت املعطي ويد يا،لالع اهللا فيد: ثالثة األيدي
 ١ ".نفسك عن تعجز وال
 عائذ حديث من نهع ثبت فيما " - وسلم عليه اهللا صلى -: قال املرتلة ذه املسألة كانت وملا
 ، فأعطاه يسأله - وسلم عليه اهللا صلى - النيب أتى رجالً أن - عنه اهللا رضي - عمرو بن
 ما يعلمون لو" : - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول قال ٥ الباب أُسكُفة على رجله وضع فلما
 ٦."يسأله أحد إىل أحد مشى ما املسألة يف

 - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول قال: قالـ  هماعن اهللا رضي ـ عباس بن اهللا عبد وعن
 ٣  ." يسأل مل فيها له ما املسألة صاحب يعلم لو" :

                                       
  .)٧٩٣(:  والترھیب الترغیب صحیح انظر ،) ١٩٣٦٦ : (أحمد أخرجھ ١
  .)٨٠٨(:  والترھیب الترغیب صحیح وانظر ،) ١٦١١ : (أحمد أخرجھ ٢
  .)٨٠٨(:  والترھیب الترغیب صحیح انظر ،) ٢٣٢٥ (الترمذي أخرجھ ٣
  ) .٢٤٣٢ : (ومسلم  ، )١٤٢٩ :( البخاري أخرجھ ٤
 ) .١٤٥٥: (وصححھ األلباني في صحیح أبي داود، ) ١٦٥١ : (رواه أبوداود  ١
 ) .١٦٧:مختار االصحاح ص (.الباب عتبة : األسكفة ٥
  .)٧٩١:(الترغیب صحیح وانظر، ) ٢٥٨٦: (النسائي أخرجھ ٦
 .  )٧٩٧:(وحسنھ األلباني في صحیح الترغیب والترھیب  ، )  ١٢٤٠١  ( :رواه الطبراني  ٣
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 ١٠

 ، ظهره على: األثقال وحتمل ، جبينه بعرق اإلنسان كد أن - وسلم عليه اهللا صلى - وأخربنا
 .وكدها املسألة عيب من له خري هو
 ال " - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول: الق:قال - عنه اهللا رضي - العوام بن الزبري فعن
 أن من له خري وجهه ا فيكف فيبيعها ظهره، على حطب من حبزمة فيأيت حبلة أحدكم يأخذ
 البخاري رواه  ٤" منعوه أو أعطوه الناس، يسأل
 ألن " - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول: قال: قال - عنه اهللا رضي - هريرة أيب وعن

 رواه " مينعه أو فيعطيه ، أحداً يسأل أن من له خري ظهره على حزمة مأحدك حيتطب
 ٥ .البخاري

 ما::قال - وسلم عليه اهللا صلى - النيب عن - عنه اهللا رضي - يكرب معد بن املقدام وعن
 من يأكل كان السالم عليه داود اهللا نيب وإن ، يده عمل من يأكل أن من خرياً طعاماً أحد أكل
 ٦.البخاري اهرو" يده عمل

 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                 

 
 ) .١٤٧١: ( البخاري  أخرجھ ٤
 ) . ١٤٧٠:(أخرجھ البخاري  ٥
 ) .٢٠٧٢:(أخرجھ البخاري  ٦
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 ١١

 املسألة هلم حتل من
 – النووي اإلمام: قال ضرورة غري من املسألة حترمي جالء بكل يتضح األدلة من تقدم مما

 ١) ضرورة تكن مل إذا  عليه العلماء واتفق( : – اهللا رمحه
 ، حاجته بقدر املسألة له حلت فقد املدقعة الفاقة باإلنسان ،ونزلت الضرورة وجدت فإذا

  . فاقته وارتفاع
: قال  - عنه اهللا رضي - اليلاهل خمارق بن قبيصة عن ٢ صحيحه يف مسلم روى -١

 حىت أقم: فقال ، فيها أسأله - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول فأتيت ٣محالة حتملت
 ألحد إال حتل ال املسألة إن قبيصة يا:" قال مث: قال"  ا لك فنأمر الصدقة تأتينا
 أصابته ورجل،  ميسك مث يصيبها حىت املسألة له فحلت محالة ملحت رجل : ثالثة
 من سداداً: قال أو (عيش من قواماً يصيب حىت املسألة له فحلت ، ماله اجتاحت حةجائ
 أصابت لقد : قومه من ٤احلجا ذوي من ثالثة يقوم حىت فاقة أصابته ورجل،  ) عيش
 ،) عيش من سداداً: قال أو (عيش من ٥اماًقو يصيب حىت ، املسألة له فحلت ، فاقة فالناً
 "سحتاً صاحبها يأكلها سحتاً قبيصةُ يا ، املسألة من سواهن فما

 عليه اهللا صلى - اهللا رسول مسعت:  قال - عنه اهللا رضي -  جنادة بن حبشي وعن -٢
 غرم أو ، مدقع فقر لذي إال ، ٧سوي ٦مرة لذي وال لغين، حتل ال املسألة إن": يقول - وسلم
 يأكله ٨ورضفاً القيامة، يوم وجهه يف خموشاً كان ماله، به ليثري الناس لسأ ومن ، مفظع
 ٩.فليكثر شاء ومن فليقلل، شاء فمن ، جهنم من

                                       
  .)٧/١٢٧: (مسلم شرح ١
  .)١٠٤٤( : برقم  ٢
:  للنووي  مسلم شرح:انظر  . ذلك  ونحو قبیلتین بین كاإلصالح البین ذات إصالح في ویدفعھ یستدینھ:  أي اإلنسان یتحملھ الذي المال ھي : الحمالة ٣
)٧/١٣١(.  
 ) . ٧٧: مختار الصحاح (العقل  ھو:  الحجاء ٤
 ).٧/١٣١(:مسلم للنووي  شرح ( والسداد واحد معنى في وھو الحاجة ، بھ وماتسد الشيء عن یغني ما ھو : والسین القاف بكسر القوام ٥
 .) . ١٣/٧٥لسان العرب (والقوة وجمھا المرر الشدة ھي : الراء وتشدید المیم بكسر : المرة ٦
 شباُبھ وینتھي الرجُل َیْسَتوي َأن َأحدھما وجھین على العرب كالم في االْسِتواء الفراء وقال ا، استوى الرجل أي بلغ أشده ):( ٦/٤٤٦( قال في لسان العرب ٧

  ...) . اعوجاج عن َیْسَتوي َأو وقوَّتھ
 ) . ٥/٢٣٣:لسان العرب (المحماة على النار  الحجارة ھو ٨
 . ٨:سبق تخریجھ ص  ٩
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 ١٢

 - وسلم عليه اهللا صلى - النيب أتى األنصار من رجالً أن - عنه اهللا رضي - أنس وعن  -٣
 أو ، مفظع غرم لذي أو ،١  مدقع رفق لذي لثالث، إال تصلح ال املسألة إن:: فقال ، فسأله
  . ١..."موجع دم لذي

 كدوح املسائل::" قال : - وسلم عليه اهللا صلى - النيب عن - عنه اهللا رضي - مسرة وعن
 ذا الرجل يسأل أن إال ترك، شاء ومن ، وجهه على أبقى شاء فمن ، وجهه الرجل ا يكدح

 ٢.بداً منه جيد ال أمر يف أو ، السلطان
 عليهم املنطبقة األشخاص من عدداً مبجموعها استثنت أا جيد األحاديث هذه يف رفالناظ
  :هو احلاالت هذه وجمموع احلاالت، تلك أهل من كانوا مىت املسالة هلم وأحلت ، الصفات تلك
 الدماء تسفك حرب وقوع لدفع غرامة أو،  دية من وحتمله،  غريه عن اإلنسان استدانه ماـ ١

  البني، ذات وإصالح ، فريقني بني
 ٣".معصية لغري يستدين أن بشرط الزكاة من ويعطى ، املسألة  لهحتل وإمنا ":النووي: قال
 فتربع أحدهم قام اه غري أو دية يف غرامة اقتضت فتنة بينهم وقعت إذا العرب كانت وقد

 ، األخالق رممكا من هذا أن شك وال الثائرة، الفتنة تلك ترتفع حىت به والقيام ، ذلك بالتزام
 وإذا ، ذمته به تربأ ما وأعطوه ، معونته إىل بادروا محالة حتمل أحدهم أن علموا إذا وكانوا
 ٤فخراً بل قدره يف نقصاً يعد مل لذلك سأل
عليه اهللا صلى - النيب وأقره - عنه اهللا رضي - قبيصة اجلليل الصحايب هفعل ما ومنه:قلت 
  .ادهسد يف وأعانه بل ، ذلك على - وسلم
 يلزمه ال فإنه ، الناس بني باإلصالح قام غنياً كان ولو حىت القسم هذا يف احلديث وظاهر
 .أغنياء كانوا وإن،  الصدقة أخذ هلم حيل الذين اخلمسة أحد هو وهذا ، ماله من تسليمه

                                       
 الشنیع، الشدید: والمفظع عوض، مقابلھ في ال تكلفًا أداؤه یلزم ما ھو : والغرم ، بھا نبات ال التي األرض وھي ) الدقعاء(بـ صاحبھ الملصق الشدید : المدقع ١

 .) . ١/٥٠٥:نقًال عن صحیح الترغیب والترھیب ( لقتلھ  یتوجع الذي حمیمھ أو قریبھ عن دیة یتحمل الذي ھو: الموجع وھو
 )٨٢٧ : (الترغیب صحیح وانظر) ١٦٤١ : (داود أبو أخرجھ ١
 . ٧:  ص.تخریجھ سبق ٢
 )٧/١٣١: (لممس شرح ٣
 ).٥/٣٨ : (المعبود عون ٤
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 ١٣

 حتل ال:" قال - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول أن - عنه اهللا رضي - اخلدري سعيد أيب فعن
 اشتراها الرجل أو ، الغارم أو ، عليها العامل أو ، اهللا سبيل يف لغاٍز : خلمسة إال لغين الصدقة

 ١"للغين املسكني فأهداها،  املسكني على فتصدق مسكني جار له كان لرجل أو ، مباله
 الصدقة حتل ال " - وسلم عليه اهللا صلى - قوله مل مفسر احلديث هذا ":الرب عبد ابن قال
  . عمومه على ليس وأنه ، ٢ "سوي مرة لذي وال ، ينلغ

 اخلمسة هؤالء وأحد ٣ املذكورين اخلمسة لغري حتل ال املفروضة الصدقة أن على وأمجعوا
 .البني ذات إصالح يف يغرم الذي الغارم: األغنياء
 ميقو ما له يبق مل حبيث وحنوه  والغرق كالربد أرضية أو ، مساوية آفة ماله أصاب منـ ٢

 ٤.خلته ويسد،  حباله يقوم ما له حيصل حىت املسألة له حلت بعيشه

 هو ، فيه يبيت مكاناً أحياناً جيد ال فقرياً فتبقيه اإلنسان مال جتتاحامسها ك واجلائحة
 ال ذلك بعد فأصبح ،أهله يف غنياً ، قومه يف عزيزاً كان إنسان من وكم،  يؤويهو وأوالده
 .شيئاً الدنيا من ميلك

 ، شهوداً هلا - وسلم عليه اهللا صلى - النيب يشترط مل ، الناس بني اجلائحة أمر رةشهلو
  .سيأيت كما . ٥فاقة أصابته الذي خبالف

 صحيح ففي ، املسألة - وسلم عليه اهللا صلى - النيب له أحل فقد إليه وصل ما أجل ومن
 وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول عهد يف ٦رجل أصيب: قال اخلدري سعيد أيب عن مسلم

 فتصدق " عليه تصدقوا" : وسلم عليه اهللا رسول فقال ، دينه فكثر ، ابتاعها مثار يف -
 - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول فقال ، دينه وفاء ذلك يبلغ فلم ، عليه الناس

 . " ذلك إال لكم فليس وجدمت ما خذوا" :  لغرمائه
 ذلك على التصدقعلى  الصحابة - وسلم يهعل اهللا صلى - النيب حث احلديث هذا ففي

 ملا عنه الدين بقية بوضع غرماءه أمر مث ومن،  الثمار يف جائحة أصابته الذي الرجل
  ، اجلائحة أصابته

                                       
  .)٧٢٥٠(:  الجامع صحیح في األلباني وصححھ ،) ١٦٣٥ : (داود أبو أخرجھ ١
  . ٨:تخریجھ ص سبق ٢
 ).٥/٣٤(:  المعبود عون ٣
  .)٥/٤٠ : (المعبود عون ٤
  .)٣/٣٠٢(:  عیاض للقاضي ، مسلم صحیح شرح ، المعلم إكمال ٥
 .- عنھ اهللا رضي - جبل بن معاذ رواه) ١٠/١٧٤  : (ممسل شرح في النووي: قال ٦
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 ١٤

 أمر - وسلم عليه اهللا صلى - النيب أنـ  عنهما اهللا رضي - اهللا عبد بن جابر حديث ويف
  ١، اجلوائح بوضع
 من ابتعت لو:" قال - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول أن - عنه اهللا رضي - وعنه
 بغري أخيك مال تأخذ فإمنا ، شيئاً منه تأخذ أن لك حيل فال جائحة فأصابته مثراً أخيك
 ٢ "حق
 قبل من املشتري عن اجلائحة وضع وجوب إىل :وطائفة القدمي يف الشافعي ذهب وقد

 ، البائع ضمان يف وجعله فأكثر الثلث من نكا ما فأوجب ذلك يف مالك اإلمام لصوف ، البائع
 لكنهم الوجوب عدم إىل أقواله أصح يف والشافعي،  سعد بن والليث،  حنيفة أبو وذهب
 ٣باالستحباب واقال

 رجل ، الثالث الصنف هو هذا . واحلاجة الفقر هي :والفاقة .  فاقة أصابته من -٣
 والشراء بالبيع يشتغل تاجراً يكون كأن ، اغريه وال عليه وقعت جبائحة ال ، فاقة أصابته

 وليس وظيفته من خرج موظف أو .الفاقة أصابتهم ممن وهو جتارته وخسر بيعه فكسد ،
 ذا فقرياً وأصبح عليه معتاداً كان الذي رزقه باب عليه يفوت ممن ذلك وغري ، له شيء
 ثالثة إشهاد ىلإ فيها تيححأ ، خفية الفاقة حالة كانت وملا املسألة، له حلت فقد ، حاجة

 وقد ٤ ، والتغفيل الغواية عليه غلب من يقبل فال هذا وعلى العقول، أي: ااحلج ذوي من
 فيمن واحلديث ، ثالثة من أقل قبول بعدم لغريهم خالفاً احلديث بنص الشافعية أخذت
 السؤال له حيل فإنه كذلك يكن مل إذا أما : الصنعاين: قال . افتقر مث بالغىن معروفاً كان
 ٥ قوله ويقبل بالفاقة له يشهدوا مل وإن ،

 اخلربة أهل من ألم: ( النووي قال . قومه من الشهود يكون أن وهو آخر أمر احلديث يف
 ٦.هـ .أ)بصاحبه خبرياً كان من إال يعلمه فال العادة يف خيفى مما واملال ، الباطنة

 
 

                                       
  .) ١٥٥٥ (:مسلم  أخرجھ ١
  .) ١٥٥٤(:  مسلم أخرجھ ٢
  .)١٠/١٧٣ : (للنووي  مسلم شرح ٣
  .)٢/٣٧٥ : (السالم سبل ٤
  .)٢/٣٧٥  : (السالم سبل ٥
  .)٧/١٣ : (مسلم شرح ٦
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 : الفقري الذي حتل له الصدقة 
 غَِنياً كَانَ ومن{ : هو احملتاج كما يفهم من قوله تعاىل هو احلاجة والفقري: الفقر 

ِففعتسن فَلْيمأْكُلْ فَِقرياً كَانَ ووِف فَلْيرعوالفقري ، أي من كان حمتاجاً  ،٦:النساء }ِبالْم
 ١ .صنف يف الزكاة 

 .واختلف أهل العلم ـ رمحهم اهللا ـ يف ضابط الفقري 
 ٢) .الفقراء هم الذين الشيء هلم أصالً:(ـ قال ابن حزم ـ رمحه اهللا 

 وأَمواِلِهم ِدياِرِهم ِمن أُخِرجوا الَِّذين الْمهاِجِرين ِللْفُقَراء{:تعاىل وقال:(وقال ـ رمحه اهللا ـ 
 ديارهم من أخرجوا أم أخرب تعاىل اهللا الن أصال، له مال ال الذى لفقريا أن  فصح ،٨احلشر}

 ٣  . )أمواهلم بعض على ذلك حيمل أن جيوزوال ،  وأمواهلم
 مبال ال كفايته من موقعا يقع ما على يقدر ال الذي هو:  واألصحاب الشافعي  قال:(وقال النووي 

 من موقعا يقع ماال أوله٤ أصال كسب وال له مال ال من هو:  فقالوا األصحاب وشرحه بكسب وال
 عشرة إىل يوم كل حيتاج كان بأن حاجته إىل ةبالنسب يسريا شيئا إال ميلك مل فان،  كفايته
 قال الكفاية من موقعا يقع ال القدر هذا الن فقري فهو يوم كل ثالثة أو درمهني ميلك وهو دراهم
 فقره ذلك مينع وال ، فقري فهو به متجمال يلبسه ثوب أو يسكنها دار له كان ولو:  وآخرون البغوي

 ٥ ) . إليه لضرورته
 ٦ىل ماذهبت إليه الشافعيةوذهبت احلنابلة إ

 من: بعضهم فقال تأويله يف الناس اختلف فقد"  ويعشيه يغديه ما:"  وقوله:(وقال اخلطايب 
  .احلديث ظاهر على املسألة له حتل مل وعشاءه يومه غداء وجد
 يكفيه ما عنده كان فإذا،  األوقات دائم على وعشاء غداء وجد فيمن هو إمنا:  بعضهم وقال
  .املسألة عليه حرمت فقد الطويلة دةامل لقوته
 )  .٧ذكرها تقدم اليت باألحاديث منسوخ هذا  :آخرون وقال

وقد كان ، وال أعلم مرجحاً ألحدمها على اآلخر ، ادعاء النسخ مشترك بينهما :(قال احلافظ
ع واليغنيه األلف م، قد يكون الرجل بالدرهم غنياً مع كسبه : الشافعي ـ رمحه اهللا ـ يقول 

                                       
 ) .٢/٤٠٣: (فقھ العبادات للقلیصي   ١
 ) .٤/٢٧٢: (المحلى  ٢
 ) .٤/٢٧٣: (المحلى  ٣
 .وھذا یتفق مع تعریف ابن حزم ـ رحمھ اهللا ـ  ٤
 ) .٦/١١٠:(المجموع  ٥
 ) .٩١-٤/٩٠: (المغني  ٦
 ) .أو قیمتھا ،  أو یملك أوقیة ، أوقیمتھا ، یعني األحادیث التي فیھا تقدیر الغني بملك خمسین درھمًا  ٧
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 ١٦

وأمحد ، واحلسن بن صاحل ، وابن املبارك ، وقد ذهب سفيان الثوري .ضعفه يف نفسه وكثرة عياله 
وإسحاق بن راهويه إىل أن من له مخسون درمهاً أوقيمتها من الذهب اليدفع إليه من ، بن حنبل 

صحاب وقال أ.من له أربعون درمهاً فهو غين : وكان احلسن البصري وأبوعبيدة يقوالن ، الزكاة 
من كان له : وإن كان صحيحاً مكتسباً مع قوهلم ، جيوز دفعها إىل من ميلك دون النصاب : الرأي 

 ١ ) .استدالالً ذا احلديث وغريه واهللا أعلم ، قوت يومه الحيل له السؤال 
 درمها مخسون أو أوقية أا السؤال من املانعة الغنية تقدير يف وجاء:(وفال العالمة الدهلوي 

 منازل على الناس ألن عندنا متخالفة ليست األحاديث وهذه يعشيه أو يغديه ما أا أيضا ءوجا
 آالت جيد حىت معذور فهو باحلرفة كاسباً كان فمن عنه يتحول أن ميكن ال كسب واحد ولكل شىت

 كان ومن،  البضاعة جيد حىت تاجراً كان ومن،  الزرع آالت جيد حىت زارعاً كان ومن،  احلرفة
 عليه اهللا صلىـ  اهللا رسول أصحاب كان كما الغنائم من ويغدو يروح مبا مسترزقاً اجلهاد ىعل

،  األسواق يف األثقال حبمل كاسباً كان ومن،  درمها مخسون أو أوقية فيه فالضابطـ  وسلم وآله
 ٢ .هـ .أ )ويعشيه يغديه ما فيه فالضابط ذلك وأمثال وبيعه احلطب احتطاب أو

الطحاوي يف مشكل اآلثار أن النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ أغلظ أوالً يف القدر ويرى أبوجعفر 
وهي نصاب الزكاة ، مث خفف ذلك بالتدريج حىت انتهى إىل مخس أواق ، الذي حيرم السؤال معه 

 . ومل يذكر دليالً ) يف الفضة 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                       
وإلیھ ذھب الصنعاني في ، وبھ تجتمع األحادیث ، وھذا أعدل األقوال : قلت ): (١/٣٤٠:(ح الترغیب والترھیب صحی(قال العالمة األلباني ـ رحمھ اهللا ـ  ١

 . ھـ .أ)١٣٧-٤/١٣٤: (ومال إلیھ الشوكاني في نیل األوطار ، )٣٠٦-٢/٣٠٥:(سبل السالم 
فإن ، أخص من الغنى الذي یحرم معھ أخذ الزكاة ، لذي یحرم معھ السؤال والتحقیق أن الغنى ا:(وقا ل الدكتور القرضاوي عقبھ ) ٢/٤٦: (حجة اهللا البالغة  ٢

فقھ .) كما قال الخطابي ، والضرورة لمن یجد مایكفیھ في وقتھ إلى المسألة ، فال تحل للمسلم إال للضرورة ، الشارع شدد في المسألة وبالغ في التحذیر منھا 
 ) .٦٠٠: (الزكاة 
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 ١٧

 : ـ سؤال السلطان ٤
 يسأل ذا سلطان وقد دل على ذلك حديث مسرة أن.وهذه احلالة الرابعة يف جواز املسألة 

 ) .إال أن يسأل الرجل سلطاناً:(املتقدم يف قوله 
أو بيت ، فيه دليل على جواز سؤال السلطان من الزكاة أو اخلمس :(قال اإلمام الشوكاين 

 ١ .هـ .أ)املال أو حنو ذلك خيص به عموم أدلة حترمي السؤال 
ألنه إمنا ، وإن سأله من السلطان فإنه المذمة فيه :( ـ وقال العالمة الصنعاين ـ رمحه اهللا
ألنه وكيل فهو كسؤال ، وال منة للسلطان على السائل ، يسأل مما هو حق له يف بيت املال 

وظاهره أنه وإن سأل السلطان تكثراً فإنه ، اإلنسان وكيله أن يعطيه من حقه الذي لديه 
 ٢ .هـ .أ) ي البد منه ألنه جعله قسيماً لألمر الذ، البأس فيه 

أي ولو مع الغناء فسأله حقه من بيت املال ألن السؤال مع احلاجة دخل يف :(قال اخلطايب 
 ٣ .هـ .أ)أويف أمر البد منه :قوله 

فكأن السائل حينما يسأل اإلمام إمنا يسأله من حقه الذي هو أمني :(وقال العالمة البسام 
 ٤ .هـ .أ) عليه 
 .أو أحد الزوجني لآلخر ، أو الولد ، م الوالدين  ـ وممن جيوز سؤاهل٥
 

 
 
 
 

                                       
 ) .٢/٦٠٢: (نیل األوطار  ١
 ) .٢/٣٧٠:( سبل السالم  ٢
 ) .٣/٢٩٠: (انظر تحفة األحوذي  ٣
 ) .٢/١٦٢: (توضیح األحكام  ٤
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 ١٨


 فإن ، للضرورة إال جتوز ال وأا ، عام كلشب أصلها من املسألة حترمي لنا يتلخص تقدم مما

 من وكان الضرورة، حد إىل وصل ومن ، حترمياً أشد فهي ضرورة غري من املسجد يف كانت
 يف السؤال أمر بقي ولكن ، ذلك يف عليه حرج ال السؤال هلم جيوز من يف املعدودين القوم

 مكان لكوا سواها عنها بأحكام وانفراد ، لهافض بيان يف النصوص وردت واليت ، املساجد
 أمر يف  ـاهللا رمحهمـ  العلم أهل بني اخلالف وقع فلذلك ، تعاىل اهللا إىل وقريبة عبادة
 كل ودليل،  قوم كل حجة ذاكراً يديك بني أضعها ، حملتاجوا للفقري املساجد يف املسألة
 .وعليه التكالن ، واهللا املستعان  . سبيالً ذلك إىل استطعت مبا مذهب
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 ١٩

 : املسجديف  السؤال حترمي هوو: األول القول
قال يف أواخر كتاب اجلامع من ١)مواهب اجلليل(ففي  املالكية إليه ذهبت القول وهذا 
 .هـ .أ"وينهى السؤال عن السؤال  يف املسجد : " قال مالك : ذحرية ال

وينبغي له ـ أي اإلمام يف املسجد ـ أن مينع من يسأل يف املسجد : (البن احلاج ٢ويف املدخل 
 .هـ .أ) 

قال ابن ، وينهى املساكني عن السؤال يف املسجد :قال مالك : ( ويف التاج واإلكليل املختصر
 ) .إذا سألوا فال يعطوا شيئاًو: عبد احلكم 

 ٣وقال ابن بطة من احلنابلة بالتحرمي 
إال أن تدعو ، ويرى اإلمام مالك ـ رمحه اهللا ـ أن املساجد اليفعل فيها شيء من أمور الدنيا 

 ٤. كنوم الغريب فيه وأكله ، فيقدر بقدر احلاجة فقط . أو حاجة إىل ذلك ، ضرورة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       
١٦/٢٩١(  ١. ( 
  .)٢/٢٢٥(:  الحاج البن  المدخل انظر ٢
 ) .٢/١٧٧: (المبدع في شرح المقنع البن مفلح  ٣
 ) .١/٤٩٤:(المفھم لما أشكل من تلخیص كتاب مسلم  ٤
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 ٢٠

 :   األولأدلة أصحاب القول
  :مذهبهم به وعضدوا ، لقولا هذا أهل به استدل مما

  ١"فاحرموه املسجد يف سأل من "حديث -١

 للفتاوي احلاوي كتابه يف السيوطي اإلمام ذلك ذكر كما له أصل ال مما احلديث وهذا
: وقال، ) ١٤٤٧(:  برقم الضعيفة األحاديث سلسلة يف األلباين العالمة وذكره، ) ١/١٢٠(:
 احلاج البن املدخل كتاب يف وقعت اليت األحاديث من وهو(: قال مث . ) له صلأ ال(
 هذا يف وهو ، ٢له أصل ال ومما ، واملوضوعة الضعيفة األحاديث من فيه وكم ،) ١/٣١٠(:

   .هـ.أ) العلم أهل من الكتابني درس من على خيفى ال كما للغزايل، ، حياءاإل بكتاب شبيه
ذه احلديث دام فما : قلت به االستدالل هلم يسلم وال ، فيه هلم جةح فال ، املرتبة .  

 - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول أن - عنه اهللا رضي - هريرة أيب عن جاء ما -٢
 املساجد فإن ، عليك اهللا ردها ال:  فليقل ، املسجد يف ضالة ينشد رجالً مسع من: " قال
 مل املسجد أن املسألة هذه يف احلديث ذا لاملستدلون االستدال وجهو ٣ "هلذا تنب مل

 وقالوا ٤ ، فيه يتعبد من على يشوش والسؤال،  للعبادات بين وإمنا ، فيه للسؤال ينب
 ٥ الصوت برفع للمصلني أذية فيه  :كذلك

  :تعليلهم مبين على مسألتني و، وهذا احلديث أقوى أدلتهم 
، واملبيت فيه ، والشراء ، والبيع ، كالسؤال . حكم اختاذ املساجد لغري العبادات : األوىل 

 . اخل ...واللعب ، والكالم الدنيوي 
 للقرآن قارئأو ، والتشويش على اآلخرين من مصل ، رفع الصوت يف املسجد : الثانية 
 . وغريه 

                                       
  .)٢/٢٢٥(:  الحاج البن المدخل انظر ١
 ابن: قال ، لھ أصل ال أو ، أصل لھ لیس الحدیث ھذا( : قولھم) ١/٢٩٧(:  للسیوطي الراوي تدریب في وجاء ، لھ إسناد ال أي : لھ أصل ال: قولھم معنى ٢

 في أو استنادًا أو امتناعًا نفسھ في كذب ھو ما تساوي والعبارة :()٢/١٠٦٣ (: الحدیث علوم تحریر في وقال الجدیع ،. ھـ.أ)إسناد لھ لیس : معناه : تیمیة
 وابن،  عدي وابن،  والعقیلي،  الرازیان زرعة أبو أو ، حاتم أبو العبارة ھذه یستعمل ما وكثیرًا ،) كذب (أو ،) موضوع (باللفظ یقترن ما كثیرًا وكذلك كلیھما
 كتابًا سماه . ھـ١٣٠٥ سنة المتوفى القاوقجي الخلیل بن محمد ذلك في ألف قدو ، .ھـ .أ)  كذب أو باطل لكنھ ، إسناد لھ الخبر في السابقین من وغیرھم حبان

  .ھـ١٤١٥ ، بیروت ، الشعائر دار طبعتة ، مطبوع وھو " موضوع بأصلھ أو ، لھ أصل ال قیل ما في المرصوع اللؤلؤ"
  .) ٥٦٨ : ( مسلم أخرجھ ٣
 .) ٢/٢٢٥: (الحاج البن المدخل ٤
  .)١/١٢٠ (:)للفتاوى الحاوي ( ٥
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 ٢١

أم ، ستدالل به فيماذهبوا إليه ومن خالل مناقشة هاتني املسألتني ننظر هل يسلم هلم اال
 . ال؟

  :األوىل ألةاملس

 أَِذنَ بيوٍت ِفي{  :تعاىل قال ، الصالة وإقامة،  تعاىل اهللا ذكر حمل هي املساجد أن شك ال
أَن اللَّه فَعرت ذْكَريا وِفيه هماس حبسي ا لَهِفيه وداِل ِبالْغالْآص٣٦:النور }و . 
 دعاه املسجد يف األعرايب بال وعندما . ا يليق ال ما وكل الدنس من بتطهريها املسلم مروأُ

 هذا من لشيء تصلح ال املساجد هذه إن" : له وقال - وسلم عليه اهللا صلى - الرسول
 ١".القرآن قراءةو،  والصالة  ، ـ وجل عزـ  اهللا لذكر هي وإمنا قذروال،  البول
 ٢. هـ.أ ) األقذار عن وترتيهه،  املسجد احترام وفيه ( :النووي اإلمام: قال
 - النيب ألن وترتيهها،  املساجد احترام على دليل أيضاً وفيه(: الشوكاين العالمة قالو

 ٣  .هـ.أ) بالرفق أمرهم وإمنا . اإلنكار على أقرهم - وسلم عليه اهللا صلى
 بعدم مشعر احلصر مفهوم ، آخره إىل ... املساجد هذه إن:  قوله ٤: ـ  اهللا رمحه   ـوقال
 ، واخلصومات  ،الصوت ورفع ، والبصق ،قذى وال ، األقذار نم املذكورة هذه عدا ما جواز
 األمور ومجيع ،بذكر ليس الذي والكالم ، الضالة وإنشاد ، العقود وسائر  ،والشراء  ،والبيع
 ، العلم وقراءة ، لالعتكاف املسجد يف كاجللوس طاعة فيها اليت وأما ، فيها طاعة ال اليت

 لكن ، فيه احملصور يف تدخل مل وإن األمور فهذه،  ذلك وحنو لصالةا وانتظار،  واملوعظة
 فيها اليت األمور يف احلصر مفهوم  فيخصصالنووي حكاها كما جوازها على املسلمون أمجع
 ، املنع حتت  داخلة فيها طاعة ال اليت األمور وتبقى ، اإلمجاع ذا باملسجد الئقة طاعة
 ريب وال: قال ، به معمول غري منه احلصر مفهوم أن لىع اإلمجاع الفتح يف احلافظ وحكى

 ٥  .هـ.أ) األوىل خالف معناها يف وما،  املذكورات غري فعل إن

                                       
  .- عنھ اهللا رضي - مالك ابن أنس حدیث من) ٢٨٥( : ومسلم ،) ٢١٩(:  البخاري رواه ١
 .) ٣/١٤٧(:  مسلم شرح ٢
  .)١/٥٦(:  األوطار نیل ٣
  .)٥٧ ،٥٦ : (صـ السابق المصدر ٤
 بعد حدیث: قالھ) ٧/٢٧٢(: التفسیر  . القرآن وقراءة،  ارواألذك،  الصلوات غیر المسجد في یعمل أال األصل أن على یدل ھذا: ـ  اهللا ـ رحمھ القرطبي: قال ٥

  .المتقدم أبي ھریرة
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 ٢٢

 تعاىل اهللا بطاعة القيام هو املساجد يف األصل أن قبله ةواآلي،  احلديث هذا من فاستبان
  .بعبادته واالشتغال، 

 والبيع،  الضالة كإنشاد ، املسجد يف ابتحرميه صرحياً النص جاء ما األمور من وهناك
 .وسيأيت املسألتني، هاتني يف اخلالف وجود مع والشراء

 أمور يف املباح والكالم،  والشرب،  واألكل،  املسجد يف كالنوم ، جبوازه النص جاء ما ومنها
 .  الدنيا


  .املسجد يف الضالة إنشادـ 

 .  مسلم يف - عنه اهللا رضي - هريرة أيب حديث ذلك يف وتقدم
 ى" : - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول أن جده عن أبيه، عن ، شعيب بن عمرو وعن
 ١"املسجد يف الضالة إنشاد عن
 إذا ":قال - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول أن - عنه اهللا رضي - هريرة أيب وعن
 وإذا رأيتم من ينشد،أربح اهللا جتارتك  ال :فقولوا ، املسجد يف اعيبت أو ، يبيع من رأيتم

 ٢ "عليك اهللا رد ال :فيه ضالة فقولوا 
 العلم أهل واختلف ، املسجد يف الضالة إنشاد عن النهي يف الداللة واضحة األحاديث فهذه

 .للكراهة أم،  للتحرمي هو هل ، النهي يفـ  اهللا رمحهمـ 
  .وغريههريرة  يبأ – حديث فوائد يعدد وهو: ـ  اهللا رمحه  ـالنووي اإلمام: قال
،  والشراء،  البيع من معناه يف ما به ويلحق املسجد، يف الضالة نشد عن النهي : منها(: قال

 ٣. هـ.أ) املسجد يف الصوت رفع وكراهة ، العقود من وحنوها،  واإلجارة
 ضالة عن السؤال حترمي على ليلد واحلديث ( :  ـاهللا رمحهـ  الصنعاين اإلمام: وقال

 قيل ،؟ املسجد يف ذهب ولو ، املتاع من غريها عن السؤال به يلحق وهل ، املسجد يف احليوان
 ٤) هلذا تنب مل املساجد فإن : قوله وهي للعلة ، يلحق: 

                                       
 .. )١٨١٦ و ١٣٠٦ و ١٣٠٤( : خزیمة ابن على التعلیق في  األلباني وحسنھ، ) ٧٦٦ : (ماجة ابن أخرجھ ١
 
  .)١٤٩٥(:  اإلرواء في  األلباني وصححھ، ) ١٣٢١ : (الترمذي أخرجھ ٢
  .)٥/٤٥ : (مسلم شرح ٣
  . )٤٠٢/ ١ : (السالم سبل ٤
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 ٢٣

 للناشد: يقال بأن - وسلم عليه اهللا صلى - وأمر : ( مغلطايعالء الدين  احلافظ: وقال
 ) أعلم تعاىل واهللا ذلك من عنه ي ما وفعله،  وعصيانه خمالفته على له ةعقوب ذلك

 ١  .هـ.أ
 البيع من معناه يف وما الضالة بنشد الصوت رفع عن النهي وفيه ( :٢املعبود عون يف وقال

 . هـ.أ)والعقود ، واإلجارة ،والشراء
 الصوت ورفع ضالةال طلب وأما: ( فقال الكراهة على ٣ السنة شرح يف البغوي صن وقد
  .هـ.أ فمكروه، ، الذكر بغري

 .املسجد يف الصوت برفع متعلق النهي أن  ـ اهللا رمحه  ـ مالك اإلمام رأى و
 املسجد يف الضالة ينشد الذي يف ، املبسوط يف مالك قال : مسألة :( ٤ الباجي اإلمام: قال

 ، بذلك بأس فال لصوته، فٍعرا غري جلساءه ذلك عن يسأل أن وأما ، صوته افعاًر يقوم ال ،
 اإلكثار من اللفظ ذلك يبلغ مل ما ، ذكرنا امل املساجد يف ممنوع الصوت رفع أن : ذلك ووجه

 .هـ .أ )
، ،  الصوت رفع من فيه ملا الضالة إنشاد عن ى إمنا احلديث أن الكراهة يرى من علل فقد

 .اإلنشاد لذات وليس ، بذلك املصلني وأذية
 أن شك وال ، والتحرمي الكراهة بني دائر العلم أهل عند الضالة نشدان أن : لنا فيتلخص
على  بالدعاء - وسلم عليه اهللا صلى - النيب أمر وقد ، التحرمي يف صرحية األحاديث

 إذا ثبت و.املسجد يف الضالة إنشاد من واملنع،  النهي يؤكد مما ، ناشد الضالة يف املسجد
 .أعلم تعاىل واهللا ، ذلك عن هنا له صارفوال  ،بد له من صارف الف ، التحرمي

 
 
 
 

                                       
  .)٢٤٣/ ٤: (ماجة ابن سنن شرح ١
٢/١٠٥ (٢ (.  
                   .)   ١٢٧/ ٢(:  السنة شرح  ٣
 ).٢/٢٣٣: (المنتقى  ٤
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 ٢٤

 املســـــــــجد يف والشــــــــــــراء البيـــــــــع
 إذا ":قال - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول أن - عنه اهللا رضي - هريرة أيب عن

 ١" جتارتك اهللا أربح ال : فقولوا ، املسجد يف يبتاع أو يبيع من رأيتم
 قول وهو املسجد، يف والشراء البيع كرهوا العلم، أهل عند هذا على والعمل " :عقبه وقال
 .املسجد يف والشراء البيع يف ، العلم أهل بعض رخص وقد وإسحاق، أمحد
  ٢.)التابعني عضب فيه ورخص: (البغوي قال
 من على حجة الباب وأحاديث الرخصة، على يدل دليل على أقف مل (:املباركفوري وقال
 ٣ .) رخص
 قال ، املساجد يف جائز والبيع (:فقال املسجد يف البيع جواز إىل حزم ابن اإلمام وذهب
 طريق من إال ي يأت ومل  .٢٧٥ :البقرة }الربا وحرم الْبيع اللّه وأَحلَّ{ : تعاىل اهللا

 ٤ .  )صحيفته وهي جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو
  الكراهة على النهي محل بأن خبري وأنت : (اجلمهور كالم على معقباً الشوكاين العالمة قال
 النهي بأن القائلني عند التحرمي هو الذي احلقيقي املعىن عن صارفة قرينة إىل حيتاج
 منافاة ال العقد، وصحة النقض، جواز عدم على وإمجاعهم احلق وهو،  التحرمي يف حقيقة
 .الكراهة على النهي ملحل قرينة جعله يصح فال التحرمي وبني بينه
 ترد واألحاديث املسجد يف والشراء البيع يكره ال أنه إىل  الشافعي أصحاب بعض وذهب
،  كراهة فال يقل أو  ،فيكره ويكثر ،  ذلك يغلب أن بني حنيفة أيب أصحاب وفرق ، عليه
 ٥).عليه دليل ال فرق وهو

                                       
 .٢٢: سبق تخریجھ ص  ١
 .) ٢/١٢٦(:  السنة شرح ٢
  .)٤٥٩/ ٤ : ( األحوذي تحفة ٣
 فحدث العاص بن عمرو بن اهللا عبد لجده صحیفة وجد أنھ معین البن تبعًا حزم ابن ورأى ،جده  عن بیھأ عن شعیب بن عمرو روایة في العلم أھل اختلف ٤

 عمرو بحدیث یحتجون أصحابنا وعامة عبیدة وأبا راھویھ، بن وإسحاق ، المدیني بن وعلي،  حنبل بن أحمد رأیت( : البخاري اإلمام قال وقد یسمعھا، ولم بھا
 أبیھ عن شعیب بن عمرو وحدیث : البر عبد ابن: وقال ،) ٢٥٧٨ ( الترجمة) ٦ (الكبیر التاریخ ).المسلمین من أحد تركھ ما ، هجد عن أبیھ عن ، شعیب بن
 وھم واألكثرون الحدیث أھل من المحققون علیھ الذي المختار الصحیح وھو) ١/١١٠ المجموع( :  النووي: وقال ، بالنقل العلم أھل أكثر عند مقبول جده عن
 .تقدم فیما الترمذي عند  كما - عنھ اهللا رضي - ھریرة أبي حدیث من النھي حدیث جاء ثم ومن ، ھـ.أ )یؤخذ وعنھم،  تفنن لأھ

 ).٢/٥٧٩: (نیل األوطا ر  ٥
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 املساجد يف والشراء البيع حترمي على داللة فيه( :  ـ اهللا رمحهـ  الصنعاين اإلمام وقال
 جتارتك اهللا أربح ال": واملشتري البائع من لكل يقول أن فيه ذلك رأى من على جيب وأنه

 ١ .هـ.أ لذلك للفاعل زجراً ، جهراً يقوله"
 عن شعيب بن عمرو حديث ويف ، األدلة عليه الذي الصواب هو باحلرمة والقول: قلت 
 املسجد يف والبيع الشراء عن ى ( :- وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول أن جده عن أبيه
 .(٢ 

يف ، والقول احلق الذي دل عليه اخلطاب  ، فال ينبغي بعد ذلك أن يعدل إىل غري الصواب 
 .بطل التعليل ، وإذا قام الدليل ، النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ سنة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       
 ) .١/٤٠٣: (سبل السالم  ١
 .)٩٩١: (بي داود األلباني في صحیح أ وصححھ، ) ٧٤٩ : (ماجة وابن ،) ٣٢٢ ( :والترمذي  ،) ١٠٧٩ ( :داود أبو أخرجھ ٢
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 ٢٦

 ـجداملســـ يف جبوازه النص جـــاء ما
 له بنيت مما ليست  احلقيقة يف وهي ، الشارع أجازها اليت األمور من بعضاً هنا وسأذكر
 . األصل يف املساجد
 التوجيه على  "هلذا تنب مل املساجد فإن  :"– وسلم عليه اهللا صلى - حديثه وحيمل

 ال ، ذلك على قصرها على ال ، املساجد أجلها من بنيت اليت احلكمة أصل إىل واإلرشاد
  :ذلك ومن ، املسجد يف كراهيته وعدم،  جبوازه الدليل ورد ما سيما

 :املسجد يف النوم  -١

 جوازاليت تدل على  الصحيحة األحاديث من عدد املسجد يف النوم مسألة يف وردت وقد
 :ذلك

 يف له أهل ال أعزب شاب وهو ينام كان أنه:(ـ  عنهما اهللا رضي - عمر بن اهللا عبد عن ـ أ 
 ١ )- وسلم عليه اهللا صلى - نيبال مسجد
 :( احلافظ قال) املسجد يف الرجال نوم باب ( وغريه احلديث هذا على البخاري بوب وقد
 ٢).ذلك جواز أي
 مرأى وعلى - وسلم عليه اهللا صلى - النيب زمن يف كان ذلك أن يبني ما أمحد رواية ويف
 ننامـ  وسلم هعلي اهللا صلىـ  اهللا رسول زمن يف كنا ":فقال  ـ والسالم الصالة عليهـ  منه
  ٣" شباب وحنن فيه ونقيل ، املسجد يف
 بقوله يتعلق " – وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول مسجد يف": قوله( ٤ الشوكاين: قال 
 صلى - اهللا رسول زمن يف كان ذلك بأن فيها للتصريح اجلواز على أدل أمحد ورواية" ينام"

  .هـ.أ).- وسلم عليه اهللا
 - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول جاء: قال - عنه اهللا رضي - سعد بن سهل عن ب ـ
 شيٌء وبينه بيين كان : قالت ؟ عمك ابن أين: فقال ، البيت يف علياً جيد فلم ، فاطمة بيت

                                       
  .)٤٤٠(:  البخاري أخرجھ ١
  .) ٥٣٥/ ١ : (الباري فتح ٢
  .)٤٤٤٨(:  أحمد أخرجھ ٣
  .)١/٥٨٣ ( :األوطار  نیل ٤
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 ٢٧

 - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول: فقال . عندي ٥يقل فلم ، فخرج فغاضبين ،
 - اهللا رسول فجاء املسجد يف راقد هو اهللا رسول يا: فقال ، فجاء ، هو أين انظر: إلنسان.

 رسول فجعل ، تراب وأصابه شقه عن رداؤه سقط قد مضطجع وهو - وسلم عليه اهللا صلى
 ١"تراب أبا قم تراب، أبا قم:" ويقول ، عنه ميسحه - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا
 اإلمام إليه ذهب ملا خالفاً ، مسكن له ملن املسجد يف النوم جواز على دليل احلديث هذا ويف

 ٢فيباح له سكن ال ومن فيكره، سكن له من بني التفريق منـ  اهللا رمحهـ  مالك
 منهم ما الصفة أصحاب من سبعني رأيت ":قال - عنه اهللا رضي - هريرة أيب عن جـ ـ
 الساقني، نصف يبلغ ما فمنها ، أعناقهم يف ربطوا قد كساء، وإما إزار إما رداٌء، عليه رجل
 ٣ )عورتـُــه تـُرى أن كراهية بيده فيجمعه الكعبني، يبلغ ما ومنها

 قدم إذا منا الرجل وكان مهاجراً املدينة قدمت ":قال البصري عمرو بن طلحة عن د ـ
 وليس،  فقدمتها ٤الصفة نزل عريف له يكن مل وإن ، عليه نزل عريف له كان فإن املدينة،
 .٥ احلديث ... الصفة لتفرت،  عريف ا يل

 على يأوون ال ، اإلسالم أضياف الصفة وأهل ":قال - عنه اهللا رضي - هريرة أيب عنه ـ 
 ٦ " شيئاً منها يتناول ومل،  إليهم ا بعث صدقة أتته إذا ، أحد على وال،  مال وال،  أهل

 الحدیث تفساق "بالعر من لحي سوداء ولیدة أن" :  قالت - عنھ اهللا رضي - عائشة عن و ـ 
 في خباء لھا فكانت : قالت ، فأسلمت ، - وسلم علیھ اهللا صلى - اهللا رسول إلى فجاءت : (وفیھ

 ٨  ٧ )شحفأ المسجد

 من له مسكن ال ملن املسجد يف واملقيل املبيت إباحة احلديث ويف : حجر ابن احلافظ: قال
 ) وحنوها باخليمة فيه ستظاللها وإباحة ، الفتنة أمن عند امرأة أو كان رجالً املسلمني

 .٩ هـ.أ

                                       
 .أنھا اضطجاع ولو بال نوم : وقد ذكر آخرون ) . ٢٩٠:مختار الصحاح( وھي النوم في الظھیرة :  من القیلولة ٥
  .)٤٤١ : (البخاري أخرجھ ١
  .)١/٥٨٣ : (األوطار ونیل، ) ١/٥٣٥(:  لفتحا انظر ٢
 .المسجد في الرجال نوم باب) ٤٤٤٢ : ( البخاري أخرجھ ٣
 بیان في الكفة رجحان (انظر ، الصفة اسم علیھ وأطلق ، سقف أو فُظلل بھ - وسلم علیھ اهللا صلى - النبي أمر النبوي، المسجد مؤخر في مكان ھي:  الصفة ٤

 ٣٧: ص للمحقق  والكالم سلمان الشقیرات  بن مشھور بتحقیق السخاوي لإلمام) فةالص أھل أخبار من نبذة
 ).١/٨١٧(:  المستطاب الثمر في األلباني وصححھ ،) ٤٠٢٩( :  الكبرى السنن في والبیھقي ،) ٤٢٣٢ : (الحاكم أخرجھ ٥
  ،) ٦٤٥٢(:  البخاري أخرجھ ٦
  ) .٤٢٨:(أخرجھ البخاري  ٧
 .غزلھا فیھ المرأة تضع الذي الوعاء وأصلھ االنضمام، وھو االنخفاش من مأخوذ السمك القریب الصغیر البیت : والحفش ، غیره أو برو من الخیمة : الخباء ٨

 ) .١/٥٣٤: (فتح الباري 
  .)٥٣٥/ ١ : ( الفتح ٩
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 اهللا رضي - عباس ابن عن وجاء ، املسجد يف النوم جواز إىل العلم أهل مجهور ذهب وقد
 ١)ومقيالً مبيتاً يتخذه ال: ( فقال ، الصالة يريد ملن إال كراهيته ـ عنهما
 ٢فيباح له مسكن ال من وبني فيكره، مسكن له من بني  ـاهللا رمحهـ  مالك اإلمام وفصل
 فأين:: فقال ، املسجد يف النوم عن سئل أنه املسيب بن سعيد عن روينا ( :البيهقي وقال
 جماهد عن مث عباس وابن مسعود ابن عن وروينا فيه، ينامون يعين ؟ الصفة أهل كان

 مسكناً وجد ملن استحبوا فكأم ، املسجد يف النوم كراهيتهم على يدل ما جبري بن وسعيد
 ٣. هـ.أ) فيه للنوم املسجد قصدي ال أن

،  رجل من ذلك إىل احتاج ملن املسجد يف النوم وأما( :ـ  اهللا رمحهـ  القرطيب اإلمام وقال
 ٤  .هـ.أ ) فجائز له بيت ال ومن،  الغرباء من امرأة أو

،  الغريب مثل للمحتاج أحياناً النوم أما ( :فأجاب ، املسجد يف النوم عن اإلسالم شيخ وسئل
 ٥ )عنه فينهون ومقيالً،  مبيتاً اختاذه وأما .. فجائز له مسكن ال الذي لفقريوا

 عادة يصري ما وبني ، احلاجات وذوي اليسري، األمر بني الفرق فيجب(: آخر موضع يف وقال
 مبيتاً املسجد تتخذوا ال:( عباس ابن قال وهلذا ، احلاجات ذوي لغري يكون وما ويكثر،
 ٦ )ومقيالً

 تيمية ابن لكالم االعتبار مع ، بذلك النص لورود املسجد يف النوم جواز : سألةامل فخالصة
 ٧ املساجد بناء من القصد مع يتناىف مما حاجة بغري ذلك من اإلكثار أن من وغريه

 
 
 
 
 

                                       
  .)٣٢١(:  حیث عند الترمذي وسنن، ) ١/٥٣٥( :  الفتح انظر ١
 الفتح من السابق المصدر ٢
  .)٢/٨١٦(:  اهللا رحمھ األلباني للعالمة ، والكتاب السنة فقھ في المستطاب الثمر نع نقًال ٣
  .)٢٧٥/ ٧(:  القرآن ألحكام الجامع ٤
  .)٢٠٠/ ٢٢ : (الفتاوي مجموع ٥
  .)١٩٦/ ٢٢ : (الفتاوي مجموع ٦
  .)٢/٨١٦(:  لأللباني المستطاب انظر الثمر ٧

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٢٩


 : حبوث عدة هلا املسألة وهذه
 :املسجد يف احملرم الكالم حكم: األول

 ، وكذب ومنيمة ، غيبة من املسجد خارج الكالم من حمرماً كان مااعلم ـ أخي الكرمي ـ أن 
 باب من وهذا ، املكان رمةحل وذلك ، املسجد يف التحرمي فيزداد،  فاحش بذيء كالم أو

 .األوىل قياس
 يف ورسوله اهللا حيبه الذي الكالم وأما( :ـ  اهللا رمحهـ  تيمية ابن اإلسالم شيخ: قال

 فضول فيه ويكره املكروه، وكذلك ، حترمياً أشد املسجد يف فهو احملرم وأما فحسن، املسجد
 . هـ.أ) ١ املباح
 فقد كذلك كان ومن املتعبدين، على وتشويش،  للصوت رفع هناك كان إذا أشد احلرمة وتكون
 له ما وكل،  ثوالكرا،  والبصل،  الثوم أكل من على قياساً املسجد من بإخراجه العلم أهل أفىت

 .مؤذية رائحة
 ففي ، به يتأذى أنه املسجد من إخراجه يف العلة كانت وإذا: العلماء قال: (القرطيب قال

 ذا كان أو عليهم، سفيهاً اللسان، ذرب يكون بأن ، املسجد يف جريانه به تأذى من كل أن: القياس
 به يتأذى ما وكل ، وشبهه ٣كاجلذام مؤذية عاهة أو ، اعتهصن لسوء ٢ترميه ال قبيحة رائحة
 ٤. هـ.أ)تزول حىت فيه موجودة العلة كانت ما إخراجه هلم كان الناس
 امللك عبد بن أمحد اإلشبيلي عمر أبا شيخنا شاهدت وقد ( : ـ اهللا رمحه  ـ الرب عبد ابن وقال
 بأن ،ويده بلسانه املسجد يف يؤذيهم أنه عليه وأثبتوا ، جريانه شكاه رجل يف أفىت هاشم بن
: فقال يردعه، ما بالسوط أدبه يف كان وقد ، هذا وما : له فقلت ، عنه ويبعد،  املسجد عن خيرج
 ٥ هـ.١ ) املذكور عمر حبديث ونزع ، أوىل  ـ وسلم عليه هللا ا صلى  ـالنيب حبديث االقتداء

                                       
  .)٢٠٠/ ٢٢(: الفتاوي  مجموع ١
 .تفارقھ ال :أي  ٢
 فكیف إزالتھا یملك ھو وال فیھا للمرء كسب وال إرادة ال سماویة علة ونحوه البخر ألن نظر فیھ اإللحاق ھذا : قلت : (قال العالمة األلباني ـ رحمھ اهللا ـ  ٣

 من وغیره الثوم آكل منع إنما الحكیم والشارع،  ؟ علیھا القضاء أو أسبابھا تعاطي من االمتناع وبإمكانھ وكسبھ بإرادتھ ھي التي الكریھة بالروائح یلحق
 األبخر الفضیلة ھذه من یحرم أن یجوز فال المقربین والمالئكة المؤمنین بإیذاء مباالتھ عدم على لھ عقوبة : الجماعة فضیلة على والحصول المساجد حضور
 .ھـ .أ.)  الفارق من ذكرناه لما ونحوه

  ) .٧/٢٧١: ( الجامع ألحكام القرآن ٤
 - وسلم علیھ اهللا صلى - اهللا رسول رأیت ولقد والثوم، البصل : خبیثتین شجرتین من تأكلون إنكم الناس أیھا: ( قولھ ھو عمر وحدیث. ) ١/١١٨(:االستذكار ٥
  .)٥٦٨( :مسلم رواه  ) البقیع إلى فأخرج،  بھ أمر الرجل من ریحھما وجد إذا
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 دوشه من ومينع ، عنه ويبعد منه يطهر ، املسجد يف للمصلني مؤٍذ كل يف: يقال وهذا
 ١ املسجد يف اجلماعة


 .وغريه واملواعظ ، العلم وتعليم،  والصالة ، القرآن قراءة به واملراد
 يف خالف ال مما فهذا ، لآلخرين إزعاج وال ، للصوت رفع بدون املشروع الكالم كان فإن

 وقراءة ، والصالة ،  ـوجل عزـ  اهللا لذكر هي إمنا:"األعرايب حديث يف جاء ملا ، جوازه
 ٢"القرآن
 املسجد يف كاجللوس طاعة فيها اليت وأما : ( احلديث هذا على تعليقاً الشوكاين قال

 وإن األمور فهذه ، ذلك وحنو الصالة وانتظار،  املوعظة ومساع،  للعلم والقراءة،  لالعتكاف
  ٣ هـ.أ  النووي حكاه كما هاجواز على املسلمون أمجع لكنه ، فيه احملصور يف تدخل مل
 أقوال العلم فألهل املصلني على وتشويش لآلخرين، وإزعاج صوت، برفع ذكر ما كان إذا و
  .اهللا شاء إن مفصلة ستأيت ذلك يف

 :املســــجد يف املباح الكالمـ 
  ذلك شابه وما الشعر وإنشاد بينهم، فيما الدنيا بأمورالناس  حتدث وهو

 .املسجد يف واملتعبدين،  املصلني على تشويش بدون نيكوما منه املسجد يف املباح والكالم
 .للمتعبدين وإزعاج،  تشويش فيه يكونومنه ما

 :قولني على املسألة هذه يف العلماء اختلف فقد: األوىل املسألة فأما
 :ذلك يف وأدلتهم ، وحترمي كراهة بني ما ، الدنيا أمور يف  الكالم من املنع: األول

 عليه اهللا صلى - اهللا رسول: قال: قال - عنه اهللا رضي - مسعود بن اهللا بدع عن -١
 الدنيا، وإمامهم ، حلقاً اًحلق املساجد يف جيلسون قوم الزمان آخر يف سيكون " :- وسلم
 ٤)حاجة فيهم هللا ليس فإنه ، جتالسوهم فال

                                       
  .)٧/٢٧١ : (القرآن ألحكام الجامع انظر ١
 . ٢١: ص تخریجھ تقدم٢
 . )١/٥٧ : (األوطار نیل٣
 في نعیم أبو قا ل.  والمتأخرین المتقدمین العلم أھل من عدد الحدیث ضعف وقد ،) ١١٦٣(:  الصحیح في األلباني وصححھ، ) ١٠٤٥٢(:  الطبراني أخرجھ ٤

 . متروك وبزیغ : قال ، غیره بھ یحدث لم: طنيق الدار وقال ، بزیغ بھ والمتھم ، اهللا رسول عن یصح ال حدیث ھذا :(    الحلیة
  .الوضع إلى ونسب الخلیل، أبو بزیغ وفیھ الكبیر في الطبراني رواه) ٢/٢٤ :" (المجمع في الھیثمي وقال
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 يأيت الصحيحني يف منه أصح بأحاديث معارض وهو ، صحته يف خمتلف احلديث وهذا
 هؤالء من املسجد يف الكالم أن بيان) الدنيا إمامهم(:  قوله يف بأن يوجه أن وميكن ، ذكرها
 ذلك يف إمامهم ، فيه احللق هلم أصبحت حىت لذلك املساجد واختذوا ، هلم عادة أصبح

 احلديث وأما ، النهي يف ودخوله ، هذا كراهية يف شك وال ، إال ليس الدنيا وحديثهم
 .أعلم واهللا . فيه يدخل فال الكثري، غري أو العارض،
 :يلي ملا وذلك به بأس ال املسجد يف املباح الكالم أن:الثاين القول

ـ  وسلم عليه هللا ا صلى ـ  اهللا رسول كان ":قال  ـعنه اهللا رضي  ـمسرة بن جابر عن •
: لقا ، قام طلعت فإذا ، الشمس تطلع حىت الصبح، فيه صلى الذي مصاله من يقوم ال

 ١" ويبتسم فيضحكون،  اجلاهلية أمر يف يتحدثون وكانوا

 والذي،  األمر هذا يف اخلوض يف هلم إقراره على دليلـ   وسلم عليه اهللا صلى  ـفتبسمه
 .وأخبارها اجلاهلية أمر من هو
 ) الوقت ذلك يف حتدث من على ينكر مل أنه على يدل وهذا (  :رجب ابن احلافظ قال

 ٢. هـ.أ
 يف يعين مباح كالم استماع جواز على دليل فيه: ( امللك ابن قال : "قاريال مةالعال وقال

 ٣.) املسجد
 وجواز ، األمم من وغريها اجلاهلية أطيار عن احلديث جواز وفيه (:عياض القاضي وقال

 ٤ .هـ.أ)الضحك

                                                                                                                                 
 ١( :  " بةالمنتخ الفوائد " في المزكي إسحاق أبو و ) ٢ / ٧٨ / ٣( :  الطبراني رواه) : (٣/١٥١(:  الصحیحة السلسلة " في األلباني وقال

  .مرفوعا مسعود بن اهللا عبد عن سلمة بن شقیق عن األعمش أخبرنا الخصاف الخلیل أبي بزیع عن ) ٢ / ١٤٩/ 
 حدثنا النصري الوھاب عبد بن الصمد عبد حدثنا القطان یزید بن اهللا عبد بن الحسین أخبرنا ) : ٣١١ ( حبان ابن فأخرجھ ، توبع قد لكن متروك بزیع : قلت
 " الثقات " في لعلھ و ترجمة لھ أجد فلم ھذا القطان غیر " التھذیب"  في معروفون ثقات رجالھ إسناد ھذا و . بھ األعمش عن یونس بن عیسى حدثنا تقىال أبو
 كل على و ) ٥ ص " ( ءالعقال روضة " كتابھ في كما بالرقة منھ سمع قد و ، شیوخھ طبقة فیھ الذي الجزء منھ " الظاھریة " في لیس فإنھ فیراجع حبان البن
 مما لكنھ و شاھدا لھ وجدت قد و . أعلم اهللا و   .حدیثھ لثبوت تطمئن فالنفس ، بھ الناس أعرف من ھو و " صحیحھ " في اعتمدھم الذین شیوخھ من فھو حال
 اهللا عبد أبو رواه " . تجالسوھم فال ، حاجة فیھم هللا لیس ، دنیاھم أمر في مساجدھم في حدیثھم یكون زمان الناس على یأتي : " بلفظ ھو و ! بھ یفرح ال

  .مرفوعا أنس عن حازم أبي عن سفیان حدثنا عصام حدثنا عبد بن محمد حدثنا المقري صالح بن أحمد بن علي أخبرنا  ) :١ / ٨٨ " ( الفوائد " في الفالكي
 بوضع معروف : " الذھبي قال ، السمرقندي عامر ابن ھو عبد بن محمد و  .ھفی مختلف ، البلخي یوسف ابن ھو و عصاما فإن ، جدا واه إسناده ھذا و : قلت

 یضع و یكذب كان : " الدارقطني قال . باطلة أحادیث جماعة و یوسف بن عصام و یحیى بن یحیى عن روى : ترجمتھ طول و - الخطیب قال ، " الحدیث
 بن الحسن عن جحیفة أبي بن عون عن الثوري سفیان حدثنا الحباب بن زید حدثنا البالسي بكر بن أحمد طریق من ) ٣٢٣ / ٤ (الحاكم رواه لكن " . الحدیث

 في نفسھ الذھبي أورده قد و متھم ھذا البالسي فإن ، قاال كما لیس و : قلت  .الذھبي وافقھ و" .  اإلسناد صحیح : " قال و . بھ أنس عن الحسن أبي
 الدارقطني قال و " : اللسان " في علیھ زاد و " . الحدیث یضع كان : " األزدي الفتح أبو قال و . الثقات عن كیرمنا روى عدي ابن قال : " قال و " المیزان" 
  . )ھذا غیر آخر حدیثا لھ ذكر ثم " . صحیح بسند موضوع حدیث لھ و " . یخطىء كان : " قال و " الثقات " في حبان ابن ذكره و . ضعیف:
  ) .٦٧٠ (:مسلم أخرجھ ١
  .)٤/٥٧ (:البخاري  صحیح شرح في الباري حفت ٢
  .)٢/٧٥٦( :  المفاتیح مرفاة ٣
  .)٢/٦٤٦(:  مسلم صحیح شرح المعلم إكمال ٤
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 روبأمو املسجد، يف املباح باحلديث التحدث جيوز( :ـ  اهللا رمحهـ  النووي اإلمام وقال
 بن جابر حلديث ، مباحاً مادام وحنوه، ضحك فيه حصل وإن ، املباحات من وغريها ، الدنيا
 ١ ...) مسرة
 الدنيا بأمور التحدث هوو ، احلديث هلذا فهمهم يوضحـ  اهللا رمحهمـ  العلم أهل وكالم

 امنت وما ، اإلسالم نعمة لتذكر كان اجلاهلية أمور يف كالمهم إن: قال ملن خالفاً ، وجوازه
 ٢ به عليهم اهللا
 مثل صنمه أحداً نفع ما:  واحد قال أنه به يتحدثون ما مجلة ومن : ( املباركفوري قال

 . فيوماً يوماً آكله فكنت ، القحط فجاء اجلبس من صنعته قال ، ؟ هذا كيف :قالوا نفعي،
 يبول أرب : فقلت ، عليه وباال يل صنم رأس فوق وصعدا جاءا ثعلبني رأيت :آخر وقال

 ٣.  هـ.أ ) ةقااملر يف كذا ، وأسلمت اهللا رسول يا فجئتك ، برأسه الثعلبان
 نعمة وتذكر،  اآلخرة بأمر وختصيصه ، وجائز وارد فكله األمرينيف  حتادثهم مينع وال

 احلديث هذا غري ورد وقد كيف . عام واحلديث سيما ال دليل إىل حيتاج ، فقط اإلسالم
 .الدنيا كالم من مباح بكالم التحدث أمر لىع الوضوح غاية يف هو مما
 يفـ  وسلم عليه اهللا صلىـ  النيب وجدت " :قالـ  عنه اهللا رضيـ  مالك بن أنس فعن

 فقلت ؟ لطعام : فقال ، نعم: قلت ؟ طلحة أبو أرسلك:" يل فقال ، فقمت ، ناس معه املسجد
 ٤) يديه بني وانطلقت فانطلق،" قوموا " :معه ملن فقال ، نعم: 

 متعلق بكالم أنس مع  ـ وسلم عليه اهللا صلىـ  النيب حتدث كيف احلديث هذا يف ترى فأنت
  .إليه طلحة أيب ودعوة ، بالطعام

 ليس املباحة األمور من ذلك مثل أن منه والغرض (:ـ  اهللا رمحهـ  حجر ابن احلافظ قال
 يف لطعام دعا من باب (احلديث هذا على البخاري بوب وقد املساجد يف مينع الذي اللغو من

 ١ .هـ .أ) ـ الصالة كتاب  ـ عنه أجاب ومن ، املسجد

                                       
  .)٢/٢٠٤ : (المجموع ١
  .)٧/٢٩٩٣(:  المفاتیح مرقاة انظر ٢
  .)٨/١١٥ : (األحوذي تحفة ٣
  .)٢٠٣٨( :  ومسلم ،) ٦٦٨٨ : (البخاري أخرجھ ٤
 ) .١/٥١٧: (فتح الباري  ١
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 ٣٣

 مكاناً كان املسجد أن ذلك ومن  ، الباب هذا يف عديدة فوائد الصفة أهل خرب ويف
 كالم من بينهم حيدث كان أنه شك وال ، املسلمني من وغريهم ، وملتقاهم ، الجتماعهم

 مذاكرة من تقدم ام دل عليه ي ما ، والقربات العبادات عن اخلارج وحديثه الدنيا
 .اجلاهلية أمور يف  ـ رضي اهللا عنهم ـ الصحابة

 الغ حديث وكثرة لغط، عن املسجد يصان أن نيسو( : ـ اهللا رمحه  ـ مفلح ابن العالمة قال
 وهذا مستحباً، أو،  مباحاً كان إذا ذلك يكره ال أنه هذا هراوظ ، مبكروه صوت ورفع ،

 ٢.  هـ.أ)ـ  اهللا رمحهمـ  والشافعي حنيفة يبأ مذهب
 من الناس بعض يفعله ماترك  مع املسجد يف املباح الكالم من املنع عدم : املسألة وخالصة

 أن حىت ، الدنيا أمر يف واالجتماعات واجللسات ، الدنيوية للقاءات مقراً املسجد اختاذ
 حساب على وذلك،  وحيادثه يسامره منع البحث إال له هم ال املسجد يدخل بعضهم
 قَامواْ وِإذَا{ : وحاله إليها يقوم ، الفريضة يصلي وبالكاد ، الصلوات بعد واألذكار،  النوافل

 .١٤٢:النساء }قَِليالً ِإالَّ اللّه يذْكُرونَ والَ الناس يرآؤونَ كُسالَى قَامواْ الصالَِة ِإلَى
فاإلعمال خري من ، منها شيء إمهال وعدم،  األدلة مجيع إعمال من نتمكن التفصيل وذا 

 .أعلم تعاىل واهللا .. اإلمهال
 
 
 
 
 

 
 

 

 

                                       
 ) .٧٩٤:(ص  اآلداب الشرعیة ٢
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 ٣٤

 
  : ضربني على املسألة هذه يف واألدلة

 : املسجد يف ذلك من املنع: األول
 وسلم عليه اهللا صلىـ  اهللا رسول ى ":قال جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو عن ذلك يف وجاء

 يوم احللق وعن ، الضالة فيه تنشد وأن األشعار، فيه تنشد وأن ، املسجد يف والبيع الشراء عنـ 
 ١".الصالة قبل اجلمعة

 ، املسجد يف يستقاد أنـ  وسلم عليه اهللا صلىـ  اهللا رسول ى" : قال أنه حزام بن حكيم وعن
 ٢"احلدود فيه تقام وأن ، األشعار فيه تنشد وأن
 :املسجد يف إنشاده إباحة:ــــاينالث

 ينشد وحسان املسجد يف عمر مر" : قال املسيب بن سعيد عن الصحيحني يفماجاء  ذلك يف وثبت 
 ، اهللا أنشدك: فقال،   هريرة أيب إىل التفت مث منك، خري هو من  وفيه ، فيه أنشد كنت : فقال ،

 : قال ؟ " القدس بروح أيده اللهم ، عين أجب:" يقولـ  وسلم عليه اهللا صلىـ  اهللا رسول أمسعت
 ٣  "نعم
 .احلديث ... إليه فلحظ ، املسجد يف الشعر ينشد وهو حبسان مر عمر أن: ملسلم رواية ويف
 حقاً كان وإذا( : حجر ابن احلافظ قال ، .اسكت أن : بعينيه إليه أومأ:  أي ) إليه فلحظ (ومعىن
 واللغو،  اخلبيث الكالم من غريه من مينع كما منه مينع وال ، احلق الكالم كسائر املسجد يف جاز

 ٤.بطالابن  عن نقالً هـ.١) الساقط
 كان إذا املسجد يف الشعر إنشاد جواز فيه( : مسلم شرح يف  ـ اهللا رمحهـ  النووي اإلمام وقال
 قتاهلم لىع والتحريض،   الكفار هجاء يف أو وأهله، اإلسالم ممادح يف كان إذا واستحبابه ، مباحاً

                                       
 . ٢٥: تخریجھ ص  سبق ١
 ) .٢٣٢٧(:  اإلرواء انظر . األلباني وحسنھ، ) ٤٤٩٠ : (داود أبو أخرجھ ٢
 لقدس،ا روح ذكر منھ والغرض لحسان، الدعاء في ھریرة أبي  حدیث) :(٦/٣١٠الفتح : ( وقال الحافظ  ، )٢٤٨٥ : (ومسلم ،) ٣٢١٢ : (البخاري أخرجھ ٣
 وقد. لحسان مراجعتھ یحضر لم وأنھ حسان عن أو، ھریرة أبي عن المسیب بن سعید روایة من أنھ وبینت الصالة كتاب من المساجد في شرحھ تقدم وقد

 حدث ھریرة أبا فكأن ھذا فعلى ھریرة، أبي عن سعید عن إال الزھري عن حفظت ما: قال سفیان عن العالء بن الجبار عبد روایة من اإلسماعیلي أخرجھ
 .)الروایة بھذه عنھ الجواب ظھر وقد قال، كما وھو اإلرسال، صورة صورتھ البخاري سیاق: اإلسماعیلي قال ولھذا بمدة، وقوعھا بعد بالقصة سعیدا

  ،) ١/٥٤٩(:  الفتح ٤
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 هذا من شعراً قال ملن الدعاء استحباب وفيه ، حسان شعر كان وهكذا ، ذلك وحنو ، حتقريهم أو ،
 ١  . هـ.أ) النوع
 خارج رحبة بىن قد وكان ، املسجد يف الشعر إنشاد يكره كان عمر أن على يدل وهذا( : املفهم ويف

 ٢ .هـ.أ ) ، الرحبة هذه إىل خرجفلي،  شعراً ينشد أو،  يلغط أن أراد من : وقال املسجد،
 هـ.أ ) املسجد يف الشعر إنشاد جواز على يدل واحلديث(: ـ  اهللا رمحهـ  الشوكاين العالمة وقال

.٣ 
 اهللا صلىـ  اهللا رسول كان " :قالت  ـ عنها اهللا رضيـ  عائشة عن وغريه الترمذي دعن وجاء
 عليه اهللا صلىـ  اهللا رسول عن يفاخر قائماً عليه يقوم املسجد يف منرباً حلسان ـ يضع وسلم عليه
 عليه اهللا صلىـ  اهللا رسول ويقولـ  وسلم عليه اهللا صلىـ  اهللا رسول عن ينافح ، قال أو ،ـ  وسلم
 عليه اهللا صلىـ  اهللا رسول عن ينافح أو ،يفاخر ما القدس بروح حسان يؤيد اهللا إن":  ـوسلم
 ٤)ـ  وسلم
 من أكثرـ  وسلم عليه اهللا صلىـ  النيب جالست": قال  ـعنه اهللا رضيـ  مسرة بن جابر وعن
 تبسم فرمبا ساكت وهو،  اجلاهلية أمور من ويتذاكرون الشعر، يتناشدون أصحابه فكان،  مرة مائة
 ٥)معهم
 ومن موفق وكالم ، مستحسن جبمع النصوص هذه بنيـ  اهللا رمحهمـ  العلماء من عدد مجع وقد
   :هؤالء

 الذب يف حسان يقول كان ما مثل بإنشاد نرى ال وحنن( : حيث قال ـ اهللا رمحهـ  يالبيهقاإلمام 
 اجلاهلية أشعار تناشد يف ورد األول واحلديث ، غريه يف وال املسجد يف بأساً وأهله اإلسالم عن

 ٦ .هـ.أ)التوفيق وباهللا باملسجد يليق ال مما وغريها
 ومن مطلقاً، مانع فمن ، ذلك يف فاختلف األشعار ناشدت أما: (٧ ـاهللا رمحهـ  القرطيب اإلماموقال 
ـ  اهللا على الثناء يقتضي مما كان فإن الشعر إىل ينظر أن وهو التفصيل، واألوىل ، مطلقاً جميز

                                       
  .)١٦/٤٦ : (مسلم شرح ١
  .)٦/٣٤١ : (مسلم صحیح من أشكل لما المفھم ٢
  .)١/٥٨٢ : (األوطار نیل ٣
  .)١٦٥٧: ( وصححھ األلباني في سلسلة األحادیث الصحیحة )٢٨٤٦ : (الترمذي أخرجھ ٤
  .) ٩٣٣ : (برقم الصحیحة في وھو، ) ٢٨٥٠ : (الترمذي أخرجھ ٥
  .)٢/٧٩٨ : (لأللباني المستطاب الثمر عن نقًال ٦
  .)٧/٢٧٤ (:القرآن  ألحكام الجامع ٧
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 يتضمن أو حسان، شعر كان كما عنهما الذب أو  ـ وسلم عليه اهللا صلىـ  رسوله على أوـ  وجل عز
 كقول وغريها، املساجد يف حسن فهو منها والتقلل الدنيا، يف دوالزه ، والوعظ ،اخلري على احلض
  : القائل

 .أحداً ريب غري أبغي لست وذريين  .............  صمداً فرداً أقصد كي نفس يا طويف
 .ملتحــــــــــداً دونه من جتدي إن .............. فما الناس ودعي وجليسي أُنسي فهو

 والتزين،  والكذب،  الفواحش من خيلو ال الغالب يف الشعر نأل ، جيز مل كذلك يكن مل وما
 تعاىل لقوله ، ذلك عن مرتهة واملساجد ، ذرواهل اللغو فيه ما فأقل ذلك من سلم ولو بالباطل،

 . ٣٦:النور }والْآصاِل ِبالْغدو ِفيها لَه يسبح اسمه ِفيها ويذْكَر ترفَع أَن اللَّه أَِذنَ بيوٍت ِفي{:
  :القائل كقول ، املسجد يف إنشاده جيوز وقد 

 وحتددا متنه يف الندى تعلى ........ الندى يضربه الفرد١العذاب كفعل
 : اآلخر وقول

 غضابا كانوا وإن رعيناه ......... قوم بأرض السماء سقط إذا
 .هـ.أ والكذب،  واحشالف من خاٍل ألنه ، جيوز ثناء وال،  محد فيه يكن مل وإن النوع فهذا
 أن ٢الباب حيث وبني بينهما فاجلمع: (النهي ألحاديث ذكره سياق يف حجر ابن احلافظ وقال
 املنهي  :وقيل،  ذلك من سلم ما فيه واملأذون ، واملبطلني اجلاهلية أشعار  تناشد على النهي حيمل
 ٣هـ.أ)  فيه من به يتشاغل حىت املسجد على غالباً التناشد كان إذا ما عنه
 امع يف وقال(: النهي يف جده عن أبيه عن شعيب بن عمر حلديث شرحه يف املباركفوري وقال

 مبا التفكه وجه وعلى ، مباهاة أو افتخاراً، لغريه أو،  لنفسه نشيداً صاحبه واحد كل ينشد أن هو:
 إرغاماً أو ، يةدين قواعد متهيد أو،  باطل وذم  ،وأهله حق مدح يف كان ما وأما ، منه يستطاب

  ٤ . هـ.أ)نشيد خالطه وإن  ،الذم عن خارج حق فهو ، للمخالفني
 اهللا صلىـ  النيب عن روي وقد(: جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو حديث عقب الترمذي وقال
 ٥  )املسجد يف الشعر إنشاد يف رخصة حديث غري يفـ  وسلم عليه

                                       
 .األرض من الجدد ویلي یرق يالذ جانبھ: وقیل ، الرمل من أشرق ما ١
 .المتقدم حسان على عمر إنكار حدیث یعني ٢
  .) ١/٥٤٩: (الباري فتح ٣
  .)٢٣٠ ،٢/٢٢٩(:  األحوذي تحفة ٤
  .)٢٣٣/ ٢ ( : األحوذي تحفة مع الترمذي سنن ٥
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 ، بوجهني فيه الرخصة أحاديث وبني النهي اديثأح بني وجيمع: ( ـ  اهللا رمحهـ  العراقي وقال
 حيمل أن: والثاين ، اجلواز بيان على الرخصة وحتمل،  الترتيه على النهي حيمل أن : أحدمها
 عليه اهللا صلىـ  النيب ومدح ، املشركني كهجاء فيه املأذون احلسن الشعر على الرخصة أحاديث
،  والزور، واهلجاء ،التفاخر على النهي وحيمل ، األخالق ومكارم،  الزهد على واحلث ،ـ  وسلم
 ١  .هـ.١ )ذلك وحنو اخلمر وصفة
 : اجلواز أحاديث ترجيح إىل مال من العلم أهل من وهناك

.... املساجد يف املباح الشعر إنشاد جواز على العلماء ومجهور: ( ـ  اهللا رمحهـ  رجب ابن قال
 أسانيدها يف الكراهة أحاديث تقاوم فال كثرية، صحيحة الرخصة أحاديث أن اجلواب يف والصحيح
 ٢  .هـ.أ) وصحتها

 النصوص ثبتت فقد ، املباحات يف وكذلك ، الدين عن والذب اخلري يف الشعر من كان ما:قلت 
 بتحرميه، العامة النصوص وردت قد هذا فإن والبذيء،  الفاحش الكالم فيه كان وما ،شروعيتهمب

 ابن اإلسالم شيخ كالم عليه ويترتل ، إمثاً وأعظم ، حرمة أشد املسجد يف وهو فاعله وتأثيم
 .أعلم تعاىل واهللا. تقدم كما املسجد يف الكالم حكم يف  ـ اهللا رمحهـ  تيمية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       
  .) ٣/٣١٠: (المعبود عون ١
  .)٢/٥١٣ : (الباري فتح ٢
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 عليه اهللا صلىـ  اهللا رسول رأيت لقد" : قالتـ  عنها اهللا رضيـ  عائشة أن الزبري بن عروة عن
ـ  وسلم عليه اهللا صلىـ  اهللا ورسول ، املسجد يف يلعبون واحلبشة حجريت باب على وماًيـ  وسلم
 ١" نظرأ بردائه يسترين

 عليه اهللا صلىـ  النيب فدعاين ، املسجد يف عيد يوم يف ٢يزفنون حبش جاء": قالت رواية ويف
 عن أنصرف ليتا أنا كنت حىت ، لعبهم إىل نظرأ فجعلت ، منكبه على رأسي فوضعت ،ـ  وسلم
 إليهم، النظر
" أرفدة بين ناأم ، دعهم ":ـ  وسلم عليه اهللا صلىـ  النيب فقال عمر، فزجرهم: " اعنه رواية ويف
 ٣األمن من يعين
 اهللا صلىـ  اهللا رسول عند يلعبون احلبشة بينما": قال  ـعنه اهللا رضيـ  هريرة أيب حديث ويف

 له فقال ا، حيصبهم احلصباء إىل فأهوى خلطابا بن عمر دخل إذ ، حبرامـ  وسلم عليه
 ٤" ! ياعمر دعهم : ـوسلم عليه اهللا صلىـ  اهللا رسول
  ، املسجد يف بالسالح اللعب جواز على  ـاهللا رمحهمـ  العلم أهل استدل وذا
 ، املسجد يف احلرب آالت من وحنوه بالسالح اللعب جواز فيه:( ـ  اهللا رمحه  ـ النووي اإلمام قال

 ٥. هـ.أ )الرب وأنواع  ،اجلهاد على املعينة األسباب من معناه ما يف به ويلتحق
  .هـ.أ ) املسجد يف مباحان نوالزف واللعب : مسألة () :٤/٢٤٦- احمللى (حزم ابن وقال
 بل جمرداً لعباً ليس باحلراب واللعب .... املسجد يف ذلك جواز فيه(:  ـاهللا رمحه  ـاحلافظ وقال
 ألمر موضوع املسجد : املهلب وقال ،.للعدو واالستعداد احلروب، مواقع على الشجعان بتدري فيه

 ٦. هـ.أ) فيه جاز وأهله الدين منفعة جيمع األعمال من كان فما ، املسلمني مجاعة
 ٧. هـ.أ) مسرة يوم يف املسجد يف ذلك مثل جواز على يدل فهذا(: الصنعاين وقال

                                       
  .) ٨٩٢ : (ومسلم ،) ٤٥٤ :(البخاري أخرجھ ١
 ).  مادة زف ١١٨ /١٣:( انظر تھذیب اللغة . زف الطائر في طیرانھ زفیفًا إذا ترامى بنفسھ : وھو مأخوذ من اإلسراع یقال  ، یرقصون : یزفنون ٢
  .)٣٥٣٠ :(البخاري أخرجھ ٣
  .)٨٩٣ : (مسلم أخرجھ ٤
  .)٦/١٥٧: (مسلم شرح ٥
  .)١/٥٤٩(:  الباري فتح ٦
  .)١/٤٠٥(:  السالم سبل ٧
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 " عمر يا دعهم" :لعمرـ  وسلم يهعل اهللا صلىـ  النيب خطاب ويف
 ١ " مسحة حبنفية بعثت وأين ، فسحة ديننا يف أن اليهود ليعلم: " أخرى ويف
 اإلمام يقول ذلك ويف،  األصل على استثناءات من مانع ال أنه على بني  واضح دليل هذا يف

 اهللا صلىـ  له فبني املساجد، ترتيه يف األصل على بىن عمر نوكأ(: ـ  اهللا رمحهـ  الصنعاين
 التيسري منـ  وسلم عليه اهللا صلىـ  شريعته قاعدة ينايف والتشديد التعمق أنـ  وسلم عليه

 ٢  .هـ.أ ) والتسهيل
 وهناك،  األصل على البقاء املسألة هذه يف يلزم ال أنه وضح  ـوسلم عليه اهللا صلىـ  فالنيب وإذاً
 ، القول هذا أصحاب على ، واضح رد احلديث ذاه ويف  ،هذه مسألتنا يف كما متاماً عنها خيرج ما

 .إطالقه على ليس ) هلذا نبت مل (حبديث إلزامهم وإن
 ،ـ عنه اهللا رضيـ  فهمه خطأـ  وسلم عليه اهللا صلىـ  النيب له وبني ، فهموه ما عمر فهم فقد
 مسع حىت لعبهم يرىـ  وسلم عليه اهللا صلىـ  النيب أن يعلم مل ولعله:(٣  عياض القاضي قال

  .)كالمه
  النيب وأن ، باملسجد يليق ال هذا أن ظن أنه على حممول وهو(: ـ  اهللا رمحه  ـالنووي اإلمام وقال

  ٤ .هـ.أ) به يعلم ملـ  وسلم عليه اهللا صلىـ 
 :ذلك فمن  بعيد بكالم االستدالل هذا على يرد أن بعضهم وحاول
 القرآن أما : والسنة بالقرآن منسوخ سجدامل يف باحلراب اللعب أن ( :ميلخال احلسن أيب قول

 مساجدكم جنبوا:" فحديث السنة وأما ، ٣٦:النور }ترفَع أَن اللَّه أَِذنَ بيوٍت ِفي{ :تعاىل فقوله
  .٥"وجمانينكم صبيانكم

 وليس ، ضعيف احلديث بأن وتعقب( : الكالم هذا نقله عقبـ  اهللا رمحهـ حجر ابن احلافظ قال
 ٦. هـ.أ )النسخ فيثبت التاريخ عرف وال ، ادعاه مبا تصريح اآلية يف وال،  فيه

                                       
 ) .١/٨٠٣:(األلباني في الثمر المستطاب  وصححھ، )٢٤٨٥٥( :  أحمد رواه ١
  .)١/٤٠٦(:  السالم سبل ٢
 .)٣/١٧٠ مسلم شرح( ٣
  .)٦/١٥٨ : (مسلم شرح ٤
 بھ یحتج ال ضعیف : ) ١/٣٩١ـ وسلم علیھ اهللا ـ صلىصفة صالة النبي  أصل(في : األلباني العالمة وقال، ) ٧٤٣٦: (والطبراني) ٧٥٠:(ماجة ابن رواه ٥

 في والحدیث .لھ أصل ال : اإلشبیلي الحق عبد وقال البوصیري، ، العسقالني حجر ابن والحافظ ، والھیثمي ، والمنذري ، الجوزي ابن ضعفھ وممن اتفاقا،
 ولذلك، ) ٢/٢٦ (المجمع في كما ضعیف ھوو مشقي الد كثیر بن العالء : للطبراني طریق وفي ضعفھ، على متفق الزوائد في قال  نبھان بن الحارث إسناده
 في كذا لھ أصل ال: الحق عبد وقال واھیة، كلھا وأسانید طرف لھ : الھدایة تخریج في حجر ابن وقال ، یصح ال : ،وقال الواھیات في الجوزي ابن أورده أیضًا

  .)١/٥٨٦ : (األلباني للعالمة المستطاب الثمر في كذا وھو قلت. )الفیض
  .)١/٥٤٩ (:اري الب فتح ٦
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 . مالك عن وحكي املسجد خارج كان لعبهم أن آخرون وقال
 هذا قطر يف به صرح ما خالف فإنه مالك عن ثبتي ال وهذا ( : ـاهللا رمحهـ  حجر ابن قال

 ـ وسلم عليه اهللا صلىـ  لنيبا له فقال املسجد يف لعبهم عليهم أنكر عمر أن بعضها ويف ، احلديث
 ١ " دعهم":

 القول هذا ورد،  لغريهم يغتفر ال ما للحبشة يغتفر أنه إىلـ  اهللا رمحهـ  الطربي وذهب
ـ  النيب بقول مستدالً آخر قوالً رد أيضاً وفيه، ) ١/٤٠٧ : (السالم سبل يفـ  اهللا رمحهـ  الصنعاين

 "السمحة باحلنفية بعثت وأين ، فسحة ديننا يف أن اليهود ليعلم"لعمرـ  وسلم عليه اهللا صلى
 الشجعان تدريب فيه بل جمرداً لعباً ليس باحلراب اللعب إن : قال من قول يدفع وهذا ( :قال
 وحيتاج ، املسلمني عامة جتمع اليت املصلحة من ذلك ففي للعدو، واالستعداد ، احلروب مواضع على
 ٢. هـ.أ).سجدامل يف فعلها فأجيز الدين إقامة يف إليها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       
  .)١/٥٤٩: (الباري فتح ١
 ) . ١/٤٠٦:(سبل السالم  ٢
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  :ذلك يف وورد
 املسجد يفـ  وسلم عليه اهللا صلى  ـاهللا رسول عهد على نأكل كنا" :قال احلارث بن اهللا عبد عن

 يف شواًءـ  وسلم عليه اهللا صلىـ  اهللا رسول مع أكلنا" : أصرح وهيويف رواية  ١ "واللحم اخلبز
  " .املسجد

  . املسجد يف األكل جواز على ٢املغين يف قدامة ابن احلديث ذا واستدل 

 يف األكل جواز وهو،  منه املطلوب على يدل واحلديث ":ـ  اهللا رمحه  ـالشوكاين اإلمام قال
 كون فإن،  وغريه البخاري يف الثابت املسجد يف الصفة أهل سكن منها كثرية أحاديث وفيه املسجد
 من بسارية مربوطاً األسري الرجل ربط حديث ومنها. فيه للطعام أكلهم ميستلز سواه هلم مسكن ال

 املسجد يف اخليام ضرب ومنها، أيام ثالثة استمر أنه طرقه بعض ويف ، عليه املتفق املسجد سواري
  . الصحيحني يف كما املسجد تقم كانت اليت سوداءال أو ، تقدم كما معاذ بن سعدل

 املسجد يف الطعام أكل جواز على الدالة واألحاديث وغريهم داملسج ثقيف وفد إنزال ومنها
 ٣ .هـ.أ. متكاثرة

: فقلنا مبكة، املسجد يف نتغدى وحنن  ـعنهما اهللا رضيـ  الزبري ابن بنا مر ( :قال إسحاق أيب عن
 ٤) فيكم اهللا بارك : فقال ، الغداء

 من طائفة فأجازه ، كراهتهو املسجد يف األكل جواز يف اختلف وقد ( :رجب ابن احلافظ وقال
 يفـ  وسلم عليه اهللا صلىـ  النيب حال من الظاهر وألن ، احلديث هلذا ، وغريهم أصحابنا
 إال ،" اإلنسان حلاجة إال البيت يدخل ال كان": قالت عائشة فإن ، املسجد يف يفطر أنه اعتكافه

 يف يأكلون كانوا أم  :الصفة أهل من والظاهر اإلنسان، حاجة يف داخل ذلك أن: يقال أن
 املسجد يف املعلق القنو ضربواجاعوا إذا كانوا أم عازب بن الرباء حديث يف سبق وقد املسجد،

                                       
 ).١٣٩(:  الشمائل مختصر في األلباني وصححھ، ) ١٦٦ : (الشمائل في والترمذي ،) ٣٣١١ :(ماجة ابن أخرجھ ١
 ) .١/٥٥٥(:  المغني ٢
 ).١/٥٨٥(   :األوطار نیل ٣
 ).١٢٤٠ : (الفاكھي أخرجھ ٤
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 وجه وهو ، الشافعي عن وحكي ، دناءة ألنه ، كراهته إىل طائفة وذهب ، منه فأكلوا للصدقة
 ١. هـ.أ )ألصحابنا

 األدلة من تقدم ملا باجلواز قال من جانب إىل واحلق ، واضح دليل له ليس بالكراهة قال من:قلت 
 ، األصل عن خرجو استثين مما هذا ولكن لألكل، تنب مل شك ال واملساجد ، الصرحية الصحيحة

 .أعلمتعاىل  واهللا وماله رائحة  ، والكراث، مع التحرز من البقوالت 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       
  . )٣٧٠/ ٢(:  الباري فتح ١

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٤٣


  :ذلك يف ورد ومما
 ، املسجد يف عليه كان ديناً حدرد أيب ابن تقاضى أنه:"ـ  عنه اهللا رضيـ  مالك بن عبك عن

 إليهما فخرج ، بيته يف وهوـ  وسلم عليه اهللا صلىـ  اهللا رسول مسعها حىت أصواما فارتفعت
 دينك من ضع : قال . اهللا رسول يا لبيك : قال . كعب يا : فنادى ، حجرته سقيف كشف حىت
 ١ ." فاقضه قم : قال . اهللا رسول يا فعلت لقد: قال . الشطر أي ، إليه مأوأو . هذا

 ٢).أحبه فال والصرف،  التجارة مبعىن فأما ، ذهباً فيه الرجل يقضي أن بأس ال ( :مالك قال

 يف لغرميه الغرمي تقاضي جواز على احلديث ذا االستدالل : البخاري مقصود(: رجب ابن وقال
 بذلك علمـ  وسلم عليه اهللا صلىـ  النيب فإن ، حقه لطلب له ومالزمته ، بدينه ومطالبته املسجد
 تبويب عليه دل كما ، املسجد يف والشراء البيع جييز من به يعتضد مما وهذا ينكره، ومل ومسعه
 ابتداء املسجد يف البيع بأن التقاضي وبني بينه فرق ، البيع كره ومن ، املاضي الباب يف البخاري
 مل واملساجد ، األموال واكتساب ، للتجارة املعد كالسوق املسجد جيعل وذلك ، فيه املال للتحصي
فهذا الدنيا، بسوق عليك: املسجد يف يبيع رأوه ملن وغريه يسار بن عطاء قال وهلذا ، لذلك تنب 
 .اآلخرة سوق

 معىن يف فهو ، داملسج يف إال مطالبته من يتمكن ال وقد ، له مال حفظ فهو ، الدين تقاضي أما
 .ذكره سبق كما ، املسجد يف احلاكم إىل التحاكم معىن ويف ، الذهاب من ماله حفظ
  ٣  .هـ.أ) جريج وابن عطاء: املسجد يف لغرميه املطالبة يف رخص وممن
 ٤ )املسجد يف بالدين املطالبة جواز احلديث هذا ويف ( :النووي قال

وما قيل يف الذي  بذلك، ورد النص ولكن ، املساجد له بنيت مما ليس كذلك الدين قضاء أن واعلم
 . قبله يقال هنا 

 
 

                                       
  .)١٥٥٨ : (ومسلم ،) ٤٥٧ (:البخاري أخرجھ ١
  .)١٣٧/ ٢(: بطال  البن البخاري شرح ٢
  .)٢/٥٢٧: (رجب البن الباري فتح ٣
  . )١٠/١٧٦(  :  للنووي  مسلم شرح انظر٤
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 خلــــــالصـــــةا

 ،بذاا العبادات يف قطعاً تدخل ال اليت األمور من عدد يف  تيسر إيراده و،  ذكره تقدم ما وبعد
 ، احلرابب واللعب ، الدين وقضاء ، والشرب،  واألكل ، كالنوم ، املساجد له بنيت مما وليست
  .اأدلته وستأيت ، املسألة وكذلك . املباح والكالم الشعر، وإنشاد
 على قصرها يف"هلذا تنب مل املساجد فإن" حبديث استدالهلم صحة عدم كله هذا من لك يتضح

 على احلديث هذا يف  ـوسلم عليه اهللا صلىـ  النيب كالم وحيمل ، املسجد يف فقط العبادات
 حىت التوجيه هذا من بد وال ، املساجد أجلها من بنيت اليت احلكمة أصل إىل واإلرشاد التوجيه

 قصر عدم على تدل متفرقة أبواب يف تقدمت اليت الكثرية النصوص وبني،  بينه اجلمع يتم
 أعـــــلم،،، تعاىل واهللا .القوم ذكره مبا املسجد
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 :املسجد يف الصوت رفع
  .الصوت برفع للمصلني أذية بأنه ذلك تعليلهم ، املسجد يف املسألة عن املانعون  ذكره ومما
 :أوجه عدة من تبحث املسألة وهذه
 فيه الصوت رفعـ  وسلم عليه اهللا صلى  ـاهللا رسول ثبت عن و به اهللا أمر مما يكون أن :األول

 ال مما وهذا،  اخلطب يفـ  وسلم ليهع اهللا صلىـ  صوته ورفعه  ،اجلهرية الصالة يف كالقراءة
 .تدفعه الصرحية النصوص فإن دوج وإن ، فيه خالف
 :قوالن ذلك يف فللعلماء ، وحنوها القرآن وقراءة ، والذكر املواعظ:الثاين
 يف الصوت رفع عن مالك سئل ( :أشعب قال اًحترمي أو  ،كراهةً ، بذلك الصوت رفع من املنع: األول
 قدمياً الناس أدركتولقد ، ال خري يف ذلك يف العلم وال يف غريه : قال ، غريه و العلم يف املسجد
 أكره ا،وأن منه يعتذر كان جملسه يف ذلك لكون كان ومن ، جملسه يف يكون نم على ذلك يعيبون
 ١الرب عبد ابن ذلك روى) ، خرياً فيه رىأ وال ، ذلك
 الصوت رفع يكره العلماء من ومجاعة:  مالك قال (:املالكيالقاضي عياض )الشفا (صاحب وقال
 ٢ )وغريه بالعلم املسجد يف

 ٣  .هـ. أ)حرام بالذكر ولو،  املسجد يف الصوت رفع بأن علمائنا بعض نص وقد( :القاري علي وقال
 وخطب اعتكفـ  وسلم عليه اهللا صلىـ  النيب أنـ  عنهما اهللا رضيـ عمر بن اهللا عبد عن -

 ربه، يناجي ما أحدكم فليعلم ربه، يناجي فإنه الصالة يف قام إذا مأحدك إن أما:"فقال الناس،
 ٤"الصالة يف بالقراءة بعض على بعضكم جيهر وال

 ممنوعاً القرآن بقراءة الصوت رفع كان وإذا (:ـ  اهللا رمحهالباجي ـ  الوليد أبو قال
و ، ا ذكرناه  ملوأحرى أوىل وغريه باحلديث الصوت رفع مينع فبأن ، املصلني ألذية حينئٍذ

 ٥ .هـ.أ)...ألن  يف ذلك استخفافاً 

                                       
  .)٧٩٤(: صـ مفلح البن الشرعیة اآلداب ١
 السابق المصدر ٢
 .) ٨/٣٤٣٦:(المفاتیح مرقاة ٣
  .)٨٥٦(:برقم  المشكاة في األلباني وصححھ، ) ١٣٣٤٦ : (والطبراني، ) ٤٧٦٥(:  أحمد أخرجھ ٤
  . ) ١/٣٢٢ (المنتقى ٥
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 ٤٦

 مصٍل على وخيلط يغلط لئال صوته رفع املصلي للتايل جيز مل وإذا(: الرب عبد ابن قال
 وأحرم،  وأمنع،  وألزم،  بذلك أوىل املصلي على خيلط مما املسجد يف فاحلديث ، جنبه إىل

 غري يف فأذاه الكتب وتالوة،  الرب عمل يف ماملسل أخيه أذى عن املسلم ي وإذا . أعلم واهللا
 ١ .هـ.أ . )حترمياً أشد ذلك
 الصالة يف باجلهر خاص هذا إن ( :فقال احلديث ذا االستدالل هذا على بعضهم رد وقد

(. 
 ٢حدرد أيب ابن مع مالك بن كعب حديث هذا يف ودليلهم،  ذلك جواز :الثاين

 مل ما كذلك وهو املسجد، يف الصوت رفع جواز احلديث ويف(:ـ  اهللا رمحهـ  حجر ابن احلافظ قال
 ٣) يتفاحش

 عليه اهللا صلىـ  النيب تركهما ملا جيوز ال املسجد يف الصوت رفع كان لو ( :قوله املهلب عن ونقل
 ٤) ذلك هلما ولبنيـ  وسلم
 مل ما املسجد يف ذلك مثل استباحة على دليالً ذلك فكان ، عليهم ينكر ومل(: املفهم يف وقال

 ٥  .هـ.أ)ممنوعاً ذلك كان تفاحش فإن ، يتفاحش
 برفع للمصلني مؤذياً كونه من هميحتر أخذ ومن : قلت (:ـ  اهللا رمحهـ  السيوطي اإلمام قال

 الصوت رفع يكره أنه على املهذب يف النووي نص وقد للكراهة، دليالً ذلك هضين ما فأكثر الصوت
 آذى إذا والذكر،  بالقراءة الصوت رفع وكذا بالتحرمي، عليه حيكم ومل،  املسجد يف باخلصومة

 صحيح واضح دليل إىل حيتاج بالتحرمي واحلكم حترميه، ال كراهته على نصوا والنيام،  املصلني
 ٦ )إليه يلبس ال األمرين من وكل املذهب أئمة أحد من نص إىل مث معارض، غري اإلسناد
،  واخلصومة،  العلم يف فيه الصوت رفع مالك بأصحا من مسلم بن وحممد،  حنيفة أبو وأجاز
 ٧ منه هلم بد وال جممعهم ألنه ، الناس إليه حيتاج مما ذلك وغري

 

                                       
   ) . ٨٦  /٩ :(  التمھید ١
 .المسجد في الدین قضاء على في الكالم تقدم ٢
  .) ١/٥٥٢(:  الفتح ٣
  .)١/٦٥٦: (   فتح الباري  ٤
 )  . ٤/٣٤٣: (المفھم  ٥
  .)١/١٢٠(:  للفتاوى الحاوي ٦
  .)٧٩٤( :الشرعیة اآلداب ٧
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 ٤٧


 ٢ واحلنابلة ١الشافعية قول وهو
 مل ما ، يهترت كراهة مكروهاً ـ املسجد أيـ   فيه السؤال كان وإن ( : ـ اهللا رمحهـ  اجلرداين قال
 ٣)الكراهة انتفت وإال ضرورة، إليه تدع
 ٤ )املسجد يف املسألة السلف بعض كره وقد(: اخلطايب وقال
 ٥ ) املسجد يف الصدقة سؤال أي – السؤال ويكره : ( البهويت وقال
 ٦ )الفصول يف به جزم مسجد يف والتصدق السؤال يكره وقيل( : مفلح ابن وقال
 ٧ )ترتيه كراهة مكروه املسجد يف السؤال(: السيوطي وقال
 واهللا – ومرادهم ، املساجد يف والتصدق السؤال يكره : أصحابنا بعض وقال ( :مفلح ابن وقال
 ٨ )عقيل ابن به وقطع مطلقا، ال السؤال على التصدق – أعلم
 ٩ )مطلقاً املسجد يف والتصدق السؤال يكره ، وجه وألصحابنا( : رجب ابن وقال
 ١٠ )فيه الصدقة سؤال ويكره( : فقال القامسي العالمة املسجد يف السؤال وكره


 من صرفت أا ورأوا ، باجلواز القائلني وأدلة ، بالتحرمي القائلني أدلة بني مجع الفريق وهذا

  . الكراهة إىل التحرمي
 وقوله ، املسجد يف الضالة نشدان عن النهي حديث من أخذاً بالكراهة قلنا وإمنا(: السيوطي قال

 ١١)هلذا تنب مل املساجد إن: 
 ١٢ ....) كراهة ي – املسجد أي – به الضالة إنشاد عن النهي( : وقيل

                                       
  .)٦/٢٤٤(: على المنھاج الجمل حاشیة، ) ٦/١٧٤(:  المحتاج نھایة، ) ١/١١٨(:للفتاوى  الحاوي ١
  .)٢/٤٤٩(:  القناع كشاف ،) ٢/٩٨ (الفروع ٢
  .) ٣/٢٢١(:  األنام مرشد بشرح العالم فتح ٣
  .)١/١٢٤(:  السنن معالم ٤
 .) ٢/٤٤٩(:  القناع كشاف ٥
  .)٣/١٨٧:( الفروع ٦
  .)١/١١٨ : (للفتاوي الحاوي ٧
 ) .٨٠٠: (الشرعیة  اآلداب ٨
  . )٢/٣٦٥( :  الباري فتح ٩
  .)١٣٣ ( صــ الطرھوني رزق محمد الشیخ باختصار المساجد إصالح ١٠
  .)١/١٢٠(:  للفتاوي الحاوي ١١
  .)٢/٤٧٦ (:المعلم إكمال ١٢
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 ٤٨

 ذلك على اطلعـ  وسلم عليه اهللا صلىـ  ألنه ، مبحرم ليس املسجد يف السؤال إن( : السيوطي وقال
 السائل مينع كان بل ، عليه يقره مل حراماً كان لوو ينكره، وملـ  عنه اهللا رضيـ  الصديق بإخبار

 على حممول ١ثبت إن املسجد يف السؤال عن النهي أن يعرف وذا املسجد، يف السؤال إىل العود من
 ٢. هـ . أ )احلرمة عن له صارف وهذا ، والترتيه،  الكراهة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       
  . ذلك في صریح صحیح حدیث یثبت لم أنھ علمت وقد ١
  .)١/١١٨ : (للفتاوى الحاوي ٢
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 ٤٩


  .  ـ رمحه اهللا ـ تيمية ابن اإلسالم شيخ قال وبه،  احلنفية عند املختار ووه
  ،الرقاب يتخطى وال ، املصلي يدي بني مير ال كان إذا السائل أن املختار( : اهلندية الفتاوى ويف
 ١.) بالسؤال بأس ال ، فيه بد ال ألمر ويسأل إحلافاً، الناس يسأل وال
 ٢) .كراهة فال ، ختطي بال منها مير فرجة هناك كانت إذا(: عابدين ابن قالو
 وهو ، يكره ال ، املصلني يدي بني ميشي وال ، الناس يتخطى ال كان وإن(: املوصلي ودودم ابن قالو

 ٣) ـوسلم عليه اهللا صلى_  اهللا رسول عهد على املسجد يف يسألون كانوا أم روي فقد ، املختار
 يتخطى وال ، املصلي يدي بني مير ال كان إن السائل أن  املختار :النهر يف قال ( :احملتار رد ويف

 ٤ .  )البزازية يف ومثله .. بالسؤال بأس فال ، منه بد ال ألمر بل ، إحلافاً يسأل وال ، الرقاب
 كان إذا أنه املختار أن احلسن بن حملمد الكسب كتاب عن الزركشي ونقل:( الفقهية املوسوعة ويف

 بأس فال إحلافاً الناس يسأل وال املصلي، يدي بني مير وال  ،الناس رقاب يتخطى ال السائل
 يفـ  وسلم عليه اهللا صلىـ  اهللا رسول عهد على يسألون كانوا السؤال ألن ، واإلعطاء بالسؤال
 ٥  .هـ.أ  )املسجد
 يؤذ ومل ، املسجد يف وسأل ، ضرورة به كان فإن ( : ـاهللا رمحهـ  تيمية ابن اإلسالم شيخ وقال
 ومل ، حاله من ويذكر ، يرويه فيما يكذب ومل ختطيه،  غري وال،  الناس رقاب بتخطيه أحداً
 ، به يشغلهم علماً يسمعون وهم أو ، خيطب واخلطيب يسأل أن مثل ، بالناس يضر جهراً جيهر
 ختلف حني يف اختلفوا ولكنهم ، القول هذا أهل شروط هي فهذه٦ .  )أعلم واهللا جاز ذلك وحنو
 .املسجد يف مكروهاً السؤال يكون احلنفية فعند ، الشروط هذه أحد
 ٧  )األحوال مجيع يف باإلمجاع فمكروه السؤال ختطي فأما( : اهلندية الفتاوى ويف
 ٨ ) .اإليذاء غالباً يلزمه الذي للتخطي فالكراهية ( :عابدين ابن قال

                                       
  .)١/١٤٨(:  الھندیة الفتاوى ١
 .) ٩/٥٩٧: (عابدین ابن حاشیة ٢
  .)٤/١٧٦ : (االختیار ٣
  .)٣/٤٢( :  حاشیة ابن عابدین  ٤
  .)٣٧/٢٢٢ : (الفقھیة الموسوعة ٥
  .)٢٢/٢٠٦: (الفتاوى مجموع ٦
  .)١/١٤٨(:  الھندیة الفتاوى ٧
  .)٩/٥٩٧ : (عایدین ابن حاشیة ٨
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 ٥٠

 ١. إكراه وال بذلك بأس فال ررض وال ، منه بد ال ألمر لسأ إن أنه احمليط صاحب واختار
  املذكورة الشروط هذه أحد فيه ختلفت فيمن احلرمةـ  اهللا رمحه  ـتيمية ابن اإلسالم شيخ ويرى
 به كان فإن لضرورة إال ، املسجد وخارج املسجد يف حمرم السؤال أصل (:ـ  اهللا رمحهـ  قال

 ٢. هـ.أ )جاز ..... أحداً يؤذ ومل املسجد يف وسأل ضرورة
 : دلتهـــــــمأ
  ـوسلم عليه اهللا صلىـ  اهللا رسول عند كنا:" قالـ  عنه اهللا رضيـ  اهللا عبد بن جرير عن ـ ١
 ، سيوفال متقلدي ، العباء أو ، النمار ٣جمتايب عراة حفاةٌ  قوم فجاءه : قال ، النهار صدر يف

 م رأى ملاـ  وسلم عليه اهللا صلىـ  اهللا رسول وجه فتمعر ، مضر من كلهم بل ، مضر من عامتهم
 الناس أَيها يا{ :" فقال ، خطب مث فصلى ، وأقام فأذن بالالً فأمر خرج مث فدخل ، الفاقة من

: النساء  }رِقيباً علَيكُم كَانَ اللّه ِإنَّ{ اآلية آخر إىل } واِحدٍة نفٍْس من خلَقَكُم الَِّذي ربكُم اتقُواْ
 ِلغٍد قَدمت ما نفْس ولْتنظُر اللَّه اتقُوا آمنوا الَِّذين أَيها يا{ : احلشر يف اليت واآلية.  ١
 حىت ، متره صاع من ، بره صاع من ، ثوبه من ، درمهه من ، ديناره من رجل تصدق  .١٨:احلشر}

 عجزت قد بل ، عنها تعجز كفه كادت بصرة األنصار من رجل فجاء  :قال،  مترة بشق ولو:  قال
 صلىـ  اهللا رسول وجه رأيت حىت ، وثياب طعام من كومني رأيت حىت الناس، تتابع مث : قال ،

 يف سن من" :  ـوسلم عليه اهللا صلىـ  اهللا رسول فقال ، مذهبة كأنه يتهللـ  وسلم عليه اهللا
 ، شيء أجورهم من ينقص أن غري من ، بعده ا عمل من وأجر أجرها فله حسنة سنة اإلسالم

 من ينقص أن غري من ، بعده من ا عمل من ووزر وزرها عليه كان ، ئةسي سنة اإلسالم يف سن ومن
 ٤ )شيء أوزارهم

 عليهم  ـوسلم عليه اهللا صلىـ  اهللا رسول إىل األعراب من ناس جاء" : أيضاً ملسلم رواية ويف
 حىت عنه، فأبطؤوا الصدقة على الناس فحث ، حاجة أصابتهم قد ، حاهلم سوء فرأى ، الصوف

  . احلديث ...... األنصار من رجالً إن مث ، وجهه يف ذلك رؤي

                                       
  .)٨٠٠ :(الشرعیة اآلداب ١
  .)٢٢/٢٠٦( : الفتاوى مجموع ٢
 أنھ وأراد ، والبیاض السواد من فیھا لما النمر لون من أخذت كأنھا تنمیر فیھا صوف ثیاب ھي نمر جمع :والنمار ، فیھ جخلت أي القمیمي اجتبت: یقال ٣

 .أوساطھا خارقي:  أي النمار يومجتاب صوف من مخططة أزر البسي قوم جاءه
  .)١٠١٧(:  مسلم أخرجھ ٤
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 ٥١

 عليه اهللا صلىـ  النيب وأن حيث ، احلاجة عند املسجد يف السؤال جواز على باحلديث فاستدلوا
 مقو يأيت أن من أكرب حاجة وأي ، الشديدة وفاقتهم ، القوم حال من رأى ملا ذلك فعلـ  وسلم
 جيوز أنه على رشد ابن استدل احلديث وذا ، احلاجة من النمور جلود لبسوا قد عراة حفاة

 سألي أن املساجد يف أجازوا وإمنا(: ـ  اهللا رمحهـ  فقال  ،بأنفسهم يسألوا أن ال ، للمساكني السؤال
 ١)نيياملضر حلديث ، ألنفسهم هم يسألوا أن ال ، للمساكني
أو  ، السائلني من ، املسجد يف حدثت قد املسألة وأن حيث ، دليل إىل تاجحي التفريق هذا : قلت 
 .املسجد يف ذلك جواز على احلديث فدل. غريهم من

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       
  .)١/١٤٧(: والمغرب واألندلس إفریقیة أھل فتاوى عن المغرب والجامع المعرب المعیار ١
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 ٥٢

 : مطلقاً املسجد يف السؤال جواز:القول الرابع  

 ٢ احلنابلة وبعض ١ املالكية لبعض قول وهو
 احلرمان لغلبة ، اإلطالق على السؤال إباحة ضنياملا الشيوخ بعض اختار لكن( : رشد ابن قال

 الصدقات على الباعثة القلوب ورقة ، الرمحات مظنة الصلوات ومشاهد ، األوقات هذه يف للسؤال
 .٣) الضيعة خمافة للضرورة فأبيح ،

 .٤ ) املسجد يف السؤال وجيوز ( :قدامة ابن وقال
 ، الكراهة يذكروا مل وأكثرهم( : قال مث راهةالك احلنابلة من أصحابه عن ناقالً مفلح ابن وقال
 جتوز هلا جلس مث اجلمعة خطبة قبل سأل من  أن علىـ  اهللا رمحهـ  حنبل بن أمحد نص وقد

 .جاز إنسان على الصدقة اخلاطب سأل ولو ، يسأل مل من على تصدق إن وكذلك ، عليه الصدقة
 بن أمحد فإذا،  اجلمعة يوم صليت : لقا بدر بن حممد بن علي عن : املناقب يف البيهقي وروى
 إىل رجل قام الصالة من فرغوا فلما ، قطعة أمحد فأعطاه ، فسأل سائل فقام ، مين يقرب حنبل
 فما ، يفعل فلم درمهاً وأعطيك أعطين : فقال ، فأىب القطعة تلك أعطين : فقال ، السائل ذلك
 ترجوه ما القطعة هذه بركة من أرجوا فإين أفعل ال : فقال درمهاً، مخس بلغ حىت يزيده زال
 ٥ . هـ.أ )أنت


 وهم الزكَاةَ ويؤتونَ الصالَةَ يِقيمونَ الَِّذين آمنواْ والَِّذين ورسولُه اللّه وِليكُم ِإنما{  :تعاىل قال

 بن عمار عن األوسط يف الطرباين عند جاء ما نزوهلا سبب يف نوويذكر . ٥٥:املائدة }راِكعونَ
 راكع وهو سائلـ  عنه اهللا رضيـ  طالب أيب بن علي على وقف" : قالـ  عنهما اهللا رضيـ  ياسر
 ، بذلك فأعلمهـ  وسلم عليه اهللا صلىـ  اهللا رسول فأتى ، السائل فأعطاه خامته فرتع تطوع، يف

 .اآلية هذهـ  وسلم عليه اهللا صلى  ـاهللا رسول على فرتلت
 يف يسألون كانوا أم على دليل وفيه،  السائلني على املسجد يف املتصدقني على ثناء اآلية ففي

 .سنة أو كتاب من بنص منع مثة فليس ، املسجد
                                       

 .) ١/١٤٧(:  المعرب المعیار ١
  .)١/٥٥٦(:  الكبیر الشرح ٢
 .) ١/١٤٧(:  المعرب المعیار ٣
  .)٥٥٦/ ١ : (الكبیر الشرح  ٤
  .)٨٠٠ : (الشرعیة اآلداب ٥
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ذا االستدالل هلم يسلم وال : قلت أنه ثبوت وعدم صحته يف العلم أهل وطعن ، لضعفه احلديث 
 .الرتول هذا يف ه غري قد صحو اآلية هلذه نزول سبب
 :احلديث هذا يف العلم أهل أقوال
 )أعرفهم مل من وفيه األوسط يف الطرباين رواه) ٧/١٧: امع يف(: اهليثمي قال
:  قوله من احلال موضع يف اجلملة هذه أن الناس بعض توهم فقد( : كثري ابن العالمة قال

 أفضل الركوع حال يف الزكاة دفع لكان كذلك هذا نكا ولو ركوعهم حال يف: أي) الزكَاةَ ويؤتونَ(
 وحىت ، الفتوى أئمة من نعلمه ممن العلماء من دأح عند كذلك األمر وليس ، ممدوح ألنه غريه من
 سائل به مر أنه ،وذلك فيه نزلت اآلية هذه أن طالب أيب بن علي عن أثراً هذا يف ذكر بعضهم أن
 بالكلية منها شيء يصح وليس : وأسانيده األثر هذا يف قال مث خامته فأعطاه ركوعه حال يف

 ١ .هـ.أ ) رجاهلا وجهالة  ،أسانيدها لضعف
 وهو ، العلم أهل بإمجاع املوضوع احلديث ويذكرون(:ـ  اهللا رمحه  ـتيمية ابن اإلسالم شيخ قال

 ٢  . )الصالة يف خبامته تصدقه
 ٣. ) ضعيف حديث ولكنه: (األلباين العالمة وقال


 .اآلية هذه نزول سبب يف والثابت
 عن أيب مسعت قال ، إدريس بنا حدثنا ، كريب أبو ثناحد : قال جرير ابن رواه ما -١

ـ  اهللا رسول إىل اخلزرج بن احلارث بين من الصامت بن عبادة جاء" : قال سعد بن عطية
 أبرأ وإين،  عددهم كثري يهود من موايل يل إن اهللا رسول يا : فقال  ـوسلم عليه اهللا صلى
 رجل إين: أيب بن اهللا عبد: فقال ، ورسوله اهللا وأتوىل يهود والية من ورسوله اهللا إىل

 اهللا لعبدـ  وسلم عليه اهللا صلىـ  اهللا رسول فقال ، موايل والية من أبرأ ال الدوائر أخاف
 ، دونه لك فهو الصامت بن عبادة ىعل يهود والية من به خبلت ما احلباب أبا يا : أيب بن
 ٤ ".ـ هذه اآلية وجل عز ـ  اهللا فأنزل  ،قبلت قد:  قال

                                       
  .)٧٤ -٧٣ / ٢ : (العظیم القرآن تفسیر ١
  .)١٣/٣٥٩ : (الفتاوى مجموع ٢
  .)١/٨٢٨ : (المستطاب الثمر ٣
  .)١٢١٥٦: (جامع البیان في تأویل القرآن  ٤
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 يف نزلت كلها اآليات هذه أن أوردناها اليت األحاديث يف تقدم وقد(:  كثري ابن قال -٢
 ورسوله اهللا بوالية ورضي اليهود، حلف من تربأ حنيـ  عنه اهللا رضيـ  الصامت بن عبادة

 ١. هـ.أ) واملؤمنني

 رضيـ  علي حديث وليس اآلية هذه نزول سبب أنه األلباين اإلمام به أثبت احلديث وهذا
  قينقاع بين يهود من تربأ ملا الصامت بن عبادة يف نزلت اآلية أن ثبت(: فقالـ  عنه اهللا

 ٢ )حسن أحدمها ، عنه بإسنا دين) ٦/١٨٦(: جرير ابن أخرجه . وحلفهم
 













                                       
  .)٢/٧٤(:  العظیم القرآن تفسیر ١
  .)٤٩٢١(: رقم حدیث الضعیفة السلسلة ٢
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 ، جرير ابن عند جاء ماـ  عنه اهللا رضيـ  علي قصة يف ترتل مل اآلية هذه أن على يدل ومما
 ـ  قوله عن علي بن حممد جعفر أبا سألت( : قال سليمان بن امللك عبد عن ١ احللية يف نعيم وأيب
 أيب ولفظ ) آمنوا الذين: ( الق ؟ آمنوا الذين من قلنا ، . اآلية ...) اهللا وليكم إمنا(:ـ  وجل عز

 طالب أيب بن علي يف نزلت أا بلغنا : قلناـ  وسلم عليه اهللا صلىـ  حممد أصحاب : قال : نعيم
 ٢ .هـ.أ) آمنوا الذين من علي : قال! 

 ـ عنه اهللا رضيـ  علي يف نزلت اآلية أن فلو: قلت ( :وقال،  ) صحيح وإسناده(: األلباين قال
ـ  عنه اهللا رضي ـالباقر جعفر أبو فهذا ، وذريته بيته أهل ذلك مبعرفة الناس أوىل لكان ، خاصة
 ٣ )به عندهم علم ماال بأئمتهم يلصقون الشيعة أن على األدلة من وهذا ،  بذلك عنده علم ال

 ٤  .هـ.أ ......) املؤمنني مجيع يف اآلية هذه (:السدي قال



 يتأكد التفسري وذا،  اخلضوع معناه هنا الركوع أن اهفي قيل ومما،  عدة أقوال سريهاتف يف جاء
 به أولوا الذي الصالة يف الركوع تعين ال ألاـ  عنه اهللا رضي ـ علي يف اآلية هذه نزول عدم
 .راكع وهو علي بتصدق ربطوه مث ومن،  اآلية
 املؤمن ا ميز أوصاف هذه( : اآلية عقب ٥ احمليط البحر تفسريه يف انحي أبو العالمة قال

 قَامواْ وِإذَا{   :تعاىل قال ، الزكاة على وال ، الصالة على يداوم ال املنافق ألن املنافق من اخلالص
 وملا،  ١٩: األحزاب }الْخيِر علَى أَِشحةً{ (تعاىل وقال،  ١٤٢:النساء }كُسالَى قَامواْ الصالَِة ِإلَى

 كانوا احلالتني كلتا ويف ، الزكاة ومؤيت الصالة مقيمي من اآلية هذه نزول وقت بةالصحا كانت
 هنا والركوع .اجلليلة األوصاف ذه اآلية هذه نزلت ، له والتذلل تعاىل هللا باخلضوع متصفني
  .هـ.أ ) الصالة يف اليت اهليئة ال ، اخلضوع ظاهره

                                       
 .السابق المصدر لبانياأل ضعیفة من نقًال) ٣/١٨٥ (١
  .)٤/٦٢٨(:  جریر وابن ،)٤/٤٩٠(:  عطیة ابن تفسیر ٢
  .)٤٩٢١(: رقم حدیث الضعیفة السلسلة ٣
 ) .٤/٦٢٨: (وابن جریر ، ) ٤/٤٩٠: (تفسیر ابن عطیة  ٤
٣/٥١٤ (٥.( 
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 إقامة من ذكر ما يعملون أي الفعلني فاعل مع حال() : راِكعونَ وهم(:  السعود أيب تفسريات ويف
 ١هـ.أ ) تعاىل هللا ومتواضعون،  خاشعون وهم،  الزكاة وإيتاء  ،الصالة
 ـ  كثري ابن كالم يف وتقدم،  ٢) ذليلون هللا خاضعون أي( : )راِكعونَ وهم( : السعدي العالمة وقال
  .هذا يؤيد ماـ  اهللا رمحه
 اهللا صلىـ  اهللا رسول قال " : قال ـ  عنهما اهللا رضيـ  بكر أيب بن الرمحن عبد عن -٣

 أنا فإذا ، املسجد دخلت : بكر أبو قال مسكيناً؟ اليوم أطعم من فيكم هل: " ـ  وسلم عليه
.  ٣ " إليه فدفعتها منه فأخذا الرمحن عبد يد يف خبز كسرة فوجدت ، يسأل بسائل

 . منكر(: ـ  اهللا رمحهـ  قال فيه األلباين العالمة كالم وإليك ، يصح ال ضعيف واحلديث
 طريق من) ٤/١٩٩ (: البيهقي وعنه) ١/٤١٢ :(واحلاكم ،) ١/٢٦٥(:  داود أبو أخرجه
 أيب بن الرمحن عبد عن ليلى أيب بن الرمحن عبد عن البناين ثابت عن فضالة بن مبارك
 على صحيح : (احلاكم وقال ، فذكره: ـ  وسلم عليه اهللا صلىـ  اهللا رسول قال: قال بكر
  ! الذهيب ووافقه  ) مسلم شرط

 الضعفاء(:  يف هذا املبارك أورد فإنه الذهيب سيما وال ، عجائبهما من وهذا : قلت
 مع هو مث نعته قد تراه فأنت ، يدلس وكان ، والنسائي أمحد ضعفه وقال، ) واملتروكني

 داود أبو رواه(:  املهذب شرح يف لنوويا قول أن تعلم هذا ومن !! مسلم رجال من ليس ذلك
 ٤ ..!،) ١/١١٨(:  للفتاوي احلاوي يف السيوطي أقره وإن جبيد، ليس . جيد بإسناد) 

 ذكره ، املسجد دخل من على الصدقة ندب به :الدرجات  يف قال (  :نفوري السهار قال
 يف واهفت لىع دتورد : السيوطي وقال ، خبالفه أفىت من وغلط املهذب شرح يف النووي
 ٥ .هـ.أ ، مؤلف
 بإخبار ذلك على اطلعـ  وسلم عليه اهللا صلىـ  النيب أن باحلديث استدالهلم ووجه

 يف السؤال إىل العودة عن مينعه أو،  فعله السائل على ينكر وملـ  عنه اهللا رضيـ  الصديق
 .املسجد

                                       
  .)٢/٢٨٩(:  السعود أبي تفسیرات ١
 ) .٢٣٦:(تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنان  ٢
  .)١٥٤١ (:  والحاكم ،) ١٦٧٠(:  داود أبو أخرجھ ٣
  .)١٤٥٨ : (حدیث ،) ٣/٦٥٤  (لأللباني الضعیفة السلسلة ٤
  .)٦/٥٣١(:  داود أبي سنن حل في المجھود بذل ٥
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 يف يسأل قد لسائلا بأن تصريح فيه فليس احلديث عن اجلواب وأما: ( السهارنفوري وقال
 ١ . هـ.أ) املسجد خارج يكون أن حيتمل بل ، املسجد
 فإن أبابكر ، املسجد يف يسأل كان السائل أن يف صريح احلديث أن إذ غريب وهذا: قلت
 رد ولو . احلديث من واضح هو كما قبل وليس ، هفي يسأل املسجد دخوله بعد السائل وجد

  .أعلم تعاىل واهللا. البعيد أويلالت هذا من أوىل لكان لضعفه احلديث
  . املسجد يف املسألة جواز على العلم أهل من عدد باحلديث استدل وقد
 ٢ املسجد يف املسألة باب ـ .سننه يف السجستاين داود أبو اإلمام عليه فبوب

 .٣ املساجد يف املسألة باب : فقال عليه بوب كذلك والبيهقي ـ
 أيب بن الرمحن عبد حلديث املسجد يف السائل يعطى بأن بأس ال ( :النووي اإلمام وقال ـ

 ٤ . هـ.أ  )جيد وإسناده داود أبو رواه ......... الصديق بكر
 أيب بن الرمحن عبد حلديث شيئاً املسجد يف السائل يعطى أن بأس ال ( :الزركشي وقال ـ

 ٥. هـ.أ )  ـعنهما اهللا رضي ـبكر
 عند املسألة جواز وعلى،  املسجد يف التصدق وازج على يدل واحلديث : ( الشوكاين وقال

 ٦ ) املساجد يف املسألة باب : فقال احلديث هلذا سننه يف داود أبو بوب وقد ، احلاجة
  .ذكره وتقدمـ عنهما اهللا رضيـ  اهللا عبد بن جرير حديث -٤

 ورسول ، اجلمعة يوم دخل رجالً نإ" : قال عنه ـ اهللا رضيـ  اخلدري سعيد أيب عن  -٥
 فقال ، الثالثة اجلمعة جاء مث ، ركعتني صل : (فقال خيطب،ـ  وسلم عليه اهللا صلىـ  اهللا
 ، ثوبيه أحد فطرح) تصدقوا:( قال مث) ركعتني صل (:ـ  وسلم عليه اهللا صلىـ  النيب
 بذة يئة املسجد دخل أنه هذا إىل تروا أمل(: ـ  وسلم عليه اهللا صلى  ـاهللا رسول فقال

 فأعطيته ، فتصدقتم تصدقوا : فقلت تفعلوا، فلم عليه فتصدقوا  ،له تفطنوا أن فرجوت
 ٧)وانتهره ثوبك خذ ، ثوبيه أحد فطرح تصدقوا قلت مث ، ثوبني

                                       
  .)٦/٥٣٢(:  السابق المصدر ١
 ) . ٢٩٠:ص (– الزكاة كتاب – داود أبي سنن ٢
  .) ٧٨٨٨ ( : الكبرى السنن ٣
  .   )١٧٦/  ٢( : المجموع ٤
  .)٣٥٣(:  المساجد بأحكام الساجد إعالم ٥
  .)٨/٥٨٤ : (األوطار نیل ٦
 ).١٤٧٠ :(داود أبي صحیح في األلباني وصححھ، ) ١٤٠٨ : (والنسائي ،) ١٦٧٥ :(داود أبو أخرجھ ٧
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 وهو ، أيضاً اآليت احلديث ، املسجد يف التصدق جواز على ويدل( : األلباين العالمة قال
 سعيد أيب حديث ذكر مث ١ ).. .إليه أشار وال بل رسالته يف يورده فلم السيوطي فات مما
  . الذكر نفآ

 حث(:  فقالاحلديث هذا علىـ  اهللا رمحهـ  الوادعي مقبل احملدث شيخنا بوب وقد
 ٢. )اجلمعة خطبة يف الصدقة على اخلطيب

 من مبالـ  وسلم عليه اهللا صلىـ  النيب أيت" : قال ـ  عنه اهللا رضيـ  مالك بن أنس عنـ ٦
ـ  وسلم عليه اهللا صلىـ  اهللا رسول به أيت مال أكثر وكان " املسجد يف روهانث : " فقال ، البحرين

 جاء الصالة قضى فلما ، إليه يلتفت ومل الصالة إىلـ  وسلم عليه اهللا صلىـ  اهللا رسول فخرج ،
 فإين ، أعطين : اهللا رسول يا فقال ، العباس جاءه إذ ، أعطاه إال أحدا يرى كان فما ، إليه فجلس
 يف فحثا " خذ : "  ـوسلم عليه اهللا صلىـ  اهللا رسول له فقال ، عقيالً وفاديت،  فسين فاديت
 " ال : " قال ، إيل يرفعه بعضهم ؤمرا ، اهللا رسول يا : فقال ، يستطع فلم يقله ذهب مث ، ثوبه
 ؤمرا ، اهللا رسول يا : فقال ، يقله ذهب مث ، منه فنثر " ال : " قال ، علي أنت فارفعه : قال

 ، احتمله مث ، منه فنثر " ال : " قال ، علي أنت فارفعه : قال " ال : " قال ، علي يرفعه بعضهم
 خفي حىت بصره يتبعهـ  وسلم عليه اهللا صلىـ  اهللا رسول زال فما ، انطلق مث ، كاهله على فألقاه
 ٣" همدر منها ومثـ  وسلم عليه اهللا صلىـ  اهللا رسول قام فما - حرصه من عجبا - علينا

 املسلمون يشترك ما وضع جواز هنا منه احلاجة  وموضع:(قال احلافظ ابن حجر ـ رمحه اهللا ـ 
 وغريها الصالة من املسجد له وضع مما مينع مل إذا ما وحمله املسجد، يف وحنوها صدقة من فيه
 ما عوض جواز منه ويستفاد الفطر، زكاة مال وضع املال هذا ضعو وحنو ألجله، املسجد بين مما
 ما وبني للتفرقة يوضع ما بني التفرقة وحيتمل يعطش، من لشرب كاملاء املسجد يف نفعه يعم

 ٤ ).التوفيق وباهللا األول، دون الثاين فيمنع،  للخزن يوضع
 أو صدقة من فيه مشتركون الناس ما وضع فيه : املهلب  قال:(وقال ابن بطال ـ رمحه اهللا ـ 

 ، سواء فيه والناس دخوله من احلاجة ذوى من أحد يحجب ال املسجد ألن ؛ املسجد ىف غريها
 ٥ ) املسجد ىف تعمل أن جيب املسلمني مجاعة أمور وكذلك

                                       
  .)١/٨٣٠(:  المستطاب الثمر ١
  .)٢/١٨٢(:  الصحیحین في لیس مما الصحیح الجامع ٢
 ) .٤٢١: (بخاري أخرجھ ال ٣
 ) .١/٥٧١: (فتح الباري  ٤
 ) .٢/٧٣: (شرح صحیح البخاري   ٥
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 أناـ  وسلم عليه اهللا صلى  ـاهللا رسول بايعت  " : قالـ  عنه اهللا رضي  ـيزيد بن معن عنـ ٧
 ا يتصدق دنانري جأخر يزيد أيب وكان ، إليه وخاصمت فأنكحين ، علي وخطب ، وجدي وأيب

 ، أردت إياك ما واهللا : فقال ا فأتيته ، فأخذا فجئت ، املسجد يف رجل عند فوضعها ،
 ما ولك ، يزيد يا نويت ما لك : " فقال ،ـ  وسلم عليه اهللا صلىـ  اهللا رسول إىل فخاصمته

 ١ "معن يا أخذت

 إذناً إليها حمتاج على ا يتصدق أن له وأذن ، تقديره حذف السياق ويف(: احلافظ قال
 ٢ . هـ.أ)مطلقاً
 هذا يف اجلويرية أيب بن السكري محزة أيب طريق من البيهقي عند فعوو (  :وقال

 رجال على فيتصدق املسجد يغشى رجل كان : قال خصومتك؟ كانت ما : قلت : احلديث
  ٣  .هـ.أ ) احلديث فذكر يعرف من بعض أين فظن . يعرفهم

 ٤ ).جائز وهو ، السائل على املسجد يف التصدق ذا ويتصل : ( بلياحلن رجب ابن قال
 "املسجد يف رجل عند فوضعهما" : احلديث من والشاهد :قلت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       
  .)١٤٢٢(:  البخاري أخرجھ ١
 ).٢٩٣/ ٣ : ( الباري فتح ٢
  .السابق المصدر ٣
 ) .٢/٣٦٥: (فتح الباري البن رجب  ٤
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 ٦٠


 هو ،  ـ واهللا تعاىل أعلم ـ الراجح القول أن يتبني ، وأدلتهم الفقهاء أقوال من تقدم مما
 ، احلنفية اختارته الذي الثالث القول وهو ، بشروط املسجد يف السؤال جبواز قال من قول
 .ـ  اهللا رمحهـ  تيمية ابن اإلسالم شيخ قال وبه
  : شروط عدة للجواز اشترطوا وقد
 .سؤاله يف باألدب السائل حتلي -١

  .منه بد ال ألمر يسأل  -٢

 .يتهمأذ من فيه ملا املصلني يدي بني ميشي أو،  الرقاب يتخطى ال  -٣

  . الكذب جيتنب وأن ، حيكيه فيما صادقاً يكون أن  -٤

 عن ويشغلهم ، واملتعبدين باملصلني يضر جهراً فيجهر ، املسجد برواد الضرر لحقي أال -٥
 . .عبادم

 :عدة جهات من القول هذا ويترجح
 تحف فإذا ، له توظف أن ينبغي ما وهذا ، للعبادات بنيت أا املساجد يف األصل إن: أوالً
 .عليه تكون أن ينبغي ما خالف حدث ، عواهنه على األمر

 . املنكر هذا فليجتنب السؤال أراد فمن ،حمرم وغريه بالتخطي املسلم أذية أن: ثانيـــاً
 . بفعله يأمث ال حىت

 .حرمة أشد املسجد يف وهو جيوز وال ، حمرم ايعتنشر يف الكذب أن: ثالثــــاً
 وهو ، املسجد يف الناس رؤوس على أحدهم يقف الذين ، لسؤالا هؤالء من كثري شفكُ قد وكم
 إذا األخري ويف باملال، إكرامه يف جيوم لتدغدغ الناس، عواطف ا يدغدغ بكلمات ويترمن يبكي

 وهذا ، احلقيقة من مسكة أو ، الصدق من شيء ذكره فيما ليس أشر، كذاباً تراه حاله من حتققت
 بأسلوب حني كل يتفنن ، ينتهجها وحرفة ، ميتهنها مهنة سألةامل اختذ قد السؤال من الصنف
 بعد، حاجته تنقض ومل ، والسنون الشهور فتمر مسجد من أكثر يف تراه ، فريد وطريق ، جديد
 ومريضه انقضت، قد حالته وتكون ،مريضه حالة أو حبالته، هناك أو هنا من تقريراً أخرج لرمبا
 وأخبارهم . العمل أتعاب وحتمل الكد من وراحة ، متعة املسألة هذه يف رأى ولكنه مات أو ، شفي
 معاق أنه األول قلد : حمتالني من مسجدنا يف عايشته ما ذلك ومن ، تنتهي ال  كثرية الباب هذا يف
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 ٦١

 إذ اهلزيلة التمثيلية تلك على هم وبينما ، إعانته على الناس حيث خري فاعل دور مثل واآلخر ،
ح السال من قطعة منه يريدان الصالة قبل أتياه أما ويشهد السالح، باعة نم املصلني أحد يراهم

 والتحايل ، الكذب ولكنه ، بأس من به ما صحيحاً يقوم املعاق نرى بنا وإذا ، املال عليهما فنقص، 
 .للخري احملبني املصلني قلوب واستعطاف ، الناس أموال على
 ١  )والقصاص السؤال الناس أكذب(: قال حنيـ  اهللا رمحهـ  حنبل بن أمحد اإلمام وصدق
 ، اآليات يرتل املساجد أبواب على فيقف،  واملسألة،  للشحاتة وسيلة القرآن من يتخذ وبعضهم
 ، ميتهنها اليت املهنة هلذه سبيالً القرآن اختذ. ويلحن يف ترتيلها ،  قراءا يف يكسر منهم وكثري

 يقول الكالم اية يف مث واملواعظ األحاديث كرونويذ ، يعظون الصلوات بعد يقفون وآخرون
 .فساعدوه ، .. له وحدث .. له وحدث ، حمتاج أخوكم: أحدهم
 .مجيعهم يكن مل إن الصنف هذا من كثري عند املزجاة البضاعة مع للتأكل سبيالً العلم فاختذ
 وعرف حمتاجاً كان ملن ذلك جواز مع ، هؤالء ا مينع ، ضوابط وضع من بد ال كان وغريه فلهذا
 .األمر هذا امتهان وعدم ، الصدق منه

 وغريها بضوابطه املباح والكالم ، فيه النوم من ، املساجد يف األحكام بعض من استثين ما ويؤيده
 .أعلـــــــــم تعاىل واهللا ،،،،،.   تفصيله تقدم مما

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       
  .)١/٢٣٧(:  الحنابلة طبقات ١
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 ٦٢


 : قوالن املسألة هذه يف وللفقهاء ، املسجد يف السؤال حكم عن متفرعة املسألة وهذه

 من حزم ابن قال وبه ، واحلنابلة ، والشافعية ، احلنفية من الفقهاء مجهور القول هذا إىل وذهب

 الشافعية عند هوو ، كره وإال ، الرقاب يتخطى ال أن بشرط: قالوا احلنفية أن إال ، الظاهرية
 له سأل ملن أو ، السائل غري على املسجد يف التصدق كان إذا احلنابلة عند وجيوز عليها يثاب قربة

 ١ اخلطيب
 يتخطى وال املصلي، يدي بني مير ال كان إن السائل أن املختار : النهر يف قال : (عابدين ابن قال

 ٢ )واإلعطاء بالسؤال بأس الف ، منه بد ال ألمر بل ، إحلافاً يسأل وال ، الرقاب
 ٣ )حمرمة غري املسجد يف والصدقة : ( العراقي وقال
 ٤. )عليها يثاب قربة هو بل ، املسجد يف السائل إعطاء يكره وال : ( اجلرداين وقال
 ٥ ) اخلطيب له يسأل من على وال ، السائل غري على التصدق يكره وال : ( البهويت وقال
 وإعطاء ، املاء شرب وكذلك ، خيطب واإلمام اجلمعة يوم جائز ءااالحتب( : حزم ابن وقال

 ٦ ) اجتهح أخاه املرء ومناولة الصدقة،
فال أعلم خالفاً يف جوازه بل يف ، وأما إعطاء الصدقة لسكان املسجد من الفقراء :(وقال يف املرقاة 

 )استحبابه 
  : القول هذا أصحاب استدل وقد
 .يصلي وهو امتهخبـ  عنه اهللا رضيـ  علي بتصدق -١

 فيما عنهما احلديث تقدم وقد ، ـعنهما اهللا رضيـ  بكر أيب بن الرمحن عبد حديث -٢
 .هنا اإلعادة عن يغين مما . مضى

 عما أیضًا أدلتھم من وسیأتي كذلك تقدم وقد ،ـ  عنھ اهللا رضيـ  اهللا عبد بن جریر حدیث -٣
 .قریب

                                       
 ) .١/٢٢٨: (والفقھ على المذاھب األربعة  ، )١٥٤( :  خیاط لمحمد اإلسالمي الفقھ في واالستجداء المسألة أحكام انظر ١
  .)٤٢/ ٣(:  عابدین ابن حاشیة ٢
  .)١٣/٣٤٨ (:الذخیرة ٣
 ).٦/٢٤٤(:  المنھج شرح على الجمل وحاشیة ،) ٣/٢٢١(:  العالم فتح ٤
  .)٢/٤٣١( :  القناع كشاف ٥
 ) .٥/٦٧: (المحلى  ٦
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 ٦٣

  
  . احلنابلة وبعض ، احلنفية لبعض قول وهو
 .١) ختطى إن : وقيل ، مطلقاً اإلعطاء ويكره ( :كفيصاحل قال

 ٢)فلساً سبعون يكفره ال فلس هذا : قيل حىت الناس، أذى على إعانة ألنه ذلك يف والعلة( 
 ٣ ) عليهم صدقيت من شهادة أقبل مل ، قاضياً كنت لو( : أيوب بن خلف اإلمام وقال
 ألنه ، فيه عليه والتصدق ، املسجد يف الصدقة سؤال : أي السؤال ويكره (: :يتالبهو وقال
 ٤) مكروه على إعانة
 واهللا ومرادهم ، املساجد يف والتصدق السؤال يكره : أصحابنا بعض قال( :مفلح ابن وقال
 ٥).الكراهة يذكر مل موأكثره ، عقيل ابن به وقطع مطلقاً، ال السؤال على التصدق أعلم

 ال ما فعل ألنه خيطب، واإلمام يسأل من على املسجد يف التصدق كراهة احلنابلة بعض ومحل
 .جيوز
 له جيوز ال ما فعل ، السائل: أي ألنه ، اخلطبة وقت سائل على يتصدق وال(: البهويت قال
 ٦).جيوز ال ما على يعينه فال. اخلطبة حال يف الكالم وهو فعله،

 
 
 
 
 

                                       
  .) ٢/٤٣٣(: المختار الدر ١
  .)٢/٤٣١(: القناع افكش ٢
  .  )٨٠٠(  :   الشرعیة اآلداب ٣
  .)٢/٥٣(: القناع  كشاف ٤
  .  )٨٠٠(  :   الشرعیة اآلداب ٥
  .)٢/٤٣١(: القناع  كشاف ٦
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 ٦٤

  :يسأل من على املسجد يف التصدق بكراهة القائلني أدلة
١- )املسجد سؤال فيقوم ، اهللا بغيض ليقم القيامة، يوم نادىي( 

 يترتب وال ، القيامة يوم اهللا بغضاء هم املساجد سؤال أن على دل األثر أن : الداللة ووجه
 فعل على أعام فقد معليه تصدق ومن ، أحواله أقل يف مكروهاً أمراً فعل من على إال هذا

 وال ، وإيذاء ختطي يتبعه غالباً السؤال وألن جتوز، ال املكروه فعل على واإلعانة ، املكروه
 ١.الناس إيذاء على املسجد يف السائل إعانة جيوز

 اروحني يف ابن حبان عنه قال أبان بن جعفر إسناده يف يصح ال به استدلوا الذي واحلديث
 ٢ ضعيف أبان بن جعفر: احلاكم قول االعتدال ميزان يف يبالذه ونقل ، كذاب: 

 يف الذهيب وقال ، ٣ الواهية األحاديث يف املتناهية العلل يف اجلوزي ابن أورده واحلديث
 سر من " :احلديث وأول واضح كذب وهذا : األثر هذا إيراد بعد ٤ املتناهية العلل تلخيص
 ." اهللا سر فقد سرين ومن ، سرين فقد املؤمن


 يف الصدقة زاوجب اجلمهور قول فيترجح ،  يصح ال بالكراهة القائلون به استدل ما أن ثبت

  ، للصدقة مستحقاً ذلك إىل حمتاجاً كان ملن املسجد
 إعانته، ينبغي فال مهنة املساجد يف املسالة واختاذه ، كذبه وعلم ،لك كذ يكن مل من أما

  ،ذلك على هوتشجيع
 : كثرية املسجد يف الصدقة جواز يف واألدلة

 .نياملضري خرب يفـ  عنه اهللا رضي  ـاهللا عبد بن جرير حديث -١

 .البحرين قصة يف مالك بن أنس حديث -٢

 .سعيد أيب حديث -٣

 ٥ يزيد بن معن حيث -٤

                                       
  .)١٥٨ -١٥٧ (واالستجداء  المسألة أحكام ١
  . )٢/١٢٦ ( االعتدال میزان ٢
١/٤١٤ (٣ (.  
  ) .١٦٨ / ص( ٤
  .فراجعھ المسجد في للمسألة المجیزین أدلة ذكر في بنصھا األحادیث ھذه وتقدمت ٥
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 ٦٥

 صلىـ  اهللا رسول علينا دخل" : قال ـ  عنه اهللا رضيـ  األشجعي مالك بن عوف عن -٥
 ذلك يف بالعصا فطعن ١حشفاً منا رجل علق وقد ، عصا وبيده املسجدـ  وسلم يهعل اهللا

 الصدقة هذه رب إن: وقال ، منها بأطيب تصدق الصدقة هذه رب شاء لو " وقال القنو،
 ٢ "القيامة يوم احلشف يأكل

 أَنِفقُواْ واْآمن الَِّذين أَيها يا{  : تعاىل قوله يفـ  عنهما اهللا رضيـ  عازب بن الرباء عن  -٦
 ولَستم تنِفقُونَ ِمنه الْخِبيثَ تيممواْ والَ اَألرِض من لَكُم أَخرجنا وِمما كَسبتم ما طَيباِت ِمن

 يف نزلت " :قال ٢٦٧:البقرة }حِميد غَِني اللّه أَنَّ واعلَمواْ ِفيِه تغِمضواْ أَن ِإالَّ ِبآِخِذيِه
 فيعلقونه البسر٣ ناءقأ حيطاا من النخل جذاذ كان إذا خترج األنصار كانت ، ألنصارا

 فقراء منه فيأكل ،ـ  وسلم عليه اهللا صلىـ  اهللا رسول مسجد يف أسطوانتني رأس حد على
 من يوضع ما  كثرة يف جائز أنه يظن احلشف قنو فيدخل أحدهم فيعمد ، املهاجرين
 أَن ِإالَّ ِبآِخِذيِه ولَستم تنِفقُونَ ِمنه الْخِبيثَ تيممواْ والَ( ذلك فعل فيمن فرتل،  األقناء
 بعث أنه  غيظا صاحبه من استحياء على إال تقبلوه مل لكم أهدي لو :  يقول )ِفيِه تغِمضواْ

 ٤  "محيد صدقاتكم عن غين اهللا أن واعلموا حاجة فيه له يكن مل مبا إليك
 كل من أمر" ـ  وسلم عليه اهللا صلىـ  اهللا رسول أنـ  عنهما اهللا يرضـ  عمر ابن عن -٧

 ٥" للمسجد بقنو حائط

 ، واحملاويج ، للمساكني املسجد يف الصدقة جواز على واضحة داللة النصوص هذه ففي
 . عندهم عليه متعارفاً كان ذلك أن على يدل ما وفيه

 باب من السائل إعطاء جواز نهم يلزم بشروطه املسجد يف السؤال جبواز القول وكذلك
 ملا ، املسجد يف جائزة الصدقة أن ولوال ، اإلعطاء جيوز وال ، السؤال جيوز كيف إذ أوىل

  .فيه بالتصدقـ  وسلم عليه اهللا صلىـ  النيب أمرهم
 يقترن ملا ، وجه له وقوهلم ، عليها يثاب قربة داملسج يف الصدقة بأن الشافعية وترى

 ١.كانامل شرف من بالصدقة
                                       

 )  . الحشف أردأ التمر وھو الذي یجف من غیر نضج وال إدراك فالیكون لھ لحم  ) :(٨٥:المصباح المنیر (قال الفیومي  ١
  .)١٤٢٦(:  برقم لأللباني اودد أبي صحیح في وھو ، وغیرھم) ١٨٢٠(:  ماجة وابن  ، )١٦٠٨(:  داود وأبو ،) ٢٤٠٤٤(:  أحمد رواه ٢
 ) .٤/٥٩١( انظر الجامع في غریب الحدیث لعبد السالم علوش ) الحدیث في تكرر وقد . أْقناء : وجمعھ الرَُّطب من فیھ بما الِعْذق :  الِقْنو:(قال ابن األثیر  ٣
  .)٦١ -٥٩(صـ اهللا رحمھ الوادعي لشیخنا النزول بأسبا من المسند الصحیح في وھو، ) ١٨٢٢(:  ماجة وابن ، )٢٩٨٧ ( :الترمذي  أخرجھ ٤
 وھو(: األلباني وقال ، الذھبي وموافقتھ مسلم شروط على صحیح : وقال) ١/٤١٧ (والحاكم ،) ١٨٩ (األوسط في والطبراني) ٢٤٦٦(:  خزیمة ابن أخرجھ ٥

 )١/٨٢٣(:  المستطاب الثمر ) كماقال
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 ٦٦

  :ذلك فمن اإلسالمية الشريعة يف نظري له وهذا
ـ  اهللا رسول كان :" قالـ  عنهما اهللا رضيـ  عباس بن اهللا عبد عن البخاري يف جاء ما

 ٢" رمضان يف يكون ما أجود وكان ، الناس أجودـ  وسلم عليه اهللا صلى
 يف العمل ما " : قال ـ وسلم عليه اهللا صلىـ  النيب أن عباس ابن عن كذلك البخاري ويف
 يتخاطر خرج رجل إال ، اجلهاد وال" : قال ؟ اجلهاد وال : قالوا " هذه يف منها أفضل أيام

 ٣"بشيء يرجع فلم وماله بنفسه
 ويف ، ومكان ، زمان يف تتأكد لكنو:( الصدقة عن يتحدث وهو عثيمني ابن الشيخ قال

 لشرف ، غريمها من أفضل واملدين ، ياملك احلرم ففي املكان وأما( : قال أن إىل)  أحوال
  .)املكان
 ٤. هـ.أ) املكان لشرف مطلقاً غريمها من أفضل فيهما الصدقة واملدينة مكة لكن( : وقال
 .الباب هذا من وجه له الشافعية قول فكان ، غريه على مزية له املكان فشرف

 صاحل من بسلو هلا كان إن امرأته طيب من ومس اجلمعة يوم اغتسل من " مرفوعاً عمروابن  وعن
 وختطى لغا ومن ، بينهما ملا  كفارة كانت املوعظة عند يلغ ومل،  الناس رقاب يتخط مل مث ابهثي

 ٥"ظهراً له كانت الناس رقاب
 ٦ " لغا فقد احلصا مس من" : مرفوعاً هريرة أيب وعن
 إشارة وفيه ، طبةاخل حالة يف العبث أنواع من وغريه احلصى مس عن النهي فيه( : النووي قال
 ٧. هـ.أ ) املمدود املذموم الباطل هنا باللغو واملراد ، اخلطبة على واجلوارح القلب إقبال إىل

 
 
 
 

                                                                                                                                 
  .)١٥٩ : (واالستجداء المسألة أحكام ١
  .)١٩٠٢ : (البخاري رجھأخ٢
  .)٩٦٩(:  البخاري أخرجھ ٣
  .)٢٧٥-٦/٢٧٤(:  الممتع الشرح ٤
معناه أجزأت عنھ : قال ابن وھب أحد رواتھ :(قال الحافظ  : ظھرًا لھ كانت ومعنى ،) ٧٢١(:  الترغیب صحیح  األلباني وحسنھ، ) ٣٤٧(:  داود أبو رواه ٥

  .تح الباري كتاب الجمعة ـ  باب اإلنصات یوم الجمعة واإلمام یخطب انظر ف) .وحرم فضیلة الجمعة ، الصالة 
  .)٨٥٧(:  مسلم أخرجھ ٦
  .)٦/١٢٣(:  مسلم شرح ٧
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لقد وردت األدلة يف حترمي الكالم يف اخلطبة واإلمام خيطب من كتاب اهللا وسنة املصطفى ـ صلى 

 :١هللا عليه وسلم ـ ا
 :  وا { : - تعاىل -قول اهللاِصتأَنو وا لَهِمعتآنُ فَاسالْقُر ِإذَا قُِرئ٢٠٤: األعراف } و 

قال ،حدثنا سعيد : فقال أا نزلت يف شأن اخلطبة مجاھد عن  ٢يف سنن سعيد بن منصورفقد ورد 
وِإذَا قُِرئ الْقُرآنُ فَاستِمعوا لَه وأَنِصتوا { : زوجل نا العوام عن جماهد يف قوله ـ ع:قال ، هشيم 

  .في الخطبة یوم الجمعة : قال ،  } 
 قول اجلمعة، يوم اإلنصات أوجب(: قال رباح أيب بن عطاء عن ٣جريج ابن عن ابن جرير وأخرج
 .ذلك مثل الصالة ويف ،)ترمحون لعلكم وأنصتوا له فاستمعوا القرآن قرئ وإذا:(ذكره تعاىل اهللا

 الصالة يف القرآن باستماع أمروا: قال من قولُ بالصواب، ذلك يف األقوال وأوىل:( قال ابن جرير
 .اخلطبة ويف يسمعه، به يأمتّ ممن خلفه من وكان اإلمام، قرأ إذا

: قال أنه ، ـوسلم عليه اهللا صلى ـ  اهللا رسول عن اخلرب لصحة بالصواب، أوىل ذلك قلنا وإمنا
 اجلمعة، عليه ممن اإلمام خطبة مسع من على أن على اجلميع وإمجاع  ،"فأنصتوا اإلمام قرأ ذاإ"

االستماع ـوسلم عليه اهللا صلىـ  اهللا رسول عن بذلك، باألمر األخبار تتابع مع  هلا، واإلنصات ، 
  احلالتني، هاتني يف إال قارئه، من لسامعه، واإلنصات القرآن استماع أحد على جيب وقت ال وأنه
 اهللا رسول عن اخلرب صح وقد. به مؤمت إمام خلف يكون أن حالة وهي إحدامها، يف اختالف على

 لقراءته خلفه فاإلنصات" فانصتوا اإلمام قرأ إذا: "قوله من ذكرنا مباـ  وسلم عليه اهللا صلىـ 
 اهللا صلىـ  اهللا سولر عن واخلرب القرآن ظاهر بعموم قراءته، سامعا مؤمتا به كان من على واجب
 ٤ .هـ .أ) . ـوسلم عليه

الشتماهلا ، ومسيت قرآناً ، إا نزلت يف اخلطبة : "قال بعض املفسرين : (قال العالمة الفوزان 
فإا تشمل بعمومها اخلطبة ، وحىت على القول اآلخر بأن اآلية نزلت يف الصالة ، "على القرآن  

 ٥ .هـ .أ) 
 

                                       
الحنفیة  ، والمالكیة ، وھو القول القدیم لإلمام الشافعي ، وھو الصحیح من المذھب عند : لحاجة إالاإلمام  مع ب اإلنصات ،وجو الكالم ، وةحرموقال ب ١

 واألدلة  صریحة في . ند أصحابھ ، وروایة عند اإلمام أحمد علقول الجدید لإلمام الشافعي ، والصحیح والمشھور  خالفا ل.وبھ قال ابن حزم  .بلة  الحنا
 ، التحریم  واهللا تعالى أعلم 

 
 ) .سنده صحیح : (بتحقیق  الشیخ سعد الحمید وقال في األثر ) ٥/١٧٩: (سنن سعید بن منصور  ٢
 )١٥٦١٨ :(م برق ٣
 ) .١٣/٣٥٢: (تفسیر الطبري  ٤
 ) .١/٢٠٥: (الملخص الفقھي  ٥
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 وسلم عليه اهللا صلىـ  اهللا رسول أنـ  عنه اهللا رضيـ  هريرة أيب عن الصحيحني يفما جاء  ـ ١ 

 ١  " لغوت فقد أنصت خيطب واإلمام لصاحبك قلت إذا ":قالـ 
ففي احلديث النهي عن مجيع أنواع الكالم حال اخلطبة ، ونبه ذا على ما سواه ؛ : " قال النووي 

 ٢" يف األصل أمر مبعروف ، ومساه لغوا ، فغريه من الكالم أوىل أنصت ، وهو: ألنه إذا قال 
 من ألنه ، اللغو من لغة يعد ال . أنصت : القائل قول فإن(:  ـ رمحه اهللا ـ األلباين العالمة قال
 .جيوز ال لغواًـ  والسالم الصالة عليهـ  مساه فقد ذلك ومع ، املنكر عن والنهي باملعروف األمر باب

 يف باملعروف األمر وهو املهم على . اخلطيب ملوعظة اإلنصات وهو ، األهم ترجيح ببا من وذلك
 حينئذ أنه شك فال ؟ الرتبة يف دونه كان إذا فكيف باملعروف، األمر كان وإذا ، اخلطبة أثناء
 ٣ ) شرعاً اللغو من وهي ، وأحرى أوىل باملنع
 يوم - صلى اهللا عليه وسلم -رسول اهللا قرأ « :  قال - رضي اهللا عنه - أُيب  بن كعب عن   ـ٢

مىت :  يغمزين ، فقال رو ذوهو قائم ، فذكرنا بأيام اهللا ، وأبو الدرداء  أو أب) تبارك ( اجلمعة 
سألتك : أنزلت هذه السورة ؟ فإين مل أمسعها إال اآلن ، فأشار إليه أن اسكت ، فلما انصرفوا قال 

إنه ليس لك من صالتك اليوم إال ما لغوت ، فذهب : ال مىت أنزلت هذه السورة فلم ختربين ، فق
 فذكر له ذلك ، وأخربه بالذي قال له أيب ، فقال رسول - صلى اهللا عليه وسلم -إىل رسول اهللا 

 .٤»  صدق أُيب  : - صلى اهللا عليه وسلم -اهللا 
 یحضر ": أنھ قال  - صلى اهللا علیھ وسلم - عن النبي - رضي اهللا عنھما -عبد اهللا بن عمرو عن  -٣

 -رجل حضرھا یلغو ، وھو حظھ منھا ، ورجل حضرھا یدعو ، فھو رجل دعا اهللا : الجمعة ثالثة نفر 
 إن شاء أعطاه ، وإن شاء منعھ ، ورجل حضرھا بإنصات وسكوت ، ولم یتخط رقبة مسلم ، -عز وجل 

{ :  یقول - عز وجل -وذلك بأن اهللا ولم یؤذ أحدا فھي كفارة إلى الجمعة التي تلیھا وزیادة ثالثة أیام ، 
 ٥"}َمْن َجاَء ِباْلَحَسَنِة َفَلُھ َعْشُر َأْمَثاِلَھا 

 جعل المنصت لخطبة الجمعة ھو الحاصل على تكفیر - صلى اهللا علیھ وسلم -أن النبي : وجھ الداللة 
ألن اإلنسان مأمور  ، وھذا یدل على وجوب اإلنصات ، وتحریم الكالم ؛ الذنوب ، والمتكلم فیھا الغیًا

 ٦ .بتحصیل فائدة العبادة والبعد عما یفسدھا 
                                       

  .  )٨٥١( : ومســـلم، ) ٩٣٤ (البخاري أخرجھ ١
 )١٣٨ / ٦(شرح مسلم  ٢
  .)١٠٦ (صـ الجامعة مسجد لجنة  أسئلة في النافعة األجوبة ٣
  ) . ٨١ - ٨٠ / ٣ ( :،  وصححھ األلباني في إرواء الغلیل ) ١١١١(  :أخرجھ ابن ماجھ ٤
  .) وإسناده جید (: ) ٨٠ /  ٣  (، وقال األلباني في إرواء الغلیل ) ١١١٣( : أخرجھ أبو داود ٥
  . )٢٣٥:(خطبة الجمعة وأحكامھا الفقھیة ٦
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 رمحهمـ  احلنابلة نص وهلذا، فداللة هذه النصوص بينة جلية على حترمي الكالم يف اخلطبة 
 جيوز ال ما فعل السائل ألن ، اجلمعة خطبة أثناء اإلعطاء وال ، السؤال جيوز ال أنه علىـ  اهللا
 .جيوز ال ما فعل لىع إعانته جتوز وال ، له
 فعله له جيوز ال ما فعل ـ  السائل أيـ  ألنه ، اخلطبة وقت سائل على يتصدق وال: ( البهويت قال

 السائل حصب وإن : أمحد اإلمام قال ، جيوز ال ما فعل على يعينه فال اخلطبة حال الكالم وهو ،
 – يناوله وال ، اجلمعة يوم بخيط واإلمام،  سأل لسائل ذلك فعل عمر ابن ألن ، إيلّ أعجب كان
 أي ـ قبلها، الصدقة سأل فإن ، حمرم على إعانة ألنه ، الصدقة اخلطبة حال – السائل أي
 الصدقة ومناولته ، عليه التصدق: أي جازـ  استماعها و ، للخطبة  :أيـ  هلا جلس مث ـ اخلطبة:
 ١ )خيطب واإلمام يسأل ملما هذا : أمحد اإلمام قال ،

 وإال ، حمرم على لإلعانة ، إذن يناوله وال ، اخلطبة وقت سائل على يتصدق وال( :مفلح ابن وقال
 ٢ )اخلطبة وقت الكراهة الرعاية ويف ، إنسان على الصدقة اخلطيب كسؤال ، عليه نص جاز
 مث الناس رؤوس على يقومون الذين القصاص وأما( : – اهللا رمحه – تيمية ابن اإلسالم شيخ قال

 الناس، ويشغلون ، الناس ويتخطون ، يكذبون فإم ، األمور أهم ومن ، منهم الءفهؤ يسألون
 خيطب، واإلمام ، سألوا وأ،  قصوا إن سيما ال والدعاء ءةالقرا ، الصالة يف يشرع عما ويشغلون

 من مينعوا أن األمور لوالة ينبغي ، األئمة باتفاق إزالتها ينبغي اليت الشنيعة املنكرات من هذا فإن
 ٣ )املنكر عن والنهي باملعروف لألمر ونمتصد فإم كلها، املنكرات هذه

 ومينعوا ، اجلمعة يوم اجلوامع أبواب على يقفوا أن القومة يأمر أن احملتسب وظائف ومن(
 من ومينعوم ، الناس على ضرر دخوهلم ففي ، واحدة مجلة ، يةدللكُ الدخول من ٤الصعاليك
 قصصاً أو أخباراً وحيكي يقف من سيما وال ، الصالة عليهم ويشوشون ، ةوالعباد بالذكر االشتغال

 على فيجب ألجله، حضروا عما كالمهم بسماع العوام ويشغلون ، سلطان من ا اهللا أنزل ما
 من فهو ذلك على يساعدوم ، للقومة أعواناً جهته من يرسل وأن ، كله ذلك من منعهم احملتسب

 ٥) املصاحل أكثر
                                       

  . )٨٩-٢/٨٨ (:القناع  كشاف ١
  . )٣/١٨٧(:  الفروع ٢
  . )٥/٣٥٦(:  الكبرى الفتاوى ٣
  .)١٩٥ صـ الصحاح مختار (: .الفقیر بھ رادوالم ، صعلوك جمع : الصعالیك ٤
  .)٢٦٩ (صـ األخوة البن الحسبة بأحكام القربة معالم ٥ ٥
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 اجلمعة يوم املصلني صفوف يتخللون الذين(: القامسي الدين مجال حممد العالمة لشيخا وقال
 ، الصدقة يف حديث أو ، آية فيها مكتوباً أوراقاً املستمعني أمام ويضعون ، املنرب على واخلطيب
 جيب ممن ليسوا وكأم احلضور، على هذا بفعلهم يشوشون ألم ، يزجرون أو ، مينعون  فهؤالء

 من ومثلهم ، حرمته واخترقوا مصل، أمام اجتازوا ما وكثرياً والصالة واالستماع ، اإلنصات هعلي
 من له وضع ما بغري شغله جيوز ال الوقت هذا ألن ، فيمنعون ، به واالستجداء ، املاء لسقي يدور

 ١) والتذكر ، والتخشع والتفكر، ، اإلنصات

 وقت السائل على يتصدق أن اخلطبة يستمع ملن وزجي وال ( :الفوزان صاحل العالمة الشيخ وقال
 حال الكالم وهو ، جيوز ال ما على يعينه فال فعله جيوز ال ما فعل السائل ألن ، اخلطبة
 ٢  .هـ.أ)اخلطبة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       
  .)١٨٤(: ص والعوائد البدع من المساجد إصالح ١
  .)٢٠٦(: ص الملخص الفقھي ٢
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 عنه امليت أهل يفعلها اليت وهي( : ـ رمحه اهللا ـ  القامسي الدين مجال العالمة الشيخ عنها قال

 إىل يفضي مما الصوم على قياساً حياته أيام الصلوات من فيه فرط ما تسقط أا منهم اعتقاداً
 الفقراء أولئك بذاءة بسبب  امليت أهل يؤذي ومما ، والتخاصم والصياح املسجد يف الضوضاء
 الشرطة من جنود استئجار إىل تاملي أهل يضطر قد مما الصدقة يستحق ال من وفيهم ووقاحتهم

  .هـ.أ ) إيذائهم لدفع
من – شىت بدع يف – السابع الباب يف نفسه الشيخ ذكرها وقد وضاللة بدعة ذلك مع وهي : قلت 

 .املساجد إصالح كتابه
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قد اختلف الفقهاء يف ذلك اخلطبة وكالم خارج وأصل هذه املسألة  تتعلق حبكم كالم اخلطيب ب
 :ثالثة أقوال على 

  ،  وهو الصحيح يف مذهب ، وبعض الشافعية ، فيباح وهو قول املالكية
 .١وعليه أكثرهم  احلنابلة 

  ٢وبعض احلنابلة  ،وبه قالت الشافعية يف القول الصحيح عندهم وعليه مجهورهم. 
 وبعض احلنابلة،  وذهب إليه احلنفية٣

، وأسعدهم بالدليل أصحاب القول األول حيث مجعوا بني األدلة املانعة من الكالم حال اخلطبة  
يفوت على املستمع فائدة  لكيال، فاخلطيب مأمور مبواصلة اخلطبة إذا مل تكن هناك حاجة 

وهي اخلطبة ، مر الناس للسعي إليه ام مبا أُهمة القيمبس الوقت هو مكلف ويف نف ، االستماع
 .وتكلم من غري حاجة وقعت املخالفةخرجت اخلطبة عن مقصودها فإذا  ،والصالة 

 ، والصحابة - صلى اهللا عليه وسلم - استدلوا على اإلباحة عند احلاجة مبا ورد من فعل النيب و
 :لذلك ، ومنه 

 صلى اهللا عليه وسلم -جاء رجل والنيب ":  قال - ما رضي اهللا عنه-جابر بن عبد اهللا عن  -١
:   ، ويف رواية "قم فاركع : ال ، قال : أصليت يا فالن ؟ قال :  خيطب الناس يوم اجلمعة فقال -
 ٤." فصل ركعتني "

ويف هذه األحاديث أيضا جواز الكالم يف اخلطبة : " قال النووي عن هذا احلديث برواياته 
 .٥"  حلاجة 
 خيطبنا - صلى اهللا عليه وسلم - كان رسول اهللا ":  قال - رضي اهللا عنه -دة  بري ـ عن ٢

 صلى اهللا -فجاء احلسن واحلسني عليهما قميصان أمحران ميشيان ويعثران ، فرتل رسول اهللا 

                                       
 ) .٢/١٢٧: (والفروع ، ) ٤/٥٢٢: (والمجموع ، ) ١/٣٨٦: (انظر الشرح الكبیر للدردیر ١
 ) .٣/١٩٦: (المغني ،) ٢/٢٨: (وروضة الطالبین ، ) ٤/٥٢٢: (لمجموع انظر ا ٢
 ) .٢/١٢٧: (والفروع ، )  ٣/٥٢٢
 ).٢/١٢٧: (والفروع ، ) ١/١٤٧: (انظر الفتاوى الھندیة  ٣
 . ) ٨٧٥ ( :، ومسلم ) ٩٣٠(  :أخرجھ البخاري ٤
 ) .١٦٤ / ٦(: شرح صحیح مسلم  ٥
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 ٧٣

ِإنما { : صدق اهللا ورسوله :  من املنرب فحملهما ، فوضعهما بني يديه ، مث قال -عليه وسلم 
، نظرت إىل هذين الصبيني ميشيان ويعثران فلم أصرب حىت قطعت }  م وأَولَادكُم ِفتنةٌ أَموالُكُ

 ١ "حديثي ورفعتهما 
 صلى اهللا - جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم اجلمعة والنيب ":  عبد اهللا  بن بسر قال عنـ ٣

  .٢ "قد آذيت اجلس ف : - صلى اهللا عليه وسلم - خيطب ، فقال له النيب -عليه وسلم 
وكان يقطع خطبته للحاجة تعرض ، أو السؤال من أحد أصحابه فيجيبه مت : " قال ابن القيم

: وكان يدعو الرجل يف خطبته . . . يعود إىل خطبته فيتمها ، وكان رمبا نزل عن املنرب للحاجة 
 ٣" تعال يا فالن ، اجلس يا فالن ، صل يا فالن 

 - رضي اهللا عنه -بينما عمر بن اخلطاب : "  قال -اهللا عنهما  رضي - عبد اهللا بن عمر عنـ ٤
 صلى -قائم يف اخلطبة يوم اجلمعة إذ دخل رجل من املهاجرين األولني من أصحاب رسول اهللا 

إين شغلت فلم أنقلب إىل أهلي حىت : أية ساعة هذه ؟ قال :  فناداه عمر -اهللا عليه وسلم 
 صلى -، وقد علمت أن رسول اهللا !! والوضوء أيضا : ، فقال مسعت التأذين ، فلم أزد أن توضأت 

 .٤ ـ رضي اهللا عنه ـ  عثمان بن عفان أنه: ويف رواية "  . كان يأمر بالغسل -اهللا عليه وسلم 
  . ، ومل ينِكروا على عمر كالمه يف اخلطبةفقد أنكر عليه يف جممع من الصحابة 
والسعي يف حوائج ،ة اجلمعة بغري اخلطبة للحاجة فبعد هذا الحرج من كالم اخلطيب  يف خطب

 ، وكشف كرم داخل يف ذلك ، املسلمني 
 سأهلا من وعلى ، يسأل مل من على اخلطبة حال الصدقة  ـاإلمام أي ـ وله( : أمحد اإلمام قال

 حال الصدقة من أوىل وخروجه دخوله عند املسجد باب على والصدقة،  تقدم ملا له اإلمام
  ٥) اخلطبة

 وقت الكراهة الرعاية ويف ، إنسان على الصدقة اخلطيب كسؤال:  جاز وإال( : مفلح ابن قال
 ٦ .هـ .أ. )اخلطبة

                                       
  ) .٦١٥٩(:   في المشكاة وصححھ األلباني،  ) ٣٦( : ، وابن ماجھ  ) ١٤١٣( : ائي ، والنس ) ١١٠٩( : أخرجھ أبو داود  ١
  .)٧١٤ :(وصححھ األلباني في صحیح الترغیب والترھیب ،  ) ١٣٩٩ ( :، والنسائي  ) ١١١٨( :أخرجھ أبو داود  ٢
 ) .٤٢٨ـ ١/٤٢٧: (زاد المعاد  ٣
 . بالتصریح لھ  والروایة)  ٨٤٥: (ومسلم ، ) ٨٧٨: (رواه البخاري  ٤
 .قریبًا  تقدم ٥
٦.       ٣/١٨٧(:  الفروع(  
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 الكربة وإزالة ، والتقوى الرب على التعاون باب من هو إمنا حمتاجاً كان ممن لغريه اخلطيب وسؤال
 بن جرير حديث هذا وعمدة ، به ويقوم يفعلهـ  وسلم عليه اهللا صلىـ  كان وقد املسلم، أخيه عن
 والفاقة ، نيياملضر حالـ  وسلم عليه اهللا صلىـ  النيب رأى ما عندـ  عنه اهللا رضي  ـاهللا عبد
 .١ أصابتهم اليت

 خطبة يف وهو ركعتني يصلي أن أمره الذي الرجل وقصة،  اخلدري سعيد أيب حديث وكذلك
 العالمة شيخنا وبوب ، الغطفاين سليك نهإ: وقيل ، فيتصدقوا الصحابة له يفطن حىت اجلمعة
 ٢ )اجلمعة خطبة يف الصدقة على اخلطيب حث(  :احلديث هذا علىـ  اهللا رمحهـ  الوادعي مقبل
  )٣(. هـ.أ ) اخلطيب له سأل من على وال السائل غري على التصدق يكره وال (:البهويت وقال

 .آخر شيء لغريه عيه وس شيء، لنفسه الشخص فسؤال
 يف كما فقال،  فيه ويشفع  ، باخلري يسعى شخص علىـ  وسلم عليه اهللا صلىـ  النيب ثىنأ وقد

 اهللا سبيل يف كااهد واملسكني األرملة على الساعي: (ـ رضي اهللا عنه ـ هريرة أيب حديث
 ٤) الليل ويقوم النهار يصوم وكالذي
 . احملتاجني على لينفقه املال حتصيل يف وجيد يسعى من هو : والساعي

،  تفاصيل ففيه للنفس السؤال أما ، فيه أخلص إن هذا بعمله مأجور ، ومثاب حممود الصنف وهذا
 .سلفاً تقرر كما احلرمة فيه واألصل
 مجع يف يسعى خطيباً رأى فإذا النصوص إنزال يف كثرياً خيلط ، الفهم سقيم الناس وبعض

 ذلك عن الناهية النصوص عليه وأنزل ، والشحاذة بالتسول امه ، واحملتاجني للفقراء الصدقات
 . النصوص إنزال يف وليس عنده فقه  أو،  اخلالف لنقطة حمرر غري ،
 
 
 
 

                                       
  . ٥٠: تخریجھ  ص تقدم ١
  .تقدم وقد) ٢/١٨٢ (الصحیحین في لیس مما الصحیح الجامع ٢
  ) . ٤٤٩  / ٢( كشاف القناع  ٣
  . )٥٠٤٤ : (البخاري أخرجھ ٤
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 :الدائمـــــة اللجنة -١

 ؟ اخلريية للمشاريع األموال مجع جيوز هل) ٦/٢٩٢ (الدائمة اللجنة سئلت
 على التعاون من ذلك يف ملا اخلريية لجمعياتل املسجد يف املالية التربعات مجع جيوز: ج
  )والتقوى الرب على وتعاونوا : (تعاىل اهللا قال وقد ، واخلري الرب

 واإلفتاء العلمية للبحث الدائمـــة اللجنة
 الرئيس              اللجنة رئيس نائب                     عضو                                   عضو  

 باز بن العزيز عبد       عفيفي الرزاق عبد            يانغد بن اهللا عبد          قعود بن اهللا عبد
 املساجد؟ يف السؤال حكم عن) ٢٨٦-٦/٢٨٤ (كذلك اللجنة وسئلت
 إليه مضطراً السائل كان فإن ، للضرورة إال املسجد غري ويف،  املسجد يف حمرم السؤال : فأجابت
 ويذكر نفسه، عن يرويه فيما كذب وال الناس، رقاب يتخط ومل ، عوزه ليزي ما وانتفاء ، حلاجته

 واخلطيب  ،يسأل أو ذكرهم عليهم يقطع كأن ، املصلني يضر جهراً مبسألته جيهر ومل ، حاله من
 يف عليهم تشويش فيه مما ذلك حنو أو ، به ينتفعون علماً يستمعون وهم يسأهلم أو ، خيطب

 اهللا رضيـ بكر أيب بن الرمحن عبد عن سننه يف داود أبو روى قدف ، بذلك بأس فال عبادم
 " ؟ مسكيناً اليوم أطعم أحد منكم هل ":  ـوسلم عليه اهللا صلىـ  اهللا رسول قال : قال ـ  عنهما
 الرمحن عبد يدي يف خبز كسرة فوجدت يسأل بسائل أنا فإذا املسجد دخلت : بكر أبو فقال

 من . سننه يف والنسائي ، ١صحيحه يف مسلم أخرجه وقد : املنذري قال ، إليه فدفعتها فأخذا
 ، املسجد يف ف التصدق جواز على يدل احلديث فهذا بنحوه  األشجعي سلمان حازم أيب حديث
 يذكر فيما الناس على كذب أو حاجة لغري سألة املكانت إذا أما ، احلاجة عند املسألة جواز وعلى
 نبينا على اهللا وصلى ، التوفيق وباهللا.السؤال من مينع فإنه ، لهسؤا يف م أضر أو ، حاله من

 واإلفتاء العلمية للبحوث الدائمـــة اللجنة.       وسلم وصحبه آله وعلى حممد

                    اللجنة رئيس نائب                                         عضو                                   عضو  

                                       
  .داود أبي روایة ضعف بیان . ٥٦:تقدم ص وقد القصة ذكر دون مسلم أخرجھ بل ١
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    عفيفي الرزاق عبد                                    يانغد بن اهللا عبد          منيع بن اهللا عبد
  : مفاده للجنة آخر سؤال ويف
 للحجاج أيديهم ميدون املكرمة مبكة الشريف احلرم يف والسائلني املشوهني من كثري جيلس/ س

 جيوز ال أنه مرة مسعت وقد ، واملروة الصفا بني ما الطريق يف سيما وال واملعتمرين والزوار
 .احلرم داخل يف وهم ، الصدقات من هؤالء إعطاء جيوز هل : هنا والسؤال ، املساجد يف التصدق

 ..خرياً اهللا جزاكم أفتونا ؟ عامة املساجد ويف ، خاصة الشريفني احلرمني يف الصدقة جتوز وهل
 .إخل (. نصه مبا املسجد يف السؤال حكم عن ـ  اهللا رمحهـ  تيمية ابن اإلسالم شيخ أجاب/ ج
 عبد بن جرير عن : قال جرير عن صحيحه يف مسلم روى ، ا بأس فال املسجد يف الصدقة أما
 : قال ، النهار صدر يف  ـوسلم عليه اهللا صلىـ  اهللا رسول عند كنا:" قالـ  عنه اهللا رضيـ  اهللا

 كلهم بل ، مضر من عامتهم ، سيوفال متقلدي ، العباء أو ، النمار ١جمتايب عراة حفاةٌ  قوم فجاءه
 خرج مث فدخل ، الفاقة من م رأى ملاـ  وسلم عليه اهللا صلىـ  اهللا رسول وجه فتمعر ، مضر من

 من خلَقَكُم الَِّذي ربكُم اتقُواْ الناس أَيها يا{ :" فقال ، خطب مث فصلى ، وأقام فأذن بالالً فأمر
ٍة فٍْسناِحدِإنَّ( اآلية آخر إىل  )و كَانَ اللّه كُملَيِقيباً عاحلشر يف اليت واآلية.  ١: النساء  }ر : 
 ، ديناره من رجل تصدق  ١٨احلشر }ِلغٍد قَدمت ما نفْس ولْتنظُر اللَّه اتقُوا آمنوا الَِّذين أَيها يا{
 فجاء  :قال،  مترة بشق ولو:  قال حىت ، متره صاع من ، بره اعص من ، ثوبه من ، درمهه من

 رأيت حىت الناس، تتابع مث : قال ، عجزت قد بل ، عنها تعجز كفه كادت بصرة األنصار من رجل
 ، مذهبة كأنه يتهللـ  وسلم عليه اهللا صلىـ  اهللا رسول وجه رأيت حىت ، وثياب طعام من كومني
 من وأجر أجرها فله حسنة سنة اإلسالم يف سن من" :  ـوسلم عليه اهللا صلىـ  اهللا رسول فقال
 عليه كان ، ئةسي سنة اإلسالم يف سن ومن ، شيء أجورهم من ينقص أن غري من ، بعده ا عمل
 ٢ مسلم رواه ) شيء أوزارهم من ينقص أن غري من ، بعده من ا عمل من ووزر وزرها

 وسلم وصحبه وآله مدحم نبينا على اهللا وصلى التوفيق وباهللا

                                       
 وبھ وُمَجّوب َمُجوب فھو وَسطھ ُقِطع شيء وكل . فیھما َدَخْلت أي : والظََّالم الَقِمیص اْجَتْبُت یقال . الِبسیھا:  أي ) النَِّمار ُمْجَتابي قوم أَتاه : (قال ابن األثیر  ١

 ) . ١/٥١٤: (ن األثیر جمع عبد السالم علوشالجامع في غریب الحدیث مع  متن النھایة الب:(انظر الَقِمیص َجْیُب ُسمِّي
 الصِّفات من وھي . والَبیاض السَّواد من فیھا لما الّنِمر لون من أِخذت كأنھا ِنمار : وجمُعھا َنِمرة فھي األعراب َمآِزر من ُمَخطَّطة َشْمَلٍة كلُّ ) النِّمار: (وقال 
 ) . ٣٨٩-٥/٣٨٨: (الجامع في غریب الحدیث مع  متن النھایة البن األثیر جمع عبد السالم علوش( ُصوف من ُمخطَّطة ُأُزٍر الِبسي قوٌم جاءه أنھ أراد الغالبة

 
 
  .)١٠١٧(:  مسلم أخرجھ ٢
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 واإلفتاء العلمية للبحث الدائمـــة اللجنة
 الرئيس                     اللجنة رئيس نائب                     عضو

 باز بن العزيز عبد             عفيفي الرزاق عبد             يانغد بن اهللا عبد
 )٢٨٨ ،٢٨٧ ،٢٨٦/ ٦ (اللجنة فتاوى من

 :  اهللا رمحه باز ابن العالمة
 فهل ، السؤال من مينعوم األئمة وبعض،  املساجد يف الناس يسألون املتسولني بعض: السؤال
  ؟ إعطاؤهم جيوز وهل ؟  منعهم على دليل لديهم
 رقاب يتخطون السائلون كان إذا لكن ، منعه ملن صحة أعلم وال ، ذلك يف بأساً أعلم ال : أجاب
 وقت وهذا ، املصلني إيذاء من هذا عملهم يف ملا ، منعهم فينبغي ، الصفوف بني وميشون الناس
 يف سؤاهلم وألن ، املصلني من غريهم وعلى عليهم اإلنصات لوجوب مينعوا أن جيب اجلمعة خطبة
 ١ هـ.أ ) اخلطبة استماع عن غريهم يشغل احلال هذه
 : آخر سؤال ويف
 الكالم من املتسول أمنع أن يل جيوز فهل،  ةالصال بعد املتسولني من كثرياً وأواجه مسجد إمام أنا
  ؟ ال أم ، الباب جوار إىل بالذهاب رهموآم
 ، كذاب أنه علم إذا إال ، املسجد يف السؤال من الفقري منع بوجوب دليالً أعلم ال : الشيخ قال
 ٢ اجلميع اهللا وفق ، ذلك من مينع فإنه ، بفقري وليس

 
 
 
 
 
 
 

                                       
  .)١٤/٣٢٠ (متنوعة ومقاالت فتاوى مجموع ١
  .   )١٧٢/  ٣٠ (متنوعة ومقاالت فتاوى مجموع ٢

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٧٨

 

 )خامتة

 رمحه اهللا –ا ذكره الشيخ حممد املختار بن حممد بن أمحد الشنقيطي وأختم كتايب هذا مب
وقد اجتهدت ، وما «: ، فقد قال رمحه اهللا)٩ص(»  شرح سنن النسائي«:  يف مقدمة كتابه–تعاىل 

علي وراء االجتهاد من سبيل، واهللا حسيب ونعم الوكيل، فإن صادف سعيي من ينظر إليه بعني 
أن ينظر إليه بعني : تفيد منه، ولعله يرضى، وإن كانت األخرى؛ وهيالرضا؛ فسيجد فيه ما يس

السخط؛ فيرتل منه مرتلة املُسِخط، وما عليه أَِئلُّ، وال على مثله أشجى وأُولِْولُ، ولكن بقول من 
 :سبقين حلاله أمتثل

 وعدت إىل مصحوب أول مرتل تركت هوى سعدى ولُبىن 
 منازل من وى رويدك فانزل  فهذهونادتين األشواق مهالً 

 لغزيلَ نساجا فكسرت مغزيل غزلت هلم غَزالً رقيقًا فلم 
 أنصف أخاه، ودعا له خبري على ما بذله وأسداه، فإن اجلزاء من جنس العمل، فرحم اهللا امرأً

 . هـ.أ» .... عول واهللا الذي حيقق لطالب اخلري منه األمل، وفيه الرجاء، وعليه املُ
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 ـ أشبیلیابن عبد العزیز الباتلي طبعة كنوز  ایة لخالدأحادیث البیوع المنھي عنھا     روایة ودر ـ ٢
 . م ٢٠٠٤ھـ ١٤٢٥الریاض الطبعة األولى 




 


 
الطبعة المكتب اإلسالمي  محمد ناصرالدین األلباني 

 .  م ١٩٨٥ھـ  ـ ١٤٠٥الثانیة   
  للقاضي أبي السعود الحنفي ـ دار الكتب العلمیة ـ بیروت  إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكریم  -٦

  .م١٩٩٩ھـ ١٤١٩الطبعة األولى 
 مكتبة المعارف ـ الریاض  محمد ناصرالدین األلباني النبي ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ  

 . م ٢٠٠٦ھـ ـ ١٤٢٧الطبعة األولى 
مكتبة المعارف  ، عة   للشیخ  محمد ناصر الدین األلباني  الجام مسجد لجنة  أسئلة في النافعة األجوبة - ٨

 . م ٢٠٠٠ھـ ـ ١٤٢٠ـ الریاض الطبعة األولى للطبعة الجدیدة  
االستذكار الجامع لمذاھب فقھاء األمصار ألبي عمر ابن عبد البر  دار الكتب العلمیة  ـ بیروت  ـ  -٩

 . م ٢٠٠٦ھـ ١٤٢٧   الثالثةالطبعة 
ة البن مفلح المقدسي الحنبلي   اعتنى بھ ماھر ثمالوي  ـ علي زینو    مؤسسة اآلداب الشرعی -١٠

 . ) مجلد واحد (م ٢٠٠٥ھـ ـ ١٤٢٦الرسالة ناشرون   الطبعة األولى 
     الطبعة األولى دار العقیدة ـ مصر 

 . و المجد خرج أحادیثھ أحمد أب.  م ٢٠٠٤ ھـ ـ ١٤٢٥






ھـ ـ ١٤٢٥الطبعة الثانیة ، طبعة مؤسسة الریان  ـ بیروت ، تحریر علوم الحدیث  لعبد اهللا الجدیع   -١٤

 . م ٢٠٠٤
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   لطبعة  ا دارالكتب العلمیة ـ بیروت

 . م ١٩٩٠ھـ ـ ١٤١٠األولى   
تدریب الراوي على تقریب النواوي  لجالل الدین السیوطي  طبعة دار الفكر للطباعة والنشر  -١٤

 .م ١٩٨٨، ھـ ١٤٠٩والتوزیع ـ بیروت 
     ھـ ١٤٠٧  الطبعة الثانیة   دار المعرفة ـ بیروت
 .  م ١٩٨٧ـ 
 للنشر والتوزیع دار الرایة محمد ناصرالدین األلباني السنة  

 . ھـ ١٤٠٩الطبعة الثالثة  
الطبعة األولى  دارابن الھیثم ـ القاھرة عبداهللا بن عبد الرحمن البسام  ، 

   . غیر مؤرخة 
بي منصور األزھري    طبعة دار إحیاء التراث العربي   الطبعة األولى  سنة تھذیب اللغة أل -١٩

 . م ٢٠٠١ھـ ـ ١٤٢١
مطبعة المدني المؤسسة . تھذیب اآلثار  ألبي جعفر الطبري   خرج أحادیثھ  محمود شاكر  -٢٠ 

 . غیر مؤرخة ، السعودیة بمصر 
 

الطبعة الثالثة  ،   مكتبة الرشد ـ السعودیة تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم الرحمن للسعدي   -٢١
 . م ٢٠٠١ھـ ـ ١٤٢٢

 
حققھ وخرج أحادیثھ ، التمھید لما في الموطأ من المعاني واألسانید البن عبد البر المالكي القرطبي  -٢٢

 . م ٢٠٠٠ھـ ١٤٢٠عبد الرزاق المھدي  طبعة دار إحیاء التراث العربي  الطبعة األولى 
 

ب في فقھ السنة والكتاب   لناصر الدین األلباني    مؤسسة غراس للنشر والتوزیع  الثمر المستطا -٢٣
 ھـ ـ ١٤٢٢الطبعة األولى 


 

جامع البیان في تأویل القرآن   البن جریرالطبري    دار الكتب العلمیة  ـ بیروت  ـ الطبعة األولى     -٢٥
 .م ٢٠٠٣ھـ ١٤٢٤
الطبعة الثالثة ،  طبعة دار ابن الجوزي   خطبة الجمعة وأحكامھا الفقھیة  لعبد العزیز الحجیالن     - ٢٦
  .ھـ١٤٢٧رمضان ، 
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  تحقیق محمد   مكتبة جزیرة الورد ـ مكتبة اإلیمان بن أحمد القرطبي محمد 
 . م ٢٠٠٦سنة . بیومي ـ عبد اهللا المنشاوي 

  طبعة مكتبة ، لعبد السالم علوش ، الجامع في غریب الحدیث ویشتمل على النھایة البن األثیر 
. م ٢٠٠١ھـ ـ ١٤٢٢الطبعة األولى ، الرشد  ـ الریاض 

لمحمد أمین عمر عابدین ـ طبعة دار عالم )   حاشیة ابن عابدین (رد المحتار على الدرالمختار  -٣١
  .م٢٠٠٣ھـ ١٤٢٣الكتب ـ الریاض طبعة خاصة 





وأحمد ،  تحقیق مشھور سلمان، رجحان الكفة في بیان نبذة من أ خبار أھل الصفة لإلمام السخاوي  -٣٤

 .م ١٩٩٥، ھـ ١٤١٥بعة دار السلف للنشر والتوزیع ـ الریاض الطبعة األولى ط ، الشقیرات
 ولى   الطبعة األمؤسسة الرسالة ناشرون  ، ابن القیم الجوزیة
 . م ٢٠٠٧ھـ ـ ١٤٢٨ـ  
 اعتنى بھ یةدارالبصیرة ـ اإلسكندر ،  ابن األمیرالصنعاني  

 . م ٢٠٠٢ سنة ، نشأت كمال  
 . غیر مؤرخة في مجلد واحد  ،   بیت األفكار الدولیة أبوعیسى الترمذيسنن الترمذي  -٣٧
ھـ  ـ ١٤٢٧  الطبعة الثانیة       مكتبة المعارف ـ الریاض أبوداود السجستانيسنن أبي داود  -٣٨

  . مجلد واحد، اعتنى بھ مشھور حسن سلمان . م ٢٠٠٧
ھـ  ـ ١٤٢٩  الطبعة الثانیة      مكتبة المعارف ـ الریاضأحمد بن شعیب النسائيسنن النسائي  -٣٩

 . مجلد واحد   ، اعتنى بھ مشھور حسن سلمان .م ٢٠٠٨
م ٢٠٠٨ھـ  ـ ١٤٢٩  الطبعة الثانیة    مكتبة المعارف ـ الریاض ابن ماجةالقز ویني محمد سنن ابن ماجة  -٤٠

 . مجلد واحد  ، ور حسن سلماناعتنى بھ مشھ .
  الطبعةاألولى سنن سعید بن منصور بتحقیق سعد الحمید دار الصمیعي للتحقیق والنشر والتوزیع  -٤١

 .م١٩٩٣ھـ ـ ١٤١٤
ھـ ـ ١٤١٥سلسلة األحادیث الصحیحة       لناصر الدین األلباني    طبعة مكتبة المعارف ـ الریاض  -٤٢

 . م ١٩٩٥






 إسالم منصور عبد الحمید ـ طبعة دار الحدیث خریج وضبط السنن الكبرى    ألبي بكر البیھقي  ـ ت -٤٥

 .م ٢٠٠٨ ھـ ـ ١٤٢٩ ـ القاھرة 
 الطبعة .  محمد بن علي الشوكاني   دار ابن حزم ـ بیروت 

 . )د واحد مجل(م ٢٠٠٤ھـ ـ ١٤٢٥األولى 
دار الكتب العلمیة ـ بیروت الطبعة ، شرح ابن بطال على صحیح البخاري تحقیق مصطفى عطا  -٤٧

 . ھـ ١٤٢٤م ـ ٢٠٠٣األولى 
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د عبد .حقق بإشراف أ .دارالسالم للطباعة والنشرـ القاھرة  شرح ریاض الصالحین للعثیمین  -٤٨
 . م٢٠٠٢ھـ ـ ١٤٢٣الطبعة األولى  . الحمید مدكور

لى ،الطبعة الابن ماجة اإلمام  لعالء الدین مغلطاي  طبعة مكتبة ابن عباس ـ مصر  شرح سنن -٤٩
 .بتحقیق أحمد بن أبي العینین .م ٢٠٠٧ھـ ـ ١٤٢٧

 .  م ٢٠٠٣ھـ ١٤٢٤الطبعة األولى شرح مسلم  لإلمام أبي زكریا النووي    مكتبة الصفاـ القاھرة  -٥٠
   بتحقیق علي معوض ـ عادل دار الكتب العلمیة ـ بیروت  

 . م ٢٠٠٣ھــ ـ ١٤٢٤عبد الموجود الطبعة الثانیة 
  الطبعة األولى ذو دارابن الجوزي ـ السعودیة   محمد العثیمین    

 . خیریة ھـ  بإشراف مؤسسة الشیخ محمد بن صالح العثیمین ال١٤٢٢القعدة 
  الطبعة األولى   دارالسالم ـ الریاض مسلم بن الحجاج النیسابوري

 . م ١٩٩٨ھـ ـ ١٤١٩
ھـ ـ ١٤١٧  الطبعة األولى دارالسالم ـ الریاض البخاري إسماعیلصحیح اإلمام البخاري  محمد بن  -٥٤

. م ١٩٩٧
 الطبعة الثالثة  دار الصدیق  ـ السعودیة ي محمد بن إسماعیل البخار  

  . م ١٩٩٤ھـ ـ ١٤١٥
 . م ١٩٨٦ھـ ـ ١٤٠٦صحیح الترغیب والترھیب لأللباني  طبعة المكتب اإلسالمي   الطبعة الثانیة  -٥٢
  ه ـ ـ ١٤٠٨  الطبعة الثالثة المكتب اإلسالمي الصغیر محمد ناصر الدین األلباني

 . م ١٩٨٨
ھـ ـ ١٤٣٠الصحیح المسند من أسباب النزول  للوادعي   طبعة دار اآلثار ـ صنعاء الطبعة السابعة   -٥٧

 . م ٢٠٠٩
   دار الفكرـ  بیروت  إشراف صدقي العطار  

 . م٢٠٠٣ھـ ـ ١٤٢٣
تحقیق طارق عوض اهللا ـ طبعة دار ، فتح الباري في شرح صحیح البخاري البن رجب الحنبلي    -٥٩

 . م ١٩٩٦ ھــ ١٤١٧رجب ، الطبعة األولى ، ابن الجوزي ـ الدمام  
 

  ھـ ١٣٨٠القاھرة   ، المطبعة السلفية ومكتباتها  . 
ھـ ـ ١٤٢٦لطبعة األولى ا، فقھ الزكاة للدكتور یوسف القرضاوي   طبعة مؤسسة الرسالة ناشرون 

 . م ٢٠٠٥
   م ٢٠٠٥الطبعة الخامسة   ،   مكتبة اإلرشاد ـ الیمن . 
الفتاوى الكبرى لشیخ اإلسالم ابن تیمیة  دار الریان للتراث ـ القاھرة تحقیق محمد عطا ـ مصطفى  -٦٢

. م ١٩٨٨ـ ÷ه١٤٠٨الطبعة األولى .عطا 



كشف القناع عن متن اإلقناع   لمنصور بن یونس البھوتي ـ تحقیق محمد  عثمان درویش   طبعة  -٦٤

 .م ١٩٩٩ھـ ـ ١٤٢٠دار إحیاء التراث العربي ـ الطبعة األولى 
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 ھـ ـ ١٤٢٤طبعة دار الحدیث ـ القاھرة سنة ، اھب األربعة  عبد الحمن الجزیري  الفقھ على المذ -٦٥
 م ٢٠٠٤




ـ القاھرة  عبد الرحمن القاسم وولده محمد    مكتبة ابن تیمیة  .  

      ھـ ١٤٢٨الطبعة األولى  ، دار الغد الجدید ـ مصر
 . م ٢٠٠٧ـ 

طبعة ، أختصره محمد ناصر الدین األلباني     ،  المحمدیة  ألبي عیسى الترمذيالشمائل مختصر -٦٩
 . المكتبة اإلسالمیة ـ عمان ـ األردن 

 
مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح للعالمة علي القاري طبعة دار الفكر ـ بیروت الطبعة األولى  -٧٠

 . م ٢٠٠٢ھـ ١٤٢٢
    الیمن ـ تعز   الطبعة الثانیة   مھًال یاغالة التجریح   ألبي مالك عدنان المقطري    مطبعة عدن -٧١
میزان االعتدال   لشمس الدین الذھبي  طبعة دار الكتب العلمیة  تحقیق علي معوض ـ عادل عبد  -٧٢

 . م ١٩٩٥ھـ ـ ١٤١٦الطبعة األولى .  الجواد بمشاركة الدكتور عبد الفتاح أبوسنة 
ھـ ـ ١٤٢١المكتب اٍإلسالمي ـ الطبعة الثالثة المبدع  في شرح المقنع   البن مفلح الحنبلي     طبعة  -٦٧

 . م ٢٠٠٠
المحررالوجیز في تفسیر الكتاب العزیز  المعروف بتفسیر ابن عطیة   للقاضي ابن عطیة األندلسي  -٧٣

 .) الدار الطابعة مجھولة ( ـ الطبعة الثانیة  ـ تحقیق عبد اهللا األنصاري ـ السید عبد العال      



  مؤسسة المختار للنشر والتوزیع ، المصباح المنیر ألحمد بن محمد الفیومي   تحقیق یحي مراد   -٧٥

 . م ٢٠٠٦ھـ ـ ١٤٢٩الطبعة األولى 
 




غیر مؤرخة  . ( مكتبة دار التراث ـ القاھرة  أبوعبداهللا المالكي  (  . 
دسي  تحقیق الدكتور محمد شرف الخطاب ـ الدكتور السید محمد السید  المغني البن قدامة  المق -٧٨

 .  م ١٩٩٦ھـ ـ ١٤١٦الطبعة األولى 
 طبعة ، المفھم لما أشكل من صحیح اإلمام مسلم   ألبي العباس القرطبي  تحقیق ھاني الحاج    -٧٩

 .غیر مؤرخة ،   ـ القاھرة المكتبة  التوفیقیة 
 م ٢٠٠٢ الطبعة الثانیة  ،    ـ اإلسكندریةندارا إلیما ، الفوزان  صالح .

 . حققھ وخرج أحادیثھ حلمي الرشیدي 
المنتقى شرح الموطأ   ألبي الولید الباجي  تحقیق محمود شاكر   دار إحیاء التراث العربي  ـ الطبعة  -٨١

 .  م ٢٠٠٥ھـ ـ ١٤٢٥األولى 
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 ٨٤

     ھـ ـ ١٤٢٩ الطبعة الثالثة   ،  اإلسالمي التراث إحیاء  جمعیة ، إلمام مالك بن أنس  ل
 .م ٢٠٠٨

،  نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج شمس الدین الرملي  طبعة دار إحیاء التراث العربي ـ بیروت -٨٣
 . م ٢٠٠٥ھـ ـ ١٤٢٦الطبعة األولى 

الطبعة األولى   اعة محمد بن علي الشوكاني   الشركة الدولیة  للطبل  
 . م ٢٠٠٣ھـ ـ ١٤٢٤
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